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آزمون جنین شناسی مقدمات 3
------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- - 1دس يه ثبسداسي ِعٌّٛي ٚصْ  ٚلذ خٕيٓ دس ٔيّٗ ثبسداسي دسچٗ حذٚد اعت؟
ة) 2ويٍٛگشَ  35عبٔتيّتش
اٌف) 1.5ويٍٛگشَ  25عبٔتيّتش
د)يه ويٍٛگشَ  30عبٔتيّتش
ج)ٔيُ ويٍٛگشَ  25عبٔتيّتش
 placenta praevia – 2عبسمٗ وذاِيه اص حبالت صيش اعت؟
ج)آثغتٕي ؽىّي
ة)آثغتٕي د٘بٔٗ سحُ
اٌف)آثغتٕي ٌ ٌٗٛاي

د)آثغتٕي تخّذأي

 – 3ثيٛس ِعّٛي تغت خٔٛي ثبسداسي حذٚدا اص خٕيٓ چٕذ سٚصٖ ِثجت ِي ؽٛد؟
د)ثيغت ٘ ٚؾت سٚصٖ
ج)ثيغت  ٚپٕح سٚصٖ
ة)ثيظت سٚصٖ
اٌف)دٚاصدٖ سٚصٖ
 – 4دليك تشيٓ سٚػ تؾخيـ آثغتٕي وذاَ اعت؟
ة)تغت خٔٛي
اٌف)تغت ادساسي

ج)عٛٔٛگشافي

د)ِحبعجٗ صِبْ عيىً

ِٛ ّٗ٘ – 5اسد صيش تب ٔيّٗ اٚي ثبسداسي دسخفت اتفبق َي افتذ ثٗ خض:
ة)پيذايؼ خّٙبي رسٖ ثيٕي
اٌف)افضايؼ حدُ ٚ ٚصْ
د)افضايؼ عيح تجبدالت
ج)عجٛس آٔتي ثبديٙب
ِٛ ّٗ٘ – 6اسد صيش ِي تٛأذ ثبعث ٚصْ وُ تٌٛذ ثشاي صِبْ ثبسداسي گشدد ثدض:
ة)خٕيٓ ٘بي دچبس اختالالت ژٔتيىي  ٚوشِٛٚصِٚي
اٌف)ثيّبسيٙبي لٍجي دسِبدس
د)عٛء تغزيٗ ؽذيذ دس ِبدس
ج)ثيّبسي لٕذ دسِبدس
 -7دس ّ٘ٗ اختالالت صيش عمت ِبٔذگي رٕ٘ي ٚخٛد داسد غيش اص:
ج)عٕذس َٚفٕي تٛئيٓ
ة)عٕذس َٚاٌىً خٕيٕي
اٌف)عٕذس َٚداْ

د)عٕذس َٚتبٌيذ ِٚيذ

ِ – 8قشف ٌتي (Lithium) َٛدسثعني ثيّبسيٙبي عقجي سٚأي دس ِبدس وذاَ عبسمٗ خٕيٕي سا َي تٛأذ
ايدبد وٕذ؟
د)وٛسي ِبدسصادي
ج)وٛچىي خّدّٗ
ة)ٔبٕ٘دبسيٙبي لٍجي
اٌف)ؽىبف وبَ ٌ ٚت
 – 9خذاسٖ وٛتيٍذ٘ ْٚبي ) (cotyledonsخفتي اص وذاَ اليٗ اعت؟
ج)دعي خٛاء لبعذٖ اي
ة)ففحٗ وٛسئٛي
اٌف)عٕغييَٛ

د)وٛسي ْٛالٖٚ

 – 10ؽبيعتشيٓ صِبْ عمو ٘بي خٛدثخٛد وذاَ اعت؟
ة)٘فتٗ چٙبسَ تب ٘ؾتُ
اٌف)چٙبس٘فتٗ اٚي
د)اص ٘فتٗ دٚاصدُ٘ تب ثيغتُ
ج)٘فتٗ ٘ؾتُ تب دٚاصدُ٘
 – 11دسيه صٚج خٛاْ تبصٖ اصدٚاج وشدٖ ثشاي پيؾگيشي اص ثبسداسي ّ٘ٗ ِٛاسد صيش لبثً تٛفيٗ اعت ثٗ
خض:
ج)اي – ي – ٛدي د)پيؾگيسي ثذٚ ْٚعيٍٗ
ة)اعتفبدٖ اص وبٔذَٚ
اٌف)اعتفبدٖ اص لشؿ
 ّٗ٘ – 12لغّت ٘بي صيش ِٕؾبء اوتٛدسِي داسد غيش اص:
ة)پٛؽؼ تيّٛط
اٌف)ِيٕبي دٔذاْ ٘ب

ج)ٔبخٓ ٘ب

ِٕ – 13ؾبءتّبَ عٌٍٙٛبي صيش اص عتيغ عقجي اعت ثٗ خض:
ج)فيجشٚثالعت
ة)ِالٔٛثالعت
اٌف)ؽٛآْ

د)٘يپٛفيش
د)آساويٕٛئيذ

 – 14تّبَ عٛاًِ صيش ثش ؽذت اثش تشاتٛژْ ٘ب دس خٕيٓ ِٛثش اعت ثٗ خض:
ج)ژٔٛتيپ خٕيٓ
ة)ٔٛع آْ
اٌف)صِبْ اثش

د)ژٔٛتيپ پذس

 – 15وذاِيه اص لغّت ٘بي صيش ثيٛس ٔغجي حغبعيت وّتشي ٔغجت ثٗ تشاتٛژْ ٘ب داسد؟
د)خٛأٗ ٘بي دٔذأي
ج)عيغتُ عقجي
ة)چؾُ ٘ب
اٌف)أذاَ ٘ب
 – 16تضسيك وذاِيه اص ٚاوغٓ ٘بي صيش سا دس دٚسٖ ثبسداسي خبيض ّٔي دأيذ؟
ج)ديفتشي
ة)وضاص
اٌف)عيبٖ عشفٗ

د)٘پبتيت

 – 17ثيٛس ِعّٛي تّبَ عالئُ صيش دس اختالالت وشِٛٚصِٚي ؽذيذ ديذٖ ِي ؽٛد ثٗ خض:
ة)عمت ِبٔذگي رٕ٘ي
اٌف)ٔبٕ٘دبسيٙبي ؽىً ظب٘شي
د)عيٛة احؾبئي
ج)عذَ تعبدي
 – 18ثعذ اص تؾىيً سٚدٖ اٌٚيٗ ثخؼ آٔذٚدسِي خبسج خٕيٕي عجبستغت اص:
ة)عبلٗ اتقبي
اٌف)پٛؽؼ إِٓيْٛ
د)ثمبيبي ويغٗ صسدٖ
ج)اليٗ داخٍي عٍ َٛخبسج خٕيٕي
 – 19تّبَ ِٛاد صيش دس ثذْ خٕيٓ عبختٗ ِي ؽٛد ثٗ خض:
ج)تيشٚوغيٓ
ة)پبساتٛسِْٛ
اٌف)عٛسفبکتبٔت

د)عِٛبتِٛبِٛتشٚپيٓ

٘ – 20يپٛتشَ ي دسِبدس دس اٚائً ثبسداسي خيش وذاَ عبسمٗ خٕيٕي سا داسد؟
د)ِيىشٚعفبٌي
ج)تؾىيً ٔؾذْ أذاَ ٘ب
ة)إٓٔغفبٌي
اٌف)ٔبٕ٘دبسي ٘بي لٍجي
 – 21وذاَ ِٛسد صيش ثشاي خٕيٓ ِخبىشٖ آِيض تش اعت؟
ج)گشٖ خٛسدْ ثٕذ ٔبف
ة)چٕذ لٍٛئي
اٌف)اٌٚيگٛآِيٕٛط
ِٛ ٖ ُ٘ -22اسد صيش ثب عٛٔٛگشافي لبثً تؾخيـ اعت ثٗ خض:
ج)ٔبٕ٘دبسي ٘بي أذاَ ٘ب
اٌف)ٔمبئـ ِٙشٖ ٘ب ة)عٕذس َٚپبتٛ

د)خفت ثبدثبٔي
د)وٍيٗ ٘بي سؽذ ٔىشدٖ

 – 23دسصْ حبٍِٗ ِقشف ثي سٚيٗ وذاِيه اص ِٛاسد صيش ِي تٛأذ خيش عبص ثبؽذ؟
د)ٚيتبِيٓE
ج)ٚيتبِيٓC
ة)ٚيتبِيٓB9
اٌف)ٚيتبِيٓA
 – 24دسپبيبْ يه ثبسداسي ىجيعي ٚصْ خفت حذٚدا چٕذ گشَ اعت؟
ج)1200
ة)1000
اٌف)700

د)1500

 – 25وذاَ ثخؼ دس فعبٌيت ٘بي خفت ثي اثش اعت؟
ة)Chorion Frondusom
اٌف)Decidua Latheralis
د)Decidua Basalis
ج)Syncitium
 – 26تمغيُ ؽذْ ففحٗ خٕيٕي دسوذاَ ِشحٍٗ ثبعث تؾىيي دٚلٍ٘ٛب ثب آِيِٕ ْٛؾتشن ِي ؽٛد؟
د)دٚاليٗ
ج)ثالعتٛعيت
ة)ِشٚال
اٌف)دٚعٌٍٛي
 – 27ؽبيعتشيٓ تِٛٛس دس ٔٛصاداْ (ثبِٕؾبء) خٕيٕي وذاَ اعت؟
ة)تشاتِٛب)(teratoma
اٌف)ٌيپِٛب)(Lipoma
د)اعتئِٛب)(Osteoma
ج)ِٕٕژيِٛب)(Meningroma

 – 28اثتالء ِبدس ثٗ وذاِيه اص ةيّبسيٙبي صيش ِي تٛأذ أٛاع ٔبٕ٘دبسيٙب سا دس خٕيٓ ايدبد وٕذ؟
د)عً
ج)عيفٍيظ
ة)آٔژيٓ چشوي
اٌف)سِٚبتيغُ ِفقٍي
 – 29دس وذاِيه اص خبّٔٙبي ثبسداس صيش اعتفبدٖ اص سٚػ ٘بي تؾخيـ لجً اص تٌٛذ سا الصَ ِي دأيذ؟
سصٔذي ٔذاسد
اٌف) 20عبٌٗ ثب عبثمٗ ِؾىالت عقجي  ٚامبفٗ ٚصْ صيبد  ،ف
ة) 28عبٌٗ ثب عبثمٗ عشدسد٘بي ِيگشٔي  ٚثذ ْٚفشصٔذ
ج) 32عبٌٗ ثب عبثمٗ دِٛٚسد عمو خٛدثخٛد ،يه فشصٔذ عبٌُ داسد
د) 39عبٌٗ الغشأذاَ وٗ د ٚفشصٔذ عبٌُ داسد
 IMPLANTATION – 30دسچٗ صِبٔي ؽشٚع ِي ؽٛد؟
ج)سٚص ٘ؾتُ
ة)سٚص ؽؾُ
اٌف)سٚص چٙبسَ

د)سٚص دُ٘

 – 31وذاِيه اص داس٘ٚبي صيش ِي تٛأذ تشاتٛژْ ثبؽذ؟
ج)فٕٛثبسثيتبي
ة)آعپيشيٓ
اٌف)پٕي عيٍيٓ

د)تشي ِتبدْٚ

 – 32افٍي تشيٓ اليٗ صايٕذٖ خٕيٕي وذاَ اعت؟
ج)اکتٚدسَ
ة)اپي ثالعت
اٌف)٘يپٛثالعت

د)أذٚدسَ

 -33دسِٛسد اختاله خٔٛي ثيٓ ِبدس  ٚخٕيٓ وذاَ ِٛسد فحيح اعت؟
ة)دسپبيبْ ٘فتٗ دٚاصدُ٘ اتفبق ِي افتذ
اٌف)حذٚدا دس آخش ٘فتٗ د َٚديذٖ ِي ؽٛد
د)ثيٛس ىجيعي ٘يچگبٖ اتفبق ّٔي افتذ
ج)فمو اص ٔيّٗ د َٚثبسداسي ٚخٛد داسد
 – 34دسوذاِيه اص ِٛاسد صيش اعتفبدٖ اص  I.V.Fثي ِٛسد اعت؟
ة)تعذاد أذن اعپشَ ٘ب
اٌف)ثغتٗ ثٛدْ ٌ٘ ٌٗٛبي سحّي
د)عمو ٘بي ِىشس لجٍي
ج)ٚخٛد آٔتي ثبديٙبي كد اعپشَ دسسحُ
 – 35وذاَ يک اص أٛاع پشص٘بي صيش ثّحل تؾىيً خٛد دس تجبدالت خٔٛي ثيٓ ِبدس  ٚخٕيٓ دخبٌت ِغتميُ
داسٔذ؟
د)Stem villi
ج)Secondary villi
ة)Micro villi
اٌف)Primary villi
 – 36ثٛعيٍٗ وذاَ سٚػ عٕذس َٚداْ دس خٕيٓ صٚدتش تؾخيـ دادٖ ِي ؽٛد؟
ة)Amniocentesis
اٌف)Sonography
د)Chorion villous sampling
ج)A.F.Pmeasurment
 – 37آالْتٛئيض اص وذاَ اليٗ خٕيٕي عبختٗ ؽذٖ اعت؟
ة)أذٚدسَ
اٌف)اوتٛدسَ پٛؽؾي

ج)ِضٚدسَ

د)عتيغ عقجي

 – 38دٚسٖ اسگبٔٛژٔض) (organogenesisوذاَ ِشحٍٗ دستىبًِ داخً سحّي ِي ثبؽذ؟
ة)٘فتٗ چٙبسَ تبدُ٘
اٌف)٘فتٗ ع َٛتب٘ؾتُ
د)٘فتٗ ؽؾُ تب دٚاصدُ٘
ج)٘فتٗ پٕدُ تب يبصدُ٘
 – 39وذاِيه اص ِٛاسد صيش اص پيؾشفت تمغيُ ِيٛصي خٍٛگيشي ِي وٕذ؟
د)L.T.H
ج)O.M.I
ة)H.C.G
اٌف)F.S.H
 – 40لّغت عّذٖ اي اص وذاِيه آٔذٚدسِي اعت؟
د)ىحبي
ج)ِثبٔٗ
ة)وٍيٗ ٘ب
اٌف)٘يپٛفيض

