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آزمون جنین شناسی مقدمات ()1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1پٔؽؼ ثُذ َبف اص كذاو اليّ اعت؟
د -يضٔدسو
ج -اپي ةالعت
ة -آيُيٌٕ
انف -كٕسيٌٕ
 -2افشاط دس يقشف كذاييك اص ٔيتبييٍ ْبي صيش دس طٕل ثبسداسي ثشاي جُيٍ خطش عبص اعت؟
دK -
جC -
ةB9 -
انفA -
 -3دس ثيٍ يٕاسد صيش ؽبيؼتشيٍ ػهت ايجبد َبُْجبسي جُيُي كذاو اعت؟
ج -ژَٓبي يؼيٕة
ة -ػٕايم يذيطي
انف -ػهم كشٔيٕصٔيي

د -ػهم َبيغنٕو

 -4دس  Postmaturityثيؾتشيٍ خطش ثشاي جُيٍ كذاييك اص يٕاسد صيش اعت؟
جْ -يپٕكغي
ةْ -يپشكهغًي
انفْ -يپٕگهغيًي

دْ -يپٕكهغًي

 ًّْ -5يٕاسد صيش يي تٕاَذ عجت  Poly Hydramniosؽٕد ثّ جض؟
ة -ديبثت دس يبدس
انفَ -بُْجبسيٓبي ػقجي ؽذيذ دس جُيٍ
د -ثغتّ ثٕدٌ يشي دس جُيٍ
جَ -مـ كبسكشد كهيّ ْبي جُيٍ
 -6كذاييك اص آَتي ثبديٓبي صيش يي تٕاَذ اص يشص جفتي ػجٕس كُذ؟
دlgM -
جlgE -
ةlgG -
انفlgA -
 -7جُيٍ دِ عهٕني دذٔداً دس چّ صيبَي تؾكيم ؽذِ اعت؟
ة 45 -عبػت ثؼذ اص نمبح
انف 30 -عبػت ثؼذ اص نمبح
د -يك ْفتّ ثؼذ اص نمبح
ج 3 -سٔص ثؼذ اص للبح
 -8كذاييك جض ػالئى ؽبيغ َبُْجبسيٓبي ؽذيذ كشٔيٕصٔيي يي ثبؽذ؟
ج -ضؼف ثيُبئي
ة -چبلي
انف -ػمت يبَذگي رُْي
 -9كذاييك اص تشكيجبت صيش تشاتٕژٌ ٌيي ثبؽذ؟
ة -انكم
انف -تشي يتبديٌٕ

ج -تبنيذٔييذ

د -اختالالت تؼبدني

د -آيپي عيهيٍ

 -10كذاييك ثب عَٕٕگشافي دليك جُيٍ لبثم تؾخيـ اعت؟
ج -تُگي سٔدِ ثضسگ د -كشي ػقجي
ةَ -مـ ديٕاسِ ْبي لهجي
انف -فُيل كتٌٕ يٕسي
 -11ثشاي سعيذٌ ثّ تؾخيـ لطؼي ٔ داخم سدًي يك اختالل كشٔيٕصٔيي دس جُيٍ ْ 10فتّ اي كذاو سٔػ سا
تٕفيّ يي كُيذ؟
د-
انف Amniocentesis -ة C.V.S -جAlpha Feto Protein measurment -
Sonography
 -12دس تؾخيـ دبيهگي ،أنيٍ ػاليت كذاو اعت؟
د -تغت خَٕي يثجت
ج -تبخيش عيكم يبْيبَّ
ة -تغت ادساسي يثجت
انف -ػالئى عَٕٕگشافيک
 -13يٓى تشيٍ ٔالؼّ سٔيبَي ْفتّ عٕو كذاو اعت؟
ة -پيدايؼ عٕيبيت ْب
انف -تؾكيم نٕنّ ػقجي
د -ؽشٔع خًيذگي ْبي ففذّ جُيُي
ج -گبعتشٔالعيٌٕ
 -14أدَتٕثالعت ْب اص كذاو اليّ يُؾبء يي گيشد؟
د -اَذٔدسو
ج -يضٔدسو
ة -اكتٕدسو
انف -عتيؾ ػقجي
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 ًّْ -15يٕاسد صيش ثش ؽذت اثش تشاتٕژَٓب سٔي جُيٍ يٕثش اعت ؿيش اص؟
ج -عٍ جُيٍ د -عٍ پذس
ةَٕ -ع تشاتٔژٌ
انف -ژَٕتيپ يبدس
ٔ -16صٌ يك جُيٍ طجيؼي دس َيًّ ثبسداسي چّ دذٔد اعت؟
ج -يك كيهٕ گشو
ةَ -يى كيهٕ گشو
انف 250 -گشو

د -يك ٔ َيى كيهٕ گشو

 -17كذاييك يُؾبء اص عتيؾ ػقجي داسد؟
ة -عهٕنٓبي كُذسٔثالعت
انف -عهٕنٓبي  Cتيشٔئيذ
د -عهٕنٓبي جذاسِ كيغّ صسد
ج -عهٕنٓبي آو َئثالعت
 -18تيًٕط اص كذاو اليّ جُيُي يُؾبء يي گيشد؟
ة -يضٔدسو
انف -آَذٔدسو

ج -اكتٕدسو

 -19تؼذاد عٕيبيت ْبي جُيُي دس سٔص  25چُذ جفت اعت؟
ج20-17 -
ة13-10 -
انف7-4 -

د -عتيؾ ػقجي
د26-23 -

 -20اص ثيٍ سفتٍ كبيم ثمبيبي كيغّ صسد دس چّ صيبَي اتفبق يي افتذ؟
جْ -فتّ چٓبسدْى
ةْ -فتّ دٔاصدْى
انفْ -فتّ دْى
َٓ -21بيتبً چُذ اليّ خٌٕ يبدس اص خٌٕ جُيٍ جذا يي كُذ؟
ج -عّ اليّ
ة -دٔ اليّ
انف -يك اليّ
 -22كذاو يك اص إَاع صيش لطؼبً تك تخًكي ْغتُذ؟
انف -دٔ َٕصاد دختش گشِٔ خَٕي ْش دٔ A+
ج -دٔلهْٕبي ثٓى چغجيذِ ؿيش لشَيّ

دْ -فتّ ؽبَضدْى

د -چٓبس اليّ
ة -دٔ َٕصاد پغش يب يك جفت ٔ يك كٕسيٌٕ
د -دٔ َٕصاد ثب جُغيت ٔ گشِٔ خٌٕ ٔ جفت ٔادذ

 -23كذاييك اص سٔؽٓبي پيؾگيشي اص ثبسداسي صيش سا ثشاي كؾٕسيبٌ تٕفيّ ًَي كُيذ؟
دWithdrawl method -
جI.U.D -
ةContraceptive Pills -
انفCondom-
 -24كذاييك اص ثخؼ ْبي صيش صٔدتش اص ثميّ دغبعيت َغجت ثّ تشاتٕژٌ ْب سا اص دعت يي دْذ؟
د -جٕاَّ ْبي دَذاَي
ج -عيغتى ػقجي
ة -قنت
انف -چؾى ْب
ْ -25يپشتشيي ؽذيذ دس يبدس كذاو ػبسضّ سا يًكٍ اعت ايجبد كُذ؟
د -صايًبٌ ديش سط
ج -جفت عش ساْي
ةٔ -صٌ كى يٕلغ تٕنذ
انف -آٍَعفبني دس جُيٍ
 -26اثتالي ثّ كذاييك اص ٔيشٔعٓبي صيش دس جُيٍ يي تٕاَذ عجت آة يشٔاسيذ گشدد؟
د -آثهّ يشؿبٌ
جْ -شپظ
ة -عيتٕيگبل
انف -عشخجّ
 -27آعيت پزيشي عيغتى ؽُٕائي َغجت ثّ تشاتٕژَٓب تب چّ صيبَي ٔجٕد داسد؟
دْ -فتّ 18
جْ -فتّ 16
ةْ -فتّ 14
انفْ -فتّ 12
 ًّْ -28ػٕايم صيش يي تٕاَذ تشاتٕژٌ ثبؽذ ؿيش اص؟
ج -كٕكبئيٍ
ة -نتيٕو
انف -اعيذ ٔانپشٔئيك
 -29كذاو اليّ ديشتش تؾكيم يي ؽٕد؟
ةْ -يپٕثالعت
انف -اكتٕدسو

ج -اَذٔدسو
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د -آعپشيٍ
د -يضٔدسو خبسج جُيُي

 -30يٕ اص كذاو اليّ جُيُي يُؾبء ييگيشد؟
ة -يضٔدسو
انف -اكتٕدسو

ج -اَذٔدسو

د -عتيؾ ػقجي

 -31دعتگبِ تُبعهي خبسجي دس جُيٍ تب چّ صيبَي كبيالً تًبيض يبفتّ ٔ ؽكم گشفتّ اعت؟
دْ -فتّ چٓبسدْى
جْ -فتّ دٔاصدْى
ةْ -فتّ دْى
انفْ -فتّ ْؾتى
 -32ثٓتشيٍ ساِ تؾخيـ اختالالت ٔ َبُْجبسيٓبي عهٕني دس جُيٍ كذاو اعت؟
ة -اَذاصِ گيشي پشٔتئيٍ جُيُي آنفب
انف -آيُيٕعُتضيظ
د -عَٕٕگشافي
فيتعكپي
جٔ -
 -33كذاو ثخؼ اص دسيٕييٕتٕو عٕيبيت ْب عبختّ يي ؽٕد؟
ج -ثخؼ ػًمي پٕعت د -ديغك ثيٍ يٓشِ اي
ة -يٓشِ ْب
انف -اعتخٕاٌ جُبؽ عيُّ
 -34حعبط تشيٍ يشدهّ صَذگي جُيٍ اص َظش اثشات تشاتٕژَٓب كذاييك يي ثبؽذ؟
ج -سٔص  15تب 60
ة -سٔص  10تب 30
انف 15 -سٔص أل
 -35يٕثشتشيٍ ْشيٌٕ دس تذشيك تشؽخ تغتٕعتشٌٔ كذاو اعت؟
جF.S.H -
ةL.H -
انفA.C.T.H -

د -سٔص  50تب 90

دL.T.H -

 -36كذاييك جضء يٕاسد اعتفبدِ " اَذيكبعيٌٕ"  I.V.Fيي ثبؽذ؟
ةٔ -جٕد آَتي ثبديٓبي ضذ اعپشو دس دْبَّ سدى
انف -عمط ْبي يكشس
د -عبثمّ تٕنذ َٕصاد يؼيٕة
ج -ثغتّ ثٕدٌ يك طشف نٕنّ سدًي
 -37كذاو يك جضء اَذيكبعيٌٕ سٔػ ْبي تؾخيـ لجم اص تٕنذ يي ثبؽذ؟
ة -پذس يتتال ثّ ثيًبسي لهجي سيٕي
انف -يبدس يغٍ تش اص  30عبل
د -يبدساٌ چبق ثب اضبفّ ٔصٌ صيبد
ج -عبثمّ ٔجٕد َمبئـ نٕنّ ػقجي دس فبييم
َٕ -38تٕكٕس دس كذاو يٕسد َمؾي َذاسد؟
انف -انمبء تؾكيم ففذّ ػقجي
ج -عبختّ ؽذٌ ثخؾي اص ديغك ثيٍ يٓشِ اي

ة -كُتشل افضايؼ ٔصٌ دس جُيٍ
د -ثؼُٕاٌ يذٕس اعتخٕاٌ ثُذي ثذٌ

 -39خبًَي ثب عٍ  ٔ 39ؽْٕش أ ثب عٍ  46عبل  ،چٓبس فشصَذ داسَذ كذاو سٔػ ثشاي پيؾگيشي اص ثبسداسي
ثيؾتش تٕفيّ يي ؽٕد؟
د -اعتفبدِ اص ديبفشاگى
ج -لشؿ ْبي ضذ ثبسداسي
ةٔ -اصكتٕيي
انف -اعتفبدِ اص كبَذٔو
 -40كذاييك جضء خٕاؿ افهي ؽيش يبدس اعت؟
ة -داسا ثٕدٌ آَتي ثبديٓبي گشِٔIgE
انفٔ -جٕد چشثی ثيؾتش
د -افضايؼ ْٕػ ثچّ
ج -اعتشيم ثٕدٌ
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