مورخ 86/3/21:تعداد سوال40 :
امتحان :بافت شناسي زمان 35:دقيقه
----------------------------------------------- --------------------------------------------------------------1بشٚص اؽىبي دسوذاَ ِشحٍٗ اص سٚػ ِغبٌؼٗ ببفتي (٘يغتٛتىٕيه) ِٕجش بٗ اتٌٛيض عٌٍٗٛا ِي ؽٛد؟
د)سٔگ آِيضي
ج)بشػ گيشي
ة)بٍٛن گيشي
اٌف) ثبٛت ببفت
 – 2بشاي ؽٕبخت پشٚتئيٓ ٘ب  ٚتؾخيص جبيگبٖ آٔٙب دسببفت اص چٗ سٚؽي ِي تٛاْ اعتفبدٖ ّٔٛد؟
ة)ِيىشٚعىٛپ اٌىتشٔٚي اعىٕيٕگ SEM
اٌف)ِيىشٚعىٛپ ٔٛسي  ٚسٔگ آِيضيH&E
د)ِيىشٚعىٛپ فبص وٕتشاعت
ج)سٚػ ايّٕٛعيتٛؽيّي  ٚآٔتي ببدي فٍٛسعٓت
 -3تجّغ وذاَ اسگبًٔ دس عيتٛپالعُ عٌٍٙٛبي ػصبي سا اجغبَ ٔيغً ِي ٔبِٕذ؟
د)سيبٛصَٚ
ج)ؽبىٗ أذٚپالعّيه صبف
اٌف)ِيتٛوٕذسي ة)ٌيضٚصَٚ
 – 4وذاَ يه اص اسگبٍٔٙبي عٍٛي داساي آٔضيُ وبتبالص بٛدٖ ِ ٚي تٛأذ اثش عّي پشاوغيذ ٘يذسٚژْ سا خٕثي ُٔايذ؟
د)پشٚتئبصَٚ
ج)أذٚصَٚ
اٌف)ٌيضٚص َٚة)پشاوغي صَٚ
 – 5دسعٕذسَ ِژٖ بي حشوت (عٕذسَ وبستبگٕش) وذاَ يه اص ػٛاسض صيش سخ ّٔي د٘ذ؟
ة)ػفٔٛت ٘بي ادساسي
اٌف)ٔبببسٚسي ِشداْ
د)ػفٔٛت ٘بي تٕفغي
ج)ػذَ تحشن اعپشَ ٘ب
 – 6دسٔبحيٗ لؾش عٍٛي) (cell cortexوذاَ يه اص عٔبصش اعىٍت عٌٍٛي تجّغ يبفتٗ  ٚايجبد Terminal webسا ِي ّٔبيذ؟
د)ِيىشٚفيالِبٔٙب
ج)فيالِبٔٙبي بيٕببيٕي
اٌف)اجغبَ لبػذٖ اي ة)ِيىشٚتٛبٌٙٛب
 – 7وذاَ يه اص سٔگذأٗ ٘بي ِٛجٛد دس عٍٛي اص ٌيضٚصِٙٚبي ثبٔٛيٗ ِؾتك ِي ؽٔٛذ؟
د)ِالٔيٓ
ج)ٌيپٛفٛؽيٓ
ة)وشيغتبٌيٓ
اٌف)وبسٚتٓ
 – 8دستؾىيً  Basal laminaوذاَ يه اص اجضاءصيش ؽشوت ّٔي وٕذ؟
ج)أتبوتيٓ
ة)الِي ٔيٓ
اٌف)والژْ ٔٛعV

د)٘پبساْ عٌٛفبت

 – 9دسوذاَ سٚػ تشؽح ،وً عٍٛي پظ اص پشؽذْ اص ِبدٖ تشؽحي دفغ ِي گشدد  ٚايٓ ٔٛع تشؽح دسوجب ديذٖ ِي
ؽٛد؟
ة)ِشٚوشايٓ – غذٖ پبٔىشاط
اٌف)آپٛوشايٓ – غذٖ ػشق ٚيژٖ
د)ٌ٘ٛٛوشايٓ – غذد عببعٗ
ج)پبساوشايٓ – عٍٛي جبِي
 -10دسوذاَ يه اص اتصبالت بيٓ عٌٍٛي غؾبء ٘بي عٌٍٛي بيؾتشيٓ فبصٍٗ سا اص يىذيگش داسٔذ؟
د)عٛساخذاس
ج)دعّٛصَٚ
ة)وّش بٕذي
اٌف) ِحىُ
 – 11ػال ٖٚبش اپيتٍي ، َٛاتصبي عٛساخذاس دس بيٓ ّ٘ٗ عٍٛي٘بي صيش ٔيض ٚجٛد داسد بجض:
د)اٚعتئٛعيت
ج)ػضٍٗ صبف
ة)وٕذسٚعيت
اٌف)ػضٍٗ لٍبي
ٚ – 12جٛد ؽبىٗ أذٚپالعّيه خؼ فشاٚاْ وٗ ِٕجش بٗ ببصٚفيً بٛدْ عيتٛپالعُ ِي ؽٛد  ٚدعتگبٖ گٍژي تٛعؼٗ
يبفتٗ ِؾخصٗ وذاَ ٔٛع عٍٛي تشؽحي اعت؟
د)جبِي
ج)اعتشٚئيذي
ة)ِٛوٛعي
اٌف)عشٚصي

 – 13وذاَ يه اص ػببسات صيش دسِٛسد عٍٛي ٘بي ِيٛاپيتٍيبي صحيح ّٔي ببؽذ؟
اٌف)بيٓ تيغٗ پبيٗ  ٚلبػذٖ عٌٍٙٛبي اپيتٍيبٌي لشاس داسٔذ
ة)بب يىذيگش  ٚببعٌٍٙٛبي اپيتٍيبي اتصبي ِحىُ داسٔذ
ج)داساي فيالِبْ ٘بي فشاٚاْ اوتيٓ ِ ٚيٛصيٓ أذ
د)داساي فيالِبٔٙبي حذٚاعظ عبيتٛوشاتيٓ ِي ببؽٕذ
 – 14وذاَ عٍٛي صيش ػض ٛعيغتُ فبگٛعيت ته ٘غتٗ اي ّٔي ببؽذ؟
ج)اعتئٛوالعت
ة)ِبعت عً
اٌف)ِٛٔٛعيت
 – 15ببفت ّ٘بٕذ وذاَ يه اص اػّبي صيش سا أجبَ ّٔي د٘ذ؟
ج)تشِيُ صخُ
ة)رخيشٖ آة  ٚاٌىتشٌٚيت
اٌف)ٚاوٕؼ دفبػي

د)ِيىشٚگٍي
د)جزة ِٛاد

 – 16وذاَ ػببست صيش دس ِٛسد Histiocyteصحيح اعت؟
اٌف)عٌٍٙٛبي ببفت ّ٘بٕذ ٘غتٕذ وٗ ٘يغتبِيٓ تشؽح ِي وٕٕذ
ة)حبٌت غيش فؼبي فيبشٚبالعت سا ٘يغتيٛعيت ٔبِٕذ
ج) بٗ ِبوشٚفبژ٘بي ثببت ببفت ّ٘بٕذ ٘يغتيٛعيت گٛيٕذ
د)عٌٍٙٛبي پيؼ عبص ِبعت عً ٘غتٕذ
 – 17دس بشؽي اص ببفت ّ٘بٕذ دسَ پٚعت عٌٍٙٛبيي ببگشأٛي ٘بي فشاٚاْ ِتبوشِٚبتيه ِؾب٘ذٖ ِي ؽٛد ايٓ عٍٛي
وذاَ اعت؟
د)ِبوشٚفبژ
ج)ٔٛتشٚفيً
ة)ِبعت عً
اٌف)پالعّبعً
 – 18داسبغت اػضبء ٌٕفي  ٚخٔٛغبص تٛعظ وذاَ سؽتٗ ببفت ّ٘بٕذ ايجبد ِي ؽٛد؟
د)ستيىٌٛش
ج)االعتيه
ة)والژْ ٔٛع IV
اٌف)والژْ ٔٛع II
 -19دأؾجٛيي ِٛلغ ثبٛت ببفت بٗ جبي فشِبٌيٓ اؽتبب٘ب آْ سا داخً اعيذ لٛي لشاس داسد ،پظ اص چٕذ سٚص تٕٙب
لغؼٗ وٛچىي اص ببفت ببلي ِبٔذٖ اعت بٗ ٔظش ؽّب جٕظ ايٓ لغؼٗ وذاَ اعت؟
د)غضشٚف
ج)االعتيه
ة)اعتخٛاْ
اٌف)والژْ ٔٛع II
 – 20وذاَ يه اص تشويببت ِبتشيىظ ببفت ّ٘بٕذ ببػث اتصبي عٍٛي بٗ بغتش آْ ِي ؽٛد؟
ة)گٍيىٛص آِيٕٛگٍيىبٔٙب
اٌف)گٍيىٛپشٚتئيٓ ٘ب
د)سؽتٗ ٘بي والژْ
ج)پشٚتئ ٛگٍيىبْ ٘ب
 – 21وذاَ ػبًِ صيش دس ايجبد سٔگ چشبي ته حجشٖ اي ٔمؼ داسد؟
ة)عيتٛوش٘ َٚبي فشاٚاْ ِيتٛوٕذسي
اٌف)وبسٚتٕٛئيذ٘بي ِحٍٛي دسچشبي
د)ٚجٛد تيغٗ ٘بي ببفت ّ٘بٕذ ِتشاوُ
ج)ػشٚق خٔٛي فشاٚاْ
 – 22وذاَ ػببست صيش دس ِٛسد ببفت چشبي صحيح اعت؟
اٌف)٘ٛسِٙٔٛب ٔمؾي دس ِتببٌٛيغُ آْ ٔذاسٔذ
ة)چشبي دس ٚاوٛئٌٙٛبي عيتٛپالعّي آديبيٛعيت ٘ب رخيشٖ ِي ؽٛد
ج)٘ش اديبيٛعيت تٛعظ اليٗ خبسجي احبعٗ ؽذٖ
د)عٍٛي چشبي ببٌغ فبلذ ِيتٛوٕذسي اعت
 – 23ببفت چشبي عفيذ دسوجب ٚجٛد داسد؟
ة)وف دعت
اٌف)پٍه ٘ب

ج)اعىشٚتَٛ

د)آٌت تٕبعٍي

 – 24دسوذاَ يه اص ِٛاسد صيش بضسگ ؽذْ غضشٚف اص عشيك سؽذ Interstitialسخ ّٔي د٘ذ؟
ة)صفحبت اپي فيضي
اٌف)ِشاحً اٌٚيٗ تؾىيً غضشٚف
د)غضشٚف ِفصٍي
ج)غضشٚف دٔذٖ اي
 – 25وذاَ يه اص ِٛاسد صيش ِشبٛط بٗ ٚظبيف ببفت غضشٚفي ّٔي ببؽذ؟
ة)ضشبٗ گيشي ٌ ٚغضٔذٖ عبصي ِفبصً
اٌف)حّبيت اص ببفت ٘بي ٔشَ بذْ
د)سؽذ لغشي اعتخٛاْ ٘بي بٍٕذ
ج)ايجبد ِبوت بغيبسي اص اعتخٛأٙبي جٕيٕي
 – 26وذاَ يه اص غضشف ٘بي صيش اص ٔٛع االعتيه اعت؟
ة)ِجبسي تٕفغي ج)ٌ ٌٗٛؽٕٛايي
اٌف)صفحٗ اپي فيضي

د)ديغه بيٓ ِٙشٖ ٘ب

 – 27بٗ ٔظش ؽّب ػًّ تشِيُ وذاَ يه اص غضشٚفٙبي صيش بغيبس وٕذ تش اص عبيشيٓ ِي ببؽذ؟
د)غضشٚف دٔذٖ اي
ج)غضشٚف ٔبي
ة)غضشٚف ِفصٍي
اٌف)غضشٚف اپي گٍٛت
 – 28وذاَ يه اص تيغٗ ٘بي اعتخٛأي ِٛجٛد دس ديبفيض اعتخٛاْ بٍٕذ اص ٔظش ظب٘شي ٔظُ وّتشي داسٔذ؟
ة)تيغٗ ٘بي ِحيغي داخٍي
اٌف)تيغٗ ٘بي ِحيغي خبسجي
د)عيغتُ ٘بي ٘بٚسط
ج)تيغٗ ٘بي بيٕببيٕي
 – 29وذاَ يه اص ػٛاًِ صيش دس تغزيٗ اعتئٛعيت ٘بي ببفت اعتخٛأي ٔمؼ ٔذاسٔذ؟
د)أذٚعت
ج)پشيٛعت
اٌف)ِبتشيىظ اعتخٛأي ة)وبٔبٌيىٌٙٛب
 – 30تشؽح وذاَ يه اص ِٛاسد صيش تٛعظ اعتئٛوالعت ببػث حً ؽذْ بٍٛس٘بي ٘يذسٚوظ آپبتيت ِبتشيىظ
اعتخٔٛي ِي ؽٛد؟
د)عيتٛوبيٓ
ج)پشٚتْٛ
ة)االعتبص
اٌف)والژٔبص
 – 31دسوذاَ يه اص ٔٛاحي صيش ببفت اعتخٛأي ثبٔٛيٗ ٚجٛد داسد؟
ة)حفشات دٔذاْ ٘ب
اٌف)دسص٘بي اعتخٛاْ جّجّٗ
د)صفحٗ اپي فيضي اعتخٛاْ ببٌغ
ج)ِحً اتصبي تبٔذ ْٚبٗ اعتخٛاْ
ِ-32فبصً بيٓ اعتخٛاْ ٘بي جّجّٗ دسوٛدوبْ اص چٗ ٔٛػي اعت؟
ج)synathrosis
ة)synchondrosis
اٌف)synostosis

د)syndesmosis

ِ -33بيغ عيٕٚٛيبي ِفبصً دي آستشٚص وذاِيه اص اػّبي صيش سا أجبَ ّٔي د٘ذ؟
ة)ٌغضٔذٖ وشدْ ِفصً
اٌف)تشِيُ غضشٚف ِفصٍي
د)اوغيژْ سعبٔي غضشٚف ِفصٍي
ج)تغزيٗ غضشٚف ِفصٍي
 – 34ببفت ّ٘بٕذي وٗ ٘ش سؽتٗ ػضالٔي سا احبعٗ ِي وٕذ چٗ ٔبَ داسد؟
د)٘يپِٛبيضيَٛ
ج)پشي ِبيضيَٛ
ة)أذِٚبيضيَٛ
اٌف)اپي ِبيضيَٛ
 – 35دساثش أمببض ػضٍٗ عٛي ّ٘ٗ بخؼ ٘بي صيش وٛتبٖ ِي ؽٛد بجض:
د)ٔٛاسI
ج)ٔٛاسH
ة)ٔٛاسA
اٌف)عبسوِٛش
 – 36دس ٘بيپش تشٚفي ػضالٔي وٗ بشاثش ٚسصػ ايجبد ِي گشدد وذاَ يه اص پذيذٖ ٘بي صيش سخ ّٔي د٘ذ؟
ة)تؾىيً ِيٛفيبشيً ٘بي جذيذ
اٌف)افضايؼ حجُ عٌٍٙٛب
د)تؾىيً عٌٍٙٛبي ػضالٔي جذيذ
ج)وب٘ؼ رخبيش چشبي

 – 37پشٚتئيٓ وشاتيٓ ويٕبس دسوذاَ ٔبحيٗ عبسوِٛش ػضٍٗ ِخغظ لشاس داسد؟
د)ِجبٚس ٌT ٌٗٛ
ج)ٔٛاسI
ة)خظM
اٌف)خظZ
 – 38دسٔٛاس Iعبسوِٛش وذاَ يه اص ٌِٛىٌٙٛبي صيش ٚجٛد ٔذاسٔذ؟
ج)تشٚپِٛيٛصيٓ
ة)ِيٛصيٓ
اٌف)اوتيٓ

د)تشٚپٔٛيٓ

 – 39دسػضٍٗ اعىٍتي ِحً لشاس گيشي ٌ٘ ٌٗٛبي ػشضي دسوذاَ ٔبحيٗ اص عبسوِٛش ِي ببؽذ؟
د) ِشص بيٓ ٔٛاس Hٚ A
ج) خظ M
ة)ِشص بيٓ ٔٛاس I ٚ A
اٌف)خظ Z
 – 40دسآغبص ػًّ أمببض ػضٍٗ صبف  ،ي ْٛوٍغيُ بٗ وذاَ ٌِٛىٛي ِتصً ِي ؽٛد؟
د)وبٌّٛدٌٚيٓ
ج)تشٚپٔٛيٓ
اٌف) ِيٛصيٓ ة)تشٚپِٛيٛصيٓ

