آسهْى ببفت ػٌبطی هقذهبت ػلْم پبیَ 3هْرخ 88/8/9:تؼذاد طْال 40:سهبى 30:دقیقَ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1در رّع ُیظتْتکٌیک ّ در هزاحل آهبدٍ طبسی ًوًَْ ببفتی اس چَ هبدٍ ای بزای آبگیزی اطتفبدٍ هی
ػْد؟
ة -الکل
الف -فشهبلیي
د -اعتي
ج -گضیلل
-2در هیکزّطکْپِبی ًْری کذام بخغ اس هیکزّطکْپ ًْر را بز رّی بزع هتوزکش هی کٌذ؟
ة -لٌض چشوی
الف -الهپ
د -لٌض کٌذاًغْس
ج -لٌض شیئی
-3در طی توبیش یک طلْل ًبببلغ بَ طلْلی ببلغ ّ فؼبل کذاهیک اس رخذادُبی سیز بْقْع ًوی پیًْذد؟
ة -تغییش شکل علْل
الف -تْلیذ پشّتئیٌِبی اختصبصی
د -تغییش کبسکشد علْل
ج -تمغین علْل
 -4یًِْبی غیز آلی ػوذتب تْطط کذام رّع اًتقبل اس خالل غؼبء ،بیي طلْل ّ هحیط خبرجی هببدلَ هی ػًْذ؟
ةPinocytosis -
الفEndocytosis -
دActive Transport -
جDiffusion -
-5هیکزّتْبْلِبی هْجْد در صلْل در تؼکیل کذاهیک اس طبختبرُبی طلْلی سیز ػزکت ًوی کٌٌذ؟
ة -اعتشئْعیلیب
الف -هژک
د -دّک تمغین
ج -عبًتشیْل
-6کذاهیک اس ػٌبؿز اطکلت طلْلی در ًبحیَ قؼز طلْل تجوغ یبفتَ ّ ػبکَ اًتِبیی ) (Terminal Webرا
ایجبد هی ىهبیذ؟
ة -اجغبم لبعذٍ ای
الف -هیکشّفیالهبًِب
د -فیالهبًِبی بیٌببیٌی
ج -هیکشّتْبْلِب
 -7در بزرطی ایوٌْطیتْػیوی یک تْهْر هؼخؾ ػذ کَ طلْلِبی آى حبّی رػتَ ُبی بیٌببیٌی دطویي اطت،
بَ ًظز ػوب هٌؼبء ایي تْهْر اس چَ طلْلی اطت؟
ة -عضالًی
الف -پْششی
د -گلیبل
ج -عصبی
-8ببفت پْػؼی هزی اس چَ ًْػی اطت؟
ة -اعتْاًَ ای عبدٍ
الف -هکعبی هغبك
د -هغبك کبرة
ج -عٌگفششی هغبك
-9در هْرد ببفتِبی اپیتلیبلی کذاهیک اس ػببرات سیز ؿحیح اطت؟
الف -عشّق خًْی بب عبْس اص تیغَ پبیَ ّاسد آى هی شًْذ
ة -پبیبًَ ُبی عصبی بب عبْس اص تیغَ پبیَ ّاسد آى هی شًْذ
ج -دس بیي علْلِبی آى هبدٍ صهیٌَ ای فشاّاًی ّجْد داسد
د -ببصعبصی آى تْعظ علْلِبی هضاًشیوی توبیض ًیبفتَ اًجبم هی شْد
-10کذام ًْع کالژى هخـْؽ تیغَ پبیَ ببفتِبی اپیتلیْهی اطت؟
ة -کالژى ًْع II
الف -کالژى ًْع I
د -کالژى ًْع IV
ج -کالژى ًْع III

1

-11تیغَ خبرجی ) (External Laminaکَ طبختبری هؼببَ تیغَ پبیَ دارد در اطزاف کذام طلْل سیز
هؼبُذٍ ًوی ػْد؟
ةAdipocyte -
الفMyocyte -
دChondrocyt -
جSchwann -
ّ-12جْد ػبکَ اًذّپالطویک ؿبف فزاّاى در طیتْپالطن اس هؼخـبت کذام ًْع طلْل ترػحی اطت؟
ة -هْکْعی
الف -عشّصی
د -جبهی
ج -اعتشّییذی
 -13در کذام ًْع تزػح هْاد اس طلْل ،بَ ُوزاٍ هْاد تزػحی ًبحیَ راطی طلْل ًیش جذا ػذٍ ّ دفغ هی گزدد؟
ةParacrine-
الفApocrine -
دMerocrine -
جHolocrine -
-14کذاهیک اس طلْلِبی ببفت ُوبٌذ در تزهین ضبیؼبت ببفتی ّ سخن ُب ًقغ دارد؟
ةPlasma Cell -
الفMacrophage -
دLymphocyte -
جFibroblast -
-15کذام ػببرت سیز در هْرد  Histiocyteؿحیح اطت؟
الف -علْل ببفت ُوبٌذ اعت کَ ُیغتبهیي تششح هی کٌذ
ةُ -وبى هبکشّفبژ ثببت ببفت ُوبٌذ اعت
ج -حبلت غیش فعبل فیبشّبالعت اعت
د -طلْل پیش عبص هبعت عل اعت
-16کذاهیک اس طلْلِبی ببفت ُوبٌذ در ایجبد ّاکٌغ ُبی آلزژیک ًقغ دارد؟
ةMast Cell -
الفPlasma Cell -
دMacrophage -
جNeutrophil -
-17طلْلِبی هشاًؼیوی هْجْد در ببفت ُوبٌذ بَ کذام طلْل سیز ًوی تْاًٌذ توبیش یببٌذ؟
ةFibroblast -
الفEosinophil -
دSmooth Muscle -
جAdipocyte -
 -18در رًّذ طٌتش کالژى درّى طلْلِبی فیبزّبالطت ،هْلکْل کالژًی کَ بـْرت هبرپیچ طَ رػتَ ای اطت
چَ ًبهیذٍ هی ػْد؟
ةProcollagen -
الفPreprocollagen -
دFibrocollagen -
جTropocollagen -
-19داربظت حوبیت کٌٌذٍ اس ببفت اػضبء لٌفبّی ّ خًْظبس تْطط کذام رػتَ ببفت ُوبٌذ ایجبد هی ػْد؟
ةOxytalan -
الفCollagen I -
دReticular -
جElastic -
-20کذام یک اس تزکیببت هْجْد در هبتزیکض ببفت ُوبٌذ هْجب اتـبل طلْلِب بَ اجشاء هبتزیکض هی ػْد؟
ةGlycoproteins -
الفGlycosaminoglycans -
دCollagen fibrils -
جProteoglycans -
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-21کذام عببرت سیز در هْرد ببفت چزبی ؿحیح اطت؟
ة -تحت تبثیش ُْسهًِْب لشاس ًوی گیشد
الف -بَ تحشیکبت عصبی حغبط ًیغت
د -بَ علت عغت بْدى ًمشی دس ضشبَ گیشی
ج -هیضاى خًْشعبًی آى صیبد اعت
ًذاسد
-22کذاهیک اس ببفتِبی چزبی سیز حتی پص اس دّرٍ ُبی طْالًی هذت بی غذایی ُوچٌبى در بذى ببقی هی هبًذ؟
ة -چشبی کبعَ چشن
الف -چشبی صیش جلذی
د -چشبی خلف صفبلی
ج -چشبی هضاًتشیک
-23بَ چَ ػلتی ببفت چزبی قٍِْ ای هی تْاًذ هقذار سیبدی گزهب تْلیذ کٌذ ؟
ة -رخیشٍ چشبی صیبد
الف -عشّق خًْی فشاّاى
د -پشّتئیي تشهْژًیي فشاّاى
ج -دسیبفت اعصبة عوپبتیک
-24کذاهیک اس هْارد سیز جشء ّظبیف ببفت غضزّفی ًیظت ؟
ة -ضشبَ گیشی ّ لغضًذٍ عبصی هفبصل
الف -سشذ لغشی اعتخْاى ُبی بلٌذ
د -ایجبد بغیبسی اص اعتخْاًِبی جٌیٌی
ج -حوبیت اص ببفتِبی ًشم بذى
-25تغذیَ کٌذرّطیتِبی ببفت غضزّفی اس چَ طزیقی اًجبم هی ػْد؟
الفً -فْر هْیشگِبی پشیکًْذسیْم بَ داخل هبتشیکظ غضشّف
ةً -فْر سگِبی خًْی اص عشیك هبیع عیٌّْیبل بَ داخل هبتشیکظ غضشّف
جً -فْر سگِبی لٌفبّی بَ داخل هبتشیکظ غضشّف
د -اًتشبس هْاد غزایی اص هْیشگِبی دسّى پشیکًْذسیْم
-26کذام ػبهل سیر ببػث هی ػْد ببفت غضزّفی دارای قْام ژلَ ای هحکن ببػذ ؟
ةّ -جْد پشیکًْذسیْم دس اعشاف ببفت
الف -سشتَ ُبی کالژى ّ االعتیک فشاّاى
غضشّف
دّ -جْد هْلکْلِبی آة آصاد دس هبتشیکظ
ج -پیًْذ الکتشّعتبتیک بیي سشتَ ُب ّ
گلیکْصآهیٌْگلیکبًِب
-27ػلت اطیذّفیل بْدى هبتزیکض غضزّف فیبزّ چیظت؟
ة -سشتَ ُبی کالژى ًْع  Iفشاّاى
الف -سشتَ ُبی االعتیک فشاّاى
د -سشتَ ُبی کالژى ًْع  IIفشاّاى
ج -سشتَ ُبی ستیکْلش فشاّاى
-28کذاهیک اس ػببرات سیز در هْرد ببفت اطتخْاًی ؿحیح اطت؟
ة -خبصیت االعتیغیتی ًذاسد
الف -داسای ّصى ببالیی اعت
د -هخضًی غٌی اص هْاد آلی اعت
ج -دس طّل عوش ببصعبصی هی شْد
-29کذاهیک اس ػْاهل سیز در ػول تغذیَ اطتئْطیتِبی ببفت اطتخْاًی ًقؼی ًذارد؟
ة -اًذّعت
الف -پشیْعت
د -کبًبلیکْلِب
ج -هبتشیکظ
-30ببفت اطتخْاًی کذام هٌطقَ سیز اس ًْع اطتخْاى تیغَ ای اطت؟
ة -اعتخْاى آلْئْلی فک
الف -دسصُبی اعتخْاى جوجوَ
د -اعتخْاى اعفٌجی دیپلْئَ
ج -هحل اتصبل تبًذّى بَ اعتخْاى
-31هفبؿل بیي اطتخْاًِبی جوجوَ ) (Suturesبشرگظبالى اس چَ ًْػی اطت؟
ةSynchondrosis -
الفSyndesmosis -
دSynostosis -
جSynarthrosis -
3

-32هبیغ طیٌّْیبل هفبؿل دی آرتزّس کذاهیک اس اػوبل سیز را اًجبم ًوی دُذ ؟
ة -تغزیَ غضشّف هفصلی
الف -تشهین غضشّف هفصلی
د -اکغیژى سعبًی غضشّف هفصلی
ج -لغضًذٍ کشدى هفصل
-33طلْلِبیی کَ اجشاء آلی هبتزیکض اطتخْاى را هی طبسًذ چَ ًبهیذٍ هی ػًْذ؟
ةOsteocyte -
الفOsteoblast -
دOsteoprogenitor -
جOsteoclast -
-34ببفت ُوبٌذ هتزاکوی کَ کل یک ػضلَ اطکلتی را اس خبرج احبطَ هی کٌذ چَ ًبهیذٍ هی ػْد؟
ةEndomysium -
الفHypomysium -
دEpimysium -
جPerimysium -
-35در ًبحیَ ًْار  Iطبرکْهزُبی ػضلٍ قلبی کذام یک اس هْلکْلِبی سیز هؼبُذٍ ًوی ػْد؟
ة -تشّپًّیي
الف -اکتیي
د -تشّپْهیْصیي
ج -هیْصیي
-36در ػضلَ اطکلتی هحل قزار گیزی لْلَ ُبی ػزضی در کذام ًبحیَ طبرکْهز اطت؟
ة -هشص بیي ًْاس I ّ A
الف -خظ Z
دًْ -اس H
ج -خظ M
-37ػلت اؿلی رًگ قزهش ػضالت اطکلتی کذام اطت؟
ة -حضْس هیْفیبشیلِبی فشاّاى
الفّ -جْد هیْگلْبیي صیبد
د -عشّق خًْی صیبد
ج -تعذاد صیبد هیتْکٌذسی
-38کذام ًْع طلْلِبی ػضالًی دارای بیؼتزیي تؼذاد هیتْکٌذری ُب در طیتْپالطن خْد ُظتٌذ؟
ة -للبی
الف -اعکلتی
د -صبف چٌذ ّاحذی
ج -صبف تک ّاحذی
-39در آغبس ػول اًقببف در ػضلَ قلبی یْى کلظین بَ کذام جشء طلْلی هتـل هی ػْد؟
ة -تشّپْهیْصیي
الف -هیْصیي
د -کبلوْدّلیي
ج -تشّپًْیي
-40کّچکتزیي ّاحذ طبختوبًی ّ ػولکزدی ػضالت چَ ًبهیذٍ هی ػْد؟
ةMyomere -
الفMyofibril -
دSarcomere -
جMyofilament -

هْفك ببشیذ
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