تؼساز ؼْال 40:ظهبى 30:زلیمَ
ثبفت ـٌبؼی (همسهبت )1هْضخ91/1/26:
---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- - 1اظ ثیي ضّـِبی هرتلف ثبفت ـٌبؼی ،ثِتطیي ضّؾ ثطای هفبُسٍ ّ ثطضؼی تجوؼبت زضّى ؼلْلی کسام اؼت؟
ة -اؼتفبزٍ اظ هیکطّؼکْپ پْالضیعاى
الف -تِیَ الم ّ ضًگ آهیعی ػوْهی
ز -اؼتفبزٍ اظ هیکطّؼکْپ الکتطًّی
ج -تِیَ الم ّ ضًگ آهیعی ًمطٍ
تطاًؽویفي
 - 2ضربهت ثطـِبی ثبفتی هْضز اؼتفبزٍ زض هیکطّؼکْپ الکتطًّی زض چَ هحسّزٍ ای اؼت؟
ةً -بًْهتط
الف -آًگؽتطّم
ز -هیلیوتط
ج -هیکطّهتط
 - 3زض کساهیک اظ ضًّسُبی اًتمبل هْاز ثیي ؼلْل ّ هحیظ ذبضجی ًیبظی ثَ صطف اًطژی ًیؽت؟
ةActive Transport -
الفDiffusion -
زExocytosis -
جEndocytosis -
 - 4زض عی ضًّس توبیع ؼلْلی ثطای ایجبز ؼلْلِبی اذتصبصی ّ تمؽین کبض ثیي آًِب ،کساهیک اظ تغییطات ظیط
ضخ ًوی زُس؟
ة -تغییط ؼبذتبض ؼلْل
الف -تْلیس پطّتئیي ُبی اذتصبصی
ز -تغییط کبضکطز ؼلْل
ج -تغییط ضزٍ ؼلْلی
 - 5زض فطزی کَ هجتال ثَ ؼٌسضم هژٍ ثی حطکت ) (Immotile cilia syndromeاؼت ،کساهیک اظ ػْاضض
ظیط ضخ هی زُس؟
ة -ػفًْت ُبی تٌفؽی
الف -ػفًْت ُبی ازضاضی
زً -بثبضّضی ظًبى
ج -عزم تحطک هیکطّّیلی ُب
 - 6کساهیک اظ اجعاء اؼکلت ؼلْلی هْجْز زض ؼیتْپالؼن زض ثطلطاضی اتصبالت ثیي ؼلْلی ـطکت ًوی کٌس؟
ة -ضـتَ ُبی اکتیي
الف -هیکطّتْثْل
ز -ضـتَ ُبی کطاتیي
ج -هیکطّفیالهبى
 Basal Striation - 7ؼغح لبػسٍ ای ؼلْلِبی اپیتلیْهی تْؼظ کسامیک اظ ؼبذتبضُبی ؼلْلی ایجبز هی ـْز؟
ة -هژٍ ُب
الف -هیکطّّیلی ُب
ز -ـجکَ اًسّپالؼویک
ج -چیي ُبی غفبیی
 - 8جٌػ فیجطیل ُبی لٌگطی کَ تیغَ پبیَ ضا ثَ ثبفت ُوجٌس ظیطیي هتصل هی کٌس اظ چَ ًْػی اؼت؟
ةCollagen VII -
الفCollagen IV -
زElastic -
جReticular -
 - 9کساهیک اظ هْاضز ظیط جعء اػوبل ثبفت اپیتلیبل اؼت؟
ة -ثطلطاضی اضتجبط ثیي ؼبیط ثبفتِب
الف -تؼییي ـکل ثسى
ز -جصة هْاز
ج -ایجبز ًیطّی هکبًیکی
زض تمؽین ثٌسی ثبفت پْـفی ثَ ًْع ؼبزٍ ّ هغجك ،کسام ػبهل ظیط تؼییي کٌٌسٍ اؼت؟
- 10
ة -اضتجبط ؼلْلِب ثب تیغَ پبیَ
الف -ـکل ؼلْلِب
ز -تؼساز عجمبت ُؽتَ ُب
ج -ـکل ُؽتَ ُب
کساهیک اظ تطکیجبت ظیط زض ؼبذتبض تیغَ پبیَ حضْض زاضز؟
- 11
ة -فیجطًّکتیي
الف -الهیٌیي
ز -کٌسضّیتیي ؼْلفبت
ج -کالژى ًْع VI
هبتطیکػ ذبضج ؼلْلی ثبفت ُبی ثسى کساهیک اظ ػولکطز ُبی ظیط ضا اًجبم ًوی زُس؟
- 12
ة -تطـح هْاز ظائس
الف -پفتیجبًی هکبًیکی اظ غلْلِب
ز -تبهیي اًؽجبم ثبفت
ج -اًتمبل هْاز غصایی ثَ ؼلْلِب
کساهیک اظ ػٌبصط ظیط زض هبتطیکػ هیتْکٌسضی ُب حضْضزاضز؟
- 13
ة -پطّتئیي اًتمبل الکتطّى
الف -پطّتئیي تطهْژًیي
ز -لیعّظّم
ج -ضیجْظّم
1

هیکطّتْثْل ُب زض اًجبم کساهیک اظ فؼبلیتِبی ؼلْلی ظیض ًمؿ زاضًس؟
- 14
ة -تفکیل ّظیکْل پیٌْؼیتْظی
الف -تفکیل پبی کبشة
ج -حطکت کطّهْظّهِب زض حیي تمؽین ؼلْل ز -حطکت ّ هِبجطت ؼلْل
کساهیک اظ اتصبالت ثیي ؼلْلی ،ػالٍّ ثط ثبفت پْـفی ،زض ثیي ؼلْلِبی اغلت ثبفت ُبی زیگط ًیع
- 15
حضْض زاضز؟
ةZonula Adherens -
الفTight Junction -
زGap Junction -
جDesmosome -
کساهیک اظ غسز ثطّى ضیع ثسى ُن ظهبى هحصْالت تْلیسی ذْز ضا ثَ زّ ضّؾ هطّکطایي ّ
- 16
آپْکطایي تطـح هی کٌس؟
ة -غسز ؼجبؼَ
الف -غسز ـیطی
ز -غسز ػطق
ج -غسٍ پبًکطاغ
ؼلْلِبی هیْاپیتلیبل زض کسام یک اظ غسز ثسى حضْض زاضًس؟
- 17
ة -غسز اـکی
الف -غسز هؼسی
ز -غسٍ پبًکطاغ
ج -غسز ؼجبؼَ
ؼلْلِبی هعاًفیوی جٌیٌی کَ زض ثبفت ُوجٌس ّجْز زاضًس ثغْض عجیؼی ثَ کسام ؼلْل ظیط توبیع ًوی
- 18
یبثٌس؟
ة -ػضلَ صبف
الف -کٌسضّؼیت
ز -پالؼوبؼل
ج -اًسّتلیْم
ػولکطز کساهیک اظ ؼلْلِبی ثبفت ُوجٌس هٌجط ثَ ایجبز پبؼد ُبی التِبثی ّ ثطّظ حؽبؼیت هی ـْز؟
- 19
ةMacrophage -
الفPlasma cell -
زEosinophil -
جMast cell -
کساهیک اظ اًْاع ضـتَ ُبی ثبفت ُوجٌس ذبصیت ًمطٍ زّؼت زاضز؟
- 20
ة -کالژى ًْع VII
الف -ضتیکْالض
ز -االؼتیک
ج -اکؽی تبالى
زض ضًّس تطهین ظذن ،فؼبلیت کساهیک اظ ؼلْلِبی ثبفت ُوجٌس ثبػث جوغ ـسى لجَ ُبی آى هی ـْز؟
- 21
ةMyoepithelial -
الفMyofibroblast -
زSmooth Muscle -
جMesenchymal -
زض ثطـی اظ ثبفت ُوجٌس ؼلْلی اةگطاًْلِبی فطاّاى هتبکطّهبتیک هفبُسٍ هی ـْز ،ایي ؼلْل کسام
- 22
اؼت؟
ة -پالؼوبؼل
الف -هبکطّفبژ
ز -هبؼت ؼل
ج -ائْظیٌْفیل
چطا ؼلْلِبی چطثی ؼفیس زض همبعغ ثبفتی ثصْضت تْذبلی زیسٍ هی ـًْس؟
- 23
الف -چطثی آًِب ثب ضًگ ُبی هؼوْلی ضًگ ًوی ـْز
ة -چطثی آًِب زض حیي آهبزٍ ؼبظی ثبفت حصف هی ـْز
ج -چطثی آًِب پػ اظ ضًگ آهیعی ثَ ؼطػت ضًگ ذْز ضا اظ زؼت هی زُس
ز -چطثی آًِب ثسلیل اـجبع ثْزى اجبظٍ ًفْش ضًگ ضا ًوی زُس
کساهیک اظ ؼلْلِبی ظیط لسضت ؼٌتع کالژى ضا ًساضًس؟
- 24
ة -ػضلَ صبف
الف -اؼتئْثالؼت
ز -هبکطّفبژ
ج -اپیتلیْم
کساهیک اظ اؼیسآهیٌَ ُبی ظیط زض ؼبذتبض ضـتَ االؼتیک ـطکت ًوی کٌس؟
- 25
ة -ایعّ زؼوْظیي
الف -گلیؽیي
زُ -یسضّکؽی لیعیي
ج -پطّلیي
کساهیک اظ ػْاضض ظیط هٌجط ثَ ایجبز ازم زض ثبفت ُوجٌس ًوی ـْز؟
- 26
ة -اًؽساز ضگ لٌفبّی
الف -ففبض ذْى پبییي
ز -فمط غصایی ـسیس
ج -ثیوبضیِبی کلیْی
2

ؼلْلِبی  Pericyteکَ زض ثبفت ُوجٌس حْل ػطّق ظطیف لطاض هی گیطًس جعء کسام زؼتَ اظ
- 27
ؼلْلِبی ظیط هی ثبـٌس؟
ة -م اکطّفبژ
الف -هیْفیجطّثالؼت
ز -فیجطّثالؼت
ج -هعاًفیوی
حضْض کساهیک اظ ػٌبصط هْجْز زض هبتطیکػ ذبضج ؼلْلی ثبفت ُوجٌس هْجت افعایؿ ّیؽکْظیتَ
- 28
آى هی ـْز؟
ة -گلیکْظآهیٌْگلیکبى
الف -گلیکْپطّتئیي فیجطّ ًکتیي
ز -آة هیبى ثبفتی
ج -ضـتَ ُبی کالژى ًْع I
کسام ػجبضت ظیط زض هْضز ثبفت چطثی ؼفیس صحیح اؼت؟
- 29
الفُْ -ضهًِْب ًمفی زض هتبثْلیؽن آى ًساضًس
ة -تطکیجبت چطثی زض ّاکْئْلِبی ؼیتْپالؼوی شذیطٍ هی ـًْس
جُ -ط ؼلْل چطثی تْؼظ یک تیغَ ذبضجی احبعَ هی ـْز
ز -ؼلْل چطثی ثبلغ فبلس ُؽتَ اؼت
زض کساهیک اظ اًْاع غضطّف ُبی ظیط فطایٌس ضـس تٌِب ثَ صْضت ضـس ثیٌبثیٌی اًجبم هی ـْز؟
- 30
ة -غضطّف االؼتیک اللَ گْؾ
الف -غضطّف ـفبف هفصلی
ز -غضطّف االؼتیک اپی گلْت
ج -غضطّف ـفبف زًسٍ ای
ّجْز کساهیک اظ ؼلْلِبی اؼترْاًی ثطای حفظ هبتطیکػ اؼترْاى ضطّضی اؼت؟
- 31
ةOsteocyte -
الفOsteoblast -
زOsteoprogenitor -
جOsteoclast -
زض صْضتیکَ اؼتئْکالؼت ُب ًتْاًٌس ثَ زضؼتی ّظیفَ ذْز ضا زض ثبفت اؼترْاًی اًجبم زٌُس چَ
- 32
ػبضضَ ای ایجبز هی ـْز؟
ةOsteoporosis -
الفOsteomalacia -
زOsteopetrosis -
جRikets -
ػلت اؼیسّفیل ثْزى هبتطیکػ غضطّف فیجطّ چیؽت؟
- 33
ة -ضـتَ ُبی کالژى ًْع  Iفطاّاى
الف -ضـتَ ُبی االؼتیک فطاّاى
ز -ضـتَ ُبی کالژى ًْع  IIفطاّاى
ج -ضـتَ ُبی ضتیکْلط فطاّاى
ثبفتِبی پطیْؼتئْم ّ اًسّؼتئْم هفطّؾ کٌٌسٍ اؼترْاًِب زض اًجبم کساهیک اظ اػوبل ظیط ًمفی ًساضًس؟
- 34
ة -تْلیس اؼتئْکالؼتِبی جسیس
الف -تغصیَ ثبفت اؼترْاًی
ز -ضـس اؼترْاى
ج -تطهین اؼترْاى
زض ُبیپطتطّفی ػضالت اؼکلتی کَ ثط اثط ّضظؾ ایجبز هی ـْز ،کسام یک اظ ّلبیغ ظیط ضخ هی
- 35
زُس؟
ة -افعایؿ عْل ؼلْل ُبی ػضالًی
الف -تفکیل هیْفیجطیل ُبی جسیس
ز -افعایؿ شذبیط چطثی ؼلْلِبی ػضالًی
ج -تفکیل فیجطُبی ػضالًی جسیس
پػ اظ ذبتوَ زپالضیعاؼیْى غفبء ّ پبیبى ػول اًمجبض ػضلَ اؼکلتی ،یًِْبی کلؽین آظاز ـسٍ ثَ
- 36
ؼبضکْپالؼن چَ هی ـًْس؟
ة -اظ ؼلْل ذبضج هی ـًْس
الف -تجعیَ هی ـًْس
زّ -اضز لْلَ ُبی ػطضی هی ـًْس
ج -زضـجکَ ؼبضکْپالؼویک شذیطٍ هی ـًْس
زض کسام ًْع اظ ثبفت ُبی ػضالًی ،ضـتَ ُبی ػضالًی ُیچ اتصبلی ثب یکسیگط ًساضًس؟
- 37
ة -للجی
الف -اؼکلتی
ز -صبف چٌس ّاحسی
ج -صبف تک ّاحسی
کسام ذصْصیت ظیط زض ُوَ اًْاع ؼلْلِبی ػضالًی صبزق اؼت؟
- 38
ةُ -وگی زاضای هیْگلْثیي فطاّاى ُؽتٌس
الفُ -وگی زاضای ُؽتَ ُبی هتؼسز ُؽتٌس
جُ -وگی زاضای هیْفیجطیل ُبی هٌظن ُؽتٌس زُ -وگی اظذبضج تْؼظ تیغَ ذبضجی احبعَ هی ـًْس
- 39

زض زؼتطغ تطیي شذیطٍ اًطژی ثطای ضـتَ ُبی ػضالًی اؼکلتی پػ اظ  ATPکسام اؼت؟
3

ة -فؽفْکطاتیي
الف -گلْکع
ز -اؼیس چطة
ج -گلیکْژى
زض هْضز زّک ُبی ػضالًی ) (Muscle Spindleکسام ػجبضت ظیط صحیح اؼت؟
- 40
ة -زاضای کپؽْلی اظ ثبفت ُوجٌس ُؽتٌس
الف -هؽئْل زضیبفت حػ زضز زض ػضلَ
ُؽتٌس
ز -فمظ زاضای اػصبة ّاثطاى ُؽتٌس
ج -ضـتَ ُبی زضّى زّکی ـجیَ ػضلَ
صبف ُؽتٌس

4

پبؼد ًبهَ
ـوبضٍ
1
2
3
4
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19
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