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زمان 30:دقیقو

------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------1يطیرْبی اصهی تٕنیذ اَرژی در عذضی چػى ثترتیت عجبرتُذ از :
ة -گهیکٕنیس ْٕازی ٔ HMS
انف -گهیکٕنیس ثی ْٕازی ٔ HMS
د -گهیکٕنیس ْٕازی ٔ گهیکٕژَٕنیس
ج -گهیکٕنیس غیر ْٕازی ٔ گهیکٕژَٕنیس
 -2در خریبٌ پرٔضّ ٔ Bleachingیتبيیٍ َٓ Aبیتبً ثّ کذاو فرو زیر تجذیم يی غٕد؟
ة -تًبو تراَص رتیُٕل
انف-تًبو تراَص رتیُبل
د -11 -ضیص -رتیُٕل
ج -11 -ضیص -رتیُبل
 -3در ثیًبراٌ رتیُٕ پبتی دیبثتی غذیذ تًبيی يٕارد زیر يػبْذِ يی غٕد ثبضتثُبی؟
ة -افسایع تدًع اریترٔضیت ْب
انف -افسایع چطجُذگی پالکتٓب
د -اختالل پرٔتئیٍ ْب ضرو
ج -اختالل نیپیذْبی ضرو
 -4اَرژی فٕتٌٕ َٕر يرئی ثب عٕل يٕج َ 600بَٕيتر ثر زطت انکترٌٔ ٔنت کذاو اضت؟
د3-
ج2/5-
ة2-
انف1/5-
َبزی  Cايٕاج فراثُفع کّ خبصیت يیکرٔة کع دارد کذاو يٕرد زیريی ثبغذ؟
 -5يسذٔدِ عٕل يٕج ِ
ةَ 280-320 -بَٕيتر
انفَ 280-400 -بَٕيتر
دَ 100-280 -بَٕيتر
جَ 100-320 -بَٕيتر
 -6کذايیک از دیٕپترْبی غفبف زیر ثیػتریٍ َمع را در لذرت ًْگرایی چػى دارد؟
ة -ضغر لذايی عذضی
انف -شعر لذايی لرَیّ
د -ضغر خهفی لرَیّ
ج -ضغر خهفی عذضی
 -7ثرای تصسیر چػى آضتیگًبت دٔرثیٍ ضبدِ چّ َٕع عذضی را ثبیذ ثّ کبر گرفت؟
ة -کرٔی يمعر
انف -کرٔی يسذة
د -اضتٕاَّ ای يمعر
ج -اضتٕاَّ ای يسذة
 -8در یک چػى آضتیگًبت ضبدِ دٔرثیٍ ،یکی از کبََٕٓب  .............غجکیّ ٔ کبٌَٕ دیگر در................غجکیّ خب
دارد.
د-پػت -خهٕی
ج -خهٕی – پػت
ة -رٔی – پػت
انف -رٔی – خهٕ
-9ثّ ُْگبو ثرٔز عبرضّ پیر چػًی چّ تغییری در يیذاٌ تغبثك ٔ َمغّ دیذ َسدیک چػى َطجت ثّ چػى ُْدبر ثّ ٔخٕد
يی آیذ؟
د -کًتر – دٔرتر
ج -کًتر – ٌزدیکتر
ة -ثیػتر – دٔرتر
انف -ثیػتر – َسدیکتر
-10يُػب كذايیك از ضبختبرْبي زیر ثب ثمیّ يتفبٔت يي ثبغذ؟
ة-الیّ رَگذاَّ اي غجكیّ
انف -ضهٕنٓبی آيبکریٍ
د -عضهّ يژگبَی
ج -عضالت اضفُکتری يرديک
 -11کذايیک از َمبیص زیر ثذَجبل از دضت رفتٍ ضبختبرْبی خظ ٔضظ ثذنیم يصرف انکم ثٕخٕد يی آیذ؟
ة -آفبكي
انف -ضیُٕفتبنًي
د -گهٕكٕو
ج -كهٕثٕيب
 -12يساَػیى ازبعّ کُُذِ پیع ضبز چػى در ْفتّ پُدى ثّ کذايیک از ضبختبرْبی زیر يتًبیس ًَی گردد؟
ة -پٕغع خهفی عُجیّ
انف -غػب ایریذیٕپبپیهری
د -پٕغع لذايی اتبلک لذايی
ج -زخبخیّ

-13کذايیک از عُبصر زیر در زخبخیّ چػى زضٕر َذارد؟
ة -االضتیک
انف -کالژٌ
دْ -یبنٕضیت
ج -يبکرٔفبژ
-14کذاو عجبرت زیر در يٕرد اپیتهیٕو رَگذاَّ دار غجکیّ صسیر َیطت؟
ة -در تیرِ کردٌ فضبی کرِ چػى َمع دارَذ
انف -از َٕع ضهٕنٓبی اضتٕاَّ ای ْطتُذ
د -دارای چیٍ ْبی لبعذِ ای ْطتُذ
ج -ثر رٔی غػبء دضًّ لرار دارَذ
-15در غجکیّ زطی چػى کذايیک از ضهٕنٓبی پػتیجبَی (گهیبل) زیر زضٕر َذارَذ؟
ة -يٕنر
انف -آيبکرایٍ
د -آضترٔضیت
ج -يیکرٔگهی
-16غػبء يسذٔد کُُذِ داخهی غجکیّ در کذاو َبزیّ ایدبد يی غٕد؟
ة -يرز ثیٍ ضهٕنٓبی گبَگهیَٕی ٔ زخبخیّ
انف -يسم لرار گیری َٕرَٔٓبی دٔ لغجی
د -يرز ثیٍ اپیتهیٕو رَگذاَّ دار ٔ فتٕرضپتٕرْب
ج -الیّ يػجک داخهی
-17ضهٕنٓبی يالَٕضیت در کذاو َبزیّ از ضبختبر چػى زضٕر َذارَذ؟
ةIris -
انفRetina -
دTenon`s capsule -
جCiliary body -
-18رغتّ ْبی زَٕل چػى از ضًت خبرخی خٕد ثّ کذاو ضبختبر يتصم يی غَٕذ؟
ة -عضالت غعبعی خطى يژگبَی
انف -ثبزال اليیُبی اپیتهیٕو داخهی خطى يژگبَی
ج -ثبزال اليیُبی اپیتهیٕو خبرخی خطى يژگبَی

د -ثبفت ًْجُذ يٕخٕد در خطى يژگبَی

 -19کذايیک از يُبعك زیر  Immune Privilegedيسطٕة ًَی غٕد؟
ة) Vitreous
انف) Anterior Chamber
د) Uvea
ج) Sub-retinal Space
 -20در پذیذِ  Anterior Chamber associated immune deviationکذايیک از يکبَیطى ْبی زیر يُدر ثّ
انمبء  Toleranceيی غٕد؟
ة) Clonal Anergy
انف) Clonal deletion
د) Down regulation by Treg
ج) Antigen Ignorance
 -21در ثیًبری  Behcetکذايیک از انتٓبة ْبی زیر غبیع اضت؟
ج) Keratitis
ة) Scleritis
انف) Uveitis

د) Conjunctivitis

-22در صٕرت ثرٔز ضبیعّ در نٕة گیدگبْی (ْ )Temporal Lobeر دٔ َیًکرِ يغس فردی ثرٔز کذايیک از
عالئى ریم يستًم تر يی ثبغذ.
ة – اختالل در غُبخت ثیُبیی اغیبء
انف – اختالل در زرکبت اَگػتبٌ دضت
د – کٕری کبيم
ج – اختالل در کُترل زرکبت ٔاثطتّ ثّ ثیُبیی
ٔ-23خٕد ضبیعّ تٕيٕری در يُغمّ  Pretectumراضت فردی ثّ اثجبت رضیذِ اضت .کذايیک از عالئى ثیُبیی
ریم در ایٍ ثیًبر يستًم اضت؟
انف – اختالل در درک ثیُبیی اغیبء در زبل ذرکت در َیًّ چپ يیذاٌ ثیُبیی
ة – اختالل در رفهکص َٕری يرديک در ضًت راضت
ج – اختالل در کُترل زرکبت  Vergenceچػى ْب
د – اختالل در کُترل زرکبت ضبکبد چػى ْب

 -24تبثع َٕر در چػى راضت ثیًبری يُدر ثّ يیـٕز در چػى راضت ٔ عذو تغییـر اَذازِ يرديک چػى چپ يی
غٕد تبةظ َٕر ثّ چػى چپ ایٍ ثیًبر يُدر ثّ ْیچگَّٕ تغییری در چػًٓـب ًَی غٕد ازتًبل ٔخٕد ضبیعـّ درکذايیک
از ثخػٓبی ریم کًتر اضت:
ة– عصت IIIچػى چپ
انف – عصت  IIIچػى راضت
د – ْطتّ  LGNراضت
ج – عصت  IIچػى چپ
ثیُبیی فردی در َیًّ چپ يیذاٌ ثیُبیی کبيالً يختم يی ثبغذ .يسم ضبیعّ در کذاو لطًت اضت؟
- 25
ة –  Optic tractراضت
انف –  Optic Nerveچپ
د – Optic chiasma
ج –  Optic radiationچپ
کذايیک از زرکبت چػى ثّ دنیم زرکت ضر اتفبق يی افتذ؟
- 26
ة –  Saccadeج Vergence -
انف – Optokinetic

-2

د – Smooth pursuit

 -27در يٕرد فٕٔآ کذايیک از عجبرات ریم صبدق اضت؟
انف – دارای تعذاد زیبدی رضپتٕراضتٕاَّ ای اضت.
ة – در دیذ غت َمع اصهی را دارا يی ثبغذ.
ج – دارای ضهٕنٓبی ثب يیذاٌ گیرَذِ ( )Receptive fieldکٕچک اضت.
د – در دیذ رَگ َمػی َذارد.
- 28

كذايیك از عجبرات زیر در يٕرد أرثیت غهظ اضت؟

انف -يدبري اتًٕئیذال لذايي ٔ خهفي در خذار داخهي آٌ لرار دارَذ.
ة -در غكطتگي ْبي كف آٌ ،ازتًبل صذيّ عصت يُذیجٕالر ٔخٕد دارد.
ج -غذِ اغكي ٔ كیطّ اغكي در تًبش ثب ضمف آٌ لرار دارَذ.
د -از عریك ثریذگي ایُفرا أرثیتبل ثّ زفرِ تریگٕپبالتیٍ ارتجبط دارد.
در يعبیُّ یك ثیًبر يػخص غذ كّ ٔلتي َٕر ثّ یك چػى تبثبَذِ يي غٕد ،يرديك چػى دیگر تُگ ًَي
- 29
غٕد ،ازتًبل صذيّ كذايیك از يٕارد زیر ٔخٕد دارد؟
ةْ -طتّ زركتي زٔج چْبرو
دْ -طتّ پبراضًپبتیك زٔج ضٕو

انفْ -طتّ زركتي زٔج ضٕو
ج -گبَگهیٌٕ ضًپبتیك فٕلبَي گردٌ

ثراي تطت عًهكرد عضهّ يبیم تستبَي در یك ثیًبر  ،چّ عًهي را ثبیذ پسغك از ثیًبر  ،چّ عًهي را
- 30
ثبیذ پسغكي از ثیًبر ثخٕاْذ ،اَدبو دْذ؟
ةَ -گبِ كردٌ ثّ پبئیٍ ٔ داخم
دَ -گبِ كردٌ ثّ پبئیٍ ٔ خبرج

انفَ -گبِ كردٌ ثّ ثبال ٔ داخم
جَ -گبِ كردٌ ثّ ثبال ٔ خبرج

در يعبیُّ یك ثیًبر يػخص غذ كّ ٔلتي ٔي از یك يسیظ پر َٕر ثّ یك يسیظ كى َٕر ٔارد يي غٕد،
- 31
يرديك چػى أ گػبد ًَي غٕد،ازتًبل صذيّ كذايیك ٔخٕد دارد؟
انفShort Ciliary nerve -
جSup.sympathetic cervical ganglion -
- 32

ةCiliary ganglion -
دOphtalmic nerve -

ٔریذْبي افتبنًیك ثب ًّْ ضبختًبَٓبي تػریسي زیر ارتجبط دارَذ ثّ خس؟

انف -ضیُٕش كبٔرَٕزٔش

ة -غجكّ ٔریذي تریگٕئیذ

ج -ضیُٕش ركتٕش

دٔ -ریذ فبضیبل

در يعبیُّ یك ثیًبر كّ دچبر خػكي چػى ٔ عذو ترغر اغك ثٕدِ  ،ازتًبل صذيّ كذايیك از لطًتٓبي
- 33
زیر ٔخٕد دارد؟
انفZygomaticotemporal nerve -
جCiliary ganglion -
- 34

در ثیًبري  Glaucomaكذاو اختالل ٔخٕد دارد؟

انف -عذو تػریر يبیع زالنیّ
- 35

ة -كذر غذٌ عذضي

د -عذو تػكیم زخبخیّ

ج -اَطذاد يدراي اغهى

ًّْ اعصبة زیر از ضخبيت دیٕارِ خبرخي ضیُٕش كبٔرَٕزٔش عجٕر يي كُُذ ثّ خس؟

انفOculomotor -
- 36

ةZygomaticofacial nerve -
دShort ciliary nerve -

ةOphthalmic -

دAbducent -

جTrochlear -

در لغع عرضي غرٔع عصت َبزٔضهیبري ًّْ اعصبة زیر فهح يي غَٕذ ثّ خس؟

انفLong ciliary -

ةPost ethmoidal -

جSupratrochlear -

دAnt. ethmoidal -

-37کذاو رٔظ تصٕیرثرداری را ثرای ثررضی يدرای اغکی اَتخبة يی کُیذ:
ج -آَژیٕگرافی
ة -ضی تی اضکٍ
انف -داکرٔ ضیطتٕگرافی

د -ضَٕٕ گرافی

 -38کذاو دیٕارِ اضتخٕاَی أرثیت َبزکتر اضت؟
ة-خبرخی
انف-داخهی

د-کف

-39

ج-ضمف

کذاو يمغع ضی تی اضکٍ يُبضت تریٍ خٓت ثررضی  Inferior Rectus Muscleاضت ؟
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D

