آزمون دستگاه تنفس

مورخ87/3/11:

تعداد سوال63:

زمان 50:دقیقو

-1كذاييك اص عضالت صيش ثّ دَذِ دٔو يتصم يي ؽٕد؟
ة)Middle scalenous
انف) Ant. Scalenous
د)Sternocleido mastoid
ج)post. Scalenous
 – 2كذاييك اص يٕاسد ريم دس وذارات صأيّ نٕئيظ لشاس َذاسد؟
ة)Arc Azygos vein
انف)Biforcation of brachicephalic Artery
د)Biforcation of pulmonary Artery
ج)Biforcation of trachea
 – 3كذاييك اص عضالت صيش دس اثشلغع عصت السَژيبل فٕلبَي فهح يي ؽٕد؟
ة)Cricothyroid
انف)Lateral cricoarythenoid
د)Post cricoarythenoid
ج)Oblique arythenoid
 – 4فضبْبي ثيٍ دَذِ اي خهفي أل ٔ دٔو اص كذاو ؽشيبٌ خٌٕ يي گيشَذ؟
ة)Internal thoracic
انف)Thoracic Aorta
د)Subclavian
ج)Sup.epigastric
 – 5كذاييك اص عُبصش تؾشيسي ريل اص عشيك عٕساخٓبي يٕخٕد دس عتَٕٓبي ديبفشاگى اص لفغّ عيُّ ٔاسد
ؽكى يي ؽَٕذ؟
ة)greater splanchnic nerve
انف)Sympaticus chain
د)Subcostal nerve
ج)Azygos vein
 – 6كذاييك اص عجبسات صيش دسيٕسد زفشات ثيُي دسعت اعت؟
انف)عيُٕط فشَٔتبل ثّ وئاتٕط فٕلبَي ثبص يي ؽٕد
ة)اعتخٕاٌ كبيي دس تؾكيم عمف ثيُي ؽشكت داسد
ج)ؽبخك تستبَي دس تؾكيم ديٕاسِ داخهي ثيُي ؽشكت داسد
د)كف عيُٕط يبگضيال اص كف ثيُي پبئيٍ تش اعت
 – 7كذاييك اص عجبسات صيش دسيٕسد زهك دسعت اعت؟
انف)عضالت آٌ عًذتب اص صٔج  9عصت يي گيشٌد
ة)اص صيش يخبط ثٍ ثغت ْشيي ؽبخّ اي اص عصت ٔاگ عجٕس ييكُذ
ج)تُگ تشيٍ لغًت آٌ َبصٔفبسَكظ اعت
د)زفشِ نٕصِ اي اص خهٕيسذٔد ثّ چيٍ پبالتٕفبسَژيٕط يي ثبؽذ
 – 8كذاييك دس يٕسد زُدشِ دسعت اعت؟
انف)آديتٕط زُدشِ دس عشفيٍ اص چيٍ آسي اپيگهٕتيك تؾكيم يي ؽٕد
ة)زذ تستبَي آٌ دس يسبرات يٓشِ  C7لشاس داسد
ج)عيُٕط زُدشِ تٕعظ عصت زُدشِ اي تستبَي تبييٍ زغي يي ؽٕد
د)چيٍ ٔعتيجٕالس زبٔي انيبف عضالَي اعت
 – 9كذاييك خضء يدبٔسات َبي َيغت؟
ة)ايغًٕط غذِ تيشٔئيذ
انف)يشي گشدَي

ج)لٕط آصيگٕط

 – 10كذاييك خضء يدبٔسات اختصبصي لهّ سيّ چپ يسغٕة يي ؽٕد؟
ة)يدشاي تٕساعيك ج)ؽشيبٌ ثيٍ دَذِ اي فٕلبَي
انف)گبَگهيٌٕ عتبسِ اي

د)لٕط آئٕستب
د)عصت T1

 – 11كذاييك اص عضالت صيش دسعًم دو دَذِ ْب سا ثّ ثبال ٔ خبسج يي كؾذ؟
ج)ثيٍ دَذِ اي داخهي تش
ة)ثيٍ دَذِ اي داخهي
انف)ثيٍ دَذِ اي خبسخي
 – 12پبئيٍ تشيٍ ٔضعيت زفشِ پهٕسال دسكذاو لغًت اعت؟
ج)دسعمت دسيسبرات دَذِ 12
ة)دسخظ ييبَي صيش ثغم
انف)دسخهٕ

د)عشضي عيُّ
د)يٕاسد ة ٔ ج

 -13كذاييك دسيٕسد عُبصش سيّ ٔ يدبٔسات آٌ دسعت اعت؟
انف)عصت فشَيك اص عمت َبف سيّ عجٕس يي كُذ
ة)دسَبف سيّ چپ ثبالتشيٍ عُصش ؽشيبٌ سيٕي اعت
ج)لذايي تشيٍ عُصش دسَبف سيّ ثشَٔؼ اصهي اعت
د)ٔسيذ آصيگٕط اصخهٕي سيّ ساعت عجٕس يي كُذ
 – 14كذاييك دسيٕسد يذيبعتٍ ٔ يستٕيبت آٌ دسعت اعت؟
انف)يذيبعتٍ ييبَي اص خهٕ يسذٔد ثّ تُّ اعتشَٕو اعت
ة)ؽشيبٌ ثشاكيٕ عفبنيك دسيذيبعتٍ فٕلبَي لشاس داسد
ج)ٔسيذ اخٕف تستبَي اص يذيبعتٍ شنفي عجٕس يي كُذ
د)عصت فشَيك اص يذيبعتٍ خهفي عجٕس يي كُذ
 – 15كذاييك خضٔ يدبٔست سيّ ساعت َيغت؟
ة)يخشٔط ؽشيبَي ثغٍ ساعت
انف)َٔبكبٔا ايُفشيٕس

ج)دْهيض ساعت

د)يشي

 – 16كذاييك اص َٕصاداٌ دچبس َبُْدبسيٓبي صيش تب ثعذ اص دسيبٌ ايكبٌ تغزيّ ثب ؽيش سا َذاسَذ؟
د)آتشصي يشي
ج)كهيّ َعم اعجي
ة)ؽكبف كبو
انف)دسسفتگي يبدسصادي
 – 17يُؾبء عضالت صبف اعشاف ثشَٔؾيٕنٓبي سيٕي اصكذاو ثخؼ اعت؟
ة)اليّ يضٔدسو ازؾبيي زفشِ داخهي
انف)يضاَؾيى لٕط چٓبسو زهمي
د)اليّ يضٔدسو ثذَّ اي زفشِ داخهي
ج)يضاَؾيى لٕط ؽؾى زهمي
 – 18عيُٕعٓبي اعشاف ثيُي اص كذاييك يُؾبء يي گيشد؟
ة)ثشآيذگي پيؾبَي ثيُي
انف)تيغّ ْبي كُبسي ثيُي
د)عمف دْبٌ أنيّ
ج)تيغّ ْبي ييبَي ثيُي
 – 19عبلّ ديبفشاگى ) (Crura of diaphragmاصكذاييك يُؾبء گشفتّ اعت؟
ة)پشدِ ْبي خُجي پشيكبسدي
انف)ديٕاسِ عشضي
د)پشدِ ْبي صفبلي خُجي
ج) يضاٌتش يشي
 – 20كذاو ثخؼ عبختًبٌ يضٔدسيي داسد؟
ة)پشدِ دْبَي ثيُي
انف)آنٕئٕنٓبي سيٕي

ج)پٕؽؼ داخهي زُدشِ

 – 21اپيتهيٕو كذاو َبزيّ اص يدبسي تُفغي اصَٕع عُگفشؽي يغجك غيش ؽبخي اعت؟
ج)Bronchus
ة)Trachea
انف)Nasal fossa

د)خذاسِ يٕيشگٓب
د)Oropharynx

 -22كذاييك اص عهٕنٓبي اپيتهيٕو تُفغي يشثٕط ثّ عيغتى َٕسٔاَذٔكشايٍ يُتؾش ْغتُذ؟
د)عهٕنٓبي خبيي
انف)عهٕنٓبي گشإَل كٕچك ة)عهٕل ْبي ثشعي ج)عهٕنٓبي يژكذاس

 – 23اپيتهيٕو ثٕيبيي) (olfactory epitheliumاصچّ َٕعي اعت؟
ة) يغجك كبرة اعتٕاَّ اي
انف) يغجك اعتٕاَّ اي يژِ داس
د)اعتٕاَّ اي عبدِ
ج) يغجك كبرة يژِ داس
 – 24ثب پيؾشٔي ثّ عًت اَتٓبي دسخت ثشَٔؾي كذاو يك اص عُبصش يٕخٕد دس ديٕاسِ يدبسي تُفظ
ثبسصتش يي گشدد؟
د)اپيتهيٕو
ج)الييُب پشٔپشيب
ة)عضهّ صبف
انف)غضشٔف
 – 25كذاو يك اص عُبصش صيش دس ايخبد عذشَٔي – ْٕايي ؽشكت ًَي كُذ؟
ج)غؾبء پبيّ آنٕئٕني
ة)عهٕل اَذٔتهيبني
انف)عهٕل آنٕئٕني َٕع II

د)غؾبء پبيّ اَذٔتهيبني

 – 26كذاييك اص عهٕنٓبي صيش دسايدبد ديٕاسِ ثيٍ آنٕئٕني ؽشكت ًَي كُذ؟
د) فيجشٔثالعت
ج)كالسا
ة)آنٕئٕني َٕعI
انف)يبكشٔفبژ
 – 27ساديٕگسافي اعتبَذاسد لفغّ عيُّ كذاو اعت؟
ج)PA
ة) التشال
انف )AP

د)دكٕةيتٔط

 – 28اصنسبػ داَغيتّ تصٕيش كذاييك اص اعضبء لفغّ عيُّ دس ساديٕگشافي ثب تصٕيش آة يكغبٌ يي ثبؽذ؟
د)چشثي صيش پٕعت
ج)دَذِ ْب
ة)سيّ
ف)لهت
 – 29كذاييك اص عٕايم صيش دس اعتبَذاسد ثٕدٌ ساديٕگشافي لفغّ عيُّ زبئض اًْيت اعت؟
د)تًبو يٕاسد فٕق
ج)ؽذت اؽعّ X
ة)عذو چشخؼ ثيًبس
انف)دو عًيك
 – 30ثّ اصاي خشٔج كذاييك اص يَٕٓبي صيش اص گهجٕل لشيض كهش ٔاسد آٌ يي ؽٕد؟
د)2/3BPG
ج)H+
ة)O2
انف)Hco3-
 – 31كذاييك اصخًالت صيش دساستجبط ثّ  2/3ثيظ فغفٕگهيغشات صذق يي كُذ؟
انف)ييم تشكيجي آٌ ثب  HbFثيؾتش اعت تب HbA
ة)صَذگي دس استفبعبت ثبعث كبْؼ عُتض آٌ يي ؽٕد
ج)ثيٍ دٔصَديشِ  αاص ًْٕگهٕثيٍ لشاس گشفتّ ٔ ثبعث آصاد عبصي  O2يي ؽٕد
د)ثبييٕگهٕثيٍ تشكيت ًَي ؽٕد
 – 32كذاييك اص خًالت صيش دس استجبط ثب عٕسفبكتبَت صذق يي كُذ؟
انف)ثبعث صيبد ؽذٌ كؾؼ عغسي يبيع آنٕئٔنٓب يي ؽٕد
ة)ثيؾتشيٍ لغًت عبختًبَي آَشا كشثْٕيذسات تؾكيم يي دْذ
ج)اص كالپظ سيّ پظ اص ثبصدو خهٕگيشي يي كُذ
د)دسفضبي يبثيٍ سيّ ٔ لفغّ عيُّ لشاس داسد
 – 33دٔد عيگبس ثبعث اكغيذاعيٌٕ كذاو اعيذ آييُّ دس صَديشِ پشٔتئيٍ - α 1آَتي تشيپغيٍ ؽذِ ٔ آَشا
غيش فعبل يي عبصد؟
د)و تیَٔيٍ
ج)نيضيٍ
ة)عيغتئيٍ
انف)گهٕتبييٍ
 – 34چُذ دسصذ  CO2تٕنيذ ؽذِ دس ثبفتٓب ثّ صٕست  CO2يسهٕل دس خٌٕ زًم يي ؽٕد؟
د)%0
ج)%7
ة)%23
انف)%70

 – 35اصهي تشيٍ يكبَيغى دفبعي نُفٕعيتٓبي داخم اپي تهيبني دسيمبثم ٔيشٔعٓب ،كذاييك اص يٕاسد صيش يي
ثبؽذ؟
ة)تٕنيذ ٔ تشؽر عيتٕكبيٍ
انف)تٕنيذ ٔ تشؽر آَتي ثبدي
د)خصٕصيبت فبگٕعيتيك
ج)خصٕصيبت عيتٕتٕكغيك
 – 36يمبثهّ ثب عفَٕت َبؽي اص پُٕيٕعيغتيظ كبسيُي ثّ عٓذِ كذاييك اص فشأسدِ ْبي عيغتى يبكشٔفبژي
سيّ يي ثبؽذ؟
د)عيتٕكبيٍ ْب
ج)عٕسفكتبَت ْب
ة)َيتشيك اكغيذ
انف)ساديكبنٓبي اكغيذاتيٕ
 – 37نُفٕعيتٓبي زبضش دس آعتش يخبعي (الييُبپشٔپشيب) اكثشا اصچّ دعتدبتي ْغتُذ؟
ة)عهٕل Bفعبل ؽذِ
انف)عهٕل  Tاص گشِٔ CD4+
د)عهٕنٓبي َٕع δ ٔ γ
ج)عهٕل  Tاص گشِٔ CD8+
 – 38كذاييك اص يغيشْبي ريم دس ثشٔص ايُيت ٔ يصَٕيت پبيذاس دسعفَٕتٓبي َبؽي اصاسگبَيغى ْبي داخم
عهٕني دس سيّ يٕثش اعت؟
انف)يٓبخشت يبكشٔفبژْب دس خٓت يغيش آنٕئٕالس ٔ ٔسٔد ثّ فضبي ثشَٔؾيبل
ة)يٓبخشت يبكشٔفبژْب ثّ عًت خالف خٓت يغيش آنٕئٕالس ثغشف كبَبنٓبي نُفبٔي
ج)تؾذيذ دسفعبنيت ْبي فبگٕ عيتيك يبكشٔفبژْبي انٕئٕالس
د)ززف كبيم ٔ آَذاو اسگبَيغى تٕعظ يكبَيغى ْبي دفبعي راتي
 – 39سعٕة كالژٌ ثذَجبل ٔلبيع انتٓبثي  ،اصهي تشيٍ عبيم ايدبد………… .ثبفت سيّ يي ثبؽذ؟
ة)عُذسو گٕدپبعچش
انف)پُٕيَٕي اصديبد زغبعيتي
د)ثيًبسيٓبي تسذيذي سيّ
ج)عفَٕتٓبي يضيٍ سيٕي
 -40گغتشػ ٔ پبيذاسي انتٓبة دس اختالالت يشتجظ ثب آعى يشتجظ ثب كذاو يغيش فعبنيتي داخم عهٕني اعت؟
ة)فبكتٕسْبي َغخّ ثشداسي
انف)آساؽيذَٔيك اعيذ
عبل اكغيژٌ
د)تشؽر گَّٕ ْبي ف
ج)دگشإَالعيٌٕ يستٕيبت نيضٔصيًي
 -41عضهّ ثيٍ دَذِ اي خبسخی دس كذاو يٕسد فعبل اعت؟
ة  -ثبصدو عبدي
انف  -دو عبدي

ج  -دو عًيك

د  -ثبصدو عًيك

 -42دس سيّ ْب  - - -دس َبزيّ لبعذِ سيّ اعت ٔ پشفٕصيٌٕ َ - - -غجت ثّ عبيش َمبط سيّ داسد.
ة -ZoneIII -كًتشي
انف -zoneI -كًتشي
د -ZoneIII -ثيؾتشي
ج -ZoneI -ثيؾتشي
 TLC -43عجبستغت اص RV + - - -
ةTV -
انفVC -

جIRV -

 -44ظشفيت ديی عجبستغت اص IRV + - - -
ةRV -
انفTV -

جERV -

دERV -
دVC -

According to BOYLE’S LAW : The pressure of a gas is inversely -45
 proportional to its - -انفvolume -

ةtemprature -

جviscosity -

دmolecular weight -

 -46فؾبس ايدبد ؽذِ دس داخم ْش آنٕئٕل ثب  ٔ - - -ثب  - - -داسد
انف  -تبَغيٌٕ خذاس َغجت يغتميى  --ؽعبع َغجت يعكٕط
ة  -تبٌعيٌٕ خذاس َغجت يعکٕط  --ؽعبع َغجت يغتميى
ج  -تبَغيٌٕ خذاس َغجت يغتميى  --ؽعبع َغجت يغتميى
د  -تبَغيٌٕ خذاس َغجت يعکٕط  --ؽعبع َغجت يعکٕط
 -47فؾبس خٌٕ ؽشيبٌ سيٕی دس زذٔد چُذ  mmHgاعت ؟
ج25/8 -
ة14/8 -
انف20/6 -

د80/4 -

 -48يمذاس  FRCچُذ  mlاعت؟
ة1100 -
انف500 -

ج1500 -

د2300 -

 -49يمذاس  IRVچُذ  mlاعت؟
ة1100 -
انف500 -

ج1500 -

د3000 -

 -50فؾبس اكغيژٌ دس ؽشيبٌ آئٕست َغجت ثّ آنٕئم چّ تغييشي يي كُذ؟
ة 5 -ييهيًتش خيِٕ افضايؼ
انف 5 -ييهيًتش خيِٕ كبْؼ
د 9 -ييهيًتش خيِٕ افضايؼ
ج 9 -ييهيًتش خيِٕ كبْؼ
 -51اگش ثخؾي اص تٕٓيّ سيّ فبلذ گشدػ خٌٕ ثبؽذ ثّ كذاو يٕسد صيش يشثٕط اعت؟
ة -فضبي يشدِ آَبتٕييك
انف -فضبي يشدِ فيضيٕنٕژيك
د -ؽبَت آَبتٕييك
ج -ؽبَت فيضيٕنٕژيك

ٔق دس يُسُی  Aكذاو تؾخيص صسير اعت؟
 -52ثب تٕخّ ثّ ؽكم ف
ةrestrictive -
انفobstructive -
دnormal -
جobstructive + restrictive -
 -53ثب تٕخّ ثّ ؽكم فٕق دس يُسُی  Bكذاو تؾخيص صسير اعت؟
ةrestrictive -
انفobstructive -
دnormal -
جobstructive + restrictive -
 -54دس دسيبٌ ثيًبساٌ آعًبتيک اص  --- --- ٔ --- ---اعتفبدِ يی ؽٕد.
ة  -يٓبس پبساعًپبتيک – تسشيک عًپبتيک
انف -يٓبس عًپبتيک  -تسشيک پبساعًپبتيک
د  -يٓبس پبساعًپبتيک – يٓبس عًپبتيک
ج -تسشيک عًپبتيک  -تسشيک پبساعًپبتيک
 -55ضشيت ديفٕصيٌٕ اصت چُذ ثشاثش اکغيژ ٌ اعت؟
ة 10 -ثشاثش
انف 20 -ثشاثش

ج 2 -ثشاثش

دَ -صف

 -56فؾبس  O2دس خٌٕ ٔسيذی چُذ ييهيًتش خيِٕ اعت؟
ة30 -
انف20 -

د60 -

ج40 -

 -57ديفٕصيٌٕ گبص اص يك غؾبء ثب ٔصٌ يهكٕني آٌ چّ َغجتي داسد؟
ة -ثب خزس ٔصٌ يهكٕني َغجت يغتميى داسد.
انف -ثب ٔصٌ يهكٕني َغجت يغتميى داسد.
د -ثب خزس ٔصٌ يهكٕني َغجت يعكٕط داسد.
ج -ثب ٔصٌ يهكٕني َغجت يعكٕط داسد.
 -58تشتيت اًْيت سآْبي دفع  CO2كذاو اعت؟
انف -كبس ثب ييًُْٕٕگهٕثيٍ -يسهٕل -ثيكشثُبت عبصي
ة -ثيكشثُبت عبصي -كبس ثب ييًُْٕٕگهٕثيٍ -يسهٕل
ج -كبس ثب ييًُْٕٕگهٕثيٍ -ثيكشثُبت عبصي -يسهٕل
د -ثيكشثُبت عبصي -يسهٕل -كبس ثب ييًُْٕٕگهٕثيٍ
 - 59كًٕسعپتٕسْبي يسيغي دس چّ فؾبسْبيي ثّ ْيپٕكغي خٕاة يي دُْذ؟
ة -كًتش اص 70 mmHg
انف -كًتش اص 60 mmHg
د -كًتش اص 90 mmHg
ج -كًتش اص 80 mmHg
 - 60كذاو يٕسد اص عذ خَٕي -يغضي ثّ عختي عجٕس يي كُذ؟
جO2 -
ةN2 -
انفCO2 -

دH+ -

 - 61دس زيٍ عجٕس پالعًب اص ثبفتٓبي ثذٌ چّ تغييشي سش يي دْذ؟
ة -كهش افضايؼ -اعيذ افضايؼ
انف -كهش افضايؼ -اعيذ كبْؼ
د -كهش كبْؼ -اعيذ افضايؼ
ج -كهش كبْؼ -اعيذ كبْؼ
 - 62دس كذاو تُفظ عضهّ ديبفشاگى ثّ تُٓبيي فعبل اعت؟
ة -دو عًيك
انف -دو عبدي

ج -ثبصدو عبدي

د -ثبصدو عًيك

- 63دس يٕسد ظشفيت آٍْ ًْٕگهٕثيٍ ييٕگهٕثيٍ يتًٕٓگهٕثيٍ كبسثبييًُْٕٕگهٕثيٍ کذاو يٕسد
صسير اعت؟
د -دٔ -دٔ-دٔ -عّ
ة -دٔ -دٔ-عّ -عّ ج -دٔ -دٔ-عّ -دٔ
انف -دٔ -عّ-عّ -دٔ

