
 سلول پایه علوم جامع های آزمون های تتس

 کدامیک از اندامک های زیر حاوی هیدروالز های اسیدی هستند؟-1

 ب(لیزوزوم  الف(ریتکولوم صاف

 د(پراکسیزوم               ج(میتوکندری

 در ساختار کدامیک از اندامک های زیر میکرو توبل ها شرکت دارند؟ -2

 ب(ریبوزوم  الف(هسته

 د(میتوکندری  ج(سانتریول

 در کدام یک از موارد زیر به کار می روند؟cisو Trancاصطالحات -3

 ب(غشاء  الف(هسته

 د(دستگاه کلزی  ج(سانتروزوم

 کدام یک از پروتئین های زیر جزء اسکلت غشای گلبول قرمز است؟-4

 ب(آنکیرین  الف(میوزین

 د(تروپونین  ج(المی نین

 یوکروماتین است؟کدام یک از ویزگی های زیر خاص  -5

 ب(رنگ پذیری هسته الف(منطقه غیر فعال ژنی 

 د(محل حضور ژن های فعال   ج(عدم حضور ژن

 میکرو توبل های دوک تقسیم به کدام یک از موارد زیر متصل می شود؟-6

 سانترومر(ب(کینتوکور)  الف(تلومر های کروموزوم ها

 دستگاه گلزید(                       ج(فیلمنت های  بینابینی

 کدام یک از عوامل ذیل در پدیده اندوسیتوز دخالت دارد؟ -7

 ب(اکتین  الف(میوزین

 د(تونوفیالمان  ج(دسمین

 کدامیک از اجزای اسکلت سلولی با اتصاالت بین سلولی مرتبط می باشند؟ -8

 ب(فیالمنت حد واسط  الف(میوزین

 د(المین  ج(میکروتوبل

 ی در واکنش های بین سلولی نقش دارد؟کدام یک از ارگانلهای سلول-9

 ب(غشاء سیتوپالسمی  الف(میتوکندری

 د(پراکس یزوم  ج(میکروتوبل



 کدام جزء غشاء سلولی در حفظ سیالیت غشاء نقش دارد؟-01

 الف(الیگو ساکاریدها                           ب(کلسترول

 ج(فسفولیپیدها                                د(پروتئین

 در سلولی که نیاز به پروتئین فراوان برای ساختار خود  دارد ،کدام ارگانل گسترده تر دده می شود؟-00

 الف( ریبوزوم                                ب( شبکه آندو پالسمی خشن

 ج( شبکه آندو پالسمی  صاف            د(دستگاه گلژی

 کس سطح غشاء سلولی است؟کدامیک از موارد زیر از اعمال گلیکو کالی-02

 الف(تشخیص سلول                          ب(شرکت در اسکلت سلولی

 ج(حمل پروتئین                               د(انتقال چربی

 کدامیک از مولکول های غشائی به عنوان آنتی ژن عمل می کند؟-03

 الف(فسفولیپید                               ب(کلسترول

 ج(پروتئین                                  د(الیگو ساکارید

 میتو کندری صحیح است؟DNAکدامیک از موارد زیر ارتباط با -04

 الف(تک رشته ای است.                                      ب(در درون میتو کندری ساخته می شود.

 است.RNAو حاوی DNAد(فاقد                      ج(توسط هسته سلول ساخته می شود.

 فیبرو نکتین کدامیک از موارد زیر را به ماده زمینه ای متصل می کند؟-05

 الف(پالسماسل                                            ب(کالژن

 ج(ماست سل                                                  د(اسید هیالو رونیک 

 ( است؟Tripletام موارد آرایش میکرو توبول ها به صورت سه تائی )در ساختمان کد -06

 الف( مژه                                         ب(تاژک

 ج(استرئوسیلیا                                  د(سانتریول

 اگر از تشکیل میکروتوبولها در سلول جلوگیری شود،کدام عملکرد سلول مختل می شود؟-07

 ف(پروتئین سازی                      ب( تقسیم سلولال

 ATPج(جذب                                  د(

 منافذ هسته دارای کدام ساختمان می باشد؟-08

 مولکول پروتئین محیطی ویک کانال مرکزی 6الف(

 مولکول پروتئین دو تای محیطی و یک زوج مرکزی 9ب(

 ی ویک کانال مرکزیمولکول پروتئین سه تای محیط9ج(



 مولکولپروتئین محیطی و یک مولکول مرکزی8د(

 توسط کدام ساختمان زیر در سطح سلول های پوششی دیده می شود؟ Brush borderحاشیه مسواکی -09

 ب(فالژال  الف(مژه

 د(میکروویلی  ج(استرئوسیلیا

 زنجیره تنفسی وجود دارد؟ cدر کدام ارگانل سیتوکروم -21

 ب(پراکسی زوم  الف(لیزوزوم

 د(کلژی  ج(میتوکندری

 کدام یک توسط ریبوزوم های آزاد سیتوزول ساخته می شود؟-20

 ب(اینتگرین  الف(کادهرین

 د(هموگلوبین  ج(المی نین

 کدام پروتئین فقط در سطح داخلی )سیتوپالسمی(غشاء دیده می شود؟-22

 ب(کالترین  الف(گلیکوپروتئین

 طید(محی              ج(اینتگرال

بطور معمول در طی آندوسیتوز با واسطه ی رسپتور ، کدام قسمت تحت اثر آنزیم های لیزوزومی تجزیه می -23

 شوند؟

 ب(لیگاند  الف(کالترین

 د(غشاء وزیکول  ج(رسپتور

 بخش اصلی گیرنده های غشایی در سلول ، کدام قسمت می باشد؟ -24

 ب(فسفولیپید  الف(پروتئین

 روتئیند(لیپوپ  ج(کربوهیدرات

 ترموژنین در کدام اندامک فعالیت می کند؟ -25

 ب(شبکه آندوپالسمی صاف  الف(شبکه آندوپالسمی خشن

 د(گلژی                        ج(میتوکندری

 کدام ساختمان سلولی فیالمانهای اکتین است؟-26

 ب(مژه  الف(میکروویلی

 د(سانتریول  ج(دوک تقسیم

 یکولوم آندوپالسمی خشن ساخته می شود،بجز:همه موارد زیر به وسیله رت-27

 ب(آنزیم های پراکسی زومی  الف(غشای سلولی



 د(گرانولهای ترشحی  ج(آنزیم های لیزوزومی

 رنگدانه پیری در اثر عمل کدام ارگانل زیر ایجاد می شود؟-28

 ب(لیزوزوم  الف(میتوکندری

 د(شبکه آندوپالسمیک خشن             ج(گلژی

 انل مسئول سنتز آنزیمهای لیزوزومی است؟کدام ارگ -29

 د(پراکسی زوم           RERج(                   SERب(  الف(ریبوزوم های آزاد

 فیالمان حد واسط ویمنتین در کدامیک دیده می شود؟ -31

 ب(سلول های پوششی  الف(سلول های عضله اسکلتی

 ای عصبید(نورون های عقده ه  ج(سلول های عضله صاف جدار عروق

 ( دارد؟ATP)فعالیت وابسته به ATPaseکدامیک از پروتئین های موجود در آکسونم مژک ها فعالیت -30

 Nexinب(           Dyneinالف(

 Tubulinد(   Radial spokeج(

 کدام یک از فالمنت های زیر در هسته سلول یافت می شود؟-32

 Iaminsب(  Tonofilamentالف(

 Vinentinد(             Desminج(

 کدام جزء غشاء سلول در تنظیم سیالیت غشاء نقش دارد؟-33

 ب(اسفنگومیلین  الف(فسفاتیدیل

 د(الیگوساکارید  ج(کلسترول

 هسته کدام سلول زیر فاقد هستک است؟ -34

 ب(سلول سنتزکننده پروتئین           الف(سلول در مرحله اینترفاز

 ول در مرحله پروفازد( سل  ج(سلول توموری در حال رشد سریع

 خشن انجام می شود؟ « شبکه آندوپالسمی دانه دار» کدامیک از اعمال زیر توسط  -35

 د(تهیه آنزیم ها      ج(تهیه لیپیدها   ب(تغلیظ گرانول ها   الف(بسته بندی گرانول ها 

 کدام ارگانل سلولی به عنوان دستگاه مولد نیرو می باشد؟ -36

 د(شبکه آندوپالسمی دانه دار          ج(دستگاه گلژی   دری ب(میتوکن الف(لیزوزوم 

 کدامیک از ساختمان های سلولی زیر را می توان به عنوان یک اندامک حرکتی برای سلول محسوب نمود؟ -37

 د(ریبوزوم   ج(میکروتوبول   ب(لیزوزوم اولیه   الف(میتوکندری 

 د بجز:تمام اعمال زیر در دستگاه گلژی انجام می شو -38



 ب(اضافه کردن قند به پروتئین   الف(تغلیظ و ذخیره ماده ترشحی 

 د(سنتز لیپید   ج(بسته بندی کردن مواد ترشحی 

 مرکز بایگانی اطالعات سلول کجاست؟ -39

 د(دستگاه گلژی  ج(ریبوزوم  ب(هستک )نوکلئول(  الف(هسته 

 و باالخره حرکت مژه ها می باشد؟ ATPaseمسول خاصیت  (Cilia)کدام پروتئین زیر در مژه ها  -41

 Dyneinد(  Tubulinج(  Radial spokesب(  Vexinالف(

کدامیک از پروتئین های رشته ای به صورت شبکه ای به  (Coated pit)در ساختمان چاله روپوش دار  -40

 سطح داخلی غشای سیتوپالسمی چسبیده است؟

  د(کالترین ج(آنکیرین  ب( اسپکترین  الف(اکتین 

 و تامین انرژی برای حرکت مژه است؟ ATPکدامیک از پروتئین های زیر مسئول تجزیه  -42

 (Nexin)د(نکسین  ج(توبولین بتا (Dynein)ب(دنئین  الف(توبولین آلفا 

 عمل سولفاته کردن و تغلیظ قند در کدام ارگانل صورت می گیرد؟ -43

 د(دستگاه گلژی  ندری ج(میتوک ب(لیزوزوم  الف(رتیکولوم اندوپالسمیک صاف 

 کدامیک از موارد زیر جزء فیالمان های بینابینی است؟ -44

 د(هیچکدام   Tubulinج(  Dyneinب(  Desminالف(

 ورود مایعات به داخل سلول از چه طریق انجام می گیرد؟ -45

 د(فاگوسیتوز  ج(پینوسیتوز  ب(اندوسیتوز با واسطه سلولی   الف(اگزوسیتوز 

 ن ارگانل های داخل سلولی به وسیله لیزوزوم ها اصطالحاً چه نام دارد؟معدوم شد -46

 د(فاگوسیتوزیس  ج(اگزوسیتوزیس  ب(اندوسیتوزیس   الف(اتوفازی 

 ترکیب غشای سلولی چیست؟ -47

  ب(پروتئین، لیپید و الیگوساکارید                        الف(پروتئین و لیپید 

 د(لیپید و الیگوساکارید               ج(پروتئین و الیگوساکارید 

 کدام ارگانل سازمان دهنده تشکیل میکروتوبول است؟ -48

 د(سانتریوم   ج(دستگاه گلژِی  ب(شبکه آندوپالسمی دانه دار   الف(میتوکندری 

 در دیواره سیتوپالسمی سلول ها کدام یک از پروتئین های شرکت کننده به عنوان کانال هایی برای عبور -49

 مواد محلول در آب هستند؟

   Outer peripheralب( Inner Peripheral proteinالف(

 integral proteinد(                                                 Fordinج(



 کدامیک از ارگانل های زیر فاقد غشاء می باشند؟ -51

  د(رتیکوم دانه دار ج(هستک   ب(میتوکندری الف(دستگاه گلژِی 

 تزاید در سلول ها در حالت طبیعی )نرمال( به وسیله چه ماده ای تنظیم می گردد؟ -50

 د(فاکتور رشد  ج(گلوکاگون  ب(هیستامین  الف(هپارین 

 کدام ارگانل به عنوان دستگاه هاضمه سلول عمل می کند؟ -52

 د(تیغه حلقوی   ج(دستگاه گلژی  ب(لیزوزوم  الف(غشاء 

 دخالت دارد؟ (Interaction)های زیر در عمل متقابل سلول  کدامیک از ارگانل -53

  ب(رتیکولوم اندوپالسمیک              الف(هسته سلول 

 د(ریبوزوم و لیزوزوم ها                      ج(غشاء سیتوپالسمی 

 کدام قسمت از اجزا سلول می تواند بعنوان یک آنتی ژن عمل کند؟ -54

 د(لیزوزوم  RNAج(  غشای هسته ب(  الف(غشای سیتوپالسمی 

 در پدیده پینوسیتوز با واسطه گیرنده کدام عامل موجب فرورفتگی غشاء سلول می شود؟ -55

 د(اسپکترین   ج(سیتوکراتین  ب(کالترین   الف(لکوترین 

 کدام یک از ارگانل های زیر کاتاالز مثبت است؟ -56

 ه آندوپراسمیک خشن د(شبک ج(میتوکندری   ب(پروکسی زوم  الف(لیزوزوم 

 کدامیک از اندامک های زیر در افزودن قند به پروتئین برای ساخته شدن گلیکوپروتئین ها دخیل است؟ -57

 د(پراکسی زوم  ج(ریبوزوم  SERب( الف(دستگاه گلژِی 

کدامیک از پروتئین های ذیل به سطح داخلی غشا  (Coated Pit)در ساختمان چاله روپوش دار  -58

 سمی چسبیده است؟سیتوپال

 د(اسپکترین  ج(میوزین  ب(اکتین  الف(کالترین 

 است؟ (SER)کدامیک از موارد زیر جزء وظایف شبکه آندوپالسمیک خشن  -59

 د(بسته بندی گرانول ها  ج(سنتز آنزیم ها ب(سنتز لیپیدها الف(تغلیظ محتویات وزیکول ها

 جسم قاعده ای شبیه به کدام اندامک سلولی است؟ -61

  د(پلی زوم ج(میتوکندری  ب(آکسونم  الف(سانتریول 

 

 

 



 

 

 

 

 

 پاسخ تست های هسته سلول 
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 تلیالتست های آزمونهای جامع علوم پایه بافت اپی 

 کدامیک از اتصاالت ذیل باعث انسداد مسیر پارا سلولر می شود؟ -1

 Zonulaoccludensب(                        Zonulaadherensالف(

 Gapjunctionد(                         Macula adherensج(

 جزء کدامیک از اتصاالت بین سلولی است؟ Connexin واحد های پروتئینی -2

 Zonulaadherensب(  Tight junctionالف(

 Gap junctionد(  MACULA ADHERENSج(

 کدامیک از غدد زیر تک سلولی است؟ -3

 د(هیچکدام  ج(چربی )سباسه(  ب(بزاقی  الف(پستان 

 صحیح است؟ Basement membraneو به طور کلی غشای پایه  Basal Laminaکدام عبارت در مورد المینا  -4

  ل های بافت همبند سنتز می شودالف(به وسیله سلو

 ب(بافتهای پوششی همه جا روی بازال المینا یا غشای پایه قرار می گیرند

 شرکت می کند Iج(در ساختمان آن کالژن نوع 

 د(به عنوان سدی کامل در مقابل انتشار مواد مقاومت می کند

 شود؟ اپی تلیوم ترانزیشنال )متغیر( در کدامیک از قسمتهای زیر یافت می -5

 د(پروستات  ج(گردن رحم   ب(مثانه  الف(قسمتی از مجاری خارج کننده غدد بزاقی 

 غدد چربی از نظر روش تراوش چه نوع غده ای می باشد؟ -6

 مروکرین  -د(آپو ج(آپوکرین  ب(مروکرین  الف(هولوکربن

 اپیتلیوم واژن )مهبل( و انتهای تحتانی کانال مقعدی از چه نوع است؟ -7

 د(مکعبی ساده   ج(منشوری ساده   ب(منشوری مطبق کاذب  گفرشی مطبق الف(سن

 کدام نوع اتصال باعث چسبیدن سلول به غشای پایه می گردد؟ -8

 (Zonula adherens)ب(اتصال کمربندی (Tight)الف(اتصال محکم 

 (Gap)د(اتصال سوراخ دار   ج(نیمه دسموزوم

 بافت پوششی سنگفرشی ساده: -9

 ب(دیواره مجرای غدد عرق را می پوشاند ه عروق، آندوتلیوم نامیده می شودالف(در دیوار

 د(پوشش مخاط معده را تشکیل می دهد  ج(پوشش مخاط مری را تشکیل می دهد

 اپی تلیوم کدام قسمت از نوع سنگفرشی مطبق غیر شاخی است؟ -01

 د(سطح داخلی گونه  ج(نای  ب(حالب  الف(پوست 



 کدام است؟ APUDهای  روش تراوش در سلول -00

 د(ژوکستاکربن  ج(آپوکربن  ب(مروکربن   الف(هولوکربن 

 کدام ساختمان با میکروسکوپ نوری قابل رویت است؟ -02

  Lamina lucidaب(                Lamina densaالف(

 Basal laminaد(                     Besement membraneج(

 لیال می باشد؟کدام غده فاقد سلول میواپی ت -03

 د(پاروتید   ج(عرق  ب(پستان   الف(غدد سیاسه 

 فیالمنت های حداواسط در ساختمان کدام نوع اتصال بین سلولی شرکت دارد؟ -04

 د(سوراخدار  ج(دسموزوم  ب(کمربندی  (Tight juction)الف(محکم 

 ت دارند؟کدامیک از سلول های زیر شرک (Basement membrane)در تولید غشای پایه -05

 د(کندروسیت  ج(استئوبالست  ب(مالنوسیت  الف(سلول های اپیتلیال 

 پرده های سروزی معمواًل توسط بافتی پوشیده شده اند؟  -06

 د(سنگفرشی مطبق  ج(سنگفرشی ساده  ب(استوانه ای مطبق الف(استوانه ای ساده 

 اهنگی اعمال آنها نقش اصلی را دارد؟کدامیک از اتصاالت سلولی، درتنظیم رشدمتمایز شدن سلولی وهم -07

 د(اتصال کمربندی      ج(اتصال محکم ب(اتصال سوراخ دار  الف(اتصال نیمه دسموزومی 

های جراحی مستقیماً دخالت کدامیک از عوامل زیر ترمیم وتجدید اپی تلیوم را به عهده داردودر بهبود زخم -08

 می نماید؟

 د(اعصاب  ی لنفی ج(رگها ب(فیبروسیت الف(غشاء پایه 

 در قاعده سلول های پوششی کدامیک از اتصاالت زیر دیده می شود؟ -09

 د(اتصال سوراخدار  ج(اتصال محکم  ب(همی دسموزوم  الف(دسموزوم 

 در کدامیک از روش های زیر، تمام سلول به همراه ترشحات دفع می شود؟ -21

 د(هلومروکربن  ج(مروکربن  ب(هلوکربن  الف(آپوکرین 

 اپی تلیوم در شیار لثه سالم از چه نوعی است؟ -20

 د(هیپرکراتینیزه  ج(پاراکرتینیزه  ب(غیرشاخی  الف(شاخی 

 های حرکتی است درکدام یک از بافتهای زیر دیده می شود؟ای ساده که دارای مژهاپی تلیوم استوانه-22

 د(سنگفرشی  ج(خاردار   ب(چند سطحی  الف(گردن رحم )خارجی(

 ر بافت پوششی سنگفرشی مطبق کدام الیه با تقسیم شدن خود این بافت را ترمیم می کند؟د -23

 د(سنگفرشی  ج(خاردار ب(چند سطحی  (Basal)الف(قاعده ای 



 

 پاسخ تست های بافت اپی تلیال

 ب-55 ج-12 د-11 الف-2 ب-1

 ب-51 ب-13 ج-15 الف-3 د-5

 ب-55 الف-13 الف-11 ج-3 د-1

 الف-51 ب-14 ج-19 الف-4 ب-9

   الف-12 د-15 ب-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تست های آزمون های جامع علوم پایه بافت همبند

 عملکرد کدام اندامک در چربی قهوه ای متفاوت از چربی سفید است؟-1

 الف(شبکه اندو پالسمی صاف                          ب(میتو کندری

 د(لیزوزوم                ج(دستگاه گلژی                             

 کدام ویژگی غضروف قدرت ترمیم آن را کاهش می دهد؟-2

 الف(نداشتن رگ خون                             ب(نداشتن رگ لنفی

 ج(غیر قابل  تقسیم بودن سلول ها                  د(نبودن غشاء پایه

 انجام می شود؟( در غضروف به کدام صورت زیر  Appositionalرشد سطحی)-3

 الف(تقسیم میتوزی کندروسیت                              ب(تمایز سلول های مزانشیمی در پری کندریوم

 ج(افزایش ماده بنیادی د ر غضروف                      د(  افزایش میزان رشته های کال ژن در غضروف

 کدام نوع است؟ در غشاء پایه از anchoring fibril)رشته های اتصالی )-4

 Iب( کالژن         VIIالف(کالژن نوع 

 (   (Microfibrilد(میکروفیبر یل             IIIج(کالژن نوع 

 فیبرو بالست فاقد کدام یک از خصوصیات زیر است ؟-5

 ب(فراوانترین سلول بافت همبند است  با زوائد سیتوپالسمی فرآوان  الف(دارای سیتوپالسم

 د(در ترمیم ذخم ها نقش اساسی دارد بهسایر سلولها متصل است دسموزومی ج(به وسیله اتصال

 لیگمانهای صوتی از کدام مورد زیر ساخته شده است؟-6

 ب(عضله صاف  الف(عضله مخطط

 Iد(کالژن نوع   ج(الیاف االستیک

 صحیح هستند،به جز: Basal laminaهمه موارد زیر در مورد تیغه پایه  -7

 نوری قابل مشاهده نیست ب(با میکروسکوپ  تئیتن المینی است دارای گلیکوپروالف(

 بافت های اپی تلیال یافت می شود در همهد(  است.IIدارای کالژن نوع ج(

 از طریق کدام جزء به بافت همبند زیرین متصل می شود؟ basal iaminaتیغهی پایه -8

 VIIب(کالژن  الف(المینین

 د(فیبرونکتین  VIج(کالژن

 از مراحل سنتز کالژن در خارج از سلول انجام می شود؟کدام یک -9

 ب(هیدروکسیالسیون لیزین  الف(سنتزپروکالژن

 د(تشکیل مارپیچ سه تای  ج(تشکیل تروپوکالژن



 کدام جزء بافت همبندی در اتصال سلول به ماده زمینه ای شرکت می کند؟ -01

 ب(گلیکوزآمینوگلیکان  الف(الیاف کالژن

 (کالژند  ج(الیاف الستیک

 همه سلول های زیر در سنتز ماده زمینه خارج سلولی نقش دارند،بجز: -00

 ب(سلول عضالنی صاف  الف(فیبروبالست

 د(ماستوسیت  ج(کندروسیت

 ( کدام است؟Collagen Bundlesمحل تشکیل دستجات کالژنی )-02

 ب(رتیکولوم آندوپالسمی خشن   الف(دستگاه کلژی

 ماتریکس خارج سلولید(  ج(وزیکولل های انتقالی 

 کدام یک از انواع اپی تلیوم های زیر قابلیت تطابق با افزایش سطح را دارد؟-03

 ب(مطبق کاذب  الف(سنگفروشی ساده

 د(استوانهای ساده  ج(متغیر

 در پستان قطعات چربی با کدام روش ترشح می شود؟-04

 ب(مروکرین  الف(آپوکرین

 د(ژوکستاکرین  ج(هولوکرین

ک از انواع کالژن زیر در اتصال رشته های کالژن دیگر به فرم شبکه نقش دارد و اصطالحا مولکول کدام ی -05

 کالزن شبکه ساز است؟

 IVب(نوع  IIالف(نوع

 Iد(نوع   VIIج(نوع

 کدام اتصال بین سلولی زیر سدی را بین سلول های اپی تلیال ایجاد نموده و مسیر بین سلولی را می بندد؟ -06

 (Zonula Adherensب(کمربند چسبندگی)  (Tight Junctionحکم)الف(اتصال م

 (Gap Junctionد(اتصال سوراخ دار)   (Desmosomeج(دسموزوم)

 کدامیک از جنس بافت همبند متراکم و منظم است؟ -07

 ب(تاندوم  الف(درم

 د(داربست اعضاءلنفاوی  ج(کپسول دور احشاء

 شی یافت می شود؟کدام نوع کالژن در تیغه پایه بافت پوش -08

 IIب(نوع  Iالف(نوع 

 IVد(نوع   IIIج(نوع



 در کدام روش ترشحی ، مواد ترشحی به همراه قسمتی از سیتوپالسم راسی خارج می شود؟ -09

 ب(هولوکراین  الف(آپوکراین 

 د(ایکراین  ج(مروکراین

 ( شرکت دارد؟hemidesmosomeکدام یک از پروتئین های زیر در ساختمان اتصال نیمه دسموزومی ) -21

 ب(اینتگرین  الف(کدهرین

 د(نکسین  ج(کانکسین

 ( عمل می کند؟Anchoringکدام یک از انواع کالژن به عنوان فیبر لنگر گاهی )-22

 Iب( نوع   VIIالف( نوع

 IVد( نوع   IIج( نوع

 سلول ترشحی کدام غده هم به طریق آپوکراین و هم به طریق مروکراین ترشح می کند؟ -23

  ب(عرق آپوکراین  ف(عرق معمولیال

 د(پستانی  ج(سباسه

 کدام عبارت در ماست سل صحیح است؟ -24

 ب(در انسان سروتونین ترشح می کند             الف(شبیه ائوزینوفیل است

 د(استیل کولین ترشح می کند                      ه بازوفیل استج(شبی

 ها درست نیست؟« سل  ماست» کدامیک از جمالت زیر در مورد  -25

 الف(ماست سل ها همان بازوفیل های خون هستند

 تولید می کنند ECF-Aو  SRS-Aب(در فرایند آزادسازی گرانول ها، 

 ج(گرانول های ماست سل با رنگهای بازی مثل تولوئیدین بلو واکنش متاکرومازی نشان می دهد 

 .رژن ها به آنتی بادی های متصل به سطح سلول استد(آزادسازی گرانول ها در ماست سل ها متعاقب اتصال آل

در ماده بنیادی )ماتریکس( بافت همبند ماده ای است که سلول را به سلولف سلول را به رشته و سلول را  -26

 به زمینه می بندد.نام این ماده چیست؟

 د(اکسی تاالن  ج(االستین  ب(فیبرونکتین  الف(المینین 

 که در بافت همبند بالغ انسان وجود دارد از چه نوع است؟فراوان ترین رشته ای  -27

 IVد(کالژن  IIIج(کالژن  IIب(کالژن  Iالف(کالژن 

 کدامیک از بافت های زیر جزء بافت همبندی جنینی محسوب می شود؟ -28

 د(بافت همبند االستیک  ج(بافت همبند سست  ب(بافت همبند موکوسی الف(بافت همبند چربی 

 نقره دوست بافت همبند کدام است؟رشته های  -29



 د(مونوسیت  ج(نوتروفیل  ب(ائوزینوفیل  (Mast cell)الف(ماست سل 

 پرده ای که سطح حفرات باز بدن در می پوشاند را بافت شناسی چه اصطالحی دارد؟ -31

 د(آدولنتیس  ج(پرده نیمه تراوا  ب(پرده مخاطی  الف(پرده سروزی 

 شته های کالژن، اسالتیک و اکسی تاالن است؟کدام سلول منشاء ترشح ر -30

 د(ماهیچه مخطط   ج(مزانشیمی   ب(فیبروبالست   الف(هیستیوسیت 

 کالژن استخوان بالغ عمدتاً از کدام نوع می باشد؟ -32

 IVد(نوع  IIIج(نوع  IIنوع  ب( Iالف(نوع 

 معروف است؟ (Cell of Regeneration)کدامیک از سلول های زیر به نام سلول ترمیمی  -33

 د(هیستیوسیت  ج(سلول آدوانتیسی  ب(فیبروسیت  الف(سلول سرگردان آسوده 

 در کدامیک از مواد زیر بافت همبند موکوسی دیده می شود؟ -34

 د(مغز استخوان بالغ و سالم  ج(مغز دندان جوان و سالم  ب(طحال سالم  الف(کبد بالغ 

  کدامیک از انواع زیر است؟بافت همبند موجود در آستر مخاط معموالً -35

 د(موکوسی  ج(چربی  ب(بافت همبند متراکم  الف(بافت همبند سست 

 کدام سلول بافت همبند در ایجاد آلرژی و آنافیالکسی رل مهمی دارد؟ -36

 د(ماست سل  ج(سلول مزانشیمی  ب(سلول چربی  الف(فیبروبالست 

 می در پیشگیری از انتشار عوامل مضر دارد؟کدامیک از ترکیبات بنیادی بافت همبند رل مه -37

 د(اسید هیالورونیک  ج(المینین  ب(کندرویتین  الف(بست دوماتین 

 فراوانترین نوع کالژن در کپسول اعضاء کدام مورد است؟ -38

 IVد(نوع  IIIج(نوع  IIب(نوع  Iالف(نوع 

 در سنتز الیاف کالژن کدامیک از ویتامین های زیر دخالت دارند؟ -39

  Dد(    Cج(    Bب(  Aلف(ا

 سلول میواپی تلیال حاوی کدامیک از فیالمنت های بینابینی زیر می باشد؟ -41

  (Vimentin)ب( ویمنتین  (Cytokeratin)الف( سیتوکراتین

 د( گلیال                                  (Desmin)ج( دسمین 

 کدام است؟ (Tendons)فراوانترین گلیکوز آمینوگلیگان در وترها  -40

 د(کندروئیتین سولفات  ج(هپاران سولفات  ب(کراتان سولفات  الف(درماتان سولفات 

 آب دوست ترین بخش ماده بنیادی بافت همبند سست کدام مورد است؟ -42

 د(اسید هیالورونیک  ج(المی نین  Vب(کالژن  الف(ئیدروژن 



 گیرد؟ کدامیک از سلول های همبندی زیر از خون منشأ می -43

 د(ماکروفاژ  ج(سلول مزانشیمی   ب(سلول چربی  الف(فیبروبالست 

 در بیوسنتز کالژن این پروتئین به کدام یک از اشکال زیر از سلول خارج می شود؟ -44

 د(میکروفیبریل کالژن   ج(تروپوکالژن   ب(پروکالژن  الف(پره پروپوکالژن 

 نوع بافت همبندی آندوتاندینیوم چیست؟ -45

 د(االستیک  ج(رتیکولر  ب(متراکم  (سست الف

 کدامیک از سلول های زیر در ترمیم زخم ها به فیبروبالست تمایز می یابد؟ -46

 د(پالسماسل  ج(ماکروفاژ  ب(رتیکولر  الف(ادوانتیسی 

 ژله وارتون چه نوع بافت همبند است؟ -47

 د(موکوسی  ج(رتیکولر  ب(متراکم  الف(سست 

 

 

 پاسخ 
 الف -91 ب -11 ب-51 الف -11 ب -1

 الف -95 ج -15 الف -55 د -15 الف -5

 د -91 الف -11 د -51 د -11 ب -1

 د -99 ج -19 ج -59 ج -19 الف -9

 -92 ج -12 الف -52 ج -12 ج -2

 -92 الف-12 ب-52 ب -12 ج -2

 -93 د-13 الف-53 الف -13 ج -3

  د-13 ب-53 ب -13 د -3

  فال-14 ج-54 د -14 ج -4

  ج-95 الف-15 الف -55 د -15

 

 

 



 غضروف پایه علوم جامع های آزمون های تست

 رشد بینابینی در غضروف حاصل تکثیر کدام سلول می باشد؟-1

 ب(کندروبالست  الف(کندروژنیک

 د(کندروسیت بالغ  ج(فیبروبالست

 دیسک بین مهره از چه نوع غضروفی است؟-2

  تجاعی بدون پری کندریومب(ار  الف(ارتجاعی با پری کندریوم

 د(فیبرو بدون پری کندریوم  ج(فیبرو با پری کندریوم

 خاصیت ضربه گیری ماتریکس خارج سلولی غضروف مربوط به کدام ساختار زیر است؟ -3

  ب(گلیکوز آمینو گلیکان  الف(رشته االستیک

 د(گلیکو پروتئین  IIج(کالژن نوع 

 غضروفی کدامیک از موارد زیر است؟ محل استقرار عروق تغذیه کننده بافت -4

 د(مجاور کندروسیت   ج(الکونا ب(پری کندریوم   الف(ماده زمینه 

 ماده بنیادی در غضروف مفصلی )مفاصل متحرک( توسط کدام سلول تراوش می شود؟ -5

 د(مزانشیم   ج(فیبروبالست   ب(فیبروسیت   الف(کندروست 

 ساخته شده است؟ دیسک مفصلی معموالً از چه نوع بافتی -6

 د(غضروف فیبرو  ج(غضروف ارتجاعی  ب(غضروف شفاف  الف(استخوان اسفنجی 

 کدامیک از غضروفهای زیر فاقد پری کوندریوم است؟ -7

 د(بینی  ج(نای  ب(غضروف مفصلی استخوان دراز  الف(اپیگلوت 

 کدامیک از انواع بافت غضروفی، قالبی برای تشکیل استخوان می باشد؟ -8

 د(فیبرواالستیک  ج(االستیک   ب(فیبروز )لیفی( (شفاف الف

 کدامیک از غضروفهای زیر فاقد پرده کندریوم می باشد؟ -9

  د(غضروف مفصلی                  ج(نای           ب(الله گوش         الف(اپیگلوت 

 

 پاسخ

 د-9 ب-7 الف-5 ب-3 د-0

  الف-8 د-6 د-4 د-2

 



 استخوان پایه علوم جامع های آزمون تستهای

 در استخوان سازی داخل غضروفی کدام یک از نواحی زیر در مجاورت مغز استخوان قرار دارد ؟-1

 ب(تکثیری                                    الف(ذخیره ای

 د(جذبی  ج(هیپرتروفی در کلسیفیکاسیون

 ه ظاهر می شود ؟طی تشکیل استخوانهای دراز بافت استخوانی ابتدا در کدام ناحی-2

 ب(زیرپریوست  الف(دیافیز

 د(غضروف متافیز  ج(اپی فیز

3-Remodeling؟استخوان بیشتر در چه سن و موقعیتی اتفاق می افتد 

 ب(دوره جنینی   الف(بزرگسالی

 د(در همه سنین به طور یکسان است   ج(دوران رشد

 ک از سلول های زیر است ؟بیشترین میزان فعالیت الکالین فسفااتازی مربوط به کدام ی -4

 ب(اوستئوکالست  الف(استئوبالست

 د(اوستئوسیت  ج(اوستئوپروژنیتور

 در کدامیک از استخوان ها استئوسیت ها به الیاف کالژن به طور نا منظم قرار دارد؟ -5

 ب(اسفنجی  الف(متراکم

 د(نابالغ               ج(بالغ

 وکالست می باشد؟کدام یک از موارد زیر از ویژگی های استئ-6

 ب(بیش از دو هسته ندارد  الف(فسفاتاز قلیایی ترشح می کند 

 د(سیتئوپالسم بازوفیل دارد               ج(سیتوپالسم اسیدوفیل دارد

 کدام یکاز موارد زیردر بافت استخوانی تبادل یون ها بین کریستال ها و مایعات بدن را تسهیل می کند؟ -7

 یستم هاورسب(س  الف(الیه هیدراته

 تیغه هاد(  ج(پرده اندوست

 کدامیک از موارد زیر پس از بلوغ در استخوان صورت می گیرد؟ -8

 ب(تشکیل استخوان ثانویه  الف(شروع فعالیت مرکز استخوان سازی اولیه 

 د(پیدایش وزیکول های ماتریکسی  ج(ازبین رفتن غضروف اپی فیزی یا متا فیزی

 (کدام گزینه صحیح است؟Immatureبالغ )در مورد بافت استخوان نا -9

 ب(فقدان سیستم هاورس  الف(کالژن نا منظم

 د(مواد معدنی زیاد  ج(استئوکالست فراوان



 کدام یک از ترکیبات عالی ماده ی بنیادی استخوان کالژن را به بلور های معدنی متصل می کند؟ -01

  ب(استئونکتین  الف(المینین

 گلیکان استخوانید(پروتئو  ج(سیالوپروتئین 

 در استخوانهای بلند کدام یک از نواحی زیر دارای استخوان سازی داخل قشایی است؟-00

  ب(دیافیز  الف(اپی فیز

 د( یقه ی استخوانی  ج(صفحه ی اپی فیزی

 کدام مورد زیر در استئوئید دیده نمی شود؟ -02

  ب(استئو کلسین  الف(تیغه استخوانی 

 Iد(کالژن   ج(استئو نکتین

 در استخوان سازی داخل غضروفی اولین قسمتی که استخوانی می شود ، کدام است؟ -03

  ب(اپی فیز تحتانی  الف(اپی فیز فوقانی

 د(یقه استخوانی               ج(دیافیز

 هورمون کاهنده فعالیت استئو کالست توسط کدام سلول در غدد  درونریز ترشح می شود؟ -04

  فیلب(اکسی   الف(کرومافینی

 د(پارافولیکولر  ج(تیروتروپ

 در طی کلسیفیکاسیون استخوان )مینرالیزاسیون( کلسیم بر کدام مورد رسوب می کند؟-05

  ب(کالژن  الف(گلیکوزآمینوگلیکان

 د(اسید هیالورونیک                           ج(آالستین

 ایی دیده می شود؟در کدام مورد هر دو نوع استخوان سازی داخل غضروفی و داخل غش-06

 ب(ترمیم استخوان  الف(تشکیل استخوان پهن

 د(رشد عرضی استخوان بلند  ج(رشد غضروف اپی فیزی

 باال بودن میزان فعالیت فسفاتازقلیایی با افزایش کدام سلول استخوانی همراه است؟-07

  ب(استئوبالست  الف(استئوکالست

 د(استئوپروژنیتور               ج(استئوسیت

 باال بودن میزان فعالیت فسفاتاز اسیدی با افزایش فعالیت کدام سلول استخوانی همراه است ؟ -08

  ب( استئوبالست  الف( استئوکالست

 د( استئوپروژنیتور   ج( استئوسیت

 دربافتهای مینرالیزه مواد معدنی در کدام قسمت تجمع می یابند؟-09



  ب(ماتریکس داخل سلولی  الف(ارگانل ها

 د(ماتریکس خارج سلولی  پالسمج(اکتو

 کدام محل در افراد بالغ دارای استخوان اولیه یا نابالغ است ؟-21

 ب(صفحات اپی فیزی  الف(درز های جمجمه

 د(سینوس های مجاور   ج(مچ دست

 کدامیک از مجاری زیر در استخوان متراکم، موازی با حفره مرکزی استخوان است؟ -20

 د(هیچکدام  نالیکول ج(کا ب( ولکمن  الف(هاورس 

 در خارج از سلول عمل می کنند؟« آنزیم های لیزوزومی» در کدامیک از مواد زیر  -22

 ب( در گرانولوسیت های نوتروفیل  الف(در ماکروفاژهای آزاد 

 د(در استئوکالست ها   ج(در سلول های کوپفر 

 استئوبالست ها کدام اجزای استخوان را تولید می کنند؟ -23

 ب( مواد معدنی استخوان                          استخوان اد آلی

 د(قسمتی از مواد آلی و معدنی استخوان  ج(مواد آلی و معدنی استخوان 

 استخوان چه اختالفی با غضروف دارد؟ -24

 ج(منشا مزانشیمی  ب( وجود الکون  الف(وجود بافت همبند در سطح خارجی 

 د(نوع ترکیب شیمیایی ماتریکس 

 کدامیک از موارد زیر وجود دارد؟ HOWSHIP’S LACUNAدر الکونای هوشیپ  -25

 د(سلول های اجدادی استخوان  ج(استئوسیت  ب( استئوکالست  الف(استئوبالست 

 بافت استخوانی از کدام سلول های زیر به وجود می آید؟ -26

  د(سلول های مزانشیمی ج(اسکلرانشیم  ب( استئوکالست  الف(استئوبالست 

 کدامیک از موارد زیر است؟ (Osteoclast)منشا استئوکالست  -27

 د(سلول های مزانشیمی  ج(مونوسیت های خون  ب(کندروبالست   الف(استئوبالست 

 کدامیک از سلول های زیر رادیوسلول می نامند؟ -28

 د(استئوکالست  ج(استئوبالست  ب( ماکروفاژ  الف(استئوسیت 

 در چه اشخاصی دیده می شود؟ مغز استخوان ژالتینی -29

 د(پیر )سالخورده(   ج(جوان   ب( نوزاد   الف(جنین 

 کدامیک از سلول های زیر از مغز استخوان منشأ می گیرد؟ -31

 د(سلول های آندوست  ج(استئوکالست   ب( استئوبالست   الف(استئوسیت 



 یک از موارد زیر است؟در استخوان سازی داخل غضروفی، قالب اولیه استخوانسازی کدام -30

 د(بافت مزانشیمی  ج(غضروف شفاف  ب( غضروف فیبرو  الف(غضروف ارتجاعی 

 کدام استخوان برای همیشه به صورت نابالغ باقی می ماند؟ -32

 د(آلوئول فک  ج(جناغ سینه  ب( غضروف فیبرو  الف(فمور 

 استئوسیت ها توسط چه نوع اتصالی با همدیگر مرتبطند؟ -33

 د(کمربندی  ج(دسموزومی  ب( محکم  (Gap junction)راخدار الف(سو

 زوائد کدام سلول در داخل کانالیکول های استخوانی قرار می گیرند؟ -34

 د(سلول های پیش ساز استخوانی  ج(استئوکالست  ب( استئوسیت  الف(استئوبالست 

 کدامیک از سلول های زیر دارای منشأ مونوسیتی است؟ -35

 د(استئوکالست  ج(کندروبالست  ب(استئوسیت   ست الف(استئوبال

 کدامیک از سلول های زیر فسفاتاز قلیایی ترشح می کند؟ -36

 د(فیبروبالست   ج(کندروست    ب( استئوبالست الف(استئوکالست 

 کدام سلول استخوانی بطور غیر مستقیم در رسوب مواد معدنی بر روی مواد آلی نقش دارد؟ -37

 د(استئوپروژنیتور   ج(استئوکالست    ب( استئوبالست  الف(استئوسیت 

 در بافت استخوانی کدام آنزیم به رسوب مواد معدنی کمک می کند؟ -38

 د(االستاز  ج(کالژناز  ب(فسفاتاز اسیدی  الف(فسفاتاز قلیایی 

 کانال استخوانی چیست؟ -39

  ب( برجستگی اندوستئوم الف(پلی است بین دو قطعه شکسته استخوان 

 د(پریوست                                           ج(برجستگی پری استئوم 

 کدام نوع از رشته های کالژن در بافت استخوانی افراد سالم بیشتر است؟ -41

 Iد(کالژن  IIIج(کالژن  IIب( کالژن  Iالف(کالژن 

 در بافت استخوانی، استئوکالسین توسط کدام سلول تولید می شود؟ -40

 د(استئوکالست       ج(استئوپروژنیتور     ب( استئوبالست    ف(استئوسیت ال

 از چه بافتی تشکیل شده است؟ (Epipryseal Plate)صفحه اپی فیزی  -42

 د(بافت همبند فیبرو  ج(غضروف فیبرو  ب( غضروف االستیک الف(غضروف شفاف 

 

 



 

 پاسخ 
 ب-13 د -53 د-14 ب-15 د -1

 الف-13 د -54 الف-55 د-11 ب -5

 الف -14 ج -15 الف-51 الف-15 ج -1

 الف -95 ج-11 د-55 د-11 الف -9

 ب -91 د-15 د-51 د-19 د-2

 الف -95 الف-11 د-59 ب-12 ج-2

  ب-19 ب-52 ب-12 الف-3

  د-12 الف-52 ب-13 ج-3

  ب -12 ج -53 الف-13 الف-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عصبی دستگاه و عصبی فتبا پایه علوم جامع های آزمون های تست

 کدامیک از سلول های زیر دارای تیغه پایه است؟ -1

 ب(الیگودندروسیت  الف(آستروسیت

 د(اپاندیم               ج(شوان

 فضای دور عروقی در سیستم عصبی مرکزی در امتداد با کدام فضا می باشد؟-2

 ب آرا کنوئیدب(سا      الف(اپیدورال                                    

 ج(ساب دورال                                         د(پری سیت

 کدامیک از الیه های مننژ فاقد عروقی خونی است؟-3

 الف(سخت شامه                            ب(نرم شامه

 د(پاکی مننژ        ج(عنکبوتیه                          

 عصبی جمع جبری پیام های مهاری یا تحریکی اتفاق می افتد؟در کدام  قسمت از یک سلول -4

 Axon hillockب(                            Initial segmentالف(

 د(پریکاریون                      ج( دندریت                                   

 در ماده سفید نخاع کدامیک از سلولهای ذیل یافت می شود؟ -5

 ب(قمری     اندیمال                         الف(اپ

 ج(آستروسیت                               د(اقماری

 پیشتیبانی از رشته های عصبی بدون میلین محیطی بعهده کدان سلول است ؟-6

 الف(شوان )رماک(                      ب(قمری

 ج(فیبروپالست                         د( پری سیت

 در مغز ،فضای دور عروقی در امتداد با کدامیک از فضاهای زیر می باشد؟-7

 Subduralب(                    Epiduralالف( 

 Brain Ventriclesد(               sub arachnoidج( 

 کدام بخش جزء نفرون نمی باشد؟-8

 ب(لوله هنله   الف( کپسول بومن

 د(لوله جمع کننده  ج(لوله پیچیده دور

 کدام یک از ساختمان های زیر از غشاء سلول شوان حاصل می شود؟-9

 ب(میلین   الف(نورولما 

 د(گره رانویه  ج(آندونوریوم



 عبور از جسم سلولی )پریکاریون( به پایانه عصبی می رسد؟ ت بدونادر کدامیک از نورون ها ، تحریک-01

 ب(یک قطبی کاذب    الف(چند قطبی

 کسوند(بدون ا    ج(دو قطبی

 به کدامیک از نواحی زیر اطالق  می شود؟ initial segentاصطالح -00

 ب( ابتدای آکسون  الف(ابتدای دندریت 

 د( در محل سیناپس آکسون و ندریت    در محل سیناپس عصب به عضله  ج(انشعابات آکسون

 ؟ کدام سلول زیر پشتیبانی از رشته های عصبی بدون میلین را عهده دار می باشد -02

 ب(شوان )رماک(  الف(قمری 

 د(الیگودندروسیت  ج(فیبروبالست 

 کدام قسمت نرون قابل ترمیم است ؟-03

 ب(دندریت و اکسون  الف(جسم سلولی 

 د(فقط اکسون  ج(فقط دندریت 

 کدام مورد درباره ی نورولما در سلول عصبی درست است؟ -04

 در سطح غالف میلین استب(سلول شوان   الف(توسط فیبرو بالست ساخته می شود 

 د(توسط سلول های گلیال ترشح می شود رین الیه میلین و جزئی از آن استج(خارجی ت

 کدام یک از ویژگی های زیر با ساختمان اکسوپالسم مطابقت دارد؟ -05

 ب(فقدان اجسام نیسل و حاوی نوروفیالمان الف(تجمع وزیکولی و فقدان میتوکندری

 د(حاوی گلژی و فقدان ریبوزوم های آزاد  م نیسلج(تجمع میتوکندری و اجسا

 ( است؟ Nauronکدام یک سلول عصبی )-06

 Batzب(             Mullerالف(

 Pinealocyteد(  Pituicyteج(

 ( توسط کدام ساختمان ترشح می شوند؟CSfمایع مغزی نخاعی )-07

 ب(شبکه کوروئید  الف(عنکبوتیه

 د(لپتو مننژ  ج(سخت شامه

 نور گلی جایجای مایع مغزی نخاعی را تسهیل می کند؟ کدام -08

 ب(الیگودندروسیت  الف(آستروسیت 

 د(میکروگلی                ج(اپاندین

 جذب مایع مغزی نخاعی از کدام فضا انجام می شود؟ -09



 ب(ساب دورال  الف(ساب آراکنوئید

 د(دورعروقی               ج(اپیدورال

 لیت سازش یادگیری و حافظه اهمیت دارد؟کدام بخش نرون در فعا-21

 ب(خاردندریتی  الف(تپه آکسونی 

 د(آکسوپالسم               ج(قطعه اغازین

 نوروترانسمیترها عمدتا در کدام قسمت نورون ساخته می شود؟ -20

 ب(غشاء پس سیناسپی   الف(غشاء پیش سیناسپی

 د(تپه آکسونی                ج(جسم سلولی

 ی شکاف های اشمیت النترمن چیست؟ وظیفه -22

 ب(سازمان بندی غالف میلین  الف(شکل پذیری غالف میلین

 د(تغذیه  ج(متصل کردن دو غشاء

 پس از قطع یک اکسون کدام اتفاق زیر در بخش دیستال آکسون دیده می شود؟-23

 ب(دژنراسیون کامل                         الف(کروماتولیز

 د(تخریب آندونوریوم  ونج(رشد انشعابات آکس

 زوائد کدام سلول زیر در سطح نیم کره مخ با نرم شامه در تماس است؟ -24

 ب(سلول اپاندیمی             الف(الیگودندروسیت

 د(آستروسیت پروتوپالسمی  ج(استروسیت رشته ای

 ترمیم ضایعات در بافت عصبی مرکزی به عهده کدام سلول است ؟ -25

 دندروسیتب(الیگو  الف(قمری

 د(استروسیت  ج(شوان

 انجام عمل میلین سازی در اعصاب محیطی از وظایف کدام سلول است؟ -26

 د(اولیگودندروگلیا  ج( آپاندیمال  ب( سلول شوان  الف(میکروگلیال 

 در حمل آب، الکترولیت ها و متابولیت های مغز انسان، کدام سلول رل بیشتر و فعالتری دارد؟ -27

 د(هیچکدام  ج(میکروگلی  ب(اولیگودندروسیت   الف(استروسیت

 در سیستم مرکزی عصبی غالف میلین توسط سلول زیر به وجود می آید؟ -28

 د(لیپوسیت  ج(استروسیت  ب(اولیگودندروسیت   الف(سلول شوان 

 کدام مورد درباره لیپوفوشین در سلول عصبی صدق می کند؟ -29

 یابد ب(در سلول های عصبی درسن پیری افزایش می    شودالف(در نورون در سن جوانی مشاهده می 



 د(همه موارد فوق صحیح است  ج(در نتیجه فعالیت های زیاد نورونی در سلول ذخیره می شود

 در دستگاه اعصاب مرکزی کدام سلول دارای خاصیت ماکروفاژی است؟ -31

 آستروسیت رشته ای د( ج(میکروگلی  ب(اولیگودندروسیت  الف(آستروسیت پروتوپالسمیک 

 مغزی: -اخیراً پیشنهاد شده است که عامل عمده در عمل تنظیم سد خونی -30

 ب(سینوس های وریدی گردش خون مغز هستند  الف(آستروسیت ها هستند

 د(موبینه های مغز و آندوتلیوم ویژه آنها می باشند. ج(اولیگودندروسیت ها هستند 

 ها و اولیگودندرسیت ها به ترتیب عبارتند از؟آستروسیت ها، میکروگلی » وظایف  -32

 ب(دفاع، تولید میلین، تغذیه نورون ها   الف(تغذیه نورون ها، تولید میلین 

 د(هیچکدام   ج(تغدیه نورون ها، تولید میلین، دفا

 در ساختمان مخچه، سلول های پورکنژ در کدام طبقه از قشر آن قرار دارند؟ -33

 د(طبقه چهارم)مختلط(  ج(طبقه دوم)میانی( بقه سوم)داخلی(ب(ط الف(طبقه اول)خارجی(

 صحیح است؟ Pia-Arachnoidکدامیک از موارد زیر درباره  -34

 ب(فضای زیر عنکبوتیه می باشد     الف(همان لپتومننژ است

 د(همان فضای ساب دورال است   ج(به مجموعه عنکبوتیه و سخت شامه اطالق می شود

 ای عصبی زیر دارای نورون دو قطبی هستند؟کدامیک از عقده ه -35

 د(شنوایی  ج(حسی ریشه خلفی نخاع    ب(پاراسمپاتیک الف(سمپاتیک 

 در کدام طبقه از قشر مغز دیده می شود؟ (Betz)سلول بتز -36

 ج(طبقه گرانوالر خارجی  ب(طبقه هرمی داخلی  الف(طبقه گرانوالر داخلی 

 د(طبقه هرمی خارجی 

 سلول های زیر دارای پاهای عروقی است؟کدامیک از  -37

 د(آپاندیم   ج(آستروسیت    ب(میکروگلی  الف(اولیگودندروسیت 

 کدامیک از سلول های زیر جزء بافت نوروگلی می باشد؟ -38

 د(هیچکدام   ج(پیتوئی سیت   ب(سلول دندریتیک   الف(آماکرین 

 شود؟سلول های پورکنژ در کدامیک از موارد زیر دیده می  -39

 د(قشر مغز   ج(ماده سفید مغز    ب(قشر مخچه  الف(ماده سفید ماهیچه 

 پاهای دور عروقی مخصوص  کدام نوع سلول است؟ -41

 د(آپاندیما  ج(میکروگلی  ب(آستروسیت  الف(الیگودندروسیت 

 در کدام یک از عقده های زیرسیناپس وجود ندارد؟ -40



 د(احشایی   پاراسمپاتیک ج(  ب(سمپاتیک   نخاعی  -الف(جمجمه ای

 نورون های دوقطبی در کدامیک از ساختمان های زیر دیده می شوند؟ -42

 د(هیپوفیز   ج(گانگلیون های نخاعی  ب(شاخ قدامی نخاع  الف(شبکیه چشم 

 عمدتاً توسط کدام ساختمان ترشح می شود؟ (CSF)مایع مغزی نخاعی  -43

 د(پاکی مننژ  ج(شبکه کوروئید  کبوتیه ب(پرده های عن الف(نرم شامه به تنهایی 

 مغزی شرکت دارد؟ -کدامیک از سلول های زیر در ساختمان سد خونی -44

 د(قمری  ج(شوان   ب(اسپیروسیت   الف(آستروسیت 

 از دیدگاه بافت شناسی منظور از لیتومننژ در سیستم عصبی مرکزی کدام است؟ -45

 د(عنکبوتیه وسخت شامه  ج(سخت شامه  عنکبوتیه ب(نرم شامه و  الف(سخت شامه و نرم شامه 

 مغزی اهمیت ویژه دارد؟ -کدامیک از اتصاالت زیر در ایجاد سد خونی -46

 د(لوزه   ج(عقده لنفاوی   ب(کمربندی   الف(سوراخ دار 

 کدامیک از پایانه های عصبی دارای یک کپسول همبندی کامالً ضخیم است؟ -47

 د(رافینی   وزج(کر ب(پاسینی  الف(مایسر 

 در هیپوفیز کدام یک از سلول های زیر به عنوان نوروگلیال شناخته می شود؟ -48

 د(مولر  ج(کروموفیل  ب(کروموفوب  (Pituicyte)الف(پیتونی سیت 

 با تکثیر خود محل ضایعه را پر می کند؟ (CNS)کدامیک از سلول های زیر در سیستم عصبی مرکزی  -49

 د(شوان  ج(میکروگلیا  (آستروسیت ب الف(الیگودندروسیت 

 اجسام نیسل در سلول های عصبی معرف کدامیک از موارد زیر است؟ -51

 د(قطرات چربی  ج(لیزوزوم ها  ب(ریبوزوم ها  الف(ذرات لیپوفوشین 

 مغزی شرکت می کنند؟ -کدامیک از سلول های زیر در سد خونی -50

 ن د(شوا ج(قمری   ب(اسپیروسیت    الف(آستروسیت

 در عصب قطع شده، فعالیت کدام سلول برای ترمیم آکسون بیشترین اهمیت را دارد؟ -52

 د(شوان  ج(میکروگلی   ب(قمری   الف(آستروسیت 

 سلول آپاندیم جزء کدامیک از موارد زیر محسوب می شود؟ -53

 د(بافت رتیکولز  ج(نوروگلی  ب(ماده خاکستری   الف(ماده سفید 

 النترمن در غالف میلین به وسیله کدام یک از اجزاء زیر تشکیل شده است؟ -شکافهای اشمیت -54

  ب(پریکاریون نورون         الف(سیتوپالسم سلول شوان 

 د(سیتوپالسم سلول های قمری                 السم فیبروبالست ها ج(سیتوپ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاسخ تست های بافت عصبی و دستگاه عصبی

 ب-92 الف -19 ب-51 ب-15 ج-1

 د  -92 د -12 د-59 ب-11 ب-5

 ب-93 ب -12 د-52 ب-19 ج-1

 الف -93 ج -13 ب -52 ب-12 الف-9

 ب -94 د -13 الف -53 ب-12 ج-2

 ب -25 ب-14 ب -53 ب-13 الف-2

 الف -21 د-95 د -54 ج-13 ج-3

 د -25 الف -91 ج-15 الف-14 د-3

 ج -21 الف -95 د-11 ب-55 ب-4

 الف -29 الف-91 الف-15 ج-51 ب-15

  -99 ج-11 د-55 ب-11



 عضالنی بافت پایه علوم جامع آزمونهای های تست

 محل ذخیره یون کلسیم در عضله مخطط کدام است؟ -1

 ب(سارکولما  الف(دستگاه گلژی 

 د(رتیکولوم دندانه دار   ج(رتیکولوم صاف

 ی ، مربوطبه کدام مورد زیر است؟عضالن –چین های اتصالی در صفحه محرکه عصبی  -2

 ب(سلول عضالنی  الف( اکسولما 

 د(غشاء پایه  ج(سلول شوان 

 سلول های عضله قلبی و اسکلتی در شرایط طبیعی در کدام مورد شباهت دارد ؟ -3

 ب(میزان میتوکندری  الف(موقعیتلوله های عرضی 

 د(وسعت شبکه سارکو پالسمی  ج(ساختار میوقیالمنت ها

 وتئین کیناز در کدام بخش سلول عضالنی قرار دارد ؟پر -4

 mب(خط   zالف(خط 

 Iد(نوار   Aج(نوار 

 پروتوئین کیناز در کدام بخش سلول عضالنی قرار دارد ؟ -5

 الف(شبکه آندو پالسمی خشن و گلژی

 ب( شبکه آندو پالسمی خشن و میتو کندری 

 ج( شبکه آندوپالسمی صاف و گلژی 

 ی صاف و میتوگندری د( شبکه آندوپالسم

 در کدام نوع عضله کلسیم مورد نیاز برای شروع انقباض از ماتریکس خارج سلولی وارد سلول می شود؟-6

 ب(قلبی  الف(صاف

 د(اسکلتی سفید  ج(اسکلتی قرمز

 ( برای شروع انقباض کدام مورد زیر فراهم می کند؟T-Tubeدر سلول های عضالنی لوله عرضی )-7

 ب(تامین کلسیم  SERک به الف(انتقال تحری

 د(ذخیره سازی کلسیم  ج(تولید انرژی

 کدام یک از سلول های زیر توانای هیپرتروفی و هیپر پالزی هر دو را دارد؟-8

 )آهسته( Iب(عضله مخطط نوع  الف(عضله قلبی

 د(عضله صاف  )سریع( IIج(عضله مخطط نوع

 کدام ویژگی عضله صاف مشابه عضله مخطط است؟ -9



 ب(محل قرار گیری هسته  ش کلسیم در شروع انقباضالف(نق

 د(ترمیم سلول های اسیب دیده  ج(عصب گیری سلول ها

 یون های کلسیم مورد نیاز ماهیچه مخطط در کدام محل زیر ذخیره می شوند؟ -01

 د(شبکه آندوپالسمیک  ج(روی میتوکندری ها  ب(پرده سارکولما  الف(در فیبریل اکتین 

 اسکلتی کدام مورد صحیح است؟ درباره عضله -00

 الف(هر رشته عضالنی دارای یک هسته در مرکز سارکوپالسم است 

  را سارکومر می نامند Zب(فاصله موجود بین دو خط 

 ترپونین+ تروپومیوزین است -ج(منظور از تریاد، کمپلکس اکتین

 لوله هایی از شبکه آندوپالستیک است (T.Tubule)د(منظور از توبول عرضی 

 کدامیک از خصوصیات زیر وِیژه سلول های عضالنی قلبی است؟ 02-

 (Intercalated disks)ب(صفحات بینابینی  الف(الیاف استوانه ای شکل 

 د(میوفیبریل های غیر مخطط  ج(عموماً هسته های سلولی متعدد و گاهی غول سلول یا دیو سلول 

 ز اجزای زیر تجمع می یابد؟در سلول های ماهیچه قلبی با افزایش سن کدامیک ا -03

 د(میکروبادی      ج(رتیکولوم آندوپالسمیک صاف  ب(رنگدانه لیپوفوشین  الف(میتوکندری

 در هنگام انقباض عضله قلبی طول کدام باند ثابت می ماند؟ -04

 Mد(  Aج(  Iب(  Hالف(

 وجود دارد؟ در عضله مخطط، فیالمنت های میوزین به تنهایی در کدامیک از نوارهای زیر -05

 Zد(  Aج(  Hب(  Iالف(

 در یک سارکومر )واحد انقباضی( هریک میوزین توسط چند اکتین محاط می شود؟ -06

 8د(  2ج(  4ب(  6الف(

 عضله مختلط وجود دارد؟ (H.Band)کدامیک از ترکیبات زیر در نوار هنسن  -07

 د(تروپونین  F-Actinج( ب(میوزین  الف(تروپومیوزین 

ل های عضله قلب عالوه برسه نوع اتصال وجودکدامیک از عوامل زیرجهت اتصال بین سلولی الزم در سلو -08

 است؟

 د(یون کلسیم   ج(یون پتاسیم   ب(یون سدیم   الف(یون منیزیم 

 محل لوله های عرضی در عضله قلبی را مشخص نمایید: -09

 Zط د(در محل خ Mج(در باند   Hب(در باند   Bو  Aالف(بین باندهای 

 منبع عمده انرژی برای انقباض عضالت مخطط کدام مورد است؟ -21



 د(گلیکوژن  ج(شبکه اندوپالسمی خشن  ب(شبکه اندوپالسمی صاف  الف(میوگلوبین 

 منشا سلول های جدید در عضالت مخطط کدام است؟ -20

 د(پری سیت  ج(فیبروبالست  ب(قمری  الف(عضالنی 

 چه مخطط وجود دارد کدامیک از موارد زیر است؟پروتئین ارتجاعی که در ماهی -22

 (Titin)د(تی تین  (Desmin)ج(دسمین  (Actin)ب(اکتین       (Myosin)الف(میوزین 

 کدام ناحیه از یک سارکومر فقط از فیالمنت های میوزین تشکیل شده است؟ -23

 Hد( باند  Aج( باند  Iب( باند  Zالف(خط 

 رای انقباض عضله مخطط در کدام محل ذخیره می شوند؟یونهای کلسیم مورد نیاز ب -24

 ج( شبکه آندوپالسمی صاف  ب( روی غشاء سلول  الف( میتوکندری 

 د( روی فیالمنت آکتین 

 در مبادله کدام یون دخالت دارد؟ Tدر هنگام انقباض عضله مخطط، سیستم  -25

 د( منیزیم  ج( کلسیم  ب( استرانسیوم  الف( سدیم 

 

 

 

 های بافت عضالنی پاسخ تست

 ب -51 الف -12 ب-11 الف -2 ج -1

 د -55 ب -13 ب -15 الف -3 ب -5

 د-51 د -13 ب-11 د -3 ج -1

 ج-59 د -14 د -19 الف -4 ب -9

 ج-52 د -55 ب -12 د -15 الف -2

 

 

 

 

 

 



 خون گردش دستگاه پایه علوم جامع های آزمون های تست

حد مایع به داخل بافت ها کدامیک از مولکولهای پالسمایی زیر نقش اصلی را برای جلوگیری از نفوذ بیش از   -1

 به عهده دارند؟

 ب(آلبومین           گلوبولین ها الف(

 د(ترانسفرین  ج(سرولوپالسمین

 کدامیک از ترکیبات زیر با انبساط عضالت رگ ها باعث فشار خون می شود؟ -2

 ب(اپی نفرین  الف(کاردیوناترین 

 د(کاردیودیالنتین  پی نفرینج(نوارا

 کدامیک از عروق زیر دارای نوعی سلول ماکروفاژ در ساختمان الیه داخلی است؟ -3

 Venuleب(  Metarteriolالف(

 Arterioleد(   Sinusoidج(

 پرده االستیک داخلی در کدامیک از عروق زیر مشخص است ؟ -4

 ب(شریانچه  الف(شریانهای االستیک

 د(رگ لنفی                           ج(مویرگ

 سطح خارجی قلب توسط کدامیک از سلول های ذیل پوشیده می شود؟ -5

 ب(مزوتلیال  الف(اندوتلیال

 د(کنژ  ج(میوکاردی

 کدامیک از ساختمانهای زیر در تنظیم فشار خون ، جریان خون و تنظیم دما نقش دارد؟ -6

 ب(وریدهای بزرگ شکمی  الف(مویرگ های سینوزوئیدی

 د(وریدچه های پس مویرگی  وریدی-ج(پیوند های شریانی

 (Transfer Vesicel) سلول های اندوتلیال در کدام رگ حاوی وزیکول های حمل کنندهاست-7

 ب(وریدچه ریانچهالف(ش

 آرتریولد(مت  ج(مویرگ

 کدام یک از مویرگهای زیر،منفذ دار و با دیافراگم هستند.  -8

 یتوزوییدب(س  الف(مویرگهای گلومرولی

 د(مویرگ های دیواره لوله گوارش   ج(مویرگ ها ی غدد درون ریز

 کدام رگ حاوی سلولهای اندوتلیال می باشد-9

 ب(مویرگهای گلومرولی  الف(سیتوزویید مغز استخوان



 د(متار تریول های درم پوست   ج(ورید پشت مویرگی گره لنفی

 وند؟سلول های پری سیت در کدام ساختمان یافت می ش -01

 ب(الیاف عضله مخطط              الف(گانگلیون حسی

 د(پری نوریوم اعصاب  ج(دیواره مویرگ های خونی 

تغییرات عروقی ناشی از افزایش سن یا بیماری ها با پیدایش تعقیرات در کدام الیه دیواره رگ های خونی  -00

 همراه است؟

 ب(مدیا            الف(ادونتیس

 مبند دور عروقید(بافت ه  ج(انتیما

 در کجا دیده می شوند؟« پری سیت» سلول های  -02

 ج(اطراف آسینی ها و مجاری غدد  ب(اطراف مویرگهای خونی  الف(زیر پوست استخوان

 د(اطراف تارهای عصبی 

 در کدامیک از موارد زیر است؟« ورید متوسط» با « شریان متوسط» اختالف  -03

 د(جنس ادوانتیس  ج(جنس عضله مدیا  دوتلیوم ب(نوع آن الف(دریچه های انیتما 

کدامیک از اجزای زیر در عمل تنظیم قاعدگی، کنترل نعوظ و تنظیم درجه حرارت موضعی بیشتر دخالت  -04

 دارد؟

   وریدی  -ب(پیوند وریدی وریدی  -الف(پیوند شریانی

 د(شریان متوسط                          ج(شریان ارتجاعی 

 میک از عروق زیر الباف ارتجاعی یا االستیک نسبت به الیاف عضالنی فراوانترند؟در کدا -05

 د(ورید  ج(شریان آئورت  ب(شریان متوسط   الف(شریانچه )آرتریول( 

 کدامیک از عروق زیر دارای حفره وسیع و نامنظم و غشای پایه منقطع می باشد؟ -06

 د د(سینوزوئی  ج(ونول  ب(متارتریول  الف(آرتریول 

 هورمون کاردیوناترین از کدام بخش قلب ترشح می گردد؟-07

 ب(سلول های عضالنی دهلیز              رکنژ الف(سلول های پو

 د(اندوکاردیوم                         ج(سلول های عضالنی بطن 

 هورمونی که از قلب تراوش گشته و خاصیت دفع سدیم را دارد چیست؟ -08

 د(دی اورتیک   ج(آنژیوتانسین   ب(کاردیوناترین   الف(کاردیودیالتین

 کدام جمله درست است؟ (Vasa Vasorvm)در مورد رگ رگها  -09

 ب(در وریدها بیشتر دیده می شود  الف(مخصوص شریانها می باشد



 د(تا داخلی ترین الیه شریان پیش می رود ج(در سینوزوئیدها هم دیده می شود

 یر کاًل فاقد غشاء پایه است؟کدامیک از موئینه های ز -21

 د(لنفی   ج(سینوزوئیدی  ب(ناپیوسته)منفذدار(  الف(پیوسته 

 موئینه های غدد درون ریز غالباً از کدام نوع می باشند؟ -20

 د(سینوزوئیدی  ج(منفذدار با دیافراگم  ب(منفذدار بدون دیافراگم  الف(پیوسته 

 ی باشند؟موئینه های غدد درون ریز از کدام نوع م -22

 د(سینوزوئیدی  ج(منفذدار با دیافراگم  ب(منفذدار بدون دیافراگم  الف(پیوسته 

 کدامیک از رگ های خونی کبدی فاقد الیه عضالنی است؟ -23

  د(شریان هپاتیک ج(ورید مرکز لبولی   ب(ورید پورتال  الف(ورید تحت لبولی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاسخ تست های گردش خون

 ج-51 د -12 ؟-11 ج-2 ب-1

 ج -55 ب -13 ب -15 ج-3 د-5

 ج -51 ب -13 الف -11 الف-3 ج-1

  ب -14 الف-19 ج-4 ب-9

  د -55 ج -12 ج-15 ب-2



 سازی خون پایه علوم جامع های آزمون های تست

 بومبزین توسط کدام یک از سلول های زیر ساخته می شود.-1

 ب(ائوزینوفیل الف(لنفوسیت

 د(ماست سل ج(ماکروفاژ

 کدام ماده حاصل از همولیز گو یچه ها ی قرمز باید در کبد به صورت محلول د رآمده ودفع شوند -2

 ب(آهن الف(گلوبین

 د(اسپکترین ج(پروفیرین

 کدامیک از سلولهای خونی قابلیت ساخته شدن در طحال و کبد  را دارد-3

 ب(منوسیت الف(گلبول قرمز

 د(پلی مورفونوکلئرها ج(پالکت

 د درباره هموگلبین گویچه های قرمز صحیح استکدام مور-4

 از دو زنجیره القاو دو زنجیره دلتا تشکیل شده استA0 نوع  الف(

 می باشد % 51تا % 41آن در زنان مقدار ب(

 سنتز ان در گویچه های بالغ متوقف می گرددج(

 در انمی داسی شکل مقدار سنتز آن کاهش می یابدد(

و ذخیره سروتونین پالسما نقش اساسی را دارد. در کدامیک از سلولهای خونی  گرانول های دلتا که در جذب-5

 مشاهده می شود.

 ب(منوسیت الف(ائوزینوفیل

 د(پالکت ج(نوتروفیل

 می باشدPlasma cel  کدام یک از موارد زیر از ویژگی های-6

 مشتق می گیردB از لنفوسیت  ب( الف(دارای کروماتین یکنواخت است

 د(جز سیستم فاگوسیت تک هسته ای است. سلول بافت همیند استج(فروان ترین 

 گرانول های کدام سلول خاصیت متا کرومازی دارد؟-7

 ب(ماست سل  الف(پالسماسل

 د(استئوکالست  ج(نوتروفیل

 )) پروتئین بازی اصلی (( مربوط به کدام سلول خونی است؟ -8

 ب(نوتروفیل  الف(بازوفیل

 د(لنفوسیت  ج(ائوزینوفیل



 درکدام مرحله از تکامل اریتروسیت ها هسته از سلول خارج می شود؟ -9

 ب(نوروبالست  الف(پلی کروماتوفیلیک اریتروبالست

 د(بازوفیلیک اریتروبالست  ج(پرواریتروبالست

 در بخش مرکزی پالکت ها کدامیک دیده می شود؟-01

 ب(گرانول  الف(هسته

 د(دسته حاشیه ای  ج(هیالومر

 یر در گرانول های خود دارای هپارین و هیستامین است؟کدام سلول ز-00

 ب(ماکروفاژ  الف(پالسموسیت

 د(بازوفیل  ج(میکروگلی

 است؟Basic Majar proteinکدام سلول زیر دارای هسته دو لبه و گرانول های حاوی -02

 ب(بازو فیل  الف( نتروفیل

 د(ائوزینوفیل  ج(مونوسیت

 ت ؟کدام سلول پیش ساز پالکت ها اس-03

 ب(میلوبالست  الف(رتیکولوسیت

 د(مگاکاریوسیت  ج(پرومیلوسیت

 آنتی ژن های گروههای خونی در کجای خون هستند؟ -04

 ب(در غشای سیتوپالسمی گلبول قرمز   الف( در غشای سیتوپالسمی پالکت ها 

 د( هیچکدام   ج(در غشای سیتوپالسمی گلبول های سفید 

 قرمز انسان: در ارتفاعات زیاد گلبول های -05

 د(  هیچکدام  ج( افزوده می شود  ب(لیز می شود الف( کاسته می شود

 محتویات کدامیک از سلول های خونی مشابه ماست سل های بافت همبند است ؟  -06

 د( لنفوسیت   ج(بازوفیل   ب(نوتروفیل  الف( ائوزینوفیل ها 

 کدام عبارت در مورد ائوزینوفیل ها صحیح است ؟  -07

 ( دارای گرانول های اختصاصی هستند که هیستامین ترشح می کنندالف

 ب(در جریان عفونت های انگلی تعدادشان افزایش می یابد 

 د( جزء مونونوکلئرها هستند  ج( از مگاکاربوسیت ها مشتق می شوند 

 ند؟اگر شکل گلبول های قرمز خون انسان به اشکال مختلف دیده شود چه اصطالحی به کار می بر -08

 د(  پلی مور فوزیس  ج(اکتینوزیس  ب( پوئی کیلوسیتوزیس  الف( آنیزوسیتوزیس 



 کدامیک از اختصاصات زیر به سلول پالسموسیت متعلق است؟ -09

 الف( سیتوپالسم بازوفیل و هسته با ظاهری به شکل صفحه ساعت 

 مدور متراکم ج(سیتوپالسم اسیدوفیل و هسته  ب(سیتوپالسم ستاره ای شکل و هسته کناری 

 د(  سیتوپالسمی با دانه های بازوفیل و هسته دوکی 

 رتیکولوسیت به کدامیک از سلول های زیر اطالق می گردد؟ -21

 ج(همان سلول های رتیکولر است  ب(گلبول های قرمز غیر طبیعی  الف( گلبول های قرمز هسته دار 

 د( گلبول های قرمز نارس 

 از کدام سلول منشا می گیرند؟ پالکت ها ) ترومبوسیت ها( -20

 د( پرومیلوسیت  ج( مگاکاربوسیت  ب( پرواریتروبالست   الف( میلوبالست 

 تواند کدام ماده انرژی زا را تولید کند؟گلبول قرمز با وجود اینکه هسته ندارد با اکسیداسیون آنزیمی می -22

 د( ویتامین  ج( پروتئین  ب( لیپید  الف( گلوکز 

 از ترکیبات زیر جزء اصلی سیتواسکلت گلبول قرمز است؟کدامیک  -23

 د( اسپکترین  ج( میوزین  ب(اکتین  الف( آنکبرین 

 کدام تفاوت بین نوتروفیل زن و مرد سالم وجود دارد؟ -24

 (Multilobular)ب( اندازه لوب های هسته    الف( اندازه سلول 

 ای سلول د( اندازه گرانول ه  (Barr body )ج( وجود باربادی 

 خون کمک می کنند؟ PHکدام یک از عوامل زیر در خون رل سپری )بافر( دارند و به تثبیت  -25

 د(ترانسفرین ها  ج(گلبولین ها  ب(آنتی بادی ها الف(پالسما

کدامیک از سلول های خونی فاکتور رشدی تراوش می کند که رشد سلول های مزانشیمال و گلیال را  -26

 تحریک می کند؟

 د(مونوسیت  ج(نوتروفیل  ب(پالکت یا ترومبوسیت  (گلبول قرمز الف

کدام پروتئین در حمل فرآورده های متابولیکی رل مهمی داشته، کوچکترین پالسما و فراوانترین آنها  -27

 شناخته می شود؟

 د(سرولوپالمین  ج(آلبومین   ب(متاگلبولین  الف(گاما گلبولین 

 قرمز که به شکل سکه های روی هم قرار دارند چه نام دارد؟ منظره مجتمعی از گلبول های -28

 Rouleauxد(  Crenationج(  Swellingب(  Poikilocytosisالف(

 دانه های کدام قسمت از لکوسیت های سالم خون محتوی هپارین و هیستامین است؟ -29

 د(لنفوسیت  ج(بازوفیل  ب(اسیدوفیل  الف(نوتروفیل 



ی خونی در مقابل اجسام خارجی با هم تشریک مساعی نموده سن سی سیوم به نام کدام یک از سلول ها -31

 دیوسلول جسم خارجی ایجاد می کنند؟

 د(نوتروفیل  ج(لنفوسیت ب(اسیدوفیل  الف(مونوسیت 

 ( در کدامیک از سلول های خونی بیشتر و بهتر قابل مشاهده است؟Barr Bodyکروماتین جنسی ) باربادی  -30

 د(لنفوسیت  ج(بازوفیل  ب(ائوزینوفیل  یل الف(نوتروف

فراوانترین و کوچکترین جزء پالسمای خون انسان سالم چیست که توسط کبد ساخته می شود و عمل  -32

 عمده آن نگهداری خون به حالت کلوئید در داخل موئینه هاست؟

 د(پالسما فیبرونکتین  ج(فیبرینوژن  ب(گلوبولین  الف(آلبومین 

 چه های قرمز به طور متوسط درهرمیلیمتر مکعب خون انسان سالم و بالغ حدوداً چند است؟تعدادگوی -33

 د(پنج میلیون  ج(چهار میلیون  ب(سه میلیون  الف(دو میلیون 

 است؟ ABOکدام قسمت از گویچه های قرمز حاوی آنتی ژن های گروه خونی  -34

 د(هموگلوبین  ج(سیتوپالسم  ب(میتوکندری الف(غشاء

کدامیک از پروتئین های زیر عملی شبیه به ترانسفرین داشته ومس خون را بخود بسته و به نقاط دیگر  -35

 حمل می کند؟

 د(سرولوپالسمین  ج(کیلومیکرون ب(بتا گلبولین  الف(آلبومین 

 ورود و خروج لنفوسیت های خونی در جدار رنگ ها از کدام طریق صورت می گیرد؟ -36

 ب(جدار عروق لنفاوی  شت مویرگی الف(جدار وریدچه های پ

 د(جدار وریدهای ریوی   ج(جدار مویرگهای سینوزوئیدی 

 چند درصد پالسمای خون انسان سالم و بالغ را آب تشکیل می دهد؟ -37

 %75د(  %81ج(  %91ب( %91الف(

 کدام سلول خونی دارای دانه هایی مشابه با دانه های ماست سل بافت همبندی می باشد؟-38

 د(اسیدوفیل  ج(بازوفیل  ب(منوسیت  (لنفوسیت الف

در کدام یک از سلول های اجدادی گلبول های قرمز رنگ سلول با ظاهر شدن هموگلوبین متمایل به قرمز  -39

 می شود؟

  ب(رتیکولوسیت     الف(اریتروسیت 

 د(اریتروپالست بازوفیلیک   ج(اریتروبالست پلی کروماتوفیلیک 

 ت نابالغ کدام یک از سلول های زیر است؟رتیکولوسیت، حال -41

 د(منوسیت   ج(گلبول قرمز    ب(ائوزینوفیل  الف(نوتروفیل 



در روند تکاملی گلبول های قرمز نام گلبولی که قسمت عمده ارگانلهای خود را از دست داده و فقط دارای  -40

 مقداری ریبوزوم است چیست؟

  د(پرواریتروبالست  وسیت ج(رتیکول  ب(نرموبالست  الف(اریتروبالست 

 

 

 

 پاسخ تست های خون سازی

 ب -13 د -53 ب -14 ب-15 ب-1

 ج -13 ج -54 د -55 د-11 ج-5

 ج -14 الف -15 ج -51 د-15 الف-1

 ج -95 الف -11 الف -55 د-11 ج-9

 ج -91 الف -15 د -51 ب -19 د-2

  دی -11 ج -59 ج-12 ب-2

  الف -19 الف -52 ج -12 ب-3

  د-12 ب -52 ب-13 ج-3

  الف -12 ج -53 ب -13 ب-4

 

 

 

 

 

 

 



 لنفوئید های اندام و ایمنی دستگاه پایه علوم جامع های آزمون های تست

 ؟کدامیک از سلولهای زیر باعث رد پیوند می شود-0

   TDH ب(  Helperالف(

 B.ceell د( Killer ج(

 رد.ناحیه وابسته به تیموس در کدام قسمت طحال قرار دا-2

 ب(غالف دور شریانچه مرکزی الف(ناحیه سرحدی

 د(سینوس وریدی ج(طناب های طحالی

 در کدام عضو لنفی داربست ارگان از سلولهای با منشاء اندودرمی تشکیل شده است.-3

 ب(طحال الف(تیموس

 د(عقده لنفی ج(لوزه ها

 ناحیه وابسته به تیموس در کدام بخش عقده لنفاوی قرار دارد.-4

 Medullary code ب( Deep cortexاراکورتکس()پ لف(

 Medullary sinusد(     Outer cortex ج(

 کدام یک از موارد زیر خاص بافت طحال است؟-5

 ب(منطقه سر حدی  الف(جسمک هاسال

 د(فضای زیر کپسولی  ج(رگ های لنفی آوران

 داربست کدام عضو لنفاوی فاقد الیاف رتیکولر است؟-6

 ب(تیموس  الف(طحال

 د(لوزه  ج(گره لنفی

 کدام عضو لنفاوی پس از دوران بلوغ سیر قهقرائی داشته و بافت چربی جایگزین پارانشیم آن می شود؟-7

 ب(تیموس  الف(طحال

 د(لوزه  ج(عقده لنفاوی

 منشاءجسمک هاسال در تیموس کدام سلول زیر است؟-8

 ب(سلول ارائه دهنده آنتی ژن  الف(ماکروفاژ

 انباشته از کراتینTد(لنفوسیت های   تیکولرج(سلول اپی تلیور

 کدامیک از اعضاء لنفاوی زیر توسط  اپی تلیوم مطبق کاذب مژه دار پوشیده شده است؟-9

 ب(لوزه زبانی  الف(لوزه کامی

 د(عقده لنفاقی  ج(لوژه حلقی



 در کدام عضو لنفاوی اجزای داربست هرمون ترشح می کند؟-01

 ب(طحال  الف(عقده لنفاوی

 د(لوزه  یموسج(ت

 عمده ترین وظیفه پالسموسیت: -00

 د(هیچکدام  ج(تهیه آنتی بادی است ب(ترمیم است الف(بیگانه خواری است

 نقش هیستوفیزیولوژیک عضالت صاف در کپسول طحال کدام است؟ -02

 الف(در تعدیل موقت کاهش ناگهانی فشار خون موثر است

 پارانشیم طحال می باشند ب(دارای فاکتورهای شیمیایی برای فعال کردن

 ج(دارای نقش مکانیکی اصلی در تقویت بافت فیبروی کپسول می باشد

 د(هیچگونه نقش فیزیولوژیک ندارند 

 پس از تمایز در تیموس معموالً در کجا مستقر می شوند؟ Tلنفوسیت های  -03

 الف(سینوس های حاشیه ای عقده های لنفی 

 لنفی  ب(در ناحیه پاراکورتیکال عقده های

 ج(در پالپ قرمز طحال 

 د(در مرکز زایای فولیکول های لنفی 

 منشا سلول های ماکروفاژیک کدام است؟-04

 د(لنفوسیت  ج(پالسموسیت ) پالسماسل(  ب(مونوسیت  الف(فیبروبالست 

 کدام ایمونوگلبولین است که در برابر قدرتهای مهاجم اولین خط دفاعی را تشکیل می دهد؟ -05

 IgEد(  IgGج( IgMب( IgAالف(

 محل عبور لنفوسیت های خونی و ورود آنها به عقده لنفاوی کجاست؟ -06

 (Postcapillary)ب(وریدچه پشت موئینه ای  الف(مویرگهای قشری 

 د(شریان متوسط  ج(مویرگهای مغزی 

 در کجای طحال انسان عمل تصفیه خون و معرفی آنتی ژن صورت می گیرد؟ -07

 د(پالپ قرمز  ج(ناحیه سرحدی   ب(پالپ سفید  ل الف(در کپسول طحا

 جسمک های هاسال خاص کدامیک از اعضای زیر است؟ -08

 د(طحال  ج(گانگلیون لنفاوی  ب(لوزه حلقی  الف(تیموس 

 سلول های سیتورتیکولوم یا اپیتلیورتیکوالر در کدام عضو ایمنی دیده می شوند؟ -09

 د(تیموس  (طحال ج  ب(لوزه  الف(گانگلیون های لنفاوی 



 کدام قسمت از طحال سالم دارای نقش عمده در فعالیت های ایمنی است؟-21

 (Marginal zone)ج(ناحیه حاشیه ای پولپ سفید ب(پولپ قرمز   الف(پولپ سفید 

 د(سینوس های وریدی 

و  سلول های مکعبی بلند از مشخصات سلول های آندوتلیال کدامیک از عروق زیر است که همیشه -20

 مخصوصاً محل عبور و مرور سلول های ایمنی است؟

 ج(وریدچه پشت موئینه ای  ب(مویرگهای تیموس  الف(سینوس های وریدی در طحال 

 د(رگهای لنفی 

 کدامیک از ارگان های زیر تصفیه لنف و خون را به ترتیب به عهده دارند؟ -22

 طحال، تیموس د( ج(عقده لنفی، طحال  ب(تیموس، طحال  الف(تیموس، لوزه 

 کدام بخش از عقده های لنفاوی منطقه وابسته به تیموس محسوب می گردد؟ -23

 (Subcapsular sinus)ب(سینوس زیرکپسولی   (Medullary)الف(طنابهای مرکزی 

 (Germinal)د(مرکز زایا (Paracortical zone)ج(ناحیه پاراکورتیکال 

 نوع بافت همبندی تشکیل می دهد؟استرومای بافت میلوئید و لنفوئید را چه  -24

 د(متراکم منظم   ج(ارتجاعی  ب(سست  الف(رتیکولر 

 اپیتلیوم پوشاننده لوزه زبانی از چه نوع است؟ -25

 د(سنگفرشی ساده  ج(مطبق کاذب  ب(سنگفرشی مطبق غیرشاخی الف(سنگفرشی مطبق شاخی 

 کدامیک از اعضای زیر دارای رگ های لنفاوی آوران است؟ -26

 د(عقده لنفاوی  ج(لوزه کامی ب(تیموس   الف(لوزه حلقی 

 در پیوند بافتها سلول کشنده از کدام سلول مشتق می شود؟ -27

 د(عقده لنفاوی  ج(لوزه کامی  ب(تیموس   Bالف(لنفوسیت 

عامل مهمی که در کلستروم )آغوز( وجود دارد و بدن نوزاد به ویژه روده وی را ایمنی پاسیو می دهد  -28

 چیست؟

 D,Cکمپلکس  B+Aب(ویتامین     الف(جسمک کلستروم

 IgGو  IgMد(وجود   فراوان  (Complement)ج(وجود مکمل 

 فراوانترین سلول خونی ذخیره شده در طحال کدام است؟ -29

 د(مونوسیت  ج(گلبول قرمز  ب(پالکت  الف(نوتروفیل 

 ور معمولی است؟داربست کدامیک از اعضای لنفاوی زیر فاقد الیاف رتیک -31

 د(لوزه زبانی   ج(عقده لنفاوی  ب(طحال  الف(تیموس 



 کدامیک از اعضای لنفاوی زیر دارای سد خونی است؟-30

 د(مغز استخوان    ج(عقده لنفی ب(طحال  الف(تیموس 

 کدامیک از اعضای زیر فاقد پالسماسل می باشد؟ -32

 د(لوزه   ج(عقده لنفاوی  ب(تیموس  الف(طحال 

 دامیک از نواحی زیر دارای مهمترین نقش در فعالیت های ایمونولوژیکی طحال است؟ک -33

 د(طناب بیلروت         ج(ناحیه سرحدی (PALS)ب(غالف دور شریانی  الف(شریان مرکزی 

 کدامیک از سلول های اعضاء لنفی هورمون ترشح می کنند؟ -34

 یورتیکولر د(اپی تل  ج(لنفوبالست   ب(دندریتیک   الف(رتیکولر 

 کدامیک از اعضای زیر بعنوان عضو مرکزی لنفوئید یا عضو اولیه لنفوئیدی خوانده می شود؟ -35

 د(عقده لنفاوی    ج(لوزه   ب(طحال   الف(تیموس 

 لنفوسیت های در گردش معمواًل از جدار کدامیک از رگهای زیر عبور می کنند؟ -36

 د(متارتریول ها   ینوزوئیدها ج(س ب(پیش مویینه ها  الف(پشت مویینه ها 

 در حال تمایز به چه طریقی با آنتی ژنهای خودی آشنا می شوند؟ Tلنفوسیت های  -37

 تیموسی  -ب(سدخونی   الف(سینوزوئیدها 

 د(مویرگهای پیوسته   ج(سلول های اپی تلیور تیکولر 

 در عقده لنفی، کدام ناحیه را ناحیه وابسته به تیموس می خوانند؟ -38

  د(طناب های مغزی ج(سینوس حاشیه ای  ب(مدوال  الف(پاراکورتکس 

 

 

 

 پاسخ تست های دستگاه ایمنی و اندام های لنفوئید

 ج-11 ب -52 ج -13 ج-4 ج-1

 د -19 د -52 الف -13 ج-15 ب-5

 الف -12 د-53 د-14 ج -11 الف-1

 الف-12 ب-53 ج -55 الف-15 الف-9

 ج -13 ج-54 ج -51 ب -11 ب-2

 الف -13 الف -15 ج-55 ب-19 ب-2

  الف -11 ج -51 الف -12 ب-3

  ب-15 الف -59 ب -12 ج-3



 گوارش دستگاه پایه علوم جامع های آزمون های تست

 ( و غدد معدی کوتاه از مشخصات کدامیک از نواحی زیر است؟Deep pitsوجود چاله های عمیق ) -0

 ب(پیلور الف(کاردیا

 د(تنه ج(فوندوس

 ( با کدامیک از ساختمانهای زیر همراهند ؟Ebnerد ابنر ) غد -2

  ( Circumvallatepapillacپرز جامی) ب( لوزه زبانی الف(

 پرز قارچید( کف حفره دهان ج(

 اپی تلیوم کاهش یافته در تشکیل کدام یک از ساختمانهای زیر نقش دارد؟ -3

  ب(ریشه الف(لثه

 د(عاج ج(مینا

 بافت مینا را حمایت می کند؟کدامیک از موارد زیر  -4

  ب(عاج (AlvelusSoketالف(حفره دهانی) 

 د(ریشه ج(پالپ

 زوائد تومز در کدامیک از مراحل تشکیل مینای دندان ناپدید می شوند؟ -5

  ب(تمایز پذیری الف(ترشحی

 د(بلوغ ج(شکل گیری

 یک از ویژگی ها ی زیر است ؟دارای کدام  (EpitelialAttechmentofGttlieb)اتصال اپی تلیال گاتلیب  -6

 الیاف کالژن آن وارد سمنتوم می شوند.ب(            .الف(لثه را به استخوان آلوئرلر متصل می کند

 لثه را به مینای دندان متصل می کند .د( حرکات محدودی را برای دندان فراهم می کند .ج(

 ول های زیر دیده می شود؟( آتروفی کدامیک از سلPernicous Anemiaدر آنمی خطرناک )-7

  ب(اصلی الف(پاریتال

 د(موکوسی دهانه غدد گاستریک ج(نقره دوست

 اپی تلیوم کاهش یافته در کدام مرحله از تکامل دندان نقش دارد؟ -8

 ب(تشکیل ریشه الف( درآمدن دندان 

 د(ادونتوژنز ج( آملوژنژ

 کدام قسمت دندان حاوی سلول های تمایز نیافته است؟ -9

  ب(سمنتوم پالپالف(

 د(مینا ج(دنتین



 نخستین بافت سختی که در جوانه دندان انسان به وجود می آید کدام است؟-01

  ب(استخوان آلوئولی  الف(سیمان

 د(مینا ج(عاج 

 دو سوم قدامی زبان از تکثیر سلول های کدام قوس برنشی )حلقی( حاصل می شود؟ -00

  ب(دومین الف(اولین

 د(چهارمین ج(سومین

 کدام قسمت لوله گوارش حاوی عضله مخطط است؟ -02

  ب(آپاندیس الف(انتهای مری

 د(آنال کانال  ج(سیگموئید

 کدامیک از سلول های زیر در پوشش روده و معده مشترک است ؟ -03

  ب(جذبی الف(گابلت

 د(اندوکرین ج(پانت

 ؟زه شدن شروع می شود در کدام بافت سخت دهانی بالفاصله بعد از ترشح ماتریکس آلی مینرالی-04

  ب(عاج الف(مینا 

 د(استخوان آلوئل ج(سمان

 ( مشاهده می گردد؟ Acellular zoneدر ساختمان کدامیک از موارد زیر منطقه بدون سلول ) -05

 پریودونت ب( الف(پالپ

 د( سوراخ راسی ج(لثه

 یادی سلول گابلت دیده می شود؟( بوده و در پوشش آن تعداد زVilliفاقد پرز )کدام یک از بخش های زیر  -06

 دوازدهه  ب( الف(معده 

 د(مریج(رکتوم

 در زبان انسان به کدامیک از پاپی های زیر تخلیه می شود؟Von Ebnerترشحات غدد -07

 ب(قارچی الف(نخی

 د(برگی ج(دره ای 

 ادونتوبالستها در ناحیه ریشه تحت تاثیر القایی کدام مورد زیر تمایز می یابند؟-08

 ب(غشاء هرتویک (پالپالف

 د(آملوبالست ج(کیسه دندانی

 اپی تلیوم کاهش یافته در تشکیل کدام ساختمان دندان بالغ شرکت دارد ؟-09



 ب(لثه الف(لیگامان دور دندانی

 د(لب ج(وستیبول

 سوراخ کور در زبان باقیمانده کدام ساختمان جنینی است؟-21

 ب(توبرکول ایمپار الف(کوپوال

 د(مجرای تیروگلوسال و ریشه ج(شکاف بین جسم

 دوک های مینائی از کدام ساختمان زیر حاصل می شود؟-20

 ب(زوائدتومز الف(منشور های مینائی

 د(ترک های مینائی ج(زوائد ادونتوبالستی

 در ارتباط است؟pernicious Anemia)دامیک از سلول های زیر با کم خونی بد خیم )ک -22

 G-cellب(                             الف(انترو اندوکرین          

 Itoج(پاریتال                                                            د(

 بیشتر دیده می شود؟Mدر کدام قسمت از اپی تلیوم روده باریک سلولهای -23

 الف(ایلئوم                                        ب(دئودنوم

 د(آپاندیس                                   ج(ژژونوم       

 کدام قسمت ارگان دندانی منشاء آملو بالست ها می باشد؟-24

 الف (اپی تلیوم خارجی                                 ب(رتیکولوم ستاره ای

 ج(اپی تلیوم داخلی                                         د(طبقه حد واسط

 شه دندان بوسیله کدام ساختمان زیر القاء می گردد؟عاج ری -25

 الف(آملو بالست                                       ب(غشاء هرتویگ

 ج(پالپ                                                     د(ساک دندانی

 منشاء قطعه بین ما گزیالری کدام است؟-26

 بینی–الف(برجستگی پیشانی 

 گزیالری ستگی ماب(برج

 ج(کام اولیه

 د(اولین قوس برنش

 کدامیک از ساختارهای زیر در دندان فاقد سلول است؟-27

 الف(سمان                                       ب(کولون 

 ج(پریودنت                                     د(رکتوم



 گابلت فراوان تری می باشد؟ غدد لیبرکون در کدامیک از نواحی زیر حاوی سلولهای-28

 الف(دئودنوم                                                            ب(کولون

 ج(ژزنوم                                                                     د(رکتوم

 حضور کدامیک از موارد زبر از ویژگی روده بزرگ است؟-29

 قوی                                     ب(پرزهای فراوان الف(چین های حل

 ج(غدد مترشحه برونر                                      د(زوائد اپی پلوئیک

 منشأ غشاء هرتویگ کدام است؟ -31

 ب(غشاء دور دندانی               الف(اپی تلیوم داخلی و خارجی ارگان مینائی

 د(پایی دندان                                                     ج(کیسه دندانی

 عدم رشد قطعه بین ماگزیالئی منجر به کدام نقص می شود؟-30

 الف(لب تحتانی شکاف دار                                    ب(لب فوقانی شکاف دار

 د(چانه کوتاه و پس رفته    ج(کام شکاف دار                                                 

 قطبیت می دهند؟کدامیک از سلول های ارگان مینائی برای تمایز تغییر -32

 الف(ادنتو بالست                                              ب(آملو بالست

 ج(اپی تلیوم مینائی خارجی                             د(سلولهای طبقه حد واسط

 از ساختمان های زیر ناحیه ویل مشاهده می شود؟ در کدامیک-33

 ب(پالپ                                                             الف(عاج 

 ج(مینا                                                                 د(پریو دونت

 کدام ویژگی مربوط به سمنتوم است؟ -34

 الیاف الف(فقدان سلول و

 ب(ضخامت یکسان در تمامی نواحی

 ج(محافظت از عاج و مینا

 د(عدم تحلیل در معالجات ارتودنسی

 کدامیک از خصوصیات زیر در مورد ادونتو بالست ها صحیح است؟-35

 الف(شکل آنها در تاج و ریشه متفاوت است

 ب(همه جا تحت تأثیر القایی آملو بالست ها تمایز می یابند.

 صورت چند الیه دیده می شود.ج(در تاج به 

 د(از سلولهای مزانشیمی موضعی منشأء می گیرند.



 کدامیک از پروتئین های زیر ،پروتئین اصلی مینا را تشکیل می دهد ؟-36

 الف(آملین                                              ب(تافتلین

 (اناملینج(آملوژنین                                           د

 کدام جزء ارگان دندانی هم در تشکیل دندان شیری و هم در تشکیل دندان دایمی نقش دارد؟-37

 IEEالف(اپی تلیوم مینایی داخلی 

 oEEب(اپی تلیوم مینایی خارجی 

 Dental Laminaج(پاپیالی دندانی 

 Dental Laminaد(تیغه دندانی 

 یر کدام مورد زیر تمایز می یابند؟سلول های ادنتوبالست در ناحیه ریشه تحت تاث-38

 ب(غشاءهرتویگ  الف(آملوبالست

 د(رتیکولوم ستاره ای  ج(فولیکول دندانی

 کدام قسمت ارگان دندانی منشاء آملوبالست است؟-39

 ب(اپی تلیوم مینای خارجی   الف(اپی تلیوم مینای داخلی

 د(رتیکولوم ستاره ای  ج(طبقه حد واسط

 فاقد غده ترشحی است؟ کدام قسمت مخاط دهان-41

 ب(کام  الف(لب

 د(زبان کوچک  ج(لثه

 الیاف شارپی در کجا یافت می شود؟-40

 Dentinب(  Cementumالف(

 periodontal ligamentد(  Enamelج(

 کدام مورد درباره زوائد تومزآملوبالست ها صحیح است؟-42

 لیب(ظهور در مرحله تمایز سلو  الف(فقدان ارگانل های داخل سلولی

 د(داشتن میتو کندری فراوان  ج(فقدان نقش در مینرالیزاسیون

 کدام قسمت دندان حاوی الیاف اکسی تاالن می باشند؟ -43

 ب(رباط دور دندانی   الف(مینا

 د(سیمان  ج(پالپ

 در کدام قسمت دندان مواد عالی مترشحه بالففاصله مینرالیزه می شود؟-44

 ب(سیمان  الف(عاج



 ن آلوئلد(استخوا  ج(مینا

 منشاءآمبوالست ها کدام است؟ -45

 ب(اپی تلیوم داخلی  الف(اپی تلیوم مینای خارجی

 د(طبقه حدواسط  ج(مزانشیم اطراف پاپیالی دندان

 جوانه دندان دائمی از کدام ساختمان منشاء می گیرد؟-46

 ب(تیغه وستیبوالر  الف(تیغه دندانی 

 د(مزانشیم دهانی  ج(اپی تلیومدهانی 

 جسام مالسه در کدام قسمت دندان دیده می شود؟ا -47

 ب(لیگامان پریودنتی  الف(پالپ

 د(سمننتوم   ج(عاج

 در پالپ دندان ، کدام مورد با افزایش سن بیشتر می شود؟-48

 ب(اندازه ادونتوبالست ها   الف(تعداد سلول ها 

 د(الیاف کالژن ج(انشعابات رگ های خونی 

 م مرحله از تکامل دندانی شروع می شود؟تشکیل ریشه دندان در کدا -49

 ب(مرحله تاجی  الف( مرحله زنگوله ای

 د(شروع دنتینوژنز  ج(شروع آملوژنز

 در جوانه ی دندانی کدام الیه بر روی سلول های آملوبالیت تمایز یافتهقرار گرفته است؟ -51

 پ(اپی تلیوم مینایی خارجی   الف( رتیکولوم ستاره ای 

 د(پاپیالی دندان   ط ج(طبقه ی حد واس

 نقش اصلی درآمدن دندان به عملکرد کدام ساختار نسبت داده می شود ؟-50

 ب(استخوان آلوئل الف(اپی تلیوم کاهش یافته 

 د(ریشه ی دندان  ج(لیگامان پریودونتی 

 است؟در کدام سلول های ارگان دندانی ،تمایز سلول ها با جابجایی هسته و تغییر قطبیت سلول همراه  -52

 ب( اپی تلیوم دندانی خارجی الف( رتیکولوم ستاره ای 

 د( طبقه حد واسط  ج( اپی تلیوم دندانی داخلی

 غشاء هر تویگ القا کننده  تمایز کدام سلول ها در ریشه دندان می باشد ؟ -53

 ب(ادنتوبالست  الف(آملو بالست

 د(سمنتوبالست  ج(استئوبالست



 ختار دندانی دارای نقش حفاظتی هستند؟دسته های کالژنی در کدام سا -54

 ج(رباط دور دندانی   الف(لثه

 د(سمان  ج(عاج

 منشاء جوانه دندان های فاقد دندان شیری کدام است؟-55

 ب(تیغه دندانی  الف(اپی تلیوم موضعی

 ج(سلول های تمایز یافته   ج(سلول های آمبالستی مهاجر

 وائد ادونتوبالست ها است؟کدام ساختار در مینای دندان باقیمانده ز-56

 Enamel spindleب(  Enamel cordالف(

 Retzeius Lineد(  Enamel tuftج(

 اتصال بین سلولی ادونتوبالست ها از کدام نوع است؟ -57

 ب(دسموزوم  الف(محکم

 د(کمربندی  ج(سوراخدار

 اجسام ماالسه در کدام قسمت دندان دیده می شوند؟ -58

 غشاءهرتویگ-ب(عاج دنتینی-الف(پالپ

 د( لیگامان دور دندانی  غشاء هرتویگ-ج(لیگامان پریودونتی

 اپی تلیوم کاهش یافته در تشکیل کدام ساختار زیر نقش دارد؟ -59

 ب(غشاء دسمه  الف(کوتیکول مینا

 د(لیگامان دور دندانی  ج(اپی تلیوم چسبنده

 شترک است؟وجد کدامیک در عاج ، مینا ، استخوان آلوئوالر و سمنتوم م -61

 ب(پروتئین کالژن  الف(بلور های هیدرکسی آپاتیت

 د(خون رسانی غنی  ج(زوائد تومز

 الیاف شارپی از جنس کدام است؟-60

 ب(االستیک  الف(اکسی تاالن

 د(رتیکولر  ج(کالژن

 دوک های مینای از جنس کدام یک از موارد زیر است ؟-62

 ب(زوائد آملو بالست  الف( زوائد ادنتوبالست 

 د(زوائد فیبرووبالست  ج(زوائد سمنتو بالست

 کدام یک از ویژگی های زیر از مشخصات پالپ مسن است؟ -63



 ب(کاهش مرگ سلول های ادنتوبالست   الف(بزرگ بودن فضای پالپ دندانی 

 د(افزایش تعداد فیبروبالست  ج(تشکیل بافت فیبروز

 است؟ کدام ساختمان در مینا امتداد زوائد ادونتوبالستی -64

 ب(دوک های مینائی  الف(تافت های مینائی

 د(گره مینائی  ج(تیغه های مینائی

 تفاوت عاج تاج و عاج ریشه در کدام است؟ -65

 ب(ترکیبات عاج  الف(منشاء سلول های ادونتوبالستی 

 د(وجود لوله های عاجی  ج(عامل القایی سلول های ادونتوبالست 

 دان دیده می شوند و بقایای کدام ساختمان هستند؟اجسام ماالسه در کدام قسمت دن -66

 غشاءهرتویک-ب(عاج  زوائد ادنتوبالست-الف(پالپ

 غشاءهرتویگ-د(پریودونت  زوائد ادنتوبالست -ج(سمنتوم

 طی تغییرات سنی کدام جزء در پالپ افزایش می یابد؟-67

 ب(الیاف کالژن  الف(رگ های خونی

 د(ماتریکس خارج سلولی  ج(سلول ها

در ناحیه پیلور معده ، چه ماده ای تراوش می کند که فعالیت های سلول های غده  (EC)سلول نقره دوست -68

 ی معده را تنظیم می کند؟

 ب(گاسترین  الف(آندروفین

 د(اپی نفرین  ج(سروتونین

 دیده می شود،بجز: GASTRIC GLANDSهمه سلول های زیر در غدد معدی  -69

 Parietalب(  Chiefالف(

 Gobletد(  Oxynticج(

 ( معده ترشح می شود؟APUDکدام فاکتور از سلول های نورو آندوکرین منتشر ) -71

 ب(سکرتین  الف(گاسترین

 د(موتیلین  ج(آنوروتنسین

 غدد روده ای بلند با سلول های جامی فراوان در کدام قسمت یافت می شود؟ -70

 ب(معده  الف(ژژونوم

 د(کولون  ج(آپاندیس

 مت حفره دهانی ، اپی تلیوم مطبق سنگفرشی شاخی دارد؟کدام قس -72



 ب(قسمت داخلی و قرمز لب  الف(سطح داخلی گونه

 د(لثه و کام سخت  ج(لثه و کام نرم 

 در کدام قسمت لوله گوارش طبقه عضالنی حاوی عضالت صاف و مخطط است؟-73

 ب(آپاندیس  الف(مری

 د(سیگموئید ج(رکتوم

 ر شاخی در کدام ناحیه دیده می شود؟اپی تلیوم سنگفرشی غی -74

 ب(کیسه صفرا  الف(چین های صوتی حنجره

 د(کام سخت  ج(بخ شغشایی پیشابراه مرد

 مخاط در کدام ناحیه از حفره دهان از نوع شاخی می باشد؟ -75

 ب(گونه  الف(کف دهان 

 د(ادوانتیس یا طبقه سروزی  ج(بین دو الیه عضالنی

 سنر در لوله گوارش کدام است؟محل قرارگیری شبکه مای -76

 ب(زیر مخاط  الف(مخاط

 د(ادوانتیس یا طبقه سروزی  ج(بین دو الیه عضالنی

 سلول های ترشح کننده ماده ضد کم خونی در کدام قسمت لوله گوارش قرار گرفته اند؟-77

 ب(تنه و غدد گاستریک  الف(گردن غدد کاردیاک 

 د(تنه غدد برونر  ج(قاعده و غدد لیبرکون

کدام بخش از دستگاه گوارش توسط دو نوع اپی تلیوم منشوری ساده و منطبق سنگفرشی پوشیده شده  -78

 است؟

 الف(پیلور معده               ب(ایلئوم              ج(سکوم             د(کانال مقعدی

ده غدد روده قرار دارد و سلول هایی با گرانول های ترشحی اتوزینوفیل بزرگ در سیتوپالسم راسی که در قاع-79

 لیزوزیم ترشح می کند چه نام دارد؟

 M-cellالف(جامی           ب(اصلی     ج(یانت       د(

 در انسان فاکتور داخلی توسط چه سلولی در دستگاه گوارش ترشح می شود؟-81

 (        chiet(      ب(اصلی)parietalالف(جداری)

 (entroendocrineکراین)(     د( انترواندوpanethج( پانت)

 مواد جذب شده از کدام قسمت لوله گوارش وارد  سینوزئید های کبدی نمی شود ؟ -80

 د(دوازدهه                      الف(آنال کانال            ب(ژژونوم     ج(روده بزرگ       



 در مورد دره ها یا گودال های زبانی کدام جمله صحیح نیست؟ -82

 ف برجستگی های جامی شکل زبان قرار دارندالف(در اطرا

 ب(در زیر مخاط برجستگی های قارچی شکل زبان قرار گرفته اند

 به آن باز می شوند (Ebner)ج(مجاری غدد ابنر 

 د(در اطراف آنها تعدادی جوانه چشایی وجود دارد

 مشترکترین و بارزترین خصیصه پوشش های مخاطی است: -83

 زیادی کاپیلر وجود دارد الف(درپوشش آنها، تعداد

 ب(خون گیری آنها مستقیماً از عروق مخاطی است

 ج(همگی با یک مامبران بازال بر روی بافت همبندی تکیه دارند

 د(سرعت رژنراسیون کمی دارند.

 در مورد دندان کدام جمله صحیح است؟ -84

 الف(عاج از سلول های آملوبالست ساخته می شود

 توبالست ساخته می شودب(مینا از سلول های ادون

 ج(در عاج رگ خونی و سلول وجود ندارد

 ، قاعده سلول های ادونتوبالست است.Tomesد(مبدا رشته های عاجی 

با ترشحات چه غده ای مرطوب و روغن مالی « مجرای مقعدی» سانتیمتر انتهایی روده بزرگ یعنی  5/2 -85

 می شود؟

 د(هیچکدام  Sebaceous glandsج( ب(غدد لیبرکون  Circumanal gladsالف(

 جوانه های چشایی در کدامیک از قسمت های زیر است؟ -86

  ب(روی پرزهای قارچی شکل   الف(دیواره پرزهای جامی شکل 

 د(در تمام نواحی ذکر شده     ج(در اپیگلوت 

 غدد برونر مشخصه کدام ناحیه است؟ -87

  د(ژژونوم ج(دئودنوم  ب(ایلئوم  الف(کولون صعودی 

 سلول های پانت در کدام سمت از لوله های گوارشی دیده می شوند؟ -88

  ب(غدد برونر  الف(غده لیبرکون ناحیه ژژونوم 

 د(غدد گاستریک معدی  ج(کریپت های روده بزرگ 

 ترشح می کند؟« اسید کلریدریک» کدام سلول دستگاه گوارش  -89

 ب(سلول نقره دوست   الف(سلول اصلی 



 (Parietalد(سلول مرزنشین یا جداری )   ج(سلول پانت 

 همه مشخصات زیر را دارد بجز اینکه: (Microvilli)میکروویلی  -91

 الف(تسهیل کننده جذب است 

 جفت لوله محیطی و یک جفت میکروتوبول مرکزی است 9ب(دارای آکسونم متشکل از 

 ج(حاشیه مسواکی لوله های پروگزیمال کلیه را تشکیل می دهد

 محوری حاوی فیالمان های اکتین است د(دارای

 دیده می شود؟« آنمی پرنیسیوز» آتروفی کدامیک از سلول های زیر در  -90

 ج(سلول پاریتال  ب(سلول های آرژنتفافین معده  الف(سلول های اصلی معده 

 د(سلول های موکوسی گردن 

شده آنزیم بیشتری را تراوش می  کدام سلول معده است که به وسیله تحریکات عصبی و هورمونی تحریک -92

 کند

 APUDد(سلول  ج(سلول مرزنشین )حاشیه ای(  ب(سلول موکوس          الف(سلول اصلی 

 پالک های پی یر( در کدامیک از مناطق زیر یافت می شود؟« ) ندول های لنفاوی مجتمع» -93

 د(ایلئوم  ج(رکتوم  ب(دوئودنوم  الف(دریچه ایلئوسکال 

 یک از موارد زیر اپیتلیوم سنگفرشی مطبق غیر شاخی وجود دارد؟در کدام -94

 د(مری   ج(کولون صاعد  ب(دوازدهه  الف(پیلور 

 کدام قسمت از طول لوله گوارش دارای تشکیالت لنفاوی بیشتر است؟ -95

 د(ایلئوم  ج(دوازدهه )اثنی عشر(  ب(معده  الف(مری 

ه عنوان سلول ارائه دهنده یا معرفی کننده آنتی ژن عمل می کدامیک از سلول های زیر در مخاط روده ب -96

 کند؟

 د(طبقه دانه دار  ج(سلول انتروکرومافین  Mب(سلول   الف(سلول پانت 

 در انسان سالم و بالغ توسط کدام سلول معده ترشح می شود؟ (Intrinsic)فاکتور داخلی  -97

 د(سلول انتروکرومافین  ج(سلول اصلی         (Parietal)ب(مرزنشین    الف(سلول موکوسی گردن 

 کدامیک از این سلول ها در عمق غدد لیبرکون بوده و حاوی روی می باشد؟ -98

 (Oxyntic)ب(سلول مرزنشین غدد معده  الف(سلول اصلی غدد معده 

 د(سلول پانت   ج(سلول با حاشیه مخطط 

لول جداری )مرزنشین( غدد معدی را تحریک کدامیک از هورمون های زیر ترشح اسید کلریدریک توسط س -99

 می کند؟



 د(پانکراتیک پلی پپتید  ج(گاسترین  ب(کوله سیستوکینین   الف(سکرتین 

 کدامیک از موارد زیر در مورد مینا صحیح است؟ -011

  ب(نرم و بادوام است  الف(منشا مزدودرمی دارد

 .د(بر اثر پوسیدگی خونریزی می کند ج(فاقد اعصاب حسی است

 غشای هرتویگ از کدامیک از الیه های عضو مینایی به وجود می آید؟ -010

 ب(اپی تلیوم ستاره ای  الف(اپی تلیوم داخلی و خارجی 

 د(فقط اپی تلیوم بینابینی   ج(فقط اپی تلیوم داخلی 

 کدامیک از بافتهای زیر از نظر مبدا شکل و ترکیب بسیار شبیه استخوان است؟ -012

 د(عاج  ج(سیمان یا سمنتوم  پیش عاجب( الف(مینا 

 غدد برونر چه نوع غددی هستند و در کدام قسمت دیده ی شوند؟ -013

 زبان  -د(مختلط دوازدهه )اثنی عشر( -ج(موکوسی   نای  -ب(مختلط مری  -الف(سروزی

یستم ایمنی سلول های ویژه واقع بر فولیکول های لنفاوی پالک های پی بر روده که دارای اهمیت در س -014

 هستند کدامیک از موارد زیر است؟

 Dد(سلول  ج(سلول آنتراندوکرین  Mب(سلول  الف(سلول پانت 

 آنزیم منعقد کننده شیر یا رنین از کدامیک از سلول های زیر ترشح می گردد؟ -015

 Argentaffinد( Panethج(  chief cellب( Oxyntic cellالف(

 مواد معدنی که فاقد رشته های کالژن است: %97ماده ای سخت در دندان با  -016

  )مینا( است Enamelب(   )عاج( استDentinالف(

 )استخوان( استBoneد(  )سیمان( است Cementumج(

 سمنتوبالست ها به کدامیک از سلول های زیر شباهت بیشتری دارند؟ -017

 د(استئوبالست  ج(فیبروبالست  ب(آملوبالست  الف(ادونتوبالست 

 نوع بافت غشای دور دندانی )پریودنت( چیست؟ -018

 د(بافت مزانشیم   ج(بافت ریتکولر  ب(بافت همبند متراکم  الف(بافت همبند سست 

 باعث شستشوی جوانهه های چشایی در کدام ناحیه می شوند؟ Von Ebnerغدد  -019

  ب(برجستگی های نخی  الف(برجستگی های قارچی 

 جستی های بردگی د(بر  ج(برجستگی های دره ای 

 سلول نقره دوست در کدامیک از قسمت های زیر بیشتر دیده می شود؟ -001

 د(پیلور معده  ج(آنال کانال  ب(کولون  الف(آپاندیس 



 دخالت دارد؟ kباکتری های کدام بخش از روده افراد سالم در ساخته شدن ویتامین  -000

 د(راست روده  ج(کولون  ب(ایلئوم  الف(ژژونوم 

 سلول های متمایز نشده در کدام قسمت از مخاط معده قرار دارند؟ -002

 د(قاعده غدد  ج(تنه غدد ب(گردن غدد معدی  الف(اپی تلیوم سطحی 

 بافت همبند مغز جوانه دندان از چه نوعی است؟ -003

 د(موکوسی  ج(مزانشیمی   (Looseب(سست ) الف(متراکم نامنظم 

 از چه نوع است؟مویرگهای خونی پالپ دندان  -004

 د(مویرگ ممتد )پیوسته(      ج(گلوموس  ب(منفذردار )ناپیوسته(  الف(سینوزوئید 

 ویژگی آستر مخاط لثه حضور بیش از حد معمول کدام سلول است؟ -005

 د(لنفوسیت  ج(ماست سل   ب(ائوزینوفیل  الف(پالسماسل 

 ندارد؟در کدام یک از نواحی زیر بافت زیر مخاط و غده وجود  -006

 د(زبان   ج(لب    ب(لثه  الف(گونه 

زمان خونریزی در بافت های سالم و بالغ دهان نسبت به سایر بافت های بدن به دلیل وجود بزاق چه  -007

 وضعیتی دارد؟

 د(تفاوت مهمی ندارد  ج(تفاوتی ندارد  ب(کندتر است  الف(طوالنی تر است

 منشا سلول های ادونتوبالست کدام است؟ -008

  ب(اپی تلیوم داخلی عضو مینایی    الف(رتیکولوم ستاره ای 

 د(سلول های بالغ پالپ دندان   ج(اپی تلیوم خارجی عضو مینایی 

 عبارت است از : Predentinپیش عاج  -009

 د(عاج هیبرکلسیفیه  ج(عاج مرده     ب(عاج بدون ماده معدنی      الف(عاج دوران شیرخوارگی 

 غدد معده انسان بالغ دیده می شود؟ کدام سلول در -021

 ب(سلول استوانه ای مژه دار   (Goblet cell)الف(سلول جامی 

 (Parietal)د(سلول جداری یا مرزنشین    (Paneth)ج(سلول پانت 

 اپی تلیوم کدام ناحیه از دهان از نوع سنگفرشی مطبق شاخی شده است؟ -020

 د(سطح داخلی لب  کام سخت ج( ب(سطح داخلی گونه  الف(سطح زیرین زبان 

 کدامیک از سلول های زیر دارای حاشیه مخطط هستند؟ -022

  ب(سلول های جامی   الف(سلول های جذبی روده )آنتروسیت(

 د(سلول های حاشیه ای )مرزنشین ( معده     ج(سلول های اصلی معده 



 سلول های اپی تلیال ماالسز در کدام بخش از دندان وجود دارد؟ -023

 د(رباط دور دندانی  ج(سمنتوم  ب(پالپ  لف(مینا ا

 ترشحات کدام سلول در لوله گوارش ترشحات سلول های دیگر معده را تحریک می نماید؟ -024

 APUDاز سلول های  Gد(نوع  ج(اصلی معده  Panethب(پانت  الف(جامی 

 ؟اولین بافت سخت که در جوانه دندان انسان به وجود می آید کدام است -025

 د(استخوان آلوئول  ج(سیمان    ب(مینا  الف(عاج 

 زبانی کدام است؟ (Papillae)فراوانترین برجستگی ها یا پرزهای  -026

 د(جامی شکل  ج(نخی شکل   ب(برگی شکل الف(قارچی شکل 

 آملوژنین و اناملین در ساختمان کدام جزء دندان بکار می رود؟ -027

 ریو د(پ ج(سمنتوم   ب(عاج  الف(مینا 

 کدام سلول روده محتوی غده لیبرکولین بوده و آنزیم لیزوزیم ترشح می کند؟ -028

 د(سلول پانت   Apudج(سلول   ب(سلول گابلت   الف(آنتروسیت 

 کدامیک از موارد زیر در پیدایش ریشه دندان نقش دارند؟ -029

 د(پالپ  ج(رتیکولوم ستاره ای  ب(غشای هرتویگ  الف(پرده ناسمیت 

هورمونی ترشحاتش  -کدامیک از سلول های غدد معدی افراد سالم وبالغ تحت تاثیر تحریکات عصبی -031

 تغییرپذیر است؟

 APUDد(سلول  ج(سلول مرزنشین       (Goblet cell)ب(سلول موکوسی  الف(سلول اصلی 

 کند؟کدام قسمت از دندان در حالت سالمتی، حرکت دندانی ناشی از جویدن را تحمل می  -030

 د(لیگامان دور دندانی  ج(سیمان   ب(مینا  الف(عاج 

 کدام سلول در غدد روده ای به عنوان اندوکرین عمل می کند؟ -032

 (Goblet)د(جامی  ج(جداری یا مرزنشین   APUDب( (Paneth)الف(پانت 

 ماده زمینه آلی عاج توسط چه سلول هایی سنتز می گردد؟ -033

 د(فیبروبالست   ج(ادنتوبالست   ست ب(آملوبال  الف(سمنتوسیت 

 فاکتور داخلی در بدن انسان سالم و بالغ از کدام سلول معده ترشح می شود؟ -034

 APUDد(  ج(مرزنشین )جداری(  ب(اصلی   الف(موکوسی 

 تقسیم میتوز در کدامیک از الیه های مخاط دهان سالم انسان بیشتر دیده می شود؟ -035

  ب(الیه گرانولوزا   (Lamina Propria)الف(آستر مخاط 

 د(الیه بازال      ج(الیه شاخی 



 کدامیک از سلول های مخاط روده باریک دارای دانه های ترشحی اسیدوفیل است؟ -036

 د(پانت  ج(انترواندوکرین  ب(جامی  الف(انتروسیت 

 آملوژنزیس یا میناسازی در چه مرحله ای آغاز می شود؟ -037

  (Cap Staqe)ب(کالهکی   (Bvd Staqe)الف(جوانه آب 

 د(همزمان با سمنتوژنزیس   (Bell Staqe)ج(کاسه زنگی 

 کدامیک از سلول های بافت پوششی غدد معدی تحت تاثیر استیل کولین، اسید ترشح می کند؟ -038

 APVDد( ج(موکوسی گردنی  ب(اصلی   الف(مرزنشین 

 ر بوجود می آیند:سلول های آمیلوبالست از کدامیک از نواحی زی -039

 د(الیه حد واسط  ج(شبکه ستاره ای  ب(اپی تلیوم مینایی داخلی  الف(اپی تلیوم خارجی 

 کدامیک از ساختمان های زیر دارای تعداد سلول های جامی فراوانتری است؟ -041

 د(دوازدهه    ج(معده    ب(ایلیوم   الف(رکتوم 

 د در معده می باشد؟کدامیک از واسطه های زیر محرک ترشح اسی -040

 د(گلوکاگن    ج(آدرنالین   ب(هپارین  الف(استیل کولین 

 در کدام بخش از لوله گوارش وجود دارد؟ (Tenia coli)تنباکولی  -042

 د(آپاندیس   ج(ایلیوم    ب(کولون   الف(ژژنوم 

 بافت پوششی در لوزه زبانی از چه نوعی است؟ -043

 مطبق غیر شاخی ب(سنگفرشی   الف(سنگفرشی ساده 

 د(استوانه ای مطبق   ج(مطبق کاذب مژه دار 

 با بیرون آمدن دندان کدام یک از سلول های سازنده آن از بین می رود؟ -044

 د(سمانتوبالست   ج(ادونتوبالست    ب(سمانتوسیت  الف(آملوبالست 

 موکوس مترشحه از سلول های دهانه غدد گاستریک از چه نوعی است؟ -045

 د(قلیایی   ج(متغیر  ب(اسیدی  نثی الف(خ

 فشار حاصل از جویدن غذا بر روی دندانها، توسط کدامیک از بافتهای زیر مهار می شود؟ -046

 د(لثه  ج(استخوان آلوئول  ب(غشاء دور دندانی   الف(سمان  

 لیپاز معدی توسط کدامیک از سلول های زیر تولید می شود؟ -047

 APUDد( وکوسی ج(م ب(مرزنشین  الف(اصلی 

 ترکیبات باکتریسید از کدام یک از سلول های روده ای ترشح می شوند؟ -048

 د(قاعده ای  ج(آنتروسیت  ب(جامی  الف(پانت 



در غالف هرتویگ، بقایای سلولی این غالف به کدام یک از  (Apoptosis)به دنبال بروز پدیده آپویتوزیس  -049

 موارد زیر تبدیل خواهند شد:

 د(دنتیکل  ج(سمنتوبالست      ب(توده های اپی تلیال ماالسز      ی تلیوم کاهش یافته میناییالف(اپ

 کدامیک از نواحی زیر، مخاط غیر متحرک دارد؟ -051

 د(کام سخت  ج(مخاط آلوئوالر  ب(گونه  الف(لب 

 آنامیلوئید توسط کدام سلول ها تولید می شود؟ -050

 د(سمنتوبالست  ج(ادونتوبالست  ف هرتویک ب(سلول های غال الف(آمیلوبالست 

 در کدامیک از نواحی دندانی خطوط رتزیوس مشاهده می شوند؟ -052

 د(عاج ثانویه   ج(مینا ب(لیگامان پریودونت  الف(لوله های عاجی 

 

 پاسخ تست های اندام های ضمیمه دستگاه گوارش

 ج -119 ب -112 ب -42 ب-33 ج-23 الف-14 د-55 ب-1

 د -112 ج -112 ب -43 د-33 ج-24 ج-95 ج-51 ب-5

 د-112 ب -113 د-43 ج-34 الف-25 الف-91 ج-55 الف-1

 ج -113 ب -113 ج -44 الف-35 ج-21 الف-95 الف-51 ب-9

 الف -113 د -114 ج -155 الف-31 الف-25 ب-91 ج-59 د-2

 ب -114 ب -155 الف -151 ب -35 ج-21 ج-99 ب-52 د-2

 الف -195 د -151 الف -155 ج-31 ب-29 ب-92 الف-52 الف-3

 الف -191 ج -155 ج -151 ج -39 ج-22 الف-92 د-53 الف-3

 ب-195 الف -151 ب -159 الف -32 د-22 ب-93 ب-53 الف-4

 ب -191 ب -159 ب -152 د -32 ب-23 د-93 د-54 ج-15

 الف -199 د -152 ب -152 ج -33 ب-23 ب-94 الف-15 الف-11

 الف -192 الف -152 د -153 الف -33 د-24 ج-25 ب-11 د-15

 ب -192 ج -153 ب -153 د -34 الف-35 ج-21 ب-15 د-11

 الف -193 الف -153 ج -154 ب -45 د-31 ج-25 ب-11 الف-19

 الف -193 د -154 د -115 ج -41 د-35 ب-21 د-19 الف-12

 ب -194 ب -115 ج -111 الف -45 الف-31 ب-29 الف-12 ج-12

 د -125 الف -111 ب -115 د -41 الف-39 ب-22 ج-12 ج-13

 ب -121 د -115 ب -111 د -49 ب-32 ب-22 د-13 ب-13

 ج -125 ب -111 د -119 د -42 ب-32 ج-23 ب-13 ب-14

 



 گوارش دستگاه ضمیمه های اندام پایه علوم جامع های آزمون های تست

 یک از فضاهای زیر تخلیه  می شود؟صفرای ترشح شده توسط هپاتوسیت ها ابتدا به کدام -1

 الف(مجاری هرینگ                                   ب(کانلیکول صفر اوی

 ج(فضای دیس                                            د(ورید مرکز لوبولی

 دهد کدام است؟ مهمترین ایمونوگلبولینی که در مایع بزاق انسان سالم وجود دارد و عمل دفاعی انجام می-2

 IgGب(              lgAالف(

 lg E(د                IgDج(

 در یک فرد روزه دار کدام هورمون پانکراس ترشح  می شود؟ -3

 گلوکاگونب(            سولین              الف( ان

 سوماتواستاتیند(      ج( پلی پپتید پانکراسی      

 در عمل جإب و ذخیره ی رتینوئیدها و مشتقات ویتامین ان نقش دارند؟کدام یکاز سلول های زیر در کبد -4

 Kupfferب( Itoالف(

 Pit cellد( Hepatocyteج(

 کدامیک از رگ های کبدی ساختار معمول یک رگ را نشان نمی دهد؟ -5

 ب(شریان های توزیع کننده                    (شریان کبدی         الف 

 د(ورید مرکز لبولی                              رتال      ج(ورید پو

 در کدام قسمت کبد مشاهده می گردند؟ Itoو pitسلول های -6

 الف(فضای پورت        ب(فضای دیس             ج(فضای محدود کننده لبول        د(فضای کی یرنان

 کدامیک از عروق کبدی، ساختمان معمول  رگ را ندارد؟-7

 ب(ورید مرکز لبولی                  ج(شریان کبدی                       د(ورید کبدی              الف(ورید باب   

 گانگلیون های صفراوی توسط کدام سلول بوجود می آید؟-8

 الف(اندوتلیوم                      ب(ایتو                   ج( هپاتوسیت                         د(کوپفر

 موکوسی( در کدام غده یافت می شود؟-ینی های ترشحی مختلط )سروزیآس -9

 الف(پاروتید                     ب(پانکراس           ج(برونر                         د(زیر زبانی

 میکروویلی کدام سلول ها در کبد به فضای  دیس برجسته شده است؟-01

 فر                        ج(آندوتلیال                         د(هپاتوسیتالف(ایتو                        ب( کوپ

 کدام ترشحات در زبان به فرورفتگی پرزهای جامی و برگی شکل تخلیه می شود؟-00

 الف(آسینی های موکوس              ب(آسینی های سروزی              



 ابلتج(آسینی های مختلط                د(سلول های گ 

بدون توجه به تقسیم بندی های مختلف در کبد به عنوان لبول و اسینوس، سلول های کدام ناحیه حداقل -02

 مواد سمی  وارده به خون را دریافت می دارند؟

       الف( اطراف فضای پورت             ب(مجاور عروق توزیع کننده   

 ج(اطراف ورید مرکز لبولی      د(مجاور ناف کبد 

 فضای ))دیس(( بین هپاتوسیت و کدام ساختار زیر قرار دارد ؟-03

 الف( هپاتوسیت                 ب(غشاء پایه                      ج( سینوزوئید                        د(کوپفر

 کدام سلول زیر دارای ترشحات اگزوکرین و اندوکرین  تواماًًً است ؟-04

 الف(سلول های بتای پانکراس

 ب( سلول های کبدی            

 ج(سلول های اسیدوفیل در هیپوفیز

 د( سلول های سروزی در پاروئید

 سلول های کدام منطقه کبدی حداقل میزان مواد غذایی و اکسیژن  را دریافت می کنند؟ -05

 الف( اطراف ورید مرکز لبولی                     ب( اطراف فضای پورت                   

 II( اطراف عروق توزیع کننده                     د( سلول های ناحیه  ج

 فضای دیس در کجاست؟ -06

 الف(در بین سلول های کبدی و کانال پورت 

 ب(در بین ورید مرکز لبولی و سلول های کبدی 

 ج(در بین پوشش سینوزوئیدهای کبدی و سلول های کبدی 

 ی کبد د(در فاصله مجاری صفراوی و عروق لنفاو

 کدام عبارت صحیح است؟ -07

 الف(جریان خونی را که از شریان سینوزوئید ورید می باشد سیستم پورت می گویند

 ب(جریان خونی را که از شریان سینوزوئید شریان می باشد سیستم پورت می گویند

 ج(جریان خونی را که از ورید سینوزوئید ورید می باشد سیستم پورت می گویند

  د(هیچکدام

 گلوکاگون در پانکراس کدام سلول ترشح می شود؟ -08

 Aب(سلول های آلفا یا  الف(سلول های مرکز آسینی 

 د(سلول های دلتا   Bج(سلولهای بتا یا 



 خون موجود در سینوزوئیدهای کبدی از چه نوع است؟ -09

 وریدی  -ج(خون مخلوط شریانی  ب(خون وریدی  الف(خون شریانی 

 رخرگی موجودند ولی مسیرهای مستقلی دارند د(خون سیاهرگی و س

 سوماتوستانین به وسیله کدام سلول پانکراس ترشح می شود؟ -21

 PPد(سلول   یا بتا  Bج(سلول  یا دلتا  Dب(سلول  یا آلفا  Aالف(سلول 

 غدد سروزی خالص در کدامیک از موارد زیر وجود دارد؟ -20

 د(غدد مخاط تنفسی   ج(غده پانکراس     کی ب(غده بزاقی تحت ف الف(غده بزاقی زیرزبانی

 تریاد پورت )فضای پورت( در کجا واقع است؟ -22

 ب(مرکز لوبول کبدی  الف(محل اتصال ساقه هیپوفیز به نوروهیپوفیز 

 د(در بین لوبول های کبدی  ج(محل اتصال مجرای کبد به مجرای لوزالمعده 

 م سلول زیر است؟عمل سلول های کوپفر در کبد مشابه با کدا -23

 د(سلول عضله صاف  ج(ماکروفاژ  ب(پالسماسل الف(سلول آسینوس پانکراس 

 سلول های ذخیره کننده چربی )استرنزلن ( در کدام قسمت از کبد دیده می شوند؟ -24

 د(جدار وریدهای مرکز لوبولی  ج(فضای دیس   ب(فضای پورت  الف(کپسول گلیسون 

 دارای دو عمل اندوکربنی و اگزوکرینی هستند؟ کدام یک از سلول های زیر -25

  ب(سلول های تک داخلی فولیکول گراف   الف(سلول های لیدیگ 

 د(سلول های آسینی پانکراس    ج(سلول کبدی .

 کدامیک از موارد زیر در مورد عمل کیسه صفرای انسان سالم و بالغ صحیح است؟ -26

 رقیق می کندب(صفرا را   الف(مقداری صفرا تراوش می کند

 د(چربی و امالح به صفرا اضافه می کند   ج(صفرا را غلیظ می کند

 کدام ساختمان در مرکز لوبول پورتال قرار دارد؟ -27

 د(ورید کبدی   ج(شریان توزیع کننده    ب(فضای پورت الف(ورید مرکز لوبولی 

 د؟سلول دلتا در پانکراس، کدامیک از هورمون های زیر را ترشح می کن -28

 د(سروتونین    ج(سوماتوستاتین   ب(گلوکاگون   الف(انسولین 

 در بزاق انسان کدام ایمونوگلوبولین بیشتر و فراوانتر است؟ -29

 IgEد( IgMج( IgAب( IgGالف(

 نخستین ناحیه از آسینی کبد که به کاهش گلوکز خون عکس العمل نشان می دهد کدام است؟ -31

 IVد(ناحیه  IIIحیه ج(نا IIب(ناحیه  Iالف(ناحیه 



کدامیک از اعضای زیر به علت داشتن سلول های ویژه ای عضو دستگاه ایمنی بوده ودر تصفیه خون دخالت  -30

 دارد؟

 د(غدد بزاقی   ج(کبد  ب(ایلئوم  الف(ژژنوم 

 کدامیک از ترکیبات بزاق حاوی ماده ای است که برای رشد و رسیدن جوانه های چشایی الزم است؟ -32

 د(الکتوفرین   ج(استاترین   Gustenب( (پروتئین وابسته به کلسیم الف

 غنی ترین عضو از نظر مقدار خون کدامیک از موارد زیر است؟ -33

 د(ریه    ج(کلیه   ب(طحال    الف(کبد 

پشتیبانی فیزیکی از سلول های پارانشیمی کبد، طحال و مغز استخوان عمدتاً به عهده کدامیک از موارد  -34

 یر است؟ز

  ب(رشته های کالژن   الف(عروق خونی 

 د(رشته های رتیکولر   ج(رشته های االستیک 

 ترشح اگزوکرین سلول های کبدی وارد کدامیک از ساختمان های زیر می باشد؟ -35

 د(کانالیکول صفراوی  ج(ورید باب   ب(سینوزوئید   الف(وریدچه مرکز لبولی 

 سلول است که نقره دوست بوده و هورمون گاسترین تراوش می کند؟ در پانکراس سالم انسان کدام -36

 د(دلتا   ج(بتا   a2ب(  a0الف(

 ترشح در غدد بزاقی اصلی نزد انسان سالم و بالغ به کدام طریق صورت می گیرد؟ -37

 د(نولوکرین  ج(آپوکرین  ب(اندوکربن   الف(مروکربن 

 وارد کدام یک از نواحی زیر می گردد؟ صفرای ساخته شده توسط هپاتوسیت ها ابتدا -38

   ب(فضای دیس   الف(ورید مرکزی انبولی 

 د(کانالیکول های صفراوی   ج(مجاری هرینگ 

 موئینه صفراوی یا کانالیکول صفراوی از کجا شروع می شود؟ -39

 د(جدار هپاتوسیت ها    ج(فضای پورت   ب(فضای دیس الف(جدار سینوزوئیدها

 یکربنات توسط پانکراس، بعهده کدام هورمون است؟تحریک ترشح ب -41

 د(سکرتین   ج(سروتونین  ب(کوله سیستوکینین   الف(گاسترین 

 کدام یک از سلول های جزایر النگرهانس به روش پاراکرین ترشح می کند؟ -40

 PPیا  Fد(  (D)ج(دلتا  (B)ب(بتا  (Aالف(آلفا)

 ام یک از ساختمان های زیر دیده می شود؟در مقاطع کبدی، مجاری صفراوی در مرکز کد -42

 (Disse)د(فضای دیس  ج(آسینوس کبدی   ب(لبول پورتال  الف(لبول کالسیک 



 تولید کدامیک از ترکیبات زیر نشان دهنده عمل اگزوکرینی کبد است؟ -43

 د(بیلی روبین    ج(پروترومبین  ب(آلبومین   الف(گلیکوژن 

 انسان سالم و بالغ چیست؟عمل سلول های کوپفر در کبد  -44

  Aب(جذب چربی همراه با ویتامین  الف(جذب چربی 

 د(خون سازی   ج(تصفیه خون 

 خون وریدی و شریانی در کدام منطقه از کبد یک فرد سالم مخلوط می شود؟ -45

 د(سینوزوئیدها  ج(ورید تحت لبولی  ب(ورید مرکز لبولی  الف(ورید باب 

 مت از غده بزاقی روی می دهد؟تغلیظ بزاق در کدام قس -46

 (Striated)ب(مجرای مخطط  (Intercalated)الف(مجرای رابط 

 (Exctetory Duct)د(مجرای دفعی   ج(اسینی های سروزی و موکوسی 

 

 

 

 پاسخ تست های اندام های ضمیمه دستگاه گوارش

 ج -91 الف    -11 ج -52 ج -13 د-4 ب-1

 ب -95 د   -19 ج -52 ب -13 د-15 الف-5

 د -91 د -12 ب -53  ج -14 د-11 ب-1

 ج -99 الف -12 ج -53 ب -55 ج-15 الف-9

 د -92 الف -13 ب -54 ج -51 ج-11 د-2

  د -13 ب -15 د   -55 ب-19 ب-2

  د -14 ج -11 ج -51 الف-12 ب-3

  د -95 ب -15 ج -59 ج -12 ج-3

 

 

 

 



 تنفس دستگاه پایه علوم جامع های آزمون های تست

 کیسه های هوایی )آلو ئول ها ( به کدامیک از مجاری زیر باز  می شوند؟-1

 الف (برنش                                           ب(برنشیول

 ج(برنشیول انتهایی                               د(برنشیول تنفسی

 دیواره بین آلوئلی فاقد کدامیک از موارد زیر است؟-2

 فاژ                              ب(فیبرو پالست الف (ما کرو

 ج(سلول اپی تلیال                          د(عضله صاف

 لیگامان های صوتی چه نوع بافتی می باشند؟-3

 الف(پیوندی فیبرو                       ب(پیوندی االستیک

 ج(عضله مخطط                          د(غضروف االستیک

 ریه حاوی سور فا کتانت می باشد؟ IIامیک از ساختارهای زیر در نو موسیت نوع کد-4

 پراکسی زوم                          ب(شبکه اندوپالسمیک خشن الف(

 ج(اجسام تیغه ای )سیتوزوم(                      د(سیتو کراتین

 در کدام قسمت از مجاری تنفسی سلول کالرا دیده می شود؟-5

 پروتئین                                                ب(مجرای آلوئولیالف (

 ج(برنشیول تنفسی                                        د(دهلیز

 عمل ایمنی و اولین خط دفاعی در مقابل میکروارگانیسم های وارده به دستگا تنفس بعهده کدام عامل است؟-6

 ب(ژژونوم الف(آنال کانال

 د(دوازدهه (روده بزرگج

 به کدام یک از سلول های پوشش تنفسی رشته عصبی منتهی می شود؟-7

 ب(مسواکی الف(موکوسی

 د(کرانولی ج(مژه دار

 حضور کدامیک از سلول های زیر از ویژگی های آلوئول های ریه است؟ -8

 ب(موکوسی فراوان الف(سنگفرشی با اتصاالت محکم

 کالراد( ج(قاعده ای روی تیغه پایه

 کدام سلول زیر در اپی تلیوم تنفسی جزءسیستم نورواندوکراین منتشر است؟-9

 ب(گرانوالر گوچک الف(قاعدهای

 د(گابلت  ج(مژه دار



 در ریه باعث بروز کدامیک از موارد زیر می شود؟ IIنقص در فعالیت سلول های نوع -01

 ب(دیسترس تنفسی الف(آمفیزم

 د(فعالیت فراوان سلول های غباری ولج(ازبین رفتن پروکسی زومهادر سل

 کدامسلول در تخریبو برداشت سموم هوای تنفسی نقش دارد؟-00

 دانهدار کوچکب( الف(برسی

 غبارید( کالرج(

 دیواره بین آلوئلی فاقد کدامیک از موارد زیر است؟ -02

 ب(ماست سل الف(مویرگ

 د(ماکروفاژ ج(الیاف کالژن

 مجرای آلوئلی منتهی می شود؟ کدامیک از ساختار های زیر به -03

 ب(برنشیول الف(برنشیول انتهای

 د(الوئل ج(برنشیول تنفسی

 کدام سلول فاقد خاصیت ماکرو فازی است؟-04

 ب(میکرو گلی                                       الف(کوپفر

 (cIaraCeIIکالرا ) (            د( سلول  DUSI Cellج(سلول غباری)

 بومن در کدام ناحیه بینی یافت می شود؟ غدد سروزی-05

 الف(آستر مخاط  ناحیه تنفسی

 ب(آستر مخاط ناحیه بویایی

 ج(زبر مخاط ناحیه تنفسی

 د(زیر مخاط ناحیه بویایی

 غده بومن  در بافت هم بند زیرین)کوریون(کدام ناحیه بینی قرار گرفته است؟-06

 ج(اپی تلیوم بویایی                       د( شاخک های میانی     الف(دهلیز                            ب(تنفسی  

 اجسام نورواپی تلیال در کدام قسمت دستگاه تنفس دیده می شود ؟-07

 الف( ناحیه تنفسی بینی                  ب(نای            ج( برونشیول                       د(کیسه های هوایی 

 تصال سلول آندوتلیال  با کدام  سلول ذیل تشکیل می شود ؟ریوی از ا–سد خونی  -08

 د( فیبرو بالست           iiiج( نوموسیت                  iiب( نوموسیت         iالف( نوموسیت

 اپی تلیوم برنشیول های تنفسی کدام است؟ -09

 سنگفرشی سادهب(  مطبق کاذب مژه دارالف(



 ی ساده مژه دارمکعبد(  مطبق سنگفرشی غیر شاخیج(

 کدام قسمت از درخت برونشی حاوی قطعات پراکنده غضروفی است؟ -21

 برونشیولب(  نای الف(

 برونشیول انتهایید(  برونشج(

 غدد بومن در دستگاه تنفسی در کجا دیده می شود؟ -20

 در مجاور اجسام تورمی در حفرات بینیب(  استر مخاط وستیبولالف(

 مجاور سینوس های اطراف بینید(  ویاییآستر مخاط اپی تلیوم بج(

 هوایی شرکت دارد؟ –کدام سلول زیر در تشکیل سد خونی  -22

 سلول غباریب(  Iسلول آلوئوالر نوع الف(

 IIسلول آلوئوالر نوع د(  سلول بافت بینابینیج(

 پیدایش آلوئل های ریوی از کدام مجاری تنفسی شروع می شود؟ -23

 برونشیول تنفسیب(  برونشیول انتهاییالف(

 کیسه های آلوئلید(  مجاری آلوئلیج(

 مویرگ های موجود در آلوئول های )کیسه های هوایی( ریه ارز چه نوع است؟-24

 منفذدار بدون دیافراگمب(  منفذدار با دیافراگمالف(

 ممتدد(  سینوزوئید ج(

 ( در محافظ بینی چه نقشی دارد؟SWELL BODYاجسام تورمی )-25

 غدهاگزوکراینب(  بیشبکه عصالف(

 شبکه وریدید(  غدداندوکراینج(

 کدام سلول در اپی تلیوم بویایی به عنوان سلول بنیادی عمل می کند؟-26

 قاعده ایب(  پشتیبانالف(

 سلول های غده بومند(  نورون های بویایی ج(

 کدامیک از موارد زیر برونشیول انتهایی دیده می شود؟ -27

  ب(غضروف    (Goblet)الف(سلول های جامی 

 د(بافت پوششی مکعبی ساده  ج(بافت پوششی استوانه ای مطبق کاذب مژه دار 

 کدام سلول ریه دارای خاصیت ماکروفاژی است؟ -28

 (Clara cell)ب(سلول کالرا   (Dust cell)الف(سلول غباری 

 IIد(سلول نوموسیت    Iج(سلول نوموسیت 



 وئولی هستند بجز: تمام موارد زیر جزء دیواره بین آل -29

 Iب(سلول های آلوئوالر تیپ    الف(سلول های کالرا 

 د(غشای پایه مشترک   IIج(سلول های آلوئوالر تیپ 

 کدام سلول زیر سلول بازسازی اپیتلیوم آلوئول های ریه است؟ -31

 د(لنفوسیت های مهاجر  ج(ماکروفاژهای آلوئولی   IIب(نوموسیت   Iالف(نوموسیت 

از سلول های زیر در عمل پاکسازی و گرفتن ذرات خارجی در آلوئول های ریه رهل مهمتری  کدامیک -30

 دارند؟

 د(سلول کالرا  یا سلول غباری  IIIج(نوموسیت   IIب(نوموسیت   Iالف(نوموسیت 

 کدامیک از سلول های زیر در مبادله گازهای تنفسی ریه شرکت می نمایند؟ -32

 د(ماکروفاژیاسلول غباری   Iج(نوموسیت  IIب(نوموسیت  IIIالف(نوموسیت 

 یا بافت نعوظی در کدام ناحیه بینی دیده می شود؟ (Swelling bodies)اجسام باد کننده  -33

 د(تیغه میانی   ج(ناحیه بویایی   ب(ناحیه تنفسی  الف(وستیبول 

 ام نوع است؟برونشی( از کد –غدد موجود در آستر مخاط یا زیر مخاط مجاری هوایی ) بینی  -34

 د(سلول های گابلت  ج(مختلط  ب(موکوسی خالص الف(سروزی خالص

 در حباب ها یا آلوئول های ریه توسط کدام سلول تراوش می گردد؟ (Surfactant)ماده سورفاکتان -35

 د(سلول کالرا  IIIج(نوموسیت نوع  IIب(نوموسیت نوع  Iالف(نوموسیت نوع 

 چه ناحیه ای از دستگاه تنفس یافت می شوند؟ سلول های کالرا، در اپیتلیوم -36

 د(مجرای دهلیزی و کیسه هوایی       ج(نای  ب(برونشیول تنفسی  الف(برونش های اصلی 

 کدامیک از سلول های زیر در اپی تلیوم تنفسی جزء دستگاه نورواندوکربن منتشر هستند؟ -37

 ب(سلول دانه دار کوچک       الف(سلول قاعده ای کوتاه

 د(سلول موکوسی   (سلول حاشیه مسواکی ج

 سیتوزوم در کدام یک از سلول های زیر دیده می شود؟-38

  د(سلول های بویایی   III ج(مونوسیت  IIب(مونوسیت   الف(سلول کالرا 

در حباب های ریه سالم کدامیک از اجزای زیر در تسهیل عبور گازها به سلول های پوششی آلوئول ها  -39

 ؟دخالت دارد

 د(سورفاکتان  ج(آندورفین  ب(بومبزین   الف(سروتونین 

 کدامیک از ساختمان های زیر عامل ایجاد سیکل بینی در انسان سالم می باشد؟  -41

 ب(غده های سروزی  (Swell bodies)الف(اجسام نعوظی یا تورمی 



 د(اپی تلیوم مخاطی     ج(غده های موکوسی 

 ه آلوئول های ریه سالم ذرات متراکمی بنام سیتوزوم دیده می شود؟در کدامیک از سلول های دیوار -40

   IIب(نوموسیت     Iالف(نوموسیت 

 د(میوفیبروبالست  )سلول غباری( IIIج(نوموسیت 

 کدامیک از اندامهای زیر به عنوان دستگاه تنفسی داخل سلول می باشد؟ -42

 گاه گلژی د(دست ج(میتوکندری  ب(شبکه آندوپالسمیک  الف(ریبوزوم 

 حاوی چه ماده ای می باشند؟ IIدانه های ترشحی نوموسیت  -43

 (Converting Enzyme)د(آنزیم مبدل  ج(آنزیم های لیزوزومی  ب(سورفاکتان  الف(موکوس 

 کدامیک از سلول های زیر ماده ای شبیه سورفاکتان ترشح می کند؟ -44

 د(جامی  ج(کالرا     IIب(نوموسیت   Iالف(نوموسیت 

 ساختمان کدام قسمت از مجاری هوایی زیر دارای بافت پوششی مطبق سنگفرشی است؟ -45

 د(طناب های صوتی حقیقی          ج(نای  ب(سینوس ها          الف(قسمت های فوقانی حفره بینی

 نقش سورفاکتانت در ریه چیست؟ -46

   ب(انقباض دیواره کیسه هوایی   الف(ازیاد هموگلوبین 

 د(کمک به عبور گازها   موگلوبین ج(کاهش ه

 اجسام نوراپی تلیال برونشیولها دارای کدامیک از سلولهای زیر می باشند؟ -47

 د(سلول غباری   IIج(نوموسیت   Iب(نوموسیت  الف(کالرا 

 ساختار اجسام قاعده ای موجوددر بافت پوششی نای با کدام یک از موارد زیر تشابه ساختمانی دارد؟ -48

 (Steriocilia)د(مژه ثابت   ج(سانترومر   ب(مژه  نتریول الف(سا

 در دستگاه تنفس عمل تصفیه نهایی هوا، بوسیله کدام سلول انجام می شود؟ -49

 ب(سلول غباری               I(Pneumocute I)الف(نوموسیت 

 د(سلول مخاط بویایی     ج(سلول های ناحیه دهلیز بینی 

 ذر از ناحیه هدایتی به ناحیه تنفسی کدامیک از مناطق زیر است؟در دستگاه تنفس محل گ -51

 د(برونشیول  ج(برونشیول انتهایی  ب(مجاری آلوئولی  الف( برونشیول تنفسی 

 سلول های طبقه خاردار عمدتاً به وسیله چه نوع اتصالی به هم چسبیده اند؟ -50

 د(دسموزوم  ج(کمربندی  ب(منفذدار  الف(محکم 

 

 



 های دستگاه تنفسپاسخ تست 

 د -92 ب -13 الف -53 د-14 ب-15 د-1

 الف -93 ب -13 الف -54 ج-55 د-11 د-5

 الف -93 د -14 ب -15 ج-51 ج-15 ب-1

 ب -94 الف -95 ج-11 الف-55 ج-11 ج-9

 الف -25 ب -91 ج -15 ب-51 د-19 ج-2

 د -21 ج -95 ب -11 د-59 ب-12 ج-2

  ب -91 ج -19 د-52 الف-12 ب-3

  ج -99 ب -12 ب-52 ج-13 الف-3

  د -92 ب-12 د -53 الف-13 ب-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پوست پایه علوم جامع های آزمون های تست

 سلول های الیه شفاف اپیدرم پوست حاوی کدامیک از عناصر زیر می باشد؟-0

 ب(دانه های مالئین                       الف (فیالمان های کراتین

 د(دانه های کاروتن                           کاتو هیالینج(دانه های 

 در مالنوسیت کدامیک از اسید آمینه های زیر تبدیل به مالئین می شود؟ -2

 الف(تریپتو فان                                   ب(تیروزین

 ج(فنیل آالتین                                  د(دی هیدروکسی فنیل آالتین

آخرین فرآورده ای که از پروتئین تونوفیالمنت در داخل سلو ل های اپیدرم پوست سالم انسان حاصل می  -3

 شود کدام است؟

 الف(فیال گرین                                  ب(کرتوهیالین

 ج(الئیدین                                          د(کراتین )ماده شاخی(

 در کدام طبقه پوست ،پوشش خود را از دست می دهد؟ مجراب غده عرق-4

 الف(رتیکولر                                   ب(پاپیلر

 ج(خا ر دار                                        د(شاخی

 ( در کجا قرار دارد؟Progenitorدر پوست بدن انسان سالم سلول اجدادی ) -5

 ب(در طبقه درمیس                                                                            رمیسالف(در بین سلولهای پایه اپید

 د(در زیر و مجاور غده عرقج(دربین سلولهای طبقه دانه دار اپیدرمیس               

 کدام یک از غدد زیر تحت تاثیر هورمون های جنسی فعالیت خود را شروع می کنند؟-6

 د(سرومن                 ج(مول                ب(آپوکوین              معمولی الف(عرق

 کدام سلول زیر در پوست مکانو رسپتو می باشد؟-7

 د(مالنوسیت                   ج(مرکل            ب(النگرهانس       الف(کراتینوسیت

 یده می شود؟(در کدامیک از ساختارهای زیر دGlassy Membraneغشا شفاف)-8

 د(مو               ج(پوست                ب(ناخن               الف(پستان

 (در کدام یک از عروق زودتر اتفاق می افتد.Degenerativeتغییرات دژنراتیو )-9

 د(سیاهرگهای متوسط           ج(کرنوری           ب(آئورت         الف(ریوی

 احیه زیر می باشد؟رشد ناخن مربوط به کدام ن-01

 (Iunulaد(ماهک)          (Matrixج(ماتریکس)         (Bedب(بستر)           (rootالف(ریشه)

 کدامیک از خصوصیات زیر مربوط به مالنوسیت های اپیدرمی می باشد؟-00



 الف(دارای اتصال دسموزومی

 ب(دارای سیتوکراتین

 ج(توزیع یکنواخت در تمام بدن

 یروزینازد(دارای آنزیم ت

 کدام سلول در اپیدرم با غشاء پایه ارتباط ندارد؟ -02

 مالنوسیتب(  النگر هانس الف(

 مرکلد(  کراتینوسیتج(

 گرانول های مالنین در کدام سلول اپیدرمی ، ذخیره می شود؟-03

 مرکلب(  مالنوسیتالف(

 کراتینوسیتد(  النگرهانسج(

 ( مکانیکی است؟Mechanoreceptorکدام سلول اپیدرمی گیرنده) -04

 النگرهانسد(  مالنوسیتج(          مرکلب(  کراتینوسیتالف(

 کدام الیه اپیدرم ، امکان زیست در خشکی را فراهم می کند؟ -05

 مالپیگید(  شاخیج(                  دانه دارب(  شفاف الف(

 سلول های مالنوسیت در کدام قسمت مو یافت می شود؟ -06

 ف اپیدرمی درونیغالب(  قشر موالف(

 اپی تلیوم پوشاننده پاپیالد(  کوتیکول موج(

 روش ترشح سلول های غدد شیری کدام است؟ -07

 مروکرین-آپوکرین ب(  هلوکرین -مروکرین الف(

 آپو کرین  –سیتوکرین د(  سیتوکرین-هلوکرینج(

 دوره رشد فعال مو را چه می نامند؟-08

 میتوژند(  تلوژنج(                 کاتاژنب(  آناژنالف(

 در ناحیه درم پوست تمام موارد ذیل یافت می شود،بجز؟ -09

 شبکه االستیکب(  Iالیاف کالژن الف(

 اعصاب پاراسمپاتیکد(  اعصاب سمپاتیکج(

 نحوه قرار گیری سلول های کدام قسمت ساختمان مو در شکل گیری و انعطاف پذیری مو نقش دارد؟-21

 فولیکول مود(  کوتیکولج(             قشرب(  مغزالف(

 سطحی ترین انتهای عصبی در پوست ، کدام نوع زیر می باشد؟ -20



 اجسام رافینید(  اجسام مایسنرج(    انتهای آزاد ب( اجسام پاچینی الف(

 تعداد مالنوسیت ها در کدام ناحیه حداقل می باشد؟ -22

 ست سرپود(  هاله پستانج(        پیشانیب(   کف دست و پا الف(

 ( است؟Antigen Presentingکدام سلول زیر در پوست  عرضه کننده  آنتی ژن) -23

 د( کراتینوسیت     ج( مالنوسیت                الف( النگرهانس                ب( مرکل     

 از عمق به سطح به کدام ترتیب است؟« اپیدرم»طبقات  -24

 پوسته پوسته  -رخاردا -دانه دار -بازال -شاخی -الف(شفاف

 پوسته پوسته  -شاخی -شفاف -دانه دار -خاردار -ب(بازال

 پوسته پوسته  -شفاف -شاخی -خاردار -دانه دار -ج(بازال

 پوسته پوسته  -شاخی -دانه دار -شفاف -خاردار -د( بازال

 کدام عبارت صحیح است؟ -25

 الف(رنگ مو بستگی به رنگدانه های مغزی دارد

 ه رنگدانه های کورتکس داردب(رنگ مو بستگی ب

 ج(سلول های غدد موکوسی دارای هسته گرد هستند

 د( هر سه 

 کدام مورد درباره سلول های مالنوسیت صحیح است؟ -26

 الف(تعداد آنها در نژادهای مختلف متفاوت است 

 ب(مالنین سازی آنها تحت اثر اشعه ماورای بنفش افزایش پیدا می کند

 به طور یکنواخت پراکنده شده اندج(در تمامی نواحی بدن 

 د( در طبقه دانه دار دیده می شوند

 کدامیک از سلول های زیر از تمایز شدن سلول های طبقه بازال به وجود می آیند؟ -27

  ب(مالنوبالست ها   الف(سلول های مالنوسیت

 د( سلول های النگرهانس   ج(کراتینوسیت ها 

 و بالغ مربوط به کدام منطقه است؟تجدید اپیدرم پوست انسان سالم  -28

 ب(فقط طبقه خاردار   (Basal)الف(فقط طبقه پایه ای 

 د( طبقه دانه دار    ج(طبقه پایه ای و خاردار 

 بیشترین سلول اپیدرم کدام است؟ -29

 د( مرکل   ج(مالنوسیت   ب(کراتینوسیت    الف(النگرهانس



 لرژی پوست دخالت دارد؟کدامیک از سلول های زیر در عمل ایمنی و آ -31

 د( کروماتوفور    ج(مالنوسیت  ب(النگرهانس   الف(مرکل 

 روش ترشح کدام سلول از نوع سیتوکرین است؟ -30

 د( پالسماسل   ج(ماست سل        ب(مرکل    الف(مالنوسیت

 کدام سلول زیر در پوست به عنوان گیرنده عصبی عمل می کند؟ -32

 د( کراتینوسیت   ج(مرکل       یت ب(مالنوس   الف(النگرهانس

 در سلول های کدام طبقه ماده الئیدین تبدیل به کراتین می شود؟ -33

  د( شاخی    ج(شفاف ب(خاردار  الف(پایه ای 

 تونوفیالمنت های طبقه شاخی پوست به وسیله چه ماده ای محکم به یکدیگر بسته می شوند؟ -34

 د( آنکیرین   کرینج(فیال ب(اسپکترین  الف(فیبرونکتین 

 تفاوت رنگ پوست در نژادهای مختلف به کدام عامل بستگی دارد؟ -35

 ب(درجه حرارت محیط   الف(تعداد مالنوسیت ها 

 د( تعداد کراتینوسیت ها   ج(فعالیت مالنین سازی 

 جسمک مایسنر در کدام ناحیه از پوست دیده می شود؟ -36

 د( هیپودرم  ج(ناحیه رتیکوالردرم  س(ب(ناحیه پاپیالردرم )درمی الف(اپیدرم 

 گرانول های کراتوهیالن در کدامیک از طبقات اپیدرم پوست یافت می شود؟ -37

  د( خاردار  ج(شاخی  ب(دانه دار  الف(شفاف 

 کدام اسید آمینه در سلول های مالنوسیت تحت اثر آنزیم ویژه ای تبدیل به مالنین می شود؟ -38

 د( تریپتوفان  ج(دی هیدروکسی فنیل آالنین  النین ب(فنیل آ الف(تیروزین 

 در کدامیک از طبقات اپیدرم سلولها فاقد هسته می باشند؟ -39

 د( شفاف  ج(دانه دار   ب(خاردار   (Basal)الف(قاعده ای 

 پروتئین ویژه شیر انسان سالم کدام است؟ -41

 د( کازئین  ج(آلبومین    ب(الکتالبومین   الف(آغوز 

 دد سبابه با کدامیک از ضمائم پوست همراه است؟غ -40

 د( مجاری خارج کننده عرق      ج(فولیکول های مو ب(غده عرق آپوکرین  الف(غدد عرق مروکرین 

 عمده ترین نوع رشته موجود در طبقه رتیکوالز در پوست کدام است؟ -42

 د( االستیک  IIج(کالژن  Iب(کالژن  الف(رتیکولر 

 



 در کدامیک از نواحی پوست بیشتر است؟ Iالژن نوع رشته های ک -43

  د( هیپودرم  ج(درم رتیکوالر   ب(درم پاپیالری  الف(اپیدرم 

 

 

 

 پاسخ تست های پوست

 ب-13 ج-53 د-14 ج-15 الف-1

 الف -13 ب -54 ج-55 د-11 ب-5

 د -14 ب -15 ب-51 الف-15 د-1

 ب -95 الف -11 الف-55 د-11 د-9

 ج -91 د -15 الف-51 ب-19 الف-2

 ب -95 د-11 ب -59 ب-12 ب-2

 ج -91 ج -19 ب-52 د-12 ج-3

  ج -12 ب-52 ب-13 د-3

  ب -12 ج-53 الف-13 الف-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ادراری دستگاه پایه علوم جامع های آزمون های تست

 کلیه در پاسخ به کمبود اکسیژن خون کدامیک از ترکیبات زیر را ترشح می کند؟-1

 Iویوتانسینالف(آنژ

 IIب(آنژیوتانسین 

 ج(آریتروپویی تینوژن 

 د(اریتروپویی تین

 وجه مشترک بین حالب،مثانه و کالیس ها داشتن کدام یک از ویژگی های زیر است؟-2

 الف(اپی تلیوم مکعبی ساده

 ب(عظله مخطط

 ج(سه الیه عظله صاف 

 د(اپی تلیوم متغیر

 ی موجب افزایش فشار خون می شود؟کدام انزیم مترشحه از دستگاه جنب گلومرول-3

 الف(فسفاتاز قلیایی

 ب(رنین

 ج(اینورتاز

 د(لیپواکسیژناز

 کدامیک از عروق زیر در محدوده لبول کلیوی قرار داد؟-4 

 الف(شریان قوسی

 ب(شریانچه آواران

 ج(وازارکتا

 د(شراین کلیوی

 آلدوسترون بر روی کدام قسمت از لوله ادراری تاثیر بیشتری دارد؟-5

 الف(پروکسیمال

 ب(دیستال

 ج(جمع کننده

 د( نازک هنله

 جریان تباینی و تغلیظ ادرار مربوط به کدام قسمت قوس هنله است؟-6

 الف(ضخیم صاعد



 ب(ضخیم نازل

 ج(نازک نفرون های کورتیکال

 د( نازک نفرون های جنب مغزی

 (وجو دارد؟Medullary-rayکدامیک از ساختارهای زیر در اشعه مغزی )-7

 (مجرای جمع کنندهالف

 ب(جسمک کلیوی

 ج(لوله خمیده نزدیک

 د( مجرای بلینی

 کدامیک از سلول های زیر در قشر کلیه نقش اصلی را در تنظیم فشار خون دارد؟-8

 الف(جنب گلومرولی

 ب(سلول های بینابینی

 ج(السیس

 د( پودوسیت

 

 عملکرد کدام فسمت نفرون تحت تاثیر هورمون می باشد؟-9

 الف(دیستال

 ب(پروگزیمال

 ج(هنله

 د(جمع کننده

 کدامیک از ساختارهای زیر در کلیه در تغلیظ ادرار دخیل اند؟-01

 الف(جسمک های کورتیکال

 ب(جسمک های جنب مدالری

 ج(لوله دیستال

 د( مثانه

 در ساختمان کدامیک از موارد زیر سلولهای جنب گلومرولی مشاهده می شود؟-00

 الف(شریان آوران

 ب(قطب اداری

 ج(شریان بین لبولی

 د( لوله دیستال



 کدمیک از سلولهای جسمک کلیوی در تشکیل سد فیلتراسیون نقش دارد؟-02

 الف(سلو لهای الیه جداری

 ب(سلولهای الیه احشائی

 ج(سلوهای مزانژنال

 د( سلولهای جنب گلومولی

 

 (در کلیه،حاوی کدام ساختارهای زیر است؟Medullary raysاشعه های مغزی )-03

 لف(قسمت پیچیده  لوله های نزدیکا

 ب(قسمت پیچیده لوله های دور

 ج(لوله های جمع کننده

 د( مجرای جمع کننده )بلینی(

 شکاف های تصفیه ای به کدام یک از موارد زیر گفته می شود ؟-04

 الف( فاصله بین  روائد فرعی سلول های پادار 

 ب ( فاصله بین زوائد اصلی سلول های پادار

 ه  بین سلول های پادار و سلول های اندوتلیالج ( فاصل

 د ( فاصله بین سلول های  پادار و غشاء پایه

 با غشاء پایه  گلو مرولی ارتباط دارد ؟  Podocyteکدام قسمت سلول های پادار   -05

 ب(زوائد اولیه                        الف(جسم سلولی             

 د( دیافراگم شکاف فیلتراسیون            ج(زوائد ثانویه               

 عملکرد کدام سلول ها در دستگاه جنب گلومرولی، زمینه ساز ترشح رنین می باشد ؟ -06

 الف( ماکوال دنسا             ب( جنب گلومرولی          ج(پل کیسن                د(مزانژئال خارجی

 است؟  کدام سلول کلیوی دارای گرانول های ترشحی -07

 الف(لکه متراکم)ماکوالدنسا(       ب(پودوسیت             ج(جنب گلومرولی                    د(مزانژیال

 کدام سلول کلیوی خاصیت انقباضی دارد؟-08

 الف( پودوسیت                     ب(جنب گلومرولی             ج(مانژیال                د(لکه متراکم

 ز اجزاء جسمک کلیوی در پیدایش  سد الکتریکی دخیل  است؟کدام یک ا-09

 الف(غشاء پالسمایی سلول های جداری کپسول بومن

 ب( شکاف های فیلتراسیون 

 ج(غشاء پایه مشترک  پودوسیت و آندوتلیال



 د (منافذ سلول های گلومرول

 کدام یک از سلول های زیر در جسمک کلیوی  دارای خاصیت فاگوسیتوزی است؟-21

 الف(سلول جداری کپسول بومن

 ب( پودوسیت

 ج(سلول اندوتلیال گلومرول

 د(سلول مزانژیال

 شکاف تصفیه ای )فیلتراسیون (مربوط به کدام ساختار در جسمک کلیوی است؟-20

 الف(سلول های مزانجیال                 ب(سلول های آندوتلیال گلومرولی            

 د( غشاء پایه مشترک  پودوسیت ها و آندوتلیال ها             ج( پودوسیت ها               

 شکاف های تصفیه بین کدام ساختمان های زیر ایجاد می شود ؟-22

 الف(بین زوائد ثانویه پدوسیت ها                                ب(بین زوائد اولیه پدوسیت ها

 د(بین استطاله های مزانژال          ج (بین سلول مزانژال و زوائد اولیه پدوسیت         

( که در افزایش سطح  جذب اهمیت دارد ، در کدام بخش زیر وجود Brush Borderحاشیه  مسواکی ) -23

 دارد؟

 الف(لوله پیچیده نزدیک                     ب( لوله پیچیده دور

 ج( قوس هنله                                   د( مجاری جمع کننده

 ترشحات کدام سلول زیر دستگاه جنب گلومرولی باعث تبدیل آنژیوتانسینوژن به آنژیوتانسین می گردد؟-24

 الف( ماکوال دنسا                       ب(جنب گلو مرولی

 ج(مزانجیا                                        د(السیس

 باشد؟کدام سلول  زیر در کلیه دارای عمل فاگوسیتوز می -25

 الف(پودوسیت                   ب(اندوتلیال گلومرولی

 ج(مزانجیال                      د(السیس

 ناحیه غربالی در کلیه:  -26

 الف( محلی است که مجاری هنله به آن متصل می گردند

 ب(محلی است که کالیس ها به آن ختم می شوند

 متصل می گردند ج(محلی است که مجاری پاپیالری یا بلینی به آن

 د( محلی است که حالب از آن شروع می شود

 در کلیه حاوی کدامیک از ساختمان های زیر می باشد؟ (Medullary rays)اشعه مغزی  -27



 ب(قسمت پیچیده لوله های دیستال   الف( قسمت پیچیده لوله های پزوگزیمال 

 د( لوله های جمع کننده      ج(کپسول بومن 

 ه فاقد کدامیک از عناصر زیر است؟کورتکس کلی -28

 د( توبول دیستال  ج(آرتریول  ب(قسمت باریک لوله هنله  الف(گلومرول 

 رل پاک کردن صافی )مواد باقیمانده اضاف( گلومرول به عهده چه سلول یا چه ماده ای است؟ -29

 ب(پروستاگالندین ها   الف( الیه داخلی کپسول بومن 

 د( سلول های مزانژیال   ج(الیه خارجی کپسول بومن 

 در مقطع کلیه با میکروسکوپ نوری در ناحیه قشری کدامیک از لوله ها اکثریت دارند؟ -31

 (Distal)ب(لوله پیچیده دور  (Proximal)الف(لوله پیچیده نزدیک 

 د( لوله نازک    ج(لوله جمع کننده 

 ازی صافی گلومرول را موثری دارند؟در گلومرول های کلیه انسان کدامیک از اجزای زیر در پاکس -30

 ب(الیه خارجی کپسول بومن   الف( الیه داخلی کپسول بومن 

 د( سلول های مزانژیال    ج(غشای پایه گلومرول 

 کدامیک از سلول های زیر الیه احشایی کپسول بومن را تشکیل می دهند؟ -32

 ب(سلول های مخروطی       الف(سلول های سنگفرشی  

 (Podocyteد( سلولهایی با زواید سیتوپالسمی اولیه و ثانویه )سلول پادار         ی مکعبی ج(سلول ها

 سلول بیگانه خوار و تصفیه کننده صافی گلومرول در گلومرول های کلیوی کدام است؟ -33

  ب(سلول های آندوتلیال عروق  الف(سلول مزانژیال  

 د( سلول های جنب گلومرولی  ج(سلول های پادار 

 کدامیک از سلول های زیر دارای خاصیت ترشحی است؟ -34

 د( پل کسین  ج(مزانژیال داخلی گلومرولی  ب(جنب گلومرولی       الف( ماکوالدنسا 

 تمام موارد زیر جزء ساختمان جسمک مالپیگی هستند بجز: -35

  ب(ماکوالدنسا   الف( بخش پاریتال کپسول بومن 

 د( پودوسیت ها   ج(عروق سوراخدار بدون دیافراگم

 تمام موارد زیر دارای اپیتلیوم ترانزیشنال هستند بجز: -36

 د( مثانه  ج(حالب  ب(لنگنچه  الف( مجاری جمع کننده ادرار 

 کدامیک از موارد زیر توسط دستگاه جنب گلومرولی تراوش می شود؟ -37

 د( آریتروپویتین  IIج(آنژیوتانسین   Iب(آنژیوتانسین  الف(رنین  



 حجم ادرار طبیعی در افراد بالغ و سالم چقدر است؟ -38

 لیتر  2-5/2د(  لیتر  0-5/0ج( ب(کمتر از یک لیتر  لیتر   5/1الف(

 کدامیک از قسمت های زیر در تغلیظ ادرار مهمترین نقش را دارد؟ -39

 د( مجاری جمع کننده ادرار   ج(لوله حدواسط ب(لوله دیستال  الف( لوله پروکسیمال 

 در بافت بینابینی مغز کلیه کدامیک از سلول های مترشحه پروستاگالندین اختصاصی ترشح می کند؟ -41

 د( شبیه فیبروبالست  IIIج(نوع  IIب(نوع  Iالف(نوع 

 کمبود کدامیک از مواد زیر سنتز و ترشح اریتروپوئیتین را تحریک می کند؟ -40

 د( کربن   ج(نیتروژن   ب(هیدروژن   الف( اکسیژن 

 مویرگهای گلومرول کلیوی توسط کدام سلول پوشیده شده است؟ -42

 سنگفرشی ساده هاید( سلول  ج(مزانژیال   ب(پودوسیت    الف( پری سیت

 نسبت به آب نفوذپذیر می گردد؟ ADHپوشش کدام قسمت از لوله ادراری تحت تاثیر  -43

 (Distal)ب(پیچیده دور  (Proximal)الف( پیچیده نزدیک 

 د( مجاری جمع کننده     هنله  ج(قوس

 پشتیبانی از مویرگهای گلومرولی کلیه به عهده کدامیک از سلول های زیر است؟ -44

 د( اندوتلیال  ج(جنب گلومرولی  ب(پلی کیسین  الف( مزانژیال 

 ترشح رنین به کدام بخش از دستگاه جنب گلومرولی نسبت داده می شود؟ -45

  پل کیسن ب(سلول   الف(کانون متراکم 

 IIد( آنژیونانسین  ج(سلول های جنب گلومرولی 

 سلولی که در بین قوس های مویرگی گلومرول قرار دارد و آنها را پشتیبانی می کند کدامست؟ -46

 د( میواپی تلیال  ج(مزانژال  ب(جنب گلومرولی  الف(اصلی 

 د؟اپی تلیوم کدام قسمت نفرون در کلیه از نوع ساده و پهن می باش -47

 ج(بخش نازک لوله هنله د( بخش ضخیم لوله هنله  ب(لوله خمیده نزدیک  الف( لوله خمیده دور 

 در کلیه انسان بالغ، وظیفه عمده دستگاه جنب گلومرولی تنظیم کدام یک از عوامل زیر است؟ -48

 د( هیچکدام  ج(چربی خون  ب(فشار خون  الف(قند خون

 در کلیه نقش اصلی در افزایش فشار خون را دارد؟ ترشحات کدامیک از سلول های زیر -49

 د( آندوتلیوم گلومرولها  ج(فیبروبالست  الف(پودوسیت ب(جنب گلومرولی 

 در گلومرول های کلیه کدام سلول بیشترین تشابه را با پری سیت دارد؟ -51

 د(جنب گلومرولی  ج(ماکوالدنا  الف(فرانژنال ب(پل کیسن 



 کی در کدام قسمت از لوله ادراری کلیه دیده می شوند؟سلول های حاشیه مسوا -50

 د( بلینی ج(جمع کننده  الف(پیچیده دور ب(پیچیده نزدیک 

 

 

 

 پاسخ تست های دستگاه ادراری

 ج -92 الف – 13 ب-53 ج-14 ب-15 د-1

 ج -93 ج -13 د-54 د-55 الف-11 د-5

 ب -93 ج -14 الف -15 ج-51 ب-15 ب-1

 ب -94 الف -95 د -11 الف-55 ج-11 ب-9

 الف -25 الف -91 د -15 الف-51 الف-19 ب-2

 ب -21 د -95 الف -11 ب-59 ج-12 د-2

  د -91 ب -19 ج-52 الف-12 الف-3

  الف -99 ب -12 ج-52 ج-13 الف-3

  ج -92 الف -12 د-53 ج-13 الف-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هیپوفیز پایه علوم جامع آزمونهای های تست

 ی درشت ،خاص کدامیک از سلولهای غددی است؟وجود قطرات چرب-1

 الف(پینه ال

 ب(زونافاسیکوالتا در فوق کلیه

 ج(پارس دیستالیس در هیپوفیز

 (در غده فوق کلیویMedullaryد( مغز)

 در سولهای قشر غده فوق کلیه کدامیک از اندامهای زیر توسعه بیشتری یافته است؟-2

 GERد(                    ج(گلژی             SERب(             الف(ریبوزومها

 استیل کولین ترشحات کدام یک از الیه های غده فوق کلیوی را تحریک می کند؟-3

 د( مدوال             ج(رتیکوالریس            ب(فاسیکوالتا               الف(گلومرولوزا

 (دخالت دارند؟STHرشد)در هیپوفیز قدامی   کدامیک از سلول های ذیل در ترشح هورمون -4

 د( سلول های پرستار         ج(کروموفوب                ب(دیستال            الف(اسیدوفیل ها

 کدام هورمون توسط سلولهای عصبی ترشح می شود؟-5

 PTHد(                   TSHج(               TRHب(      ACTHالف(

 یپوفیز است؟کدام ویژگی مربوط به پارس دیستالیس ه-6

 ب(سلولهای آن هورمون ترشح می کند.                                    الف(منشا عصبی دارد.

 د(درصد سلولهای بازوفیل آن بیشتر است.                   ج(گردش خون از نوع پورت است.

 کاهش ترشح آلدوسترون باعث افزایش ترشح کدام هورمون مشود؟-7

 ACTHد(                TSHج(              ب(آندروژن            الف(کورتون

 کدامیک از موارد زیر از مشخصات غده تیروئید  است؟-8 

 الف(سلول های پارافولیکوالر آن ید پمپاژ میکنند.

 ب(به صورت خارج سولی هورمون ذخیره می کند.

 ج(سلولهای پارافلیکولر تیروگلوبولین می سازند.

 های آن از نوع منشوری بلند است. د(پوشش فولیکول 

 ترشحات کدامیک از غدد زیر در بلوغ دستگاه تناسلی مردان نقش دارد؟-9

 د(پینه آل                  ج(پاراتیروئید                 ب(تیروئید             الف(نوروهیپوفیز

 ماهیت اجسام هرینگ در نوروهیپوفیز چیست؟-01

 ی هورمونالف(تجمع مویرگ های حاو



 ب(محل اجتماع نوروگلیاهای تغذیه کننده 

 ج(اجسام کلسیفیه شده در ناحیه عصبی 

 د(وزیکول های حاوی هورمون در انتهای آکسونی

 در کدام  غده درون ریز  سلول های گلیال یافت می شود؟-00

 مغز غده فوق کلیهد(             ج(پاراتیروئید         ب(غده پی نئال        الف(لب قدامی هیپوفیز

 کدام سلول غده فوق کلیوی به عنوان نورون های پس عقده ای سمپاتیک  می شود؟-02

 د( فاسیکوالتا)رشته ای(        ج(کرومافینی         ب(گانگلیونی             الف(گلومروالر)حلقوی(

 کدام سلول در غده ی فوق کلیوی آندروژن ترشح می کند؟-03

 لقوی                                      ب(چند وجهی طبقه رتیکولرالف(هرمی طبقه ی ح

 ج (کرومافینی مدوال                                               د( کانگلیونی مدوال

 در کدام ناحیه  غده فوق کلیه ، سلول های پیکنوتیک یافت می شود؟-04

 (fasciculataب (رشته ای )                          (glomerulosaالف(حلقوی )

 (medullaد (مرکزی)                                (reticolarisج (مشبک)

 )محرکه ی مالنوسیتی( از کدام  سلول هیپوفیز انسانی  ترشح می شود ؟ MSHهورمون مشابه -05

 الف( ماموتروپ                       ب(کورتیکوتروپ

 د( گنادوتروپ                 ج (تیروتروپ         

 کدام سلول آدنو هیپوفیز جزء سلول های اسیدوفیل محسوب می شود؟ -06

 گنادوتروپب(             تیروتروپالف(

 ماموتروپد(  کورتیکوتروپج(

 شبکه آندو پالسمی صاف در سلول های کدام غده درون ریز گسترده تر است؟-07

 فوق کلیهب(  آدنوهیپوفیزالف(

 تیروئیدد(               ینئالپج(

 همزمان با افزایش سن در غده پاراتیروئید ،کدامیک از موارد زیر کاهش می یابد؟ -08

 سلول عصبیب(  سلول اکسی فیلالف(

 بافت همبندید(              سلول چربیج(

 کدام ناحیه در غده فوق کلیه حجم کمتری را اشغال می کند؟ -09

 (Reticularisرتیکوالر)ب(  (GLOMERULOSAگلومروله)الف(

 (MEDULLAمدوال)د(  (Fasciculataفاسیکوالر)ج(



 پارانشیم کدام غده از نورون های پس غده ای سمپاتیک تغیر یافته تشکیل شده است؟ -21

 نوروهیپوفیزب(  آدنوهیپوفیزالف(

 مدوالی آدرنالد(  کورتکس آدرنالج(

 فاقد نقش مستقیم در عملکرد لوله کلیوی است؟هورمون های مترشحه از کدام غده داخلی -20

 فوق کلیویب(  هیپوفیز الف(

 تیروئیدد(  پاراتیروئیدج(

 کدام قسمت غده هیپوفیز حاوی سیستم پورت می باشد؟ -22

 اینفاندیبولومب(            لوب میانیالف(

 بخش عصبید(  برجستگی میانیج(

 ت می شود؟اجسام هرینگ در کدام بخش غده هیپوفیز یاف -23

 نوروهیپوفیزب(  آندوهیپوفیزالف(

 بخش میانید(  بخش لوله ای ج(

 :  (Pituicyte cells)سلول های پیتوئی سیت  -24

 الف( مترشحه نورهیپوفیز هستند 

 ب( سلول های گلیال نورهیپوفیز هستند

 ج( سلول های مترشحه آدنوهیپوفیز هستند 

 د( سلول های بخش لوب میانی هستند 

 زایش کدام هورمون هیپوفیز باعث ژیگانتیسم می شود؟اف -25

 د( لوتئوتروپین   ج( ماموتروپین  ب( سومانوتروپین   الف( تیروتروپین 

 فعالیت کدام غده با تغییر درجه حرارت تغییر می کند؟ -26

 د( پاراتیروئید   ج( آدرنال   ب ( تیروئید   الف( هیپوفیز

 فیز ناشی از تجمع چه هستند؟اجسام هرینگ در لب خلفی هیپو -27

  ب( کولوئید ترشحی در فضای بین سلولی    الف( مواد معدنی

  د( سلول های دژنره    ج( دانه های ترشحی در انتهای آکسون ها

 عوامل آزاد کننده و مهار کننده ترشحات آدنوهیپوفیز توسط سلول های کدام قسمت سنتز می گردد: -28

 های بخش توبرالیس د( سلول ج( نوروهیپوفیز ستگی میانی ب( برج  الف( هیپوتاالموس

 کدامیک از هورمون های زیر توسط سلول های اسیدوفیل هیپوفیز ترشح می شود؟ -29

 GHد( FSHج(  ACTHب( TSHالف( 



 هورمون های آزاد کننده و مهار کننده هیپوفیزی از کدام ناحیه ترشح می شوند؟ -31

 د( ساقه عصبی هیپوفیز  ج( پارس توبرالیس گی میانی ب( برجست الف( هیپوتاالموس 

 کدام هورمون مترشحه از هیپوفیز از سلول های عصبی هیپوتاالموس سنتز می شود؟ -30

  TSHد( هورمون    ج( پروالکتین  ب( هورمون رشد الف( اکسی توسین 

 

 

 های هیپوفیزپاسخ تست

 د -54 ؟-55 ب-12 ب-3 ب-1

 الف -15 ب-51 د-12 د-4 ب-5

 ب -11 ب-59 ب-13 د-15 د-1

  ب-52 ب-13 ب-11 الف-9

  ب -52 ب-14 ج-15 ج-2

  ج -53 د-55 ب-11 ؟-2

  الف -53 د-51 ج-19 د-3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مرد مثل تولید دستگاه پایه علوم جامع های زمون آ های تست

 در مقطع بیضه نوزاد پسر کدامیک از سلولهای زیر وجود دارد؟-1

 د( اسپرماتید          ج(اسپر ماتوسیت ثانویه           ب(اسپرماتوسیت اولیه     رتولیالف(س

 مایع انزالی عمدتا توط کدامیک از ساختارهای زیر ترشح می شود؟-2

 د( سلول سرتولی               ج(غده کوپر            ب(غده پروستات           الف(کیسه منی

 در بیضه مرد بالغ سالم به کدامیک از موارد زیر اطاق می شود؟سلول پرستار )پشتیبان(-3

 د( سرتولی            ج(یو فیبروبالست              ب(بینابینی               الف(میوئید

 در کدامیک از نواحی زیر اسپرماتوزوا قدرت تحرک کسب می کند؟-4

 د( مجرای دفران           ج(اپیدیدیم          ب(مجرای وابران             الف(لوله سمی نیفر

(مجرای پیشابراهی نقش اصلی Lubricantکدامیک از غدد ضمیمه دستگاه تناسلی مردانه بعنوان نرم کننده )-5

 دارد؟

 د( جامی                   ج(پروستات              ب(کوپر            الف(کیسه منی

 ر کمی کاهش پیدا می کند؟طی اسپرمیوژنزیس کدام مور زیر از نظ-6 

 د( میکروتوبول          ج(میتوکندری             ب(کروموزوم ها         الف(سیتوپالسم

 نقش حفاظتی سلو های سر تولی در مقابل عوامل ایمنی مربوط به کدام ویژگی آن ها است؟-7

 یت فاگوسیتیب(دارا بودن خاص                                  الف(داشتن سیتوپالسم

 د( قرارگیری بر روی غشاءپایه                   ج(وجود اتصال محکم بین سلولها

 (باعث اختالل اسپرماتوژنز می گردد؟Seminiferousجلوگیری از تقسیم کدام سلول مجاری اسپرم ساز )-8

 لغد( اسپرم با               ج(اسپرماتید    IIب(اسپرماتوسیت           الف(سرتولی

 کدامیک از مجاری زیر در دستگاه تولید مثل مرد جزء مجاری تناسلی اخل بیضه ای محسوب می شو؟-9

 (Defferensب(کانال دفران)                      (Efferentالف(کانال وابران)

 (Ejaculatoryد(مجرای انزالی)                       (Epididymusج(اپی دیدیم)

 یک از موارد زیر عظله صاف مشاهده می شود؟ در ساختمان کدام-01

 د( مجاری مستقیم         ج(سد خونی بیضه ای           ب(مجرای اسپرم ساز          الف(اسکروتوم

 در طول اسپرمیوژنزیس کدام یک از موارد زیر رخ می دهد؟-00

 د( کسب تحرک        ج(تشکیل فالژوم          ب(متراکم شدن هسته          الف(تشکیل اکروزوم

 در فرایند اسپر میوژنز فاگوسیتوز سیتوپالسم اضافی اسپرماتید بعهده کدام سلول است؟-02

 د( سرتولی              ج(اسپر ماتوگونی         ب(میوئید           الف(لیدیگ



 کدام مجرای ناقل اسپرم توسط اپی تلیوم مطبق کاذب پوشیده است؟-03

 د( لوه های مستقیم                   ج(شبکه بیضه             ب(دفران                 الف(افران

 کدام یک از مجرای زیر حاوی مژه متحرک است؟ -04

 epididymidisاپی دیدیم ب(   deferensدفرانالف(

 efferentesوابران د(  ejaculatory انزالیج(

 را نشان می دهد؟ کدام سلول در ساختمان بیضه خصوصیات عضله صاف -05

 سرتولیب(  الیدیگالف(

 میوئیدد(  میواپیتلیانج(

 بیضه ای نقش دارد؟ –کدامیک از عوامل زیر در ایجاد سد خونی -06

 اتصاالت محکم بین سلول های آندوتلیال ب( ت محکم بین بین سلول های سر تولیاتصاالالف(

 ه لوله های اسپرم سازتیغد(  پل های سیتوپالسمی بین سلول های اسپرماتوژنیک ج(

 کدام سلول لوله های اسپرم ساز دارای هسته مثلثی شکل و هسته واضح می باشد؟ -07

 اسپرماتوسیت اولیه ب(  اسپرماتوگونیالف(

 سر تولید(  اسپر ماتوسین ثانویهج(

 اسپرم ها پس از آزاد شدن ، بلوغ و رسیدگی خود را در کدام قسمت بدست می آورند؟ -08

 کانال افرانب(  های سمینی فروسلوله الف(

 کانال دفراند(                            اپی دیدیمج(

 در اسپرمیوژنز ، سیتوپالسم  اضافه توسط کدام سلول  برداشته می شود؟-09

 الف(لیدیگ                  ب(سرتولی

 ج(ماکروفاژ                   د(گرانولوز

 ( را ترشح می کند؟ABP) Androgen  Binding  Proteinکدام سلول در بیضه-21

 اسپرماتوگونیاب(  الیدیگالف(

 اسپرماتوسیت اولیهد(  سر تولیج(

( متصل می reteestis t( توسط کدامیک  به شبکه بیضه )Seminiferous  tubulesلوله های اسپرم ساز)-20

 شوند؟

 لوله های مستقیمب(  اپی دیدیمالف(

 رانمجرای افد(  مجرای دفرانج(

 کدام ساختار در بیضه معادل پرده صفاقی است؟-22



 مدیاستینومب(  طبقه آلبوژینه الف(

 طبقه واژینالیسد(  اسکروتومج(

 بیضه ای محافظت اسپرم ها را تامین می کند؟-کدام ساختار زیر بعنوان سد خونی-23

 غشاء پایه سلول های سرتولیب(  اتصاالت بین سلول های سرتولیالف(

 آکروزوم اسپرمد(  یه اسپر ماتوگونی هاغشاء پاج(

 فاگوسیتوز سیتوپالسم اضافه اسپرماتوزوئید ها  در طی اسپرمیوژنز توسط کدام  سلول انجام می شود ؟-24

 الف(البدیگ                    ب(ماکروفاژ                      ج(سرتولی                   د(میوئید

 رخ می دهد؟ Spermiogenesisکدامیک از اتفاق زیر طی -25

 الف(تقسیم میوز                      ب(تشکیل اکروزم

 ج (تقسیم میتوز                       د(همانند سازی

 مایع انزالی در کدام ناحیه به پیشابراه تخلیه می گردد؟-26

 د(ناویکوالریس                  ج(پروستاتی      (آلتی                   ب    الف(غشائی                  

 اجسام آمیالسه در کدام قسمت زیر است؟ -27

 د(غده کوپر   ج(غده پروستات  ب(غدد لیتر  الف(وزیکول سمینال 

 شرکت دارند؟« بیضه ای -سد خونی» کدامیک از سلول های زیر در ساختمان  -28

 Iد(اسپرماتوسیت   ماتوگونیا ج(اسپر ب(سلول های سرتولی  الف(سلول های لیدیگ )بینابینی(

 کدام سلول دیواره لوله سمینیفر )منی ساز( تکثیرپذیر نیست؟ -29

 د(اسپرماتید   IIج(اسپرماتوسیت  Iب(اسپرماتوسیت الف(اسپرماتوگونیا 

 در جدار لوله منی ساز کدام سلول نقشی ترشحی دارد؟ -31

 د(اسپرماتید  ج(سرتولی  ب(اسپرماتوگونی  الف(لیدیگ 

 حاصل اولین تقسیم میوز سلول های جنسی مرد، کدامیک از سلول های زیر است؟ -30

 د(اسپرماتید  IIج(اسپرماتوسیت دوم  Iب(اسپرماتوسیت اول الف(اسپرماتوگونیا 

 در دستگاه تناسلی مرد ترشحات کدام غده است که اثر سرطان زایی آن به ثبوت رسیده است؟ -32

 د(غده لیتر  ج(غده تایسون   ب(غده کوپر الف(غده پروستات 

 ترشحات کدامیک از غدد زیر محتوی فروکتوز است؟ -33

 د(بیضه  ج(کیسه منی  ب(غده کوپر  الف(پروستات

 کدامیک از سلول های زیر در لوله های منی ساز بیضه بالغ واسطه تغذیه سلول های دیگر می باشد؟ -34

 د(سلول های سرتولی  ید ج(اسپرمات IIب(اسپرماتوسیت  Iالف(اسپرماتوسیت 



 کدامیک از اجزای زیر ویژه بافت بینابینی بیضه است؟ -35

 د(سلول لیدیگ ج(اسپرماتوسیت دوم  ب(سلول سرتولی  الف(اسپرماتوگونیا 

 محل استقرار سلول های لیدیگ کجاست؟ -36

 ب(بین اسپرماتوگونی ها   الف(مجاور سلول های سرتولی 

 د(در بافت بینابینی لوله های منی ساز   از ج(در غشای پایه لوله منی س

 کدام سلول در بیضه افراد بالغ می تواند ترشح گونادوتروپین را مهار کند؟ -37

 د(لیدیگ  ج(سرتولی  IIب(اسپرماتوسیت  Iالف(اسپرماتوسیت 

 لوله های منی ساز در بیضه انسان توسط چه سلول هایی قدرت انقباضی پیدا می کنند؟-38

 د(میوفیبروبالست  ج(میوسیت   ب(میوئیدی   پیتلیال الف(میوا

سلول های اسپرم ساز توسط کدام سلول لوله منی  (Residual bodyسیتوپالسم اضافه )اجسام باقیمانده  -39

 ساز پاکسازی می شود؟

 د(میوئید  ج(اسپرماتید  ب(سرتولی  الف(اسپرماتوگونی 

 پرستار چیست؟ در بیضه مرد بالغ و سالم نام دیگر سلول -41

 د(اسپرماتید         ج(سلول سرتولی      Bب(اسپرماتوگونی نوع  Aالف(اسپرماتوگونی نوع 

 عضله دارتوس در کجا وجود دارد؟ -40

  ب(سفید پرده بیضه )آلبوژینه(             الف(پوست کف پا

 د(پوست زیر بغل     ج(اسکروتوم)پوست بیضه(

ران سالم غیربالغ ماده پنیری شکل بودار به نام اسمگما از کدامیک از نواحی زیر در مرد سالم و بالغ و پس -42

 ترشح می شود؟

 (Foreskin)د(غدد چربی پرده پوس          ج(مجرای انزالی     ب(جسم اسفنجی      الف(اجسام غاری 

 م انجام وظیفه می کند؟کدامیک ازترکیبات زیربه عنوان ماده انرژی دهنده مهم برای اسپرم مردبالغ وسال-43

 د(الکتوز  ج(گلیکوژن  ب(فروکتوز  الف(گلوکز 

 صفات ثانویه جنسی مذکر به فعالیت کدامیک از سلول های زیر بستگی دارد؟ -44

 د(اسپرماتید  ج(میوئید  ب(لیدیگ  الف(سرتولی 

 یافت می شود؟ قند فروکتوز که برای تحرک اسپرم مفید می باشد بیشتر در ترشحات کدام ساختمان -45

 د(اپی دیدیم  ج(غذد کوپر  ب(کیسه منی  الف(پروستات 

 کدام یک از سلول های زیر در مجاورت غشا پایه لوله اسپرم ساز قرار گرفته است؟ -46

 د( اسپرماتوگوتیوم ج( اسپرماتید ب( اسپرماتوسیت ثانویه الف( اسپرماتوسیت اولیه



 چه نوع غددی می باشند؟  Tysonغدد  (Poreskin)در ضخامت پره پوس  -47

 د(مختلط سروزی موکوسی  ج(چربی ویژه  ب(موکوسی  الف(سروزی 

 در مجاری اسپرمسازی بیضه مردان سالم کدام سلول عمل بیگانه خواری را انجام می دهد؟ -48

 د(ماکروفاژ  ج(سرتولی  ب(لیدیگ  الف(میوئید 

 ای مژه غیر متحرک است؟پوشش کدام قسمت از مجاری تناسلی در مردان دار -49

 د(لوله های منی ساز  ج(اپی دیدیم  ب(پیشابراه پروستاتی  الف(مجرای انزالی 

 پوشش کدامیک از نواحی زیر از یک الیه سلول سرتولی تشکیل شده است؟ -51

 د(اپیدیدیم  ج(مجرای ناقل  ب(مجاری وابران   الف(لوله راست 

 فعالیت آنها به ترشح کدامیک از هورمون های زیر بستگی دارد؟ارتفاع سلول های پوششی کیسه منی و  -50

 LHد(                     FSHج( ب(استروژن   الف(تستوسترون 

 توسط کدام سلول بیضه ترشح می شود؟ ABPپروتئین متصل شونده به آندروژن  -52

 د(اپیدیدیم  ج(میوئید  ب(لیدیگ  الف(سرتولی 

 نسبت به عوامل محیطی آسیب رسان مقاوم تر است؟کدامیک از سلول های زیر  -53

 د(سلول سرتولی  ج(اسپرماتوزوئید    ب(اسپرماتوسیت الف(اسپرماتوگونی 

 

 

 

   

 پاسخ تست های  دستگاه تولید مثل مرد

 ج -94 ج -91 ج -11 ب-52 د-13 الف-4 الف-1

 الف -25 د -95 د -19 ج-52 ج-13 الف-15 الف-5

 الف -21 ب -91 د -12 ج -53 ب-14 د-11 د-1

 الف -25 ب -99 د -12 ب -53 ج-55 د-15 ج-9

 د -21 ب -92 ج -13 د -54 ب-51 ب-11 ب-2

  د -92 ب -13 ج -15 د-55 د-19 الف-2

  ج -93 ب -14 ج -11 الف-51 د-12 ج-3

  ج -93 ج -95 ج -15 ج-59 الف-12 ب-3

 

 

 



 زن یدمثلتول دستگاه پایه علوم جامع های آزمون های تست

 اولین الیه سلولی موجود در اطراف اووسیت رها شده به درون لوله رحم،چه نام دارد؟-1

 (TecaIntemaب(تک داخلی)                  (ZonaPellucidaالف(زوناپلوسیدا)

 د( کورونارادیاتا)تاج شعاعی(                          (TecaExternaج(تک خارجی)

 در لوه رحم کدام قسمت آن  می باشد؟ معمولترین محل لقاح-2

 د( قسمت داخلی جداری                   ج(آمپول                ب(تنگه            الف(شیپور

 منشاء سلول های بینایی در تخمدان چیست؟-3

 د(فولیکوالر                 ج(گرانولوزا                ب(تک خارجی         الف(تک داخلی

 لوتئال،تحت تاثیر پروژترون مترشحه از کدام مورد زیر است؟ فاز-4

 د(جفت            ج(جسم زرد              ب(سلول های گرانولوزا             الف(هیپوفیز

 در کدام یک از مراحل دوره قاعدگی سلولهای پوششی واژن انباشته از گلیگوژن می شود؟-5

 د(خونریزی                 ج(ترمیمی                ب(کم خونی           الف(ترشحی

 (محسوب می شود؟Primoridalکدام یک از ویژگی فولیکول بدوی)-6

 الف(داشتن طبقه شفاف ضخیم 

 ب(استقرار در مدوالی تخمدان

 ج(داشتم اووسیت ثانویه

 د(تشکیل قبل از تولد

 (کدام است؟Tunica albuginaساختار کپسول تخمدان )-7

 Iنوعالف(کالژن 

 ب(الیاف االستیک

 ج(عضالت صاف

 د(شبکه عروقی

 مثبت هستند؟PASکدام سلول اپی تلیوم غدد معدی،-8

 الف(موکوسی

 ب(اصلی

 ج(کناری

 د(آندوکرین

 ( آندومتر است؟Luteal Phaseکدام یک از موارد زیر ویژگی مرحله ترشحی )-9



 الف(کاهش ترشح گلیکوپروتئین

 ب(پیچ خوردگی شدید غدد رحمی

 داقل ضخامت اندومتریومج( ح

 د(افزایش میتوز

 اتصال کدام جزء فولیکول تخمدانی  با اووسیت از نوع سوراخ دار می باشد؟-01

 د(تک داخلی          ج(تاج شعاعی                         ب(گرانولوزا                الف( ناحیه شفاف               

 ن کدام است؟سلول جنسی فولیکول ثانویه  تخمدا-00

 ج(اووسیت ثانویه                    د(اووگونی       ب(اووسیت اولیه                    الف(سلول زایای بدوی  

 پس ازاووالسیون،اووسیت در چه مرحله ای قرار دارد ؟-02

 IIب(پروفاز میوز                                  Iالف(پروفاز میوز

 IIد(متافاز میوز                                Iج (متافاز میوز

 منشاء سلول های  بینابینی تخمدان کدام است؟-03

 ج(تک خارجی                       د(اپی تلیوم زایا               ب(الیه گرانولوزا            الف(تک داخلی       

 ناحیه مرکزی تخمدان فاقد کدام مورد زیر است؟-04

 لنفی                    ب(سلول های نافی                      الف(عروق 

 د(شریانچه                          ج(فولیکول            

 کدام عامل زیر در جلوگیری از ریزش طبقه بازال آندومتر در رحم دخیل است؟ -05

 الف(نوع خونگیری

 ب (ماهیت ترشحات غدد

 ین ناحیهج(تکثیر ناپذیری سلول ها در ا

 د (ویژگی سلول های استروما در این ناحیه

 دومیم گویچه قطبی در کدام مرحله تشکیل می شود ؟-06

 الف(قبل از اووالسیون

 ب (پس از انجام لقاح

 ج(شروع اولین تقسیم میوزی

 د(شروع دومین تقسیم میوزی

 ؟در دستگاه تناسلی زنانه اپی تلیوم کدام قسمت  از نوع منطبق می باشد -07

 الف(لوله رحم                            ب(رحم                        ج(اپی تلیوم ژرمینال                       د(واژن



 کدام قسمت در فولیکول های تخمدانی فاقد  سلول است ؟-08

 الف(زوناپلوسیدا                           ب(تک داخلی             

 د( کورونا رادیاتا                      ج(تک خارجی       

 اپیتلیوم کدام مورد مطبق سنگفرشی است؟ -09

  ب(اندوسرویکس    الف(اگزوسرویکس 

 (Body)د( تنه رحم  (Fundus)ج(فوندوس یا طاق رحم 

 درست است؟« لوله رحم»کدام جمله در مورد هیستوفیزیولوژی  -21

 ه داشته، بعضی موارد مورد نیاز خود را از آن می گیردالف(تخم بارور بر سطح ترشحات مخاطی تکی

 ب(حرکات دودی لوله رحم و حرکت مژه های سلول های مژه دار تخمک را به سوی رحم می رانند

 ج(هر دو مورد درست است

 د( هیچکدام از موارد درست نیست

 کدام جمله در مورد خونریزی ماهیانه زنان)قاعدگی( درست است؟ -20

 طه ریزش اپیتلیوم مخاط رحم، دچار خونریزی می شود.الف(به واس

ب(به واسطه ریزش تمامی بافت های پوششی، غددی، همبندی مخاط رحم، خونریزی قاعدگی و اسفنجی رحم، 

 دچار خونریزی می شود.

 ج(به واسطه ریزش تمامی بافت های پوششی، غددی، همبندی مخاط رحم، خونریزی قاعدگی بوجود می آید

 زی قاعدگی تنها ناشی از پارگی عروق پرخون شده استر مخاط )کوریون( رحم است.د( خونری

 کدامیک از موارد زیر از مشخصات واژن است؟ -22

 الف(توسط اپیتلیوم سنگفرشی مطبق غیر شاخی پوشیده شده است

 ب(سلول های اپیتیال آن غنی از گلیکوژن است

 ج(دارای تعداد زیادی غدد موکوسی است

 وم آن توسط ترشحات غدد گردن رحم مرطوب نگه داشته می شودد( اپیتلی

 در مورد تشکیل ناحیه شفاف فولیکول تخمدانی کدام جمله صحیح است؟ -23

 الف(از گلیکوپروتئین های ناشی از سلول های گرانولوزا ساخته شده است

 ب(از گلیکوپروتئین های ناشی از سلول های اوویست ساخته شده است

 وتئین های ناشی از هر دو ساخته شده استج(از گلیکوپر

 د( ناحیه شفاف یک پرده بازال مستقل است و به سلول های مجاور بستگی ندارد.



را مهار  LH,FSHدر تخمدان انسان کدام هورمون است که از سلول های گرانولوزا ترشح شده می تواند  -24

 نماید؟

 د( پروژسترون  ج(استروژن  ب(آندروژن  الف(فولیکولوستاتین یا گونادوستانین 

 را در تخمدان توجیه می کند؟ (Zona Pellusida)کدام گزینه زیر عمل ناحیه شفاف  -25

  ب(تبادالت متابولیک و حفافظت تخمدان از بیگانه خواری   الف(تشکیل تک داخلی

 د( ترشح پروژسترون   ج(تولید استروژن 

 زن سالم و بالغ ترشح می شود؟هورمون ریالکسین از کجای دستگاه تناسلی  -26

 د( جسم سفید جوان  ج(جسم زرد آبستنی   ب(تک داخلی الف(تک خارجی 

 کدامیک از هورمون های زیر توسط جسم زرد ترشح می شوند -27

د( استروژن و بیشتر        ج(فقط گنادوتروبین    ب(فقط پروژسترون                     الف(فقط استروژن 

 پروژسترون 

 هورمون های تناسلی زنانه ابتدا توسط کدامیک از اجزای زیر تولید می شوند؟-28

  ب(تک داخلی (Zone Pellucida)الف(ناحیه شفاف 

 (Corona radiate)د( تاچ پرده ای     ج(تک خارجی 

 کدام قسمت دستگاه تناسلی زنانه فاقد غدد می باشد؟ -29

 د( واژن )مهبل( ج(تنه رحم  ب(اندوسرویکس   الف(طاق رحمی 

 کدام سلول های فولیکول رسیده در ایجاد جسم زرد شرکت می کنند؟ -31

  ب(تک خارجی و گرانولوزا  الف(تک داخلی و خارجی 

 د( گرانولوزا و تاج پرده ای )تاج شعاعی(  ج(تک داخلی و گرانولوزا

 ؟کمترین میزان ترشح هورمون استروژن در کدام مرحله از قاعدگی می باشد -30

 د( هیچکدام    ج(دوره خونریزی  ب(دوره ترشحی     الف(دوره ترمیم 

 محل مشاهده آلبوژینه در تخمدان کجاست؟ -32

 د( در اطراف فولیکول گراف  ج(در مدوال  ب(در بافت بینابینی     الف(زیر اپی تلیوم ژرمینال

 کدام قسمت از مخاط رحم هنگام قاعدگی دچار ریزش نمی شود؟ -33

 د(طبقه اسفنجی  (Basal)ج(طبقه بازال   ب(طبقه متراکم  پی تلیوم مخاط الف(ا

 عمل تبادالت غذایی در تخمک توسط کدام قسمت انجام می شود؟ -34

 د( موئینه های سینوروئیدی ج(تک داخلی  ب(تک خارجی   الف(طبقه شفاف 

 از چه نوع است؟ (Exocervix)اپی تلیوم گردن رحم در سطح خارجی که متوجه مهبل می باشد  -35



 د( مطبق سنگفرشی غیر شاخی  ج(مطبق کاذب مژه دار  ب(مکعبی ساده  الف(منشوری ساده 

 بافت پوششی اندوسرویکس رحم از چه نوع است؟ -36

 د( استوانه ای ساده      ج(سنگفرشی ساده       ب(مطبق استوانه ای مژه دار      الف(مطبق سنگفرشی کاذب 

 عوامل زیر باعث تحریک تخمک گذاری می شود؟کدامیک از  -37

 ب(رشد تک داخلی   الف(تقسیم سلول های گرانولوزا 

 LHد( افزایش سریع هورمون    ج(افزایش عروق فولیکولی

 قسمت عمده ساختمان جسم زرد از کدام سلول تشکیل شده است؟ -38

 ب(بافت همبندی عروقی    الف(سلول های تک خارجی 

 د( سلول های تک داخلی  ولوزای تغییر شکل یافته ج(سلول های گران

 از غدد کدام عضو زیر مشتق می شود؟ (Nabothian cyst)غده یاسیست نابوت  -39

 د( لوله رحم  ج(تنه رحم  ب(گردن رحم  الف(واژن 

 در کدامیک از قسمت های موجود در تخمدان زونا پلوسیدا )طبقه شفاف( قابل رؤیت است؟ -41

 د( فولیکول های بدوی  ج(فولیکول های در حال رشد  ب(جسم سفید   الف(جسم زرد

 عملکرد فیبروبالست قشر تخمدان زن جوان و بالغ با سایر فیبروبالست ها چه تفاوتی دارد؟ -40

 ب(کالژن سازی کم دارد  الف(کالژن سازی زیاد دارد

 د( قدرت میتوز ندارد ج(به تحریکات هورمونی پاسخ می دهد

در زنان بالغ و سالم و جوان )قبل از یائسگی( کدامیک از ترکیبات زیر را  (Uterine glands)حمی غدد ر -42

 ترشح می کند؟

 د( گاالکتوز  ج(فروکتوز  ب(الکتوز   الف(گلیکوژن و ماده موکوئیدی 

یادش در دستگاه تناسلی زن سالم و بالغ کدام سلول است که هورمون مردانه تراوش می کند و فعالیت ز -43

 باعث رشد مو در صورت زن می شود؟ 

 د(ائوسیت اول   Egg cellج( ب(سلول ژرمینال   الف(سلول نافی 

 با کدامیک از فازهای آندومتر رحم مطابقت دارد؟ (Theca interne)ترشحات تک داخلی  -44

 د( کم خونی )ایسکمی(  ج(ترشحی   ب(خونریزی الف(تکثیر )پرولیفراتیو(

 واحی زیر در رحم دارای دو نوع بافت پوششی مختلف است؟کدامیک از ن -45

  (Fondus)ب(طاق   (Uterine Tube)الف(لوله رحمی 

 (Cervix)د( گردن     (Body)ج(تنه 

 اندومتر رحم به کدامیک از طبقات آن طاق می شود؟ (Funcetional)الیه عملکردی  -46



  جی د( متراکم و اسفن  ج(بازال  ب(متراکم   الف(اسفنجی 

 سلول نافی تخمدان معادل کدامیک از سلول های زیر محسوب می شود؟ -47

 د( اسپرماتید ج(اسپرماتوزوا  ب(سرتولی الف(لیدیک 

 کدام قسمت از دستگاه تناسلی زن دارای بافت پوششی سنگفرشی مطبق است؟ -48

 د( واژن   ج(رحم  ب(آندوسرویکس الف(لوله فالوپ 

 ون استروژن بوسیله یکی از گزینه های زیر تراوش می گردد؟در تخمدان انسان هورم -49

 د( جسم سفید  ج(جسم زرد قاعدگی  ب(سلول گرانولوزا  الف(سلول نافی 

 تکثیر طبقه بازال برای ترمیم آندومتر ریخته شده تحت تاثیر کدام هورمون می باشد؟ -51

  د( استروژن          ج(پروژسترون   LHب( FSHالف(

 

  زن های  دستگاه تولید مثل پاسخ تست

 ب -49 ج -40 ج -33 ب -25 د-07 ب-9 د-0

 د -51 الف -42 الف -34 ج -26 الف-08 ج-01 ج-2

  الف -43 د -35 د -27 الف -09 ب-00 الف-3

  الف -44 ب -36 ب -28 ج -21 د-02 ج-4

  د -45 د -37 د -29 ب -20 الف-03 الف-5

  د -46 ج -38 ج - 31 ج -22 ج-04 د-6

  الف -47 ب -39 ج -30 ج -23 الف-05 الف-7

  د -48 ج -41 الف -32 الف -24 ب-06 الف-8

 

 

 

 

 

 

 

 



 اعضای حسی پایه علوم جامع های آزمون های تست

 نورون های دو قطبی در کدامیک از ساختمان های زیر وجود دارد؟-1

 ب(شبکیه چشم                     الف(ایه پورکینژمخچه

 د(شاخ قدامی نخاع              انگلیون های سمپاتیکج(گ

 در کدامیک از ساختارهای زیر بافت پوششی زیر کپسولی مشاهده می شود؟-2

 د(قرنیه                ج(عنبیه          ب(اجسام مژگانی           الف(عدسی چشمی

 کدام قسمت از شبکیه فقط از سلولهای مخروطی تشکیل شده است؟-3 

 د(قسمت خلفی                 ج(اوراسراتا           ب(نقطه کور             ف(لکه زردال

 در کدام ناحیه شبکیه چشم سلولهای  فتورسپتور منحصر به سلولهای مخروطی است؟-4

 د(کانون یا لکه زرد             ج(اوراسراتا            ب(پاپی بینایی              الف(نقطه کور

 کرتی در حلزون گوش توسط کدامیک از ساختارهای زیر پوشیده شده است؟ عضو-5

 د(غشاءتکتوریال              ج(کوپوال            ب(غشاء رایسنر          الف(اجام اتولیتیک

 در کدام یک از مناطق زیر اپی تلیوم شبکیه نازک و دو الیه ای می باشد؟-6

 د(لیمبوس              ج(دیسک بینایی                 اب(اوراسه ات               الف(فووا

 کدام قسمت از البیرنت غشایی گوش داخلی فاقد سلولهای حساسه موئی است؟-7

 د(مجرای حلزونی         ج(مجرای آندولنفاتیک                ب(ساکول            الف(اوتریکول

 شرکت دارد؟ المینافوسکا در ساختمان کدامیک از موارد ذیل-8

 د(فرنیه                ج(شبکیه         ب(مشیمیه           الف(صلبیه

 کدامیک از پوشش های زیر منشاء مزدرمی دارد؟-9

       ب(الیه جداری کپسول بومن                   الف(اندوتلیوم قرنیه

 د(اپی تلیوم عدسی چشم                      ج(پوشش آلوئل    

 قباض جسم مژگانی به کدامیک از موارد زیر منجر می شود؟ان-01

 ب(افزایش تحدب عدسی              الف(کاهش تحدب عدسی

 د(افزایش قطر مردمک                      ج(کاهش قطر مردمک

 در کدامیک از ساختارهای زیر سلولهای عصبی دو قطبی مشاهده می شود؟-00

 د(ناحیه بطن مغزی            ج(گانگلیون حسی              رکنژب(پو             الف(عضو کورتی

 سلول های پیگمانته که رنگ چشم را ایجاد می کند در کدامیک از ساختارهای زیر مشاهده دمی شود؟-02

 د(عنبیه              ج(ملتحمه           ب(صلبیه               الف(فرنیه



 (محل سیناپس بین کدام دو سلول  زیر است؟Outer-Plexiformالیه شبکه ای خارجی )-03

 ب(فتورسپتور با دوقطبی                  الف(مولر بافتورسپتورها

 د(آماکرین با سایر سلول ها                   ج(دو قطبی با گانگلگیون

 کدام بخش زیر در با جذب مایع از اطاقک قدامی اهمیت دارد؟-04

 ب(اپی تلیوم قرنیه                        الف(شبکه ترابکوالئی

 د(اندوتلیوم قرنیه                            ج(اپی تلیوم پیگمانته

 جسم مژدگانی در امتداد کدام قسمت از الیه های چشم است؟-05

 د(شبکیه                    ج(عنبیه              ب(کوروئید           الف(غشاء بروخ

 ننده  خارجی در شبکیه مربوط به کدام سلول است؟غشاء محدود ک-06

 د(مولر          ج(آماکرین           ب(مخروطی            الف(استوانه ای

 کدام الیه قرنیه حاوی رشته های کالژن موازی و فاقد رگ خونی است؟-07

 لیمبوسد(               ج(غشاء دسمه             ب(استروما            الف(غشاء بومن

 پوشش سطح داخلی پرده صماخ کدام نوع است ؟-08

 د(سنگفرشی ساده                 ج(مکعبی ساده          ب(مطبق سنگفرشی           الف(مطبق کاذب

 توسط کدام یک  از ساختمان های زیر صورت  می گیرد؟ Aqueous humorسنتز مایع زاللیه-09

 ب(الیه کوریوکاپیلری                               الف(زوائد مژگانی                 

 ج(اپی اسکلرا                   د(غشاء بروخ   

 باز نگه داشتن منفذ چشایی در زبان به عهده ی ترشحات کدام غدد است؟-21

 د(لبی                     الف(سروزی                              ب(موکوسی                     ج(مختلط                 

 کدام یک از موارد  زیر ویژگی صلبیه محسوب می شود؟ -20

 خلفی الیه  خارجی چشم را تشکیل می دهد.ب(                          الف(دارای عروق فراوان است.

 ت.د(از بافت همبند متراکم اس             ج(سطح داخلی آن اپی سکلرا نام دارد.

 کدام یک از پاپیالهای زبانی،در انسان رشد کمتری داشته و جوانه های چشایی زیادی دارد؟-22

 (Filiformب (نخی)               (Circumvallateالف(جامی)

 (Foliateد(برگی)                           (Fungiformج(قارچی)

 دارد؟الیه ای که مشیمیه را از شبکیه جدا می کند ،چه نام -23

 الف(غشاء دسمه                                      ب(غشاءبروخ

 ج(غشاءبومن                                          د(الیه رنگدانه ای



 اپی تلیوم مطبق استوانه ای در کدام مورد یافت می شود ؟-24

 اب صوتی کاذب                  د(ملتحمهج(طن            الف(مجرای غده عرق               ب(کیسه صفرا   

 کدام ساختار چشمی فاقد رگ است ؟-25

 الف(صلبیه                         ب( شبکیه                         ج(قرنیه                         د(عنبیه

 کانال  شلم در محل اتصال کدام الیه های دیواره چشم قرار دارد ؟-26

 پلکی                    -بیه                  ب(ملتحمه کرویصل-الف(قرنیه

 مشیمیه-جسم مژگانی              د(شبکیه-ج(عنبیه

 اپی تلیوم کدام ساختمان از نوع مطبق استوانه ای است؟-27

 د(ملتحمه   الف(مجرای آنال                     ب(حالب                          ج(واژن                      

 کدام سلول  شبکیه نقش پشتیبان دارد؟-28

 الف(آماکرین                         ب(دو قطبی                          ج(مولر                      د(افقی

 کدام یک از ساختمان های زیر در چشم،کریستالین تولید می کند ؟-29

 ب(سلول های استرومای قرنیه                                        الف(اپی تلیوم قرنیه                   

 ج(رشته های لنزی                                                             د(ماتریکس زجاجیه

 هسته سلول های  فتورسپتور در کدام طبقه شبکیه  قرار گرفته اند ؟-31

 ب(هسته دار خارجی                               الف(هسته دار داخلی              

 ج(بخش خارجی سلول های استوانه ای و مخروطی             د( طبقه گانگلیونی

 غشاء محدود کننده  داخلی در شبکیه مربوط به کدام سلول است؟-30

       د(فتورسپتور                    ج(مولر               الف(آماکراین                         ب(کاجال            
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 شنوایی گیرندۀ و نوری رندۀگی های دستگاه پایه علوم جامع های آزمون های تست

 کدام توضیح در مورد پرده گوش خارجی، )پرده صماخ( درست است؟ -1

 الف( ضخامت پرده در تمام نواحی یکسان است

 قدامی کمتر است -ب( ضخامت پرده در قسمت فوقانی

 تحتانی کمتر است -ج( ضخامت پرده در قسمت خلفی

 مبندی نازک درست شده استد( از دو الیه اپیدرم نازک به عالوه الیه ه

 غدد عرق ویژه در مجرای خارجی گوش که ماده مومی مایل به زرد ترشح می کنندچه نامیده می شود؟ -2

 د( غدد تایسون  ج( غدد مول    ب( غدد سرومن   الف( غدد میبوم 

 اپیتلیوم قدامی )جلویی( قرنیه چه نوع می باشد؟ -3

 د( استوانه ای مطبق ج( مکعبی ساده   ب( سنگفرشی ساده  الف( سنگفرشی مطبق

 تمام الیه های زیر در ساختمان قرنیه چشم وجود دارند بجز: -4

 د(پرده رایسنر  ج(پرده دسمه   ب(پرده بومن  الف(المینا فوسکا 

 پرده شفاف بروخ در کدام بخش چشم دیده می شود؟ -5

 لبیه د(ص ج( قرنیه  ب(سطح داخلی مشیمیه   الف(سطح خارجی مشیمیه

 محل ترشح مایع آندولنف کجاست؟ -6

 د(عضو کورتی  Stria vascularisج(  ب(پرده رایسنر  الف(ناحیه لیمبوس مارپیچ 

 اتاق قدامی چشم کدامیک از فضاهای زیر است؟ -7

 ج( بین عدسی و زجاجیه د(بین عدسی و شبکیه ب(بین عنبیه و ملتحمه  الف(بین قرنیه و عنبیه 

 و متعادل نگه داشتن آن توسط کدامیک از قسمت های زیر انجام می پذیرد؟ حفظ موقعیت سر -8

 د(دریچه بیضی  ج( پرده تکتوریال  ب(ساکول  الف(مجاری نیمدایره 

 کدامیک از اجزای زیر در گوش به عنوان عضو شنوایی مطرح است؟ -9

 د(حلزون  ج( مجاری نیمدایره  ب(ساکول  الف(اوتریکول 

 چه نوع ویژه ای است؟ غده سرومن گوش -01

 د(موکوسی  ج( سروزی ب(چربی  الف(عرق 

 جسم مژگانی جزو کدامیک از طبقات زیر است؟ -00

 د(مشیمیه  ج( شبکیه  ب(قرنیه  الف(صلبیه 

 ماکوال در کدام قسمت از گوش داخلی وجود دارد؟ -02

 د(اوتریکول  ج( مجرای نیمدایره ای  ب(مجرای حلزونی  الف(حلزون 



 امیک از مواد زیر پروتئین ویژه ای است که ارغوان بینایی نام داشته و در سلول های شبکیه چشم نیز تشکیل می شود؟کد -03

 د(رودوپسین  ج( پروتئوگلیکان  ب(گلیکوپروتئین  الف(سیتوکروم اکسیداز 

 کدامیک از ترکیبات زیر در عدسی چشم سالم یافت می شود؟ -04

 د(سلول های اپی تلیال دراز شده  کتین ج( ا ب(االستیک  الف(میوزین 

 ماده سرومن در مجرای گوش داخلی افراد سالم از کدام غده زیر ترشح می شود؟ -05

 د(غدد زاپس  ج( غدد چربی مول  ب(غدد عرقی مروکرین   الف(غدد عرقی آپوکرین 

 غده اشکی در چشم افراد سالم و بالغ از چه نوع غددی است؟ -06

 د(گابلت ج( آسینی مختلط  موکوسی  -ب(آسینی یسروز -الف(آسینی

 پوست مجرای گوش خارجی را از خشکی محافظت می کند؟ waxچه ماده ای در افراد سالم و بالغ به صورت واکس  -07

 -08د(پانتوتنیک اسید  (Cerumen) ج( سرومن  ب(موکوپلی ساکارید  الف(اسید هیالورونیک 

 ارجی، ماده ای مومی شکل و قهوه ای رنگ ترشح می کند؟کدامیک از غدد زیر در مجرای گوش خ

 د(سرومن ج( زایس   ب(مول  الف(بومن 

کدامیک از مواد زیر ترکیبی شبیه مایع نخاعی دارد که تغذیه عدسی و قرنیه را تامین می کند و ازدیاد آن  -09

 موجب بیماری گلوکوم می شود؟

 (ترشحات کانال اشلمد ج( ترشحات غدد اشکی  ب(زاللیه  الف(زجاجیه 

 عضو کرتی در کدام قسمت از گوش داخلی دیده می شود؟ -21

 د( حلزون  ج(مجاری نیمدایره  ب(ماکول  الف(ساکول 

 غدد چربی پلک سالم افراد بالغ کدام است؟ -20

 د(طبق  ج(صلبیه  ب(زجاجیه   الف(رنگدانه ای 

 باشد؟غشا دسمه از اجراء کدامیک از ساختمان های زیر می  -23

 د( جسم مژگانی   ج(عنبیه  ب(مشیمیه  الف(قرنیه 

24- (Ear Wax) از کدام غدد ترشح می شود؟ 

 د( کویر  ج(زایس  ب(مول  الف(سرومن 

 کدام بافت شرکت دارد؟ (Sclera)در ساختمان اصلی -25

 د( عضالنی مخطط  ج(عضالنی صاف  ب(همبند موکوسی  الف(همبند تراکم 

 وسط کدام یک از ساختمان های زیر پوشیده می شود؟سطح عضو کرتی ت -26

 د( رایسنر   ج(بازیلر          ب(اتولیتیک  الف(تکتوریال 

 فضایی که بین عنبیه و عدسی چشم قرار دارد چه نامیده می شود؟-27



 (Tenon Space)د( فضای تنون   ج(فضای ویتره       ب(اطاق خلفی              الف(اطاق قدامی

 امیک از بافت های پوششی زیر البیرنت غشایی حلزون گوشی را مفروش می کنند؟کد -28

 د( سنگفرشی مطبق  ج(معکبی مطبق  ب(استوانه ای کاذب  الف(سنگفرشی ساده 

 کدامیک از سلول های زیر نقش اصلی در شکل گیری غشاء محدوده کننده خارجی و داخلی شبکیه چشم دارد؟ -29

 د( افقی                       ج(گانگلیونی                    ب(مولر   الف(آماکرین

 نورواپی تلیوم مجاری نیم دایره گوش داخلی چه نامیده می شود؟ -31

 د( رایسنر  ج(ماکوال ب(کریستا  الف(عضو کرتی 

 ساختمان حساسه ماکوال در کدام قسمت گوش داخلی قرار گرفته است؟ -30

 د( مجرای آندولنفاتیک   ج(اسکاالی میانی  ول ب(اوتریک الف(آمپول مجاری نیم دایره

 در ساختمان گوش، کوپوال مربوط به کدامیک از موارد زیر است؟ -32

 د( اسپیرال گانگلیون   ج(عضو کرتی   ب(نلمر  الف(کریستاآمپوالریس 

 رد؟کدامیک از غده های زیر قسمت قدامی کره چشم را شست و شو داده و مرطوب نگه می دا -33

 د( اشکی   ج(میبوم  ب(زایس  الف(مول 

 نوع پوشش البیرنت غشایی گوش چیست؟ -34

 د( مکعبی مطبق  ج(سنگفرشی مطبق  ب(استوانه ای مطبق کاذب  الف(سنگفرشی ساده 

 پیگمان بینایی موجود در سلول های مخروطی شبکه چشم چه نام دارد؟ -35

 د( مالتین  ج(ردوپسین  ب(یدوپسین  الف(ارغوان بینایی 

 

 پاسخ تست های  دستگاه های گیرنده نوری و گیرنده شنوایی

 ب -29 د -22 الف -05 ب -8 ب -0

 ب -31 الف -23 الف -06 د -9 ب -2

 ب -30 الف -24 ج -07 الف -01 الف -3

 الف -32 الف -25 د -08 د -00 د -4

 د -33 الف -26 ب -09 د -02 ب -5

 ب -34 ب -27 د -21 د -03 ج -6

 الف -35 الف -28 ب -20 د -04 الف -7
 

 (92)پزشکی بهمن  سپهر فاضلی، علیرضا عباسی، محمد رضوانی گردآورندگان:


