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 1صفحه  
 

  یو ملکول یسلول یستز

 :بجزتمام موارد زیر در مورد تقسیم میتوز درست است،  ـ 1
 کند.شدن سنتروزوم ایفا می نقش کلیدي در مضاعف Poloدر طی میتوز کینازهاي  )الف
 باشد.هاي میتوزي القاي تشکیل دوك میتوزي میCDKیکی از عملکردهاي کلیدي  )ب
 شود.اي میهاي پوشش هستهدفسفریالسیون در طی تقسیم سلولی باعث دپلیمیریزاسیون المین )ج
 گردد.کوهزین باعث چسبندگی بین کروماتیدهاي خواهري می )د

 :بجزدر تشکیل آپوپتوزرم نقش دارند،  ـ 2
 APAF-1 الف)
 Cytochrome-C ب)
 Pro-Caspase 3 ج)
 dATP د)

گردد تا بتواند به درون هسته وارد شده و فعالیت کدام فاکتور رونویسی ابتدا فسفریله، سپس دایمر می ـ 3
 رونویسی را داشته باشد؟

 JAK د) STAT ج) MEK ب) MAPK الف)

 :بجزهاي دوك میتوزي هستند، همه موارد از میکروتوبول ـ 4
 متافازي )د قطبی )ج کینه توکوري )ب ايآستري یا ستاره )الف

 :بجزدهند، همه وقایع زیر در مرحله پروفاز میتوز رخ می ـ 5
 پاشند.هاي غشایی از هم میالیه داخلی سیستم )الف
 شوند.ها بجز در ناحیه سانترومر تخریب میکوهزین )ب
 شود.اندوسیتوز و اگزوسیتوز متوقف می )ج
 شود.فعال می APC/Cکمپلکس  )د

 افتد؟هاي اکتین توسط کدام نوع میوزین اتفاق میها در طول رشتهانتقال ارگانل ـ 6
 Vمیوزین  )د IVمیوزین  )ج IIمیوزین  )ب Iمیوزین  )الف

 ؟شودنمیها یافت از اجزاي اسکلت سلولی در همه یوکاریوت یککدامژن مربوط به  ـ 7
 بتاتوبولین )د اکتین )ج کراتین )ب آلفاتوبولین )الف

همه موارد زیر  ها در یک دوك میتوزي بسیار کمتر از یک سلول اینترفازي است.نیمه عمر میکروتوبول ـ 8
 :بجزتوانند دلیل این رویداد باشند، می
 ها در میتوزشدن میکروتوبولافزایش کوتاه )الف
 ها در میتوزتغییر در سرعت رشد میکروتوبول )ب
 ها در میتوزافزایش ناپایداري پویاي میکروتوبول )ج
 در میتوز (MAP)هاي همراه میکروتوبول کاهش فسفریالسیون پروتئین )د
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هاي کلسیم و منیزیم هاي فیبروبالست کشت شده، به مدت کوتاه با یک محلول بافري فاقد یوناگر سلول ـ 9

 شستشو شوند، چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟

 میرند.دهند و میها به دلیل فشار اسمزي آب از دست میسلول )الف
 میرند.می (Gap Junctions)دار ز طریق اتصاالت شکافدادن یون کلسیم اها به دلیل از دستسلول )ب
 شود.ار سست میددادن یون کلسیم توسط اتصاالت شکافاتصال سلول ـ سلول به دلیل از دست )ج
 شود.ها حذف و سست میاتصال سلول ـ سلول وابسته به کدهرین )د

 :بجزشوند، یافت می )Basal Lamina(هاي زیر در تیغه پایه تمام پروتئین ـ 10

 پلکتین )د کالژن )ج پرلکان )ب نیدوژن )الف

 هاي مختلف درست است؟در بافت (Basal Lamina)کدام گزینه در رابطه با تیغه پایه  ـ 11

 ها است.گاه یک سطح از سلولدر بافت چربی تکیه )الف
 کند.ه میدر بافت عضالنی هر سلول را احاط )ب
 ها نقش دارد.اي در مهاجرت سلولتلیوم استوانهدر اپی )ج
 کند.ها به مغز و نخاع را تسهیل میدر سد خونی و مغزي با نفوذپذیري انتخابی، انتشار مولکول )د

چند درجه  (Tm)باشد، میزان دماي ذوب  %50حدود  DNAدر ساختمان  C-Gچنانچه میزان جفت باز  ـ 12

 گراد خواهد بود؟سانتی

 100-95 د) 95-90 ج) 90-85 ب) 85-80 الف)

 دیده شود؟ RNAباز غیراستاندارد زیر به طور معمول ممکن است در ساختار کدام جفت ـ 13

 U-T د) G-U ج) C-T ب) G-T الف)

 هاي لیزوزومی کدام است؟مناسب جهت فعالیت هیدرولیزکننده pH ـ 14

 pH: 9 د) pH: 7 ج) pH: 4.5 ب) pH: 1 الف)

 کدام سلول است؟ (Natural Killer)کشنده طبیعی منشا سلول ـ 15

 Neutrophil د) Monocyte ج) T Cell ب) B Cell الف)

 ی است؟غشاء سلول Lipid Raftکدام گزینه از مشخصات منطقه  ـ 16

 سیالیت باال )الف
 گریزي زیادآب )ب
 هاي یونی بسیار زیادداراي کانال )ج
 فسفولیپید بسیار کم )د

 ؟نیستهاي زیر کوآنزیم یک از گزینهکدام ـ 17

 آهن )د ریبوفالوین )ج FAD ب) NAD+ الف)
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 یک پروتئین را در پی دارد؟ هاي زیر تنظیم آلوستریککدامیک از گزینه ـ 18

 کوئیتیندارشدن با یوبینشان )الف
 GTPاتصال غیرکوواالن  )ب

 فسفریالسیون و دفسفریالسیون )ج
 گلیکوزیالسیون )د

 ساز است؟مارکر مشخصه سلول بنیادي خون CDبیان کدام  ـ 19

 CD45 د) CD38 ج) CD34 ب) CD33 الف)

 در غشاي گلبول قرمز چیست؟ 3نقش پروتئین باند  ـ 20

 هاي کلرید با بیکربناتتبادل یون )الف
 هاي پتاسیم با سدیمتبادل یون )ب
 با بیکربنات H+هاي تبادل یون )ج
 با کلر H+هاي تبادل یون )د

 کدام گزینه صحیح است؟ ـ 21

 بلندتر هستند. يگلژ يگذرا از غشا يهانینسبت به پروتئ ییپالسما يدر غشا ،گذرا از غشا يهانیپروتئ الف)
 هاي غشاي پالسمایی هستند.هاي گذرا از غشاي بلندتر نسبت به پروتئینهاي غشاي گلژي داراي پروتئینپروتئین )ب
 هاي گذرا از غشاء در گلژي و غشاي پالسمایی هر دو طول برابري دارند.پروتئین )ج
 غشاي گلژي نسبت به غشاي پالسمایی بیشتر است.کلسترول در  )د

 :بجزهاي زیر نقش دارد، میتوکندري در تمام فعالیت ـ 22

 سنتز پوروفرین )الف
 القاي آپوپتوز )ب
 سنتز تعدادي از استروئیدها )ج
 هاتخریب پروتئین )د

هاي بنیادي پرتوان کننده در کشت انواع سلولالیه سلول تغذیههاي فیبروبالست به منظور یک از سلول ـ 23

کنند. ماده اي خارج سلول را نیز ترشح میهاي اجزاي ماده زمینهها پروتئینشود. این سلولاستفاده می

 اي ایجاد شده توسط فیبروبالست کدام گزینه است؟زمینه

 المینین )الف
 فیبرونکتین )ب
 IVکالژن نوع  )ج

 ايرشته کالژن )د
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هاي زیر براي تولید ساختارهاي بافتی با قابلیت تکثیر، حرکت و مهاجرت استفاده از کدامیک از مولکول ـ 24

 مناسب خواهد بود؟

 IVکالژن نوع  )الف

 هیالورونان )ب
 آگاروز )ج
 ژالتین )د

 :بجزر سطح سلول در ارتباط هستند، هاي زیر با گیرنده اینتگرین دهمه پروتئین ـ 25

 کانکسین )د IVکالژن نوع  )ج المینین )ب فیبرونکتین )الف

 

  یحیعلوم تشر

 شود؟اي به عنوان فیکساتیو ثانویه استفاده میدر تکنیک میکروسکوپ الکترونی از چه ماده ـ 26

 تتراکسید اسمیوم الف)
 گلوتارآلدیید ب)
 پارافرمالدیید ج)
 بوئن د)

 شود؟آمیزي اختصاصی زیر استفاده میها از کدام روش رنگبراي تشخیص تیغه االستیک داخلی سرخرگ ـ 27

 تولوییدن بلو الف)
 تري کروم ماسون ب)
 نقره ج)
 اُرسئین د)

 شود؟هاي بافت استخوانی میاستئوکالستکدامیک از رخدادهاي زیر موجب فعال شدن  ـ 28

 تاثیر هورمون پاراتیرویید بر استئوکالست الف)
 تاثیر هورمون پاراتیرویید بر استئوبالست ب)
 تاثیر هورمون کلسی تونین بر استئوکالست ج)
 تاثیر هورمون کلسی تونین بر استئوبالست د)

 هاي عضله اسکلتی قرمز صحیح است؟رشتهکدامیک از عبارات زیر در خصوص  ـ 29

 .اندبراي انجام انقباضات آهسته مناسب الف)
 .شوندبه سرعت دچار خستگی می ب)
 .هاي عضالنی هستندترین رشتهقوي ج)
 .آورندانرژي خود را از گلیکولیز به دست می د)
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 قرار گرفته است؟هاي اتونوم در کدام قسمت نخاع جسم سلولی نورون ـ 30
 شاخ جانبی د) شاخ قدامی ج) ماده سفید ب) رابط خاکستري الف)

 شود؟پروتئین کالژن به صورت کدامیک از ترکیبات زیر از فیبروبالست ترشح می ـ 31
 پروکالژنپره د) فیبریل ج) پروکالژن ب) تروپوکالژن الف)

 ست؟ا هاناحیه لکه زرد چشم به دلیل تجمع کدام سلولدقت بینایی  ـ 32
 گانگلیونی د) مخروطی ج) دو قطبی ب) اياستوانه الف)

 هاي عاجی دندان قرار دارد؟کدام ساختار زیر درون لوله ـ 33
 زائده تامز سلول آملوبالست الف)
 زائده راسی سلول ادونتوبالست ب)
 هاي شارپیرشته ج)
 هاي خونیمویرگ د)

 ؟کنندنمیریز بدن هورمون سنتز شده را در سیتوپالسم خود ذخیره هاي ترشحی کدامیک از غدد درونسلول ـ 34
 جزایر النگرهانس الف)
 آدنوهیپوفیز ب)
 قشر فوق کلیه ج)
 پاراتیرویید د)

 شود؟پوتاالموسی در ناحیه برجستگی میانی ترشح میهاي هیهورمون تولیدي کدام یک از هسته ـ 35
 اینفاندیبوالر د) وستیبوالر ج) پاراونتریکوالر ب) سوپرااپتیک الف)

 هاي میویید در کدام منطقه از ساختار بیضه قرار دارند؟سلول ـ 36
 بافت همبند تونیکا آلبوژینه الف)
 بافت همبند مدیاستین ب)
 هاي اپیدیدیملولهاطراف  ج)
 هاي اسپرم سازاطراف لوله د)

 ؟نیستکدام عبارت زیر در مورد فولیکول ثانویه تخمدانی صحیح  ـ 37
 .هاي کومولوس اووفروس استداراي سلول الف)
 .داراي تکاي داخلی و خارجی است ب)
 .داراي سلول اووسیت ثانویه است ج)
 .داراي منطقه شفاف است د)

 هاي ششی برعهده کدام سلول است؟عمل ترمیم اپیتلیوم خانه ـ 38
 نوموسیت نوع یک الف)
 نوموسیت نوع دو ب)
 سلول کالرا ج)
 سلول غباري د)
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 ؟نداردهاي کلیوي وجود بولویک از ساختارهاي زیر در ناحیه البیرنت قشري لکدام ـ 39
 کنندهمجراي جمع الف)
 جسمک کلیوي ب)
 لوله پیچیده نزدیک ج)
 لوله پیچیده دور د)

 شود؟هاي زیر ایجاد میاي گلومرول کلیه توسط کدام یک از سلولهاي تصفیهشکاف ـ 40
 پدوسیت د) السیس )ج مزانژیال ب) اندوتلیال الف)

 مویی اندام کورتی گوش داخلی صحیح است؟هاي خصوص سلولکدام عبارت زیر در ـ 41
 .داراي یک کینوسیلیوم و تعداد فراوانی استرئوسیلیا هستند الف)
 .کنندهاي وابران عصبی را دریافت نمیپایانه ب)
 .هاي مویی داخلی خطی استآرایش استرئوسیلیاهاي سلو ل ج)
 .یابندهاي مویی خارجی در یک ردیف آرایش میسلول د)

 ؟ندارندهاي زیر حضور یک از بخشهاي ششی در جدار کدامخانه ـ 42
 مجراي آلوئولی الف)
 کیسه ششی ب)
 دهلیز ج)
 برونشیول انتهایی د)

 شود؟یند تشکیل دندان، رباط دور دندانی توسط کدام بافت زیر ایجاد میاطی فر ـ 43
 مزانشیم اطراف اندام مینایی الف)
 اپیتلیوم مینایی داخلی ب)
 مزانشیم درون اندام مینایی ج)
 اپیتلیوم مینایی خارجی د)

 ؟دهندنمیکدام یک از اعمال زیر را انجام  )Ito(اي کبد هاي ستارهسلول ـ 44
 هاي قرمز پیرفاگوسیتوز گلبول الف)
 ذخیره ترکیبات چربی ب)
 تولید ماتریکس برون سلولی ج)
 ایجاد میوفیبروبالست د)

 کدام یک از غدد ضمیمه دستگاه تناسلی مرد عالوه بر ترشحات برون ریز، ترشحات درون ریز نیز دارد؟ ـ 45
 بولبویورترال د) پروستات ج) سمینال وزیکل ب) اپیدیدیم الف)

 گیرد؟وزیکول شنوایی از کدام ساختار رویانی منشا می ـ 46
 اولین شکاف حلقی الف)
 پالکود گوشی ب)
 اولین بن بست حلقی ج)
 اولین کمان حلقی د)
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 در تشکیل کدام ساختار تشریحی بدن نقش دارد؟ (DMP)برجستگی مزانشیمی پشتی  ـ 47
 ورید نافی د) سینوس کروناري ج) ورید مارشال ب) دریچه استاش الف)

 کدام هسته متعلق به ستون وابران احشایی عمومی است؟ ـ 48
 سولیتاریوس د) بزاقی فوقانی ج) امبیگوس ب) زیر زبانی الف)

 هورمون آنتی مولرین متعلق به کدام گروه است؟ ـ 49
 SHH د) TGFβ ج) WNT ب) FGF الف)

 است؟هاي کلیوي کدام منشاء وزیکول ـ 50
 مجراي مزونفریک الف)
 مجراي پارامزونفریک ب)
 بافت مزونفریک ج)
 بافت متانفریک د)

 کدام یک از عوامل پاراکراین در رشد آکسون، آنژیوژنز و تمایز بافت مزانشیمی نقش دارد؟ ـ 51

 SHH د) TGFβ ج) WNT ب) FGF الف)

 شود؟هاي جنینی شبیه هورمون رشد است و سبب دیابتی شدن مادر میکدام یک از هورمون ـ 52
 سوماتوماموتروپین الف)
 پروژسترون ب)
 نژاسترو ج)
 گنادوتروپین کوریونی د)

 رباط گرد کبدي بقایاي کدام ساختار است؟ ـ 53
 شریان نافی الف)
 ورید نافی راست ب)
 ورید نافی چپ ج)
 ايزردهشریان  د)

هاي پر استعداد متعهد شوند تا روند تمایزي شود سلولطی زندگی داخل رحمی، فرایندي که موجب می ـ 54
 مشخصی را طی کنند، چه نام دارد؟

 Arborization د) Induction ج) Determination ب) Differentiation الف)

کنند. این فرایند که به دلیل سلول گلیال تمایز پیدا می 10تا  5ازاي هر نورون حدود وین بافت عصبی به کدر ت ـ 55
 دهد، چه نام دارد؟هاي مجاور رخ میاثر نورون بر سلول

 ءالقا د) اپوپتوز ج) نکروز ب) مهار الف)

 شود؟عصب بینایی توسط کدام سلول ساخته میهاي آکسونغالف میلین  ـ 56
 اولیگودندروسیت د) رماك ج) شوان ب) اقماري ف)ال
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برآمدگی ماگزیالري و برآمدگی بینی خارجی به یکدیگر جوش نخورند، کدام  ،اگر در هنگام تشکیل صورت ـ 57
 شود؟ناهنجاري مادرزادي ایجاد می

 شکاف کام اولیه الف)
 هولوپروزانسفالی ب)
 لب شکري میانی ج)
 مایل صورتشکاف  د)

 کدام ساختار از مزوگاستر شکمی است؟ ءمنشا ـ 58
 رباط وریدي الف)
 رباط داسی شکل ب)
 رباط فرنیکوکولیک ج)
 رباط گاسترواسپلنیک د)

 کند؟جوانه اندام فوقانی در کدام زمان شروع به تشکیل شدن می ـ 59
 ماه پنجم د) ماه ششم ج) هفته پنجم ب) هفته ششم الف)

 توان جنسیت جنین را تشخیص داد، کدام است؟زودترین زمانی که با استفاده از سونوگرافی می ـ 60
 12هفته  د) 10هفته  ج) 6ماه  ب) 5ماه  الف)

 اقدام کرد؟ هاي مادرزاديدر کدام زمان بهتر است براي پیشگیري از ایجاد ناهنجاري ـ 61
 دوره رویانی الف)
 دوره جنینی ب)
 رویانیمرحله پیش ج)
 قبل از بارداري د)

 شود؟می ساختار زیرواکوئل دار شدن مزودرم خارج رویانی سبب ایجاد کدام  ـ 62
 حفره آمنیون الف)
 سلوم داخل رویانی ب)
 آالنتوئیس ج)
 حفره کوریونی د)

 گیرد؟می ءمنشا (Abaxial)سازهاي دور از محوري کدام یک از عضالت گردن از پیش ـ 63
 ايجلوي مهره د) ژنیوهیوئید ج) اسکالن ب) اینفراهیوئید الف)

 منشا سپتوم آئورتیکوپولموناري کدام است؟ ـ 64
 اندودرم د) مزودرم ج) ستیغ عصبی ب) اکتودرم الف)

 آید؟کدام سلول زیر از مزانشیم اولیه ستیغ گنادي بوجود می ـ 65
 چتري د) الیدیگ ج) سرتولی ب) میخی الف)
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 ؟شودنمی) کدامیک ازعضالت زیر فلج Erbصدمه تنه فوقانی شبکه بازویی (فلج  در ـ 66
 Serratus anteroir الف)
 Deltoid ب)
 Biceps brachii ج)
 Brachioradialis د)

انسداد یا صدمه یک شریان  اگر ،شودمتعاقب یک عمل جراحی در ناحیه ساعد عصب مدیان دچار نکروز می ـ 67
 کدام شاخه شریانی دچار مشکل شده است؟ ،موجب این ضایعه شده باشد

 Anteror interosseus الف)
 Posterior interosseus ب)
 Recurrent interosseus ج)
 Recurrent radial د)

انگشت شست  ار اختالل حس در ناحیه خارجی ساعد وچشود که وي ددر معاینه یک بیمار مشخص می ـ 68
 باشد؟ هاي نخاعی زیر ممکن است در این بیمار تحت فشارکدامیک از ریشه .باشدمی

 C7 د) C6 ج) C5 ب) C4 الف)

 ؟ندارددر دست شرکت  Dorsal digital expansionکدامیک از عضالت زیر در تشکیل  ـ 69
 اکستانسور انگشتان الف)
 هالومبریکال ب)
 فلکسور عمقی انگشتان ج)
 هااینتراوسئوس د)

 ام راه رفتن نقش اساسی در حفظ تعادل بدن دارد؟گانقباض کدامیک از عضالت زیر در هن ـ 70
 زیموسگگلوتئوس ما الف)
 گلوتئوس مدیوس ب)
 ایلیوسواس ج)
 اداکتورماگنوس د)

 شود؟کدامیک از اعمال زیر انجام می ،اگر عصب سیاتیک در هنگام خروج از بریدگی سیاتیک بزرگ دچار ضایعه شود ـ 71
 سیون زانوکفل الف)
 اکستانسیون زانو ب)
 فلکسیون مچ پا ج)
 شست پاابدوکتور  د)

 ؟گیردنمیکدامیک از عضالت زیر از عصب پالنتار داخلی عصب  ـ 72
 فلکسور کوتاه انگشتان الف)
 لومبریکال اول ب)
 ننگشتافلکسور فرعی ا ج)
 شست پاابدوکتور  د)
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 ؟باشدنمیهاي زیر صحیح کدامیک از گزینه ـ 73
 شود.اي وارد پریکارد میفوقانی در سطح دومین غضروف دندهورید اجوف  )الف
 پیوندد. اي به ورید آزیگوس میورید همی آزیگوس با عبور از جلوي هفتمین مهره سینه )ب
 کند. مجراي توراسیک در مسیر خود از خلف قوس آئورت و شریان ساب کالوین چپ عبور می )ج
 شود. ورید اجوف تحتانی پس از ورود به قفسه سینه با واسطه پلورا از عصب فرنیک جدا می د)

 کدام ساختمان تشریحی زیر در پشت سینوس مایل پریکاردي قرار گرفته است؟ ـ 74
 مجراي توراسیک د) مري )ج ورید آزیگوس )ب ستون فقرات )الف

 باشد؟می نادرستدریچه آئورت، کدام گزینه زیر در مورد  ـ 75
 آئورتی در بالغین قدامی ـ چپ خلفی ـ راست خلفی است. موقعیت دریچه )الف
 هستند. هاي آئورتی نسبت به شریان پولمونري شاخصسینوس )ب
 شود.صداي دریچه در دومین فضاي چپ و در محدوده جناغ شنیده می )ج
 گیرد.نري قرار میتر از دریچه پولموپایین د)

 :بجزشود، هاي زیر دیده میتمام قسمت Bursa Omentalisدر جداره خلفی  ـ 76
 لوب مربعی کبد )الف
 پانکراس )ب
 مزوکولون عرضی )ج
 کلیه چپ د)

 باشد؟صحیح می (SMA)هاي زیر در ارتباط با شریان مزانتریک فوقانی کدامیک از گزینه ـ 77
 نماید.پانکراس عبور می Uncinate Processاز پشت  )الف
 گذرد.از پشت دوازدهه افقی (سوم) می )ب
 در سمت راست ورید هم نامش قرار گرفته است. )ج
 نماید. آناستوموز می Ileocolic Arteryاي از با شاخه د)

 کند؟عبور می (Median-Arcuate Ligament)کدام عنصر تشریحی زیر از عمق رباط قوسی میانی  ـ 78
 مري )الف
 آئورتاي شکمی )ب
 ورید اجوف تحتانی )ج
 زنجیره سمپاتیک د)

 پذیرد؟رفلکس کرماستر، جهت بررسی کدام سطح از نخاع صورت می  ـ 79
 L3-L4 د) L2-L3 ج) L1-L2 ب) T12-L1  الف)

 ها کدام است؟ترین الیه پوشاننده کلیهخارجی ـ 80
 کپسول رنال )الف
 الیه چربی پري رنال )ب
 الیه چربی پارارنال )ج
 فاسیاي رنال د)
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 ؟باشدنمیکدام گزینه در ارتباط با سیستم پاراسمپاتیک لگن صحیح  ـ 81

 اند.مثانهمحرك انقباضات  )الف
 باشند.می (Erection)محرك ارکشن  )ب
 گیرد.منشاء می S4تا  S2هاي از سگان )ج
 نقش وازوکنستراکتور دارند. د)

 ؟باشدنمی Pre ganglionicهاي زیر کدامیک از گزینه ـ 82

 Greater Splancnic الف)
 Lesser Splancnic ب)

  Pelvic Splancnic ج)

  Aorticorenal Branch د)

 ؟باشدنمیهاي لگن زن و مرد و از دید آناتومی صحیح در ارتباط با تفاوت زیرکدامیک از موارد  ـ 83

 ها و آقایان عکس هم اند.جهت خار ایسکیال در خانم  )الف
 مدخل لگن در آقایان مدور است. )ب
 در آقایان کمتر است.   Sub pubicزاویه )ج
 تر از آقایان است. ها کوتاهتر و عریضساکروم در خانم د)

 در ضخامت کدام گزینه زیر قرار گرفته است؟ Superficial Dorsal Artery of Penis ـ 84

 الیه سطحی فاسیاي سطحی )الف
 الیه عمقی فاسیاي سطحی )ب
 فاسیاي عمقی پنیس )ج
 اجسام غاري د)

 سینوس اسفنوئید در سمت خارج مجاور است با ........... ـ 85

 Pons الف)

 Pituitary fossa ب)

 Roof of the nasopharynx ج)

 Internal carotid artery د)

 کدام عصب زیر از امتداد و ادامه عصب ماگزیالري است؟ ـ 86

 Zygomatic nerve الف)

 Infraorbital nerve ب)

 Sphenopalatine nerve )ج

 Greater palatine nerve د)
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 کند؟عبور می Petrotympanic fissureکدام عنصر تشریحی از طریق  ـ 87

 Anterior tympanic artery الف)

 Tympanic branch of glossopharyngeal nerve ب)

 Deep auricular artery ج)

 Chorda tympanic nerve د)

 ؟باشدنمیکدام عضله از محتویات حفره اینفراتمپورال  ـ 88

 Masseter الف)

 Temporalis ب)

 Lateral pterygoid ج)

 Medial pterygoid د)

 کند؟هاي کاروتید داخلی و خارجی عبور میاز اعصاب کرانیال زیر، کدامیک از بین شریان ـ 89

 Hypoglossal الف)

 Spinal part of the accessory ب)

 Vagus ج)

 Glossopharyngeal د)

در سطح تحتانی جمجمه و در ناودان ایجاد شده بین بخش پتروس استخوان تمپورال و بال بزرگ اسفنوئید،  ـ 90

 کدام ساختار تشریحی زیر قرار دارد؟

 نیمبداء عضله لوآتور ویلی پاالتی )الف
 بخش غضروفی لوله شنوایی )ب
 مبداء عضله تنسور ویلی پاالتینی )ج
 سینوس وریدي پتروزال کوچک د)

  اي قرار دارد؟کدام عنصر تشریحی زیر دقیقا در خلف شریان مهره ـ 91

 ايگانگلیون ستاره )الف

 ايورید مهره )ب

 شریان گردنی صعودي )ج

 پلوراي گردنی د)

 کدام گروه از حرکات زیر، عملکرد عضله رکتوس تحتانی است؟ ـ 92

 Depression, Adduction, Extorsion الف)

 Depression, Abduction, Extorsion ب)
 Depression, Adduction, Intorsion ج)
 Depression, Abduction, Intorsion د)
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ها، پشت گوش، صورت و زبان دچار اختالل رسانی به دنداناد شریان کاروتید خارجی، خوندنبال انسده ب ـ 93

 رسانی به غده تیروئید کامال طبیعی است. محل انسداد کدام مورد زیر است؟که خون حالی شده، در

 درست باالي بطن خلفی عضله دیگاستریک )الف
 درست پایین بطن خلفی عضله دیگاستریک )ب
 حد شاخ بزرگ استخوان هایوئید درست در )ج
 درست پایین شاخ بزرگ استخوان هایوئید د)

 ؟ندارد غده زیر زبانی در داخل با کدام عنصر تشریحی زیر مجاورت ـ 94

 Genioglossus muscle الف)

 Deep lingual vein ب)

 Submandibular duct ج)

 Lingual nerve د)

 شرکت دارد؟عصبی هاي مربوط به حرکات کره چشم براي حفظ تعادل، کدام دسته در رفلکس ـ 95

 Lateral leminiscus الف)

 Medial leminiscus ب)

 Lateral vestibulospinal ج)

 Medial longitudinal fasiculus د)

 کند؟سیناپس میهاي کدام هسته تاالموس با نورون Medial leminiscus ـ 96

 Ventral Posterior Medial الف)

 Ventral Posterior Lateral ب)

 Ventral Lateral ج)

 Medial Dorsal د)

 باشد؟هاي زیر داراي بخش رتیکوالر میکدامیک از هسته ـ 97

 Red الف)

 Pretectal ب)
 Substantia nigra ج)

 Superior colliculus د)
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 کنند؟هاي جانبی مغزي ایجاد برآمدگی میکدامیک از شیارهاي مغزي در بطن ـ 98

  Parietooccipital  )د Collateral ج) Lateral ب) Central الف)

 ؟ندارددر کدام قسمت وجود  Central tegmental tract ـ 99

 Diencephalon الف)
 Mid brain ب)
 Pons ج)
 Medulla oblongata د)

 از نظر فیلوژنتیک مربوط به کدام بخش مخچه است؟Globus هسته  ـ 100

 Neocerebellum الف)

 Vestibulocerebellum ب)

 Archicerebellum ج)

 Paleocerebellum د)

 موفق باشید

 


