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 کدام حفره در حالت آناتومیک خالی است؟

 

 (گلونوئید1

 (کرونوئید2

 (استابولوم3

 (حفره فوقانی تیبیا4

 

 

 

   2 جواب صحیح گزینه

 

حفره کرونوئید در استخوان بازو قرار دارد و در حالت آناتومیکی 

 خالی است

حفره ی گلنوئید در استخوان کتف قرار دارد و کاسه مانند است و 

سر استخوان بازو داخل این حفره قرار میگیرد و مفصل شانه را 

 تشکیل میدهند و هیچوقت خالی نیست
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دارد و سر استخوان فمور در  حفره استابولوم در اندام تحتانی قرار

این حفره قرار میگیرد و مفصل ران یا هیپ راتشکیل میدهند این 

 حفره هم هیچ وقت خالی نیست

قسمت دیستال استخوان فمور با حفره فوقانی تیبیا مفصل میشوند و  

 هیچوقت خالی نیست

 

 درجه سختی : آسان و تکراری

 

 رند؟عضالت قدام ساعد عموما از کجا منشا میگی

 (پروگزیمال استخوان اولنا1

 (پروگزیمال استخوان رادیوس2

 (اپی کندیل داخلی استخوان بازو3

 (اپی کندیل خارجی استخوان بازو4

 

 3جواب صحیح گزینه 

 

تمامی عضالت سطحی قدامی ساعد از اپی کندیل داخلی استخوان 

 بازو شروع میشوند
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 درجه سختی : متوسط

 

 

در عروق ریوی را سریع تر افزایش  تنگی در کدام دریچه فشار

 میدهد؟

 (ریوی1

 (آئورت 2

 (میترال)دولتی(3

 (تریکوسپید)سه لتی(4

 

 3جواب صحیح گزینه 

 

دریچه میترال دریچه بین دو حفره سمت چپ قلب است و تنگی این 

دریچه در ابتدا عروق و سپس ریه و سپس قلب راست را درگیر 

عروق ریوی را موجب  میکند پس تنگی در این دریچه فشار در

 میشود

 



 www.OstadSarlak.Ir  

 
Telegram:@Mechbio 

 

درجه سختی : آسان و مشابه این تست در سال های گذشته آمده 

 است

 

 کدام یک در دامپینگ موج ناشی از صوت دخالت دارد؟

 (دریچه گرد1

 (دریچه بیضی2

 (استخوان رکابی3

 (استخوان سندانی4

 

  3 جواب صحیح گزینه

  

 

باعث حفاظت بی دو عضله کشنده پرده صماخ و عضله رکاانقباض 

حلزون در برابر ارتعاشات آسیب رساننده ناشی از اصوات بیش از 

 اندازه میشود در واقع استخوان رکابی عمل دمپ را انجام میدهد

 استخوان سندانی میانی ترین استخوان در گوش میانی است

دریچه بیضی جایی است که استخوان رکابی بهش وصل میشه و به 

 رتعاش را چند برابر میکندخاطر سطح مقطع کوچک ا
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دریچه گرد سبب میشود مایع گوش داخلی که در محفظه غیر قابل 

 ارتعاشی قرار دارد بتواند مرتعش شود

 

 درجه سختی : سخت

 

 

 کدام عصب مغزی در نگاه به چپ فعال است؟

 (اعصاب سوم هر دو چشم1

 (اعصاب ششم هر دو چشم2

 (عصب ششم چشم راست و عصب سوم چشم چپ3

 عصب ششم چشم چپ و عصب سوم چشم راست(4

 

 

 4جواب صحیح گزینه 

 

در نگاه کردن به چپ کره چشم راست به سمت داخل و کره چشم 

 چپ به سمت خارج میچرخد 
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مغزی در باال بردن پلک فوقانی و چرخاندن کره چشم به  3عصب 

مغزی مسئول  6سمت باال و پایین وداخل نقش دارد و عصب 

 میباشدچرخش چشم به خارج 

پس در نگاه کردن به چپ عصب ششم چشم چپ و عصب سوم چشم 

 راست فعال میشود

 

 درجه سختی : سخت

 

 رگ زیر ترقوه در چه محلی مستقیم به آئورت متصل است؟

 (شریان طرف راست1

 (شریان طرف چپ2

 (ورید طرف راست3

 (ورید طرف چپ4

 

 

 2جواب صحیح گزینه 

 

 شریان سابکالوین یا زیرترقوه ای در طرف راست 
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از تنه براکیوسفالیک و در طرف چپ مستقیما از قوس آئورت جدا 

 میشود

 

 درجه سختی : آسان

 

 

 کدام غضروف در عملکرد اصلی حنجره کمتر دخالت دارد؟

 (تیروئید1

 (اپی گلوت2

 کریکوئید)انگشتری((3

 (آریتنوئید)هرمی(4

 

 

 2جواب صحیح گزینه 

 

نقش اصلی اپی گلوت مسدود کردن دهانه حنجره به هنگام بلع میباشد 

 و بدین ترتیب از ورود غذا به حنجره ممانعت میکند
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 درجه سختی : آسان 

 

 کدام یک در انقباض عضالت صاف نقش ندارد؟

 (کلسیم1

 (اکتین2

 (میوزین3

 (تروپونین4

 

 

 4جواب صحیح گزینه 

 

دسترس بودن جایگاه فعال در انقباض عضالت صاف به علت در 

 تروپونین نقش ندارد

 

 درجه سختی : آسان و تکراری

 

 

 سونوداپلر برای بررسی چه عضوی است؟
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 (قلب1

 (کبد2

 (عروق3

 (کلیه4

 

 

 3جواب صحیح گزینه 

 

خون در  انیمشاهده جر یبرا یبازتاب یاز امواج صوتدر سونوداپلر 

 شود یها استفاده م رگ

 

 درجه سختی : آسان
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در کدام اشتقاق جلوی قلبی سطح زیر منحنی بیشتر  QRSموج 

 دارد؟

1)𝑽𝟏 

2)𝑽𝟐 

3)𝑽𝟒 

4)𝑽𝟔 

 

 

 3جواب صحیح گزینه 

 

 

 

 درجه سختی : سخت
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 کدام حجم ریوی در شنت ریوی نقش مهمتری دارد؟

 (جاری1

 (باقیمانده2

 (ذخیره ی دمی3

 (ذخیره بازدمی4

 

 

 1جواب صحیح گزینه 

 شنت آلوئول ها است و نیب یاختالل در تبادل گاز کی یویت رشن

ت پس بخشی از آلوئول ها اس یدرواقع حذف عملکرد مقدار یویر  

 کند یگازها شرکت نم یشده، در تبادل آلوئول هیتهو یاز حجم هوا

حجم جاری : حجم هوای دمی یا بازدمی است که با هر تنفس طبیعی 

 میشود به ریه ها وارد یا از آن خارج

 

 درجه سختی : سخت
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 هورمون کدام غده بر فشار خون تاثیر بیشتر دارد؟

 (فوق کلیه1

 (جنسی2

 (لوزالمعده3

 (پاراتیروئید4

 

 

 1جواب صحیح گزینه 

 

  فهیوظو  شوندیساخته م یویغده فوق کل یبخش قشردر  آلدسترون

 میمثل سد ییهاتیآب و الکترول میکنترل فشار خون را با واسطه  تنظ

 خون بر عهده دارد. میو پتاس

 

 درجه سختی : آسان
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 کدام یک توانایی کمتری در طراحی و برنامه ریزی حرکتی دارد؟

 (مخچه1

 (هسته های قاعده ای2

 (ناحیه ی پیش حرکتی قشر مغز3

 (ناحیه ی حرکتی اولیه قشر مغز4

 

 

 1جواب صحیح گزینه 

 

 دارد یمهم حرکات، نقش یمخچه در حفظ تعادل بدن و هماهنگ

 

 درجه سختی : متوسط
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 پمپ هیدروژن در غشای کدام اندامک بیشتر است؟

 (میتوکندری1

 (دستگاه گلژی2

 (شبکه ی آندوپالسمی خشن3

 (شبکه ی آندوپالسمی صاف4

 

 

 1جواب صحیح گزینه 

 

این پمپ در غشای پالسمایی/غشای لیزوزوم و میتوکندری یافت 

 میشود

 

 درجه سختی : متوسط
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دوره ی انقباض ایزوولمیک با کدام قسمت الکتروکاردیوگرام مطابقت 

 دارد؟

 Pموج  (1

 Tموج  (2

 TPقطعه  (3

 STقطعه  (4

 

 

 4جواب صحیح گزینه 
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 است و طبق شکل یقلب ستولیس یمرحله  نیاول کیزوولومیانقباض ا

 S-T یدر مرحله  یقلب ستولیو س کیزوولومیانقباض ا

 ودشیم دهید وگرامیالکتروکارد

 

 درجه سختی متوسط

 


