
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ۱۳۹۱ارشد    آزمون

 دفترچه سوال و پاسخ کلیدی

 گروه آزمایشی علوم تغذیه

 ۹۱ - ۹۲سال 
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 زمان پیشنهادی  تا شماره  از شماره  تعداد پرسش موارد امتحانی

 دقیقه  ۶۰ ۶۰ ۱ ۶۰ تغذیه

 دقیقه  ۳۰ ۹۰ ۶۱ ۳۰ بیوشیمی 

 دقیقه  ۳۰ 1۲۰ ۹۱ ۳۰ فیزیولوژی 

 دقیقه  120مدت پاسخگویی:  ۱2۰تعداد کل پرسش: 
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 ؟شودشیوع اضافه وزن و چاقی مربوط میافزایش دریافت کدام گزینه به کاهش . ۱

 فسفرب(        یدالف( 

 آهنج(        کلسیمج( 

 

 ؟نقش اسیدهای آمینه شاخه دار در ورزشکاران کدام است. ۲

 کاهش خستگی روانی ب(    الف( افزایش آزادسازی آنزیم های عضالنی

 ترشح هورمون رشدج(       حذف آمونیومج( 

 

 شود؟باالی پتاسیم در کدام گروه باعث کاهش بیشتر فشارخون میدریافت مقدار . ۳

 کنند. در افرادی که میوه کمتری دریافت میب(     در افرادی که فشارخون نرمال دارند.الف( 

 کنند. در افرادی که سدیم بیشتری دریافت مید(     در افرادی که سفیدپوست هستند.ج( 

 

 ؟شوداشتهایی میکدام داروی زیر سبب بی  .۴

 آلپرازوالمب(       متوترکساتالف( 

 امی تریپتلینج(       هالوپریدولج( 

 

 شود؟های لبنی هم زمان با کدام دارو سبب کاهش جذب آن میمصرف فرآورده. ۵

 تتراسیکلینب(       آسپرینالف( 

 تیروکسیند(        پردنیزولونج( 

 

 شود؟ای بیماران کبدی مبتالء به سوء تغذیه توصیه میتغذیهکدام مورد در مدیریت . ۶

 افزایش دریافت سدیمب(      کاهش انرژی دریافتیالف( 

 افزایش کربوهیدرات دریافتید(      محدودیت مایعاتج( 

 

 ها در شرایط خاصی باقی بماند؟ شود تا وزن آنذخایر چربی بدن در چه افرادی تنظیم می Set pointطبق تئوری . ۷

 بزرگساالن غیرچاقب(       کودکانالف( 

 سالمنداند(      زنان دارای اضافه وزنج( 

 

 ؟نمایدنمی کدام هورمون در تنظیم غذای دریافتی نقش ایفا. ۸

 پاراتورمونب(       انسولینالف( 

 آدیپونکتیند(        لپتینج( 

 

 ؟تر است، در سالمندان افزایش یابددریافت کدام ماده مغذ مناسب. ۹

 سدیمب(       انرژیالف( 

 کلسیمد(        ج( روی



 درس: تغذیه ۹۱ - ۹۲ارشد  

 ؟است (Functional)کدام غذا، فرا سودمند . ۱۰

 ب( گوشت شترمرغ      الف( شیر کم چرب

 پیتزا پنیر د(        سویاج( 

 

 کدام گزینه زیست فراهمی باالتری دارد؟. ۱۱

 ومب( کر       آهنالف( 

 یدد(        منگنزج( 

 

 نورموکرومیک در اثر کمبود کدام ویتامین است؟  –های قرنیه و کم خونی نورموسیتک زخم –نورگریزی . ۱۲

 2Bب(        4Bالف( 

 Kد(        Cج( 

 

 برای ارزیابی وضعیت منیزیم حساستر است؟گیری کدام گزینه اندازه. ۱۳

 منیزیم پالسماب(       منیزیم سرمالف( 

 منیزیم لوکوسیت هاد(       منیزیم ادرارج( 

 

 شود؟کدام مورد در نظر گرفته می Geriatric Nutritional Risk Index (GNRI)در محاسبه . ۱۴

 گلوکز خونب(       کراتینین ادرارالف( 

 آلبومین سرمد(       توده بدننمایه ج( 

 

 ؟ یابددر کدام حالت کاهش می MCV. کد۱۵

 12Bکمبود ب(      کمبود اسید فولیکالف( 

 DNAنقص تشکیل د(       تاالسمیج( 

 

 ؟نیستتجویز کدام مکمل در بیماری هموگروماتوز جایز . ۱۶

 Cویتامین ب(       2Bویتامین الف( 

 کلسیمد(       Dویتامین ج( 

 

 تجویز کدام ویتامین همراه با فنی توئین الزم است؟. ۱۷

 Aب(        12Bالف( 

 Cد(        Dج( 

 

 ؟ماده غذایی نسبت به بقیه پتاسیم بیشتری دارد. کدام ۱۸

 سیب درختیب(        پیازالف( 

 هندوانهد(       گوجه فرنگیج( 
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 مقدار آن در شیر مادر ارتباط دارد؟میزان کدام ماده مغذی در رژیم مادر شیرده با . ۱۹

 Dویتامین ب(       کلسیمالف( 

 د( پروتیئن       ج( ید

 

 محتوای الکتوز در شیر آغوز )کلستروم( نسبت به شیر رسیده مادر چگونه است؟. ۲۰

 بیشتر است.ب(       کمتر است.الف( 

 متغیر است.د(       تفاوتی ندارد.ج( 

 

 افتد؟ اتفاق می (CF)کمبود کدام در فیبروز کیستیک . ۲۱

 ب( تیامین      Aویتامین الف( 

 Cویتامین د(       ریبوفالوینج( 

 

 ترین شاخص نشان دهنده تعادل منفی آهن کدام است؟حساس. ۲۲

 ب( سطح هموگلوبین خون     الف( سطح آهن سرم

 ترانسفریند( درصد اشباع      سطح فریتین سرمج( 

 

 افزایش دریافت کدام گزینه با کاهش فشارخون همراه است؟. ۲۳

 منیزیمب(       سدیمالف( 

 روید(        آهنج( 

 

 شود؟باعث افزایش اکسیداسیون آن می LDLباال بودن مقدار کدام اسید چرب در . ۲۴

 اسید اولئیکب(       استئاریکالف( اسید 

 اسید پالمیتیک د(       اسید لینولئیک  ج(

 

 شود؟کدام رژیم غذایی در کوله سیستیت پیشنهاد می. ۲۵

 کم انرژیب(       کم کربوهیدراتالف( 

 د( کم پروتئین      ج( کم چرب

 

 است؟ (Statvation)افزایش کدام گزینه از مشخصات گرسنگی . ۲۶

 گلوکونئوژنزب(       تولید اوره الف( 

 د( انرژی مصرفی در بدن      تولید اجسام کنونیج( 

 

 ؟احتمال کمبود کدام ویتامین در نوزاد نارس بیشتر است. ۲۷

 6Bب(        Aالف( 

 1Bد(        Eج( 



 درس: تغذیه ۹۱ - ۹۲ارشد  

 را تحت تاثیر قرار دهد؟ 3Tبه  4Tتواند تبدیل کمبود کدامیک می. ۲۸

 سلنیومب(        کرومالف( 

 مس د(        آهنج( 

 

 کدام ماده غذایی بیشتر است؟ Aمحتوای ویتامین . ۲۹

 هویج خامب(       اسفناج پختهالف( 

 گوجه فرنگید(        طالبیج( 

 

 در کودکان ناشی از کمبود کدام ویتامین است؟ Moeller-Barlowبیماری . ۳۰

 Cب(        Dالف( 

 Kد(        Aج( 

 

 استخوانها نقش دارد؟کدام عنصر در ساخت کالژن در . ۳۱

 روی ب(       یدالف( 

 منگنزد(        فلورج( 

 

 باشد؟درست می CLA (Conjugated Linoleic acid)عبارت در مورد . کدام ۳۲

 باشد.دارای خاصیت ضد دیابت و ضد سرطان میب(    باشد. بخاطر دارا بودن باند ترانس آتروژن میالف( 

 شود. های گیاهی یافت میدر فرآوردهد(     باشد.دارای سه باند دوگانه میج( 

 

 باید چند گرم باشد؟  GDMحداقل میزان کربوهیدرات در رژیم غذایی خانم مبتال به . ۳۳

 ۱5۰ب(        ۱۰۰الف( 

 ۲۰۰د(        ۱75ج( 

 

 یک معرف بار گلیسمی است؟ . کدام ۳۴

 نمایه گلیسمی × کربوهیدرات قابل دسترسب(    نمایه گلیسمی × مقدار کل کربوهیدراتالف( 

مقدار کل کربوهیدرات ج( ×
نمایه  گلیسمی 

100
کربوهیدرات قابل دسترسد(      ×

نمایه  گلیسمی 
100

  

 

 شوند. افزایش کدام مفید است؟برای بهبود اسهال در بیمارانی که با لوله تغذیه می. ۳۵

 آنتی اسید ب(       پکتین الف(

 سدیمد(        منیزیمج( 

 

 به مایع تغذیه وریدی اضافه شود؟ نبایدماده . کدام ۳۶

 آهنب(        رویالف( 

 سلنیوم د(        مس ج( 
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 کند؟ کدام یک از محلول های زیر بیشترین مقدار اسموالریتی را ایجاد می. ۳۷

 % ۱۰اسید آمینه ب(       %۱۰دکستروز الف( 

 %۲۰لیپید د(       % ۱۰لیپید ج( 

 

 ماده موثره اصلی پیشگیری کننده از سرطان در انگور کدام است:. ۳۸

 فنولیکب( اسید       لیکوپنالف( 

 رزوراترولد(       کورکورمین ج( 

 

 کدام است؟ (A-IV)مکانیسم تنظیم وزن توسط آپولیپوپروتئین . ۳۹

 تسهیل سوخت و ساز چربی هاب(     ممانعت از جذب چربی ها از رودهالف( 

 ممانعت از تبدیل کربوهیدرات به چربید(      کاهش دریافت غذا ج( 

 

 شود؟بر مبنای احتیاجات کدام گروه سنی محاسبه می (PDCAAS)امتیاز تصحیح شده آمینواسیدها برای هضم پروتئین . ۴۰

 نوزادان زیر یکسالب(      سال ۲-5کودکان الف( 

 مادران شیرده د(      سال ۱8بزرگساالن باالی ج( 

 

 است؟ (REE)تعیین کننده تقریبا چند درصد از تغییرات انرژی در حال استراحت  (FFM)توده بدون چربی بدن  . ۴۱

 ۶۰ب(        5۰الف( 

 8۰د(        7۰ج( 

 

 نتیجه کمبود کدام ماده مغذی است؟ (Follicular Hyperkratosis)فولیکوالر هیپرکراتوزیز . ۴۲

 Kویتامین ب(       Dویتامین الف( 

 Aویتامین ( د      Eویتامین ج( 

 

 دهد؟اصالح کمبود کدامیک از مواد غذایی زیر کارآیی اصالح کمبود ید را افزایش می. ۴۳

 رویب(       Aویتامین الف( 

 12Bویتامین د(        مس ج( 

 

 کدامیک از اسیدهای آمینه زیر به ازاء کیلوگرم وزن بدن در کلیه مقاطع سنی باالترین است؟نیاز روزانه . ۴۴

 ترئونینب(       لوسینالف( 

 تریپتوفاند(        والینج( 

 

 دارد؟ (REE)های زیر نقش عمده تری در افزایش مقدار انرژی مصرفی در حالت استراحت کدامیک از اندام. ۴۵

 مغزب(       عضالتالف( 

 پانکراسد(       دستگاه گوارشج( 



 درس: تغذیه ۹۱ - ۹۲ارشد  

 دهد؟ کدام یک از مواد زیر سرعت عبور مواد را در دستگاه گوارش کاهش می. ۴۶

 پکتینب(       سلولزالف( 

 پسیلیومد(       فروکتانج( 

 

 در نوزادان تازه متولد شده وابستگی به دریافت کدام ماده مغذی از طریق غذا باالتر است؟. ۴۷

 رویب(       Kویتامین الف( 

 Eویتامین د(        آهنج( 

 

 دهد؟ در کدامیک از سنین زیر خطر اضافه وزن در بزرگسالی را افزایش می (adiposity rebound)بروز پدیده برگشت چربی بدن . ۴۸

 سالگی 5/5بعد از ب(      سالگی 5/5قبل از الف( 

 در سنین مدرسهد(       سالگی 7بعد از ج( 

 

 برای مینرالیزاسیون استخوان نسبت یون کلسیم به یون فسفر چقدر باید باشد؟. ۴۹

 دویک به ب(       یک به یکالف( 

 دو به یکد(       دو به سهج( 

 

 در سالمندان گردد؟ Dافزایش کدام ممکن است سبب کمبود ویتامین . ۵۰

 عملکرد کلیهب(     هورمون رشد شبه انسولینالف( 

  فلور رودهد(       چربی بدن ج( 

 

 باید باشد؟ در رژیم غذایی فرد مبتال به سندرم متابولیک سهم انرژی حاصل از چربی چند درصد . ۵۱

 ۲۰-۳۰ب(       ۱5-۲5الف( 

 ۳۰-۳5د(        ۲5-۳۰ج( 

 

 تر است؟های زیر مناسبگیری ارتفاع زانو جهت برآورد قد برای کدامیک از گروهاندازه. ۵۲

 نوجوانانب(      سال ۲کودکان زیر الف( 

 افراد فلجد(       بزرگساالنج( 

 

 شوند؟کننده برونش در بیماری آسم میمواد زیر مانع تولید عوامل تنگ . کدام ۵۳

 ۶-و امگا  -۳ –اسیدهای چرب امگا ب(      و منیزیم Aویتامین الف( 

 و کافئین Kویتامین د(      و کلسیم  Dویتامین ج( 

 

 چرا در بیماران دیابتی فعالیت بدنی بایستی بتدریج افزایش یابد؟. ۵۴

 max2VOکاهش ب(      اختالل متابولیکالف( 

 اختالل فشارخوند(      VO2maxافزایش  ج(
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 در بیمار مبتال به نارسایی قلبی مرحله اول غربالگری توسط رژیم شناس کدام است؟. ۵۵

 تعیین دریافت خوراکی و فشارخونب(     تعیین وزن سالم با درنظر گرفتن ادمالف( 

 نظر گرفتن آدمتعیین فشارخون با در د(     تعیین کمبود مواد مغذی و فشارخونج( 

 

 در کم خونی ناشی از کمبود اسید فولیک، پس از اصالح کم خونی، توصیه اصلی به بیمار چیست؟. ۵۶

      مصرف حداقل یک میوه یا سبزی تازه یا نوشیدن یک لیوان آب میوه تازه، روزانهالف( 

 مصرف مکمل فوالت، حداقل به مدت یک ماهب( 

       مصرف میوه و سبزی روزانه به مدت یک ماهج( مصرف مکمل فوالت همراه با 

 د( مصرف سبزی های خام یا فرآیند شده یا آب میوه تازه به مدت یک ماه

 

 دهد؟ ها را افزایش میاحتمال کدامیک از کم خونی Helicobacter Pyloriآلودگی با . ۵۷

 کم خونی سیدروبالستیکب(      کم خون پرنیشزالف( 

 کم خونی داسی شکلد(      مگالوبالستیککم خونی ج( 

 

 شود؟ مینرال توصیه می –کدامیک از رژیم های کاهش وزن مصرف مکمل مولتی ویتامین . در ۵۸

 کیلوکالری در زنان ۱8۰۰های کمتر از ب( رژیم   کیلوکالری در مردان ۱۲۰۰های کمتر از الف( رژیم

 کیلوکالری برای زنان و مردان ۱8۰۰های کمتر از د( رژیم   کیلوکالری در زنان ۱۲۰۰های کمتر از رژیمج( 

 

 در کدام گزینه بیشتر است؟  (PAHs)مقدار هیدروکربن های حلقوی پلی سیکلیک . ۵۹

 گوشت پخته شده در حرارت باالب(     گوشت سرخ شده در حرارت باالالف( 

 د( گوشت کباب شده در حرارت باال    گوشت بخارپز در حرارت باالج( 

 

 شود؟مصرف کدام خوراکی زیر باعث کاهش جذب اگزاالت می. ۶۰

 شیرب(      های حاوی کافئیننوشابهالف( 

 اید( چ     مواد غذایی پروتیئنی ج( 

 



 
 

 

 ۹۱ - ۹۲ارشد 

 

  بیوشیمیدرس: 

 باشد؟خود دارای گروه گوالیدین می Rکدامیک از اسیدهای آمینه زیر در گروه . ۶۱

 هیستیدینب(       الف( لیزین

 آرژینیند(       تریپتوفانج( 

 

 بر روی تمایل اکسیژن به هموگلوبین چگونه است؟ pHتاثیر تغییر . ۶۲

 اثری بر آزادسازی اکسیژن ندارد pHب( افزایش    شودمنجر به آزادسازی اکسیژن می pHهش اکالف( 

 شودمنجر به آزادسازی اکسیژن می pHد( افزایش    اثری بر آزادسازی اکسیژن ندارد pHج( کاهش 

 

 باشد؟ سنتز کدام مورد میسولفاته شدن جزء مهمی از . ۶۳

 گانگلیوزیدهاب(      ها پروتئوگلیکانالف( 

 بیلی روبین کونزوگه د(       هاگلیکوپروتئینج( 

 

 کدامیک از ترکیبات زیرخطی است؟. ۶۴

 پروستاسیکلینب(       پروستاگالندینالف( 

 ترومبوکساند(       لوکوترینج( 

 

 در سلول کدام است؟ RNAبیشترین نوع . ۶۵

 mRNAب(       snRNAالف( 

 rRNAد(        tRNAج( 

 

 باشد؟های زیر مییون سلنیوم کوفاکتور کدام یک از آنزیم. ۶۶

 ب( پیرووات کیناز     سیتوکروم اکسیدازالف( 

 د( اوره آز     ج( گلوتاتیون پراکسیداز

 

-گیری و منحنی آن رسم گردید و نمودار سیگموئید به دست آمد. این نمودار میازهمتفاوت سوبسترا اند سرعت واکنش آنزیمی با مقادیر. ۶۷

 تواند نشان دهنده کدام مورد زیر باشد؟ 

 ب( اثر تعاونی    منتون  -الف( کینتیک میکائلیس 

  مهار غیررقابتی د(       مهار رقابتی ج(

 

 نماید؟کدام ویتامین محلول در چربی به عنوان کوآنزیم عمل می .۶۸

 Dب(        Eالف( 

 Kد(        Eج( 
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 بیوشیمی درس: 

 :  بجز باشند، ها صحیح میترانس رتینول، همه گزینه –کاروتن به تمام  –در متابولیسم بنا . ۶۹

      باشند.کاروتن دی اکسیژناز و رتینال ردوکتاز به ترتیب مورد نیاز می –های بتا آنزیمالف( 

 شود.کاروتن به یک میلی گرم رتینول تبدیل می –میلی گرم بتا  ۶راندمان عمل در حدی است که ب( 

       شود.کاروتن در نهایت به دو ملکول رتینول تبدیل می –یک ملکول بتا ج( 

 باشد.مورد نیاز می NAD+یا  NADP+کوآنزیم د( 

 

2−نسبت غلظت  . ۷۰
4HPO  به−

42POH   77در بافری با/pH )باشد؟ کدام مورد زیر می = )76/pKa = 

 ۱۰ب(        ۲الف( 

 ۱۰۰د(        ۲۰ج( 

 

 و محل انجام آن کدام گزینه صحیح است؟ (HbAlc)در ارتباط با نحوه اتصال قند به پروتئین در هموگلوبین گلیکوزیله . ۷۱

 گلیکوزیدی در گلژی  O–با تشکیل پیوند ب(    گلیکوزیدی در گلژی  N–با تشکیل پیوند الف( 

 با اتصال غیر آنزیمی به پروتئین در سینوزولد(    شبکه آندوپالسمیمزمان با سنتز پروتئین در ج( ه

 

2102با مطالعه کینتیک یک آنزیم مشخص شده که فعالیت آن در حضور . ۷۲ −  باشد. در چه موالر سوبسترا، نصف سرعت ماکزیمم آن می
 باشد؟درصد سرعت ماکزیمم خود را دارا می ۷۵از سوبسترا، این آنزیم  غلظتی 

210750الف(  −/  21051ب(      موالر −/ موالر 

2104ج(  −2106د(       موالر − موالر 

 

 الکترون از همه بیشتر است؟میل ترکیبی کدام ماده در زنجیره تنفسی برای . ۷۳

 یوبی کینونب(       NADHالف( 

 فالوپروتئیند(      سیتوکروم اکسیدازج( 

 

 شود؟ DNAتواند منجر به باز شدن ساختمان ها از چه طریقی میاستیالسیون هیستون. ۷۴

 پلیمراز DNA, Cها با انتهاهای دومین  ارتباط هیستونب(    DNAها و تضعیف ارتباط بین هیستونالف( 

  DNAجذب فاکتورهای رونویسی به د(        DNAتسهیل متیالسیون ج( 

 

 کدام عبارت زیر در مورد توپوایزومرازها صحیح است؟. ۷۵

 نمایند.ها برش ایجاد میهمواره در یکی از رشتهب(   نمایند.را در سلول تنظیم می DNAمیزان ابر مارپیچ الف( 

 قادر به ایجاد ابر مارپیچ هستند ولی قادر به حذف آن نیستند. د(    به عنوان منبع انرژی استفاده کنند.   ATPباید از ج( 

 

 

 



 
 

 

 ۹۱ - ۹۲ارشد 

 

  بیوشیمیدرس: 

 در یوکاریوت ها صحیح است؟ (eleongation)کدام گزینه زیر در ارتباط با مرحله طویل شدن سنتز پروتئین . ۷۶

        شوند.می Pها ابتدا وارد جایگاه  tRNA –کلیه آمینواسیل الف( 

 شود.  مصرف می GTPدر هنگام تشکیل پیوند پپتیدی توسط پپتیدیل ترانسفراز، ب( 

        گیرد. در ریبوزوم صورت می tRNA –جابجایی پپتیدیل ج( 

 شود. ترپتومایسین باعث آزاد شدن پپتید ناکامل مید( اس

 

 در چرخه کربس کدام است؟اولین مرحله دکربوکسیالسیون . ۷۷

 ب( تبدیل ایزوسیترات به آلفاکتوگلوتارات    تبدیل ایزوسیترات به اگزالواستاتالف( 

 د( تبدیل فومارات به ماالت   تبدیل آلفا کتوگلوتارات به سوکسینیل کوآج( 

 

 شود؟کربنه در ادرار ظاهر میهای اکسیداسیون اسیدهای چرب فرد کدامیک از متابولیت B12بدنبال کمبود ویتامین . ۷۸

 ( متیل مالونیک اسیدب      ( پروپیونیک اسیدالف 

 سوکسینیک اسید د(      مالونیک اسید ج(

 

 در بیماری با کمبود کارنی تین، بعد از یک شب ناشتایی میزان کدام مورد زیر در خون بیش از حد طبیعی است؟. ۷۹

 استواستاتب(        کزالف( گلو 

 د( هیدروکسی بوتیرات      چرباسید ج( 

 

 پیش ساز تتراهیدروبیوپترین کدام ترکیب است؟. ۸۰

 OMPب(        GTPالف( 

  IMPد(        ATPج( 

 

 های زیر الزم است؟ از اسید گلوتامیک، کدام یک از کوآنزیم (GABA)برای تشکیل گاما آمینوبوتیرات . ۸۱

 پیروفسفاتب( نیامین       الف( بیوتین

 د( پیریدوکسال فسفات    نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید ج( 

 

 :  بجز همه موارد زیر در مورد هورمون رشد صحیح است، . ۸۲

 شود.سبب تحریک ترشح انسولین و برداشت گلوکز توسط سلول میب(            دهد. سنتز پروتئین را افزایش میالف( 

 کند. ریع میسبرداشت اسید آمینه توسط سلول را ت د(            کند. عمل لیپولیز را تسریع میج( 

 

 کند؟ دقیقه بازی بیشترین انرژی مورد نیاز خود را از چه طریقی تامین می ۹۰یک فوتبالیست طی . ۸۳

 ذخیره کراتین فسفاتب(       ATPذخیره الف( 

 متابولیسم هوازید(      متابولیسم بی هوازیج( 
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 بیوشیمی درس: 

 باشد؟ مورد پیش ساز کاردیولیپین میکدام . ۸۴

 فسفاتیدیل اتانول آمینب(      فسفاتیدیل کولینالف( 

 فسفاتیدیل اینوزیتولد(      فسفاتیدیل گلیسرولج( 

 

 : بجزباشد، همه موارد زیر جهت تبدیل فنیل آالنین به تیروزین مورد نیاز می. ۸۵

 NADPHو  H+ب(      تترا هیدروبیوپترینالف( 

 اکسیژند(       هیدروکسیالزج( 

 

 :  بجزکنند، شرکت می (creatine)همه اسیدهای آمینه زیر در سنتز کرآتین . ۸۶

 لیزینب(       گالیسینالف( 

 متیونیند(       آرژینینج( 

 

 شود؟کمبود کدامیک از عناصر زیر در کودکان با رشد ناقص و اختالل نمو جنسی مشخص می. ۸۷

 مسب(        کرومالف( 

 روید(        فلوئور ج( 

 

 شود؟متصل می DPG 2,3به  در زنجیره   1HbAکدام یک از اسیدهای آمینه زیر در حفره مرکزی . ۸۸

 His F8ب(       His E7الف( 

 Ser B5د(       Val N1 ج( 

 

 شوند؟متصل می DNAها به کدام قسمت از فاکتورهای عمومی رونویسی در یوکاریوت. ۸۹

 Hormone Response Elementب(       TATA boxالف( 

 Initiatorد(       Enhancerج( 

 

 گیرنده کدامیک از لیگاندهای زیر خاصیت تیروزین کینازی دارد؟. ۹۰

 گلوکاگونب(       هورمون رشدالف( 

 کورتیزولد(       پاراتورمونج( 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ۹۱ - ۹۲ارشد 

 

  فیزیولوژیدرس: 

 های زیر هستند؟عضالت صاف فاقد کدام یک از پروتئین . ۹۱

 Tropmyosinب(       Nebulinالف( 

 Caldesmonد(        Actinج( 

 

 های پس سیناپسی مهاری صحیح است؟کدام عبارت زیر در مورد پتانسیل. ۹۲

 فاقد جمع پذیری فضایی هستند. ب(   شود.نگه داشتن پتانسیل غشا از آستانه میباعث دور الف( 

 هستند.  +Kهای همیشه ناشی از باز شدن کانالد(     دهند. فقط در جسم سلولی رخ میج( 

 

 باشند؟های سیناپسی موجود میهای سیناپسی، نوروپپتیدها در کدام نوع از وزیکولدر پایانه. ۹۳

 بزرگ و شفاف ب(       شفافکوچک و الف( 

 بزرگ و متراکمد(       کوچک و متراکمج( 

 

 ؟ نیستمفهوم زیر در عضالت اسکلتی صحیح . کدام ۹۴

 شوند.عضالت سریع، زودتر دچار خستگی میب(   عضله نسبت عکس دارد.  Loadسرعت انقباض با الف( 

 مویرگ با سرعت تکانه فیبر عضالنی نسبت عکس دارد.تراکم د(   عضالت مسئول حفظ قامت از نوع سریع هستند. ج( 

 

 شوند؟های غشایی )پهن و کوتاه( ساخته میهای خونی فقط توسط مغز استخواندوره سنی، سلول. در کدام ۹۵

 بعد از بلوغب(       قبل از بلوغالف( 

 انتهای دوران جنینید(      ج( ابتدای دوران جنینی

 

 شود؟نیاز قلب توسط کدام یک از موارد زیر تامین میبیشترین انرژی مورد . ۹۶

 الکتاتب(        گلوکزالف( 

 کتواسیدهاد(       اسیدهای چربج( 

 

 شود کدام است؟آخرین ناحیه بطنی که دپالریزه می. ۹۷

 اندوکارد قاعده بطن راستب(      اپی کارد نوک قلبالف( 

 بین دو بطنسپتوم د(      اپی کارد قاعده بطن چپج( 

 

 کمترین سرعت جریان خون در کدامیک از مقاطع عروقی زیر وجود دارد؟. ۹۸

 هاشریانچهب(       آئورتالف( 

 وریدهای بزرگ د(       مویرگهاج( 

 

 افتد؟ پرخونی واکنشی در پاسخ به چه حالتی اتفاق می. ۹۹

 فشار شریانیافزایش طوالنی مدت ب(     افزایش طوالنی مدت فعالیت عضوالف( 

 قطع طوالنی مدت جریان خون عضود(     تحریک شدید سمپاتیک عروق عضوج( 
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 فیزیولوژی درس: 

 توانند باعث افزایش مقاومت عروقی شوند؟سلولهای اندوتلیال عروقی از چه طریق می. ۱۰۰

 NOب(       پروستاسیکلینالف( 

 EDHFد(       اندوتلینج( 

 

 شریانی نقش دارد؟چه عاملی در تنظیم میان مدت فشار . ۱۰۱

 ب( بارو رسپتورها       الف( کلیه

 تغییر قطر وریدهاد(      جواب ایسکمیک مغزج( 

 

 قویترین محرک برای آغاز انقباضات کیسه صفرا کدام است؟. ۱۰۲

 اپی نفرینب(       گاسترینالف( 

 کوله سیستوکینیند(       سکرتینج( 

 

 باشد؟اپتیلیوم روده کوچک چگونه می روند جذب فروکتوز از . ۱۰۳

 انتقال فعال اولیهب(      انتشار تسهیل شدهالف( 

 انتقال فعال ثانویهد(      هم انتقالی با سدیمج( 

 

 کدام یک از انقباضات زیر در تخلیه معده بیشترین نقش را دارند؟. ۱۰۴

 آنترومب(       فوندوس معدهالف( 

 اسفنکتر تحتانی مری د(       بدنه معدهج( 

 

 شود؟کدام یک از مواد زیر به راحتی در معده جذب می. ۱۰۵

 کلسیمب(      اسید سالیسیلیکالف( 

 B12ویتامین د(        گلوکزج( 

 

 در هضم کالژن، کدام آنزیم زیر نقش اصلی را دارد؟. ۱۰۶

 تریپسینب(       انتروکینازالف( 

 پپسیند(       کریوکسی پپتیدازج( 

 

 در مورد بیشترین میزان انتقال گازهای تنفسی در خون صحیح است؟. کدام عبارت زیر ۱۰۷

 به صورت محلول 2Oب(      همراه با هموگلوبین 2Coالف( 

 به صورت بی کربنات  2Oد(      به صورت بی کربنات 2Coج( 

 

 



 
 

 

 ۹۱ - ۹۲ارشد 

 

  فیزیولوژیدرس: 

 شود؟تنفسی به عدد یک نزدیک میهای غذایی زیر ضریب با مصرف بیشتر کدام یک از گروه. ۱۰۸

 چربیب(       کربوهیدراتالف( 

 پروتئیند(       رژیم مخلوط ج( 

 

 شود؟های کلیوی انجام میبیشترین میزان باز جذب سدیم در کدام یک از توبول. ۱۰۹

 توبول دیستالب(       قوس هنلهالف( 

 توبول پروگزیمالد(      توبول جمع کنندهج( 

 

 شود؟در قسمت انتهایی دیستال نفرون می K+چه عاملی باعث افزایش میزان دفع   .۱۱۰

 های بینابینی های الدوسترون در سلولکاهش تراکم گیرندهب(   های اصلی های الدوسترون در سلولافزایش تراکم گیرندهالف( 

 کاهش میزان جریان مایع داخل توبولید(     H+افزایش حاد خارج سلولی غلظت ج( 

 

 شود؟میکم های تیروئیدی کدام یک از موارد زیر در صورت افزایش غلظت هورمون. ۱۱۱

 هانیاز به ویتامینب(      کلسترول پالسماالف( 

 د( سنتز گلوکز     ATPase - +K - +Naفعالیت ج( 

 

 دهد؟ سازی و مصرف گلوکز را در کبد افزایش میهای زیر، برداشت، ذخیرهکدامیک از هورمون. ۱۱۲

 گلوکاگونب(       انسولینالف( 

 تیروکسیند(       کورتیزولج( 

 

 های زیر بیشتر است؟شباهت ساختمانی بین کدام یک از هورمون. ۱۱۳

 LHو  FSHب(       TSHو  FSHالف( 

 LHو  hCGد(       LHو  Inhibinب( 

 

 شود؟از موارد زیر میدی هیدورکسی کوله کالسیفرول باعث افزایش کدام یک  ۲۵و  ۱   .۱۱۴

 تجزیه استخوانب(       سنتز استخوانالف( 

 دفع ادراری فسفاتد(      دفع ادراری کلسیمج( 

 

 کدام گزینه زیر در مورد اثرات متابولیکی کورتیزول صحیح است؟. ۱۱۵

 افزایش سنتز پروتئین در کبدب(     شیفت منبع انرژی از چربی به گلوکز الف( 

 کاهش سنتز گلوکز د(      گلیکوژنکاهش سنتز ج( 

 

 شود؟در کدام حالت زیر مصرف غذا زیاد می. ۱۱۶

 هسته قوسی NPYهای فعال شدن نورونب(     تخریب هیپوتاالموس جانبیالف( 

 های پرواپیومالنوکورتین هسته قوسیفعال شدن نوروند(    های لپتین هیپوتاالموس تحریک گیرندهج( 
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 فیزیولوژی درس: 

 مغز کدام است؟ (General Interprective Area)می منطقه تفسیری عمو. ۱۱۷

 ورنیکهب(      ارتباطی لیمبیکالف( 

 لوب فرونتالد(        بروکاج( 

 

 دهد؟ اثر آسیب مخچه رخ می. کدام مورد زیر در ۱۱۸

 هیپوتونیب(      لرزش استراحتیالف( 

 افزایش حرکات ارادید(      اختالل حس پیکریج( 

 

 نوروترانسمیتر مسیر قشر مغز به استریاتوم کدام است؟. ۱۱۹

 گاباب(       گلوتاماتالف( 

 سروتونیند(       دوپامینج( 

 

 گیرد؟ های یونی صورت میهای چشایی صرفا از طریق کانالانتقال پیام کدام یک از طعم های زیر در سلول. ۱۲۰

 تلخیب(       شیرینیالف( 

 Umamiد(        شوریج( 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها به صفحات سایت منتقل خواهید شد.( )با کلیک بر روی گزینه

 خدمات موسسه گام کنکور
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 پاسخنامه کلیدی ۹0 - ۹۱ارشد 

 

 

 

 


