
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ۱۳۹6ارشد    آزمون

 دفترچه سوال و پاسخ کلیدی

 گروه آزمایشی علوم تغذیه

 96-97سال 
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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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 شود؟روز توسط مادران باردار موجب محدودیت رشد جنین میدریافت کافئین بیش از چند ملی گرم در . ۱

 ۲۰ب(        ۱۰الف( 

 ۱۰۰ج(        5۰ج( 

 

 شود؟دریافت می کمتردر مادران باردار با رژیم غذایی گیاهخواری مطلق، کدام مواد مغذی . ۲

 ، سلنیم و کلسیم12Bب(      ، کلسیم و روی12Bالف( 

 ید و روی ،12Bج(       ، مس و ید 12Bج( 

 

 دفع ادراری کدام یک از اسیدهای آمینه زیر در تشکیل سنگ کلیه نقش دارد؟. ۳

 اسید کلوتامیکب(      اسدی آسپارتیکالف( 

 گلیسیند(       سیستینج( 

 

 شود؟می PTHدر بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیه غلظت باالی کدام یک در سرم سبب افزایش ترشح  .۴

 فسفرب(       کلسیمالف( 

 کلسیم و فسفر ج(    دی هیدروکسی کوله کلسی فرول ۲5و  ۱ج( 

 

 یابد؟های زیر افزایش میدر بیماران دیالیزی نیاز به کدام یک از ویتامین . ۵

 6Bب(        Kالف( 

 Cد(        Aج( 

 

 تواند به درمان کمک نماید؟می PKUهای زیر در برخی از اشکال کدام یک از مکمل. 6

 بیوپترینب(      تیامین پیروفسفاتالف( 

 نیکوتین آمیدد(      آدنوزیل کوباالمینج( 

 

 از چربی تامین شود؟ اند حدود چند درصد از کل کالری بایدبیمارانی که پیوند کبد انجام داده. در 7

 ۲۰ب(        ۱۰الف( 

 4۰د(        ۳۰ج( 

 

 در رژیم کتوژنیک سنتی کدام یک از موارد زیر صحیح است؟. ۸

     باشد ۱به  ۲نسبت کالری حاصل از چربی به کالری حاصله از کربوهیدرات یا پروتئین معادل الف( 

 باشد ۱به  ۳مجموع کربوهیدرات و پروتئین معادل ب( نسبت کالری حاصل از چربی به کالری حاصله از 

       باشد ۱به  ۳ج( نسبت گرم چربی به ازای هر گرم کربوهیدرات یا پروتئین معادل 

 باشد ۱به  ۲د( نسبت گرم چربی به ازای هر گرم از مجموع کربوهیدرات و پروتئین معادل 

 

 



 درس: تغذیه ۹6-۹7ارشد  

 باشد؟می  9۵زیر برابر با صدک  Z-Scoreیک از مقادیر . کدام 9

 ۶4/۱ب(        ۰4/۱الف( 

 ۲د(        ۹۶/۱ج( 

 

باشد، چه میزان کاهش  ی ثانویه نیز می است و مبتال به عارضه 9۵تا  ۸۵سال که نمایه توده بدنی وی بین صدک  7برای کودک بزرگتر از . ۱۰
 شود؟وزن توصیه می

 ای یک کیلوگرمهفتهب(      ای نیم کیلوگرمهفتهالف( 

 ماهیانه یک کیلوگرمد(      ماهیانه نیم کیلوگرم ج( 

 

 شود؟های محلول در چربی حداقل چند ساعت بعد از مصرف اورلیستات توصیه میمکمل ویتامین . ۱۱

 ۲ب(        ۱الف( 

 4د(        ۳ج( 

 

 شود؟یافزایش سوخت انرژی، کاهش اشتها و ساخت عضله مربوط به کدام نسبت داده م. ۱۲

 کیتوسانب(        کرومالف( 

 افدراد(        CLAج( 

 

 درصد از انرژی دریافتی، از مشخصات کدام رژیم غذایی است؟ ۳۰چربی و پروتئین هر یک  %۴۰ها تا محدودیت دریافت کربوهیدرات. ۱۳

 Volumetric dieteب(      Dr. Ormish dietالف( 

 Zone dietد(       Atkins dietج( 

 

 :بجزهمه عوامل زیر در تولید ناکافی شیر در مادران شیرده موثرند، .  ۱۴

 خستگیب(      اختالالت تیروئیدیالف( 

 پرفشاری خوند(       رژیم غذایی فقیرج( 

 

بایستی به کودک شروع  های فلوئور از چند ماهگی ای حاوی فلوئور کافی نبوده و فلوئور به آن افزوده نگردد، مکملاگر منبع آب جامعه. ۱۵
 شود؟

 ۶ب(        4الف( 

 ۱۲د(        ۹ج( 

 

 کدام یک از مواد مغذی زیر در کلستروم بیشتر از شیر رسیده مادر است؟. ۱6

 های محلول در آبویتامینب(     های محلول در چربیویتامینالف( 

 چربید(        الکتوزج( 
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 ت؟کدام گزینه در مورد سروتونین صحیح اس. ۱7

 شودباعث افزایش دریافت غذا میب(     شودباهث کاهش دریافت غذا میالف( 

 اثری بر دریافت غذایی و وزن نداردد(      شودباعث افزایش وزن میج( 

 

 گزینه در مورد سطح پالسمای گرلین صحیح است؟. کدام ۱۸

 کند قبل از غذا کاهش پیدا میب(     کند قبل از غذا افزایش پیدا میالف( 

 کند د( قبل و بعد از غذا خوردن تغییری نمی    کند بعد از غذا افزایش پیدا میج( 

 

 صحیح است؟  (BAT)ای کدام مورد در خصوص بافت چربی قهوه. ۱9

      دارد (Obligatory thermogenesis)ای در گرمازایی اجباری نقش ویژهالف( 

 مسئول روند گرمازایی هستند  BATدر غشای داخلی میتوکندری  (UCP3) ۳های غیر مزدوج پروتئینب( 

       و نقش و اهمیت آن در انسان وجود ندارد BATشواهد چندانی از وجود ج( 

 شوددر اثر مواجهه با سرما و سیستم عصبی سمپاتیک القاء می BATفعالیت د( 

 

 :بجزصحیح است،  (TEF)همه موارد در خصوص اثر گرمازایی غذا . ۲۰

     شوددر نظر گرفته می (REE)انرژی مصرفی استراحت  %۱۰برای مقاصد کاربردی الف( 

 انرژی مصرفی است %۳۰ – ۳۰و پروتئین  %5 – ۱۰، کربوهیدرات  ۰ - %5برای چربی ب( 

      ج( به هضم، جذب و فرآوردی یا ذخیره سازی مواد مغذی وابسته است

 باشداز افراد الغر مید( در افراد چاق کمتر 

 

 های باردار تقریبا چند درصد انرژی دریافتی باید از پروتئین تامین شود؟در خانم. ۲۱

 ۱5 - ۱8ب(       ۱۰ - ۱5الف( 

 ۲5 - ۳۰د(       ۲۳ - ۳۰ج( 

 

 شود؟چند روز قبل از ورزش استقامتی توصیه می (Carbohydrate loading)بارگیری کربوهیدراتی . ۲۲

 4 - 5ب(       ۲ - ۳الف( 

 8 - ۱۰د(        ۶ – 7ج( 

 

 ماند؟ به ترتیب )راست به چپ( چند درصد از گلیکوژن کبدی و عضالنی باقی می (Fasting)روز بی غذایی  ۲ – ۳پس از . ۲۳

 ۲5و  5۰ب(       5۰و  5۰ الف(

 ۲5صفر و د(       5۰صفر و ج( 

 

 شود؟روز نخست محرومیت غذایی، چند کیلوگرم از وزن بدن کاسته می ۱۰در مردان غیرچاق با دسترسی آزادانه به آب طی . ۲۴

 ۳ ب(       4الف( 

 ۱۰د(        7ج( 



 درس: تغذیه ۹6-۹7ارشد  

 

 مصرف کدام یک از موارد زیر صحیح است؟ کاهش، (GERD)معدی   –در رژیم غذایی جهت رفالکس مروی . ۲۵

 کافئین -فیبر  –مواد غذایی اسیدی ب(      فیبر  -کافئین  –چربی الف( 

 فیبر -مواد غذایی پر ادویه  –مواد غذایی اسیدی د(     چربی  -کافئین  –مواد غذایی پر ادویه ج( 

 

 باشد؟ مورد نیاز فرد بزرگسال با وزن طبیعی چند گرم به ازاء کیلوگرم وزن بدن می HBVحداقل پروتئین . ۲6

 4/۰ب(        ۳/۰الف( 

 ۶/۰د(        8/۰ج( 

 

 :بجزسندرم دامپینگ است،  (Late symptoms)همه موارد از عوامل بروز عالیم دیررس . ۲7

 تغییر سریع گلوکز خونب(    ورود سریع محتویات هیپراسموالر به رودهالف( 

 افزایش انسولین خوند(      ترشح پپتیدهای گوارشیج( 

 

 : بجزشود، ها توصیه میدر پانکراتیت مزمن تجویز همه مکمل. ۲۸

  Aب( ویتامین       Dویتامین الف( 

 12Bد(       سلنیومج( 

 

 شود؟اثر وارفارین می کاهشماده غذایی باعث . کدام ۲9

 سیرب(       آواکادوالف( 

 زنجبیل د(        پیازج( 

 

 :بجزهای مسمومیت با کلسیم است، همه موارد از نشانه. ۳۰

 یبوستب(      انقباض عضالنیالف( 

 سرگیجهد(      افزایش حجم ادرارج( 

 

 : بجزدهد، موارد زیر جذب منیزیوم را کاهش می مصرف زیاد همه . ۳۱

 روی ب(     اسیدهای چرب آزادالف( 

 کلسیمد(       اگزاالتج( 

 

 در کمبود کدام مورد هیپوکالمی شایع است؟. ۳۲

 کلسیمب(       منیزیومالف( 

 فسفرد(        رویج( 
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 موثر باشد؟تواند در بروز کمبود مس تجویز مکمل کدام ویتامین می. ۳۳

 12Bب(        Cالف( 

 2Bد(       اسید فولیکج( 

 

 شود؟غلظت کدام مورد در شیر مادر می کاهشاستعمال دخانیات توسط مادر شیرده سبب . ۳۴

 Kویتامین ب(       کلسیمالف( 

 یدد(        الکتوزج( 

 

 شود؟در کدام حالت از وضعیت ید بروز هیپرتیروئیدیسم مشاهده می. ۳۵

 کمبود متوسطب(       کمبود شدید الف(

 دریافت بیش از حدد(     دریافت بیش از مقدار ایده آلج( 

 

 باشد؟ ماده مغذی مهار کننده جذب آهن می. کدام ۳6

 ب( هیستیدین      فروکتوزالف( 

 فسفرد(        لیزینج( 

 

 شود؟آهن، با فریتین کمتر از چند میکروگرم در لیتر تعریف می (Depletion)مرحله نخست تخلیه . ۳7

 ۳5ب(        ۲5الف( 

 55د(        45ج( 

 

 گیرد؟ بیشترین جذب روی در کدام قسمت از دستگاه گوارش صورت می. ۳۸

 ژژنومب(       ایلئومالف( 

 کولوند(        معدهج( 

 

 : بجزباشد، همه موارد زیر از عالئم کمبود روی می. ۳9

 آلوپسیب(       اسهالالف( 

 یبوستد(      کاهش حس چشایی ج( 

 

 شود؟فشارخون از طریق اثر مستقیم روی اندوتلیال عروقی و عضله صاف میکاهش کدام یک باعث . ۴۰

 سیرب(       Q10کوآنزیم الف( 

 Dویتامین د(       روغن ماهیج( 

 

 باعث لیپولیز، پیشگیری از لیپوژنز و چاقی شود؟تواند دریافت باالی کدام یک می. ۴۱

 منیزیمب(       فسفرالف( 

 آهند(        کلسیمج( 



 درس: تغذیه ۹6-۹7ارشد  

 :بجزها در مورد پرفشاری خون بارداری بدون عارضه صحیح است، همه توصیه. ۴۲

 ورزش هوازیب(      DASHرژیم غذایی الف( 

 اضافه وزن مناسب طی باردارید(   میلی گرم در روز ۲۳۰۰محدودیت سدیم به کمتر از ج( 

 

 اسید آمینه در مطالعات حیوانی اثر نفروتوکسیک دارد؟. کدام ۴۳

 گلیسینب(       لیزینالف( 

 آرژنیند(       سیستینج( 

 

 محتوی کربوهیدرات فرموالهای هیدرولیز شده کدام است؟. ۴۴

 ساکارزب(       شربت ذرتالف( 

 الکتوزد(       مالتو دکسترینج( 

 

 چه اثری دارد؟ (Prenatal)ها« در حول و حوش زایمان مواجه با »پلی کلرینیتد بی فنیل. ۴۵

 تولد نوزاد نارسب(    بروز اختالل بیش فعالی و نقص توجهالف( 

 محدودیت شدید رشد داخل رحمی د(      سقط خونریزیج( 

 

 شود؟کدام دسته از مواد مغذی دیده می کمبود Nutritional Amblyopiaدر . ۴6

 و تیامین Cفوالت، ویتامین ب(      و تیامین B12فوالت، الف( 

 آهن، منیزیم و سلنیمد(      کلسیم، منیزیم و رویج( 

 

 :بجزهمه موارد سبب کمبود اسیدفولیک، . ۴7

 12Bکمبود دریافت ب(      6Bکمبود دریافت الف( 

 بیماری کبدد(       همودیالیزج( 

 

 شوند، تجویز کدام ماده معدنی ضروری است؟تغذیه می (PN)ای برای نوزادان پره ترم که به صورت فرآورده. ۴۸

 مسب(        آهنالف( 

 منگنزد(        رویج( 

 

 شود؟های زیر در نارسایی مزمن کلیوی ایجاد می. کدام یک از کم خونی۴9

 Non - Megaiobalsticب(      Megaloblasticالف( 

 Normochromic Normocyticد(     Hypochromic Microcyticج( 

 

 : بجزهستند،  (Meal replacement diet)های غذایی جانشین وعده های رژیمهمه موارد از جمله ویژگی. ۵۰

 کاهش سریع وزن در ابتدا ب(      حفظ بلند مدت وزن الف( 

 ایپیشگیری از عدم کفایت تغذیهد(      ای مناسبکیفیت تغذیهج( 
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 کدام یک از بهترین الگوی غذایی جهت پیش گیری از سکته مغزی شناخته شده است؟. ۵۱

 کم چربب(          DASH    الف(

 کم کربوهیدراتد(       ایمدیترانهج( 

 

 در ورزشکاران استقامتی است؟ ”Hitting the wall“کدام یک علت پدیده . ۵۲

 کاهش ذخایر کربوهیدراتیب(      ر پروتئینیکاهش ذخای الف( 

 هااختالل در الکترولیتد(       هاکمبود ویتامینج( 

 

 مرز بین کمبود و مسمومیت در مورد کدام ماده معدنی باریک تر است؟. ۵۳

 مسب(        آهنالف( 

 سلنیومد(        ج( روی

 

 سرم اثرگذار هستند، بجز:  Eهمه موارد روی وضعیت ویتامین . ۵۴

 تری گلیسرید دریافتیب(      روتئینی دریافتی الف( پ 

 کشیدن سیگارد(       نمایه توده بدنج( 

 

 مجاز است؟  (BTF)های دست ساز در تغذیه با لوله )انترال( استفاده از چه حجم )میلی لیتر در روز( از محلول. ۵۵

 7۰۰بیش از ب(       7۰۰کمتر از الف( 

 ۹۰۰بیش از د(       ۹۰۰کمتر از ج( 

 

 کولین از نظر متابولیک با کدام ویتامین مرتبط است؟. ۵6

 اسید فولیکب(       تیامینالف( 

 ریبوفالویند(       نیاسینج( 

 

 : بجزشوند، کمبود همه موارد باعث استرس اکسیداتیو و ضعف سیستم ایمنی می HIVدر بیماران . ۵7

 Aویتامین ب(       بتاکاروتنالف( 

 سلنیمد(       Eویتامین ج( 

 

 ساعته خوراک صحیح است؟ ۲۴کدام یک در مورد یادآمد . ۵۸

    دهدهای معمول فرد را نشان میمعموال به راحتی دریافتالف( 

 دهد نوع غذاهای خورده شده را به درستی و دقیق نشان میمقدار و ( ب 

       ج( کم گزارش دهی در این روش وجود ندارد

 روشی آسان و سریع استد( 
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 : بجزشود، همه موارد در رژیم ضد التهاب محدود می. ۵9

 کرهب(       گوشت قرمزالف( 

 گوشت مرغد(       تخم مرغج( 

 

 ای با افزایش دریافت کدام یک مرتبط است؟جمجمهافزایش فشار داخل . 6۰

 فنیل آالنین ب(       6Bویتامین الف( 

 تریپتوفاند(       Aویتامین ج( 
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  بیوشیمیدرس:  ۹6-۹7ارشد 

 شود، کدام است؟ها انرژی بیشتری حاصل میپروتئین ها و دلیل آنکه از لیپیدها نسبت به کربوهیدرات. 6۱

 در لیپید تعداد اتم کربن بیشتری وجود داردب(    در لیپید کربن احیا شده بیشتری وجود داردالف( 

 در کربوهیدرات پیوند دوگانه وجود نداردد(    در لیپید کربن اکسید شدن بیشتری وجود داردج( 

 

 : بجزکنند، به عنوان کوآنزیم استفاده می NAD+های زیر از همه آنزیم. 6۲

 سوکسینات دهیدروژنازب(      ماالت دهیدروژنازالف( 

 کتوگلوتارات دهیدروژناز –  د(     ایزوسیترات دهیدروژنازج( 

 

 : بجز های زیر انکوژن هستند، همه گزینه. 6۳

 RBب(       MYC الف(

 MAPKد(        RASج( 

 

 صحیح است؟ Enhancerکدام جمله در خصوص . 6۴

    گیرددر فاصله نزدیکی از پروموتور قرار میالف( 

 پروموتور باشد upstreamکند که نها زمانی فعالیت میب( ت 

   برای فعالیت نیازی به اتصال به پروتئین اختصاصی نداردج( 

 نمایدهترولوگ فعالیت میبا هر دو دسته پروموتورهای همولوگ و د( 

 

 :بجزهای زیر صحیح است، در خصوص چرخه اوره تمام گزینه. 6۵

       شودکمبود ارنیتین ترانس کاربامیالز به هیپرآمونمی میالف( 

 است ATPهمراه با مصرف   Argininosuccinateب( تبدیل سیترولین به 

       نفش دارد pHج( انجام این چرخه در تنظیم 

 شودد( ورود آسپارتات به چرخه با حضور یک آنزیم میتوکندریابی در کبد انجام می

 

 : بجزیابد، های زیر در شرایط فیزیولوژیک توسط انسولین افزایش میفعالیت همه آنزیم. 66

 کوآکربوکسیالزاستیل ب(       فسفریالزالف( 

 ۱-آسیل کارنیتین ترانسفراز د(      لیپاز حساس به هورمونج( 

 

 کدام است؟ HDLآپوپروتئین غالب در ساختار . 67

 APO – B100ب(       APO – A1الف( 

 APO – CIIد(       APO – B48ج( 

 

 



 

 

 96-97ارشد  بیوشیمی درس: 

 کنند؟ پورفوبیلتوژن شرکت میکدام یک از اسیدهای آمینه زیر به عنوان پیش ساز در تشکیل  .6۸

 گلیسینب(       گلوتامینالف( 

 آسپارتاتد(       آالنین -ج( 

 

 کدام مونوساکارید در ساختار کوآنزیم شرکت کننده در تبدیل فومارات به سوکسینات، شرکت دارد؟. 69

 گاالکتوزب(        گلوکزالف( 

 فروکتوزد(        ریبوزج( 

 

 : بجزیابد، های زیر پس از فعالیت ورزشی، میزان اسید الکتیک خون افزایش میدر تمام بیماری. 7۰

 McArdleب(        Coriالف( 

 Pompeد(       Von Gierkeج( 

 

 کدام هورمون زیر در سنتز آدرنالین )اپی نفرین( از نور آدرنالین نقش دارد؟. 7۱

 تیروکسینب(       کورتیزولالف( 

 هورمون رشدد(       انسولینج( 

 

 ضایعه اولیه بیوشیمیایی کدام است؟ IIaدر هیپرکلسترولمی ارثی و هموزیگوت نوع . 7۲

 Bاز دست دادن آپوپروتئین ب(    LDLنقص عملکرد رسپتورهای غشایی الف( 

 VLDLو  LDLافزایش تولید د(    (ACAT)عملکرد ناقص اسی کوآ اسیل ترانسفراز ج( 

 

 : بجزیابد، در بیماری با کمبود شدید فوماراز، تمام موارد زی در ادرار به صورت غیرنرمال افزایش می. 7۳

 سیتراتب(       فوماراتالف( 

 پیروواتد(        ماالتج( 

 

 : بجزگردد، زیر منجر به هپاتومگالی میهای نقص در تمام آنزیم. 7۴

 فسفریالز کبدیب(     آنزیم شاخه سازالف( 

 گلیکوژن سنتازد(     Iفسفوفروکتوکیناز ج( 

 

 های زیر در واکنش جنگ یا گریز دخالت دارد؟کدام یک از هورمون. 7۵

 گلوکاگونب(       اپی نفرینالف( 

 اکسی توسیند(       سوماتواستاتینج( 
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  بیوشیمیدرس:  ۹6-۹7ارشد 

   کند؟های زیر فقط از طریق گلیکولیز انرژی مورد نیاز خود را تامین میاز سلول یک . کدام76

 های عضالنیسلولب(       های قرمزگلبولالف( 

 های کبدسلولد(       های مغزسلولج( 

 

    = Ln 0/5)-(0/69این واکنش چند است؟  (k)ثانیه است. ثابت سرعت  ۲۵×  ۱۰-۴یک واکنش آنزیمی در درجه اول برابر  t)1/2(نیمه عمر . 77

 ۶/۲7 ب(       7۶/۲ الف(

 ۲7۶۰د(        ۲7۶ج( 

 

 گردد؟منجر به فعال سازی کدام آنزیم می AMPدر فرایند متابولیسم گلیکوژن، افزایش سنتز . 7۸

 گیلکوژن سنتاز ب(     گلیکوژن فسفریالز الف(

 فسفاتاز -۶گلوکز  د(      فسفوگلوکوموتاز ج(

 

 کدام گزینه صحیح است؟ IIدر مورد جایگاه و سوبسترای کربامیل فسفات سنتاز . 79

 آمونیاک   –سیتوزول ب(      گلوتامین -میتوکندری الف( 

 گلوتامین -سیتوزول د(      آمونیاک  -میتوکندری ج( 

 

 :بجزهمه ترکیبات زیر در ساختمان خود نیتروژن دارند، . ۸۰

 سفالینب(       اسفنگومیلینالف( 

 فسفاتیدیل سریند(      فسفاتیدیل اینوزیتولج( 

 

 : بجزمورد نیاز است،  Adenosyl methionine-Sبیوسنتز تمام ترکیبات زیر . در ۸۱

 مالتونینب(       اپی نفرینالف( 

 سروتونیند(       کارآتینج( 

 

 هستند؟  (creatine)دسته از اسیدهای آمینه زیر پیش سازهای سنتز کرآتین . کدام ۸۲

 Met, Arg, Glyب(       Arg, Lys, Metالف( 

 Gly, Arg, Cysد(       Arg, Glu, Metج( 

 

۸۳ .Amanitin−  باعث مهار تولید همهRNA بجزشود، های زیر می : 

 hnRNAب(       tRNAالف( 

    rRNAد(       mRNAج( 

 

 



 

 

 96-97ارشد  بیوشیمی درس: 

 در واکنش گلوتامیک اسید با پیروویک اسید برای تولید آالنین، کدام ماده مورد نیاز است؟. ۸۴

 آدنین دی نوکلئوتیدنیکوتین آمید ب(      الوین مونو نوکلئوتیدالف( ف

 پیریدوکسال فسفاتد(      تیامین پیروفسفاتج( 

 

 در مورد ساختمان سودویوریدین کدام گزینه درست است؟. ۸۵

 حاصل احیای یوریدین استب(    شوددر اثر دآمینه شدن یوریدین ایجاد میالف( 

 گردد حلقه قند متصل میاز طریق کربن به د(    یوراسیل به نوع دیگری از پنتوز متصل استج( 

 

 شوند؟ها عمدتا به صورت مواد ذیل در ادرار ظاهر میاندروژن. ۸6

 بدون تغییرب(     های گلوکورونات و سولفاتمتابولیتالف( 

 ۱۶ -مواد هیدروکسیله شده در کربن آلفا د(      استرهای فنولیک سولفاتج( 

 

شود که این اسید آمینه به نوبه خود پیش ساز همه بازهای زیر است، پارتات تبدیل میاگزالواستات طی واکنش ترانس آمیناسیون به آس. ۸7
 : بجز

 یوراسیلب(       سیتوزینالف( 

 ( تیمیند      گوانین ج( 

 

 .بیلیروبین کونژوگه ........ ۸۸

 یابدنجار کاهش می –ب( در بیماری کریگلر    شودالف( در خون به وسیله آلبومین منتقل می

 های کبدی بیشترین افزایش را داردد( در بیماری    یابد ج( در یرقان انسدادی کاهش می

 

 هورمون اصلی القا کننده ترشح آلدوسترون از غده فوق کلیوی کدام است؟. ۸9

 III/IIآنژیوتانسین ب(       ACTHالف( 

 PTHد(        FSHج( 

 

 آرژینینوسوکسینات در چرخه اوره کدام ترکیبات هستند؟ حاصل تجزیه . 9۰

 کربامیل فسفات و آمونیاک ب(       اوره و اورنیتینالف( 

 فومارات و آرژنیند(      سوکسینات و آرژنینج( 
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 فیزیولوژی درس:  ۹6-۹7ارشد 

9۱ .GAIN در کدام سیستم کنترلی فیدبکی از همه باالتر است؟ 

 pHب(       حرارتالف( 

 هموگلوبیند(       فشارخونج( 

 

 دهد؟ کدام فرایند ماکورمولکول ها را به داخل سلول انتقال می. 9۲

 Active Transportب(       Pinocytosisالف( 

 Autophagyد(       Phyagocytosisج( 

 

 از خارج است؟ کمترغلظت کدام گزینه در داخل سلول . 9۳

 Glucoseب(       Cholestrolالف( 

 Amino Acidد(       Phospholipidج( 

 

 ؟نیستهای نشتی پتاسیم صحیح درباره کانال. کدام عبارت 9۴

 شوندحین پتانسیل عمل، بسته نمیب(    عامل کلیدی در تعیین ولتاژ غشا هستند الف( 

 به یونهای سدیم نفوذ ناپذیرندد(     دارای دریچه وابسته به ولتاژ نیستند ج( 

 

 شود؟منعقد شدن خون در لوله آزمایش توسط کدام مسیر روند انعقاد و با فعال شدن کدام فاکتور انعقادی شروع می. 9۵

 VIIمسیر خارجی و فعال شدن فاکتور ب(    XIIمسیر داخلی و فعال شدن فاکتور الف( 

 XIIمسیر خارجی و فعال شدن فاکتور د(     VII( مسیر داخلی و فعال شدن فاکتور ج

 

 کدام مورد زیر در بطن چپ به طور بارزی بیش از بطن راست است؟. 96

 ایبرون ده دقیقهب(      حجم پایان دیاستولیالف( 

 ایکار ضربهد(       ایحجم ضربهج( 

 

 

 عضله بطنی قلب )نسبت به عضله اسکلتی( کدام یک از مورد زیر است؟علت پتانسیل عمل طوالنی در . 97

 های آهسته پتاسیمیهای سریع سدیمی و خروج پتاسیم از کانالورود سدیم از کانالالف( 

 سدیمی -های آهسته کلسیمی ورود سدیم و کلسیم از کانال( ب 

 جریان خون زیادج( 

 هاوجود اتصاالت شکافدار بین سلولد( 

  

 



 

 

 96-97ارشد  فیزیولوژی درس: 

میلی متر است میزان جریان خون آنها به  ۴و  ۲، ۱باشند ولی شعاع آنها به ترتیب سه رگ موازی که دارای فشار و طول مساوی می. در 9۸
 ترتیب با چه نسبتی خواهد بود؟

   8 –  4 – ۲ب(         4  – ۲ – ۱الف( 

   ۱۲8 –  8 – 5/۰د(         ۲5۶ – ۱۶ – ۱ج( 

 

 .................. ویسکوزیته خون . 99

 برابر ویسکوزیته پالسماست 4بیش از ب(   در عروق کوچک به مراتب از عروق بزرگ بیشتر استالف( 

 باشدتحت تاثیر مقدار پروتئین های پالسما نمید(    های قرمز آن رابطه مستقیم داردبا میزان گلبولج( 

 

 گردد؟ ان خون بافتی توجیه میکدامیک از موارد زیر با فرضیه میوژنیک کنترل جری. ۱۰۰

 Reactive hyperemiaپرخونی واکنشی  ب(     Active hypermiaپرخونی فعالیتی الف( 

 بازگشت جریان خون به مقدار طبیعی بعد از افزایش فشارخوند(      جریان متناوب مویرگیج( 

 

 است؟ کاهشدر کدام حالت زیر فشار حبابچه ای رو به . ۱۰۱

 نیمه اول دمب(      در تمام طول دمالف( 

 نیمه آخر دم د(       نیمه آخر بازدمج( 

 

 یابد؟ای افزایش میفشار کدام یک از گازهای دم در هوای بازدمی نسبت به هوای حبابچه. ۱۰۲

 گاز کربنیکب(       اکسیژنالف( 

 بخار آبد(       نیتروژن  ج( 

 

 کدام یک از موارد زیر مشخصه یک بافر خوب برای بدن است؟. ۱۰۳

 نسبت غلظت اجزای بافر برابر یک باشدب(      باشد ۲۰آن حدود  pKالف( 

 باشد  5/4آن حدود  pKد(    نسبت غلظت اجزای بافر بیش از ده باشدج( 

 

 دهد؟ می کاهشکدام یک از تغییرات زیر در مایع خارج سلولی، دفع کلیوی منیزیم را . ۱۰۴

 افزایش حجمب(      کاهش غلظت کلسیمالف( 

 افزایش غلظت منیزیمد(      افزایش غلظت کلسیمج( 

 

 دهد؟ چه تغییری نشان میدر طول توبول و پروگزیمال، غلظت کلر و بیکربنات در مایع توبولی نسبت به غلظت پالسمایی آنها . ۱۰۵

 یابدکلر کاهش و بیکربنات افزایش میب(    یابد کلر افزایش و بیکربنات کاهش میالف( 

 یابند هر دو افزایش مید(      یابند هر دو کاهش میج( 
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 فیزیولوژی درس:  ۹6-۹7ارشد 

 توان گفت ............. در رابطه با دهان و مری می. ۱۰6

 باشدآلفا آمیالز مهمترین آنزیم بزاق میب(   باال داردموکوس ترشح شده از مری خاصیت اسیدی الف( 

 شبکه عصبی میانتریک در مری وجود نداردد(   لیزوزیمهای مری در میکروب کشی نقش مهمی دارندج( 

 

 ؟شودنمیهای زیر مستقیما جذب خون شده و وارد مجرای لنفی روده یک از چربی. کدام ۱۰7

 کلسترولب(       یدهاالف( فسفولیپ

 اسیدهای چرب کوتاه زنجیرد(       تری گلیسیریدهاج( 

 

 های گوارشی درست است؟گزینه درباره اثرات هورمون. کدام ۱۰۸

 ب( گاسترین، مهار رهایش هیستامین    ، افزایش ترشح اسید معدهGIPالف( 

 موتیلین، کاهش حرکات رودهد(     انقباضات کیسه صفرا ، افزایش CCKج( 

 

 مورد فعالیت الکتریکی و مکانیکی لوله گوارشی کدام گزینه زیر درست است؟در . ۱۰9

  شبکه زیرمخاطی به طور عمده با کنترل حرکات سر و کار داردالف( 

 گیردسیستم عصبی انتریک تحت تاثیر سیستم عصبی اتونوم قرار نمیب( 

 کنند همواره پتانسیل عمل ایجاد می BERامواج آهسته یا ج( 

 یابدفعالیت پریستالتیک بعد از صرف یک وعده غذا افزایش مید( 

 

 

 یابد؟سرعت تخلیه معده توسط کدام یک از موارد زیر افزایش می .۱۱۰

 استل کولین و گاسترینب(      اسمواللیته باالی کیموسالف( 

 کوله سیستوکنین و گاستریند(     های هضمی ناشی از چربیفرآوردهج( 

 

 ؟نیستکدام یک از جمالت زیر درباره پانکراس و صفرا درست . ۱۱۱

 ب( صفرا در هضم و جذب چربی نقش دارد شوندهای هیدروژن وارد مجرا میدر هنگام ترشح بیکربنات، یونالف( 

 نمایدراس مید( ترشح مهار کننده تریپسین از هضم پانک    ج( صفرا در دفع کلسترول نقش دارد

 

 ؟شودنمیهای زیر گیرد، باعث حذف پاسخ سلول هدف به کدام یک از هورمونرا می Gهای استفاده از دارویی که جلوی عملکرد پروتئین . ۱۱۲

 PTHب(        GHالف( 

 TSHد(        ADHج( 

 

 

 



 

 

 96-97ارشد  فیزیولوژی درس: 

 ؟شودنمیدر بیماری که کم کاری تیروئید دارد، کدام مورد زیر مشاهده . ۱۱۳

 پالسما TSHگواتر به دلیل افزایش میزان  ب(   های آدرنرژیکافزایش قدرت انقباضی قلب، متعاقب افزایش گیرندهالف( 

 جریان خون پوستی( خشکی پوست بدن به علت کاهش د    یبوست به علت کاهش حرکات و ترشحات لوله گوارشب( 

 

 رسد؟ با هم به حداکثر می LHو   FSHکدام مرحله سیکل جنسی زنانه، میزان سرمی  . در ۱۱۴

 روز هفتمب(       روز اولالف( 

 روز بیست و یکمد(       روز چهاردهمج( 

 

 دهد؟ های بتای پانکراس کدام یک از موارد زیر رخ میبا تخریب سلول. ۱۱۵

 یابدلیپولیز کاهش میب(      یابدیگلیکوژنز افزایش مالف( 

 یابدخون کاهش می pHد(      یابدلیپوژنز افزایش میج( 

 

 یابد؟می کاهشیک از موارد زیر توسط هورمون رشد . کدام ۱۱6

 توده چربی بدن ب(      Cتولید سوماتومدین الف( 

 مصرف چربی د(      هافعالیت استئوبالستج( 

 

 درباره اثرات کورتیزول در متابولیسم مواد درست است؟عبارت زیر . کدام ۱۱7

 های پالسما از طریق اثر پر کبدکاهش پروتئینب(   ها به غیر از کبدها در سلولالف( افزایش ساخت پروتئین

 ها و به دنبال آن کاهش مصرف چربی کاهش اکسیداسیون چربید(    افزایش تولید گلوکز از طریق تحریک گلوکونئوژنزج( 

 

 کدام بخش سیستم عصبی در تعیین بوی خوشایند از ناخوشایند نقش دارد؟. ۱۱۸

 IIقشر حسی پیکری ب(       ناحیه بروکاالف( 

 قشر جلوی پیشانید(       سیستم لیمبیکج( 

 

 در شناسایی کدام دسته از مواد غذایی نقش بیشتری دارد؟ (Umami)حس چشایی خوشمزه . ۱۱9

 هاچربیب(       هاکربوهیدراتالف( 

 غذاهای ترش مزهد(       هاپروتئینج( 

 

 کدام مورد زیر درباره نقش هیپوتاالموس درست است؟. ۱۲۰

 کند تحریک هیپوتاالموس جانبی حرکت حیوان را کم و وزن آن را زیاد میالف( 

 کند میانی مصرف غذا را زیاد می –تحریک هیپوتاالموس شکمی ب( 

 کند میانی حرکات حیوان و مصرف غذا را کم می –تخریب هیپوتاالموس شکمی ج( 

ای نقش داردهای تغذیهجسم پستانی هیپوتاالموس در رفلکسد( 
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 ها به صفحات سایت منتقل خواهید شد.( )با کلیک بر روی گزینه

 خدمات موسسه گام کنکور
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