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 پیرازینامید ب)
 ریفامپین ج)
 هیچکدام د)

 اولین علت شایع مرگ ناشی از بیماریهاي عفونی کدام است؟  -261
 سل الف)
 مننژیت ب)
 ایدز ج)
 اوریون د)

 مولد کدامیک از بیماریهاي زیر هستند؟  MTBC حاوي مجموعه ژنهاي  -262
 سل الف)
 مننژیت ب)
 ایدز ج)
 اوریون د)

 باسیل بیماري سل توسط کدامیک از افراد زیر کشف شد؟ -263
 جان کروگان الف)
 آلبرت کالمیت ب)
 کامیل گوئرین ج)
 هیچکدام د)

 ) توسط چه کسی ابداع شد؟B.C.Gبرابر بیماري سل توسط واکسن ب.ث.ژ (روش ایمن سازي در  -264
 جان کروگان الف)
 آلبرت کالمیت ب)
 کامیل گوئرین ج)
 ب وج د)

 نمی باشد؟کدام گزینه صحیح   -265
 داروي توبرکولین توسط کخ براي درمان بیماري سل ساخته شد الف)
 فقرا در جهان شناخته می شودبیماري همه گیرترین رطان با عنوان بیماري س ب)
 روش پنوموتوراکس براي جراحی براي درمان سل بکار می رفت ج)
 سلول است  DNAسرطان ناشی از ایجاد جهش یا تغییر در  د)

 درمان بیماري سل است؟کدامیک از داروهاي آنتی بیوتیک زیر موثرترین راه  -266
 اتامبوتول الف)
 استرپتومایسین  ب)
 ریفامپین ج)
 پیرازینامید د)

 بدرستی اشاره شده است؟  از گزینه هاي زیر بیانگر بیماري سرطان کدامیک -267
 عبارت است از سندرم نقص ایمنی اکتسابی الف)
 عبارت است از وارد شدن آسیب به سلولهاي کبد و التهاب آن ب)
 عبارت است از تقسیم نامتقارن سلولهاي بدن ج)
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 د) هیچکدام
 مدتکوتاهی بیش از ........ درصد از وزن بدن خود را از دست دهد باید به پزشک مراجعه نماید اگر مردي در -268
 %20 الف)
 %15 ب)
 %10 ج)
 %40 د)

 جزو عالیم بیماري سرطان باشد؟کدامیک از موارد زیر می تواند  -269
 بروز مشکل در بلع  ، وجود خون در مدفوع الف)
 خونریزي غیرعادي در خانمها ، کاهش وزن غیرمنظره  ب)
 تغییرات پوستی ، تب یا عفونت مکرر ج)
 همه موارد د)

 کدامیک از انواع سرطان کاربرد دارد؟ براي تشخیص   giتست   -270
 سرطان خون الف)
 سرطان دستگاه گوارش مانند مري ب)
 سرطان پوست ج)
 سرطان مغز استخوان د)

 شایع ترین علت سرطان ریه کدام است؟  -271
 آلودگی هوا الف)
 رژیم نامناسب غذایی ب)
 قرار گرفتن در معرض دود سیگار ج)
 هیچکدام د)

 ؟نمی باشدکدام گزینه صحیح   -272
 متاستاز ریه یعنی گسترش سرطان ریه به بیرون از آن الف)
 NSCLCو سرطان ریه سلول غیرکوچک  SCLC انواع اصلی سرطان ریه عبارتند از سرطان ریه سلول کوچک ب)
 کارسینوم به معناي سرطان است )ج
 آدنوکارسینوم عبارت است از بیماري پیشرونده و بدخیم اعضاي خون ساز بدن د)

 در کدام گزینه به عالئم سرطان حنجره اشاره شده است؟ -273
 احساس سنگینی گلو یا گیر کردن چیزي در ناي الف)
 گرفتگی صداسرفه منظم و  ب)
 مشکل در قورت دادن ج)
 سرفه با خلط خونی و تنگی نفس د)

 از گزینه هاي زیر با عنوان سرطان سلولی جو شکل شناخته می شود؟ کدامیک -274
 SCLCسرطان ریه سلول کوچک ) الف
 کارسینوم پستانب) 
 NSCLCسرطان ریه سلول غیرکوچک ج) 
 کارسینوم معدهد) 

 عالئم سرطان ریه اشاره شده است؟در کدام گزینه به  -275
 احساس سنگینی گلو یا گیر کردن چیزي در ناي الف)
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 سرفه منظم و گرفتگی صدا ب)
 مشکل در قورت دادن ج)
 سرفه با خلط خونی و تنگی نفس د)

انواع الء به کدامیک از تبروز اولین قاعدگی در سنین پایین و بچه دارشدن یا دیر بچه دار شدن از عوامل اب -276
 سرطان است؟

 SCLCسرطان ریه سلول کوچک  الف)
 کارسینوم پستان ب)
 خونسرطان  ج)
 کارسینوم معده د)

 اشاره شده است؟ تیروئیددر کدام گزینه به عالئم سرطان   -277
 احساس سنگینی گلو یا گیر کردن چیزي در ناي الف)
 سرفه منظم و گرفتگی صدا ب)
 مشکل در قورت دادن ج)
 سرفه با خلط خونی و تنگی نفس د)

  لوسمی یا لوکمیا کدامیک از انواع سرطان است؟  بیماري -278
 سرطان خون الف)
 سرطان دستگاه گوارش مانند مري ب)
 سرطان پوست ج)
 سرطان مغز استخوان د)

 واژه لوسمی به چه معناست؟  -279
 خون بیمار الف)
 خون کثیف ب)
 خون سیاه ج)
 خون سفید د)

 رساندن اکسیژن به بافتهاي بدن را برعهده دارد؟ هکدامیک از اجزاي خون وظیف -280
 گلبول قرمز الف)
 گلبول سفید ب)
 پالکت ج)
 پالسما  د)

 یا لوسمی عبارت است از اینکه الوکمی  -281
 پالکتها موجب لخته شدن خون می شوند الف)
 سلولهاي خونی به مرور از بین می روند ب)
 بصورت غیرعادي مقدار زیادي سلول خونی تولید نمایدمغز استخوان  ج)
 هیچکدام د)

 ؟از لخته شدن خون جلوگیري می کندکدامیک از اجزاي خون   -282
 گلبول قرمز الف)
 گلبول سفید ب)



 تربیت زیستی و بدنی 

 پالکت ج)
 پالسما  د)

 در کدام گزینه به سرطان غددي معده اشاره شده است؟ -283
 لنفوما الف)
 سارکوما ب)
 آدنوکارسینوم ج)
 لوکمیا د)

 شایعترین نوع سرطان معده کدام است؟ -284
 آدنوکارسینوم الف)
 سارکوما ب)
 لنفوما ج)
 لوکمیا د)

 ، چربی یا عروق معده اشاره شده است؟زینه به سرطان بافت هم بند عضله در کدام گ -285
 لنفوما الف)
 سارکوما ب)
 آدنوکارسینوم ج)
 لوکمیا د)

 به سرطان معده در کدام گروه خونی نسبت به سایرین بیشتر است؟ میزان ابتال -286
    Oالف)
 A ب)
 B ج)
 AB د)

 ؟نمی شودمحسوب کدامیک از سرطانهاي زیر جزو انواع سرطان پوست   -287
 سلول پایه اي الف)
 مالنوما ب)
 سارکوما ج)
 سنگفرشی –سلول  د)

 نمی باشد؟کدام گزینه صحیح   -288
 بازال به اطراف گسترش پیدا نمی کند و موجی مرگ نمی شودسرطان سلول  الف)
 مسن در دوران یائسگی رخ می دهدسرطان مهبل در زنان  ب)
 استسرطان بیضه بصورت یک توده دردناك  ج)
 سرطان کبد بصورت یک توده در قسمت فوقانی راست شکم و با عالئم زردي و ضغف خود را نشان می دهد د)

 کدامیک از انواع سرطانها در مردان شایعتر است؟  -289
 خون الف)
 پوست ب)
 کبد ج)
 معده د)

 کدام نوع سرطان محسوب می شود؟کارسینوم هپاتوسلوالر   -290
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 سرطان سلولهاي صفراوي الف)
 سرطان مفعد ب)
 سرطان بیضه ج)
 سرطان سلولهاي کبدي د)

 شایع ترین سرطان بیضه مردان در چه سنی رخ می دهد؟  -291
 ساله 25تا  15 الف)
 ساله 35تا  20 ب)
 ساله 40تا  25 ج)
 سال 40مردان باالي   د)

 کالنژیو کارسینوم کدام نوع سرطان محسوب می شود؟  -292
 سرطان سلولهاي صفراوي الف)
 سرطان مفعد ب)
 سرطان بیضه ج)
 سرطان سلولهاي کبدي د)

 انتی متر است؟ند سطول کانال مقعدي چ -293
 سانتی متر 3تا  2 الف)
 سانتی متر 4تا  3  ب)
 سانتی متر 5تا  4  ج)
 سانتی متر 6تا  5  د)

 شایعترین نوع سرطان مقعدي کدام است؟ -294
 سلول پایه اي الف)
 مالنوما ب)
 سارکوما ج)
 سنگفرشی –سلول  د)

 نمی باشد؟کدام گزینه صحیح   -295
 مقعد بوسیله حلقه اي بنام اسفنکتر کنترل می شود الف)
 % است4/0احتمال ابتالي مردان به سرطان  ب)
 درصد مواقع قابل درمان است 90سرطان بیضه اگر متاستاز ندهد در  ج)
 همه موارد د)

 سه نوع سرطان شایع در جهان به ترتیب عبارتند از :  -296
 کبد ، معده ، مري الف)
 پروستات ، سینهخون ،  ب)
 ریه ، روده ، پروستات ج)
 مثانه ، سروگردن ، پوست د)

 
 
 




