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دارد. موهای ناحیه  cm 5-2، طول کمتر از testisساله ای جهت ارزیابی بلوغ به درمانگاه غدد مراجعه می کند، در معاینه  8پسر  -1

می باشد، قد بلندتر از میانگین سن و سن استخوانی نیز از سن تقویمی بیشتر است. سایز پنیس نیز  IVپوپیس و اگزیالری در مرحله تانر 

 نسبت به سن بزرگتر می باشد..

افزایش یافته هستند. کدامیک از تشخیص  DHEASt , testosteroneپایین می باشند.   FSH , LHدر بررسی های آزمایشگاهی، 

 های زیر بیشتر مطرح هستند؟

 د(تومور سلول الیدیگ        ج(تومور آدرنال      ب( بلوغ زودرس واقعی    –premature pubarch( الف

 

امل نرمال مراجعه کرده است، با توجه به تست های تیروئیدی کدامیک از تشخیص های ککیلوگرم و ت 9ماهه ای با وزن  9شیرخوار  -2

                 ↓TSH=NL           FT4=NL                Total T4زیر مطرح است؟ 

 TBGالف( کم کاری اولیه  تیروئید                        ب(کمبود 

 TBGج( کم کاری ثانویه تیروئید                            د( افزایش 

 

ر معاینه ضایعات پورپوریک قابل ساله ای به علت ضایعات جلدی، درد شکم و درد زانوها و مچ پاها به کلینیک آورده شده است. د 7پسر -3

لمس دارد که بیشتر در ناحیه باسن و اندام تحتانی است. با توجه به محتمل ترین تشخیص، کدامیک از عوارض زیر برای کودک قابل 

 انتظار نیست؟

 الف(انواژیناسیون                                       ب( تورم اسکروتوم

 د(آسیب پایدار مفصلی                            ج(هماچوری                

 

 در تشنج ناشی از آسفیکسی در نوزادان ترم کدام گزینه صحیح است؟ -4

 الف( در روز اول بیشتر روی می دهد و به خوبی به داروهای ضد تشنج جواب می دهد. 

 .دهد می جواب تشنج ضد داروهای به خوبی به و دهد می روی بیشتر اول روز بعد از( ب

 داروهای ضد تشنج مقاوم می باشد. به و دهد می روی بیشتر اول روز در( ج

 مقاوم می باشد. تشنج ضد داروهای به خوبی به و دهد می روی بیشتر اول روز بعد از( د

 می دهد؟را نشان  CPAP( در نوزاد بعد از گام های اولیه احیاء در کدامیک از موارد زیر نیاز به CPRدر طی احیاء ) -5

 gasping الف( آپنه                                                    ب( تنفس منقطع یا 

 در دقیقه 100ج( تنفس مشگل                                            د( ضربان قلب زیر 



 

 کدامیک صحیح است؟-6

 طوالنی در هیپوکالمی PRالف( 

 واضح و بلند در هیپرکالمی Uب( موج 

 در هیپرکالمی STج( افت قطعه 

  در هیپوکالمی  Tشدن موج  Flatد(          

طوالنی  (survival)مراجعه کرده است . کدامیک از داروهای زیر میزان بقا  AFبیماری با سابقه نارسایی قلب ، با ادم ریه و ریتم  -7

 مدت را در این بیمار افزایش می دهند؟

 الف( کاپتوپریل

 ب( دیگوکسین ، فوروزماید ، نیترات وریدی و مورفین

 ج( اسپیرنوالکتون

 د( الف و ج

ساله ای بدون ریسک فاکتور و سابقه قلبی  با درد سینه فشارنده بمدت ده دقیقه  که در یک ساعت قبل شروع شده به  55بیماری آقای -8

رند و نوار قلب نرمال است . در بدو ورود تروپونین چک شده که نرمال بوده است . اقدام اورژانس مراجعه کرده است . اکنون درد سینه ندا

 بعدی چیست؟

 الف( بستری شوند

 ساعت بعد 6ب( تحت نظر در اورژانس و چک تروپونین و نوار قلب 

 ج( آنژیوگرافی شوند

 زیرزبانی و توصیه های الزم ترخیص شوند TNGد( با 

 

 بطن راست کدام هستند؟ MIبطن راست می شویم . مهمترین عالیم  MIبیماری با درد سینه مراجعه کرده است . در بررسی ها متوجه -9

 برجسته   JVPالف( رال ریه + افت فشار خون سیستمیک + 

 ب( رال ریه + سوفل نارسایی تری کوسپید

 برجسته  JVPج( ریه پاک + افت فشار خون سیستمیک + 

 د( ریه پاک + کاهش صداهای قلبی              

 

 

 

 


