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تغذیه
ـ سوال  93آزمون آزمایشی شماره  – 9سوال  15آزمون آزمایشی   4سوال ( 1کنکور کارشناسی ارشد )1931
-93محدودیت کدام در بیماری ویلسون ضروری می باشد؟(کراوس ) 2102

 )1ماست

 )2گوشت گوساله

 )3قارچ

 )4پنیر

-10کدامیک در رابطه با بیماری ویلسون درست نیست؟(کراوس )2102
)1مکمل روی که بعنوان شالته کننده مس تجوز میشود مانع پیشرفت بیماری به سمت سیروز میشود.
)2رژیم کم مس در صورت ناکام ماندن سایر معالجات توصیه میشود.
)3باید از مصرف غذاهای حاوی مس زیاد اجتناب شود.
 )4مکمل روی با مکانیسم کاهش جذب مس عمل می کند
ـ سوال  51آزمون آزمایشی شماره   6سوال ( 2کنکور کارشناسی ارشد )1931
-02شیرمادر تحت تاثیر مقادیر موجوددررژیم غذایی کدامیک از مواردزیر نمی باشد؟ (کراوس )2102
 )1کلسیم

 )2سلنیوم

 )3ید

 )4اسید لینولنیک

ـ سوال  14آزمون آزمایشی جامع  5سوال ( 9کنکور کارشناسی ارشد )1931
-22جذب آهن در افرادی که سطح هموگلوبین طبیع دارند چند درصد می باشد؟ (کراوس )2102
% 55-5 )1

%35-15 )2

%15-5)3

%15-2 )4

ـ سوال  13آزمون آزمایشی شماره   7سوال ( 1کنکور کارشناسی ارشد )1931
-23کدامیک از موارد زیر کاهنده اشتها می باشد؟ (کراوس )2102
 )1آمی نریپتلین

 )2فلوکسیتین

 )3آلپرازوالم

 )4سیپروهپتادین

ـ سوال  93آزمون آزمایشی جامع شماره   9سوال ( 6کنکور کارشناسی ارشد )1931
-93نیاز نوجوانان به کربوهیدراتها در روز تقریبا چند گرم می باشد؟(کراوس )2102

05 )1

135 )2

175 )3

215 )4

ـ سوال  57آزمون آزمایشی شماره   7سوال ( 8کنکور کارشناسی ارشد )1931
-01کدامیک از هورمونهای زیر منجر به القای سیری بدنبال ورزش می گردد؟ (کراوس )2102
NPY )1

CRF )2

GLP )3

 )4گرلین

سوال  7آزمون آزمایشی شماره   6سوال ( 12کنکور کارشناسی ارشد )1931
-1مصرف کدام ماهی در دوران بارداری می تواند کمترین عارضه ناشی از مسمومیت باا  Mercuryرا بادنبال داشاته باشاد؟(کاراوس
)2102
 )1ساردین

 )2کوسه ماهی

 )3ماهی تن بزرگ

 )4ماهی خالمخالی
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تطبیق سواالت رشته تغذیه آزمون های آزمایشی سال  49-49با کنکور کارشناسی ارشد 4949

سوال  13آزمون آزمایشی شماره  – 1سوال  51آزمون آزمایشی جامع  -5سوال  41آزمون آزمایشی جـامع   1سووال ( 11کنکوور کارشناسوی
ارشد )1931
-13کدامیک از عالئم سندرم  WEبه تجویز تیامین سریعترپاسخ می دهد؟ () Modern-2013

 )1نیستاگموس

 )2عدم تعادل در راه رفتن

 )3نوروپاتی محیطی

 )4اختالالت فراموشی

-01کدامیک از عالئم بری بری مرطوب می باشد ؟ (کراوس )2102
 )1اختالل حافظه

 )2نیستاگموس

 )3آتاکسی

 )4کاهش حجم ادرار

-22انسفالوپاتی ورنیکه از عالئم کمبود کدام ویتامین می باشد؟(کراوس ) Modern-2012-2102
 )1ریبوفالوین

 )2پیریدوکسین

 )3تیامین

 )4کوباالمین

سوال  51آزمون آزمایشی شماره  – 9سوال  17آزمون آزمایشی جامع   5سوال ( 16کنکور کارشناسی ارشد )1931
-01کدامیک منبع فقیری از منیزیوم محسوب نمی گردد؟ (کراوس )2102

 )1گوشت

 )2سبزیجات برگ سبز

 )3ماهی

 )4پرتقال

سوال  11آزمون جامع  -9سوال  1آزمون جامع   1سوال ( 13کنکور کارشناسی ارشد )1931
-11تامین میانگین نیاز به یک ماده مغذی در افراد سالم توسط کدام یک از موارد زیر مشخص می گردد؟(کراوس )2102

RDA )1

EAR )2

AI )3

UL)4

-2منظور از واژه  EARدر تعاریف  DRIکدام است؟ (کراوس ) 2102
 )1مقادیری که تامین کننده نصف( )%55نیازهای جامعه می باشد
 )2حداکثر مقدار روزانه دریافتی از ماده مغذی است که احتمال وجود عوارض جانبی و اثرات مضر بر سالالمتی تقریبالاد در کالل افالراد جمعیالت
منتفی است
 )3مقداری از ماده مغذی موردنیاز برای تأمین نیازهای تقریباد تمام افراد ( )% 07-09از جمعیت سالم است
 )4دو برابر مقدار مورد نیاز روزانه می باشد
ـ سوال  11آزمون آزمایشی شماره  – 1سوال  11آزمون جامع  9سوال ( 22کنکور کارشناسی ارشد )1931
-12اثر مفید پتاسیم در کدام گروه کمتر می باشد؟(کراوس ) 2102

 )1در افرادی که فشار خون اولیه باالتری داشته اند
 )2در نژادهای سفید پوست
 )3در نژاد سیاه پوست
 )4در افرادی که دریافت نمک باالتری داشتند
-21در رژیم غذایی  DASHمیزان سروینگ توصیه شده برای کدامیک از گروههای غذایی کمتر از بقیه می باشد؟ (کراوس )2102

 )1نان وغالت

 )2سبزیجات

 )3میوه ها

 ) 4لبنیات
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سوال  1آزمون آزمایشی جامع  1سوال ( 21کنکور کارشناسی ارشد )1931
-2منظور از واژه  EARدر تعاریف  DRIکدام است؟ (کراوس ) 2102
 )1مقادیری که تامین کننده نصف( )%55نیازهای جامعه می باشد
 )2حداکثر مقدار روزانه دریافتی از ماده مغذی است که احتمال وجود عوارض جانبی و اثرات مضر بر سالالمتی تقریبالاد در کالل افالراد جمعیالت
منتفی است
 )3مقداری از ماده مغذی موردنیاز برای تأمین نیازهای تقریباد تمام افراد ( )% 07-09از جمعیت سالم است
 )4دو برابر مقدار مورد نیاز روزانه می باشد
ـ سوال  45آزمون آزمایشی شماره  – 9سوال  49آزمون جامع  1سوال ( 22کنکور کارشناسی ارشد )1931
-20میزان نیاز به پروتئین در بیماران مبتال به  IBDچند گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز می باشد؟(کراوس ) 2102

1-5.9)1

1.2-1 )2

1.5-1.3 )3

1.9-1.1 )4

-29میزان پروتئین مورد نیاز برای حفظ تعادل مثبت در  IBDچند گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد؟(کراوس ) 2102
1-5.9 )1

2.1-1.9 )2

1.5-1 )3

1.5-1.3)4

سوال  16آزمون آزمایشی شماره   6سوال ( 29کنکور کارشناسی ارشد )1931
-22رژیم گیاهخواری مطلق در دوران نوجوانی با احتمال بیشتر کدامیک از موارد زیر را تامین نخواهد کرد؟ (کراوس )2102
 )1فیبر

B12 )2

 )3کلسیم

 )4ویتامین ( Aکارتنوئیدها)

سوال  13آزمون جامع  -5سوال  13آزمون آزمایشی جامع  -9سوال  56آزمون آزمایشی جامع -5سوال  49آزمون آزمایشـی شـماره  -3سـوال
 43آزمون جامع  1سوال (21کنکور کارشناسی ارشد )1931
-13درمان کمکی در بیماری شربت افرا کدامیک از موارد زیر می باشد ؟(کراوس )2102
 )1مکملیاری با کارنیتین

 )2مکملیاری با آرژنین

 )3مکملیاری با تیامین

 )4مکملیاری با کولین

-13در کدامیک از اختالالت متابولیک زیر محدودیت پروتئین مورد نیاز نمی باشد ؟(کراوس )2102

 )1متیل مالونیک اسیدمی

 )2گاالکتوزمی

 )3بیماری شربت افرا

 )4هموسیستئینوری

-02شرکت در متابولیسم پروپیونیل کو آ و هموسیستئین از عملکردهای کدام ویتامین می باشد؟()Modern-2012
D )1

B1 )2

A )3

B12 )4

-29اختالالت پروپیونیک اسیدمی و متیل مالونیک اسیدمی به ترتیب به دوز فارماکولوژیک کدام ویتامین ها پاسخ می دهند؟(کراوس ) 2102
 )1بیوتین و B12

 B6 )2و B9

 B1 )3و B2

)4تیامین و B3

-23افزایش اسید متیل مالونیک ادراری نشانه کمبود کدام ویتامین می باشد؟()Modern-2012
 )1تیامین

 )2ویتامین A

 )3بیوتین

)4کوباالمین
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سوال  93آزمون آزمایشی شماره  -5سوال  61آزمون آزمایشی شماره   4سوال ( 26کنکور کارشناسی ارشد )1931
-93کدام جمله صحیح می باشد؟() Modern-2013
 )1لیپوژنز  RQرا کاهش می دهد
 )2تبدیل چربی به کربوهیدرات  RQبه مقادیر بیشتر از  5.7می رساند.
 )3مولهای اکسیژن مصرفی برای سوختن کربوهیدرات بیشتر از میزان تولیدی دی اکسیدکربن می باشد
 RQ )4در زمان تولید کتون در بدن کمتر یا مساوی با  5.15خواهد بود.
-21کدامیک از گزینه های زیر در رابطه با سرطان کولون درست نمیباشد ؟(کراوس(2102- Modrn-2102
)0چربی رژیمی با افزایش ترشح نمک های صفراوی در ایجاد سرطان کولون نقش دارند.
)2مصرف پروبیوتیک ها بواسطه کاهش بوتیرات مدفوع پیشرفت سرطان را کاهش میدهند.
)3پروبیوتیکها با القا گلوتاتیون ترنسفراز ترکیبات سمی را کاهش میدهند.
)4الگوی رژیم غذایی بیش از موادمغذی ویژه پیش بینی کننده سرطان کولورکتال میباشد.
سوال  94آزمون آزمایشی شماره  -7سوال  19آزمون جامع  5سوال (23کنکور کارشناسی ارشد )1931
-92مصرف کدام مکمل با کاهش خطر سرطان کولورکتال همراه می باشد ؟ (کراوس )2102
 )1کلسیم

EPA )2

 )3آهن

 )4ویتامین E

-29دریافت  0311میلی گرم کلسیم در روز در مردان خطر کدام سرطان را می کاهد؟ ()Modern-2012
 )1معده

 )2مری

 )3کولون

 )4حنجره

ـ سوال  43آزمون جامع  1سوال ( 92کنکور کارشناسی ارشد )1931
-23عارضه جانبی مصرف مکمل کدامیک از موارد زیر یبوست بویژه در سالمندان می باشد؟(کراوس ) 2102
 )1مکمل منیزیوم

 )2مکمل ویتامین E

 )3مکمل اسید فولیک

 )4مکمل کلسیم

سوال  43آزمون آزمایشی شماره   6سوال ( 99کنکور کارشناسی ارشد )1931
-23کدامیک منبع غذایی والین محسوب نمی گردد؟ (کراوس ) 2102
 )1کلم بروکلی

 )2قارچ

 )3بادام زمینی

 )4پروتئین سویا

سوال  13آزمون جامع  5ـ سوال  41آزمون آزمایشی شماره   3سوال ( 91کنکور کارشناسی ارشد )1931
-13کدامیک از مواردزیر باعث کاهش بهره وری از فوالت می گردد؟(کراوس )2102
 )1مصرف زیاد گلیسین متیونین

 )2سلیاک

 )3دیالیزکلیوی

)4افزاش فعالیت متابولیک

-21کمبود کدامیک از موارد زیر منجر به افزایش دفع اسیدفولیک و بروز کمبود آن می گردد؟(کراوس ) Modern-2013-2102

 )1سندرم لیش نیهان

 )2دیالیز

 )3سلیاک

 )4کمبود نیاسین

سوال  11آزمون جامع  5سوال ( 91کنکور کارشناسی ارشد )1931
-21درصد چربی PUFAتوصیه شده در رژیم غذایی  TLCحداکثر چند درصد می باشد ؟(کراوس )2102
15 )1

15)2

25 )3

35 ) 4
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سوال  16آزمون آزمایشی شماره   1سوال ( 96کنکور کارشناسی ارشد )1931
-12مصرف استاتین ها در بیمارن مبتال به نارسایی احتقانی قلب منجر به تداخل در سنتز کدامیک از موارد زیر می شود ؟(کراوس ) 2102

- D )1ریبوز

)2کوآنزیم Q10

 )3ویتامین D

DHA)4

سوال  53آزمون آزمایشی شماره  - 3سوال  51آزمون جامع  1سوال ( 98کنکور کارشناسی ارشد )1931
-03در اجرای رژیم کتوژنیک مدت زمان گرسنگی مورد نیاز چند ساعت می باشد؟ (کراوس )2102
12-1 )1

24-12 )2

72-24 )3

01-72 )4

سوال  44آزمون آزمایشی شماره   7سوال ( 93کنکور کارشناسی ارشد )1931
-22چند درصد پروتئین در بیماران دیالیز صفاقی بهتر است  HBVباشد ؟(کراوس ) 2102
15 )1

35 )2

55 )3

75 )4

سوال  3آزمون جامع  5سوال ( 11کنکور کارشناسی ارشد )1931
-3کدامیک عملکرد ویتامین  Kنمی باشد ؟ (کراوس )2102
)1شرکت د ر انقاد خون

 )2استخوان سازی

 )3تنظیم سیستم آنزیمی

 )4آنتی اکسیدانی

سوال  57آزمون آزمایشی شماره   7سوال (11کنکور کارشناسی ارشد )1931
-01کدامیک از هورمونهای زیر منجر به القای سیری بدنبال ورزش می گردد؟ (کراوس )2102
NPY )1

CRF )2

GLP )3

 )4گرلین

سوال  14آزمون آزمایشی شماره   9سوال ( 16کنکور کارشناسی ارشد )1931
-12مصرف کدام نوع مکمل کلسیم زیر در فرد مبتال به آکلریدی معده مناسب تر می باشد ؟(کراوس ) 2102

 )1کربنات کلسیم

)2سیترات کلسیم

 )3اگزاالت کلسیم

)4فیتات کلسیم

سوال  93آزمون جامع  1سوال ( 14کنکور کارشناسی ارشد )1931
-93کدامیک از ویتامین های محلول در چربی در فرد مبتال به  ESRDاحتماال نیاز به مکملیاری خواهد داشت؟(کراوس )2102
 )1ویتامین D

 )2اسید فولیک

 )3ویتامین A

 )4تیامین

سوال  61آزمون آزمایشی شماره   9سوال (18کنکور کارشناسی ارشد )1931
-21ویتامین  Dبا تاثیر بر ژن کدام پروتئین منجر به افزایش جذب کلسیم می گردد؟() Modern-2013
 )1مگالین

 )2کالبینیدین

)3تروپونین

 )4متالوتیونین

سوال  95آزمون آزمایشی شماره  -1سوال  17آزمون جامع -5سوال  41آزمون جامع  9سوال ( 12کنکور کارشناسی ارشد )1931
-90کدام مورد آنتاگونیست کوباالمین نمی باشد؟ (-Modern-2013کراوس )2102

 )1کلشی سین

 )2ایزونیازید

 )3نیتریک اکسید

 )4امپرازول
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-21کدامیک از منابع زیر منبع غنی تری از منگنز محسوب می گردد؟ ()Modern-2012
 )1چای

 )2ماهی

 )3گوشت گوساله

 )4شیر

-21ایزونیازید آنتا گونیست کدامیک از ویتامین های زیر می باشد ؟(کراوس ) 2102

B6)1

B9 )2

B12 )3

B5)4

سوال  45آزمون آزمایشی شماره  – 3سوال  53آزمون جامع  1سوال (11کنکور کارشناسی ارشد )1931
-20آسیب میلینی در کدامیک از موارد زیر دیده می شود؟(کراوس ) 2102
 )1مرحله دوم تعادل منفی اسیدفولیک

)2مر حله اول انباشت آهن آهن

 )3مرحله چهارم تعادل منفی B12

 )4مرحله دوم تعادل منفی آهن

-03آنمی مگالوبالستیک در کدامیک از مراحل کمبود و یا انباشت  B12دیده می شود؟ (کراوس )2102
 )1مرحله  4کمبود

 )2مرحله  1کمبود

 )3مرحله  1انباشت

 )4مرحله  2انباشت

سوال  93آزمون آزمایشی شماره  -3سوال  43آزمون جامع  9سوال ( 12کنکور کارشناسی ارشد )1931
-93در رژیم ضد التهاب کدامیک محدود می گردد؟(کراوس )2102

 )1غالت کامل

 )2گوشت قرمز

 )3پروتئین لخم ماهی

 )4روغن زیتون

-23در رژیم غذایی ضد التهابی مصرف کدامیک از موارد زیر محدود می شود؟(کراوس ) 2102

 )1گوشت لخم ماهی

 )2میو ها

 )3غالت کامل

)4سیب زمینی

سوال  41آزمون آزمایشی شماره  – 7سوال  45آزمون آزمایشی شماره   7سوال ( 19کنکور کارشناسی ارشد )1931
-21کمبود و دریافت باالی کدام ویتامین منجر به افزایش تولید اندوژن اگزاالت و خطر سنگهای اگزاالتی می گردد؟(کراوس )2102
 )1کمبود فوالت و دریافت باالی اسید اسکوربیک
 )2کمبود اسید اسکوربیک ودریافت باالی پیریدوکسین
 )3کمبود پیریدوکسین ودریافت زیاد اسید آسکوربیک
 )4کمبود اسید آسکوربیک و دریافت باالی فوالت
-20مصرف کدام ماده در درمان سنگ های کلیوی ناشی از هیپوستراتوری موثر می باشد؟(کراوس )2102
 )1گوشت

 )2بادام زمینی

 )3لیموناد

 )4شیر

سوال  11آزمون آزمایشی شماره   4سوال ( 11کنکور کارشناسی ارشد )1931
-12احتیاجات انرژی بیماران  ESLDبا وجود آسیت چقدر است؟(کراوس )2102
REE %135-155)1
BEE %55-75)2
REE %155-175 )3
BEE %15-35 )4
سوال  44آزمون آزمایشی شماره   5سوال ( 16کنکور کارشناسی ارشد )1931
-22کدامیک از هورمونهای زیر در تنظیم اشتها بر عکس موارد دیگر عمل می نماید؟(کراوس )2102

 )1موتیلین

 )2اگزینتومدولین

PYY3-36 )3

 )4کوله سیستوکینین

گروه تألیفی دکتر خلیلی

تطبیق سواالت رشته تغذیه آزمون های آزمایشی سال  49-49با کنکور کارشناسی ارشد 4949
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سوال  41آزمون آزمایشی شماره  -3سوال  13آزمون آزمایشی شماره   7سوال (14کنکور کارشناسی ارشد )1931
-21کدامیک از مواردزیردربهبودی آرتریت روماتوئیدی نقش موثری نشان می دهد؟(کراوس )2102

 )1مصرف چای

 )2ناشتایی

 )3مصرف قهوه

-13کدام اقدام زیر در کاهش عوارض بیماری آرتریت روماتوئید مفیدتر می باشد؟ (کراوس ) 2102
 )1حذف چربی رژیم غذایی

 )2کاهش دریافت کربوهیدرات

 )3افزایش پروتئین دریافتی

)4تغییرات نوع چربی

سوال  15آزمون آزمایشی شماره   5سوال (13کنکور کارشناسی ارشد )1931
-10کدامیک از جمالت زیر صحیح می باشد؟()Modern-2013

 )1فروکتوز منجر به کاهش گرلین بعد از صرف غذا می گردد
 )2فروکتوز با تحریک هگزوکیناز منجر به کاهش گلوکز خون می گردد
 )3فروکتوز منجر به افزایش سطح لپتین می گردد
 )4فروکتوز پروسه کاهش گرلین بعد از صرف غذا را تقویت می نماید

 )4مصرف گوشت قرمز

