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 راديوبيولوژي 

سيب های وارده به يک بافت زنده در اثر تابش اشعه نمايانگر کدام  -سؤال•
 
ميزان ا
 واژه است؟

 ميتوز  -ب  راديوبيولوژي  -الف 
 حساسيت پرتوی -د     پرتودرمانی -ج

 

 د -پاسخ•



2 

 انواع پرتوهای يونساز

و حداقل انرژي الزم براي انجام يک .............. يونيزاسيون عبارت است از  -سؤال•
 .است .............. يونيزاسيون در هوا معادل 

 الک ترون ولت 43 -جدا شدن الک ترون از اتم  -الف  

 الک ترون ولت 33 –جدا شدن الک ترون از اتم  -ب  

 الک ترون ولت 43 –جدا شدن الک ترون از هسته اتم  -ج  

 الک ترون ولت 33 –جدا شدن الک ترون از هسته اتم  -د  

 

 ب -پاسخ•



3 

 انواع پرتوهای يونساز

باعث تشکيل چند  keV 66يک فتوالک ترون با انرژي جنبشی اوليه  -سؤال•
 جفت يون در هوا خواهد شد؟

 500 -ب   2000 –الف  

 0.5 –د    2 –ج  

 

 الف -پاسخ•
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 انواع پرتوهای يونساز

 کداميک از پرتوهاي زير منشاء هسته اي دارد؟ -سؤال•

 اشعه ايکس  -ب  ماوراء بنفش  -الف  
 اشعه مادون قرمز -د   اشعه گاما  -ج 

 

 ج -پاسخ•



5 

 انواع پرتوهای يونساز

تمام پرتوهای الک ترومغناطيس از نقطه نظر کدام گزينه مشابه همديگر  -سؤال•
 هستند؟

 سرعت -ب   انرژی  -الف 

 فرکانس -د   شدت -ج 

 

 ب -پاسخ•

 .در يک محيط سرعت تمام امواج الک ترومغناطيس برابر است•
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 انواع پرتوهای يونساز

 كدام گزينه با افزايش انرژي فوتون كاهش مي يابد؟  -سؤال•

   سرعت -ب  الك تريكي بار -الف 

 جرم -د   موج طول -ج 

 

 ج -پاسخ•
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 انواع پرتوهای يونساز

 .دارد................ و با انرژي رابطه ................. فركانس با طول موج رابطه  -سؤال•

 معكوس -مستقيم -ب  مستقيم -مستقيم -الف 

 مستقيم -معكوس -د  معكوس -معكوس -ج 

 

 د -پاسخ•
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 انواع پرتوهای يونساز

 در مورد امواج الک ترومغناطيس کدام عبارت صحيح است؟ -سؤال•

 انرژي با طول موج و فرکانس رابطه مستقيم دارد -الف 

 انرژي با سرعت پرتو رابطه مستقيم دارد -ب 

   ندارد ارتباطی فرکانس و موج طول با انرژي  -ج 

 دارد مستقيم رابطه گازها ثابت با انرژي  -د 

 

 ب -پاسخ•
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 انواع پرتوهای يونساز

 نيستند؟ مستقيم يونساز پرتوهاي جزء زير ذرات از كدام يك -سؤال•

   پوزيترون -ب  اوژه الك ترون -الف 
لفا ذرات -ج  

 
 نوترون -د  ا

 

 د -پاسخ•



10 

 انواع پرتوهای يونساز

 ؟هستند مستقيم يونساز پرتوهاي جزء زير ذرات از كدام يك -سؤال•

   گاما اشعه -ب  ايکس اشعه -الف 
 نوترون ذرات -د   بتا ذرات -ج      

 

 ج -پاسخ•
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 انواع پرتوهای يونساز

، چند برابر طول موج keV 2طول موج پرتوهای ايکس با انرژي  -سؤال•
 است؟ keV 20پرتوهای ايکس با انرژي 

 10 -ب    100 –الف  

 1/100 –د    1/10 –ج  

 

 ب -پاسخ•
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 انواع پرتوهای يونساز

اگر طول موج اشعه ای دو برابر طول موج اشعه گاما ديگر باشد، سرعت  -سؤال•
ن چند برابر خواهد بود

 
 ؟ا

   يکسان -ب   نصف -الف 

 چهار -د   دو -ج 

 

 ب -پاسخ•
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 انواع پرتوهای يونساز

سيب بيولوژيکی می  -سؤال•
 
اشعه ايکس در اثر کداميک از پديده های زير ايجاد ا

 کند؟

 تضعيف -ب  يونيزاسيون -الف 
 تقويت -د   انکسار -ج

 

 الف -پاسخ•



14 

 انواع پرتوهای يونساز

 ؟از پرتوهای زير مستقيمًا عمل يونسازي را انجام می دهند يکكدام -سؤال•

   نوترينوها -ب   بتا ذرات -الف 

 ايکس و گاما های فوتون -د  حرارتی های نوترون -ج 

 

 الف -پاسخ•



15 

 انواع پرتوهای يونساز

 کداميک از عوامل زير در ميزان ضايعات بيولوژيک پرتوها مؤثرند؟ -سؤال•

 نوع سلول -ب  نوع اشعه -الف 
 هر سه -د  زمان تابش -ج

 

 د -پاسخ•



16 

 جذب فوتون

 :ضريب جذب انرژي در پديدة كامپتون متناسب است با -سؤال•

 عدد اتمي اليه جاذب -الف 

 دانسيته الك تروني اليه جاذب -ب 

 عكس عدد اتمي اليه جاذب -ج 

 انرژي پرتو -د 

 

 ب -پاسخ•



17 

 جذب فوتون

 ؟کند می جذب بيشتر را اشعه زير هاي قسمت از يک كدام  -سؤال•

 جنب پرده -ب  ايلئوم استخوان -الف 

 کبد -د     قلب عضله -ج 

 

 الف -پاسخ•



18 

 جذب فوتون

 کداميک از گزينه های زير پرتوی ايکس کمتری را جذب می کند؟ -سؤال•

 چربی -ب   استخوان -الف 
 هوا -د   عصب -ج

 

 د -پاسخ•



19 

 جذب فوتون

 کداميک از بافت های زير بيشترين جذب اشعه را دارد؟ -سؤال•

 شش -ب  ماهيچه -الف 
 نسج نرم -د  استخوان -ج

 

 ج -پاسخ•



20 

 جذب فوتون

 است؟ صحيح گزينه كدام  -سؤال•

 وجود الك ترون به انرژي  كامل انتقال امكان اتم با ايكس فوتون برهم كنش از -الف 
 .ندارد

 وجود الك ترون به انرژي  كامل انتقال امكان اتم با گاما فوتون برهم كنش از -ب 
 .ندارد

 خروج و K مدار الك ترون با فوتون يك برخورد از فوتوالك تريك پديده -ج 
يد وجود به فوتوالك ترون

 
 .مي ا

 .نيستند بونسازي  به قادر فوتوالك ترون ها -د 

 ج -پاسخ•
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 عمل تشعشع

ن، در که فرايندی -سؤال•
 
رايش ا

 
نکه بدون خورد، می بهم اتم الک ترونی ا

 
 اتم ا

 ؟دارد نام چه بدهد دست از الک ترونی

 (Excitation) تهييج -الف 

 (Thermoionic) ترمويونيک -ب 

 (Photoelectric) فتوالک تريک -ج 

 (Ionization) يونيزاسيون -د 

 الف -پاسخ•
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 عمل تشعشع

 نمي كند؟ يونی راديکال ايجاد تابش هنگام يك كدام -سؤال•

  اتم ها -ب  گاما فوتون هاي -الف 

 شتاب دار يون هاي -د  نوتروني پرتوهاي -ج 

 

 ب -پاسخ•

 

 نيستند پرتو ها اتم•
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 عمل تشعشع

زاد راديکال ايجاد تابش هنگام يك كدام -سؤال•
 
 نمي كند؟ ا

 ايکس های فوتون -ب   ها اتم -الف 

 سنگين يون هاي -د  سريع هاي نوترون -ج 

 

 الف -پاسخ•

 

 نيستند پرتو ها اتم•



24 

 عمل تشعشع

زاد های راديکال با رابطه در زير تعاريف از يک کدام  -سؤال•
 
 است؟ صحيح ا

زاد راديکال -الف 
 
 خارجی مدار در نشده جفت الک ترون با است مولکولی ا

زاد راديکال  -ب 
 
 داخلی مدار در نشده جفت الک ترون با است مولکولی ا

زاد راديکال -ج 
 
 خارجی مدار در الک ترون بدون است مولکولی ا

زاد راديکال -د 
 
زاد الک ترون با است مولکولی ا

 
 خارجی مدار در ا

 

 الف -پاسخ•
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 عمل تشعشع

ب راديوليز محصوالت -سؤال•
 
 است؟ کدام ا

 1- H2O 2 برانگيخته- Hº  3- OHº 4- eaq 
 5- OH -  

 

 5 و 4 ،3 ،2 موارد -ب  4 و 3 ،2 ،1 موارد -الف 

 موارد همة -د  4 و 3 ،2 موارد -ج 

 

 ب -پاسخ•



26 

 عمل تشعشع

 :از ناشی H2O2 توليد -سؤال•

  است پرتوی مستقيم غير اثرات -الف 

    هيدروژن  های راديکال کنش هم بر -ب  

   سلول زداي  ي سم -ج  

 است پرتوی مستقيم اثرات -د  

 

 الف -پاسخ•

 شود می ايجاد OH راديکال دو برخورد نتيجة در 



27 

 عمل تشعشع

سيب بيشترين -سؤال•
 
 از ناشی يونيزان پرتوهای تابش از انسان بدن به وارده ا

ثار از کداميک
 
   است؟ زير ا

زاد های راديکال توليد از ناشی مستقيم غير اثر -الف 
 
 OH ا

زاد های راديکال توليد از ناشی مستقيم غير اثر -ب 
 
 H ا

 DNA های مولکول بر پرتو مستقيم اثر -ج 

 پروتئين های مولکول بر پرتو مستقيم اثر -د 

 الف -پاسخ•



28 

 عمل تشعشع

 اثرات ايجاد عامل مهمترين يونيزان، پرتوهای مستقيم غير اثر در -سؤال•
   است؟ کدام بيولوژيکی

زاد های راديکال -الف 
 
زاد های يون -ب  ا

 
 ا

 هيدروژن  -د   اکسيژن  -ج 

 

 الف -پاسخ•



29 

 عمل تشعشع

 است؟ صحيح هيدراته الك ترون با رابطه در زير عبارات از يک کدام -سؤال•

 است ثانيه 11-10 حدود هيدراته الك ترون عمر نيمه -الف 

ب واكنش مي دهد و تبديل  ev 1000هنگامي كه انرژي الك ترون به  -ب 
 
برسد با ا

 به الك ترون هيدراته مي شود

ب مولكول تحريك نتيجة در هيدراته الك ترون -ج 
 
 شده تابيده اشعة بوسيلة ا

يد بوجود
 
 مي ا

زاد الك ترون از پايدارتر هيدراته الك ترون -د 
 
 است ا

 د -پاسخ•
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 عمل تشعشع

 .است ..................... و ..................... ماكرومولكول بر پرتو اثر -سؤال•

 مجاور  مولكول هاي طريق از غيرمستقيم -مستقيم -الف 

 مؤثر -مستقيم -ب 

ب طريق از غيرمستقيم -مستقيم -ج 
 
 ا

 ج و الف -د 

 

 ج -پاسخ•



31 

 عمل تشعشع

 :از عبارتند چپ به راست از ترتيب به یپرتو اثر -سؤال•

 بيولوژيکی -شيمياي  ي -فيزيکی -الف 

 بيولوژيکی -فيزيکی -شيمياي  ي -ب 

 بيولوژيکی – غيرمستقيم -مستقيم -ج 

 شيمياي  ي - غيرمستقيم -مستقيم -د 

 الف -پاسخ•

 به ها يون شيمياي  ي، فيزيکی مرحله در .شود می يونيزاسيون سبب فيزيکی اثرات با پرتو•
 بيولوژيکی مرحله .دهد می رخ شيمياي  ي مرحله در ها راديکال بين واکنش و تبديل ها راديکال

 .است مراحل اين از پس



32 

 عمل تشعشع

ثار عمده منبع -سؤال•
 
 موارد از کداميک ها سلول بر يونيزان پرتوهای مستقيم غير ا

 است؟ زير

زاد های راديکال -الف 
 
ب در حاصل ا

 
    ا

زاد های راديکال -ب 
 
 ها بيومولکول در ا

 ای زنجيره تک های شکست -ج 

 ای زنجيره دو های شکست -د 

 

 الف -پاسخ•
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 عمل تشعشع

ثير -سؤال•
 
لفا و ها نوترون مثل باال LET با پرتوهای تا

 
 صورت؟ به بيشتر ا

 است مستقيم غير -ب   است مستقيم -الف 

 است مثبت يون ايجاد -د   است منفی يون ايجاد -ج 

 

 الف -پاسخ•

 می ايجاد مستقيم غير اثر پايين LET با و مستقيم اثر باال LET با پرتوهای•
 .کنند



34 

 DNAپارگی رشته 

سيب  -سؤال•
 
لي است DNAكدام ا

 
 .ناشي از كنده شدن باز ا

   زنجير تك شكست -الف 

 زنجير دو شكست -ب 

   هم از دور  مكان دو در زنجير دو شكست -ج 

 هيچكدام -د 

 

 د -پاسخ•



35 

 DNAپارگی رشته 

 کدام باز در برخورد اشعه ايکس از همه حساس تر است؟ -سؤال•

دنين  -الف  
 
 سيتوزين  -ب   ا

 تيمين -د   گوانين  -ج 

 

 د -پاسخ•



36 

 ناهنجاری های کروموزومی ناشی از تشعشع

سيب های کروموزومی ناشی از تشعشع عبارتند از -سؤال•
 
 :ا

سيب های  -الف 
 
   ناشی از تابش گيري در مراحل اوليه انترفازا

سيب های  -ب
 
   ناشی از تابش گيري در مراحل انتهاي  ي انترفازا
سيب های  -ج

 
 ناشی از تابش گيري در مرحله ميتوز ا
نکه کروماتيد  -د

 
سيب های ناشی از شکستگی در هر يک از کروماتيدها بدون ا

 
ا

سيب ببيند
 
 .خواهری ا

 

 الف -پاسخ•



37 

 ناهنجاری های کروموزومی ناشی از تشعشع

سيب های کروماتيدی ناشی از تشعشع عبارتند از -سؤال•
 
 :ا

سيب های  -الف 
 
   ناشی از تابش گيري در مراحل اوليه انترفازا

سيب های  -ب
 
   ناشی از تابش گيري در مراحل انتهاي  ي انترفازا
سيب های  -ج

 
 ناشی از تابش گيري در مرحله ميتوز ا
سيب های ناشی از شکستگی در يک رشته کروماتين -د

 
 ا

 

 ب -پاسخ•



38 

 ناهنجاری های کروموزومی ناشی از تشعشع

تابش دهی در کداميک از مراحل سيکل سلولی سبب ناهنجاری از نوع  -سؤال•
 می شود؟ (Chromosome aberration)کروموزومی 

نافاز -ب   ميتوز  -الف 
 
 ا

 انترفاز -د   پروفاز -ج

 

 د -پاسخ•



39 

 ناهنجاری های کروموزومی ناشی از تشعشع

رخ دهد  DNAدر صورتي که شکست کروموزومی قبل از دوباره سازی  -سؤال•
ن چگونه خواهد بود؟

 
 اثر ا

 .کروموزوم به طور کلی در هر دو سلول دختر از بين می رود -الف 

 .يک کروموزوم در يکی از سلول های دختر به کلی از بين می رود -ب
 .فقط يک سلول دختر دچار نقص کروموزومی می شود -ج
 .هر دو سلول دختر دچار نقص کروموزومی می شوند -د

 

 د -پاسخ•



40 

 ناهنجاری های کروموزومی ناشی از تشعشع

سيب های ناشی از تابش پرتو، کشنده است؟ -سؤال•
 
 کداميک از ا

سيب های کروموزومی -الف 
 
سيب های کروماتيدی -ب  ا

 
 ا

 حذف انتهاي  ي -د   دی سنتريک -ج

 

 ج -پاسخ•



41 

 ناهنجاری های کروموزومی ناشی از تشعشع

ناشی از تابش پرتو در  (Single break)اگر يک تک شکستگی  -سؤال•
ناميده می ................ يک کروموزوم روی دهد و دوباره به کروموزوم متصل نشود 

 .شود

 Duplication -ب  Inversion -الف 
 Terminal deletion -د Transaction -ج

 

 د -پاسخ•
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 ناهنجاری های کروموزومی ناشی از تشعشع

اگر در اثر برخورد يک پرتوی يونيزان، کروموزومی در يک نقطه شکسته  -سؤال•
شود و قطعه شکسته شده مجددًا در جای خود قرار نگيرد، اين وضعيت 

 .ناميده می شود...................... 

 (Inversion)وارونگی  -الف 

 (Terminal deletion)حذف انتهاي  ي  -ب
 (Translocation)جابجاي  ي  -ج
 (Duplication)مضاعف شدگی  -د

 ب -پاسخ•



43 

 ناهنجاری های کروموزومی ناشی از تشعشع

 شکست در يک بازوی کروموزوم و اتصال مجدد چه ناميده می شود؟ -سؤال•

سنتريک -ب  اعاده شدن  -الف 
 
 ا

 رينگی شدن -د  دی سنتريک  -ج

 

 الف -پاسخ•



44 

 قانون برگونيه و تريباندو

با توجه به قانون برگونی و تريباندو، کدام بافت از حساسيت پرتوی  -سؤال•
 بيشتری برخوردار است؟

 پيوندی -ب   پوست -الف 
 مغز استخوان -د   عضالنی -ج

 

 د -پاسخ•

 



45 

 قانون برگونيه و تريباندو

با توجه به قانون برگونی و تريباندو، کدام بافت از حساسيت کمتری در  -سؤال•
 برابر پرتوهای يونساز برخوردار است؟

 پوششی -ب   پوست -الف 
 عصبی -د   عضالنی -ج

 

 د -پاسخ•

 



46 

 قانون برگونيه و تريباندو

با توجه به قانون برگونی و تريباندو، کدام بافت از حساسيت کمتری در  -سؤال•
 برابر پرتوهای يونساز برخوردار است؟

 پوششی -ب   پيوندی -الف 
 عصبی -د   عضالنی -ج

 

 د -پاسخ•

 



47 

 قانون برگونيه و تريباندو

ثار ناشی از پرتوهای يونيزان در سلول  -سؤال•
 
بر اساس قانون برگونيه و تريباندو، بارزترين ا

..........  مراحل ميتوزي و ............. فعاليت توليد مثلی، ........... هاي  ي رخ می دهد که دارای 
 .باشند

 نابالغ تر -بلندترين -کمترين -الف 
 بالغ تر -کوتاهترين -بيشترين -ب
 بالغ تر -کوتاهترين -کمترين -ج
 نابالغ تر -کوتاهترين -بيشترين -د

 

 د -پاسخ•



48 

 قانون برگونيه و تريباندو

 کداميک از گزينه های زير در مورد حساسيت سلول ها نسبت به اشعه صحيح است؟ -سؤال•
 بافت های جوان نسبت به اشعه حساس ترند -1
 سلول های متمايز در مقابل اشعه مقاوم ترند -2
 سلول های دارای فعاليت متابوليکی زياد نسبت به اشعه حساس ترند -3

 3و  2و  1 -د  3و  2 -ج  3و  1 -ب  2و  1 -الف 

 

 د -پاسخ•
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 قانون برگونيه و تريباندو

مهمترين عامل در ميزان حساسيت سلول ها نسبت به پرتوهای يونيزان  -سؤال•
 کدام است؟

  اندازه سلول ها -الف 
 ميزان فعاليت متابوليکی -ب
 موقعيت و محل سلول ها -ج
ن -د

 
 سرعت تقسيم سلولی و درجه جنيني ا

 

 د -پاسخ•
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 قانون برگونيه و تريباندو

سيب  -سؤال•
 
در اثر تابش پرتوهای يونيزان کداميک از سيستم های بدن بيشتر ا

 می بيند؟

 سيستم خودکار -ب   سيستم توليد مثل -الف 
 سيستم گوارشی -د   سيستم عصبی -ج

 

 الف -پاسخ•
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 قانون برگونيه و تريباندو

سيب بيشتری می بيند؟ -سؤال•
 
 در اثر تابش پرتوهای گاما کدام بافت ا

 عدسی چشم -ب  پوستی -الف 
 کبدی -د  عضالنی -ج

 

 ب -پاسخ•
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 قانون برگونيه و تريباندو

اندکس ميتوتيک يک دسته سلول عبارت است از نسبت سلول های  -سؤال•
 به ساير سلول ها؟.................. 

 تقسيم شده -ب   بالغ -الف 
 نابالغ -د  در حال تقسيم شدن -ج

 

 ج -پاسخ•
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 قانون برگونيه و تريباندو

 اندکس ميتوتيک در کجا بيشتر است؟ -سؤال•

 مغز استخوان قرمز -ب   بافت کبدی -الف 
 بافت عصبی -د   بافت عضالنی -ج

 

 ب -پاسخ•


