


دهم زیست بندي جمع آزمون: نام

بهمنی عباس

میکند؟ تکمیل بهدرستی را زیر عبارت گزینه کدام - 1 « دارد. قرار
................................... از پایینتر .................. برخالف .................. انسان، گوارش دستگاه «در

غذایی مواد مکانیکی گوارش آغاز محل لوزالمعده- مري- انتهاي بندارة دوازدهه صفرا- کنندة تولید اندام بزرگ- رودة ابتداي

صفرا کیسۀ باریک- رودهي ابتدایی بخش گوارش- لولۀ شکل کیسهاي بخش مري انتهایی بندارة کیموس- نهایی گوارش محل کرمی- حرکات آغاز محل

« ................. قطعاً جاندار، هر «در میکند؟ تکمیل درستی به را مقابل عبارت گزینه کدام - 2

دارند. را حیات ویژگیهاي همۀ یاختهها، دارد. وجود نظم و سازمانیابی از سطحی

ندارد. را لیپید تولید توانایی است، هسته با تماس در که آندوپالسمی شبکۀ از بخشی دارد. وجود هسته نزدیکی در هم، بر عمود بهصورت میانک جفت یک

میکند؟ کامل مناسب بهطور را زیر عبارت مورد، چند - 3 شوند.» وارد بدن یاختههاي به
................................................................ طریق از و .................. و غلظت شیب .................. در میتوانند مولکولها از گروهی انسان، «در

فعال انتقال خود- جنبشی انرژي کمک با فقط جهت- خالف الف) غشا مولکولهاي
فراوانترین خود- جنبشی انرژي کمک با جهت- ب) تسهیلشده انتشار یاخته-
در انرژي رایج شکل مستقیم مصرف پی در جهت- ج) غشا پروتئینهاي یاخته-

در انرژي رایج شکل مصرفشدن پی در جهت- خالف د)

1234

A B

مینماید؟ تکمیل نادرستی به خونی مویرگهاي مورد در را زیر عبارت گزینه، کدام - 4

« ........................................................................... مویرگ .................. «مویرگ

میشوند. دیده اریتروپویتین هورمون تولیدکنندة اندامهاي در – همانند میشود. دیده قرمز گویچههاي

تخریب و تولید محل در – برخالف میباشد. سنگفرشی پوششی یاختههاي بین اندك فاصلۀ داراي – برخالف

میکند. ایجاد مولکولی صافی نوعی گلیکوپروتئینی، و پروتئینی رشتههاي از شبکهاي کمک به – همانند

AB

.................. مقابل شکل یاختههاي - 5

میکنند. تولید را بافتی سامانههاي ساختن براي نیاز مورد یاختههاي

نمیشوند. دیده آوندي دستههاي بین در

ناپذیرند. نفوذ گازها به نسبت چوبپنبهاي دیوارهي داشتن دلیل به

میشوند. ایجاد درون سمت به چوبپنبهساز بنالد تقسیم از

است؟ نادرست گزینه کدام - 6

میشود. تنفس نوع این کارایی افزایش موجب مهرهداران، تنفسی دراندامهاي ساختار سادهترین سطح در لغزنده مخلوطی مادة داشتن

میشود. دیده دوزیستان، تمام و ماهیان از برخی الروي در که است کارآمد بسیار خارجی آبششهاي سطوح طریق از گاز تبادل

باشند. داشته تنفسی گازهاي تبادل براي تنفسی مکانیسم یک از بیش میتوانند مهرهداران، از گروهی

میباشد. بدن سطح با ارتباط در خاکی، کرم همانند دریایی ستارة نظیر خارپوستانی تنفسی سطوح
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.................. تواند می پردازد، می ها یون برخی .................. به خود هاي آبشش توسط که بالغ دار مهره نوعی - 7

کند. وارد بدن، به دهان طریق از را مایعات از کمی حجم تنها - دفع

نماید. ذخیره کلیه، در را بدن آب از بخشی دوزیستان، همانند - دفع

باشد. داشته مخاطی ماده خود، تنفسی سطح در بالغ، دوزیستان برخالف - جذب

کند. استفاده آبششها در تنفسی گازهاي تبادل جهت را دهان به واردشده آب - جذب

دارند، نقش کیموس اسیدي اثر بینبردن از در که موادي همۀ میشوند، آبکافت خود سازندة واحدهاي به پروتئینها که گوارش دستگاه از قسمتی در - 8
میشوند. .................................................................................................................................................................................................... یاختههاي توسط

تولید گلیکوپروتئینی، و پروتئینی شبکهاي روي بر مستقر ساخته فراوان، ریزپرزهاي داراي

وارد بینیاختهاي، مایع به برونریز غدد ترشح پیلور، بنداره تحتانی قسمت به صفرا سازندة

................. قطعاً ، .................. که اندامی هر فتوسنتزکننده، علفی دانۀ نهان گیاه یک در - 9

میکند. جذب هوا از را معدنی مواد همۀ - میکند مصرف دياکسید کربن میکند. فتوسنتز

خود میانبرگ یاختههاي در - دارد نقش پوستک تولید در میشود. ایجاد نخستین سرالد

نوعی فعالیت پی در - دارد نقش بیکربنات جذب در میباشد خود روپوست سطح بر لیپیدي

ترکیب حاوي - است نخستین سرالدهاي حاوي

نمیباشد؟ است.» اجزاء مجموع از بیشتر چیزي سامانه، «کل عبارت تأییدکنندة زیر موارد از کدامیک - 10

جانداران ژنهاي بررسی براي آمار و رایانه علوم مهندسی، مفاهیم و فنون از استفاده

زنده سامانههاي بیشتر چه هر شناخت براي دیگر رشتههاي اطالعات از استفاده

عملکرد و ساختار نظر از فقط بافت یک سازندة یاختههاي از یک هر بررسی

بافت یک سازندة یاختههاي بین ارتباطات انواع مطالعۀ

است؟ صحیح مقابل، شکل با رابطه در گزینه کدام - 11

میشوند. « » بخش وارد مواد همواره « » بخش شلشدن دنبال به

دارند. شرکت ماهیچهاي الیۀ سه ،« » بخش همانند « » بخش ساختار در

شود. مشاهده هستهاي چند یاختههاي نیست ممکن ،« » اندام برخالف « » اندام ساختار در

میشود. آغاز غذایی رژیم لیپیدهاي فراوانترین شیمیایی گوارش ،« » بخش برخالف « » بخش درون

23

31

31

13

................. قطعاً دارد، وجود .................. که جانوري هر در - 12

میرود. تنفسی سطح به ابتدا قلب، از عبور از پس خون - لولهاي قلب

ندارد. و گازهاي انتقال در نقشی همولنف، - باز مواد گردش سامانۀ

دارد. نقش گازي تبادالت در شش بیمهرهاي، هر خالف بر - حفرهاي چهار قلب

میرانند. خارج سمت به را آب یقهدار یاختههاي - بدن به آب ورود براي منفذ چندین آن، آب گردش سامانۀ در

O2CO2

است؟ درست مانده جا به آنها شدة چوبی دیواره فقط که آوندي بافت سامانه یاختههاي اصلیترین دربارة عبارت کدام - 13

میگیرند. کمک همراه یاختههاي از خام، شیرة ترابري منظور به دارد. آبکشی صفحۀ یاختهها این در عرضی دیوارة

میشوند. تشکیل دراز یاختههاي گرفتن قرار هم دنبال به از آنها، از بعضی اند. شده ساخته دراز شکل دوکی یاختههاي از آنها از بعضی

است؟ صادق خونی رگ نوع هر با ارتباط در زیر مورد چند - 14
ماهیچهاي الیۀ داشتن ب) پایه غشاي داشتن الف)

حداکثر و حداقل خون فشار داشتن د) کشسان رشتههاي با الیهاي داشتن ج)
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دارد. را .................. توانایی ، .................. آن در صفرا که بخشی - 15

لیپیدها برونیاختهاي گوارش آنزیمهاي تولید - میشود تولید

قرمز گویچههاي تخریب از حاصل ترکیب تولید - میشود ذخیره

شیر قند هیدرولیزکنندة آنزیمهاي تولید - میکند فعالیت

خود پوششی یاختههاي طریق از داخلی محیط به آنها ورود و چربیها گوارش - کند رسوب است ممکن

است؟ صحیح قلب بافتی ساختار مورد در زیر موارد از مورد چند - 16
است. رشتهاي پیوندي بافت حاوي کیسه این داخلی الیۀ برخالف قلب از محافظتکننده کیسۀ خارجی الیۀ الف)

است. شده تشکیل قلبی ماهیچهاي بافت یاختههاي از فقط قلب دیوارة الیۀ ضخیمترین ب)
چسبیدهاند. گرفتهاند، قرار مختلفی جهات در که فیبري اسکلت ضخیم کالژن رشتههاي به قلب ماهیچهاي یاختههاي همۀ ج)

دارد. شرکت قلب دریچههاي تشکیل در قلب ماهیچۀ برخالف شامه درون د)

1234

است؟ نادرست میآید، بهدست آنها از غیرمستقیم یا مستقیم بهطور انسان غذاي که جاندارانی مورد در گزینه کدام - 17

کند. کمک محصول افزایش به میتواند آنها، و زنده عوامل بین زیانمند یا سودمند تعاملهاي بیشتر شناخت

است. انسان غذاي کیفیت و کمیت افزایش راههاي از زیست محیط با آنها روابط شناخت

میکنند. زندگی پیچیده محیطی در جانداران، سایر برخالف

دارد. بستگی آنها میزان به بومسازگان خدمات

................. آن در که میشود دیگري بخش وارد بالفاصله کرد، عبور .................. از آنکه از پس .................. غذاي گوسفند، در - 18

میشوند. آبگیري حدودي تا گوارش لولۀ محتویات - سیرابی - جویدهشده کامل میکند. پیدا ادامه گوارش و شوند

می عمل وارد گوارشی آنزیمهاي - هزارال - نیمهجویده میشوند. جذب خون به سلولز (هیدرولیز) آبکافت از

حاصل مولکولهاي - واقعی معدة - شده جویده کامل میدهند. گوارش را غذا تودههاي حدودي تا آن حرکات

کمک به میکروبها - نگاري - نیمهجویده

است؟ صحیح عبارت کدام - 19

میکند. منتقل دهلیزي – سینوسی گره به را بطنی – دهلیزي گره در شده ایجاد الکتریکی جریان گرهی، بین مسیر سه

میدهد. رخ قلب ماهیچهاي یاختههاي رفتۀ درهم صفحات طریق از بطنها به دهلیزها از تحریک انتشار

میشود. منتشر قلب ماهیچهاي یاختههاي بین سرعت به بینابینی صفحات طریق از استراحت و انقباض پیام دارند. ارادي

انقباض هسته، یک از بیش داشتن با اسکلتی ماهیچۀ یاختههاي همانند قلبی ماهیچۀ یاختههاي برخی

است؟ درست گزینه کدام - 20

میگیرند. کمک نیز دیگر رشتههاي اطالعات از زنده سامانههاي بیشتر هرچه شناخت براي امروزي زیستشناسان باشند. اندازهگیري

و مشاهده قابل مستقیم طور به ما براي که میکنیم بررسی را فرآیندهایی یا و ساختارها فقط زیستشناسی در

میکند. پیدا معنی ما براي کلی نماي در که است شده تشکیل مختلفی اندامهاي از جانداران از هریک پیکر

دهد. پاسخ ما پرسشهاي همۀ به میتواند که است گسترده و توانا اندازهاي به تجربی، علم

. .................. شده، تسهیل انتشار برخالف .................. در یاخته، غشاي از مواد انتقال روشهاي در - 21

میگیرد. صورت پایین تراکم با محل به باال تراکم با محل از مولکولها حرکت - ساده انتشار شوند.

می مولکولها جابهجایی سبب شکل تغییر با غشا پروتئینی مولکولهاي - فعال انتقال

میشوند. یاخته وارد مولکول در موجود انرژي مصرف با یاخته، از خارج مواد - درونبري

کنند. عبور پالسمایی غشاي عرض از میتوانند آمینواسیدها مثل درشتی مولکولهاي - برونرانی

ATP
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است؟ نادرست زیر موارد از مورد چند گوارش دستگاه در مواد جذب به مربوط فرایندهاي مورد در - 22
میباشد. پرچگال لیپوپروتئینهاي از باالتر کمچگال لیپوپروتئینهاي در کلسترول به پروتئین مقدار نسبت الف)

میشوند. وارد بدن داخلی محیط به فعال انتقال یا انتشار روش به آب در محلول ویتامینهاي همۀ ب)
میکند. حمل کبد سمت به را گوارش دستگاه به مربوط اجزاي خون فقط کبدي باب سیاهرگ چ)

میشود. وارد پرز پوششی یاختههاي از گروهی به مستقیم بهصورت زیستی انرژي صرف با و پروتئینی کانالهاي طریق از گلوکز د)

مورد مورد مورد مورد 1234

................. چینهدان از خروج از پس غذا .................. برخالف .................. در - 23

میشود. گوارشی آنزیمهاي حاوي و بیشتر حجم با محلی وارد - پرنده - ملخ میشود. باریک رودة به منتهی و

حجیم محلی وارد - خاکی کرم - پرنده میگیرد. صورت گوارشی آنزیمهاي ترشح آن در که میشود گوارش

لولۀ از بخشی وارد - ملخ - پرنده میشود. غذا خردشدن و مکانیکی گوارش براي بخشی وارد - ملخ - خاکی

کرم

.................. که مولکولی هر گفت میتوان - 24

است. حرکت حال در خود غلظت شیب برخالف میکند، عبور غشا از پروتئین کمک به

میشود. منتقل غشایی پروتئین کمک بدون است، حرکت حال در خود غلظت شیب جهت در

شدهاست. وارد فعال انتقال روش به میشود، یاخته وارد انرژي مصرف با

میکند. حرکت غلظت شیب جهت در میشود، یاخته وارد انرژي مصرف بدون

.................. میتواند میپردازد، یونها .................. به خود آبششهاي توسط که بالغ مهرهدار نوعی - 25

کند. وارد بدن به دهان طریق از را مایعات از کمی حجم تنها - دفع نماید. ذخیره خود کلیۀ در

را بدن آب از بخشی دوزیستان، همانند - دفع باشد. داشته مخاطی مادة خود، تنفسی سطح در

بالغ، دوزیستان برخالف - جذب کند. استفاده آبششها در تنفسی گازهاي تبادل جهت را

دهان به واردشده آب - جذب

میکند؟ تکمیل نادرستی به را زیر عبارت گزینه کدام - 26 «
.................... بتوانند تا است کرده کمک زیستشناسان به .................. «امروزه

است. آن اجزاي مجموع از بیشتر چیزي سامانه، کل دریابند - نگري کل کنند. مهار را مرگ به

منجر بیماريهاي از محدودي تعداد - جدید داروهاي کنند. جلوگیري آسیبدیده سازگانهاي

بوم نابودي از - بازسازي علمی اصول از استفاده دهند. انجام ممکن زمان کوتاهترین در را

محاسبات - ارتباطی و اطالعات فناوريهاي

3 1

2
4

5

میکند؟ تکمیل درستی به را زیر عبارت گزینه کدام مقابل، شکل به توجه با - 27 «
.................... میتوانند .................. بخش سازندة یاختههاي .................. بخش سازندة «یاختههاي

یابند. سازمان متفاوتی شکلهاي به مخاطی بخش در - 1 - خالف بر ،

شوند. گوارش لولۀ درونی فضاي تغییر سبب ماده نوعی تولید با - - همانند ،

کنند. استفاده یاخته در انرژي رایج شکل از خود زیستی فعالیتهاي انجام براي - - برخالف ،

شوند. طبیعت در مهم پلیساکاریدهاي از یک هر تجزیۀ سبب گوارشی آنزیم نوعی تولید با - - همانند ،

4

31pH

42

25

A
B
C

.................. گفت، میتوان مقابل، شکل به توجه با - 28

میشود. تولید بخش توسط بیشتري مقدار به به نسبت بخش

دارند. قرار نامنظم صورت به گیاه این ساقۀ در آوندي دستجات

هستند. لیگنین و هسته فاقد که دارد وجود یاختههایی ، بخش در

میشوند. نزدیک گیاه مرکز به و بخشهاي یاختههاي ، بخش فعالیت اثر در

BAC

B

CAB
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تغییر) ..................(با حتم بهطور .................. که مرحله هر ادرار، تشکیل فرایند در سالم فرد در - 29

نمیگردد. مصرف زیستی انرژي - است همراه دارد، قرار قشري ناحیۀ در که (نفرون) گردیزه از بخشی درون به مواد ورود با بود.

خواهد همراه گردیزه دیواره یاختههاي در تولید افزایش با - است همراه (نفرون) گردیزه از پروتئینها خروج با

نمیشود. مشاهده دارند حضور پودوسیت یاختههاي که گردیزه از بخشی در - پذیرد انجام غیرفعال و فعال شکل به تواند می

است. مشاهده قابل شکل مکعبی یاختههاي با (نفرون) گردیزه از بخشی در - میشوند جابهجا گردیزه و خون بین اندازه براساس فقط مواد

CO2

................. صداي شنیدن از .................. بالفاصله انسان، قلب طبیعی کار دورة یک در - 30

مییابد. افزایش تدریج به دهلیزها درون خون فشار پووم، – بعد میکند. ایجاد را موج ضربانساز، گرة فعالیت تاك، – قبل

میشود. مواجه مانعی با چپ بطن به روشن خون ورود واضح، و کوتاه – بعد مییابد. پایان بطنها در تحریک موج انتشار گنگ، و قوي – قبل

T

است؟ صحیح قلبی حفرات درون خون میزان و فشار تغییرات و قلب امواج مورد در گزینه کدام - 31

مییابد. افزایش زیادي بسیار مقدار به دهلیزها در خون فشار ، موج از پس کمی

میشود. کم چپ بطن همانند آئورت در خون فشار بطنی، سیستول انتهاي در

دارد. وجود دهلیزها در خون میزان بیشترین موج ثبت زمان در

مییابد. افزایش چپ دهلیز در خون فشار دهلیزي، سیستول برخالف بطنی سیستول میانۀ در

R

QRS

تغییر) است.(با ................. فاقد دارد، .................. که بیمهرهاي جانور هر - 32

گوارش لولۀ – سلوم تاژکدار یاختۀ – مواد انتقال سامانه

گوارش لولۀ – باز خون گردش سامانۀ گوارشی حفرة – اختصاصی مواد گردش سامانه

میکند؟ تکمیل صحیح بهطور را زیر عبارت مورد چند - 33 «.
...................... آن در که میشود دیگري بخش وارد بالفاصله کرد، عبور .................. از آنکه از پس .................. غذاي گوسفند، «در

میشوند. آبگیري حدودي تا گوارش لولۀ محتویات - سیرابی - شده جویده کامل - الف میکند. پیدا
ادامه گوارش و میشوند عمل وارد گوارشی آنزیمهاي - هزارال - جویده نیمه - ب میشوند. جذب خون

به سلولز کافت آب از حاصل مولکولهاي - واقعی معدة - شده جویده کامل - ج میدهند. گوارش را
غذا تودههاي حدودي تا آن حرکات کمک به میکروبها - نگاري - جویده نیمه - د

مورد مورد مورد مورد 1234

است. .................. از ناشی .................. گفت نمیتوان نوین، زیستشناسی در - 34

جمعیت یک افراد بین ژنها انتقال - تراژن جانداران ایجاد

نا دِ مولکول ساختار به بردن پی - زیستشناسان نگرش تحول پزشکی در استفاده مورد فنون -

جامعه در نگرانی آمدن وجود به ارتباطی و اطالعاتی فناوري از استفاده - جانداران ژنهاي مجموعه

به مربوط دادههاي ذخیرة

. .................. باریک رودة یاختههاي آنزیمهاي همانند لوزالمعده آنزیمهاي - 35

دارند. نقش پروتئینها گوارش برخالف چربیها درگوارش دارند. نقش چربیها گوارش برخالف پروتئینها درگوارش

ندارند. نقش پروتئینها گوارش همانند کربوهیدراتها درگوارش دارند. نقش کربوهیدراتها گوارش همانند پروتئینها درگوارش

.................. کمچگال لیپوپروتئینهاي .................. پرچگال لیپوپروتئینهاي - 36

میشوند. ساخته کبد درون پروتئین و لیپید ترکیب از – همانند میدهد. کاهش را سرخرگها دیوارة در کلسترول رسوب احتمال – همانند

دارند. نقش بافت به لیپید نوعی انتقال در – برخالف دارند. بیشتري پروتئین به کلسترول نسبت – برخالف
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.................. پرز پوششی یاختههاي به .................. ورود - 37

است. انرژي صرف با آنها خروج برخالف - لیپیدها گوارش از حاصل مولکولهاي

میگیرد. صورت سدیم با همراه آن خروج همانند - گلوکز

میگیرد. صورت پروتئینی مولکولهاي به نیاز بدون یاختهها ازاین گلوکز خروج برخالف لیپیدها- گوارش از حاصل مولکولهاي

میدهد. رخ آندوپالسمی شبکۀ طریق از یاخته این از کیلومیکرونها خروج همانند - گلوکز

ندارد. وجود ................. مشاهدة امکان معمول طور به است، .................. که گیاهی بافت نوعی زمینهاي، سامانه در - 38

یاختهاي تقسیم قدرت - نازك نخستین دیواره داراي آن یاختههاي گیاهی اندام استحکام در بافت نقش - مرده یاختههاي داراي

گیاه هوایی اندامهاي در بافت این - نازك نخستین دیوارة داراي آب برابر در نفوذناپذیر پسین دیوارة - نشده چوبی دیوارة داراي

میدهد. ................. را ادم بروز احتمال ،.................. طریق از .................. انسان، بدن در معمول، بهطور - 39

کاهش بدن- سدیم افزایش فوقکلیه- غدة فعالیت افزایش افزایش خون- اسمزي فشار کاهش خون- آلبومین کاهش

افزایش مایعات- مصرف افزایش اسمزي- گیرندههاي فعالیت افزایش کاهش آنها- درون فشار افزایش سیاهرگها- تنگی

. ................. لزوماً دارند، فعالیت فعال، پروتئازهاي که انسان گوارش لولۀ از بخشی در - 40

است. تأثیرگذار غذایی مواد برخی بر گوارشی آنزیمهاي برخی بهتر تأثیر به صفرا وجود

میکند. ایجاد غذایی مواد مونومرهاي جذب براي بیشتري سطح گوارش لولۀ خوردگیهاي چین

میشود. گوارشی شیره و غذایی مواد بیشتر تماس سبب مکانیکی، گوارش بر عالوه گوارش لوله حرکت

میشود. ممکن باریک رودة در ویتامین جذب کناري، یاختههاي از مواد برخی ترشح B12با

میکند؟ کامل نادرستی به را زیر عبارت گزینه کدام - 41 «
.................... پرز پوششی یاختههاي از .................. «خروج

میگیرد. صورت شده تسهیل انتشار توسط یاختهها، این از گلوکز خروج همانند – آمینواسید هر

است. انرژي صرف با آنها ورود برخالف – لیپیدها گوارش از حاصل مولکولهاي

میباشد. سدیم یون همراهی به نیاز بدون آن، ورود برخالف – گلوکز

است. همراه غشایی کیسههاي تشکیل با یاختهها، این به ویتامین ورود همانند – B12کیلومیکرونها

................. خاکی کرم در متانفریدي .................. پالناریا، در پروتونفریدي دفعی سامانۀ در - 42

شود. دفع بدن سطح منافذ از میتواند مایع - همانند میشود. دیده لولهها اطراف در مویرگی شبکۀ - برخالف

میگیرد. صورت بدن در نیتروژن دفع بیشتر - همانند دارند. نقش مایعات هدایت در تاژكدار شعلهاي یاختههاي - برخالف

میکند؟ کامل نادرستی به را زیر عبارت گزینه کدام - 43 باشد.»
می ........................... داراي .................. که انسان قلب از «الیهاي

خود ساختار در بافت نوع دو حداقل – است قلب کنندة محافظت کیسۀ خود یاختهها همه بین

همرفته در صفحات – است قلب انقباض قابل بخش خود داخلی سطح از بخشهایی در هایی

برجستگی – دارد قرار خون با تماس در مستقیمًا ذاتی انقباض توانایی با یاختههایی – دارد

اساسی نقش قلب تحریکهاي هدایت و تولید در

است؟ صحیح گزینه کدام - 44

ندارد. قرار زیستشناسی علم محدودة در گوسفند نژاد اصالح برخالف کشاورزي آفتهاي با مبارزه

نمیگیرند. قرار بررسی مورد زیستشناسی در اندازهگیرياند قابل غیرمستقیم طور به که ساختارهایی

است. جانداران همۀ مشترك ویژگیهاي از محیط با سازش همانند همایستایی

دارد. وجود حیات عملی و ساختاري واحد زیادي تعداد جانداران همۀ در
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است؟ صحیح انسان کلیههاي با رابطه در گزینه کدام - 45

است. پوششی بافت به متعلق بومن، کپسول بیرونی دیوارة یاختههاي همانند پودوسیت، هر

میشوند. نفرون وارد بومن کپسول دیوارة دو از عبور با پروتئینها جزء به خوناب ترکیبات معمول، بهطور

است. وابران سرخرگ از بیشتر آوران، سرخرگ در هماتوکریت میزان

است. آوران سرخرگ از بیشتر وابران سرخرگ قطر

است؟ درست میشوند، یافت انسان خون جریان در که پروتئین و لیپید انواع از متشکل مولکولهاي همۀ دربارة مورد، چند - 46
هستند. کلسترول داراي خود ساختار در الف)

دارد. وجود نیز لنف و یاختهاي بین مایع در ب)
میکنند. منتقل اندامها در موجود بافتهاي تمامی به خون در را لیپیدها ج)

میشوند. ساخته صفرا تولیدکنندة اندام توسط د)

1234

مینماید؟ تکمیل نامناسب طور به را زیر عبارت گزینه، کدام - 47
« ............................... بافتها خون جریان .................. تنظیم «در

میکند. تأمین خوبی به خاص شرایط در را مغذي مواد به بدن نیاز خودمختار، اعصاب فعالیت – عصبی

دهند. افزایش را خون فشار میتوانند کلیه، فوق غدة از شده ترشح هورمونهاي – هورمونی

میشود. کوچک سرخرگهاي بندارة شدن باز سبب کلسیم، یونهاي حضور – موضعی

میشود. حفظ طبیعی حد در گیرنده نوع دو توسط سرخرگی فشار – انعکاسی

میکند؟ تکمیل نادرستی به را زیر جملۀ گزینه، کدام - 48 «
..................... دارند، نقش یکدیگر به بافت این یاختههاي اتصال در گلیکوپروتئینی و پروتئینی رشتههاي از شبکهاي آن در که اصلی «بافت

میشود. دیده استوانهاي یا سنگفرشی اشکال به گوارش لولۀ مختلف بخشهاي در میدهد. تشکیل غده دهان، نظیر بدن از بخشهایی در

میشود. مشاهده آن الیۀ چند یا یک یاختههاي بین در اندکی یاختهاي بین فضاي است. متفاوت زمینهاي مادة و کشسان رشتههاي میزان آنها در که دارد انواعی

میشوند؟ یافت بالغ، فرد یک معدة درونی فضاي در که است گوارشی آنزیمهاي همۀ مشترك ویژگی بیانگر مورد، چند - 49
میشوند. ترشح بیشتر گوارش لولۀ هورمونی عوامل تأثیر تحت الف)

دارد. وجود دنا مولکول از بخشی در آنها، ساخت براي الزم اطالعات ب)
هستند. هیدروژنی پیوند داراي و آمدهاند بهوجود آبدهی سنتز واکنشهاي توسط ج)

است. مؤثر آنها روي آنزیم که بگیرند قرار آنها فعال جایگاه در میتوانند موادي فقط د)

مورد مورد مورد مورد 4321

میکند؟ تکمیل نادرستی به را زیر جملۀ گزینه، کدام - 50
« ....................... همانند .................. گیاه معمول، «بهطور

میدهد. رنگ تغییر مختلف هاي در قرمز، چغندر ریشۀ ادریسی- گل دارد. خوبی رشد نیتروژن از فقیر خاك در گونرا، توبرهواش-

میگیرد. گیاهان ریشۀ از را مغذي مواد میکوریزا، قارچی غالف جالیز- گل میسازد. را خود نیاز مورد آلی مواد از بخشی فتوسنتز فرآیند طی سس، آزوال-

pH

میباشد؟ صحیح اسمز طی آب حرکت مورد در عبارت کدام - 51

مییابد. کاهش یاخته درون اسمزي فشار یاخته، درون محلول نمکهاي تراکم افزایش با

میباشد. غلیظ محیط به رقیق محیط از اسمز طی آب مولکولهاي همۀ حرکت

مییابد. کاهش محیط این به آب مولکولهاي حرکت یابد، افزایش محیطی در محلول یونهاي تراکم اگر

میباشد. غلیظ محیط به رقیق محیط از انتشار با و انرژي صرف بدون نسبی تراوایی با غشایی عرض از آب مولکولهاي عبور

نیست. برابر .................. تعداد با .................. تعداد سالم انسان کلیۀ در - 52

وابران سرخرگهاي – آوران سرخرگهاي دورلولهاي شبکههاي – کالفکها

هرمها – لپها گردیزهها – ادرار کنندة جمع مجاري
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.................. فسفر عنصر جذب قابل شکل - 53

شود. فراهم گیاه براي دیگر جانداران توسط میتواند نیتروژن، همانند شود. جذب یونی صورت به خاك، طریق از نمیتواند نیتروژن، برخالف

کند. شرکت پروتئینها ساخت در جو، راه از جذب پی در میتواند کربن همانند شود. جذب یونی بهصورت ریشه طریق از میتواند کربن، برخالف

میکند؟ تکمیل بهنادرستی گوارش لولۀ الیههاي با رابطه در را زیر عبارت گزینه، کدام - 54
«. ............................... که میشود یافت یاختههایی .................. سمت از .................. «در

هستند. اندك بینیاختهاي فضاي داراي – خارج – روده الیۀ دومین هستند. نقش داراي بزاق ساختن در – داخل – دهان الیۀ اولین

نمیشوند. محسوب صفاق از بخشی – داخل – مري الیۀ چهارمین یافتهاند. سازمان متفاوت جهت سه در – خارج – معده الیۀ سومین

.................. ماهی آبشش در - 55

دارند. قرار آبششی خارهاي درون آبششی تیغههاي

میگیرد. صورت سرخرگ توسط آبششی تیغههاي به خون خروج و ورود

متصلاند. آبششی کمان به آبششی خارهاي برخالف آبششی رشتههاي

است. بیشتر آبششی تیغههاي تعداد از محیط با گازها تبادل جهت مویرگی شبکههاي تعداد

است؟ نادرست مورد چند بافتها این دربارة هستند، مختلفی پروتئینی رشتههاي داراي خود ساختار در بالغ انسان بدن در بافتها از انواعی - 56
میدهند. پیوند هم به را مختلف بافتهاي و یاختهها بافتها، این همۀ الف)

دارند. نقش گوارشی مجاري درونی سطح پوشاندن در بافتها، این از گروهی ب)
میکنند. همکاري یکدیگر با که دارند وجود یاختهها از انواعی بافتها، این از یک هر در ج)

دارد. وجود اندکی بینیاختهاي فضاي رشتهاي، پیوندي بافت همانند بافتها این از گروهی در د)

1234

.................. مري انتهاي بندارة حلقوي ماهیچههاي .................. پیلور بندارة حلقوي ماهیچههاي - 57

میکاهند. را خود انقباض شکل، کرمی حرکات تاثیر تحت همانند- میکنند. جلوگیري قبلی، بخش به لوله محتویات برگشت از برخالف-

میشوند. شل استفراغ فرآیند در حتم طور به همانند- میشوند. منقبض عصبی شبکههاي تاثیر تحت برخالف-

است؟ صحیح زیر ظروف محتویات به توجه با عبارت(ها) کدام - 58

پپسین» آنزیم و آب :« ظرف« نشاسته/ و بزاق :« » «ظرف

لوگول» محلول :« ظرف« مقطر/ آب :« » «ظرف

نشاسته) کامل هیدرولیز فرض (با نمیشود. مشاهده لوگول محلول در رنگی تغییر ،« » ظرف به « » ظرف محتویات ورود با الف)

میگیرد. صورت تخممرغ متورمشدن با گذرندگی فرایند ،« » ظرف به آهکی پوستۀ با تخممرغ ورود با ب)

میگیرد. صورت ویژه دماي در آن گوارش قطعاً ،« » ظرف به تخممرغ سفیدة پروتئین ورود با ج)

ج ب، الف، ج ب، ب الف، الف فقط

12

34

14

3

2

.................. زمان مدت نیست ممکن قلبی، دورة یک در سالم فرد یک در - 59

باشد. آنها توسط خون تخلیۀ زمان مدت از بیشتر بطنها توسط خون دریافت باشد. آنها بودن باز

زمان مدت از بیشتر سینی دریچههاي بودن بسته باشد. سینی دریچههاي بودن بسته زمان مدت از

کمتر بطنی، – دهلیزي دریچههاي بودن باز باشد. بطنها از خون خروج از ممانعت زمان مدت از

کمتر دهلیزها از خون خروج از ممانعت

8

دهم
ت

س
یزی

جمعبند
بهمنی عباس

www.konkur.in

forum.konkur.in



میکند؟ تکمیل بهدرستی را زیر عبارت گزینه کدام - 60
«.................. نیست ممکن دارند، .................. که جاندارانی «در

شود. دفع شاخکی غدد ازطریق نیتروژندار دفعی مواد سلوم- بهنام فضایی باشد. جلو در

مژكدار قیف با دفعی لولهاي داراي بسته- گردش سامانۀ سادهترین شود. وارد سینوسها

درون به رگها طریق از همولنف روده- به متصل دفعی سامانۀ شود. ادغام هم با قلب

درون تیره و روشن خون رودهاي- راست دفعی غدد

شود. .................. نیست ممکن شخصی، پزشکی در - 61

بررسی فرد، هر ژنی اطالعات طراحی فرد، هر براي خاص دارویی بررسی بیماران، وضعیت فقط انجام بیماريها، درمان و تشخیص

تغییر) (با است؟ صحیح عبارت کدام - 62

میشود. تولید فتوسنتز وسیلۀ به نیاز مورد آلی مادة هر گیاهان، بیشتر در

میشود. گیاه وارد یاختهاي بین فضاي از شکل گازي ترکیبی صورت به بیشتر است، آلی مادة اساس که عنصري

میشود. جذب خاك از بیشتر دارد، شرکت وراثتی مولکولهاي و پروتئینها ساختار در که عنصري هر

میشود. خود سطح از منفی بار با یونهاي شستشوي از مانع مثبت بارهاي داشتن دلیل به هوموس

مینماید؟ تکمیل نادرستی به را زیر عبارت گزینه، کدام - 63
« .................. همواره شده، تسهیل انتشار .................. فعال انتقال در انسان، بدن یاختههاي غشاي از مواد عبور با رابطه «در

میکنند. جابهجا را مواد شکل، تغییر توانایی با پروتئینی مولکولهاي همانند- نمیکنند. عبور یاخته غشاي سازندة مولکولهاي بیشترین بین از مواد همانند-

میشوند. جابهجا خود غلظت شیب جهت خالف در مواد برخالف- میگردد. مواد جابهجایی صرف یاخته، در انرژي رایج شکل برخالف-

است؟ صحیح میشوند»، ساخته زبر آندوپالسمی شبکۀ توسط که «مولکولهایی با رابطه در گزینه کدام - 64

میکنند. شرکت یاختهاي غشاي ساختار در است، نیتروژن عنصر فاقد خود ساختار در که زیستی مولکول هر برخالف

دارند. عنصر نوع سه از بیش خود ساختار در میشود، تولید صاف آندوپالسمی شبکۀ توسط که مولکولی هر برخالف

میشوند. ایجاد ساختاري واحد زیادي تعداد پیوستن هم به از گیاهان، در موجود کربوهیدراِت هر همانند

دهند. افزایش را شیمیایی واکنشهاي سرعت میتوانند انسان، کبد در موجود پلیساکارید برخالف

کرد. مشاهده را .................. نمیتوان سطح، .................. حیات سازمانیابی سطح ششمین در - 65

هم با گوناگون جمعیتهاي تعامل هفتمین- برخالف حیات ساختاري سطح پایینترین چهارمین- برخالف

ژنتیک مهندسی توسط جانداران بین صفت انتقال آخرین- همانند برهم محیط غیرزندة و زنده عوامل تأثیر هشتمین- همانند

1

234

................. که است .................. گوارش لولۀ از بخشی معادل .................. شماره بخش گفت توان می مقابل، شکل به توجه با - 66

میباشد. شده مصرف غذایی مواد گوارش شروع محل که – ملخ –

میکند. سنگدان وارد را خود درون شدة ذخیره غذاي – دانهخوار پرندة -

میباشد. مواد جذب آغاز و شیمیایی گوارش پایان محل که انسان- -

است. گرفته قرار جانور کبد از باالتر و بوده ماهیچهاي ساختار داراي که دانهخوار- -پرندة

1

2

4

3

است؟ نادرست مورد چند - 67
دارد. چوبی پسین دیواره فقط که است مردهاي یاختههاي داراي آوندي بافتی سامانۀ هر الف-

است. زمینهاي بافتی سامانۀ جزو فیبر، یاختههاي داراي بافتی سامانۀ هر ب-
است. لیپیدي دیوارة با سلولهایی داراي گیاه از بخش هر در پوششی بافتی سامانۀ هر ج-

است. زمینهاي بافت سامانهي جزو آکنه، نرم یاختههاي داراي بافتی سامانۀ هر د-

1234
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.................. نیست ممکن - 68

میشود. تلقی تراژنی فرآیندي ژنتیک مهندسی راه از جمعیت یک افراد بین در ژن انتقال

داد. توضیح آنها سازندة اجزاي مطالعۀ طریق از فقط نتوان را مرکب و پیچیده سامانههاي ویژگیهاي

کرد. ردیابی و شناسایی یاختهها در را پروتئینی بتوان رنگآمیزي بدون

باشد. آن تشکیلدهندة مولکولهاي اجتماع از بیشتر چیزي یاخته، یک زیستشناسی در

نیست؟ زیر عبارت مشابه نادرستی، یا درستی نظر از گزینه، کدام - 69
است.» شده تشکیل کامل طور به راست و چپ بطن بین دیوارة دارند، را کلیه شکل پیچیدهترین که جانورانی همۀ «در

یونهاست. و آب ذخیرة محل مثانهاش، که است مهرهداري کلیه مشابه سفرهماهی، برخالف قرمز ماهی کلیۀ

میگردد. دفع رقیق شکل به ادرار میگیرد، صورت آبششها یاختههاي طریق از یونها تبادل که ماهیانی همۀ در

میکنند. وارد ششها به مثبت فشار با همراه را هوا دارند، هوادار کیسههاي داراي جانوران مشابه کلیهاي که جانورانی همۀ

دارند. نقش مالپیگی لولههاي یونهاي و آب جذب در فقط استوانهاي پوششی یاختههاي آن، رودة برخالف ملخ روده راست در

میکند،.................. عبور قلب درون حفرات از تیره خون فقط که مهرهداري هر در - 70

است. شده پوشیده مخاطی مادهي با بدن ندارد. وجود کلیه شکل پیچیدهترین

میشود. کم ادرار دفع محیط، شدن خشک بههنگام میشود. دفع غلیظ ادرار بهصورت کلیه از یونها برخی

دریچۀ ................ دارد، قرار راست سمت در ششی سرخرگ سینی دریچۀ حالتیکه در و میکنیم نگاه قلب به باال از وقتی بالغ، و سالم انسان یک در - 71
..................

دارد. قرار قلب میوکارد تغذیهکننده سرخرگهاي جداشدن محل در جلوییترین-

است. متصل بطن درونشامۀ دیوارة به ماهیچهاي طنابهاي یکسري توسط عقبیترین-

میباشد. خود ساختار در کم بینیاختهاي فضاي با نزدیکبههم یاختههاي داراي بزرگترین-

میشود. بطن به دهلیز میوکارد از پیام انتشار مانع که بوده عایق پیوندي بافت نوعی داراي خود اطراف در کوچکترین-

میکند؟ کامل درستی به را زیر عبارت موارد کدام - 72 «
.................... متوقف .................. که باکتريهایی غیاب «در

میشود. – گیاه توسط جذب قابل نیتروژن تولید هستند، گیاهان از انواعی ریشۀ در نیتروژن کنندة تثبیت الف)
نمیشود. – آمونیوم تولید میکنند، استفاده آمونیوم تولید براي آلی مواد از ب)

نمیشود. – ریشه در خاك نیتروژن جذب میکند، تبدیل نیترات به را آمونیوم پ)
میشود. – آمونیوم تولید هستند، خاك در نیتروژن کنندة تثبیت ت)

ت – الف ت – پ پ – ب ب – الف

. ................. قطع، طور به جانوري، یاخته غشاي در موجود .................. مولکول هر - 73

میگیرد. قرار یاخته غشاي فسفولیپیدي الیه دو در ـ پروتئینی است. اتصال در فسفولیپید با ـ کربوهیدرات

است. تماس در فسفولیپید با ـ کلسترول است. اتصال در پروتئین با یا و کربوهیدرات با یا ـ فسفولیپید

.................. دارد، نقش مختلف مناطق خاك شدن اسیدي در که عاملی - 74

باشد. داشته نقش هوازدگی انواع از یک هیچ در نمیتواند است. شده تشکیل جانداران تجزیۀ

حال در اجزاي از فقط میکند. مناسب ریشه نفوذ براي را شرایط خاك، بافت در حالت تغییر

ایجاد با قطعًا باشد. داشته نقش خاك سطح از مثبت یونهاي شستوشوي براي مانعی ایجاد در

میتواند

است؟ درست عدسکها مورد در عبارت، کدام - 75

میشوند. دیده دولپه گیاهان اندام هر سطح در برآمدگیهایی بهصورت میشود. محسوب درخت پوست از جزئی که دارند، وجود بافتی الیۀ در

دارند. قرار ساز چوبپنبه بنالد زندة بافتهاي بین در مییابد. کاهش پیراپوست دهندة تشکیل یاختههاي در تنوع عدسکها، محل در
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................. گردیزه، دیوارة یاختههاي از مواد عبور .................. فرایند در - 76

میگیرد. صورت زیستی انرژي صرف با بیشتر بازجذب- همانند ترشح گیرد. صورت فعال غیر صورت به میتواند بازجذب- همانند تراوش

گیرد. صورت غلظت شیب جهت در نمیتواند بازجذب- برخالف ترشح گیرد. قرار هورمونها تحتتأثیر نمیتواند ترشح- باز برخالف جذب باز

است؟ صحیح عبارت کدام میباشد، انسان ششهاي در حبابک ساختار به مربوط که زیر شکل به توجه با - 77

دارد. قرار حبابک دیوارة مویرگهاي درون یاختۀ

است. شده پوشیده آب از نازکی الیۀ توسط هوا مجاور سطح در یاختۀ

است. خود دیوارة در ضخیم پایۀ غشاي داراي ، شمارة

میدهد. افزایش را شدن باز برابر در حبابکها مقاومت ، یاختههاي

2

3

1

4

D
E
F

C

A

B

است؟ صحیح زیر موارد از مورد چند مقابل، شکل با رابطه در - 78

است. اندك یاختهاي بین فضاي با بافتی واجد ، بخش همانند بخش

دارد. مهمی نقش قلب از محافظت در ، بخش همانند بخش

دارد. وجود منشعب و مخطط ظاهر به که یاختههایی فقط ، بخش خالف بر بخش در

میشود. مشاهده چربی پیوندي بافت یاختههاي قطعاً ، بخش همانند بخش در

EB

CF

AD

FC

1234

« .................. گاسترین، .................. سکرتین انسان، «در میکند؟ تکمیل درستی به را مقابل عبارت گزینه کدام - 79

دارد. نقش گوارش لولۀ فضاي تغییر در که میشود موجب را ترشحاتی - همانند

میشود. وارد خون به خود سازندهي یاختههاي از ـ برخالف

میباشد. فعال پروتئازهاي ترشح محرك ـ همانند

میشود. تولید گوارش لولهي یاختههاي در ـ برخالف

PH

1

2

3

4

.................. گفت قاطعیت با میتوان ، .................. دریچههاي .................. دلیل به مقابل، شکل در - 80

نیستند. استراحت حالت در قلبی حفرات از هیچیک - و - بودن بسته

نیستند. انقباض حالت در قلبی حفرات از هیچیک - و - بودن بسته

استراحتاند. حال در قلبی حفرات همۀ - و - بودن باز

است. آئورت از کمتر قلبی حفرات همۀ خون فشار - و - بودن باز

12

34

34

12

تغییر) (با .................. که میشود ترشح یاختههایی توسط فعال سطح عامل انسان، تنفس دستگاه در - 81

دارند. خود داخلی سطح در را موسین ترشح توانایی ندارد. تفاوتی مري و مویرگ پوششی بافت یاختههاي با

دارند. حرکت توانایی که دارند وجود یاختههایی آنها مجاورت در است. خود اطراف مویرگهاي با مشترك پایۀ غشاي داراي یاختههایش

است؟ نادرست فرآیند این دربارة مورد چند معمول، بهطور دارد. ششی تهویۀ فرایندهاي از یکی در مهمی نقش ششها کشسانی ویژگی - 82

میشود. ایجاد ششها درون هواي فشار کاهش اثر در

میشوند. جابهجا عقب و پایین سمت به دندهها و عقب سمت به جناغ

میشود. آن انجام تسهیل موجب حبابکها دیوارة دوم نوع یاختههاي ترشحات

میشود. منقبض داخلی بیندندهاي ماهیچۀ میانبند، ماهیچهاي پردة مسطحشدن غیر با همزمان قطعاً

مورد مورد مورد مورد

∙

∙

∙

∙
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.................. لخته تشکیل هنگام در انعقاد براي ضروري پروتئینی غیر عوامل - 83

شوند. جذب کمتر صفرا، کیسۀ سنگ تشکیل زمان در نیست ممکن شوند. جذب باریک ي

روده در فعال انتقال با نیست ممکن دهند. افزایش را کلیهها در آب بازجذب آلدوسترون

هورمون ترشح اثر در است ممکن گردند. رگها تنگی سبب بدن مایعات به ورود با است

ممکن

است؟ شده بیان بهدرستی عبارت کدام - 84

میکنند. ترشح مخاطی مادة حبابکی، کیسههاي در مژكدار استوانهاي یاختههاي

دارند. مستقیم ارتباط انتهایی نایژكهاي با حبابکی کیسههاي در موجود حبابکهاي

دارند. قرار مبادلهاي بخش در همواره دارند، نقش تنفسی دستگاه دفاع خط در که یاختههایی

میباشد. دوم نوع یاختههاي داراي که میشود ساخته مبادلهاي بخش از قسمتی توسط فعال سطح عامل

................. ادرار تشکیل فرایند در - 85

میشود. دیده گردیزه و خون بین مواد دوطرفۀ تبادل مراحل، همۀ در

میگیرند. منشا خون از شده، مبادله مواد همۀ میدهد، رخ بازجذب مخالف جهت در که مرحلهاي هر در

میباشد. گردیزه خارج سمت به همواره مواد تبادل جهت میگیرد، انجام زیستی انرژي صرف با موارد بیشتر در که مرحلهاي هر در

میگیرد. صورت خون به مفید مواد بازگشت میکنند، مصرف را زیستی انرژي بیشترین نزدیک پیچخوردة لولۀ یاختههاي که مرحلهاي در

است؟ صحیح زیر، تصاویر با ارتباط در گزینه کدام - 86

(د)(ج)(ب)(الف)

میباشد. ضخیم نخستین دیواره داراي (ج) همانند و الن داراي (ب) همانند (الف)

دارد. نقش گیاه استحکام در (الف) همانند و است پسین دیواره داراي (الف)، برخالف (ب)

باشد. داشته سبزینه نیست ممکن (ب) همانند و میشود اندامها رشد مانع (ج)، برخالف (الف)

است. نخستین دیوارة داراي (ب) همانند و دارد را انرژي تولید قابلیت (الف)، برخالف (د)

((1((2((3((4

« .................. شمارة است؟«یاختۀ نادرست زیر شکل یاختههاي با ارتباط در گزینه کدام - 87

میشود. تولید آئورت اطراف لنفی گرههاي در ،

میشود. تولید میلوئیدي ردة یاختههاي تقسیمات پی در ،

میباشد. روشن دانههاي حاوي ، شمارة یاختۀ برخالف ،

دارد. حضور بدن مختلف بافتهاي در ، شمارة یاختۀ همانند ،

4

2

31

12

است؟ صحیح دیافراگم به بنداره نزدیکترین مورد در گزینه کدام - 88

میگردد. گوارش لولۀ شکل کیسهاي بخش وارد کیموس آن، شدن باز دنبال به

میکند. جلوگیري مري به هوا ورود از و است بسته بلعها بین زمانی فاصلۀ در

گرفتهاند. قرار مختلف جهت سه در آن دیوارة در ماهیچهاي یاختههاي که است گرفته قرار گوارش لولۀ از بخشی ابتداي در

است. شده واقع بدن چپ نیمۀ در صفرا، مجراي برخالف
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.................. یاختههاي توسط .................. دارد، نقش باریک رودة در کیموس بودن اسیدي میزان کاهش در که اي ماده هر معمول، بهطور - 89

میشود. ساخته فراوان ریزپرزهاي داراي - سکرتین هورمون برخالف، میشود. تنظیم آن ترشح میزان رودهاي عصبی دستگاه

عصبی - گاسترین هورمون همانند، میشود. تولید گلیکوپروتئینی، و پروتئینی رشتههاي از شبکهاي بر مستقر - گاسترین

هورمون برخالف، هستند. دارا را نظم و سازمانیابی از سطوحی همگی، که میشود ترشح پوششی بافت به متعلق - سکرتین

هورمون همانند،

« .................. انسان، در قلبنگاره الکترو از .................. فاصلۀ «در میکند؟ کامل درستی به را مقابل عبارت گزینه کدام - 90

میرسد. گوش به قلب صداي دو هر - انتهاي تا است. شده منتقل بطنها میوکارد به گرهی بافت الکتریکی پیامهاي - تا میشوند.

باز بطنی تحریک نتیجۀ در قلبی، سینی دریچههاي - تا است. وقوع حال در دهلیزي میوکارد سیستول - ابتداي تا

PQQT

TPRS

میکند؟ تکمیل نادرست بهطور را زیر عبارت مورد، چند - 91
« ................... گفت قطعًامیتوان انسان، گوارش لولۀ در ................. جذب با رابطه «در

میشود. تأمین سدیم غلظت شیب از پرز، یاختههاي به آن ورود براي الزم انرژي - پانکراس آمیالز آنزیم محصول الف)

میشوند. منتقل سازندة اندام به مستقیماً لنف جریان توسط کیلومیکرون، تولید از بعد - تريگلیسریدها اجزاي ب)
است. چربی در محلول ویتامین نوعی وجود نیازمند جذبشدن براي - خونی رگهاي تنگشدن در مؤثر معدنی یون ج)

میگیرد. صورت پرز یاختۀ غشاي سطح کاهش دنبال به جذبشان - یاختهاي طبیعی تقسیم در مؤثر ویتامین(هاي) د)

مورد مورد مورد مورد

LDL

1234

.................... قطعاً است، .................. که گیاهی یاختۀ هر - 92

میکند. تولید و مصرف را خود، پروتوپالست در – دیسه رنگ فاقد دارد. قرار هوایی اندام نوعی در – دیسه رنگ داراي

میدهد. دست از گرما صورت به را خود انرژي بیشتر – سبزدیسه فاقد میکند. استفاده ، تولید جهت اکسیژن مولکول از – سبزدیسه داراي

O2CO2

ATP

درست بافت این یاختههاي با ارتباط در مورد، چند میکند. پر را زمینهاي بافت سامانۀ یاختههاي از نوعی بین فراوان فاصلۀ هوا آبزي، گیاهان در - 93
است؟

میشوند. اندام استحکام سبب ضخیم چوبی دیوارههاي بهعلت الف)
دارند. حلقوي دناي خود، اندامکهاي از برخی در ب)

نمیشود. پروتوپالست رشد مانع آنها، یاختهاي دیوارة ج)
آیند. بهوجود پسین و نخستین سرالد یاختههاي تقسیم از میتواند د)

1234

.................... قطعاً .................. روش به مواد انتقال در - 94

میشوند. جابهجا غشا عرض در غلظت شیب جهت خالف در درشت، ذرات – بري درون

میشوند. خارج یاخته از زیستی، انرژي مصرف با درشت ذرات – رانی برون

میکنند. عبور یاخته غشاي عرض از آب، در محلول مواد – آندوسیتوز

میشود. کاسته یاختهاي غشاي مساحت از – اگزوسیتوز

است؟ صحیح عبارت کدام - 95

دارد. وجود خوناب در قطعا دارد، مهم نقش خون تنظیم در که پروتئینی هر

است. بیشتر خونی یاختههاي درصد از خوناب در آب حجم درصد

دارد. دخالت بیماريزا عوامل با مبارزه در دارد، نقش مواد انتقال فرایند در خوناب در که پروتئینی هر

است. خون با یاختهاي بین مادة دائم تبادل حاصل خوناب در دفعی مادة هر

PH
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دارند. بازجذب و ترشح توانایی یاختههاي است؟الف) صحیح مورد چند مقابل، شکل به باتوجه - 96

میآورد. به را روشن خون برخالف ب)

تکالیهاند. سنگفرشی ، بیرونی دیوارهي یاختههاي برخالف پوششی یاختههاي ج)

میشود. ختم به که کردهاند احاطه را مویرگیاي شبکهي ، درونی دیوارة یاختههاي د)

D

ABC

BC

CA

1234

تغییر) (با . ............... میشوند، ترشح مقابل شکل غدة از که موادي ندارد امکان - 97

کنند. تبدیل درشتتر مولکولهاي و ساکاریدي دي ترکیباتی به را نشاسته باشند. دهان حفرة در

موجود برونریز غدة جفت سه فقط ترشحات از مخلوطی دارد. قرار پروتئینها شیمیایی گوارش آغاز

محل با موازي و زیر در که شوند تولید اندامی توسط کنند. تبدیل بلع قابل تودهاي به را غذا گونهها و ها

آرواره اسکلتی ماهیچههاي کمک با

1)) 2))
3))

4))

شمارة................. بخش ................. شمارة بخش روبهرو، شکل در - 98

است. شده تشکیل مکعبی پوششی بافت الیۀ یک از ، – برخالف ، باشد.

گردیزه از مواد بازجذب محل میتواند ، – همانند ،

میشود. محسوب گردیزه ساختار جزء ، – همانند ، دارد.

دخالت خون به مواد بازجذب در ، – برخالف ،

12

23

34

14

نمیباشد؟ صحیح زیر عبارت کدام - 99

است. پریاختهاي و یاختهاي تک جانداران اساسی هاي ویژگی از همایستایی

شود. قلبی بیماريهاي بروز باعث میتواند خون افزایش همانند خون قند همایستایی خوردن هم به

شود. کلیهها نارسایی سبب میتواند سریع، و شدید وزن کاهش همانند شیرین دیابت

میشود. مشاهده رگخونی کلیه ستونهاي برخالف کلیه ناف ناحیه در

LDL

. .................. گفت نمیتوان انسان، بدن در اندك یاختهاي بین فضاي با بافت نوعی با رابطه در - 100

میشود. یافت بدن دستگاههاي در بافتها انواع همانند دارد. نقش یکدیگر به بافت این یاختههاي

اتصال در بافت، این زیر در موجود پایهي غشا دارد. نقش بزاق مواد ترشح در که است مختلف یاخته

نوع داراي بزاقی، غدههاي در بافت این

میباشد. متفاوتی شکل داراي سطحی یاختههاي برخالف بافت، این عمقی یاختههاي مري، در

3

................. صورت در ندارد امکان بالغ، و سالم انسان در معمول طور به - 101

یابد. افزایش تراوشی شکافهاي از گلوکز عبور میزان گلومرول، درون مویرگهاي در خون، فشار افزایش یابد.

می افزایش ادرار حجم هنله، لولهي اطراف مویرگهاي در اسمزي فشار کاهش

یابد. افزایش کلیوي تراوش میزان وابران، سرخرگ قطر افزایش شود.

مصرف گردیزه، درون به گردیزه یاختههاي از پتاسیم یون ATPترشح
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میکنند؟ تکمیل نادرستی به را زیر جملۀ گزینه(ها)، کدام - 102 «
.................... جلو سمت به جناغ استخوان حرکت با همزمان انسان، تنفس «در

میشود. ایجاد آنها در منفی فشار و شده باز بیشتر طبیعی، حالت به نسبت حبابکها الف)
شود. کنترل میتواند حبابکها به ورودي هواي مقدار ب)

شود. ششها در موجود حبابکی کیسههاي وارد هوا میلیلیتر معادل هوایی حجم است ممکن ج)
مییابد. کاهش صفاق، توسط شده پوشانده اندامهاي به وارده فشار دیافراگم، انقباض پی در د)

(ب) فقط (د) فقط (ج) و (الف) (د) و (ب)

3500

است؟ نادرست زیر موارد از مورد چند - 103
میدهد. تشکیل را صفاق پردة از بخشی خود، بخشهاي تمام در همواره بنداره، دو داراي بخشهاي در گوارش لولۀ بیرونی الیۀ - الف

دارد. وجود همواره سست پیوندي بافت برخالف پوششی بافت گوارش، لولۀ دیوارة بیرونی الیۀ در - ب
میگردد. مري به آن ورود و حلق از غذا خروج مانع مري ابتداي طولی ماهیچههاي بستهشدن - ج

گردد. معده وارد غذا تا بازگردد معده ابتداي دریچۀ باید معده، دیوارة چینخوردگیهاي بازشدن براي - د

مورد مورد مورد مورد 1234

. ................. قطعاً آمیالز ترشحکننده غدههاي انسان در - 104

دارند. قرار دیافراگم پردة باالي در

مینمایند. تولید لیزوزیم آنزیم

هستند. مرتبط گوارش لولۀ به مجراهایی یا مجرا توسط

مینمایند. محافظت شیمیایی آسیب از را گوارش لولۀ که میکنند ترشح نیز مخاطی مادة

میکند؟ تکمیل بهدرستی را زیر عبارت گزینه کدام - 105 «
.................... که میشود محلی وارد .................. از پس بالفاصله غذا .................. برخالف ملخ «در

غذاست. شدن نرمتر و ذخیره محل آن انتهایی بخش – دهان – خاکی کرم میکنند. تبدیل ریز ذرات به را غذا

که است آنزیمهایی ترشح محل – چینهدان – گنجشک میباشد. غذا جذب اصلی مکان مختلف آنزیمهاي

تولید و مکانیکی حرکات وسیلۀ به – معده – گنجشک میکنند. کافت آب را سلولز سلوالز، آنزیم تولید با که

است میکروبهایی زندگی مکان – معده – گاو

................. نیست ممکن میکنند عبور کلیه هرمهاي بین از که سرخرگهایی - 106

دهند. تشکیل مویرگی شبکۀ گردیزه، شکل لولهاي بخشهاي اطراف در شوند. دیده کلیه ستونهاي در

میشوند. ختم کلیه سیاهرگ به که باشند سیاهرگهایی با مجاورت در کنند. ایجاد قشري بخش در را انشعاباتی

A B

مویرگ .................. مینماید؟«مویرگ تکمیل نادرستی به خونی مویرگهاي مورد در را زیر عبارت گزینه، کدام - 107
« .................

شود. مشاهده اریتروپویتین هورمون تولیدکنندة اندامهاي در میتواند – همانند

میشود. مشاهده قرمز گویچههاي تخریب و تولید محل در – برخالف

میباشد. خود دیوارة سنگفرشی پوششی یاختههاي بین اندك فاصلۀ داراي – برخالف

میکند. ایجاد مولکولی صافی نوعی گلیکوپروتئینی، و پروتئینی رشتههاي از شبکهاي کمک به – همانند

AB
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میکند؟ تکمیل نادرست بهطور را زیر عبارت مورد، چند - 108
« .............................................................................................................. گفت میتوان قطعاً انسان، گوارش لولۀ در ................. جذب با رابطه «در

میشود. تأمین سدیم غلظت شیب از پرز، یاختههاي به آن ورود براي الزم انرژي - پانکراسی آمیالز آنزیم محصول الف)

میشوند. منتقل سازندة اندام به مستقیماً لنف جریان توسط کیلومیکرون، تولید از بعد - تريگلیسریدها اجزاي ب)
است. چربی در محلول ویتامین نوعی وجود نیازمند شدن جذب براي - خونی رگهاي تنگشدن در مؤثر معدنی یون ج)

میگیرد. صورت پرز یاختۀ غشاي سطح کاهش دنبال به جذبشان - یاختهاي تقسیم در مؤثر ویتامین(هاي) د)

مورد مورد مورد مورد

LDL

1234

« .................. که ماهیچهاي «هر میکند؟ کامل بهنادرستی را عبارت گزینه کدام - 109

است. مسطح حالت به دم هنگام به دارد، را نقش مهمترین طبیعی، و آرام تنفس در است. شده واقع

دیافراگم پردة باالي در دارد، نقش عمیق بازدم در دارد. قرار دندهها باالي در میکند، کمک سینه

قفسۀ حجم افزایش به عمیق دم در تنها میشود. ششها حجم کاهش موجب دارد، دخالت طبیعی و

آرام تنفس در غیرفعال، فرآیند در

................. است خود مقدار بیشترین در .................. در خون فشار که هنگامی - 110

میباشد. خود حالت کمترین در چپ دهلیز در خون فشار – آئورت سرخرگ میباشند. بسته سینی دریچههاي برخالف لختی سه دریچۀ – چپ دهلیز

است. مقدار بیشترین نیز چپ بطن خون فشار – آئورت سرخرگ میشود. ایجاد دهلیزي – سینوسی گرة توسط بطن انقباض پیام – چپ بطن

است؟ نادرست میشود، ژلهاي و متورم آب جذب با که است جنسی از که گیاهی بافتاي یاختهاي دیوارة از بخشی دربارة مورد، چند - 111

نمیشود. پروتوپالست رشد از مانع پسین، دیوارة برخالف

میباشد. خود ساختار در پلیساکاریدي ترکیباتی داراي پسین، دیوارة همانند

گیرد. قرار یاخته غشاي با مجاورت در میتواند شرایطی در نخستین، دیوارة همانند

میکند. تقسیم بخش دو به را یاخته میان هسته، تقسیم با همزمان نخستین، دیوارة برخالف

«.................. عرضی برش «در میکند؟ تکمیل صحیحی طور به را مقابل جملۀ مورد چند - 112
دارند. قرار حلقه یک روي آوندي دستجات علفی، لپهي تک گیاه ساقهي الف- است. شده

احاطه آوندي دستجات توسط مغز علفی، لپهي تک گیاه ریشۀ ب- دارند. قرار حلقه یک روي
آوندي دستجات علفی، دولپۀ گیاه ساقۀ ج- شدهاند. احاطه پوست توسط آبکشی آوندهاي

همانند چوبی آوندهاي علفی، دولپۀ گیاه ریشۀ د-

1234

دانست؟ آن) زمان و (رخداد تنفس تنظیم در مؤثر عوامل از میتوان را زیر موارد از مورد چند - 113
میشود. منتقل خون در بیکربنات بهصورت آن غالب که گازي افزایش - الف

دارد. بازدمی هواي به نسبت بیشتري مقدار دمی هواي در که تنفسی گاز نوعی کاهش - ب
میرود. تنفس مرکز به نایژكها و نایژهها دیواره حد از بیش کشیدگی اثر بر ششها از که پیامی - ج

میشود. ارسال بصلالنخاع براي مغزي پل در تنفس مرکز از که پیامهایی - د

مورد مورد مورد مورد 4321

.................. شود وارد یاخته به غلظت شیب جهت برخالف که مادهاي هر - 114

میشود. خارج یاخته از انرژي صرف با قطعًا است. یونی ترکیبی

دارد. انرژي به نیاز وقوع براي برونرانی فرآیند همانند دارد. را سلول به ورود امکان درونبري فرآیند طریق از تنها

16

دهم
ت

س
یزی

جمعبند
بهمنی عباس

www.konkur.in

forum.konkur.in



................. قطعاً .................. داراي جانوران همۀ در - 115

میشود. بازگردانده قلب به رگها توسط بافتها، در مبادله از پس همولنف – باز خون گردش

آنهاست. انتهاي از بیشتر مویرگها ابتداي در تراوشی فشار – بسته گردشی سامانۀ

است. برابر بطن و دهلیز تعداد – مضاعف خون گردش

میشود. دیده گوارشی حفرة – مایعات درونی گردش

است؟ صحیح میکنند، استفاده بدن میانی قسمت در حفرهاي از مواد گردش براي که گوارشی لولۀ فاقد جانوران همۀ دربارة گزینه کدام - 116

میکند. کمک بدن قسمتهاي همۀ در مواد گردش به که است متعددي انشعابات داراي حفره این دارند.

نقش یافته گوارش حدودي تا غذایی مواد فاگوسیتوز در حفره پوشانندة یاختههاي از تعدادي

است. متفاوت یا یکسان آن خروج محل با میتواند حفره این درون به غذایی مواد و آب ورود محل

میکنند. کمک حفره در مواد جابهجایی به حفره، این پوشانندة یاختههاي از بیرونزده زوائد

میکند؟ کامل مناسب بهطور را زیر عبارت مورد چند - 117 بخشی میشود،
.......................................... که حجمی هر همانند .................. هواي حجم که داشت بیان میتوان سالم، فرد یک در (اسپیروگرام) دمنگاره منحنی به «باتوجه

میگردد.» محسوب .................. ظرفیت از
حیاتی - منتقل تنفسی مجاري در دیافراگم، گنبديشدن با - باقیمانده الف)

تام - وارد ششها به ششها، کشسانی ویژگی براثر - مرده ب)
حیاتی - وارد اصلی نایژههاي به عقب، و پایین سمت به دندهها شدن جابهجا با - مرده ج)

تام - منتقل تنفس دستگاه در بیندندهاي، ماهیچههاي انقباض براثر - باقیمانده د)

2413

است؟ صحیح زیر موارد از مورد چند میکردند، استفاده تنفس انجام براي محلول اکسیژن از نوزادي دوران در که مهرهداري جانوران درباره - 118
نمیشود. مشاهده کلیه شکل پیچیدهترین آنها از یک هیچ بدن در الف)

میشود. مشاهده آب در محلول بهصورت نمک دفع آنها، همۀ بدن در ب)
میکند. عبور آنها قلب حفرات از تیره خون فقط که هستند خونی گردش دستگاه داراي ج)

است. ادراري دستگاه در سازگاريهایی صورت به اسمزي، تنظیم مسائل با مقابله براي راهکارها از یک هر د)

1234

. ................. نیست ممکن انسان، خون در .................. معمول طور به - 119

باشد. همراه آب تولید و اکسیژن مصرف با – دياکسید کربن افزایش شود. یاختهها در مولکول مصرف کاهش باعث – اکسیژن کاهش

کند. خارج عادي حالت از را خون – دياکسید کربن افزایش شود. روده مخاط در گلوکز جذب افزایش باعث – اکسیژن کاهش

ADP

PH

.................. که است رگهایی عهدة به مویرگها به ورودي خون میزان تنظیم - 120

میشود. مشاهده آنها در خون جریان سرعت کندترین میشود. دیده آنها در خون جریان سرعت بیشترین

است. آئورت از کمتر آن در ماهیچهاي الیۀ به کشسان الیۀ میزان نسبت میدهند. جاي خود در را خون حجم بیشترین

.................. نیست ممکن .................. هاي مویرگ - 121

باشند. ناقص پایهي غشاي داراي - ناپیوسته باشند. منفذ داراي - مغزي

شوند. دیده گوارش لولهي ساختار در - منفذدار باشند. حفرهدار محیطی عصبی دستگاه در - پیوسته

« .................. خاکی کرم بدن میانی حلقههاي از هریک «در میکند؟ کامل نادرستی به را عبارت کدام - 122

دارد. نقش نیز دیگر حلقۀ زائد مواد دفع در متانفریدي جفت هر میباشد. بدن عقب بهسمت شکمی رگ در خون جریان جهت

میکنند. هدایت پایین بهسمت را خون روده اطراف در رگی کمانهاي دارد. نقش دفعی مواد تبادل در میانبافتی آب
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است؟ صحیح قطعاً زیر موارد از مورد چند قلبی، سکتۀ بروز و انسان قلب اکلیلی سرخرگهاي از یکی بستهشدن پی در - 123

میکند. تغییر فرد در موج ارتفاع فقط الف)
میروند. ازبین بطنها دیوارة ماهیچهاي یاختههاي از تعدادي تنها ب)

میکند. پیدا افزایش قلب نوار در انتهاي تا موج فاصلۀ ج)
میشود. خارج قلب از دقیقه هر در که خونی حجم د)

QRSECG

QT

1234

.................. وجود .................. امکان .................. فرد در - 124

دارد. – ویتامین جذب در اختالل – صفرا کیسۀ سنگ داراي ندارد. – معده اسید توسط مري مخاط به آسیب – سیگاري

ندارد. – بدن در میزان افزایش – چاقی به مبتال دارد. – کولون در جذب قابل غذایی مواد غلظت افزایش – سلیاك بیماري به مبتال

B12

LDL

HDL

.................. که جانداري هر - 125

است. یاختهاي تک میکند، مبادله محیط و یاختهها بین را تنفسی گازهاي انتشار، طریق از تنها

است. مهرهدار دارد، مثبت فشار پمپ نوع از تهویهاي کار و ساز

است. مهرهدار میدهد، انجام پوست طریق از را گازي تبادالت

میکند. وارد ششها به را شده دمیده هواي بیشتر دم مرحلهي در است، طرفه یک آن ششهاي درون هوا جریان جهت

است؟ صادق زیر مورد چند ملخ قلب سیستول درهنگام - 126
قلب از شده خارج رگهاي ابتداي دریچههاي شدن باز الف)

قلبی دریچهدار منافذ شدن ب)باز
سینوسها درون به همولنف ج)ورود

همولنف و یاختهها بین تنفسی گازهاي د)تبادل

1234

.................. خون گردش سامانۀ در - 127

میگردد. باز قلب به حفرهها از سیاهرگها توسط همولنف حشرات، باز

میکند. پمپ سینوسها درون به را همولنف شکمی قلب حشرات، باز

میکند. کمک بدن در خون گردش به کمکی قلب و پشتی قلب یک خاکی، کرم بستۀ

شود. شکمی رگ وارد میتواند مویرگ از عبور بدون پشتی رگ خون خاکی، کرم بستۀ

5

.................. که است خونی رگ نوعی با ارتباط در مقابل، شکل - 128

میریزد. آن درون به ترقوه، استخوان زیر در لنف محتویات اعظم بخش میدهد.

جاي خود در را خون زیادي مقدار ناگهان ، موج قلۀ ثبت با همزمان

میکند. راست دهلیز وارد مستقیم طور به را باریک رودة دیوارة از شده جذب چربیهاي میشود.

احساس نبض صورت به که میرود پیش آن طول در موجی بطن انقباض هر دنبال به

p

.................. پتاسیم و سدیم دهندهي انتقال پروتئین - 129

میکند. خارج ازیاخته سدیم یون برخالف غلظت شیب درجهت را پتاسیم یون میکند. وارد یاخته به پتاسیم یون برخالف را سدیم یون انرژي صرف با

میکند. خارج یاخته از غلظت شیب برخالف را سدیم یون میکند. وارد یاخته به را پتاسیم یون شده تسهیل انتشار فرایند طی
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است؟ نامناسب زیر عبارت تکمیل براي گزینه کدام - 130
................. که دارد قرار بخشی از .................. بالفاصله میشود .................. آن در پروتئینها شیمیایی گوارش که انسان گوارش لولۀ از بخشی

نمیکند. ترشح گوارشی آنزیم – بعد – آغاز

گردد. ویتامین نوعی کمبود سبب میتواند آن یاختههاي از نوعی آسیب – بعد – کامل

میشوند. آبکافت خود، سازندة واحدهاي به پروتئینها – قبل – آغاز

میشوند. ترشح آن درون به لوزالمعده فعال پروتئازهاي – قبل – آغاز

................. دیوارة ساختار در .................. االستیک رشتههاي - 131

نمیشوند. دیده خونی مویرگهاي - مویرگی بندارة همانند میشوند. مشاهده دارند، برعهده را

مواد تبادل وظیفۀ که رگهایی - ماهیچهاي الیۀ همانند ندارند. وجود مویرگها به ورودي خون

میزان تنظیمکنندة رگهاي - پایه غشاي برخالف دارند. وجود زیادي میزان به قلب از خون کنندة

خارج سرخرگهاي - پیوندي بافت برخالف

است؟ صحیح میشود، ترشح ادرار درون به که مادهاي هر دربارة زیر موارد از مورد چند - 132
میشوند. ترشح هنله قوس و خورده پیچ لولههاي اطراف مویرگهاي از الف) میشوند. وارد
ادرار به کلیه گردیزههاي سازندة یاختههاي غشاي از ب) میشوند. وارد بدن داخلی محیط از

خارج به خود غلظت شیب جهت خالف در ج) شدهاند. تولید یاخته درون ماده پیش روي بر
خاصی آنزیمهاي اثر پی در د)

صفر 321

است؟ نادرست مورد چند - 133
نمیشوند. مشاهده آئورت سرخرگ برخالف ششی سرخرگ دیوارة در فشاري گیرندههاي الف)
دهد. افزایش را خون فشار میتواند فوقکلیه غدة مجراي از هورمونها برخی ترشح افزایش ب)

میکنند. ارسال بصلالنخاع به را عصبی پیام تنفسی، گازهاي به مربوط شیمیایی گیرندههاي ج)
دارند. تأثیر رگها دیوارة صاف ماهیچههاي الیۀ بر صرفاً پتاسیم یون نظیر رگ گشادکنندة مواد د)

1234

میکنند؟ تکمیل نادرستی به را زیر جملۀ شده، ذکر موارد از تعداد چه - 134
« ............................................................................. جانداران همۀ در «یاخته

است. حیات عملی و ساختاري واحد و دارد وجود الف)
میشود. آسیبدیده بافتهاي ترمیم و رشد باعث ب)

میکند. ذخیره ( ) دنا مولکول در را خود زندگی براي نیاز مورد اطالعات پ)
میکند. کنترل یاخته به را مواد خروج و ورود که است غشایی داراي ت)

DNA

1234

................. لپه، تک علفی گیاه یک ساقۀ خالف بر لپه، دو علفی گیاه یک .................. از شده تهیه نازك و عرضی برش مشاهدة در - 135

نمیشود. دیده مغز و زمینهاي بافت سامانۀ – ریشۀ دارند. وجود مغز ساختار در فقط آکنهاي نرم یاختههاي – ساقۀ

شدهاند. سازماندهی آوندي استوانۀ در آوندها، – ریشۀ دارند. قرار روپوست از کمی بسیار فاصلۀ در آوندي دستههاي - ساقۀ

میکند؟ تکمیل نادرستی به را زیر عبارت گزینه کدام - 136 «
.................... انسان، گوارش لولۀ در .................. محل در معمول، طور «به

میشود. ترشح گوارش لولۀ درون به بیکربنات و آب – چربیها گوارش پایان نمییابد. پایان لوزالمعده

پروتئازهاي تأثیر تحت تنها پروتئینها گوارش – غذایی مواد جذب اصلی میکند. آغاز را گوارشی فعالیت

شده، ترشح آنزیم هر – کربوهیدراتها گوارش آغاز میکنند. تسهیل را غذا مکانیکی کرمیگوارش

حرکات – پروتئینها گوارش آغاز
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.................... قطعاً میکنند، زندگی .................. در که گیاهانی همۀ - 137

دارند. هوادار نرمآکنۀ خود، اندامهاي از گروهی در – آب در خود حیات طول تمام

دارند. پلیساکاریدي ترکیبات خود کریچههاي در – کمآب و خشک مناطق

میشوند. برگ از آب حد از بیش خروج مانع که هستند کركهایی داراي – خشک مناطق

میپردازند. کوچک جانوران شکار به خود برگهاي بعضی کمک به – نیتروژن نظر از فقیر خاك

.................. داخلی بندارة .................. میزراه خارجی بندارة - 138

میشود. مثانه غیرارادي تخلیۀ موجب بزرگسالی هر در – همانند دارد. ارادي انقباض – همانند

است. هستهاي چند یاختههاي داراي – برخالف دارد. دوکیشکل یاختههاي – برخالف

( (2

( (4

( (3( (1

است؟ شده ذکر نادرستی به گزینه کدام مقابل، شکل به توجه با - 139

میکنند. ایجاد فراوانی پامانند و کوتاه رشتههاي ،( ) یاختههاي

میباشد. نفرون درون به ترشح قابل مواد از بخشی داراي ( ) رگ

است. نفرون درون به پروتئینها تراوش از کننده ممانعت مانع دومین ،( ) یاختههاي

میکنند. آغاز پیچخورده لولۀ در را مواد جذب باز ،( ) بخش در موجود یاختههاي

2

1

3

4

2))

1))

وجود ............ بخش حجم .................. امکان .................. درپی میدهد، نشان گریزانه از پس را خون بخشهاي که مقابل شکل به توجه با - 140
دارد.

( ) – افزایش – حبابکها در فعال سطح عامل ترشح کاهش

( ) – افزایش – معده غدد کناري یاختههاي فعالیت کاهش

( ) – کاهش – ضدادراري هورمون ترشح افزایش

( ) – کاهش – اسید فولیک مصرف کاهش

1

1

2

2

است؟ صحیح مورد چند - 141
هستند. بزرگی بسیار منافذ داراي مویرگها میشود، ساخته بیلیروبین که دراندامی الف)

باشند. یاختهاي منافذ داراي میتوانند میدهند، خون باب، سیاهرگ به که مویرگهایی ب)
هستند. یاختهاي منافذ فاقد بزاق، ترشح تنظیم مرکز مویرگهاي ج)

میشود. دیده تودهاي جریان خونی مویرگهاي همۀ در د)

1234

. ................. یاختههاي خالف بر ، .................. کنندة ترشح یاختههاي از یک هر انسان، معدة در - 142

نزدیکترند. معده دیوارة ماهیچهاي بافت به اصلی، – هورمون دارند قرار اصلی یاختههاي مجاورت در کناري، – مخاطی مادة

میکنند. معده حفرههاي وارد را خود ترشحات معدي، غدد درون – قلیایی مخاط دارند. قرار معدي غدد عمق در بیکربنات، کنندة ترشح – آنزیم

.................. است ممکن .................. که باکتريهایی حضور عدم درصورت خاك، در - 143

یابد. ادامه همچنان نیترات تولید میکنند- تولید غیرمعدنی ترکیبات از را گیاهان نیاز مورد نیتروژن شود.

متوقف گیاه توسط نیتروژن جذب میکنند- تولید نیترات یا آمونیوم یونهاي نیابد. ادامه جو نیتروژن

تثبیت میکنند- وارد خود یاختۀ به را جو مولکولی نیتروژن شود. متوقف ساقه دریافتی آمونیوم میسازند-

منفی یونهایی مثبت، یونهاي مصرف درپی
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میکند؟ تکمیل نادرستی به را روبهرو عبارت گزینه کدام - 144
« ...................................... قلب بافت کنندة تغذیه «سرخرگهاي

میباشند. اکسیژن از غنی خونی داراي ششی، خون گردش سیاهرگهاي همانند

میگیرند. منشأ آئورت سرخرگ ابتداي از مشترك شاخه یک توسط

شوند. نگاره قلب منحنی در موج ارتفاع کاهش سبب نهایت در است ممکن انسداد، صورت در

هستند. اصلی الیۀ سه از متشکل دیوارهاي داراي بدن، دیگر سیاهرگ هر همانند

QRS

« .................. همانند .................. بخش «هر میکند؟ کامل درستی به را عبارت مورد چند - 145
دارد. گیاهی منشأ آن آلی غیر بخش هر - خاك آلی الف) هستند. شیمیایی هوازدگی عوامل تنها

بیولوژیک، کودهاي - خاك زندة ب) ندارد. گیاهی غیر منشأ میشود، ایجاد هوازدگی فرایند در که
بخشی - خاك در اسید تولیدکنندة ج)

سه دو یک صفر

است؟ زیرصحیح موارد از کدامیک - 146
میشود. تشکیل زیستبوم چند از سازگان بوم الف)

است. حیات بررسی علم زیستشناسی ب)
است. نمو و رشد نوعی صرفاً نور سمت به گیاهان ساقۀ شدن خم ج)

است. محیط با سازش نوع یک قطبی خرس در سفید موهاي وجود د)

د و ب ج و ب ج و الف ب و الف

است؟ صحیح فسفر اتم حاوي زیستی مولکول هر دربارة مورد چند - 147
میرود. کار به یاخته غشاي ساختار در الف)

میکند. ذخیره خود در را وراثتی اطالعات ب)
میدهد. افزایش را شیمیایی واکنشهاي سرعت ج)

است. خود ساختار در و ، عناصر واجد CHOد)

1234

میکند؟ تکمیل صحیح بهطور را زیر عبارت مورد، چند - 148 «
..................... میتواند دارد، نقش دوازدهه فضاي درون به کربنات بی ترشح در که انسان گوارش لولۀ از «بخشی

کند. تولید را متنوعی و قوي پروتئازهاي آن، با موازي و معده زیر در الف)
شود. متصل شکم درون اندامهاي سایر به خارج از صفاق پردة توسط ب) باشد.

داشته نقش انسان قرمز گویچههاي در موجود هموگلوبین تخریب در ج)
باشد. گوارشی آنزیمهاي داراي خود، یاختههاي از گروهی در د)

مورد مورد مورد مورد 1234

از بخشی معادل ................. بخش مقابل، شکل «در میکند؟ تکمیل درستی به را زیر عبارت مورد، چند - 149
« .................. که است .................. گوارش دستگاه

میباشد. غذایی مواد از برخی شیمیایی گوارش شروع جایگاه - ملخ - *

است. مواد برخی جذب و گوارشی آنزیمهاي از انواعی ترشح جایگاه - انسان - *

میشود. تشکیل معده عقبی بخش از و است ماهیچهاي دیوارة داراي - خاکی کرم - *

میشود. وارد بدن داخلی محیط به آب در محلول ویتامین مقداري آن در که - انسان - *

مورد مورد مورد مورد

1

2

3

4
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A
B

است؟ نادرست گزینه کدام میدهد، نشان را انسان در تنفسی مراکز که مقابل شکل به توجه با - 150

شود. عادي دم فرآیند آغاز سبب میتواند خارجی دندهاي بین ماهیچۀ به عصبی مرکز از پیام ارسال

دارد. وجود دم زمان مدت تنظیم در اختالل امکان ، عصبی مرکز آسیب صورت در

شود. دم توقف سبب دیافراگم، ماهیچۀ بر اثر با مستقیم طور به میتواند عصبی مرکز

شود. دم توقف سبب میتواند همانند عصبی مرکز

B

A

A

AB

میکند؟ تکمیل نادرستی به را زیر عبارت مورد چند - 151
« .................. در میتواند دارد، اصلی نقش .................. در که .................. گوارش لولۀ از «بخشی

باشد. آنزیمی گوارش شروع محل قسمتی، چهار معدة با جانوري - یونها و آب جذب - مالپیگی لولههاي داراي جانور الف)
باشد. متصل مکانیکی گوارش محل به معده، فاقد جانوري - غذایی مونومرهاي جذب - نشخوارکننده پستاندار ب)

شود. غذایی وعدههاي تعداد کاهش سبب آرواره، داراي جانور هر - غذا آسیابکردن - بطنها کامل جدایی با خزندهاي ج)
باشد. متصل ایمنی دستگاه اصلی یاختههاي سازندة اندامهاي از یکی به انسان، - میکروبی گوارش انجام - نشخوارکننده غیر گیاهخوار پستاندار د)

مورد مورد مورد مورد 1234

تغییر) (با است؟ صحیح پرورده شیرهي حرکت با ارتباط در عبارت کدام - 152

میگردد. آوندي عناصر در آلی ترکیبات حرکت سبب تودهاي جریان سوم، مرحلۀ در

میشود. آنها به آب ورود باعث آبکشی، یاختههاي آب پتانسیل افزایش دوم، مرحلۀ در

میشود. ابکش آوند وارد برگ سبزینهدار نرمآکنهي از انرژي صرف با ساکارز اول، مرحلۀ در میشوند. ذخیرهاي ي

ریشه وارد آبکشی بارگیري طی در فعال انتقال با پرورده شیرهي آلی مواد چهارم، مرحلۀ در

میکند؟ تکمیل بهدرستی را زیر عبارت مورد چند - 153
« ............................................................................................................. قطعاً .................. داراي ماهیچهاي بافت هر انسان، بدن «در

است. صاف ماهیچۀ خود- یاختۀ هر در هسته یک تنها الف-
میشود. منقبض ارادي بهصورت روشن- و تیره بخشهاي ب- شود.

می دیده قرمز رنگ به مرکزي- هستۀ با یاختههایی ج- دارد.
غیرارادي انقباض فقط خود- یاختۀ هر در هسته یک از بیش د-

صفر 123

?

زبان

است؟ صحیح زیر شکل دربارة گزینه کدام - 154
« .................. دارد، قرار آن .................. که ساختار نوعی برخالف است، شده مشخص سؤال عالمت با شکل در که «بخشی

میریزند. خاص مجراي یک به را خود ترشحات که دارد یاختههایی - دوشاخهشدن محل جلوي در است.

خود دیوارة در ماهیچهاي یاختههاي حاوي - پشت در بالفاصله

میدارد. نگه باز را هوا مجراي - ابتداي در است.

غضروفی ً کامال دیوارهاي داراي - شاخهشدن دو محل از بعد

.................. است جانوري یاختۀ غشاي فسفولیپیدهاي دوالیۀ میانی بخش با تماس در آنها عمدة بخش که مولکولهایی - 155

میکنند. فراهم خود کانالهاي میان از را آب عبورآزادانۀ امکان دارند. نقش فعال انتقال یا شده تسهیل انتشار در صرفًا

باشند. داشته تعلق لیپیدها گروه به میتوانند دارند. انتخابی نفوذپذیري یونها به نسبت
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تغییر) شدهاند؟(با بیان درستی به انسان با ارتباط در زیر موارد از مورد چند - 156
هستند. درونیاختهاي آنزیم و پرز فاقد باریک، رودة پوششی یاختههاي برخالف بزرگ رودة پوششی یاختههاي الف)

میکنند. عبور باریک رودة پوششی یاختههاي غشاي از داخلی محیط به ورود براي باریک، رودة فضاي در گوارش از حاصل گوناگون مولکولهاي ب)
میشود. آنها چگالی افزایش موجب لیپوپروتئینها در کلسترول بیشتر حضور ج)

است. زیستی انرژي مصرف بدون یاختهاي بین فضاي به باریک رودة پوششی یاختۀ از شده جذب لیپیدهاي انتقال د)

1234

«.................. انسان گوارش دستگاه فوقانی قسمتهاي است؟«در صحیح مقابل جملۀ کردن کامل براي موجود، موارد از مورد چند - 157
دارد. فراوان بینیاختهاي فضاي که است گرفته قرار بافتی دو بین ماهیچهاي الیۀ الف) است. متفاوت باهم ها
قسمت بیشتر در آنها، پوششی بافت نوع برخالف دهان و مري ماهیچهاي بافت نوع ب) دارد. وجود صاف یا
و مخطط ماهیچههاي آن بخشهاي همۀ در ج) نمیشود. آغاز غذاها مکانیکی گوارش برخالف غذا شیمیایی

گوارش د)

1234

است؟ نادرست عبارت کدام انسان، بدن در آب تنظیم و ادرار شیمیایی ترکیب با رابطه در - 158

میکند. زیاد را قرمز گویچههاي تولید سرعت که دارد نقش هورمونی تولید در ادرار، آلی دفعی ماده فراوانترین تولیدکننده اندام

میرود. کار به انرژي تولید منظور به ماهیچهها در که است مولکولی فسفات کراتینین

مییابد. کاهش کلیه در اسیداوریک بلورهاي رسوب امکان ضدادراري، هورمون ترشح عدم دنبال به بیمزه دیابت در

میشود. تراوش نفرون درون به آب همانند ندارد، آب در زیادي انحاللپذیري که نیتروژنداري دفعی ماده

است؟ درست خون در گازها حمل مورد در زیر، عبارت کدام - 159

است. با برابر هموگلوبین، به شده متصل تعداد و شده تولید هیدروژن یونهاي تعداد اختالف خون، به مولکول ورود صورت در

میشود. تجزیه خوناب در سرعت به انیدرازکربنیک آنزیم توسط شده ایجاد مولکول

شود. می جدا هموگلوبین از ماده نوع یک تنها ماهیچهاي، بافت همانند ها شش مجاورت در

نیست. مشابه آن دیگر هاي زنجیره از یک هیچ با هموگلوبین، زنجیرة هر آمینواسیدي توالی

300CO2CO2141

CH2 O3

3

2
1

4}

است؟ صحیح است، سالم فرد یک در تنفسی حجمهاي به مربوط که مقابل شکل با رابطه در گزینه کدام - 160

میشوند. منقبض شکم ناحیۀ ماهیچههاي یکبار دم، جهت شمارة نقطۀ تا شروع لحظۀ از

است. کمتر مجاري، در باقیمانده هواي حجم از ، شمارة تنفسی حجم مقدار

شود. می مبادلهاي بخش به جاري هواي حجم همۀ ورود سبب ، شمارة تنفسی حجم

میشود. خارج ششها از جاري هواي ابتدا ، شمارة نقطۀ در

1

4

2

3

.................. انسان باریک رودهي پرز پوششی یاختهي در - 161

است. مصرف با همواره غشا عرض از سدیم یون عبور است. سدیم یون همراه به همواره غشا عرض از گلوکز عبور

است. مصرف بدون همواره غشا از لیپیدها خروج و ورود است. غشایی پروتئین کمک به همواره غشا عرض از پتاسیم یون عبور

ATP

ATP

است؟ درست گزینه کدام - 162

میشود. انجام سلولز شیمیایی گوارش گاو، سیرابی برخالف دانهخوار پرندة معدة در

میشود. مشاهده کننده تجزیه آنزیم ملخ، معدة کیسههاي همانند اسب کور رودة در

میشوند. جذب سلولز گوارش از حاصل مواد اسب، باریک رودة همانند گاو باریک رودة در

میشود. مشاهده سلوالز آنزیم ترشحکنندة مخاطی یاختههاي پرندگان، رودة برخالف گاو نگاري در
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است؟ نادرست مقابل شکل با ارتباط در مورد کدام - 163

است. نشده چوبی الن محل در فقط دیواره (ب) یاختههاي در

هستند. عرضی دیوارة فاقد (الف) یاختههاي

دارد. وجود چوبی تزئینات مشاهدة امکان (د) یاختههاي نخستین دیوارهي در

هستند. استحکامی و دراز یاختههاي (ج) یاختههاي

میباشد؟ صحیح نشخوارکنندگان گوارش دستگاه با ارتباط در مورد چند - 164
میگذرد. واقعی معدة و هزارال نگاري، سیرابی، مري، از ترتیب به شده نشخوار غذاي گاو، گوارش دستگاه در الف)

میکند. حرکت طرفه دو صورت به غذا شیردان برخالف مري در ب)
میشود. هزارال وارد آبگیري براي بالفاصله، گرفته قرار سلوالز تاثیر تحت بار اولین براي که غذایی ج)

کنند. ترشح گوارشی آنزیمهاي میتوانند نگاري، و سیرابی برخالف شیردان در گوارش لولۀ پوششی سلولهاي د)

1234

است؟ نادرست گوسفند قلب تشریح با رابطه در مورد چند - 165
دارند. حضور قلب باالي در سیاهرگها همانند سرخرگها الف)

است. راست نیمۀ از بیشتر چپ نیمۀ در قلب به شده وارد رگهاي تعداد ب)
دارد. قرار سینی دریچۀ باالي در اکلیلی سرخرگهاي مدخل ج)

میشوند. وارد راست دهلیز به قلب پشتی سطح در اکلیلی سیاهرگهاي د)

1234

میکند؟ تکمیل درستی به را زیر عبارت گزینه کدام - 166 «
گفت................... میتوان که.................. انسان کلیۀ از کننده محافظت عامل هر مورد «در

دارد. نقش آنژیوتانسینوژن شیمیایی پیک هدف غدد از حفاظت در میشود- کلیه به میکروبها نفوذ از مانع شوند. می کلیهها

نسبی افتادگی به منجر قطعًا آن مقدار کاهش میکند- پیدا کاهش شیرین دیابت در آن اندازة میباشد. کالژن پروتئین کنندة

ترشح یاختههاي داراي دارد- نقش میکروبها مقابل در کلیه یاختههاي از حفاظت در هستند. پیوندي بافت به متعلق هستهاي تک

یاختههاي داراي قطعًا باشد- داشته نقش نیز طحال و کبد از حفاظت در میتواند

«.................. همگی که دارد وجود جانورانی در نمکی «غدد میکند؟ کامل بهدرستی را روبهرو عبارت مورد چند - 167
دارند. کلیهها توسط زیادي آب بازجذب توانمندي الف)

میشود. مشاهده آنها در بطنها کامل جدایی ب)
میکنند. زندگی بیابانی و خشک مناطق در فقط ج)

دارند. را باال خون فشار حفظ توانایی آسانی، به خود مضاعف گردشی سامانهي در د)

1234

دارد. قرار باالتر سطح ................. در .................. به نسبت .................. حیات سازمانبندي سطوح در - 168

– جمعیت – جاندار – ماهیچه یاختهي – جاندار – استخوان بافت – حرکتی دستگاه – یاخته حرکتی- 3351دستگاه

}}421

3

است؟ نادرست میباشد، درخت ساقۀ از برشی به مربوط که مقابل شکل دربارة عبارت، کدام - 169

دارد. نقش گیاه در مواد ترابري در همانند بخش

میشود. تولید پسین سرالد توسط بخش

دارند. را مریستم عنوان به فعالیت توانایی زنده یاختههاي همۀ ، و بخشهاي در

میشوند. تولید پسین سرالد توسط بخش یاختههاي از تعدادي
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................. بطنی، انقباض ابتداي در صدایی شنیدن .................. حدوداً استراحت، حال در سالم انسان یک قلب کار دورة در - 170

است. شده منتشر دهلیزها میوکارد بافت سرتاسر در تقریبًا گرهی بافت تحریکات - از قبل ثانیه

میرسد. خود حد باالترین به قلب از خارجشده سرخرگهاي در موجود خون فشار – از پس ثانیه

میگردد. منتقل بطن دو بین دیوارة به بطنی – دهلیزي گرة توسط تحریکات – از بعد بالفاصله

ندارد. وجود قلب حفرات از هیچیک از خون خروج براي مانعی – از قبل ثانیه

0٫1

0٫3

0٫4

نیست؟ صحیح گزینه کدام - 171

شوند. مبادله مستقیمًا محیط و یاختهها بین میتوانند گازها جانوران برخی در

است. دوطرفه تنفسی مجاري در تنفسی هواي حرکت جهت پرندگان، برخالف حشرات در

است. خون حرکت جهت مخالف آب حرکت جهت تیغه هر در که دارد وجود مویرگی شبکه داراي تیغه چندین آبششی، رشتۀ هر در

هستند. لغزنده مخاطی مادة داراي که میشود دیده جانورانی در مهرهداران، تنفسی اندامهاي در ساختار سادهترین

است؟ رنگدیسه و ُکریچه در شده ذخیره رنگی ترکیبات مشترك ویژگی گزینه، کدام - 172

بدن حیاتی عملکردهاي تنظیم در مغز قابلیت افزایش سبزینهها تجزیۀ پی در کاروتنوئید تولید افزایش

سرطانی بیماريهاي درمان یاخته در موجود مواد از کاروتنوئید ساخت

میکند؟ تکمیل درستی به را زیر عبارت مورد چند - 173 «
.................... است ممکن مییابد، افزایش شده ثبت الکتریکی پتانسیل الکتروکاردیوگرام در آن با همزمان که قلبی دورة از «بخشهایی

شود. مشاهده قلبی ماهیچههاي استراحت انسان، قلب حفرات تمام در الف)
شود. مشاهده قلب حفرات بزرگترین درون به تیره یا روشن خون ورود ب)
باشد. کاهش به رو میوکارد ماهیچهاي یاختههاي برخی در انقباض میزان ج)

کنند. مصرف خود فعالیتهاي براي قلب، میوکارد ماهیچهاي یاختههاي همۀ ATPد)

1234

1
2

3
4

میکند؟ تکمیل صحیح بهطور را زیر جملۀ مورد، چند - 174 «

.................... بخش دیوارة یاختههاي .................. بخش دیوارة یاختههاي زیر، شکل «مطابق

کنند. جذب را شیمیایی گوارش از حاصل مواد برخی نیست ممکن - همانند- گیرند. قرار

جویدهشده دوباره غذاي با مجاورت در است ممکن - برخالف- داشتهباشد. نقش اش

سازنده تکپارهاي به سلولز شیمیایی گوارش در میتوانند - همانند- میکنند. تجزیه را غذا

کربوهیدراتهاي برخی گوارشی، آنزیمهاي ترشح با - برخالف-

3

2

42

41

31

12

34

است. ................. بافت سامانۀ جزء .................. یاختۀ هر برخالف .................. یاختۀ هر گیاه، یک در - 175

زمینهاي سبزینه- داراي آکنهاي- سخت دراز آوندي همراه- پلیساکاریدي- ترکیب کنندة ترشح

آوندي نخستین- مریستم تقسیم از حاصل آوندساز- بنالد تقسیم از حاصل پوششی چوبی- دیوارة با مردة پوستک- کنندة ترشح

است؟ صحیح میپوشاند، را مري داخلی سطح که بافتی دربارة زیر عبارت کدام - 176

دارند. ارتباط قندي مواد و پروتئینی رشتههاي از شبکهاي با مستقیمًا آن یاختههاي همۀ

دارند. قرار مري درون از عبوري غذاي با مستقیم تماس در گرد هستۀ داراي یاختههاي

میباشد. هم به نسبت متفاوت شکلهاي با یاختههایی داراي که است پوششی بافت از نمونهاي تنها

کنند. ترشح زیستی کاتالیزور نوعی زیستی، انرژي مصرف با و اگزوسیتوز فرایند طی میتوانند آن یاختههاي از گروهی
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2

1

در است؟ صحیح مورد چند شکل به توجه با میدهد. نشان را (سانتریفیوژ) گریزانه از بعد سالم انسان یک خون مختلف بخشهاي زیر شکل - 177

شود. درصد از بیشتر بخش میزان است ممکن بطنی، حفرات میانی دیوارة نشدن کامل صورت

میشود. طبیعی حالت از کمتر بخش میزان اسیدفولیک، کمبود همانند معده برداشتن صورت در

شود. بیشتر عادي حالت به نسبت بخش میزان است ممکن کلیه، فوق غدد قشري بخش حد از بیش فعالیت صورت در

مییابد. افزایش بخش میزان ششها، حبابکهاي دیوارة دوم نوع یاختههاي به آسیب صورت در

مورد مورد مورد مورد

∗

145

∗1

∗2

∗1

1234

است؟ صحیح گزینه کدام پیلور، دریچۀ مجاورت در معده دیواره در موجود حفرة هر دربارة بالغ، و سالم انسان بدن در - 178

میباشد. مختلف پوششی یاختۀ نوع چندین داراي

شدهاند. ایجاد معده زیرمخاط الیۀ به مخاط الیۀ نفوذ اثر در

دارد. نقش معده سطح قلیایی و چسبنده ضخیم الیۀ تشکیل در آن در موجود یاخته هر

دارند. را خون پیوندي بافت به شیمیایی پیک نوعی ترشح توانایی حفرات این یاختههاي از برخی

میکند؟ تکمیل نادرستی به را زیر عبارت مورد چند - 179
«. ................. قطعاً ، .................. ششها درون هواي فشار که هنگامی تنفس، طی «در
است. استراحت حال در مخطط ماهیچهاي پردة - میرسد خود مقدار بیشترین به الف)

میکنند. مصرف بیشتري زیستی انرژي خارجی دندهاي بین ماهیچههاي - است خود مقدار کمترین به رسیدن حال در ب)
میشود. وارد کمتري فشار شکمی حفرة در موجود اندامهاي به - است خود مقدار کمترین به رسیدن حال در ج)

هستند. انقباض حال در شکمی ماهیچههاي همانند داخلی دندهاي بین ماهیچههاي - میرسد خود مقدار بیشترین به د)

1234

تغییر) (با ................. دارد، فرایند این در مهمتري نقش معموالً که محرکی تنفس، آهنگ تنظیم در - 180 باشد. خود مویرگهاي در منفذ گونه هر فاقد است ممکن که میگذارد جاي

بر اندامی طریق از تنفس مرکز روي بر را خود تأثیر

میکند. ارسال مخ قشر به آئورت قوس در موجود شیمیایی گیرندههاي طریق از را خود عصبی پیامهاي

میکند. عمل خود شیمیایی گیرندههاي کمک به مغزي پل در تنفسی مرکز بر اثر با

است. تأثیرگذار نایژكها دیوارة صاف ماهیچههاي در موجود کششی گیرندههاي واسطهي به

(باتغییر) ( .................. کلیه یک از طولی برش (در میکند؟ تکمیل درستی به را عبارت مورد چند - 181
است. لگنچه سمت به آنها رأس که دارد قرار ساختارهایی مجاورت در کلیه کپسول الف)

است. مشاهده قابل گردیزهها نوع دو هر کلیه، لپ یک در ب) میشود. دیده قشري بخش از
انشعاباتی کلیه، مرکزي بخش در ج) باشد. داشته قرار چربی بافت مجاورت در میتواند باشد،

نمی کلیه لپ جز که کلیه از بخشی د)

صفر 123

است؟ صحیح گیاهان در تعرق محل هر با ارتباط در زیر عبارتهاي از مورد چند - 182
میشود. ایجاد روپوستی یاختههاي از نوعی توسط تنها الف)

میشود. ایجاد هوایی اندامهاي روپوست از بخشی در فقط ب)
میشود. ایجاد گیاه پوششی سامانۀ دهندة تشکیل یاختههاي کمک به ج)
دارد. نقش تعرق تنظیم در یاخته، در شده حل مواد میزان در تغییر با د)

1234
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اریتروپویتین،.................. هورمون تولید در معنیدار افزایش - 183

میکند. خونسازي جنینی دوران در که است اندامی هر در ویژه یاختههاي از گروهی فعالیت از ناشی

میشود. % 50 از بیش بهر خون با خون غلظت افزایش به منجر قطعًا

میشود. ارسال هدف اندام به جا آن از و قلب به زیرین سیاهرگ بزرگ طریق از

شود. دیده قلب در غیرعادي صداهاي با بیماران در نیست ممکن

میکند؟ تکمیل درستی به را زیر عبارت گزینه کدام - 184 «
.................... نیست ممکن سطح، .................. برخالف حیات، سازمانبندي سطح .................. «در

باشد. متفاوت جانداران پراکندگی و اقلیم - نهمین - آخرین باشند. گونه یک به مربوط افراد همۀ - ششمین - هفتمین

شود. مشاهده هم بر محیط غیرزندة و زنده عوامل اثر - هشتمین - نهمین کنند. زندگی خاص مکان یک در آن افراد همۀ - آخرین - ششمین

است؟ نادرست صفات» تعیین براي الزم اطالعات واجد «مولکول با رابطه در مورد چند - 185
کرد. منتقل باکتري یک یاختههاي به انسانی یاختههاي از را آن از بخشهایی میتوان ژنتیک، مهندسی در الف)

دارد. قرار غشایی دو پوشش با اندامکی درون جانداران، همۀ در ب)
است. تاب و پیچ داراي و بوده تکرشتهاي ج)

است. ساختاري واحد نوع چهار واجد د)

مورد مورد مورد مورد 1234

.................. قطع بهطور میشود، دیده .................. آنها در که الیههایی انسان، گوارش لولۀ ساختار در - 186

میکنند. ایفا مهمی نقش غذایی مواد جذب و گوارشی آنزیمهاي ترشح در - سطحی پوششی بافت

هستند. مخطط ظاهري فاقد که دارند ارادي غیر انقباض با یاختههایی - برونریز غدههاي میباشد. کم

زمینهاي مادة و پروتئینی رشتههاي با پیوندي بافت حاوي - خونی رگهاي دارند. مستقیم نقش ریز

ذرات به غذا درشتتر ذرات تبدیل در - عصبی یاختههاي از شبکهاي

مییابد. افزایش مقدار................. برخالف قطعاً.................. میگیرد، صورت که.................. ادرار تشکیل فرایند از مرحلهاي پی در - 187

ادرار در موجود کرآتینین و اوره غلظت خوناب- در محلول پروتئینهاي غلظت کالفک- طریق از خوناب از بخشی خروج

خوناب ِگردههاي و خونی یاختههاي – خوناب سدیم و پتاسیم یونهاي غلظت - گردیزه مکعبی یاختههاي توسط زیاد انرژي مصرف با

ادرار در موجود انیدراز کربنیک آنزیم فرآوردههاي برخی غلظت - خون در موجود یون هر غلظت - زیستی انرژي صرف با موارد بیشتر در

ادرار در نشاسته نهایی گوارش از حاصل مولکولهاي غلظت - خون در پروتئینها سازندة واحدهاي غلظت - خونی مویرگهاي سمت به مفید مواد بازگشت

................ هورمون نوعی ترشح با نیست ممکن کلیه، یاختههاي از ویژهاي گروه ................. کلیه فوق غدة - 188

دهد. افزایش را خون فشار و قلب ضربان – همانند

باشد. داشته نقش کلیه، رگهاي در خونی یاختههاي حجمی درصد کاهش در – برخالف

کند. جبران را قرمز گویچههاي تعداد معمولی کاهش – همانند

دهد. افزایش لنفی اندام نوعی در را ویتامین مصرف میزان – B12برخالف

دیوارة یاختههاي زیر، شکل «مطابق میکند؟ تکمیل صحیح بهطور را زیر جملۀ مورد، چند - 189
« .................................................................................. بخش دیوارة یاختههاي .................. بخش

کنند. جذب را شیمیایی گوارش از حاصل مواد برخی نیست ممکن - - همانند گیرند. قرار

شده جویده دوباره غذاي با مجاورت در است ممکن - - برخالف باشد. داشته نقش اش

سازنده تکپارهاي به سلولز شیمیایی گوارش در میتوانند - - همانند تجزیه را غذا هاي

کربوهیدرات از گروهی گوارشی، آنزیمهاي ترشح با - - برخالف
میکنند.

مورد مورد مورد مورد
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است؟ نامناسب زیر عبارت تکمیل براي موارد کدام - 190 «
.................... که باشد یاختههایی داراي میتواند شده، گرفته بر در فیبر دستههاي توسط که آوندي دستهجات از «بخشی

میشود. دیده متفاوتی شکلهاي به آنها دیوارة الف) میدهند. تشکیل را زمینهاي بافت
سامانۀ در بافت رایجترین ب) است. لیگنین واجد آنها همۀ عرضی دیوارة و داشته نقش

خام شیرة درترابري ج) میکنند. کمک آبکش آوندهاي به پرورده شیرة درترابري و رفته
بین از آنها یاخته میان د

د - ج د – الف ج – ب ب – الف

«. .................. معده غدد یاختههاي «برخی میکند؟ تکمیل درستی به را عبارت مورد چند - 191
دارند. نقش معده مخاط سطح در چسبناك ژلهاي الیۀ شکلگیري در الف-

میکنند. ایجاد آنزیم و اسید مقابل در محکمی حفاظتی سد بیکربنات ترشح با ب-

میکنند. ایفا مهمی نقش کمخونی از جلوگیري در ویتامین جذب با ج-

صفر

B12

123

................. دوم عامل .................. دم، فرآیند بر مؤثر اول عامل انسان، در - 192

دارد. عهده بر را نقش مهمترین سینه قفسۀ حجم تغییر در طبیعی، و آرام تنفس در – برخالف دهد.

می افزایش را ششها حجم ششها، کشسانی ویژگی همراه به – همانند دارد. قرار سینه قفسۀ

استخوانی بافت با تماس در – برخالف میشود. خارج گنبدي حالت از بصلالنخاع دستور با – همانند

B

A

C

D

میکند؟ تکمیل نادرست بهطور را زیر عبارت گزینه، کدام - 193 «
.................... گفت میتوان سالم انسان قلب دربارة مقابل شکل به «باتوجه

دارند. میوزین و اکتین خود ساختار در دلتایی، ماهیچۀ یاختههاي همانند بخش یاختههاي

میشود. مشاهده عصبی بافت به متعلق یاختههایی رشتهمانند زوائد ، بخش همانند بخش در بطن، در

میباشند. تماس در اکسیژن داراي خون با همواره بخش یاختههاي

دارند. خود اطالعات براساس زمینهاي مادة در را پروتئین رشتههاي از انواعی تولید توانایی بخش (سلولهاي) یاختههاي از یک هر

C

BC

D

ADNA

کرد. مشاهده را ................. همانند .................. میتوان بالغ انسان بدن در دیابت نوع هر در - 194

خون گردش هومئوستازي خوردن بههم - کلیه گلومرول در تراوش میزان افزایش نفرونها در هیدروژن یونهاي

بیشتر ترشح - چربی یاختههاي حجم به سطح نسبت افزایش هیپوتاالموس در موجود اسمزي شیمیایی گیرندههاي

بیشتر تحریک - ادرار اسمزي فشار افزایش یاختهها برخی ژن بیان تنظیم در تغییر - هیپوتاالموس در شیمیایی پیک

تولیدکنندة نورونهاي برخی تحریک

است؟ صحیح جانوري یاختۀ سیتوپالسم در موجود شکل کیسهاي (ساختار) بخش هر با رابطه در مورد چند - 195
اندامکهاست. سایر با اتصال فاقد الف) دارند. قرار هسته و یاخته غشاي بین فاصله در ب) است. مؤثر یاخته از

مواد ترشح و پروتئینها تولید در ج) میشود. مشاهده یاخته مختلف بخشهاي درون عدد چند هریک، از د)

1234

.................. بطنها درون خون حجم کمترین - 196

شود. دیده میتواند موج روي پایین بخش در میشود. مشاهده کوتاهتر صداي شدن شنیده دنبال به

شود. دیده میتواند بطنی دهلیزي گره تحریک با همزمان میشود. مشاهده میترال دریچهي شدن بسته هنگام در

T
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میکند؟ کامل درستی به را زیر عبارت مورد چند - 197
« .................. است، تماس در فسفولیپیدها سر با یاخته غشاي در که پروتئینی «هر

دارد. نقش یاخته غشاي عرض از مواد عبور در منفذ، ایجاد با الف)
است. تماس در کربوهیدراتها از انشعاباتی با ب) است. مؤثر
غشا ساختاري انسجام در ج) میشوند. دیده آن خارج سطح در

یاخته، داخل سطح برخالف د)

1234

است؟ صحیح است، شده تشکیل یاخته الیه یک از معموًال جوان ساقههاي و برگها در که بافتی سامانۀ هر دربارة مورد چند - 198
میکند. جلوگیري تخریبگر عوامل نفوذ از و دارد جانوران پوست شبیه عملکردي الف)

میباشد. خود میانیاخته در سبزدیسههایی داراي بافتی، سامانۀ این از یافته تمایز یاختۀ هر ب)
است. نفوذناپذیر آب به نسبت که دارد وجود پوستک بافتی، سامانۀ این یاختههاي دیوارة در پ)

123صفر

.................. ریشه نزدیک نخستین مریستم از گرفته منشأ یاخته نوع هر - 199

میباشند. انرژي ذخیره و تولید توانایی داراي بلوغ از پس میشود. خاك به ریشه آسان نفوذ

سبب شدهاند. تولید یاخته استواي در گلژي دستگاه کیسهچههاي برخورد پی در میباشد.

پروتئین و کربوهیدرات جنس از دیوارهاي داراي خود پروتوپالست اطراف در

« .................. معده «در مینماید؟ تکمیل بهدرستی را مقابل عبارت گزینه کدام - 200

میدهد. رخ ریفالکس نباشد، منقبض کافی اندازة به مري انتهاي بندارة اگر میشوند. شروع مري انتهاي بندارة زیر از غذا ورود با

همزمان شکل کرمی امواج یافت. خواهد کاهش پیوندي بافت نوعی یاختههاي تعداد شوند، تخریب گاسترین هدف یاختههاي اگر

دارد. عکس رابطۀ مري انتهاي بندارة شدن شل با و مستقیم رابطۀ پیلور شدن شل با همواره معده چینخوردگیهاي افزایش

میکند؟ تکمیل درستی به را زیر عبارت زیر، موارد از مورد چند - 201
« .................................................................. عصبی بافت یاختهي هر »

شوند. منقبض تا میکند تحریک را ماهیچهاي بافت یاختههاي الف) میکند. هدایت آکسون تا یاختهاي جسم

از را عصبی پیام الکتریکی جریان ب) است. ارتباط در دیگر بافت هر یاختههاي با است، عصبی پیام هدایت

توانایی با رشتهمانند زوائد داراي که ج) نگهدارد. ثابت را خود درونی وضع میتواند محیط، به پاسخ قابلیت

بر عالوه د) صفر
132

میکند؟ کامل بهدرستی را زیر عبارت گزینه، کدام - 202
«.......................... ندارد امکان .................. که جانوري «در

شود. انجام گوارش لولۀ در موادغذایی در موجود بسپارهاي تجزیۀ میکند- دریافت خود بدن سطح از را مغذي مواد

برگردد. قلب به سیاهرگهایی توسط ششها از روشن خون میدهد- انجام باریک رودة برخالف کور رودة در را سلولز گوارش

گیرد. بهکار تنفس در را خود بدن سطح یاختههاي تمامی میدهد- انجام درونیاختهاي سپس برونیاختهاي گوارش ابتدا

دهد. رخ گردشخون دستگاه دخالت بدون گازي تبادالت میدهد- رخ معده کیسههاي بهنام گوارش لولۀ از بخشی در برونیاختهاي گوارش تکمیل
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است؟ صحیح گوارش دستگاه با ارتباط در عبارت کدام - 203

میشود. مري انتهاي بندارة شدن شل سبب غذا با شده بلعیده گازهاي خروج برخالف کشیدن سیگار

دارد. الیۀمعده تک استوانهاي بافت یاختۀ هر به نسبت اسید برابر در کمتري مقاومت تنهایی به مري چندالیۀ سنگفرشی بافت یاخته هر

میشود. آن دیوارة چینخوردگیهاي شدن باز موجب گوارش، لولهي شکل کیسهاي بخش به کیموس ورود

کند. ایجاد اختالل کالژن رشتههاي گوارش در میتواند داخلی عامل ترشحکنندة یاختههاي تخریب

است؟ نادرست مورد چند انسان، بدن در باریک رودة پرزهاي سطح در موجود یاختههاي بیشترین با رابطه در - 204
میکنند. سیتوپالسم وارد را پانکراسی آمیالز آنزیم محصول خود، سلولی غشاي چینخوردگیهاي طریق از الف)

میشوند. یافت ، آب در محلول ویتامین مولکولهاي جذب به مربوط محل هر در ب)
دارند. را پانکراس از بیکربنات ترشح افزایش بر مؤثر هورمون نوعی تولید قابلیت ج)

دارند. را غذایی مواد مولکولهاي گوارش در مؤثر آنزیمهاي تولید قابلیت د)

مورد مورد مورد مورد

B12

1234

.................. سرخرگها بالغ، فرد بدن در - 205

میشوند. محسوب بدن اندامهاي به خونرسان رگهاي تنها دارند. قرار بدن سطحی نواحی در اکثراً سیاهرگها، برخالف

دهند. جاي خود در را خون زیادي مقدار نمیتوانند هستند. دریچه فاقد خود طول در اکثراً سیاهرگها، برخالف

« ................. قطعاً که است گیاهخواري جانور به ،مربوط ................. » میکند؟ تکمیل صحیح بهطور را مقابل عبارت گزینه، کدام - 206

است. توجه قابل آن در شده دفع گلوکز میزان - متفاوت گوارشی اندام دو در آن گوارش از حاصل مولکولهاي جذب و سلولز گوارش

میرساند. پایان به اصلی معدة در را مواد گوارش - مري از غذا تودة یک چندبارة عبور میدهد. انجام آنزیمی گوارش از بعد را میکروبی

گوارش - گوارش لولۀ در الیهالیه اتاقک وجود میدهد. انجام شیمیایی گوارش آنزیم، ترشح بدون معده پیش در - معده در غذایی مواد

عمدة جذب

است؟ صحیح مقابل جملۀ کردن کامل براي موجود، موارد از مورد چند - 207
« ............................................ انسان، گوارش دستگاه فوقانی قسمتهاي «در

میشود. یافت فراوان بینیاختهاي فضاي با یاختههایی آنها در که است گرفته قرار الیهاي دو بین ماهیچهاي الیۀ الف)
است. متفاوت هم با قسمتها بیشتر در آنها، پوششی بافت نوع برخالف دهان و مري ماهیچهاي بافت نوع ب) دارد.

وجود صاف یا و مخطط ماهیچههاي آن بخشهاي همۀ در ج) نمیشود. آغاز غذاها مکانیکی گوارش برخالف غذا
شیمیایی گوارش د)

مورد مورد مورد مورد 1234

« .................. ناي، دیواره ساختار «در میکند؟ تکمیل درستی به را زیر عبارت مورد چند - 208
میشوند. هوا عبور مجراي شدن بسته مانع اندك، یاختهاي بین فضاي با یاختههایی الف- میشود. مشاهده
صاف ماهیچۀ بیرون، از الیه دومین در مري، ساختار همانند ب- میشود. یافت گلیکوپروتئینی و پروتئینی

رشتههاي از شبکهاي ج- باشند. یکدیگر با مستقیم تماس در اصلی بافت نوع یک به متعلق بافت نوع دو
یاختههاي نیست ممکن د- میشوند. جدا هم از پیوندي الیۀ توسط ناي ماهیچهاي الیۀ و مري ماهیچهاي

الیۀ و-

1234

است؟ صحیح زیستی، تنوع با رابطه در مورد چند - 209

است. تنوعزیستی مشاهدة زیستشناسان، هدف اصلیترین

است. جنگلزدایی پیامدهاي از یکی تنوعزیستی کاهش

میشود. دیده مختلف جانداران بین و جاندار هر در

است. جانداران سایر از کمتر ذرهبینی جانداران تنوع

∙

∙

∙

∙

1234
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میباشد؟ صحیح گیاه یک در موجود سرالدهاي همۀ مورد در عبارت کدام - 210

میشوند. مختلف آوندهاي ایجاد سبب خود، فعالیت با میکنند. مصرف و تولید را خود، مدام فعالیت پی در

دارند. قرار جوانهها ساختار در باشند. مؤثر گیاه اندامهاي انواع تشکیل در میتوانند

ATP
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دارد. قرار دوازدهه از باالتر صفرا) کنندة تولید کبد(اندام و دوازدهه از پایینتر بزرگ، رودهي ابتداي 1 گزینه - 1
گزینهها: سایر بررسی

دارند. قرار غذایی) مواد مکانیکی گوارش آغاز (محل دهان از پایینتر لوزالمعده و مري انتهایی بندارة :« » گزینۀ

دارد. قرار آن از باالتر کرمی) حرکات آغاز (محل حلق و مري انتهایی بندارة از پایینتر کیموس) نهایی گوارش باریک(محل رودة :« » گزینۀ

دارد. قرار صفرا کیسۀ از پایینتر معده گفت نمیتوان دارد. نام دوازدهه باریک رودة ابتدایی بخش میباشد. گوارش لولهي شکل کیسهاي بخش معده :« » گزینۀ
ندارند. آندوپالسمی شبکۀ و میانک مانند ساختارهایی باکتريها منظماند. و دارند سازمانیابی از سطحی جانداران، همۀ 1 گزینه - 2

میکنند. کامل درستی به را عبارت «د» و «ب» موارد 2 گزینه - 3
موارد: بررسی

میدهد. رخ نظیر پرانرژي مولکولهاي از انرژي صرف با فعال، انتقال طی در غلظت شیب جهت خالف در مولکولها جابهجایی د) و الف موارد
میکنند. عبور غشا) مولکولهاي (فراوانترین فسفولیپید مولکولهاي بین از خود جنبشی انرژي کمک با و غلظت شیب جهت در شوند، می جابهجا ساده انتشار با که مولکولهایی ب) مورد

میباشد. انرژي صرف بدون تسهیلشده انتشار طی در غلظت شیب جهت در مولکولها جابهجایی ج) مورد

و پیوسته مویرگهاي در که درحالی دارد. وجود سنگفرشی پوششی یاختههاي بین زیادي فاصلۀ ناپیوسته مویرگهاي در است. منفذدار مویرگ ، شکل و ناپیوسته مویرگ ، شکل 3 گزینه - 4
دارد. وجود مویرگ تشکیلدهندة سنگفرشی پوششی یاختههاي بین کمتري فاصلۀ منفذدار

گزینهها: سایر بررسی

میکنند. تولید اریتروپویتین هورمون کبد و کلیهها است. منفذدار مویرگ داراي کلیه و ناپیوسته مویرگ داراي کبد ( گزینۀ

مغز در ناپیوسته مویرگهاي میشوند. تخریب طحال و کبد در پیرشدن یا آسیب از پس و تولید استخوان قرمز مغز در قرمز گویچههاي ( گزینۀ
میشوند. یافت طحال و جگر استخوان،

براي مولکولی صافی نوعی و میکند احاطه ( گلیکوپروتئینی و پروتئینی رشتههاي از (شبکهاي پایه غشاي را مویرگها بیرونی سطح ( گزینۀ
میآورد. بهوجود درشت بسیار مولکولهاي عبور محدودکردن

میکنند. تولید را بافتی سامانههاي ساختن براي نیاز مورد یاختههاي که است سرالدي یاختههاي با ارتباط در شکل 1 گزینه - 5
2 گزینه - 6

سطح لغزندة مخاطی مادة است. بدن سطح از زده بیرون خارجی آبششهاي داراي دوزیستان تمام و ماهیان از برخی الروي اما است کارآمد بسیار داخلی آبششهاي سطوح ازطریق گازها تبادل
مختلفی انواع زندگیشان مختلف دورانهاي در دوزیستان میشود. آنها در پوستی تنفس کارایی افزایش موجب ، دارند مهرهداران تنفسی اندامهاي در را ساختار سادهترین که دوزیستان پوست

نشدهاند. محدود خاصی ناحیۀ به که هستند پوستی پراکنده و کوچک برجستگیهاي صورت به بیمهرگان سایر برخالف دریایی ستارة نظیر خارپوستانی در آبششها دارند. تنفس
کلیه توسط برخی و آبشش یاختههاي طریق از یونها از برخی دریایی، ماهیان در دارد. آبشش بالغ) دوزیست (نه دوزیست نوزاد کنید دقت است. ماهی دارد، آبشش که بالغی مهرهدار 4 گزینه - 7

(« » و « » هاي (گزینه میشوند. دفع غلیظ ادرار بهصورت

(« » و « » (گزینههاي میکنند. جذب آبشش از فعال انتقال با را یونها و نمک شیرین آب ماهیان
گزینهها: بررسی

مینوشند. آب زیادي مقدار بدن، از خروجی آب جبران براي دریایی، ماهیان :« » گزینۀ

هاست. یون و آب ذخیره محل دوزیستان، مثانه :« » گزینۀ

این که کنید توجه اما است، شده پوشیده مخاطی ماده با آب، ورود با مقابله براي نیز، آبشیرین ماهیان بدن میدارد. نگه مرطوب را تنفسی) (سطح دوزیستان پوست لغزنده مخاطی مادة :« » گزینۀ
میگیرد. قرار آبشش) (نه بدن سطح روي مخاطی، ماده

آبششهاست. در گاز با تبادل و آب عبور بهمنظور تنها دهان، بستهشدن و باز است، شیرین آب ماهی نوعی که قرمز ماهی در :« » گزینۀ

یاخته فاقد که (بخشی پایه غشاي روي بر درنتیجه میشوند، محسوب پوششی بافت نوعی دارند، نقش کیموس اسیدي اثر بینبردن از در که بیکربنات و صفرا ترشحکنندة یاختههاي 2 گزینه - 8
میگیرند. قرار دارد) گلیکوپروتئینی و پروتئینی رشتههاي از شبکهاي و است

است. باریک رودة میشوند، آبکافت آمینه اسیدهاي به پروتئینها که گوارش دستگاه از قسمتی
گموارد: سایر بررسی

ندارند. نقش صفرا تولید در فراوان ریزپرز داراي یاختههاي :« » مورد

نشدهاست. مطرح گزینه این در بیکربناتسدیم که میکنند خنثی را اسیدي اثر روده دیوارة و پانکراس شیرة بیکربناتسدیم با همراه صفرا سازندة یاختههاي :« » مورد

اسیدي اثر خنثیسازي در بیکربنات ترشح با نیز باریک رودة پوششی یاختههاي میکنند. خنثی را اسیدي اثر صفرا با همرا میکنند، ترشح کهبیکربناتسدیم لوزالمعده برونریز بخش :« » مورد
دارند. نقش کیموس

شود. جذب برگها یا ریشه توسط میتواند که میآید در بیکربنات بهصورت آب در حلشدن با جو دياکسید کربن از مقداري 3 گزینه - 9
نرفته کار به «فقط» کلمۀ سؤال صورت در کنید دقت هستند. ریشه و ساقه نوك در (مریستمی) سرالدي یاختههاي بافتی، سامانههاي این منشأ میشود. ساخته بافتی سامانۀ سه از آوندي گیاهان پیکر

دارد. نقش ریشه تولید در نخستین سرالد و است صحیح موضوع این که میشود ایجاد نخستین سرالد فعالیت پی در قطعاً شده بیان بلکه است؛
میشوند. تشکیل سرالدها این فعالیت از ریشه و ساقه جدید انشعابهاي و برگ همچنین است. ریشه و شاخه ساقه، عرض حدودي تا و طول افزایش نخستین، سرالدهاي فعالیت نتیجۀ

را بزرگ سامانۀ یک از بخشی اجزاء از یک هر و است شده تشکیل بسیاري اجزاي از جاندار هر پیکر است. «کلنگري» بیانگر است»، اجزاء مجموع از بیشتر چیزي سامانه، «کل 3 گزینه - 10

(« » گزینۀ (نادرستی داد. توضیح آن سازندة اجزاي مطالعۀ طریق از فقط نمیتوان را سامانه یک ویژگیهاي میکند. پیدا معنی ما براي کلی نماي در که میدهند تشکیل
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است. «کلنگري» از مثالهایی گزینهها، سایر

همۀ هستهاياند. چند آن یاختههاي که است اسکلتی ماهیچۀ نوع از مري ابتداي در ماهیچهاي الیۀ میباشند. معده» و مري انتهاي بندارة «مري، ترتیب به و ، بخشهاي 3 گزینه - 11
دارند. تکهستهاي یاختههایی و صافاند نوع از معده در موجود ماهیچههاي

گزینهها: سایر بررسی

میبیند. آسیب مري مخاط تدریج، به مري، به معده شیرة برگشت اثر بر حالت این در میشود. اسید برگشت دچار فرد نباشد، کافی مري انتهاي بندارة انقباض اگر :« » گزینۀ

گرفتهاند. قرار مّورب و حلقوي طولی، جهت سه در معده دیوارة ماهیچهاي الیۀ یاختههاي :« » گزینۀ

موجب باریک رودة مخلوطکنندة حرکات و صفرا میکند. تجزیه آن سازندة واحدهاي به را تريگلیسریدها لیپاز، آنزیم هستند. تريگلیسریدها غذایی، رژیم لیپیدهاي فراوانترین :« » گزینۀ
میشود. انجام دوازدهه در لوزالمعده لیپاز فّعالیت اثر در بیشتر چربیها، گوارش میشوند. چربیها ریزشدن

را آب یقهدار، یاختههاي اسفنج در است، مشخص زیر شکل در که همانطور و دارد وجود بدن به آب ورود براي منفذ چندین اسفنج در دارد. وجود آب گردش سامانۀ اسفنجها، در 4 گزینه - 12
میرانند. خارج سمت به

آب ورود محل

آب خروج محل

گزینهها: سایر بررسی

میباشد. مواد گردش دستگاه از مستقل تنفسی دستگاه حشرات در دارد. وجود حشرات و حلقوي کرمهاي در لولهاي قلب :« » گزینۀ

تنفسی( گازهاي انتقال در همولنف هستند، نایدیسی تنفس داراي که بندپایان) از (گروهی حشرات در تنها که حالی در دارد؛ وجود نرمتنان بیشتر و بندپایان در باز مواد گردش سامانۀ :« » گزینۀ

ندارد. نقش ( و

میکنند. استفاده شش از تنفس، براي که هستند خشکیزي بیمهرگان از لیسه و حلزون مانند نرمتنانی :« » گزینۀ
یاختههاي چوبی آوندهاي میکنند. جابهجا گیاه سراسر در را پرورده و خام شیرة میدانید که همانطور و میسازند را آوندها که یاختههاییاند آوندي، سامانۀ یاختههاي اصلیترین 3 گزینه - 13

شدهاند. ساخته (تراکئید) نایدیس نام به دراز شکل دوکی یاختههاي از چوبی آوندهاي بعضی است. مانده جا به آنها شدة چوبی دیواره که مردهاياند
گزینهها: سایر بررسی

دارد. آبکشی صفحه یاختهها این در عرضی دیوارة دارند. سلولزي نخستین دیوارة که میشود ساخته یاختههایی از آبکش آوند ( گزینۀ

میکنند. کمک پرورده شیره ترابري در آبکش آوندهاي به یاختهها این دارند. قرار همراه یاختههاي نهاندانگان، آبکش آوندهاي کنار در ( گزینۀ

میشوند. تشکیل آوندي عنصر نام به دراز) یاختههاي (نه کوتاهی یاختههاي گرفتن قرار هم دنبال به از چوبی، آوندهاي از بعضی ( گزینۀ

نمیشود. دیده سیاهرگها در (د) مورد و مویرگها در (د) و (ج) (ب)، موارد دارند. پایه غشاي آنها همگی که میباشند مویرگها و سیاهرگها سرخرگها، شامل خونی رگهاي 1 گزینه - 14

دارند. را ديساکاریدها سایر و الکتوز ساکارز، تجزیهکنندة آنزیمهاي باریک رودة یاختههاي است. باریک رودة صفرا، فعالیت محل 3 گزینه - 15
گزینهها: سایر بررسی

ندارد. آنزیم صفرا که کنید دقت میشود. تولید کبد توسط صفرا :« » گزینۀ

میگیرد. صورت کبد در قرمز گویچههاي تخریب از روبین بیلی تولید میشود. ذخیره صفرا کیسۀ در کبد از ترشح از پس صفرا :« » گزینۀ

میدهد. رخ روده در داخلی محیط به چربیها ورود و گوارش کنید دقت میافتد. اتفاق صفرا کیسۀ در صفرا کیسۀ سنگهاي تشکیل :« » گزینۀ
است. صحیح «د» مورد فقط 1 گزینه - 16

موارد: بررسی
دارد. وجود رشتهاي پیوندي بافت هم و سنگفرشی پوششی بافت هم قلب محافظتی کیسۀ الیۀ دو هر در «الف»: مورد

فیبري اسکلت نام به متراکم رشتهاي پیوندي بافت مقداري یاختهها این بین است. شده تشکیل قلبی ماهیچهاي بافت یاختههاي از بیشتر که است قلب ماهیچۀ قلب دیوارة الیۀ ضخیمترین «ب»: مورد
دارد. قرار

چسبیدهاند. فیبري اسکلت کالژن ضخیم رشتههاي به قلبی ماهیچهاي یاختههاي از بسیاري «ج»: مورد
ندارد. وجود درونشامه برخالف ماهیچهاي بافت قلبی دریچههاي تشکیل در «د»: مورد

میکنند. زندگی پیچیده محیطی در جانداران همۀ مانند گیاهان میآید. بهدست گیاهان از غیرمستقیم یا مستقیم بهطور انسان غذاي 3 گزینه - 17
آبکافت از حاصل مولکولهاي روده در میشود. روده وارد (شیردان) واقعی معدة از عبور از پس شده جویده کامل غذاي جانوران این در است. نشخوارکننده پستانداري گوسفند 3 گزینه - 18

میشوند. جذب خون به سلولز
گزینهها: سایر بررسی

میشود. انجام هزارال در گوارشی لولۀ محتویات آبگیري اما میشود؛ نگاري وارد ازسیرابی، عبور از پس شده جویده کامل غذاي :« » گزینۀ

نمیکند. عبور هزارال از نیمهجویده غذاي :« » گزینۀ

را غذا تودههاي حدودي تا سیرابی حرکات و بدن حرارت مایعات، ترشحات کمک به میکروبها سیرابی، در که حالی در میشود. مري وارد نگاري از عبور از پس نیمهجویده غذاي :« » گزینۀ
مري). (نه میدهند گوارش

میشود. منتشر آنها بین سرعت به تحریک و استراحت پیام دارد وجود قلب ماهیچهاي سلولهاي بین که بینابینی صفحات طریق از 3 گزینه - 19
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گزینهها: سایر بررسی

و دارند تنگاتنگی سلولی ارتباط یکدیگر با که هستند خاص ماهیچهاي تارهاي داراي دستهها ازاین هریک میسازند. را گرهی بین مسیرهاي یافته تخصص ماهیچهاي تارهاي از دسته سه ( -گزینۀ
کنند. منتقل بطنی) - (دهلیزي دّوم گره به دهلیزي) - سینوسی (گره را پیشاهنگ گره در شده ایجاد الکتریکی جریان میتوانند

میگیرد. صورت میشوند، بطنها وارد که گرهی تارهاي دسته طریق از بطنها و دهلیزها بین ارتباط و بینابینی صفحات طریق از مجاور قلبی سلولهاي بین ارتباط ( -گزینۀ

نیستند. ارادي انقباض داراي عنوان هیچ به قلبی ماهیچۀ سلولهاي ( -گزینه

میگیرند. کمک نیز دیگر رشتههاي اطالعات از زنده سامانههاي بیشتر چه هر شناخت براي امروزي زیستشناسان 1 گزینه - 20
گزینهها: سایر بررسی

باشند. اندازهگیري و مشاهده قابل غیرمستقیم یا مستقیم بهطور که میشوند بررسی فرآیندهایی یا و ساختارها فقط زیستشناسی در :( ) گزینۀ

هستند. اندام فاقد تکیاختهاي جانداران :( ) گزینۀ

است. ناتوان بشري مسائل برخی حل از و دهد پاسخ ما پرسشهاي همۀ به نمیتواند و دارد محدودیتهایی تجربی، علم :( ) گزینۀ

ندارند. نیاز انرژي به شده تسهیل انتشار و انتشار اما دارند؛ نیاز انرژي به فعال انتقال و برونرانی درونبري، 3 گزینه - 21
گزینهها: سایر بررسی

میشوند. جابهجا پایین تراکم با محل به باال تراکم با محل از و غلظت شیب جهت در مواد شده، تسهیل انتشار و ساده انتشار در :« » گزینۀ

داریم. را شکل تغییر دو هر در و دارند مواد عبور در را اصلی نقش پروتئینی مولکولهاي شده، تسهیل انتشار و فعال انتقال در :« » گزینۀ

شوند. منتقل شده تسهیل انتشار طریق از میتوانند گلوکز و آمینواسیدها نیستند. بزرگی مولکولهاي آمینواسیدها :« » گزینۀ

نادرستاند. موارد همۀ 4 گزینه - 22

میباشد. در نسبت این از باالتر کلسترول به پروتئین نسبت در «الف»: مورد

میشود. جذب درونبري روش به ویتامین کنید توجه «ب»: مورد
میشود. تخلیه کبدي باب سیاهرگ به نیز طحال خون «ج»: مورد

نمیباشد. مستقیم بهصورت زیستی انرژي صرف نیازمند گلوکز جذب کنید توجه «د»: مورد
از خروج از پس غذا ملخ در و میباشد گوارشی آنزیمهاي ترشح به قادر معده و میدهد رخ آن در شیمیایی گوارش که میشود معده وارد چینهدان از خروج از پس غذا پرنده در 3 گزینه - 23

است. گوارشی آنزیمهاي ترشح توانایی فاقد که میشود پیشمعده وارد چینهدان
گزینهها: سایر رد

که میشود معده وارد دان چینه از غذا نیز پرنده در و است چینهدان از کمتر نیز آن حجم و نمیباشد آنزیم ترشح به قادر که میشود معده پیش وارد چینهدان از خروج از پس غذا ملخ، در ( گزینۀ
است. چینهدان از کمتر آن حجم

نمیشود. روده وارد چینهدان از غذا پس میشود روده وارد بعد و سنگدان سپس و معده وارد دان چینه از خروج از پس غذا پرنده در ( گزینۀ

میشود. انجام شیمیایی گوارش هم و مکانیکی گوارش هم معده پیش در میشود معده پیش وارد چینهدان از خروج از پس غذا نیز ملخ در ( گزینۀ

تسهیل انتشار یا و میباشد پروتئین کمک بدون و است ساده انتشار یا دارد حالت دو و ندارند نیاز انرژي مصرف به ً قطعا میشوند، یاخته وارد غلظت شیب جهت در که مولکولهایی 4 گزینه - 24
آندوسیتوز روش با باشد، بزرگی ذرهي اگر و فعال انتقال روش با بودهاست، کوچکی مولکول اگر شده، یاخته وارد انرژي مصرف با که مولکولی طرفی از دارد. نیاز غشایی پروتئین به و است شده

بودهاست. (درونبري)

دارد. آبشش بالغ) دوزیست (نه دوزیست نوزاد کنید دقت است. ماهی دارد، آبشش که بالغی مهرهدار 4 گزینه - 25

(« » و « » (گزینههاي میشوند. دفع غلیظ ادرار بهصورت کلیه توسط برخی و آبششها یاختههاي طریق از یونها از برخی دریایی، ماهیان در

.(« » و « » (گزینههاي میکنند. جذب آبششها از فعال انتقال با را یونها و نمک شیرین، آب ماهیان
گزینهها: بررسی

مینوشند. آب زیادي مقدار بدن، از خروجی آب جبران براي دریایی، ماهیان :« » گزینۀ

یونهاست. و آب ذخیرة محل دوزیستان، مثانۀ :« » گزینۀ

کنید توجه اما است. شده پوشیده مخاطی مادة با بدن به آب ورود با مقابله براي نیز، شیرین آب ماهیان بدن میدارد. نگه مرطوب را تنفسی) (سطح دوزیستان پوست لغزنده، مخاطی »:مادة » گزینۀ
میگیرد. قرار داخلی) آبششهاي (نه بدن سطح روي مخاطی، مادة این که

آبششهاست. در گاز تبادل و آب عبور بهمنظور تنها دهان، بستهشدن و باز است، شیرین آب ماهی نوعی که قرمز ماهی در :« » گزینۀ
دیگر جدید، داروهاي و درمانی روشهاي علت به و شدهاند مهار میشدند، منجر مرگ به پیش سال صد حدود که خون فشار افزایش و قند بیماري مانند بیماريها؛ از بسیاري امروزه 2 گزینه - 26

نیستند. مرگآور
گزینهها: سایر بررسی

ارتباط و داد توضیح آن سازندة اجزاي مطالعۀ طریق از فقط نمیتوان را سامانه ویژگیهاي علت همین به دارند، ارتباط هم با آن اجزاي که میدانند سامانه نوعی را جانداران زیستشناسان، :( ) گزینۀ
است. آن اجزاي مجموع از بیشتر چیزي سامانه، کل و مؤثر جاندار، تشکیل در اجزا خود مانند نیز اجزا بین

آن احیاي براي را الزم راهکارهاي بومسازگانها، بازسازي علمی اصول از استفاده با کشورمان زیستشناسان است. گرفته قرار خشکشدن خطر در که است سال چندین ارومیه دریاچۀ :( ) گزینۀ
کنند. جلوگیري طبیعی میراث این نابودي از آینده در که دارند امید و کردهاند ارائه

کردهاند. فراهم ممکن زمان کوتاهترین در را محاسبات انجام امکان ارتباطی و اطالعاتی فناوريهاي :( ) گزینۀ

میشوند. گوارش لولۀ درونی فضاي تغییر سبب اسید کلریدریک تولید با معده و بیکربنات) (حاوي صفرا تولید با کبد 2 گزینه - 27
از: عبارتاند شکل در شده مشخص موارد است. اي دولپه گیاه ریشۀ به مربوط شکل، 3 گزینه - 28

است. آوندساز (بنالد) کامبیوم : / نخستین آبکش : / نخستین چوب :
هستند. لیگنین و هسته فاقد آبکشی، یاختههاي آبکش، آوند در

گزینهها: سایر بررسی
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است. آبکشی آوند بافت از بیشتر مراتب به میسازد، آوندساز بنالد که چوبیاي آوند بافت مقدار :« » گزینۀ

دارند. قرار حلقه یک روي و منظم آوندي دستجات دولپهاي، گیاه ساقۀ در :« » گزینۀ

میشود. دورتر ریشه مرکز از نخستین آبکش و نزدیکتر ریشه مرکز به نخستین چوب آوندساز، کامبیوم فعالیت اثر در :« » گزینۀ

مصرف (بدون تراوش مکانیسم با بومن کپسول در است. مشاهده قابل نزدیک و دور پیچخورده لولههاي و بومن کپسول در گردیزه، قشري بخش در نفرون درون به مواد ورود 3 گزینه - 29

(« » گزینۀ (نادرستی باشد. همراه زیستی انرژي مصرف با میتواند که ترشح مکانیسم با نزدیک و دور پیچخورده لولههاي در و زیستی) انرژي

(« » گزینۀ (نادرستی شوند. نمی وارد نفرون درون به هرگز سالم فرد در درشت پروتئینهاي

(« » گزینۀ (درستی نمیشوند. مشاهده میباشد پودوسیتها قرارگیري محل که بومن کپسول در هرگز فرایند دو این پذیرند. انجام غیرفعال و فعال بهصورت توانند می ترشح و بازجذب

(« » گزینۀ (نادرستی میباشد. شکل مکعبی یاختههاي فاقد که میشود مشاهده بومن کپسول در فقط تراوش میشوند. مبادله نفرون و خون بین اندازة براساس فقط مواد تراوش، در
شده متوقف بطنها به دهلیزها از خون ورود دریچهها، این بستهشدن از بعد میگردد. ایجاد بطنی - دهلیزي دریچههاي بستهشدن پی در و است گنگ و قوي (پووم) قلب اول صداي 2 گزینه - 30

شنیده قلبنگاره منحنی در موج اواخر در قلب دوم صداي و ( و (بین موج حدود در قلب اول صداي مییابد. افزایش تدریج به دهلیزها درون خون فشار و شده جمع دهلیزها درون خون و
میشود.

گزینهها: سایر بررسی

است. بطنها ماهیچهاي یاختههاي از الکتریکی پیام خروج از ناشی بلکه نمیگردد. ایجاد ضربانساز گرة توسط و است بطنها استراحت موج موج است. واضح و کوتاه (تاك) دوم صداي ( گزینۀ

نمییابد. پایان قلب اول صداي ایجاد از پیش بطنها، در تحریک موج انتشار ( گزینۀ

میشود. آغاز چپ بطن به چپ دهلیز از روشن خون ورود و شده باز بطنی - دهلیزي دریچههاي واضح)، و (کوتاه دوم صداي شنیدهشدن از بعد ( گزینۀ

گزینهها: بررسی 2 گزینه - 31

مییابد. افزایش کمی دهلیزها خون فشار ، بستهشده بطنی دهلیزي دریچههاي ، موج از پس کمی :« » گزینۀ

است. افزایش درحال دهلیز در اما میشود؛ کم چپ بطن و آئورت در خون فشار بطنی، دیاستول ابتداي یا بطنی سیستول انتهاي در :« » گزینۀ

میشود. مشاهده موج انتهاي در دهلیزها خون میزان بیشترین :« » گزینۀ

میشود. زیاد کمی بطنی سیستول میانۀ در و میرسد حداکثر به دهلیزي سیستول در اما است؛ افزایش درحال دهلیز در خون فشار بطنی، سیستول میانۀ و دهلیزي سیستول در :« » گزینۀ
ندارند. اختصاصی مواد گردش دستگاه و میدهند انجام را مواد گردش و گوارش خود گوارشی کیسۀ توسط دارند، گوارشی حفرة که جانورانی 3 گزینه - 32

گزینهها: سایر بررسی

دارد. وجود تاژك) (داراي یقهدار یاختههاي اسفنجها، در آب گردش سامانۀ در :« » گزینۀ

دارد. وجود گوارش لولۀ جانوران، این در میشود. استفاده مواد انتقال براي سلوم در موجود مایع لولهاي، کرمهاي مثل بیمهرگانی در :« » گزینۀ

هستند. گوارش لولۀ دراي و دارند باز خون گردش ملخ مانند حشراتی :« » گزینۀ

آبکافت از حاصل مولکولهاي روده در میشود. روده وارد (شیردان) واقعی معدة از عبور از پس شده جویده کامل غذاي جانوران این در است. نشخوارکننده پستانداري گوسفند 1 گزینه - 33
میشوند. جذب خون به سلولز

موارد: سایر بررسی
میشود. انجام هزارال در گوارش لولۀ محتویات آبگیري اما میشود، نگاري وارد سیرابی، از عبور از پس شده جویده کامل غذاي الف) مورد

نمیکند. عبور هزارال از جویده نیمه غذاي ب) مورد
گوارش را غذا تودههاي حدودي تا سیرابی حرکات و مایعات ترشح بدن، حرارت کمک به میکروبها سیرابی، در که حالی در میشود. مري وارد نگاري از عبور از پس جویده نیمه غذاي د) مورد

مري). (نه میدهند.

میشوند. نامیده تراژن جانداران دارند، خود در را دیگر گونهاي افراد ژنهاي که جاندارانی 1 گزینه - 34
گزینهها: سایر بررسی

پویا توانا، مترقی، رشتهاي به زیستشناسی علم که شده سبب تحول این است. شده متحول ( (سال نا ِ

 

د مولکول ساختار شناخت از پس زیستشناسان ابزارهاي و روشها نگرشها، :« » گزینۀ
است. یافته افزایش بسیار قبلی سدههاي و دههها به نسبت زیستشناسان از جامعه انتظارات که گونهاي به شود؛ تبدیل امیدبخش همچنین و

دست و (ژنتیک) ژنشناسی مهندسی ویژه به فناوري، متخصصان و تجربی علوم رشتههاي دیگر ِ پژوهشگران با زیستشناسان همکاري علت به زیستشناسی، علم سریع پیشرفتهاي :« » گزینۀ
است. شده جامعه در نگرانیهایی ایجاد باعث پزشکی، در استفاده مورد فنون نیز و جانداران ژنهاي در ورزي

مجموعه شناسایی اخیر پروژههاي از برخی در ً
 

مثال چون داریم؛ نیاز زیستشناختی پژوهشهاي از حاصل اطالعات و دادهها تحلیل و بایگانی جمعآوري، به دیگر زمان هر از بیشتر امروزه :« » گزینۀ
می ممکن ارتباطی و اطالعاتی فناوريهاي توسط کارها این که شوند پردازش و تحلیل ذخیره، باید که میشود تولید داده، بایت) تریلیون یک برابر ترابایت (هر ترابایت چندین جانداران، ژنهاي

گردد.
دارند. نقش کربوهیدراتها گوارش در هم و پروتئینها گوارش در هم باریک رودة یاختههاي آنزیمهاي و آمیالز) و (تریپسین لوزالمعده آنزیمهاي 3 گزینه - 35

کلسترول داراي دارند. نقش بافتها به لیپیدها انتقال در و میشوند ساخته کبد در پروتئین و لیپید ترکیب از دو هر ( ) کمچگال و پرچگال لیپوپروتئینهاي 2 گزینه - 36

است. بیشتري پروتئین داراي و بیشتر

میدهد. کاهش را سرخرگها دیوارة در کلسترول رسوب احتمال به نسبت افزایش
انتشار به یاختهها این از گلوکز خروج که درحالی است، پروتئینی مولکولهاي به نیاز بدون و ساده انتشار با پرز پوششی یاختههاي به لیپیدها گوارش از حاصل ورودمولکولهاي 3 گزینه - 37

دارند. نقش پروتئینی مولکولهاي درآن که شدهاست تسهیل
گزینهها: سایر بررسی

انرژي که است رانی برون روش با یاختهها این از آنها خروج ولی است انتشار طریق از و انرژي صرف بدون پرز پوششی یاختههاي به لیپیدها گوارش از حاصل مولکولهاي ورود :( ) گزینه
میخواهد.

شدهاست. تسهیل انتشار با آن خروج ولی است سدیم با انتقالی هم گلوکز ورود :( ) گزینه

ندارد. آندوپالسمی شبکه به نیازي روده پرز پوششی یاختههاي به گلوکز ورود :( ) گزینه
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گزینهها: سایر رد 3 گزینه - 38

دارد. نقش نیز گیاه استحکام در و است مرده یاختههاي داراي نیز چوبی آوند است. مرده و شده چوبی یاختهاي اسکلرانشیم : گزینۀ

نیز برگ مثل هوایی اندامهاي در پارانشیم هستند. دارا هم فتوسنتز همچون وظایفی یاختهها این طرفی از دارند نیز ترمیم قدرت حال عین در و دارند نازك دیواره پارانشیم یاختههاي : و گزینۀ
است. مشاهده قابل

میشود. بیشتر ادم احتمال و کرده افت اسمزي فشار آن، کاهش با است. اسمزي فشار ایجاد مسئول خون آلبومین 1 گزینه - 39
موارد: سایر بررسی

میدهد. افزایش را ادم بروز احتمال سدیم بازجذب افزایش درنتیجه و آلدوسترون ترشح طریق از فوقکلیه غدة فعالیت افزایش :« » گزینۀ

میدهد. افزایش را خیز احتمال آنها درون فشار افزایش طریق از سیاهرگها تنگی :« » مورد

میدهد. افزایش را ادم احتمال مایعات مصرف کاهش :« » مورد

دارند. فعالیت پپسین)، و (تریپسین فعال پروتئازهاي انسان، معدة و باریک رودة در 3 گزینه - 40
مواد شدن گسترانده در حرکات نیز باریک رودة در و درمیآمیزد معده شیره با را غذا معده در حرکات این میشود، غذایی مواد مکانیکی گوارش سبب باریک رودة و معده در گوارش لوله حرکات

دارند. نقش مخاط پوششی یاختههاي و گوارشی شیرة با بیشتر تماس و لوله در غذایی
گزینهها: سایر بررسی

است. تأثیرگذار غذایی مواد برخی بر لوزالمعده) شیرة در موجود (لیپاز گوارشی آنزیمهاي برخی بهتر تأثیر به صفرا وجود انسان باریک رودة در :« » گزینۀ

میکند. ایجاد غذایی مواد مونومرهاي جذب براي بیشتري سطح گوارش لولۀ چینخوردگیهاي انسان باریک رودة در :« » گزینۀ

حفظ معده آنزیمهاي آسیب از را ویتامین این داخلی، عامل (چون میشود. ممکن باریک رودة از ویتامین جذب کناري، یاختههاي از داخلی (عامل) فاکتور ترشح با انسان، معدة در :« » گزینۀ
میکند.) کمک باریک روده در آن جذب به و میکند

میگیرد. صورت شده تسهیل انتشار توسط سلولها، این از گلوکز خروج همانند پرز پوششی سلولهاي از آنها) همۀ (نه آمینواسیدها اغلب خروج 1 گزینه - 41

گزینهها: سایر بررسی

میشوند: جذب زیر مرحلۀ طی که هستند مونوگلیسریدها و چرب اسید مولکولهاي لیپیدها، گوارش از حاصل مولکولهاي ( -گزینۀ

هم کنار قرارگیري - پرز سلول درون تريگلیسرید مجدد شکلگیري - پرز سلولهاي درون به جداگانه طور به مونوگلیسریدها چرب اسید مولکولهاي انرژي) صرف (بدون انتشار -

- سلولی بین فضاي به میکرونها کیلو انرژي) صرف (با اگزوسیتوز - میکرون کیلو تشکیل و پرز سلول آندوپالسمی شبکۀ داخل در پروتئین کلسترول فسفولیپیدها تريگلیسریدها

- چربی بافت یا کبد در میکرونها کیلو شدن ذخیره - راست و چپ ترقوهاي زیر سیاهرگهاي طریق از خونی رگ به لنفی رگ از میکرونها کیلو ورود - لنفی مویرگ به میکرونها کیلو ورود
کبدي. سلولهاي در لیپوپروتئینها به میکرون کیلو تبدیل

است. زیستی انرژي صرف با آنها ورود خالف بر پرز پوششی سلولهاي از لیپیدها گوارش از حاصل مولکولهاي خروج میشود مشاهده که همانطور پس

خارج روده پرز پوششی سلولهاي از شده تسهیل انتشار روش با سپس و میشوند روده پرز پوششی سلولهاي وارد روده فضاي از سدیم با همانتقالی روش با آمینواسیدها بیشتر و گلوکز ( -گزینۀ
میشوند. خون وارد و شده سلولی بیِن مایع وارد و

است. همراه غشایی کمینههاي تشکیل با فرآیند دو هر که باشد می آندوسیتوز طریق از ویتامین جذب و اکزوسینتور طریق از روده پرز پوششی سلولهاي از میکرونها گیلو )خروج گزینۀ

میشوند. دفع بدن سطح در ادراري منافذ از بدن) (مایعات ادرار نیز خاکی کرم در و بدن سطح در دفعی منافذ از اضافی آب پالناریا در 2 گزینه - 42

گزینهها: سایر بررسی

است. درست برعکس دقیقاً ( گزینۀ

است. درست دار مژك ( گزینۀ

است. صحیح نفریدي پروتو در فقط مورد این ( گزینۀ

از تحریک انتقال از مانع که دارد، وجود عایق پیوندي بافت یک بطنها ماهیچۀ با دهلیزها ماهیچه ارتباط محل در اما دارد، وجود بینابینی صفحات قلبی، ماهیچهاي یاختههاي بین 2 گزینه - 43
شود. می بینابینی صفحات طریق از بطن به دهلیز

گزینهها: سایر بررسی

الیهها این بر عالوه شامه برون در و دارد وجود پوششی و پیوندي بافت الیه دو در است. شده تشکیل الیه دو از کیسه این کنندهاست محافظت کیسهاي با همراه ماهیچهاي اندامی قلب :« » گزینۀ
شود. می دیده چربی بافت

میشوند. متصل آنها به قلبی دریچههاي از رشتههایی که دارند وجود برجستگیهایی بطنها داخلی الیۀ در :« » گزینۀ

است. جانداران همۀ مشترك ویژگیهاي از محیط با سازش همانند همایستایی 3 گزینه - 44
گزینهها: سایر بررسی

هستند. زیستشناسی علم محدودة در موجود زمینههاي جمله از ... و زیستگاهها و طبیعت بهبود گوسفند، و گاو نژاد اصالح کشاورزي، آفتهاي با مبارزه :« » گزینۀ

میشوند. بررسی زیستشناسی حیطۀ در اندازهگیرياند و مشاهده قابل غیرمستقیم یا مستقیم طور به که فرآیندهایی یا ساختارها :« » گزینۀ

(تکیاختهاي) هستند. یاخته یک داراي فقط جانداران از بعضی :« » گزینۀ

دارند. نام پودوسیت آن، یاختههاي که است پوششی بافت خاص نوع از آن داخلی دیوارة و ساده سنگفرشی پوششی بافت نوع از بیرونی دیوارة است دیواره دو داراي بومن، کپسول 1 گزینه - 45
گزینهها سایر بررسی

عبور بومن کپسول بیرونی دیواره از یعنی میشوند نفرون وارد و میکنند عبور نیز پودوسیت) (یاختههاي بومن کپسول درونی دیوارة از کالفک مویرگ منافذ از عبور از پس شده تراوش مواد (
هستند. نیز دیگري درشت مولکولهاي شوند، نمی تراوش که نیستند پروتئینها فقط ضمن در نمیکنند.

پالسماي حجم بنابراین دارد، کمتري آب وابران سرخرگ بنابراین میشود، تراوش آب کالفک، در میکند، کالفک وارد را خود خون که بگیرید. نظر در مشخص آب مقدار با را آوران سرخرگ (
میشود. بیشتر آن هماتوکریت میزان و کمتر خون
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بومنکنندهجمعمجراي کپسول

است. وابران از بیشتر آوران سرخرگ قطر (

است. درست الف مورد تنها 1 گزینه - 46
میباشند. لیپوپروتئینها و کیلومیکرونها شامل میشوند، یافت انسان خون جریان در که پروتئین و لیپید انواع از متشکل مولکولهاي

موارد: بررسی
(درست) میباشند. پروتئین و کلسترول) (مثل لیپید شامل هم لیپوپروتئینها شدهاند. تشکیل تريگلیسرید و فسفولیپید کلسترول، مانند لیپیدها انواع و پروتئینها ترکیب از کیلومیکرونها الف) مورد
میشوند. یافت خون جریان در لیپوپروتئینها اما میشوند. لنفی مویرگ سپس و یاختهاي بین فضاي وارد ابتدا روده، مخاط پوششی یاختههاي در شدن ساخته از پس کیلومیکرونها ب) مورد

(نادرست)
(نادرست) میکنند. منتقل کبد به گوارش لولۀ از را لیپیدها کیلومیکرونهاي که حالی در است؛ بافتها به خون در لیپیدها انتقال لیپوپروتئین مولکولهاي وظیفۀ ج) مورد

(نادرست) میشوند. ساخته روده مخاط پوششی یاختههاي در کیلومیکرونها اما میشوند؛ ساخته است، صفرا تولید محل که کبد در لیپوپروتئینها د) مورد

رگها، دیوارة صاف ماهیچههاي بر تأثیر با که است رگی کنندة گشاد مواد جمله از دياکسید، کربن دارند. صاف ماهیچههاي خود دیوارة در و ندارند بنداره کوچک سرخرگهاي 3 گزینه - 47
میشود. رگها تنگی موجب بدن مایعات درون به کلسیم یون مانند مواد بعضی ورود یابد. افزایش آنها در خون جریان میزان تا میکند باز را مویرگی بندارههاي و گشاد کوچک سرخرگهاي

گزینهها: سایر بررسی

مرکز نزدیکی در و مغزي پل و بصلالنخاع در اعصاب این هماهنگی مرکز میشود. انجام مختار خود عصبی دستگاه اعصاب وسیلۀ به شرایط، با متناسب قلب، فعایت کاهش و افزایش :« » گزینۀ
میکند. تنظیم خوبی به خاص شرایط در را اکسیژن و مغذي مواد به بدن نیاز مراکز، این همکاري و دارد قرار تنفس تنظیم

بر اثر با هورمونها این یابد. می افزایش کلیه، فوق مثل ریز درون غدد از هورمونها بعضی ترشح میگیریم، قرار امتحان استرس و ترس نگرانی، مثل روانی فشار ویژه حالتهاي در وقتی :« » گزینۀ
میدهند. افزایش را قلب ضربان و خون فشار کلیه و قلب مثل اندامها بعضی روي

یون و کربندياکسید افزایش به حساس گیرندههاي و اکسیژن کمبود به حساس گیرندههاي همچنین دارند؛ قرار عمومی گردش سرخرگهاي دیوارة در که فشاري گیرندههاي :« » گزینۀ
شود. تأمین خاص شرایط در بدن نیازهاي و حفظ، طبیعی حد در سرخرگی فشار تا فرستند می پیام عصبی مراکز به تحریک از پس دارند نام شیمیایی گیرندههاي که هیدروژن

و پروتئینی رشتههاي از شبکهاي پایه، غشاي میدارد. نگه متصل آن زیر بافتهاي به و یکدیگر به را بافت این یاختههاي که دارد پایه غشاي خود یاختههاي زیر در پوششی بافت 3 گزینه - 48

است. پیوندي بافت با ارتباط در گزینۀ و پوششی بافت با ارتباط در و ، گزینههاي است. گلیکوپروتئینی

صحیحاند. «ج» و «ب» موارد 3 گزینه - 49
میشود. یافت معده درونی فضاي در نیز بزاق آمیالز آنزیم معده، شیرة در لیپاز و (پپسینوژن) ترشحی پروتئازهاي بر عالوه

موارد: بررسی
نیست! اینگونه بزاق آمیالز ولی دارد، قرار (گاسترین) هورمونی عوامل تأثیر تحت معده، شیرة درون پروتئازهاي ترشح الف) مورد

دارد. وجود ها و پروتئینها ساخت براي الزم اطالعات ، مولکول در ب) مورد

پیوند داراي خود ساختار در و میشوند تولید آبدهی سنتز واکنشهاي طی ها، هم و پروتئینها هم هستند. جنس از آنها از بعضی و هستند پروتئینی آنزیمها بیشتر ج) مورد
هستند. هیدروژنی

ندارند. تأثیر سمی مواد روي بر آنزیمها حالت این در شود. آن فعالیت مانع آنزیم، فعال جایگاه در قرارگرفتن با میتواند آرسنیک و سیانید مثل محیط در سمی مواد از بعضی وجود د) مورد

ندارد. فتوسنتز توانایی که است انگل گیاه یک سس گیاه اما کند. تولید فتوسنتز فرآیند در را خود نیاز مورد آلی مولکولهاي میتواند که است کننده فتوسنتز گیاه یک آزوال گیاه 3 گزینه - 50
گزینهها: سایر بررسی

میدهند. نشان شگفتانگیزي رشد نیتروژن از فقیر نواحی در گونرا مانند گیاهان از بعضی دارد. وجود فقیرند نیتروژن نظر از که کشور شمال تاالبهاي در توبرهواش گیاه :« » گزینۀ

میوههایی و بنفش کلم قرمز، چغندر ریشۀ در آنتوسیانین میکنند. پیدا رنگ تغییر آبی به صورتی از آن گلبرگهاي آلومینیوم، تجمع با میکند، رشد اسیدي خاكهاي در ادریسی گل وقتی :« » گزینۀ

میکند. تغییر متفاوت هاي در آنتوسیانین رنگ دارد. وجود فراوانی مقدار به توسرخ، پرتقال مانند

همزیستی مغذي، مواد و آب جذب براي سازگاريها معمولترین از یکی میکند. دریافت را مغذي مواد جالیزي، گیاهان ریشۀ به آن نفوذ و مکنده اندام ایجاد با که است گیاهی جالیز، گل :« » گزینۀ
ظریفی رشتههاي فرستادن با قارچی غالف و میکنند زندگی ریشه سطح در غالفی صورت به یا ریشه درون قارچها این میشود. گفته ریشهاي قارچ آنها به که است قارچها از انواعی با گیاهان ریشۀ

میدهند. انجام آن با را مواد تبادل ریشه، درون به

گزینهها: بررسی 4 گزینه - 51

مییابد. افزایش نیز اسمزي فشار و شده زیاد محیط غلظت محلول نمکهاي افزایش با :« » گزینۀ

میدهد. رخ آب خالص جابهجایی غلظت اختالف این اثر در که میباشد غلیظ محیط سمت به آب مولکولهاي حرکت برایند اما نمیباشد جهت یک به مولکولها همۀ حرکت :« » گزینۀ

مییابد. افزایش محیط این به آب حرکت و شده زیاد اسمزي فشار محیط، غلظت یا تراکم افزایش صورت در :« » گزینۀ

میگویند. اسمز نسبی تراوایی با غشایی عرض از آب انتشار به :« » گزینۀ

است. متصل گردیزه چندین به ادرار جمعکنندة مجراي هر روبهرو شکل به توجه با 3 گزینه - 52

گزینهها: سایر بررسی

داریم. لولهاي دور شبکۀ یک کالفک، هر ازاي به (

شود. می ختم وابران سرخرگ یک سپس و مویرگی شبکۀ یک به آوران سرخرگ هر (

داریم. را کلیوي ستون دو از هایی قسمت با هرم یک کلیه، لپ هر در (

بهخصوص و معدنی مواد گیاه براي و میگیرد گیاه از را آلی مواد قارچ ریشهاي، قارچ در نیتروژن، کنندة تثبیت باکتريهاي کنند. جذب را نیتروژن مولکولی شکل نمیتوانند گیاهان 2 گزینه - 53
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آب جریان جهت

خون جریان جهت

درون هاي تیغه
آبششی هاي رشته

هاي رشته
سرخرگآبششی

آبششی خارهاي

آب جریان جهت

کمان
آبششی

خروجی
سرخرگ
سرخرگورودي

سرخرگورودي
خروجی

میکند. فراهم فسفات
گزینهها: سایر بررسی

جذب خاك از فسفات یونهاي صورت به نیز، فسفر میشود. جذب آمونیوم یا نیترات یون بهصورت بیشتر نیتروژن این و کنند جذب را نیتروژن مولکولی شکل نمیتوانند گیاهان :« » گزینۀ
میشود.

شود. جذب برگ یا ریشه توسط میتواند که میآید در بیکربنات یون بهصورت آب، در شدن حل با هم کربندياکسید از مقداري میشود. جذب خاك از فسفات یون بهصورت فسفر :« » گزینۀ

میکنند. شرکت وراثتی مولکولهاي و پروتئینها ساختار در که هستند مهمی عنصر دو فسفر و نیتروژن شود. جذب جو، راه از نمیتواند فسفر :« » گزینۀ

سمت از الیه سومین ماهیچهاي، الیۀ که باشید داشته توجه اما مورب. ماهیچۀ الیۀ و حلقوي ماهیچۀ الیۀ طولی، ماهیچۀ الیۀ است. شده تشکیل طبقه سه از خود ماهیچهاي الیۀ معده، در 3 گزینه - 54
خارج. نه است داخل

گزینهها: سایر بررسی

دارند. نقش است، بزاق از بخشی که موسین ساختن در دهان، در مخاط یاختههاي :« » گزینۀ

دارد. اندکی یاختهاي بین فضاي که است شده تشکیل الیه یک سنگفرشی پوشش بافت از خونی رگهاي دیوارة میشود. دیده نیز خونی رگهاي ماهیچهاي، الیۀ در :« » گزینۀ

ندارند. صفاق تشکیل در نقشی آن بیرونی الیۀ یاختههاي درنتیجه دارد. قرار شکم درون فضاي از خارج در مري عمدة بخش :« » گزینۀ

2 گزینه - 55

 

میگیرد. صورت سرخرگ توسط آبششی تیغههاي به خون خروج و ورود زیر شکل براساس ( گزینه پاسخ

گزینهها: سایر بررسی

دارند. قرار آبششی رشتههاي در آبششی تیغههاي ( -گزینۀ

هستند. متصل آبششی کمان به آبششی خارهاي هم و آبششی رشتههاي هم ( -گزینۀ

می مشاهده روبهرو شکل در که همانطور زیرا است. برابر آبششی تیغههاي تعداد با مویرگی شبکههاي تعداد ( -گزینۀ
است. مویرگی شبکۀ یک داراي آبششی تیغۀ هر کنید

یافت گلیکوپروتئینی و پروتئینی رشتههاي پایه، غشاي در نیز پوششی بافت ساختار در چنین هم میشود. یافت کشسان و کالژن مانند پروتئینی رشتههاي پیوندي، بافت ساختار در 3 گزینه - 56
میشود.

موارد: بررسی
(نادرست) نمیباشد. صادق پوششی بافت براي و است صادق پیوندي بافت انواع براي فقط مورد این الف) مورد

(درست) است. صادق پوششی بافتهاي یعنی بافتها، این از گروهی براي مورد این ب) مورد
(نادرست) میشود. مشاهده یاخته نوع یک فقط پوششی بافتهاي برخی در کنید دقت ج) مورد

کنید دقت است. شده پر پروتئینی رشتههاي توسط فضا این که است زیاد یاختهاي بین فضاي رشتهاي پیوندي بافت در میشود، مشاهده پوششی بافت در اندك یاختهاي بین فضاي کنید دقت د) مورد
(نادرست) دارد. تفاوت یاختهاي بین فضاي با موضوع این که است اندك زمینهاي مادة پروتئینی، رشتههاي وجود علت به رشتهاي پیوندي بافت در

انقباضی حلقۀ کرمی حرکات کردن پیدا شدت با نیز معده در میشود. معده وارد غذا مري، انتهاي بندارة شدن شل با و میکند پیدا ادامه مري در و شده آغاز حلق از کرمی حرکات 2 گزینه - 57
میشود. وارد باریک رودة به معده کیموس پیلور، انقباض کاهش با و میکند حرکت پیلور سمت به محکمی

گزینهها: سایر بررسی

میکنند. جلوگیري قبلی بخش به گوارش لولۀ محتویات برگشت از خود انقباض با که است اینگونه راستروده) انتهایی بندارههاي (بهجز بندارهها تمامی وظیفۀ :« » گزینۀ

عصبی شبکههاي تأثیر تحت ماهیچهها انقباض مري، انتهاي بندارة در هم و پیلور بندارة در هم بنابراین دارند. وجود عصبی یاختههاي شبکههاي مخرج) تا مري (از گوارش لوله دیوارة در :« » گزینۀ
است.

بکاهد. خود انقباض از مري انتهاي بندارة همانند پیلور بندارة است ممکن استفراغ در :« » گزینۀ

حاوي ظرف به واردشدن هنگام به و میشود تجزیه کوچکتر مولکولهاي به بزاق آمیالز توسط مولکول این ،« » ظرف در نشاسته کنار در بزاق وجود علت به «الف»: مورد تأیید 1 گزینه - 58
شد. نخواهد مشاهده محلول این در رنگی تغییر لوگول محلول

موارد: سایر بررسی
کنیم. جدا را آن آهکی پوستۀ ابتدا است الزم تخممرغ اندازة تغییر براي «ب»: مورد

داریم. نیاز کلریدریکاسید) (حضور اسیدي محیط به پپسین، آنزیم عمل براي «ج»: مورد
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است. ثانیه نیز سینی دریچههاي بودن بسته زمان مدت و ثانیه حدود بطنی، – دهلیزي دریچههاي بودن باز زمان مدت 3 گزینه - 59
گزینهها: سایر بررسی

است. بطنها) انقباض (هنگام ثانیه بطنها از خون تخلیۀ زمان مدت و است دهلیزها) انقباض عمومی (استراحت ثانیه بطنها توسط خون دریافت زمان مدت :( ) گزینۀ

بازند. بطنها) (انقباض ثانیه حدود و بستهاند دهلیزها) انقباض عمومی (استراحت ثانیه حدود سینی دریچههاي :( ) گزینۀ

دهلیزها) انقباض عمومی (استراحت است ثانیه بطنها براي مدت این اما است بطنها) انقباض (هنگام ثانیه حدود دهلیز از خون خروج از ممانعت زمان مدت :( ) گزینۀ

دو ماهیها قلب میکنند. ترشح روده به را غلیظ بسیار (سدیمکلرید) نمک محلول که هستند راسترودهاي غدد داراي کلیهها، عالوهبر سفرهماهیها) و کوسهها (مثل غضروفی ماهیان 4 گزینه - 60
دارند. ساده گردشخون و حفرهاي

بررسی بر عالوه بیماريها درمان و تشخیص براي شخصی پزشکی در پزشکان دارد. نام شخصی پزشکی که است گسترش حال در بیماريها درمان و تشخیص براي روشی تازگی به 2 گزینه - 61
میکنند. طراحی را فرد هر خاص دارویی و درمانی روشهاي دارد، وجود فرد هر دناي در که اطالعاتی بررسی با بیمار، وضعیت

میشود. گیاه وارد یاختهاي بین فضاي از و هوا راه از گاز صورت به بیشتر و است آلی مادة اساس که است عنصري کربن 2 گزینه - 62
گزینهها: سایر بررسی

است. نادرست آلی مادة هر ( گزینۀ

میشوند. جذب خاك از بیشتر که میکنند شرکت اسیدها نوکلئیک و پروتئینها ساخت در که هستند مهمی عنصر دو فسفر و نیتروژن ( گزینۀ

میشود. مثبت بار با یونهاي شستشوي از مانع منفی، بارهاي داشتن با هوموس ( گزینۀ

غلظت شیب برخالف را مادهاي انرژي، صرف با پروتئینی مولکولهاي فرآیند، این در دارد. نام ّال فع انتقال میکند، منتقل غلظت شیب برخالف را مواد یاخته، آن، در که فرآیندي 3 گزینه - 63

است. یاخته در انرژي رایج شکل آید. بهدست مولکول از قطعًا) (نه میتواند انرژي این میکنند. منتقل
گزینهها: سایر بررسی

میکنند. عبور یاخته غشاي پروتئینی بخش از مواد شده، تسهیل انتشار همانند فعال انتقال در :« » گزینۀ

تغییراتی با غشا پروتئینی مولکولهاي تسهیلشده انتشار در میشود، مشاهده تصویر در که همانطور :« » گزینۀ
در میشود، مشاهده تصویر در که همانطور میدهند. عبور یاخته غشاي از را مواد میکنند، ایجاد خود شکل در که

عبور یاخته غشاي از را مواد میکنند، ایجاد خود شکل در که تغییراتی با غشا پروتئینی مولکولهاي نیز فعال انتقال
میدهند.

جابهجایی فعال انتقال در ولی میشوند. جابهجا خود غلظت شیب جهت در مواد تسهیلشده انتشار در :« » گزینۀ
است. آنها غلظت شیب برخالف مواد

(نوعی گلیکوژن شوند. شیمیایی واکنشهاي سرعت افزایش باعث و باشند داشته آنزیمی نقش میتوانند مولکولها، این میشوند. ساخته زبر آندوپالسمی شبکۀ توسط پروتئینها 4 گزینه - 64
دارد. وجود ماهیچه و کبد در پلیساکارید)

گزینهها: سایر بررسی

ساختار در کربوهیدراتها، و لیپیدها همانند پروتئینها مقابل، تصویر به توجه با میباشند. خود ساختار در نیتروژن عنصر فاقد که هستند زیستی مولکولهاي لیپیدها و کربوهیدراتها :« » گزینۀ
میکنند. شرکت یاختهاي غشاي

دارند. فسفات گروه زیرا هستند. نیز فسفر عنصر داراي اکسیژن و هیدروژن کربن، عناصر بر عالوه فسفولیپیدها لیپیدها، بین از میشوند. تولید صاف آندوپالسمی شبکۀ توسط لیپیدها :« » گزینۀ

پیوستن هم به از پلیساکاریدها فقط مولکولها این بین از هستند. کربوهیدراتها جزء مولکولها این همۀ کرد. مشاهده را پلیساکاریدها و ديساکارید مونوساکارید، میتوان گیاهان در :« » گزینۀ
شدهاند. حاصل آمینواسید نام به ساختاري واحد زیادي تعداد پیوستن هم به از نیز پروتئینها میشوند. حاصل ساختاري واحد زیادي تعداد

میشود. دیده کره زیست و بوم زیست بومسازگان، اجتماع، سطوح در هم، با گوناگون جمعیتهاي تعامل است. جمعیت حیات، سازمانیابی سطح ششمین 2 گزینه - 65
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دان چینه
معده

سنگدان

بزرگ روده

مخرج باریک روده
کبد

مري

گزینهها: سایر بررسی

است. یاخته حیات سازمانیابی سطح پایینترین است. دستگاه حیات، سازمانیابی سطح چهارمین :« » گزینۀ

میسازند. را سازگان بوم میگذارند، برهم که تأثیرهایی و محیط غیرزنده و (اجتماع) زنده عوامل :« » گزینۀ

اثرهاي بتوانند منتقلشده ژنهاي که گونهاي به کنند، وارد دیگر جانداران بدن به را جاندار یک ژنهاي میتوانند زیستشناسان که مدتهاست شدهاند. تشکیل گونه چندین از زیستکره :« » گزینۀ
دارد. نام ژنتیک مهندسی میشود، دیگر جانداران به جاندار یک از صفاتی یا صفت انتقال باعث که روش این کنند. ظاهر را خود

دارد. قرار کبد از باالتر شکل، طبق دانهخوار پرندة در سنگدان هستند. روده - و سنگدان - چینهدان - دهان - 4 گزینه - 66
گزینهها: سایر بررسی

میکند. منتقل دهان به و خرد را موادغذایی آروارهها، از استفاده با و است گیاهخوار حشرهاي ملخ، : گزینه

سنگدان. نه میشود، معده وارد چینهدان از بعد غذا دانهخوار پرندة در : گزینه

میگیرد. صورت نیز معده و دهان در مواد جذب بلکه نمیباشد؛ مواد جذب شروع محل انسان در روده : گزینه

نادرستاند. (د) و (ج) (ب)، موارد 3 گزینه - 67
موارد: بررسی

 

است. مانده باقی آنها در چوبی پسین دیوارة فقط و مردهاند یاختههایی که دارند وجود چوبی آوندهاي آوندي، بافتی سامانۀ هر در _ درست (الف) مورد
دارد. وجود فیبر نیز آوندي بافت سامانهي در _ نادرست (ب) مورد

داشته توجه اما لیپیدياند ترکیبات جزء دو هر که دارد پنبهاي چوب دیوارة پیراپوست و کوتینی دیوارة روپوست که میشود شامل را پیراپوست و روپوست پوششی بافت سامانۀ _ نادرست (ج) مورد
باشد. داشته لیپیدي ترکیب نمیتواند ریشه پیراپوست و روپوست که باشید

میشود. دیده آوندي بافت و زمینهاي بافت سامانۀ در آکنه نرم یاختههاي _ نادرست (د) مورد
جانداران دارند خود در را دیگر گونهاي افراد ژنهاي که جاندارانی پس میشود. گفته تراژن موجودات است، گرفته قرار ژنتیکی دستورزي تحت آنها ژنتیک مادة که جاندارانی به 1 گزینه - 68

جمعیت. یک نه میشوند نامیده تراژنی

گزینهها: سایر بررسی

در که است پیچیده اندازهاي به جانداران بدن در اجزا برهمکنش کنیم. بررسی زیست محیط با را آن سازندة اجزاي و جاندار ارتباط که میشود ظاهر بیشتر وقتی سامانهها این پیچیدگی ( -گزینۀ
نمی مرکب، و پیچیده سامانۀ یک ویژگیهاي به پیبردن براي بنابراین است. متفاوت آن تشکیلدهندة اجزاي ویژگیهاي با که بهطوري میشود پدیدار جدیدي ویژگیهاي حیات، از جدید سطح هر

پرداخت. آن دهندة تشکیل اجزاي مطالعۀ به فقط توان

وجود زنده یاختههاي مشاهدة براي کارآمدي و مختلف روشهاي امروزه کنند، رنگآمیزي سپس و شند ُ ِبک را سلول بود الزم ابتدا یاخته درون اجزاي مشاهده براي که گذشته خالف بر ( -گزینۀ
دارد.

کرد: مشاهده را زیر موارد میتوان نوین تکنولوژيهاي از استفاده با -امروزه

آنگستروم. چند حد در ریز بسیار اشیاي -

زنده. سلولهاي در پروتئینها مولکولهاي ردیابی و شناسایی -

جانداران. و سازگانها بوم از تصویربرداري

دارد. ادامه زیستکره سطح تا و است صادق نیز جاندار و دستگاه اندام، بافت، سطوح در موضوع این و است آن دهندة تشکیل مولکولهاي مجموع از بیش چیزي سلول، هر ( -گزینۀ
به نمیتوان سامانه یک سازندة اجزاي در جزءنگري با فقط یعنی کنند. کلینگري بیشتر است بهتر زیستی پیچیدة سامانههاي بهتر درك براي که رسیدهاند نتیجه این به امروزه زیستشناسان

برد. پی آن ویژگیهاي

جزء قرمز ماهی است. نادرست سؤال جمله پس نمیشود. مشاهده بطنی جدایی خزندگان از گروهی در که دارند را کلیۀ پیچیدهترین پستانداران، و پرندگان خزندگان، :« » گزینۀ 1 گزینه - 69
است. یونها و آب ذخیرة محل دوزیستان همانند شیرین آب ماهیان در مثانه است. شیرین آب ماهیان

گزینهها: بررسی

میکنند. دفع غلیظ ادرار شور آب ماهیهاي و رقیق ادرار شیرین آب ماهیهاي که هستند شور و شیرین آب ماهیان میدهند، انجام آبشش طریق از را یون تبادل که ماهیانی است. نادرست گزینۀ

دارند. منفی فشار کار و ساز جانوران این است. آنها شبیه پستانداران و خزندگان کلیۀ که است پرندگان مخصوص هوادار کیسۀ نادرست: گزینۀ

است. هم شبیه ملخ رودة راست و روده نقش نادرست: گزینۀ
و پرندگان خزندگان، در کلیهها شکل پیچیدهترین میکند. عبور قلب حفرات از تیره خون فقط دارد، وجود ساده خون گردش و دوحفرهاي قلب که دوزیستان نوزاد و ماهیها در 1 گزینه - 70

میباشند. کلیهها شکل پیچیدهترین فاقد دوزیستان و ماهیها و میشود دیده پستانداران
گزینهها: سایر بررسی

نیست. صادق دریایی ماهیان و غضروفی ماهیان براي :( ) گزینۀ

است. دریایی ماهیان مختص :( ) گزینۀ

میشود. دیده بالغ دوزیستان در فقط :( ) گزینۀ
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( گزینۀ (نادرستی میشوند. جدا آئورتی سینی دریچۀ محل از اکلیلی سرخرگهاي درحالیکه میباشد، سهلختی دریچۀ قلب، دریچۀ جلوییترین 3 گزینه - 71

( گزینۀ (نادرستی نیستند. ماهیچهاي بافت جنس از ارتجاعی طنابهاي کنید توچه است. لختی دو دریچۀ دریچهها، عقبیترین
اندکی بینیاختهاي فضاي آنها بین و بوده نزدیک یکدیگر به بافت این یاختههاي است. چینخورده پوششی بافت از آنها جنس که بوده سهلختی و دولختی دریچههاي نیز دریچهها بزرگترین

دارد. وجود

( گزینۀ (نادرستی دارد. قرار بطنی دهلیزي دریچههاي محل در عایق پیوندي بافت درحالیکه میباشد؛ ششی سرخرگ سینی دریچۀ دریچه، کوچکترین
2 گزینه - 72

میپردازیم: موارد همۀ بررسی به روبهرو شکل به توجه با هستند. صحیح «پ» و «ب» موارد
گیاهان بعضی ریشۀ در گروهی و خاك در نیتروژن کنندة تثبیت باکتريهاي از گروهی الف)

مییابد. ادامه نیتروژن تثبیت بنابراین (ریزوبیومها)، میکنند زندگی
نیز و آمونیاكساز باکتريهاي توسط آمونیوم یون است. آمونیاكساز باکتريهاي منظور، ب)

مییابد. کاهش آمونیوم تولید بنابراین میشود، تولید نیتروژن کننده تثبیت باکتريهاي

آلی مواد

آمونیوم
NH NO3

N2

ریشه

NH4

خاك

نیتراتباکترينیترات سازهاي
آمونیاكباکتري سازهاي

+

4
+

هواییاندام هاي

نیتروژنباکتري کننده تثبیت هاي

شود. ریشه جذب مستقیماً میتواند آمونیوم ولی مییابد، کاهش خاك نیترات آنها، غیاب در که است نیتراتساز باکتريهاي منظور، پ)
میکنند. تولید آمونیوم یون نیتروژن، کنندة تثبیت باکتريهاي همانند نیز آمونیاكساز باکتريهاي ت)

4 گزینه - 73
است. درتماس یاخته غشاي فسفولیپید با کلسترول رو، به رو شکل به توجه با

گزینهها: سایر رد

پروتئین
پروتئین

کلسترول

یاختهداخل

یاختهخارج کربوهیدرات
فسفولیپید

تماساند. در پروتئین با غشا کربوهیدراتهاي از گروهی و فسفولیپیدها با غشا کربوهیدراتهاي از گروهی (

فسفولیپیدي الیه یک در فقط سطحی پروتئینهاي به معروف غشا پروتئینهاي از گروهی و دارند قرار غشا فسفولیپیدي الیه دو در سراسري پروتئینهاي به معروف غشا پروتئینهاي از گروهی (
دارند. قرار غشا

نیستند. تماس در پروتئین و کربوهیدرات با یاخته غشاي فسفولیپیدهاي )بیشتر
با که میکنند تولید اسیدي موادي گیاخاك، اجزاي از بعضی میباشند. گیاهان ریشۀ نیز و جانداران گیاخاك، اجزاي از بعضی شامل میشوند، خاك شدن اسیدي باعث که عواملی 4 گزینه - 74
جانداران توسط شده تولید اسیدي مواد آیا که است نکرده مشخص درسی کتاب میشود. یونها این شستوشوي از مانع نتیجه در و نگهمیدارند خود سطح در را مثبت یونهاي منفی، بارهاي داشتن

است. شده گنجانده میتواند کلمۀ « » گزینۀ در دلیل همین به نه، یا هستند خود سطح در منفی بار داراي نیز گیاهان ریشۀ و
گزینهها: سایر بررسی

کنند. ایجاد شیمیایی هوازدگی میتوانند هم گیاهان ریشۀ نیز و جانداران توسط شده تولید اسیدهاي :« » گزینۀ

است. نادرست میکنند، تولید اسیدي مواد که زندهاي جانداران مورد در :« » گزینۀ

که جاندارانی نیستند. (هوموس) گیاخاك بخش به متعلق میکنند تولید اسیدي مواد که زندهاي جانداران است. مناسب ریشه نفوذ براي که میشود خاك بافت شدن اسفنجی باعث گیاخاك :« » گزینۀ
(هوموس) گیاخاك همان یا خاك آلی بخش به متعلق باشند مرده اگر و (میکروارگانیسمها) ریزاندامگانها بخش به متعلق باشند زنده اگر مرده؛ یا و زندهاند یا میشوند دیده خاك ترکیب در

هستند.
1 گزینه - 75

بین که عدسکها بنابراین دارد، ادامه اندام سطح تا و میشود شروع پسین آبکشی آوند از که است بافتی الیههاي از مجموعهاي درخت پوست
میشوند. محسوب درخت پوست از جزئی دارند، قرار چوبپنبه بافت یاختههاي

گزینهها: سایر بررسی

میشوند. دیده چوبی ساقههاي مثل دولپهاي گیاهان مسن اندامهاي در فقط عدسکها :« » گزینۀ

یاختههاي و ساز چوبپنبه بنالد پنبه، چوب یاختههاي همچنان و نمیکند تغییر پیراپوست دهندة تشکیل یاختههاي تنوع عدسکها محل در :« » گزینۀ
میشود. دیده عدسک محل در آکنه نرم

مردهاند. یاختههایی که میگیرد قرار چوبپنبه بافت یاختههاي بین در عدسک :« » گزینۀ

( ) گزینه به مربوط

گزینهها: بررسی 2 گزینه - 76

میکنند. عبور پودوسیتها) پامانند رشتههاي بین (فاصلۀ تراوشی شکافهاي از تراوششده مواد بلکه نمیکنند، عبور گردیزه یاختههاي از مواد تراوش، فرآیند در :« » گزینۀ

نیز ترشح میگیرد. انجام اسمز با که آب بازجذب مثل باشد، غیرفعال است ممکن بازجذب گرچه میگیرد، انجام زیستی انرژي مصرف با و است فعال بازجذب موارد، بیشتر در :« و » گزینههاي
میشود. انجام زیستی انرژي صرف با و فعال روش به موارد بیشتر در
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میگیرد. قرار زیر هورمونهاي تاثیر تحت بازجذب فرایند میرسد. انجام به گردیزه و کننده جمع مجراي یاختههاي توسط بازجذب فرایند :« » گزینۀ
میدهد. کاهش ادرار توسط را آب دفع ترتیب این به و میدهد افزایش را آب بازجذب کلیهها، بر اثر با ادراري ضد هورمون الف)

مییابد. افزایش کلیه در هم آب بازجذب سدیم، بازجذب نتیجۀ در میشود باعث را سدیم بازجذب کلیهها بر اثر با آلدوسترون هورمون ب)

سنگفرشی یاختۀ (ماکروفاژ)، درشتخوار مویرگ، به مربوط ترتیب به تا شمارة با شده داده نشان بخشهاي و میباشد انسان در ششی حبابکهاي درونی سطح به مربوط شکل 2 گزینه - 77
میپوشاند. است، هوا با تماس در که را سطحی آب، از نازك الیۀ حبابکها، درون میباشند. فعال) سطح عامل (ترشحکنندة دوم نوع یاختۀ و اول) (نوع

گزینهها: سایر بررسی

نمیشوند. یافت خون در هرگز و دارد قرار حبابک پوششی یاختههاي مجاورت و حبابک درون در درشتخوار :( ) گزینۀ

میشوند. مشخص ضخیم پایۀ غشاي با همراه پوششی یاختههاي غشاء در زیاد منافذ داشتن با کلیه مویرگهاي مانند منفذدار مویرگهاي اما هستند، پیوسته نوع از ششها مویرگهاي :( ) گزینۀ

در میشوند، دیده اول نوع یاختههاي از کمتر خیلی تعداد به میباشند. نوع این از حبابک درون یاختههاي از بعضی که دارند اول نوع یاختههاي با متفاوت ً کامال ظاهري دوم نوع یاختههاي :( ) گزینۀ
مییابد. کاهش شدن باز برابر در حبابکها مقاومت آن، ترشح با و دارند نقش فعال سطح عامل ترشح

. میباشند صحیح دوم و اول موارد 2 گزینه - 78

است. اندکی یاختهاي بین فضاي داري پوششی بافت میدهد. نشان را شامه درون بخش و پیراشامه پوششی بافت بخش اول) مورد
هستند. قلب کنندة محافظت کیسۀ از جزئی دو هر شامه برون و پیراشامه دوم) مورد

دارد. قرار فیبري استخوانگان نام به متراکم پیوندي بافت مقداري یاختهها، این بین است. شده تشکیل قلبی ماهیچهاي بافت یاختههاي از عمدتاً ،( (بخش قلب و میوکارد سوم) مورد
مییابد. تجمع شامه برون الیۀ در میکند احاطه را قلب عموماً که چربی بافت چهارم) مورد

و بیکربنات ترشح تحریک با سکرتین میریزند. خون به و میشوند تولید معده یاختههاي در گاسترین و دوازدهه یاختههاي در سکرتین هستند. هورمون گاسترین و سکرتین 1 گزینه - 79

دارند. نقش گوارش لولۀ فضاي تغییر در کلریدریک، اسید ترشح تحریک با گاسترین
گزینهها: سایر بررسی

میکند. صدق دو هر با ارتباط در :« و » گزینۀ

پروتئاز نه میشود لوزالمعده از بیکربنات ترشح افزایش سبب سکرتین :« » گزینۀ

خون فشار از باالتر آئورت در خون فشار که زمانی مدت در هستند. بسته که سینیاند دریچههاي ، و دریچههاي و هستند باز که بطنیاند - دهلیزي دریچههاي و دریچههاي 4 گزینه - 80
سینی، دریچههاي بودن بسته و لختی) سه و لختی (دو بطنی دهلیزي دریچههاي بودن باز طی در پس باشد. می دهلیزها از باالتر آئورت در خون فشار اند، بسته سینی دریچههاي میباشد، بطنها

است. قلبی حفرات همۀ خون فشار از باالتر آئورت خون فشار
دارند. بیگانهخواري و حرکت توانایی درشتخوارها دارند. حضور درشتخوارها آنها مجاورت در که میشود ترشح حبابکها یاختههاي از بعضی از فعال سطح عامل نام به مادهاي 4 گزینه - 81

گزینهها: سایر در موارد بررسی

میباشد. چندالیه سنگفرشی نوع از حبابک و مویرگ برخالف مري پوششی بافت ( گزینۀ

دارند. هوا ناخالصیهاي با مقابله براي دیگري کار و ساز حبابکی، کیسههاي بنابراین میرسد. پایان به مبادلهاي نایژك در مژكدار مخاط ( گزینۀ

ندارد. وجود مشترك پایۀ غشاي مویرگها با فعال سطح عامل کننده ترشح یاختهاي بین ( گزینۀ
است. شده مطرح بازدم مورد در سؤال صورت 3 گزینه - 82

نادرست: موارد بررسی
است. صادق دم مورد در اول) مورد

میکنند. ترشح سورفاکتانت فعال سطح عامل یاختهها نوع این سوم) مورد
میکند. آسان را دم) (فرایند کیسهها بازشدن سطحی، کشش نیروي کاهش با سورفاکتانت

معمولی. بازدم در نه میکنند کمک داخلی دندهاي بین ماهیچههاي انقباض عمیق بازدم در تنها چهارم) مورد

میشود. رگها تنگی باعث بدن مایعات درون به کلسیم یون مانند مواد از بعضی ورود که میباشند کلسیم یون و ویتامین انعقادي پروتئینی غیر عوامل 4 گزینه - 83
گزینهها: سایر رد

ضروري انعقاد براي ویتامین وجود که میشود. ویتامین نظیر آن در محلول ویتامینهاي و چربیها جذب کاهش به منجر صفرا کیسۀ سنگ زمان در صفراوي مجراي شدن مسدود :( ) گزینۀ
است.

میشود. جذب فعال انتقال با باریک رودة در یون :( ) گزینۀ

میدهد. افزایش را سدیم یون بازجذب آلدوسترون هورمون :( ) گزینۀ
سطح عامل ترشح و میشود دیده کمتر خیلی تعداد به متفاوت کامًال ظاهري با دوم، نوع است. فراوانتر و است سنگفرشی اول، نوع است، شده ساخته یاخته نوع دو از حبابک دیوارة 4 گزینه - 84

دارد. برعهده را (سورفاکتانت) فّعال
گزینهها: سایر در موارد بررسی

دارند. هوا ناخالصیهاي با مقابله براي دیگري کار و ساز حبابکی، کیسههاي بنابراین میرسد. پایان به مبادلهاي نایژك در مژكدار مخاط ( گزینۀ

هستند. انتهایی نایژكهاي با ارتباط در مبادلهاي نایژكهاي مینامند. مبادلهاي نایژك دارد، وجود حبابک آن روي که نایژکی ( گزینۀ

دارند. نقش هوا ناخالصیهاي با مقابله در نیز هادي بخش در موجود مژكدار یاختههاي ( گزینۀ
ترشح. و بازجذب تراوش، از عبارتاند که است مرحله سه شامل ادرار، تشکیل فرایند 4 گزینه - 85

گزینهها: بررسی

موضع در مثال است؛ متفاوت موضع با مرحله که کنید دقت میشوند. وارد آن به یا میشوند خارج گردیزه از مواد یا مرحله، هر در است؛ طرفه یک صورت به مواد تبادل مراحل، همۀ در :« » گزینۀ
شوند. ترشح یا بازجذب میتوانند مواد پیچخورده، لولۀ

میشوند ترشح که موادي بنابراین کنند. گردیزهها وارد را خود دفعی مواد میتواند و دارند یاختهاي تنفس گردیزه یاختههاي میدهند. رخ بازجذب مخالف جهت در ترشح و تراوش :« » گزینۀ
نگرفتهاند. منشأ خون از صورت این در که شوند ترشح گردیزه درون به گردیزه یاختههاي خوِد از است ممکن

آنها و میگیرند شده تراوش مواد از را مفید مواد گردیزه، دیوارة یاختههاي بازجذب، در میگیرد. انجام زیستی انرژي صرف با و فعال روش به موارد بیشتر در بازجذب همانند ترشح :« » گزینۀ
را
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میشوند. گردیزه وارد مواد ترشح در که حالی در میکنند. رها گردیزه) خارج سمت (به خود دیگر سمت در

گردیزه، از قسمت این در شده بازجذب مواد مقدار نزدیک، خوردة پیچ لولۀ در فراوان ریزپرزهاي وجود علت به مینامند. بازجذب را فرایند این بازگردند. خون به باید دوباره مفید مواد :« » گزینۀ
میشود. انجام اسمز با که آب بازجذب مثل باشد غیرفعال است ممکن بازجذب گرچه میگیرد؛ انجام زیستی انرژي صرف با و است فعال بازجذب موارد، بیشتر در قسمتهاست. سایر از بیش

میباشند. روزنه نگهبان یاختههاي و پارانشیمی یاختۀ اسکلرئید، کالنشیمی، یاختۀ نشاندهندة: ترتیب به «د» تا «الف» شکلهاي درسی، کتاب به توجه با 2 گزینه - 86
گزینهها: بررسی

دارد. نازك نخستین دیوارة پارانشیم و ضخیم نخستین دیواره کالنشیم دارند. الن گیاه دیگر یاخته هر همانند اسکلرئید و کالنشیم (

دارد. نقش گیاه استحکام در کالنشیم همانند و دارد شده چوبی پسین دیوارة اسکلرانشیم بافت (

نمیشود. اندامها رشد مانع کالنشیم (

ندارد. اسکلروئید اما دارند را انرژي تولید قابلیت زنده یاختههاي همۀ (

میشود. تولید استخوان مغز در و دارد دانه بدون یاختهاي میان مونوسیت، میباشند. مونوسیت و ائوزینوفیل نوتروفیل، بازوفیل، ترتیب به تا شمارة یاختههاي 1 گزینه - 87
گزینهها: سایر بررسی

میشوند. تولید میلوئیدي یاختههاي تقسیمات پی در نوتروفیلها :( ) گزینۀ

هستند. تیره دانههاي با یاختهاي میان داراي بازوفیلها و درشت روشن دانههاي با یاختهاي میان داراي ائوزینوفیلها :( ) گزینۀ

شوند. پراکنده بدن مختلف بافتهاي در میتوانند سفید گویچههاي :( ) گزینۀ

است. مري انتهایی بندارة دیافراگم، به بنداره نزدیکترین پایین شکلهاي به توجه با 4 گزینه - 88
گزینهها: بررسی

میگردد. تولید کیموس معده، شیرة با غذا شدن آمیخته از پس :« » گزینۀ

است. مري ابتداي بندارة ویژگی :« » گزینۀ

معده.) ابتداي (نه است شده واقع مري انتهاي در بنداره، این :« » گزینۀ

میباشد. صحیح زیر هاي شکل به توجه با :« » گزینۀ

پیلور بنداره

معده

المعده لوز

مخرج

بزرگ روده
باریک روده

روده راست

صفرا کیسه
کبد

مري
حلق

المعده لوزه

لوزالمعده مجراي

صفرا مجراي

صفرا کیسه

 
 

دارد. نقش دوازدهه در موجود کیموس اسیدي اثر بردن بین از در روده، یاختههاي از مترشحه بیکربنات و میریزد دوازدهه به که صفرا و لوزالمعده ترشحات در موجود بیکربنات 4 گزینه - 89
منظماند. و دارند سازمانیابی از سطوحی جانداران همۀ همچنین هستند. پوششی بافت به متعلق اندامها این همۀ در بیکربنات ترشحکنندة هاي یاخته

گزینهها: سایر بررسی

هستند. ریزپرز فاقد دوازدهه یاختههاي برخالف کبد و لوزالمعده یاختههاي میشود. ترشح دوازدهه پوششی بافت یاختههاي بعضی از سکرتین : گزینۀ

می سازمان الیه چند یا یک در استوانهاي و مکعبی سنگفرشی، شکلهاي به پوششی بافت یاختههاي میشود. ترشح پیلور مجاورت در معده پوششی یاختههاي بعضی از گاسترین : و گزینهها
می آن درون به را خود ترشحات و بوده مرتبط گوارش لولۀ با فقط و نیستند گوارش لولۀ جزء صرا و لوزالمعده که میکند تنظیم گوارش لولۀ در را ترشح رودهاي عصبی دستگاه که شود دقت یابند.

ریزند.

میشود. شنیده زمانی فاصلهي این در قلب صداي دو هر پس میرسد، پایان به و آغاز بطنها انقباض آن طی در که است زمانی مدت ، انتهاي تا زمانی فاصلۀ در 2 گزینه - 90
گزینهها: سایر بررسی

میرسد. بطن دیواهي یاختههاي از زیادي تعداد به الکتریکی پیام « » در :( ) گزینۀ

میدهد. رخ موج قلۀ در دهلیزها میوکارد انقباض :( ) گزینۀ

قلبی. نه سرخرگیاند دریچههاي سینی دریچههاي :( ) گزینۀ

شود. تبدیل مونوساکارید به ابتدا باید و نمیشوند پرز یاختۀ وارد مولکولها این که است درشتتر مولکولهاي و مالتوز نام به ديساکاریدي مولکول آمیالز آنزیم محصول الف) مورد 4 گزینه - 91

میشود. برده ( سازندة (اندام کبد به خون توسط سپس و میریزد خون به ابتدا لنف جریان توسط کیلومیکرون کنید دقت ب) مورد

نیست. چربی در محلول ویتامین حضور به نیاز لزوماً کلسیم جذب براي درنتیجه میدهد، افزایش را کلسیم جذب ویتامین ج) مورد
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نمیباشد. درونبري روش به فولیکاسید ویتامین جذب و میشود جذب درونبري روش به ویتامین فقط کنید دقت د) مورد

میکنند. تولید یاختهاي تنفس طی در و بوده زنده سبزدیسه، داراي یاختههاي 3 گزینه - 92
گزینهها: سایر بررسی

نیست! هوایی اندامهاي جزو ریشه دارند. کاروتن فراوانی مقدار هویج، ریشه در دیسهها رنگ ( گزینۀ

هستند. یاختهاي تنفس نیز و رنگدیسه فاقد و اند مرده یاختههاي چوبی آوندهاي ( گزینۀ

نمیکنند. تولید انرژي مرده یاختههاي همچنین میرود دست از گرما صورت به جانداران انرژي از بخشی ( گزینۀ

هستند. درست (د) و (ج) (ب)، موارد 3 گزینه - 93
پرشدهاند. هوا با فاصلهها این دارد. وجود ان یاختههاي بین فراوانی فاصلۀ که میشود ساخته نرمآکنهاي از آبزي گیاهان در زمینهاي بافت سامانۀ

موارد: بررسی
نرمآکنه. نه هستند، سختآکنه یاختههاي میشوند، اندام استحکام سبب ضخیم، دیوارة داشتن با که یاختههایی الف)

هستند. حلقوي دناي مولکولهاي داراي خود سبزدیسۀ در میکنند، فتوسنتز که آنها از برخی و راکیزه در نرمآکنهاي یاختههاي همۀ ب)
نمیشود. یاخته پروتوپالست رشد از مانع نخستین دیوارة دارند. نازکی نخستین دیوارة نرمآکنهاي یاختههاي ج)

پنبهساز. چوب بنالد یاختههاي تقسیم از هم و شوند ایجاد نخستین سرالدهاي تقسیم از میتوانند هم نرمآکنهاي یاختههاي د)

میشود. انجام زیستی) انرژي (نوعی مصرف با همواره برونرانی 2 گزینه - 94
گزینهها: سایر بررسی

دهد. عبور غشا از غلظت شیب خالف یا و غلظت شیب جهت در را مواد میتواند درونبري (

میشوند. منتقل غشایی کیسههاي وسیله به مواد بلکه نمیگیرد صورت غشا عرض از مواد عبور آندوسیتوز، در (

میشود. افزوده یاختهاي غشاي مساحت به اگزوسیتوز، در (

میباشد. ( ) خون یاختههاي حجمی درصد از بیش میزان این که درصد) (حدود است آب آن درصد از بیش که میدهد تشکیل خوناب را خون حجم درصد 2 گزینه - 95
گزینهها: سایر رد

دارد. قرار قرمز) گویچههاي ) خونی یاختههاي در ولی دارد. نقش خون تنظیم در هموگلوبین :( ) گزینۀ

نیست. دفاعی پروتئینهاي جزء ولی دارد دخالت سیلین پنی نظیر موادي انتقال در نیز آلبومین :( ) گزینۀ

میکنند. تولید دفعی مواد نیز خونی یاختههاي خود :( ) گزینۀ

نزدیک. پیچخوردهي لولهي : و بومن کپسول : آوران، سرخرگ : وابران، سرخرگ : صحیحاند. (د) و (الف) موارد 2 گزینه - 96
موارد: بررسی

دارند. بازجذب و ترشح توانایی نزدیک پیچخوردهي لولهي یاختههاي الف)
میکند. وارد بومن کپسول به را روشن خون وابران سرخرگ برخالف آوران سرخرگ ب)

الیهاند. یک سنگفرشی پوششی نظر، مورد یاختهي هردو ج)
میشود. ختم وابران سرخرگ به که کردهاند احاطه را کالفکها پودوسیتها، د)

و آمیالز موسین، بیکربنات، آب، شامل بزاق میشود. ترشح دهان حفرة کوچک بزاقی غدههاي و بزرگ بزاقی غدة جفت سه از بزاق میدهد. نشان را بزاقی غدة از بخشی شکل 2 گزینه - 97
است. لیزوزیم

گزینهها: سایر بررسی

میکند. تبدیل درشتتر مولکولهاي و مالتوز نام به ديساکاریدي به را نشاسته بزاق آمیالز :« » گزینۀ

پروتئینهاست. گوارش آغاز محل معده دارد. قرار معده با موازي و زیر در که میشوند ترشح نیز پانکراس از آمیالز و بیکربنات :« » گزینۀ

میشود. تبدیل بلع قابل تودهاي به و شده مخلوط غذا با دهان حرکات کمک با بزاق :« » گزینۀ

لولۀ از مواد جذب باز میباشند. کننده جمع مجراي و دور خورده پیچ لولۀ نزدیک، خوردة پیج لولۀ بومن، کپسول به مربوط ترتیب به تا شمارههاي با شده داده نشان بخشهاي 2 گزینه - 98
میشود. آغاز نزدیک خوردة پیچ

گزینهها: سایر بررسی

نام به پوششی بافت یاختههاي از خاصی نوع داراي داخلی دیوارة و ساده سنگفرشی بافت جنس از خارجی دیوارة که است داخلی دیوارة یک و خارجی دیوارة یک داراي بومن کپسول :« » گزینۀ
میباشد. پودوسیت

میشود. تشکیل هنله لوله و دور و نزدیک خوردة پیچ لولههاي بومن، کپسول از گردیزه نمیباشد. گردیزه جزء کنندة جمع مجراي :« » گزینۀ

بازجذب) (نه است مواد تراوش محل بومن کپسول :« » گزینۀ

میشود. مشاهده خونی رگهاي کلیه ستونهاي و کلیه ناف در 4 گزینه - 99
گزینهها: سایر بررسی

است. جانداران تمامی ویژگیهاي از همایستایی ( گزینۀ

بیماري باعث میتواند نیز هومئوستازي خوردن هم به همچنین و میکند مسدود یا تنگ را خون عبور مسیر تدریج به و چسبد می سرخرگ دیوارة به چگال کم لیپوپروتئین از کلسترول ( گزینۀ
شود. قلبی

گردد. کلیه نارسایی و کلیه افتادگی سبب است ممکن میگیرند کار به شدید و سریع وزن کاهش برنامۀ که افرادي در ( گزینۀ
3 گزینه - 100

نقش بزاقی غدة مجاري پوشاندن در دیگر نوع دو و دارد نقش بزاق ترشح در یاختهها این از نوع دو که میشود داده نشان روبرو شکل در میشود مشاهده مختلف یاختهي نوع بزاقی غدههاي در
دارد. مهمی

گزینهها: سایر بررسی
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دارند. وجود مختلف نسبتهاي به بدن دستگاههاي در بافتها انواع :« » گزینۀ

بزاق مجراي

هاي یاخته
بزاقکنندهترشح

دارد. نقش نیز زیرین بافتهاي به پوششی بافت اتصال در یکدیگر به بافت یاختههاي اتصال بر عالوه که دارد قرار پوششی بافت زیر در پایه غشا :« » گزینۀ

دارند. متفاوتی شکل سطحی، یاختههاي به نسبت عمقی یاختههاي مري، پوششی بافت در شکل، مطابق :« » گزینۀ

کند. می زیاد آنرا آوران، قطر افزایش اما میباشد کلیوي تراوش کاهندهي عوامل از وابران، سرخرگ قطر افزایش 3 گزینه - 101
گزینهها: سایر بررسی

میشود. گلوکز) جمله (از مواد تراوش افزایش موجب گلومرول درون مویرگهاي در فشارخون افزایش (

مییابد. افزایش ادرار حجم بنابراین مییابد کاهش جذب باز هنله لوله اطراف مویرگهاي در اسمزي فشار کاهش با (

میشود. انجام فعال روش به و (ATP) انرژي مصرف با موارد بیشتر در ترشح (

است. نادرست (د) گزینۀ فقط 3 گزینه - 102
میکند. پیدا افزایش صفاق) توسط شده (پوشانده شکم در موجود اندامهاي به وارده فشار دیافراگم، شدن مسطح با و میکند حرکت جلو، سمت به جناغ استخوان دم، هنگام

موارد: سایر بررسی
میشود. وارد آنها به هوا و ایجاد منفی فشار آنها در نتیجه در و شده باز بیشتر طبیعی حالت به نسبت حبابکها سینه، قفسۀ حجم افزایش پی در درست، الف) مورد

کند. تنظیم را خروجی یا ورودي هواي مقدار بتوانند تا میدهد امکان تنفس دستگاه به نایژكها ویژگی این شوند. گشاد و تنگ میتوانند نایژكها غضروف، نداشتن علت به درست، ب) مورد

شود. ششها در موجود حبابکی کیسههاي وارد هوا لیتر میلی است ممکن عمیق دم یک آن دنبال به سپس و عادي دم یک با درست، ج) مورد

موارد: تشریح 4 گزینه - 103
نمیباشد. صفاق پردة جزء آن بیرونی الیۀ نیست، شکمی حفرة در چون مري از عمدهاي بخش مثال بهعنوان که میباشد روده راست انتهاي بخش و مري بنداره، دو داراي بخشهاي الف) مورد

خونی). رگهاي وجود علت (به میشود. مشاهده همواره پوششی بافت همانند سست پیوندي بافت بیرونی، الیۀ در ب) مورد
طولی.) ماهیچۀ (نه هستند حلقوي ماهیچههاي بندارهها، ج) مورد

دارد. قرار مري انتهاي در شده گفته بندارة بلکه ندارد، وجود دریچهاي معده ابتداي در کنید توجه د) مورد

دارند. راه گوارش لولۀ به خود خاص مجاري یا مجرا توسط همگی که میکنند ترشح و تولید آمیالز آنزیم پانکراس و بزاقی غدد انسان در 3 گزینه - 104

است. چینهدان آن انتهایی بخش که میشود مري وارد دهان از پس بالفاصله غذا ملخ در 1 گزینه - 105
گزینهها: سایر بررسی

است. معده آنزیمهاي دریافت محل بلکه نمیکند، ترشح آنزیم خودش که دارد قرار معده پیش چینهدان، از پس ملخ در :« » گزینۀ

است. معده غذا، جذب اصلی محل حالیکه در دارد قرار روده معده، از پس بالفاصله ملخ در :« » گزینۀ

میشوند. جذب آن یونهاي و آب و وارد راستروده به روده از عبور از پس نیافته گوارش مواد و ندارد نقش غذا شیمیایی گوارش در ملخ رودة :« » گزینۀ

از لولهاي دور مویرگی شبکۀ حالیکه در میشود، منتهی آوران سرخرگهاي به که کند می ایجاد قشري بخش در را انشعاباتی میکنند عبور کلیه هرمهاي بین از که سرخرگهایی 2 گزینه - 106
میشوند. منشعب وابران سرخرگ

مویرگهاي در که حالی در دارد، وجود سنگفرشی پوششی یاختههاي بین زیادي فاصلۀ ناپیوسته مویرگهاي در است. منفذدار مویرگ ، شکل و ناپیوسته مویرگ شکل 3 گزینه - 107
دارد. وجود مویرگ دیوارة سنگفرشی پوششی یاختههاي بین کمتري فاصلۀ منفذدار

گزینهها: سایر بررسی

میکنند. تولید اریتروپویتین هورمون کبد و کلیهها میباشند، منفذدار مویرگهاي داراي کلیهها و ناپیوسته مویرگهاي داراي جگر :( ) گزینۀ

میشوند. یافت طحال و جگر استخوان، مغز در ناپیوسته مویرگهاي میشوند. تخریب طحال و کبد در شدن پیر یا دیدن آسیب از پس و تولید استخوان مغز در قرمز گویچههاي :( ) گزینۀ

وجود به درشت بسیار مولکولهاي عبور کردن محدود براي مولکولی صافی نوعی و میکند احاطه گلیکوپروتئینی)، و پروتئینی رشتههاي از (شبکهاي پایه غشاي را مویرگها بیرونی سطح :( ) گزینۀ
میآورد.

است. نادرست مورد چهار هر 4 گزینه - 108

شود. تبدیل مونوساکارید به ابتدا باید و نمیشوند پرز یاختۀ وارد مولکولها این که است گلوکز تا شامل درشت مولکولهاي و ديساکارید مولکول آمیالز آنزیم محصول الف) مورد

میشود. برده ( سازندة (اندام کبد به خون توسط سپس و میریزد خون به ابتدا لنف جریان توسط کیلومیکرون کنید دقت ب) مورد

نیست. چربی در محلول ویتامین حضور به نیازي لزوماً کلسیم جذب براي نتیجه در میدهد؛ افزایش را کلسیم جذب ویتامین ج) مورد

نمیباشد. درونبري روش به فولیکاسید ویتامین جذب و میشود جذب درونبري روش به ویتامین فقط کنید دقت د) مورد

دارند. قرار دیافراگم زیر در که دارند نقش نیز شکمی ماهیچههاي عمیق بازدم در 2 گزینه - 109
گزینهها: سایر در موارد بررسی

است. مسطح حالت به دم بههنگام دارد، را نقش مهمترین طبیعی و آرام تنفس در دیافراگم ( گزینۀ

دارد. قرار دندهها باالي در که دارد نقش عمیق دم در فقط گردن ماهیچههاي ( گزینۀ

میشوند. ششها حجم کاهش موجب دارند، نقش عادي) (بازدم طبیعی و آرام تنفس در غیرفعال فرآیند در که ماهیچههایی تمام ( گزینۀ
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است. مقدار بیشترین نیز چپ بطن فشار بطنها)، انقباض زمان در (یعنی است خود حالت بیشترین در آئورت سرخرگ در خون فشار که هنگامی 4 گزینه - 110
گزینهها: سایر بررسی

هستند. بسته سینی دریچههاي و باز لختی سه دریچۀ چپ، دهلیز انقباض هنگام :( ) گزینۀ

است. نادرست گزینه این درسی کتاب صفحۀ فعالیت جدول به باتوجه :( ) گزینۀ

میدهد. رخ دهلیزها انقباض از قبل دهلیزي – سینوسی گرة توسط پیام تولید :( ) گزینۀ
میشود. ژلهاي و متورم آب، جذب با که است یاختهاي دیوارة از بخشی میانی تیغۀ 4 گزینه - 111

گزینهها: بررسی

نمیشود. یاخته رشد از مانع میانی تیغۀ که حالی در میشود متوقف پسین دیوارة تشکیل از پس یاخته رشد :« » گزینۀ

است. پلیساکارید) (نوعی سلولزي رشتههاي داراي نیز پسین دیوارة است. شده ساخته پکتین نام به پلیساکاریدي از میانی تیغۀ :« » گزینۀ

دیواره این نخستین، ة دیوار تشکیل از پس همچنین است. یاخته غشاي با مجاورت در میانی تیغۀ شود، ساخته پروتوپالست توسط نخستین دیوارة که زمانی تا میانی، تیغۀ تشکیل از پس :« » گزینۀ
است. یاخته غشاي با مجاورت در

آن. با زمان هم نه میکند تقسیم بخش دو به را یاخته میان هسته، تقسیم از پس میانی تیغۀ :« » گزینۀ
صحیحاند. (د) و (ج) (ب)، موارد 3 گزینه - 112

موارد: بررسی
دارند. قرار حلقه چندین روي بر آوندي دستههاي علفی، تکلپهي گیاهان ساقهي در _ نادرست (الف) مورد

کردهاند. احاطه را ریشه مغز آبکش و چوب آوند دستههاي آوندي استوانهي داخل در علفی تکلپهي گیاهان ریشهي در _ درست (ب) مورد
دارند. قرار حلقه یک روي بر آوندي دستههاي دولپه گیاهان ساقهي در _ درست (ج) مورد

شدهاند. احاطه پوست توسط آبکش و چوب آوند دستههاي دولپه گیاهان ریشهي در _ درست (د) مورد

تنفساند. تنظیم در مؤثر عوامل از همگی میباشند، دم توقف با ارتباط در که هم «د» و «ج» موارد و کاهش (ب) ، افزایش (الف) 1 گزینه - 113
و...) انتقالی هم فعال، انتقال مانند فرآیندهایی است.(طی شده سلول وارد انرژي صرف با میشود، وارد یاخته به غلظت شیب جهت برخالف که مادهاي هر 4 گزینه - 114

دارند. انرژي به نیاز وقوع براي نیز (اگزوسیتوز) برونرانی
گزینهها: سایر در موارد بررسی

است. مونوساکارید نوعی شود می روده پرز یاختۀ وارد انتقالی هم روش با که گلوکز شوند. جابهجا غلظت شیب جهت خالف و درجهت میتوانند یونها : گزینۀ

است انرژي صرف با که روده یاخته به گلوکز ورود مانند شود خارج یاخته همان از انرژي صرف بدون ولی شود یاخته وارد انرژي صرف با و غلظت شیب جهت خالف با مادهاي است ممکن : گزینۀ
انرژي. صرف بدون آن خروج ولی

ندارد. درونبري به نیازي آنها جابهجایی که شوند جابهجا غلظت شیب جهت خالف در میتوانند یونها : گزینۀ
2 گزینه - 115

فشار مویرگی شبکۀ در دارد. وجود نیز مویرگی شبکۀ است، بسته خون گردش داراي که جانوري هر در
میشود. خون از مایعات خروج سبب و است مویرگ انتهاي از بیشتر مویرگ ابتداي در تراوشی

گزینهها: سایر بررسی

میکند. پمپ حفرههایی(سینوسها) درون به رگها طریق از را همولنف لولهاي قلب حشرات، در : گزینۀ
برمیگردد. قلب به دریچهدار منافذ طریق از همولنف و شده انجام همولنف و یاختهها بین مواد تبادل

هستند. بسته قلب انقباض هنگام در منافذ، دریچههاي

نیست. برابر حفرهاي سه قلب در بطنها و دهلیزها تعداد روبهرو شکل به توجه با : گزینۀ

میشود. دیده نیز است) گوارشی حفرة فاقد (که لولهاي کرم در مایعات درونی گردش : گزینۀ

ماهیدوزیستپستاندار
اي حفره دو قلب
ساده خون گردش

اي حفره سه قلب
مضاعف خون گردش

اي حفره چهار قلب
مضاعف خون گردش

داراي گوارشی حفرة دریایی عروس و پالناریا در دارد. نقش مواد گردش در گوارشی حفرة پالناریا، و دریایی) عروس و هیدر (مانند مرجانیان در و بدن میانی حفرة اسفنجها، در 3 گزینه - 116

در غذایی مواد بنابراین ندارند، گوارشی کیسۀ اسفنجها که آنجا از نمیکند. صدق اسفنجها دربارة « » گزینۀ اما میکند، کمک بدن قسمتهاي همۀ در مواد گردش به که است متعددي انشعابات
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از آب اسفنج، در .(« » گزینۀ (رد دارد نقش مواد جابهجایی در بدن حرکات پالناریا در اما میکنند؛ کمک اسفنج، در مواد جابهجایی به تاژكها .(« » گزینۀ (رد نمییابد گوارش اسفنجها میانی حفرة

.(« » گزینۀ (درستی است یکسان غذایی مواد و آب خروج و ورود محل گوارشی کیسۀ در میشود. خارج دیگري سوراخهاي یا سوراخ از و وارد دیواره در موجود سوراخهاي
هستند. مناسب عبارت کاملکردن براي د و ج موارد 1 گزینه - 117

بخشی مرده، هواي است. بازدمی ذخیرة و دمی ذخیرة جاري، حجمهاي مجموع با برابر و کرد خارج ششها از میتوان عمیق بازدم یک با و عمیق دم یک از پس که است هوایی مقدار حیاتی ظرفیت
از بخشی باقیمانده هواي (اسپیروگرام)، دمنگاره منحنی به باتوجه میشود. محسوب جاري حجم از جزئی و نمیرسد مبادلهاي بخش به و میماند تنفس دستگاه هادي بخش در که است دمی هواي از

باقیمانده. حجم و حیاتی ظرفیت مجموع با است برابر و دهند جاي خود در میتوانند ششها که است هوایی مقدار حداکثر تام، ظرفیت نمیشود؛ محسوب حیاتی ظرفیت
موارد: بررسی

میشود. محسوب حیاتی ظرفیت از بخشی باقیمانده هواي برخالف حجم این و میشود رانده بیرون به ششها درون هواي دیافراگم، ماهیچۀ درآمدن استراحت به با بازدم، طی در «الف»: مورد
میگردد. خارج ششها از هوا بازدم طی در و دارد مهمی نقش بازدم در ششها کشسانی ویژگی «ب»: مورد

ششها از هوا و میشوند جابهجا عقب و پایین سمت به بودند) شده جابهجا جلو و باال سمت به دم طی در (که دندهها بازدم، طی در خارجی بیندندهاي ماهیچههاي درآمدن استراحت به با «ج»: مورد
میشود. محسوب حیاتی ظرفیت از بخشی مرده، هواي همانند هوا حجم این میشود؛ وارد اصلی نایژههاي به و خارج

میگردد. محسوب تام ظرفیت از بخشی شود، منتقل تنفس دستگاه در که هوایی هر دارند. نقش عمیق بازدم در داخلی بیندندهاي ماهیچههاي و عادي دم در خارجی بیندندهاي ماهیچههاي «د»: مورد
همۀ مورد در سؤال صورت در پس میشوند. مبادله محلول صورت به تنفسی گازهاي واقع در دارند، احتیاج مرطوب محیط به تنفسی گازهاي مبادله براي جانوران، همۀ کنید دقت 1 گزینه - 118
محلول صورت به نمک دفع هرکدام در اما میباشد غلیظ برخی در و رقیق برخی در که میگیرد صورت ادرار دفع مهرهداران همۀ در است. صحیح «ب» مورد فقط است. شده صحبت مهرهداران

میشود. مشاهده
میگیرد. صورت زیر شکل به یاختهاي تنفس واکنش 3 گزینه - 119

گلوکز اکسیژن و دياکسید کربن آب
گزینهها: بررسی

مییابد. کاهش نیز تولید و یافته کاهش سلولی تنفس در مصرف انسان، خون اکسیژن کاهش با :( ) گزینۀ

است. همراه آب تولید و اکسیژن مصرف با انسان خون در دياکسید کربن افزایش :( ) گزینۀ

تولید خون در اکسیژن کاهش با و است نیاز به یعنی است الزم همانتقالی) (فرآیند سدیم غلظت شیب تأمین براي پتاسیم – سدیم پمپ فعالیت روده، در گلوکز جذب براي :( ) گزینۀ
مییابد. کاهش

دهد. کاهش را خون
 

اسید کربنیک تولید با و داده واکنش آب با میتواند دياکسید کربن :( ) گزینۀ
ماهیچه الیۀ ضخامت و کمتر کشسانی الیۀ میزان آئورت نظیر بزرگ سرخرگهاي با مقایسه در که است کوچکتر سرخرگهاي عهدة بر مویرگها به ورودي خون میزان تنظیم 4 گزینه - 120

است. آئورت از کمتر آنها در ماهیچهاي الیۀ به کشسان الیۀ نسبتبه پس دارند بیشتري صاف اي
پیوسته. مویرگهاي نه است ناپیوسته مویرگهاي براي حفره وجود ضمن در است، پیوسته مویرگهاي داراي مرکزي عصبی دستگاه 3 گزینه - 121

گزینهها: سایر در موارد بررسی

باشند. منفذ داراي میتوانند پس باشند، نداشته منفذي هیچ است ممکن مغزي مویرگهاي ( گزینۀ

می  مشاهده ناقص پایه غشاي ناپیوسته، مویرگهاي در دهم، زیست کتاب

ناقص پایه غشاي

اي یاخته بین حرفه اي یاخته منافذ

اي یاخته بین شکاف

پوششی بافت

پایه غشاي

به باتوجه ( گزینۀ

شود.

میشود. دیده منفذدار مویرگهاي گوارش) لولهي در (اندامی روده در ( گزینۀ

از روده ضمن در میرانند. عقب سپس و پایین بهسمت را خون و میکنند عمل کمکی قلب بهصورت گوارشی لولۀ اطراف در رگی کمان جفت میانی) (نه بدن جلویی قسمت در 4 گزینه - 122
ندارند. قرار آن اطراف در رگی کمانهاي و میشود شروع میانی قسمت

گزینهها: سایر بررسی

است. بدن عقب بهسمت رگی کمانهاي فعالیت واسطۀ به شکمی رگ در جریان جهت :( ) گزینۀ

دارد. نقش نیز بدن دیگر حلقۀ زائد مواد دفع در پس دارد. قرار بدن دیگر حلقۀ در متانفریدي هر مژكدار قیف صفحۀ در شکل به باتوجه :( ) گزینۀ

میدهند. انجام را گازها و دفعی غذایی، مواد تبادل میانبافتی، آب کمک با و یاختهها کنار در مویرگها :( ) گزینۀ
میباشد. صحیح «د» مورد 1 گزینه - 123

قدرت درنتیجه بمیرند؛ بطن میوکارد یاختههاي اگر میمیرند. بطن) یا و (دهلیز قلب ماهیچهاي یاختههاي از بخشی میکند، بروز قلبی سکتۀ و میشود بسته قلب اکلیلی سرخرگهاي از یکی زمانیکه
تخلیه بطنها درون به کامًال خون و نشده منقبض بهخوبی دهلیزها درنتیجه باشد، دهلیزها میوکارد به واردشده آسیب اگر همچنین مییابد. کاهش ضربهاي حجم و مییابد کاهش بطن انقباض
از خارجشده خون (حجم قلب ده برون حال مییابد. کاهش قلب ضربان تعداد درنتیجه شدهباشد وارد قلب هادي شبکۀ به آسیب اگر ازطرفی میشود. کم ضربهاي حجم هم باز درنتیجه و نمیشود

میکند. پیدا کاهش قلب، ضربان تعداد کاهش یا و ضربهاي حجم کاهش بهدنبال دقیقه) هر در بطن هر
افزایش مدفوع حجم و کولون در جذب قابل غذایی مواد مقدار لذا مییابد، کاهش باریک رودة در غذایی مواد جذب میزان جذب، سطح کاهش علت به سلیاك به مبتال فرد در 3 گزینه - 124

مییابد.
گزینهها: سایر بررسی

زیرا میبیند، آسیب مري مخاط تدریج، به مري، به معده شیرة برگشت اثر در حالت این در (ریفالکس)، میشود اسید برگشت دچار فرد نباشد، کافی مري انتهاي بندارة انقباض اگر :« » گزینۀ
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ATP

ADP
K+ Na+

یاخته

علتهاي از اضطراب، و وتنش آماده غذاهاي از اندازه از بیش استفادة و نامناسب غذایی رژیم الکلی، نوشابههاي مصرف کشیدن، سیگار نیست. باریک، رودة و معده اندازة به آن دیوارة حفاظت
اسیدند. برگشت

مییابد. کاهش چربی در محلول ویتامینهاي و چربیها جذب و چربیها گوارش دوازدهه، به صفرا ورود کاهش با مییابد. کاهش دوازدهه به صفرا ورود صفرا، کیسۀ سنگ به مبتال فرد در :« » گزینۀ

میشود. جذب درونبري، فرآیند طریق از و است آب در محلول ویتامین یک ویتامین که حالی در

میدهد. افزایش را چگال کم لیپوپروتئینهاي میزان کلسترول، حد از بیش مصرف و کمتحرکی چاقی، اشباع، چربیهاي مصرف :« » گزینۀ
منفی. فشار کار و ساز و مثبت فشار پمپ دارند تهویه در کارمتفاوت و ساز نوع دو مهرهداران 2 گزینه - 125

گزینهها: سایر در موارد بررسی

پهن، کرمهاي (مانند پریاخته جانداران هم و پارامسی) (مانند میشوند دیده تکیاخته جانداران هم میکنند مبادله محیط و یاخته بین را تنفسی گازهاي انتشار، طریق از که جاندارانی بین در ( گزینۀ
شیرین) آب هیدر

است. بیمهره خاکی کرم ولی دارد وجود پوستی تنفس خاکی، کرم در ( گزینۀ

میرود. عقبی هوادار کیسههاي به دمیدهشده هواي بیشتر دم مرحلهي در است، یکطرفه پرندگان در ششها درون هوا جریان جهت ( گزینۀ
موارد: بررسی و میدهند. رخ ملخ قلب انقباض یا سیستول درهنگام (ج) و (الف) موارد 2 گزینه - 126

میشوند. باز میشوند، خارج قلب از که رگهایی ابتداي در موجود دریچههاي ، صفحهي در شکل به توجه با و قلب انقباض با - (الف):درست
بستهاند. دریچهدار منافذ قلب انقباض هنگام در - نادرست (ب):

میشود. پمپ (سینوسهایی) حفرههایی درون به رگها طریق از همولنف قلب انقباض با - درست (ج):
ندارد. تنفسی گازهاي انتقال در نقشی آن مواد گردش دستگاه و است حشره نوعی ملخ - نادرست (د):

است. کرده مرتبط شکمی رگ به را پشتی رگ ، کمکی) (قلب رگی کمان جفت خاکی کرم در 4 گزینه - 127
گزینهها: سایر رد

برمیگردد. قلب به دریچهدار منافذ طریق از مستقیم بهطور همولنف حشرات، خون گردش در : گزینۀ

هستند. (پشتی) لولهاي قلب داراي حشرات : گزینۀ

میکند. کمک خون جریان به کمکی) (قلب رگی کمان جفت و پشتی قلب خاکی، کرم در : گزینۀ
احساس نبض صورت به که میرود پیش سرخرگها طول در موجی صورت به بطن انقباض هر دنبال به سرخرگ، حجم تغییر میباشد. سرخرگ نوعی شده داده نشان شکل 4 گزینه - 128

میشود.
گزینهها: سایر بررسی

میریزد. راست) و چپ ترقوهاي (زیر سینه سیاهرگهاي به لنفی مجراي دو طریق از لنفی رگهاي و مویرگها از عبور از بعد لنف : گزینۀ

نمیشود. آنها وارد خون و هستند بسته سرخرگها ابتداي دریچههاي هنوز هنگام این در است. دهلیزها انقباض شروع معنی به ، موج قلۀ ثبت : گزینۀ

است. خون به باریک رودة دیوارة از شده جذب چربیهاي انتقال لنفی، دستگاه سایر وظایف از یکی : گزینۀ
4 گزینه - 129

میکند. خارج آن از را سدیم یون و وارد یاخته به را پتاسیم یون غلظت، شیب برخالف و انرژي مصرف با پتاسیم و سدیم دهندة انتقال پروتئین

که میکند ترشح مخاطی مادة مري دارد. قرار مري از بعد بالفاصله که میشود آغاز معده در پروتئینها شیمیایی گوارش میشوند. فعال باریک رودة درون لوزالمعده پروتئازهاي 4 گزینه - 130
یعنی خود سازندة واحدهاي به باریک رودة یاختههاي آنزیمهاي و لوزالمعده پروتئازهاي فعالیت نتیجۀ در پروتئینها آن در که دارد قرار باریک رودة معده از بعد ندارد. گوارشی آنزیم

.( و گزینۀ (تایید میشوند. آبکافت آمینواسیدها،

ویتامین جذب براي که میکنند ترشح داخلی (فاکتور) عامل آن، غدههاي کناري یاختههاي که دارد قرار معده آن از قبل بالفاصله و میشود کامل باریک رودة در پروتئینها شیمیایی گوارش

شود. کمخونی از خطرناکی نوع و ویتامین کمبود سبب میتواند یاختهها این آسیب و است ضروري باریک رودة در
است. شده تشکیل پایه غشاي با همراه پوششی بافت الیه یک از تنها خونی مویرگهاي دیوارة 1 گزینه - 131

گزینهها: سایر در موارد بررسی

نمیشود. دیده االستیک رشتههاي و ماهیچهاي الیۀ مویرگها، دیوارة ساختار در ( گزینۀ

میشود. دیده پایه غشاي و االستیک رشتههاي کوچگ سرخرگهاي ساختار در ( گزینۀ

میشود. دیده پیوندي بافت و االستیک رشتههاي سرخرگها ساختار در ( گزینۀ
میشوند. ترشح گردیزه یاختههاي ازخود مواد برخی الف) مورد 4 گزینه - 132

میگیرد. صورت ترشح نفرونها و کننده جمع مجراي در پس میدهد. تغییر کننده جمع مجراي و کلیوي لولههاي از عبور هنگام را شده تراوش مایع ترکیب ترشح و بازجذب فرایندهاي ب) مورد
است. فعال صورت به موارد بیشتر در ترشح ج) مورد

نشدهاند. تولید ماده پیش بر آنزیم اثر پی در پتاسیم یون مثل مواد برخی کنید دقت د) مورد
نادرستاند. (د) و (ب) موارد 2 گزینه - 133

موارد: بررسی
ششی. گردش نه دارند قرار آئورت) (نظیر عمومی گردش سرخرگهاي دیوارة در فشاري گیرندههاي - درست الف)

مجرا. نه میکنند ترشح خون به را هورمونها فوقکلیه، نظیر درونریز غدد - نادرست ب)
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پیام تنفسی) (گازهاي افزایش و کاهش به مربوط شیمیایی گیرندههاي - درست ج)
میکنند. ارسال بصلالنخاع به را عصبی

نمیشود. محسوب مویرگ دیوارة ساختار جز مویرگی بندارة دارند. اثر نیز مویرگی بندارة صاف ماهیچههاي روي بر پتاسیم نظیر رگی گشادکنندة مواد - نادرست د)

میکند. تکمیل نادرستی به را نظر مورد جملۀ مورد«ب» فقط 1 گزینه - 134
کنیم. ترمیم را آسیبدیده بافتهاي یاختهها، کمک به بخواهیم که دارند) یاخته جانداران (همۀ نیستند بافت داراي جانداران همۀ بنابراین هستند، تکسلولی دیگر برخی و پرسلولی ازجانوران برخی

4 گزینه - 135

شدهاند. سازماندهی آوندي استوانه در آوندها لپه، دو گیاه ریشۀ در
گزینهها: سایر بررسی

دارند. وجود آکنهاي نرم یاختههاي ولی نمیشود، دیده مغز اینکه با لپه تک گیاه درساقۀ بنابراین، دارند. وجود زمینهاي و آوندي بافت سامانه در آکنهاي نرم یاختههاي ( گزینۀ

نمیشود. دیده مغز لپه تک گیاه ساقۀ در هم و لپه دو گیاه ریشۀ در هم ( گزینۀ

دارند. روپوست از بیشتري فاصلۀ لپه، تک گیاه ساقۀ به نسبت لپه دو گیاه ساقۀ در آوندي دستههاي ( گزینۀ

بردن بین از در که است آنزیمی لیزوزیم، میکند، تبدیل درشتتر مولکولهاي و ديساکارید یک به را نشاسته و میکند آغاز دهان در را کربوهیدراتها گوارش کار بزاق آمیالز 3 گزینه - 136
ندارد. گوارشی نقش و دارد نقش دهان درون باکتريهاي

گزینهها: سایر بررسی

میکنند. ترشح گوارش لولۀ درون به را بیکربنات مانند یونها از انواعی و آب روده، مخاط پوششی یاختههاي و مییابد پایان باریک رودة در چربیها گوارش :« » گزینۀ

آمینواسیدها)، (یعنی خود سازندة واحدهاي به پروتئینها باریک، رودة یاختههاي آنزیمهاي و لوزالمعده پروتئازهاي فعالیت نتیجۀ در غذایی)، مواد جذب اصلی (محل باریک رودة در :« » گزینۀ
میشوند. آبکافت

میگیرد. صورت کرمی حرکات توسط مکانیکی گوارش معده در است. معده پروتئینها، گوارش آغاز محل :« » گزینۀ

است. آبزي گیاهان سازشهاي از یکی برگ، و ساقه ریشه، در هوادار نرمآکنۀ 1 گزینه - 137
گزینهها: سایر بررسی

در فراوانی آب تا میشوند سبب و میکنند جذب آب فراوانی مقدار ترکیبات این دارند. خود ُکریچههاي در پلیساکاریدي ترکیبهاي کمآب، و خشک مناطق در گیاهان از بعضی :« » گزینۀ
میکند. استفاده آب این از کمآبی دورههاي در گیاه شود. ذخیره کریچهها

میشوند. برگها از آب حد از بیش خروج مانع و میکنند ایجاد روزنهها اطراف در مرطوبی اتمسفر هوا، رطوبت انداختن دام به با کركها گیاه)، هر در (نه خرزهره گیاه در :« » گزینۀ

حشره گونرا گیاه میپردازند. کوچک جانوران شکار به خود برگهاي بعضی کمک به حشرهخوار گیاهان میکنند. زندگی نیتروژن نظر از فقیر خاك در گونرا گیاه و حشرهخوار گیاهان :« » گزینۀ
نمیکند. شکار را کوچک جانوران بنابراین نیست، خوار

است. هستهاي چند یاخته داراي که است ارادي و مخطط ماهیچۀ نوع از میزراه خارجی بندارة 4 گزینه - 138
گزینهها: سایر رد

است. ارادي غیر داخلی بندارة (

است. ارادي صورت به مثانه تخلیه بزرگساالن در (

دارد. مانند تار یاختههاي و است مخطط ماهیچه خارجی بندارة (

میباشند. نزدیک پیچخوردة لولۀ و بومن کپسول دیوارة سنگفرشی یاختۀ پودوسیت، آوران، سرخرگ به مربوط ترتیب به ( ) تا ( ) بخشهاي 3 گزینه - 139
گزینهها: بررسی

میباشند. پامانند و کوتاه رشتههاي داراي دارند قرار بومن کپسول داخلی دیوارة در که ( ) پودوسیت یاختههاي ( گزینۀ

دارد. وجود آوران سرخرگ در ترشح، قابل مواد از بخشی بنابراین، میشوند. دفع ترشح وسیله به اضافی پتاسیم و هیدروژن یونهاي و داروها سموم، از بعضی ( گزینۀ

است. فراهم خوبی به آنها از مواد خروج امکان بنابراین و هستند منفذدار نوع از کالفک مویرگهاي است. شده متناسب تراوش براي بومن، کپسول ساختار هم و کالفک ساختار هم ( گزینۀ
پایۀ غشاي آن و شد خواهد روبهرو دیگري مانع با آنگاه کند، عبور منافذ این از بتواند پروتئینی اگر اما کنند، عبور منافذ این از نمیتوانند معمول بهطور دارند، که بزرگی اندازة علت به پروتئینها

تراوش از کننده ممانعت عامل اولین بنابراین، میکند. جلوگیري خوناب پروتئینهاي خروج از و مویرگهاست سایر در پایه غشاي از ضخیمتر برابر حدود در غشا این است. کالفک مویرگهاي
میباشد. مویرگ ضخیم پایۀ غشاي عامل دومین و آنها بزرگ اندازه مویرگ، از خارج به پروتئینها

شود. می آغاز جذب باز نزدیک، پیچخوردة لولۀ به شده تراوش مواد ورود محض به میباشد. نزدیک پیچخوردة لولۀ بخش ( گزینۀ

میگیرد. قرار ( (بخش خونی یاختههاي روي بر ( (بخش خوناب گریزانه، از پس است. گریزانه از پس خون مختلف بخشهاي به مربوط شکل 1 گزینه - 140
گزینهها: بررسی

در مییابد افزایش اریتروپویتین هورمون ترشح و کاهش خون به اکسیژن ورود بنابراین نمیگیرد، صورت خوبی به تنفسی گازهاي تبادل حبابکها در سورفاکتانت ترشح کاهش پی در :« » گزینۀ
میرود. باال نیز خونبهر میزان و یافته افزایش استخوان مغز در قرمز گویچههاي تولید نتیجه
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یاختۀکناري

یاختۀاصلی

کنندة ترشح یاختۀ
هورمون

پپسین
پپسینوژون

معدهحفره هاي

سطحی پوشش یاخته

کننده ترشح یاخته
مخاطی ماده

کناري یاخته

اصلی یاخته

معده غده

معده حفرة

( گزینه( به مربوط

معده داخلی عامل کاهش با است. ضروري باریک رودة در ویتامین جذب براي داخلی عامل میکنند. ترشح را داخلی (فاکتور) عامل و اسید کلریدریک معده غدد کناري یاختههاي :« » گزینۀ

کاهش بهر خون میزان بنابراین میشود. قرمز گویچههاي تولید کاهش سبب آن کاهش و میشود استفاده قرمز گویچههاي تولید در ویتامین این مییابد. کاهش خون در نیز ویتامین میزان
مییابد.

افزایش مییابد. کاهش ادرار راه از آب دفع ترتیب این به و میدهد افزایش را آب بازجذب کلیهها، بر اثر با هورمون این میشود. ترشح پسین مغزي زیر غدة از ضدادراري هورمون :« » گزینۀ
میشود. خوناب حجم افزایش و ادرار دفع کاهش سبب هورمون این ترشح

مییابد. کاهش ( بخش (نه هماتوکریت میزان نتیجه در و قرمز گویچههاي تولید میزان اسید، فولیک مصرف کاهش پی در :« » گزینۀ

صحیحاند. (ج) (ب)، (الف)، موارد 3 گزینه - 141
موارد: بررسی

میشود. مشاهده بزرگ بسیار منافذ آن مویرگهاي در که میشود تولید کبد در بیلیروبین درست، الف)
. دارد وجود دار منفذ مویرگهاي روده در میدهند. باب سیاهرگ به نهایت در را خود خون نیز روده مویرگهاي درست، ب)

باشد. یاختهاي منافذ فاقد میتوانند آن مویرگهاي که دارد قرار مرکزي عصبی دستگاه و مغز در بزاق ترشح تنظیم مرکز درست، ج)
باشند. نداشته منفذي هیچ میتوانند مویرگها برخی که حالی در میدهد رخ دار منفذ مویرگهاي در تودهاي جریان نادرست، د)

سطح در میکنند ترشح بیکربنات که سطحی پوششی یاختههاي اما دارند، قرار معدي غدد عمق در و میکنند ترشح را لیپاز) و (پروتئازها معده آنزیمهاي غدهها، اصلی یاختههاي 3 گزینه - 142
دارند. قرار معدي غدد
گزینهها: سایر بررسی

ندارند. قرار اصلی یاختههاي مجاورت در مخاطی مادة کنندة ترشح یاختههاي همۀ میکنید، زیرمشاهده شکل در که همانطور :« » گزینۀ

نزدیکترند. معده دیوارة ماهیچهاي بافت به و دارند قرار معدي غدد عمیقتر مناطق در هورمون کنندة ترشح یاختههاي به نسبت معدي غدد اصلی یاختههاي برخی :« » گزینۀ

به را معده حفرههاي و رفتهاند فرو زیرین پیوندي بافت در معده مخاط پوششی یاختههاي میکند. قلیایی را حفاظتی ژلهاي الیۀ که میکنند ترشح نیز کربنات بی سطحی، پوششی یاختههاي :« » گزینۀ
وارد معده حفرات درون به سپس و مجاري درون به ابتدا سطحی، یاختههاي برخالف معدي غدد درون یاختههاي ترشحات میشوند. وارد حفرهها بهاین معده غدههاي مجاري میآورند. وجود

میشود.

نداشته حضور باکتريها این اگر میکنند. استفاده میباشد، گیاهان نیاز مورد نیتروژن فرمهاي از یکی که آمونیوم تولید براي آلی یا غیرمعدنی مواد از آمونیاكساز باکتريهاي 1 گزینه - 143

میسازند. نیترات آمونیوم، از نیز نیتراتساز باکتريهاي و میسازند آمونیوم ( ) مولکولی نیتروژن از نیتروژن تثبیتکنندة باکتريهاي باشند،
موارد: سایر بررسی

مییابد. ادامه کمتري مقدار به نیتروژن جذب باشند، نداشته حضور نیز نیترات و آمونیوم اگر پس میشود، جذب نیترات و آمونیوم بهصورت گیاهان مورداستفادة نیتروژن بیشتر :« » مورد

باکتريها این حضور عدم در کنند، تثبیت را نیتروژن میتوانند نیز دیگري جانداران چون بسازند، را آمونیوم تا میکنند استفاده جو مولکولی نیتروژن از نیتروژن تثبیتکنندة باکتريهاي :« » مورد
نمیشود. متوقف نیتروژن تثبیت

نمیشود. متوقف ساقه به آمونیوم انتقال آنها، حضور عدم در که میسازند را منفی یونی نیترات، دارد، مثبت بار که آمونیوم از نیتراتساز باکتريهاي :« » مورد

سرخرگهاي پس میشود. جدا اکلیلی سرخرگ عدد دو شاخه، دو ازآن که میشود دیده اکلیلی سرخرگ شاخه دو آئورت) سرخرگ (ابتداي آئورتی سینی دریچۀ از باالتر کمی 2 گزینه - 144
مشترك. شاخه یک نه میگیرند منشأ مجزا شاخه دو از راست، و چپ اکلیلی

هستند. صحیح کتاب گفتۀ طبق نیز و ، -گزینههاي
نادرستاند. موارد همۀ 1 گزینه - 145

موارد: بررسی
است. شده تشکیل آنها تجزیۀ حال در اجزاي و گیاهان) فقط (نه جانداران بقایاي از عمده طور به (هوموس) گیاخاك یا خاك آلی بخش نادرست: _ (الف) مورد

نقش فرایند این در میتواند نیز گیاهان ریشۀ نیستند، آن ایجاد عامل تنها ولی دارند نقش شیمیایی هوازدگی در که میدهند تشکیل را خاك زندة بخش میکروارگانیسمها نادرست: _ (ب) مورد
باشد. داشته

دارد. گیاهی غیر منشأ نیز آلی بخش از قسمتی و هستند گیاهی غیر خاك ریزاندامگانهاي که کنند تولید اسید میتوانند خاك ریزاندامگانهاي و آلی بخش نادرست: _ (ج) مورد

هستند. درست د و ب 4 گزینه - 146
گزینهها: سایر بررسی

میشود. تشکیل سازگان بوم چند از بوم زیست الف:
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است. محیط به پاسخ نوع یک نور سمت به گیاهان ساقههاي شدن خم ج:

است. صحیح (د) مورد فقط 1 گزینه - 147
میباشند. خود ساختار در فسفر داراي فسفات، گروه داشتن علت به نیز فسفولیپیدها نوکلئیکاسیدها، مولکول بر عالوه

دارد. را و ، اتم سه قطعاً زیستی مولکول هر
موارد: سایر بررسی

نیست. صحیح نوکلئیکاسید) از (نوعی دنا دربارة الف)
نمیکنند. ذخیره را وراثتی اطالعات فسفولیپیدها، ب)

است. آنزیمها فعالیت به مربوط ج)
نیستند. گوارش لولۀ جز پانکراس و کبد زیرا است؛ باریک رودة خود یاختههاي منظور دارد، نقش بیکربنات تولید در که گوارش لولۀ از بخشی شده، گفته سؤال صورت در 2 گزینه - 148

موارد: بررسی
نیست. گوارش لولۀ جز و است صحیح پانکراس براي مورد این الف) مورد

شدهاند. متصل هم به صفاق توسط شکم درون اندامهاي از بسیاري ب) مورد
نیست. گوارش لولۀ جز و است صادق کبد براي مورد این ج) مورد

دارند. گوارشی آنزیمهاي یاختهها این از گروهی میکنند. ترشح بیکربنات، جمله از مختلف یونهاي و آب مخاطی، مادة بر عالوه باریک رودة مخاط پوششی یاختههاي د) مورد

میباشند. بزرگ رودة و سنگدان معده، چینهدان، بهترتیب: تا شمارههاي و است دانهخوار پرندة گوارش لولۀ به مربوط شکل 4 گزینه - 149
موارد: بررسی

شروع). (نه مییابد ادامه کربوهیدراتها شیمیایی گوارش ملخ، چینهدان در کنید دقت اول: مورد
داریم. جذب اندکی معده در طرفی از میشود. ترشح گوارشی آنزیمهاي از مختلفی انواع انسان معدة در دوم: مورد

ندارد. معده خاکی کرم سوم: مورد

میشود. جذب سپس که میشود تولید ویتامین مقداري نیز بزرگ رودة در چهارم: مورد

را دم دیافراگم)، ماهیچۀ (نه بصلالنخاع در تنفسی مرکز بر اثر با است، واقع مغزي پل در که تنفسی مرکز دارد. قرار بصلالنخاع در عصبی مرکز و مغزي پل در عصبی مرکز 3 گزینه - 150
دهد. می خاتمه

گزینهها: سایر بررسی

است. شده صادر بصلالنخاع در تنفس مرکز طرف از که میشود انجام دستوري با ماهیچهها، این انقباض شود. می آغاز خارجی دندهاي بین و (میانبند) دیافراگم ماهیچههاي انقباض با دم، :« » گزینۀ

کند. تنظیم را دم زمان مدت میتواند مغزي، پل در تنفس مرکز :« » گزینۀ

تنفس مرکز فعالیت بصلالنخاع، در بلع مرکز حلق، از غذا عبور و بلع هنگام همچنین میدهد؛ خاتمه را دم بصلالنخاع، در تنفس مرکز بر اثر با است، واقع مغزي پل در که عصبیاي مرکز :« » گزینۀ
میشود. متوقف کوتاه زمانی براي تنفس و بسته ناي نتیجه در میکند. مهار دارد، قرار آن نزدیک در که را

هستد. نادرست «ج» و «الف» موارد 2 گزینه - 151
موارد: بررسی

در آنزیمی گوارش شروع محل هستند. چهارقسمتی معدة داراي نشخوارکننده پستانداران میشود. جذب یونها و آب حشرات راسترودة در هستند. مالپیگی لولههاي داراي حشرات الف) مورد
نیست. راستروده نشخوارکننده، پستانداران

است. شده متصل است، مکانیکی گوارش محل که سنگدان به روده ندارد، معده که کرمخاکی در میشود. انجام نشخوارکننده پستانداران رودة در اصلی جذب ب) مورد
(مانند دارد. وجود سنگدان آرواره، داراي جانوران تمام در گفت نمیتوان است. سنگدان وجود دلیل به جانور این در غذا کردن آسیاب است. حفرهاي چهار قلب با خزندهاي کروکودیل ج) مورد

میشود. غذایی وعدههاي تعداد کاهش سبب چینهدان، وجود ضمن در ملخ).
دستگاه اصلی یاختههاي لنفوسیتها است. لنفوسیتها تولید محل که است متصل آپاندیس به انسان در کور رودة میشود. انجام نشخوارکننده غیر پستانداران کور رودة در میکروبی گوارش د) مورد

هستند. ایمنی

میشوند. آبکش یاختههاي وارد انرژي) (صرف فعال انتقال روش به برگ) سبزینهدار (نرمآکنۀ منبع محل در آلی مواد و (ساکارز) قند اول مرحلۀ در 3 گزینه - 152
گزینهها: سایر بررسی

آوندي. عناصر نه میشوند آبکشی یاختههاي در آلی ترکیبات حرکت سبب تودهاي جریان ( گزینۀ

آبکشی. یاختههاي آب پتانسیل کاهش ( گزینۀ

میافتد. اتفاق این آبکشی برداري بار طی در ( گزینۀ

است. صحیح «الف» مورد فقط 1 گزینه - 153
موارد: بررسی

است. صاف نوع از ماهیچه آن تکهستهاياند همگی که باشد یاختههایی داراي ماهیچهاي بافت اگر الف) مورد
است. نادرست قلبی ماهیچۀ براي ب) مورد
نیست. صادق صاف ماهیچۀ براي ج) مورد

نمیکند. صدق اسکلتی ماهیچۀ براي د) مورد
تیموس غدة ناي، دوشاخهشدن محل جلوي در میکنند. مجرا وارد را خود ترشحات که دارد وجود برونریزي ترشحی غدد ناي دیوارة در میباشد. ناي شکل، در مشخصشده بخش 1 گزینه - 154

میشود. خون وارد آن ترشحات و است درونریز غدة یک که میشود مشاهده
هستند. برونریز غدد میریزند، مجرا درون به را خود ترشحات که غددي یادآوري:

گزینهها: سایر بررسی

دارد. ماهیچهاي یاختههاي خود، دیوارة در ناي همانند که است شده واقع ناي پشت در بالفاصله مري :« » گزینۀ

دارد. برعهده را هوا عبور مسیر نگهداشتن باز وظیفۀ ساختارها این در غضروف میباشد. غضروفی حلقههاي داراي نیز ناي است. غضروفی دیوارة داراي و دارد قرار ناي ابتداي در حنجره :« » گزینۀ
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دم حداکثر

بازدم حداکثر

جاري حجم

دمیذخیرهحجم
ظرفیت
حیاتی

زمان

تام ظرفیت

مانده باقی حجم

ذخیره حجم
بازدمی

غضروف جنس از کامًال ساختارها این دیوارة که کنید دقت اما میشوند، دیده غضروفی حلقههاي نایژهها، همانند ناي دیوارة در میشود. منشعب اصلی نایژة دو به خود انتهاي در ناي :« » گزینۀ
میشود. دیده پیوندي و ماهیچهاي بافت آنها بین و گرفتهاند قرار حلقهاي بهصورت غضروفها بلکه نیست؛

لیپیدها گروه به کلسترول میدانید که همانطور است. تماس در فسفولیپیدها دوالیۀ میانی قسمتهاي با آنها عمدهي بخش که هستند مولکولهایی کلسترول، و سرتاسري پروتئین 4 گزینه - 155
دارد. تعلق

نمیشود. انجام کلسترول توسط است شده آورده سه و دو یک، گزینههاي در که وظایفی و
است. درست «ب» مورد تنها 1 گزینه - 156

موارد: سایر بررسی
دارند. آنزیم به نیاز خود عملکرد براي بدن زندة یاختههاي سایر مانند ولی نمیکنند، ترشح آنزیم بزرگ رودة پوششی یاختههاي «الف»: مورد

میشود. چگالیتر کم لیپوپروتئین باشد بیشتر پروتئین به نسبت کلسترول «ج»:هرچه مورد

( ) انرژي. مصرف به وابسته یعنی است، برونرانی طریق از یاختهاي بین فضاي به روده پوششی یاختۀ از شده جذب لیپیدهاي انتقال «د»: مورد
موارد: بررسی است. صحیح «ب» و «الف» موارد 2 گزینه - 157

دارد. قرار زیرمخاط آن داخل سمت در و پیوندي بافت ماهیچهاي الیۀ خارج در الف:
اعظم قسمت عبارتی به هستند مخطط که آن اوایل جز (به میباشد صاف نوع از مري در و مخطط نوع از دهان ماهیچههاي اما است چندالیه سنگفرشی نوع از دو هر مري و دهان پوششی بافت ب:

مخطط). ماهیچۀ داراي کوچکی بخش و صاف ماهیچۀ داراي مري
ندارند. ماهیچه نتیجه در و نمیشوند محسوب گوارش لولۀ جزء بزاقی غدد ج:

میشود. آغاز دهان از غذاها مکانیکی گوارش شیمیایی گوارش د:
فسفات). کراتینین (نه میشود استفاده انرژي تأمین منظور به ماهیچهها در فسفات کراتین 2 گزینه - 158

گزینهها: سایر رد

میکند. زیاد را قرمز گویچههاي اریتروپویتین، تولید با که است کبد یک گزینۀ منظور ( گزینۀ

میشود. دفع بیشتر نیز اسید اوریک آب، دفع افزایش با ( گزینۀ

میشوند. مستقل گردیزه به تراوش با دو هر که است گزینه نظر مد آب و اسید اوریک ( گزینۀ

هیدروژن یون و میشود تجزیه سرعت به و میگردد ترکیب آب با زیر واکنش طبق آن، و میگردد متصل هموگلوبینها به مستقیم بهطور انتقالی دياکسید کربن 1 گزینه - 159
میکند. ایجاد

میگردد. حاصل هیدروژن یون و میگردد متصل هموگلوبین به مستقیم بهطور مولکول . مولکول ورود بهازاي پس

نادرست: گزینههاي تشریح

خوناب. در نه میگردند تجزیه قرمز گلبولهاي در ترکیب :« » گزینۀ

میگردد. جدا هموگلوبین از و ماده دو ماهیچهها برخالف ششها مجاورت در :« » گزینۀ

یکساناند. دوبهدو زنجیرهها، این که شدهاند تشکیل پروتئین زنجیرة از هموگلوبین مولکول :« گزینۀ«
3 گزینه - 160

مبادلهاي بخش درون به کامل طور به جاري هواي لذا میشود، انجام عمیق دم ، شمارة تنفسی حجم در
میشود. وارد مبادلهاي بخش درون به نیز دمی ذخیرة هواي بیشتر بخش این در همچنین میشود. رانده
تشکیل را مرده هواي که میماند باقی تنفسی مجاري درون دمی ذخیرة هواي از اندکی بخش تنها

میدهد.
گزینهها: سایر بررسی

شکم ناحیۀ ماهیچههاي که حالی در میشود، انجام عادي دم ، شمارة نقطۀ تا شروع لحظۀ از :« » گزینۀ
میشوند. منقبض عمیق بازدم در

(حدود  مرده هواي یعنی مجاري در مانده باقی هواي از بیشتر میلیمتر) (حدود بازدمی ذخیرة هواي حجم مقدار میباشد. بازدمی ذخیرة هواي به مربوط ، شمارة تنفسی حجم :« » گزینۀ

میباشد. میلیمتر)

میشود. خارج ششها از جاري هواي سپس و دمی ذخیرة هواي سپس مرده، هواي ابتدا بازدم طی در میگیرد. صورت عمیق، دم یک از پس بازدم ، شمارة نقطۀ در :« » گزینۀ
در چه غشا از عبور براي دلیل همین به نیستند غشا لیپیدي فسفو مولکولهاي بین از عبور به قادر الکتریکی بار داشتن دلیل به که هستند موادي جمله از پتاسیم، نظیر یونهایی 3 گزینه - 161

دارند. نیاز غشایی پروتئینهاي به فعال انتقال فرآیند در چه و شده تسهیل انتشار فرایند
ها: گزینه سایر بررسی

باسدیم همانتقالی طریق از باریک رودهي پرز پوششی یاختهي داخل به آن ورود بلکه نمیباشد سدیم همراه به همواره باریک رودهي پرز پوششی یاختهي غشاي عرض از گلوکز عبور :« » گزینۀ
است.

به و مصرف با یاختهاي بین مایع به آن ورود و سلول این از خروج بلکه نمیباشد مصرف با همواره باریک رودهي پرز پوششی یاختهي غشاي عرض از سدیم عبور :« » گزینۀ
است. پتاسیم ـ سدیم پمپ کمک

اما است انرژي مصرف با و رانی برون طریق از باریک رودة پرز پوششی یاختههاي از پروتئین) و کلسترول لیپید، فسفو تريگلسیرید، شامل (ذرههایی میکرون کیلو شکل به لیپید خروج :« » گزینۀ
میباشد. انتشار طریق از آن ورود
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سلولز کنندة تجزیه میکروبهاي این نیز اسب کور رودة در میشود. ترشح جانوار این معدي کیسههاي و معده در آنزیمهایی موادغذایی تجزیۀ براي و است گیاهخوار جانوري ملخ 2 گزینه - 162
دارند. وجود

میپذیرد. صورت میکروبها، سلوالز آنزیم کمک به سلولز گوارش گاو، سیرابی در :« » گزینۀ

ندارد. سلولز تجزیۀ از حاصل مواد جذب در نقشی هیچ باریک رودة نتیجه در میافتد؛ اتفاق کور رودة در و باریک روده از بعد اسب، در سلولز گوارش کنید دقت :« » گزینۀ

ندارد. وجود سلوالز آنزیم ترشحکنندة مخاطی یاختههاي گاو، نگاري در :« » گزینۀ

آبکش. آوند (د) و فیبر (ج) (تراکئید)، نایدیس (ب) آوندي، عناصر (الف) 3 گزینه - 163
گزینهها: بررسی

است. نشده چوبی الن محل در فقط دیواره نوع، این در که است الندار آوند نوع از نایدیسها در دیواره چوبی تزئینات نوع :( ) گزینۀ

است. شده تشکیل پیوستهاي لولهي و رفته بین از عرضی دیوارة آوندي عناصر در :( ) گزینۀ

میباشد. چوبی تزئینات فاقد و است سلولزي آبکش آوند نخستین دیوارهي :( ) گزینۀ

هستند. مرده استحکامی و دراز یاختههایی فیبرها :( ) گزینۀ

میباشد. نادرست (ج) عبارت تنها میباشند. صحیح درسی کتاب متن با مطابق د) و ب (الف، عبارتهاي 3 گزینه - 164
کامل طور به تا برمیگردد دهان به مري طریق از سپس میگیرد. قرار باکتريها توسط شده تولید سلوالز تاثیر تحت بخش دو این در و میشود نگاري سپس و سیرابی وارد ابتدا جویده نیمه غذاي

میشود. هزارال وارد آبگیري براي نگاري از سپس و میرود نگاري و سیرابی به و شده بلعیده دوم بار براي سپس و شود جویده

دارد. وجود اکلیلی) سیاهرگهاي (نه اکلیلی سیاهرگ یک فقط قلب پشتی سطح در است. نادرست (د) مورد فقط 1 گزینه - 165
گزینهها: سایر بررسی

میشوند. دیده قلب باالي سطح در (سرخرگها) قلب از خروجی رگهاي و (سیاهرگها) قلب به ورودي رگهاي انسان قلب همانند گوسفند قلب در الف)

میشود. وارد اکلیلی سیاهرگ و زیرین، سیاهرگ بزرگ قلب راست) (دهلیز راست نیمۀ و ششی سیاهرگ قلب چپ) (دهلیز چپ نیمۀ به ب)
میشود. مشاهده اکلیلی سرخرگهاي ورودي دو سینی، دریچۀ باالي و آئورت سرخرگ ابتداي در ج)

هستند. پیوندي بافت به متعلق یاختههاي داراي اینها همۀ دارند. نقش طحال و کبد کلیه، از حفاظت در دو هر دندهها هم و ایمنی دستگاه یاختههاي هم 4 گزینه - 166
گزینهها: سایر بررسی

آنژیوتانسینوژن کلمۀ چاپ درسی کتاب اصالحیۀ طبق (توجه: ندارد. نقشی کلیه فوق غدههاي از حفاظت در کلیه کپسول روبرو، شکل مطابق کنید دقت :« » گزینۀ
است.) صحیح

شود. کلیهها افتادگی باعث است ممکن چربی بافت کاهش و چربی مقدار کاهش سبب دیابت کنید دقت :« » گزینۀ

ندارند. کالژن ترشح توانایی یاختهها این دارد. نقش کلیه از حفاظت در که دارد وجود ماکروفاژ مانند ایمنی یاختههاي کلیه، کپسول بر عالوه کلیه در :« » گزینۀ

میکند. کامل بهدرستی را عبارت (الف) مورد تنها 1 گزینه - 167
موارد: بررسی

دارد. زیادي آب بازجذب توانمندي آنها کلیهي که دارد وجود پرندگان و خزندگان برخی در نمکی غدد الف)
میشود. دیده آنها از برخی در بلکه نمیشود، دیده خزندگان همهي در بطنها کامل جدایی ب)

کنند. زندگی بیابانی و دریایی مناطق در میتوانند جانوران این ج)
نمیشود. دیده خزندگان همهي در وضعیت این حالیکه در میکند آسان را مضاعف گردشی سامانهي در فشار حفظ بطنها، جدایی د)

باال: به پایین از حیات بندي سازمان سطوح ترتیب 1 گزینه - 168
کره زیست - بوم زیست - سازگان بوم - اجتماع - جمعیت - جاندار - دستگاه - اندام - بافت - یاخته

است. باالتر سطح سه یاخته به نسبت حرکتی دستگاه :« » گزینۀ

است. باالتر سطح دو استخوانی بافت به نسبت حرکتی دستگاه :« » گزینۀ

است. باالتر سطح چهار ماهیچهاي یاختههاي به نسبت جاندار :« » گزینۀ

است. پایینتر سطح یک جمعیت به نسبت جاندار :« » گزینۀ

ندارند. مریستمی فعالیت توانایی که دارند وجود آکندهاي نرم یاختههاي پیراپوست، بخش در 3 گزینه - 169

از: عبارتاند بهترتیب تا بخشهاي

پسین چوب – آوندساز بنالد – پسین آبکش آوندهاي – پیراپوست –
گزینهها: سایر بررسی

دارند. نقش گیاه در پرورده و خام شیرة ترابري در بهترتیب آبکشی و چوبی آوندهاي :« » گزینۀ

میشود. تولید آوندساز) (بنالد پسین سرالد توسط پسین چوب :« » گزینۀ

میشوند. تولید پسین) (سرالد چوبپنبهساز بنالد توسط نرمآکنه و چوبپنبه یاختههاي که میباشد نرمآکنه و چوبپنبهساز بنالد چوبپنبه، شامل پیراپوست :« » گزینۀ

یک میشنویم، است، قلبی سهلختی و دولختی دریچههاي بستهشدن به مربوط که بطنها انقباض شروع در را قلب اول صداي استراحت، حال در سالم انسان یک قلب کار دورة در 1 گزینه - 170
تحریک اول (همیشه است. شده منتشر پایین شکل طبق دهلیزها میوکارد بافت سرتاسر در گرهی بافت تحریکات که است این از ناشی که میشود شروع دهلیزها انقباض اتفاق، این از قبل ثانیه دهم

عمل) بعد و داریم
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سرخرگسیاهرگ جریان جهت
آب

خون جریان جهت

درون هاي تیغه
آبششی هاي رشته

هاي آبششیرشته
سیاهرگ

سرخرگ
آبششی خارهاي

آب جریان جهت
آبششیکمان

0/3ثانیه
انقباض
دهلیزي بطنیانقباض قلبانبساط

0/1ثانیه 0/4ثانیه

T

SQ
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P

بطنی بطنیاستراحت دهلیزيتحریک تحریک

دهلیزي گره
بطنی

.شودمیقلبنوارازبخشیثبتباعثقلبقسمتهردرشدهایجادهايتحریک

سینوس گره
دهلیزي دهلیزها استراحت

A B C D E

گزینهها: سایر بررسی

آن. پایان در نه میرسد، بیشینه حد این به آئورت خون فشار بطنها انقباض اتمام از پیش ولی داریم، را بطنها انقباض پایان قلب، اول صداي از پس ثانیه ( گزینۀ

میکند. ایجاد نگاره الکتروقلب منحنی در را موج و میشود منتقل بطن دو بین دیوارة به بطنی – دهلیزي گرة از بطنها،تحریکات انقباض ابتداي در قلب اول صداي شنیدهشدن از پیش ( گزینۀ

سینی دریچههاي عمومی استراحت در ولی ندارد، وجود قلب باالیی حفرات از خون خروج براي مانعی که است عمومی استراحت شروع از بعد ثانیه معادل اتفاق این از قبل ثانیه ( گزینۀ
ندارد. را بطنها از خروج اجازة خون و هستند بسته

2 گزینه - 171
میدهد. رخ مکان یک از هوا خروج و ورود زیرا است، دوطرفه تنفسی هواي جهت نایدیسها در حشرات، در

است. دوطرفه تنفسی) (مجراي ناي در هوا حرکت جهت نیز، پرندگان در

شوند. مبادله محیط و یاختهها بین میتوانند گازها شیرین، آب هیدر یا پهن کرم مثل جانورانی در :« » گزینۀ

دارد. وجود تبادل براي مویرگی شبکه داراي تیغه چندین آبششی، رشتۀ هر در روبرو شکل طبق :« » گزینۀ

مخاطی مادة داراي دوزیستان میشود. دیده دوزیستان در که است پوست همان مهرهداران، تنفسی اندامهاي در ساختار سادهترین :« » گزینۀ
میکند. کمک پوستی تنفس کارایی افزایش به و مرطوب را پوستشان که هستند لغزنده

( گزینۀ (رد دارند. مثبتی نقش اندامها سایر و مغز عملکرد بهبود نیز و درمان!) (نه سرطان از پیشگیري در دیسه، رنگ و کریچه در شده ذخیره رنگی ترکیبات 2 گزینه - 172

( گزینۀ (تایید میکنند. کنترل را تنفس مثل بدن حیاتی عملکردهاي مغز،

( گزینۀ (رد یابد. افزایش کاروتنوئید مقدار و شده تجزیه سبزینه است ممکن کریچه، و دیسه رنگ برخالف سبزدیسه ساختار در

( گزینۀ (رد نمیشود. یافت کاروتنوئید کریچه در

است. قلب عمومی استراحت جز بخش این زیرا است. صحیح موج باالروي بخش براي الف) مورد 4 گزینه - 173

شود. می وارد چپ بطن به روشن خون و راست بطن به تیره خون ، و موجهاي باالروي بخش زمان در ب) مورد

مییابد. کاهش دهلیزها دیوارة ماهیچۀ انقباض میزان ، موج باالروي مرحلۀ در ج) مورد

میکنند. مصرف خود فعالیتهاي سایر انجام براي ماهیچهاي یاختههاي کنید دقت د) مورد

موارد: بررسی 2 گزینه - 174
(درست) باشد. نمی شیمیایی گوارش محصول آب ولی میشود؛ جذب هزارالآب در که کنید دقت میگیرد. صورت جانور رودة در گوارش از حاصل مواد جذب اول) مورد

(نادرست) میشود. هزارال وارد نگاري و سیرابی به ورود از بعد جویدهشده دوباره غذاي دوم) مورد
(نادرست) معده! دیوارة یاختههاي نه میشود، تولید میکروبها توسط سلولز تجزیهکنندة آنزیمهاي کنید دقت سوم) مورد

نقش گوارش در میکروبها، توسط تولیدشده آنزیمهاي بلکه نمیکند؛ تولید آنزیم خودش نگاري اما دارد. نقش کربوهیدراتها سایر گوارش در آنزیمها، ترشح با شیردان کنید دقت چهارم) مورد
(درست) دارند.
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مغزي پل
النخاع بصل

مغز سمت به

به مربوط عصبی پیام
اکسید دي کربن افزایش

به مربوط عصبی پیام
اکسیژن کاهش

اکسیژن هاي گیرنده

اي دنده بین هاي ماهیچه

دیافراگم

انقباض به مربوط عصبی پیام
ها ماهیچه

تنفسی مراکز

اکسید دي کربن گیرنده

 

پوششی بافت سامانۀ در که باشند آوندي یا آکنه سخت بافت به متعلق میتوانند چوبی دیوارة با مردة یاختههاي اما است، پوششی بافت سامانۀ به متعلق پوستک ترشحکنندة یاختۀ 3 گزینه - 175
نمیشوند. دیده

است. تماس در است پوششی بافت زیر که پایه غشا با داخلی الیه است الیه چند سنگفرشی پوششی بافت داراي مري : گزینه 4 گزینه - 176

گرد. نه هستند بیضی هستههاي داراي که هستند بیرونی یاختههاي غذا با تماس در : گزینه

گوش) حلزونی بافت (مثال نمیباشد نمونه تنها : گزینه

هستند. زیستی کاتالیزور آنزیمها که میدانیم میباشد اگزوسیتوز روش از لیزوزیم آنزیم خروج : گزینه
میباشد. صحیح گزینه

است. صحیح مورد چهار هر 4 گزینه - 177

میدهد. نشان را خوناب ، بخش و خونی یاختههاي ، بخش
موارد: بررسی

آن، دنبال به و مییابد افزایش اریتروپویتین ترشح میزان و یافته کاهش بافتها به اکسیژنرسانی نتیجه در و شده مخلوط روشن و تیره خون بطن، دو بین دیوارة بودن ناقص درصورت اول) مورد
میشود. بیشتر قرمز گویچههاي تولید میزان

میشود. کمخونی باعث موضوع این و میشود داخلی عامل تولید توقف نتیجه در و کناري یاختههاي فقدان سبب معده برداشتن همچنین میشود. خونی کم باعث فولیکاسید کمبود دوم) مورد

مییابد. افزایش بخش نتیجه در و خون در موجود آب میزان آلدوسترون حد از بیش ترشح صورت در سوم) مورد
می افزایش اریتروپویتین هورمون ترشح میزان خون اکسیژن کاهش دنبال به میشود. تنفسی گازهاي تبادل کاهش نتیجه در و سورفاکتانت کاهش سبب دوم نوع هاي یاخته به آسیب چهارم) مورد

مییابد. افزایش قرمز گویچههاي تولید میزان آن دنبال به و یابد.
میشوند. تخلیه معده حفرة به معده، غدة ترشحات واقع در د. دار تفاوت معده غدة با معده حفرة رو، روبه شکل مطابق 3 گزینه - 178

است.(نادرست) شده تشکیل یاخته نوع یک از فقط معده حفرة هر شکل مطابق کنید دقت : گزینۀ

(نادرست) میشوند. ایجاد زیرمخاط) نه ) مخاط پیوندي بافت به مخاط پوششی بافت نفوذ اثر در : گزینۀ

(درست) میباشند. قلیایی ماده و موسین کننده ترشح یاختههاي معده، حفرات یاختههاي همۀ : گزینۀ

(نادرست) میشود. ترشح خون به پیلور مجاور در معده غدد یاختههاي برخی توسط گاسترین هورمون کنید دقت : گزینۀ
موارد: بررسی 1 گزینه - 179

است. استراحت حال در دیافراگم ماهیچۀ عمیق بازدم در الف) مورد
میرسد. خود میزان کمترین به ششها درون هواي فشار عمیق دم در ب) مورد

میکنند. مصرف بیشتري زیستی انرژي و بوده انقباض حال در خارجی دندهاي بین ماهیچههاي عمیق دم در
(نادرست) مییابد. افزایش شکم اندامهاي به فشار و شده مسطح دیافراگم و کم ششها درون هواي فشار دم شروع با ج) مورد

انقباضاند. حال در داخلی دندهاي بین و شکمی ماهیچههاي دو هر عمیق بازدم در د) مورد
و مغز از اکسید دي کربن افزایش به مربوط عصبی پیام پایین، شکل به توجه با که میدهد افزایش را تنفس آهنگ بصلالنخاع، در تنفسی مرکز بر اثر با اکسید دي کربن افزایش 1 گزینه - 180

باشند. منفذ هرگونه فاقد مغزي مویرگهاي است ممکن که میشود ارسال بصلالنخاع به نخاع
گزینهها: سایر بررسی

میباشند. اکسیژن کمبود به مربوط آئورت قوس در موجود شیمیایی گیرندههاي اما است افزایش دارد مهمتر نقش که محرکی ( گزینۀ

مغزي. پل نه میگذارد اثر بصلالنخاع بر افزایش ( گزینۀ

نمیشود. مربوط به که ششهاست حد از بیش شدن پر منظور ( گزینۀ

میباشد. صحیح د و ج ب، موارد 3 گزینه - 181
است) لگنچه سمت به رأسشان بخشمرکزي ساختارهاي حالیکه (در مرکزي. بخش نه دارد قرار قشري بخش مجاورت در کلیه کپسول است. نادرست الف:

گزینهها: سایر بررسی
است. مشاهده قابل گردیزه نوع دو هر کلیه لپ هر در است. درست (ب): مورد

میشود. دیده کلیه ستونهاي نام به قشري بخش از انشعاباتی مرکزي)، (بخش هرمها بین فاصله در است. درست (ج): مورد
باشد. داشته قرار چربی بافت مجاورت در میتواند و نمیباشد کلیه لپ جزء کلیه کپسول میگویند. کلیه لپ یک را آن به مربوط قشري ناحیه و هرم هر است. درست (د): مورد

میباشد: صحیح «ج» عبارت تنها 1 گزینه - 182
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شود. انجام درختان پوششی بافت در موجود عدسکهاي و روپوست توسط شده تولید پوستک روپوست، در موجود هوایی روزنههاي طریق از میتواند تعرق
نادرست: موارد بررسی

میشود. تشکیل پیراپوست در عدسک است. صادق هوایی روزنههاي مورد در فقط الف)
نیست. صادق عدسکها مورد در ب)

است. صادق هوایی روزنههاي مورد در فقط د)

در گرفتن قرار یا طوالنی ورزشهاي قلبی، و تنفسی بیماريهاي کمخونی، از ناشی میتواند که میشود اریتروپویتین هورمون معنیدار افزایش سبب خون، اکسیژن مقدار کاهش 3 گزینه - 183
استخوان مغز یعنی هدف اندام به قلب از نهایت در و قلب به سپس زیرین سیاهرگ بزرگ به کبد و کلیه یعنی آن تولیدکنندة اندامهاي از هورمون این ترشح افزایش نهایت در که باشد ارتفاعات

میشود. ارسال
گزینهها: سایر رد

نمیکند. ترشح اریتروپویتین طحال، که میکنند خونسازي جنینی دوران در طحال و کبد :( ) گزینۀ

نیست. صادق خونی کم براي :( ) گزینۀ

بافتها به پراکسیژن خون تیره، و روشن خون اختالط علت به است ممکن بیماران این در میشود. شنیده عادي غیر صداهاي نیست کامل قلب حفرههاي میانی دیوارة که بیمارانی در :( ) گزینۀ
میگردد. اریتروپویتین ترشح افزایش به منجر امر این که نرسد

از: عبارتاند حیات سازمانیابی تا سطوح 1 گزینه - 184

میآورند. وجود به را جمعیت یک میکنند، زندگی خاص مکانی و زمان در که گونه یک افراد -

میآورند. وجود به را اجتماع یک دارند، تعادل هم با که گوناگونی جمعیتهاي -

میسازند. را بومسازگان میگذارند، هم بر که تأثیرهایی و محیط غیرزنده و (اجتماع) زنده عوامل -

مشابهاند. جانداران پراکندگی و هوا) و (آب اقلیم نظر از که میشود تشکیل بومسازگان چند از بوم زیست -

است. زمین زیستبومهاي همۀ شامل زیستکره -

نادرستاند. (ج) و (ب) (الف)، موارد 3 گزینه - 185
است. دنا) (مولکول سؤال، صورت منظور

موارد: بررسی
هستهاند. فاقد و یاختهاي تک باکتريها (ب): و (الف)

است. رشتهاي دو دنا مولکول (ج):
دارد. ساختاري واحد نوع چهار دنا مولکول (د):

هاي رگ دیوارة در مخاط زیر ساختار در همچنین دارند. حضور مخاطی الیۀ در ماهیچهاي یاختههاي میشوند. دیده زیرمخاط و مخاط الیۀ در ترشحکننده زیرغدد شکل به توجه با 2 گزینه - 186
میشود. مشاهده صاف ماهیچههاي خونی

حلقوي هاي ماهیچه
طولی هاي ]ماهیچه

مخاطی ماهیچه
پیوندي بافت
پوششی بافت

روده فضاي

[

غده
غده

سیاهرگ

سرخرگ
عصبی

پیوندي بافت
پوششی بافت [

مخاطی زیر

اي :ماهیچه

:مخاطی

:بیرونی

گزینهها: سایر بررسی

خارج از را شکم درون اندامهاي که است صفاق از بخشی بیرونی الیۀ دارد. نقش مواد جذب و ترشح در مخاط پوششی بافت میشود. دیده بیرونی الیۀ و مخاط الیۀ در سطحی پوششی بافت :« » گزینۀ
میکند. وصل هم به

نمیشود. یافت گوارش لولۀ الیه هر در متراکم پیوندي بافت :« » گزینۀ

میگیرد. صورت ماهیچهاي الیۀ توسط مستقیماً غذا کردن نرم و خرد و روده حرکات میشود. دیده ماهیچهاي الیۀ و مخاط زیر الیۀ در عصبی شبکۀ :« » گزینۀ

گزینهها: بررسی 4 گزینه - 187

مییابد. افزایش ادرار در کرآتینین و اوره غلظت همانند خوناب پروتئینهاي غلظت حین این در که میافتد اتفاق تراوش در خوناب :خروج گزینۀ رد

مییابد، بازجذب) (بهدلیل افزایش سدیم و ترشح) (بهدلیل کاهش پتاسیم غلظت که میگیرد صورت ترشح یا و جذب باز زمان در گردیزه مکعبی یاختههاي توسط زیاد انرژي مصرف : گزینۀ رد
نمیکند. تغییري گردهها و خونی یاختههاي تعداد

میشود. کم خون از یونها بعضی غلظت ترشح در و میگیرد صورت زیستی انرژي صرف با موارد بیشتر در ترشح هم و جذب باز هم : گزینۀ رد

میشود. کم ادرار در و زیاد خون در گلوکز و آمینواسیدها غلظت آن در که است جذب باز مفید مواد بازگشت : گزینۀ

میشود ترشح خون درون به کبد و کلیه یاختههاي از ویژهاي گروه توسط هورمون این دارد. بستگی اریتروپویتین نام به هورمونی ترشح به قرمز گویچههاي میزان تنظیم ما بدن در 4 گزینه - 188
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ویتامین آهن، وجود بر عالوه استخوان در قرمز گویچههاي ساختهشدن براي کند. زیاد را قرمز گویچههاي تولید سرعت تا میکند اثر است، بدن لنفی اندامهاي از یکی که استخوان، مغز روي و
است. الزم نیز فولیکاسید و

گزینهها: سایر بررسی

اثر با هورمونها این مییابد. افزایش فوقکلیه، مثل درونریز غدد از هورمونها از بعضی ترشح میگیریم، قرار امتحان استرس و ترس نگرانی، مثل روانی فشار ویژة حالتهاي در وقتی :« » گزینۀ
میدهند. افزایش را فشارخون و قلب ضربان کلیه، و قلب مثل اندامها بعضی روي

کلیهها در آب بازجذب سدیم، بازجذب نتیجۀ در و میشود سدیم بازجذب باعث کلیهها بر اثر با آلدوسترون هورمون گویند. (هماتوکریت) خونَبهر خونی، یاختههاي حجمی درصد به :« » گزینۀ
میشود. کلیه رگهاي در هماتوکریت کاهش سبب بنابراین مییابد. افزایش

کند. جبران را قرمز گویچههاي تعداد معمولی کاهش تا میشود ترشح کلیه یاختههاي از ویژهاي گروه از کم مقدار به طبیعی بهطور اریتروپویتین هورمون :« » گزینۀ

(درست) نمیباشد. شیمیایی گوارش محصول آب ولی میشود؛ جذب آب هزارال در که کنید دقت میگیرد. صورت جانور رودة در گوارش از حاصل مواد جذب اول) مورد 2 گزینه - 189
(نادرست) میشود. هزارال وارد نگاري و سیرابی به ورود از بعد شده جویده دوباره غذاي دوم) مورد

(نادرست) معده! دیوارة یاختههاي نه میشود، تولید میکروبها توسط سلولز تجزیهکنندة آنزیمهاي کنید دقت سوم) مورد
نقش گوارش در میکروبها، توسط شده تولید آنزیمهاي بلکه نمیکند؛ تولید آنزیم خودش نگاري اما دارد. نقش کربوهیدراتها سایر گوارش در آنزیمها، ترشح با شیردان کنید دقت چهارم) مورد

(درست) دارند.

میکند. تکمیل نادرستی به د و ج موارد 4 گزینه - 190
گرفتهاند. بر در را آوندها فیبر، دستههاي میبینید شکل در که همانطور

موارد: همۀ بررسی
میشوند. دیده متفاوتی شکلهاي به چوبی آوندهاي بنابراین و میگیرد قرار متفاوتی شکلهاي به چوبی آوندهاي دیوارة در لیگنین الف)

دارد. وجود نیز فیبر و آکنهاي نرم یاختههاي مانند دیگري یاختههاي آوندها، بر عالوه آوندي بافت سامانۀ در است. زمینهاي بافت سامانۀ در بافت رایجترین (پارانشیمی) آکنهاي نرم بافت ب)
است. شده تشکیل پیوستهاي لولۀ و رفته بین از عرضی دیوارة چوبی آوندهاي در دارند. نقش خام شیره درترابري چوبی آوندهاي ج)

ازدسته اي
آوندي عناصر

نایدیس

فیبر

آبکشآوند

همراهیاختۀ

آبکشیصفحۀ

بین از آنها یاخته میان زیرا زندهاند، اما ندارند، هسته یاختهها این دارد. آبکشی صفحه یاختهها این در عرضی دیوارة دارند، سلولزي نخستین دیوارة که میشود ساخته یاختههایی از آبکش آوند د)
است. نرفته بین از آنها یاخته میان و هستند زنده همراه یاختههاي دارند. قرار همراه یاختههاي نهاندانگان، آبکش آوندهاي کنار در است. نرفته

است. صحیح (الف) مورد تنها 2 گزینه - 191
موارد: سایر بررسی

دارند. نقش چسبناك ژلهاي الیۀ شکلگیري در زیاد مخاطی مادهي ترشح با معده غدد یاختههاي برخی - درست الف)
نمیکنند. ترشح بیکربنات معده غدد یاختههاي - نادرست ب)

معده) غدد در (نه است باریک رودة در

 

ویتامین جذب - نادرست ج)

و آرام تنفس در میکنند. شرکت دم فرآیند در خود انقباض با دو هر که هستند خارجی دندهاي بین ماهیچۀ دوم، عامل و دیافراگم ماهیچۀ اول، عامل دارد: دخالت عامل دو دم، در 1 گزینه - 192
دارد. عهده بر را اصلی نقش دیافراگم ماهیچه طبیعی،

گزینهها: سایر بررسی

دارد. نقش بازدم در ششها، کشسانی ویژگی :« » گزینۀ

میباشند. تماس در سینه قفسۀ استخوانی بافت با دو هر دندهاي بین ماهیچههاي و دیافراگم :« » گزینۀ

میشود. خارج گنبدي حالت از بصلالنخاع دستور با و است شکل گنبدي استراحت حالت در دیافراگم ماهیچۀ :« » گزینۀ

بافت یاختههاي میباشد. نیاز مورد سیتوپالسم تقسیم براي که کنند تولید را میوزین و اکتین پروتئینی رشتههاي میتوانند پریکارد در موجود پوششی بافت یاختههاي کنید دقت 4 گزینه - 193

مقداري نیز تیره خون در ،« » گزینۀ با ارتباط در است. زمینهاي مادة فاقد پوششی بافت باشید داشته توجه اما میکنند. تولید نیز کشسان و کالژن رشتههاي فوق، رشتههاي بر عالوه رشتهاي پیوندي
دارد. وجود اکسیژن

نهنج زیر در اسمزي گیرندههاي خوناب، در حلشده مواد غلظت افزایش علت به دیابت نوع دو هر در کند. بروز بیمزه دیابت و شیرین دیابت نوع دو است ممکن انسان بدن در 4 گزینه - 194
دچار بدن یاختههاي فعالیت بیماري دو این در همچنین میشوند. تحریک شیمیایی) پیک همان یا عصبی ناقل تولیدکنندة (نورونهاي تشنگی مرکز نورونهاي از گروهی نتیجه در تحریکشده؛
در نمیشوند. بیان ادراري ضد هورمون تولید در مؤثر ژنهاي یا ژن بیمزه، دیابت بیماري در ً مثال میکند. تغییر بدن یاختههاي از گروهی در ژن بیان تنظیم گفت میتوان درنتیجه میشود؛ تغییر

میکند. تغییر نیز یاخته ژن بیان تنظیم است، کرده تغییر یاخته فعالیت چون کلی بهطور نتیجه
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ها: گزینه سایر بررسی

 

نمیباشد؛ تراوش افزایش علت به بیماران این در ادرار حجم افزایش که کنید دقت مییابد. کاهش کلیوي تراوش میزان خون، حجم کاهش علت به بیمزه دیابت بیماري در کنید دقت :« » گزینۀ
شود. می مختل بدن هومئوستازي دیابت، نوع دو هر در همچنین است. یافته کاهش آب بازجذب بلکه

به سطح نسبت درنتیجه و شده کمتر یاختهها این حجم انرژي، تولید براي چربی تجزیۀ بهعلت شیرین دیابت در است. بیشتر آن در حجم به سطح نسبت باشد، کوچکتر یاخته چقدر هر :« » گزینۀ
بی دیابت در اما مییابد؛ افزایش کلیه در اسیدي مواد ترشح پروتئین، و چربی تجزیۀ علت به شیرین دیابت در کنید دقت نمیکند. تغییري نسبت این بیمزه دیابت در اما میشود؛ بیشتر آنها حجم

نیست. اینچنین مزه

زیرنهنج اسمزي گیرندههاي خون، اسمزي فشار افزایش علت به دیابت نوع دو هر در مییابد. کاهش ادرار اسمزي فشار آب، زیاد دفع علت به بیمزه دیابت بیماري در کنید دقت :« » گزینۀ
شود. می تحریک نیز هیپوتاالموس در تشنگی مرکز آن دنبال به و میشوند تحریک

است. صحیح (ب) مورد فقط 1 گزینه - 195
هستند. جانوري یاختۀ سیتوپالسم درون شکل کیسهاي ساختارهاي (وزیکول) ریزکیسه و (لیزوزوم) کافندهتن گلژي، دستگاه آندوپالسمی، شبکۀ

میکند. پر را هسته و یاخته غشاي بین فاصلۀ سیتوپالسم
موارد: سایر بررسی

دارد. فیزیکی اتصال هسته پوشش با آندوپالسمی شبکۀ الف)
دارد. نقش مواد ترشح و دستهبندي در گلژي دستگاه و پروتئینها تولید در زیر آندوپالسمی شبکۀ ج)

دارد. نقش یاخته در مواد جابهجایی در که است کیسهاي (وزیکول) ریزکیسه د)

میشود. مشاهده موج روي پایین بخش در که است بطنی - دهلیزي دریچههاي شدن باز از پیش و بطنی انقباض ثانیه مرحلۀ انتهاي در بطنها درون خون حجم کمترین 2 گزینه - 196

میکند. کامل درستی به را عبارت (ج) مورد تنها تماساند. در فسفولیپیدها بیرونی بخشهاي با که است پروتئینهایی منظور 1 گزینه - 197
موارد: بررسی

نیست. منفذ داراي غشا در پروتئینی هر (الف): مورد
نیستند. کربوهیدراتها با تماس در پروتئینها برخی (ب): مورد

دارند. نقش آن ساختاري انسجام حفظ در پس میدهند، شکل را غشا ساختار کربوهیدراتها و لپییدها پروتئینها، (ج): مورد
تماساند. در یاخته داخلی و خارجی سطح در غشا فسفولیپیدهاي سر دو هر با غشایی سراسري پروتئینهاي (د): مورد

است. پوششی بافتی سامانۀ سؤال منظور 2 گزینه - 198
است. صحیح «الف» عبارت تنها

عبارتها: سایر نادرستی بررسی
است. صحیح روزنه نگهبان یاختههاي براي فقط ب): عبارت

یاختهاي. دیوارة در نه دارد قرار روپوست سطح در پوستک پ): عبارت
بلوغ از بعد چوبی آوند تعریف این با ریشه کالهک و هادي و روپوستی زمینهاي، بافت یعنی که کرده ریشه نزدیک نخستین مریستم از گرفته منشاء یاخته نوع هر به اشاره سؤال 3 گزینه - 199

به توجه با آوندچوبی مثل مرده سلولهاي مورد در نیز گزینه و میباشد صحیح شماره گزینه دارد اشاره کالهک به فقط شماره گزینه پس ندارند انرژي ذخیره و تولید توانایی و هستند مرده
نمیکند. صدق پروتوپالست کلمۀ آوردن

نقش ویتامین جذب در که میشود معده داخلی فاکتور تولید عدم موجب کناري یاختههاي تخریب اصلیاند. یاختههاي و کناري یاختههاي گاسترین، هورمون هدف یاختههاي 3 گزینه - 200

اند. پیوندي) بافت (نوعی خون بافت یاختههاي قرمز گلبولهاي میکند. اشکال دچار را قرمز گلبولهاي ساختهشدن ، ویتامین جذب عدم دارد.
سایرگزینهها: بررسی

ندارند. قرار معده در مري انتهایی بنداره :« » گزینۀ

میکنند. حرکت پیلور سمت به معده باالتر بخشهاي از موجی بهصورت معده کرمی انقباضهاي و مییابد انبساط اندکی معده غذا، بلع از پس :« » گزینۀ

باشد. گلو باد خروج یا استفراغ اثر در میتوان مري انتهایی بندارة شدن شل و استفراغ نتیجۀ در میتواند پیلور شدن شل :« » گزینۀ

هستند. بافت این اصلی یاختههاي نورونها که است مختلفی یاختههاي داراي عصبی بافت کنید دقت است. صحیح چهارم مورد تنها 2 گزینه - 201
هستند. ارتباط در غدد با یا و دیگر نورونهاي با نورونها برخی همچنین نیست، صحیح پشتیبان یاختههاي براي کنید دقت الف)

است. صحیح (نورونها) عصبی بافت اصلی یاختههاي براي فقط مورد این ب)
ارتباط ماهیچهاي یاختهي یا دیگر نورون با است ممکن نورون کنید دقت دارد. دندریت و آکسون که است نورون عصبی پیام هدایت توانایی با رشتهمانند زوائد داراي عصبی بافت یاخته از منظور ج)

دیگر). بافتهاي یاخته هر (نه کند برقرار
میشود. مشاهده زندهاي یاخته هر در که هستند حیات ویژگیهاي جز ویژگی، دو این د)

لولۀ فاقد جانوران این میآورند. بهدست خود میزبان گوارش دستگاه یافته گوارش مواد از را مغذي مواد هستند، شیمیایی و مکانیکی گوارش فاقد که کدو کرم مانند جانورانی 1 گزینه - 202
هستند. گوارش

گزینهها: سایر بررسی

میشود. وارد چپ دهلیز به ششی سیاهرگ طریق از ششها در شده تصفیه خون است. حفرهاي قلب داراي که است پستاندار نوعی اسب :« » گزینۀ

کرم و پالناریا پهن کرم مانند بیمهرگانی میگیرد. صورت یاختهاي دون سپس برونیاختهاي بهصورت ابتدا گوارش دارند، گوارشی حفرة که پالناریا پهن کرم و هیدر مانند جانورانی در :« » گزینۀ
میکنند. استفاده خود بدن سطح یاختههاي تمام از گازي، تبادالت براي خاکی

میدهد. انجام گردشخون دستگاه دخالت بدون را خود گازي تبادالت حشرات، سایر همانند ملخ میافتد. اتفاق معده کیسههاي در برونیاختهاي گوارش پایان ملخ در :« » گزینۀ
براي نیز پپسین و دارد نقش پپسین به پپسینوژن تبدیل در اسید کلریدریک میکنند. ترشح نیز اسید کلریدریک که هستند کناري یاختههاي داخلی، عامل ترشحکنندة یاختههاي 4 گزینه - 203

است. الزم گوشت درون پیوندي بافت کالژن رشتههاي گوارش
گزینهها: سایر بررسی

میشوند. مري انتهاي بندارهي شدن شل سبب دو هر :« » گزینۀ
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آسیبپذیرند. اسید برابر در مخاطی مادة وجود بدون یاخته دو هر وگرنه است معده از کمتر مري در مخاطی الیهي ضخامت یعنی است کمتر معده به نسبت مري دیوارة حفاظت :« » گزینۀ

میشود. آن دیوارة چینخوردگیهاي شدن باز موجب آن، به کیموس) (نه غذا ورود که است گوارش لوله شکل کیسهاي بخش معده :« » گزینۀ

دارند. نقش یافته گوارش مواد جذب در که هستند باریک رودة پرزهاي سطح یاختههاي بیشترین ، ریزپرز داراي یاختههاي 3 گزینه - 204
موارد: بررسی

مونومر به ابتدا بلکه نمیشوند؛ جذب مستقیم بهطور مواد این میکند. تبدیل دیگري درشت مولکولهاي همچنین و مالتوز نام به ديساکاریدي به را نشاسته مولکول پانکراس، آمیالز آنزیم الف)
میشوند. جذب سپس و شده تبدیل

ندارد. ریزپرز و پرز بزرگ رودة کنید دقت اما میشوند؛ جذب سپس و میشود تولید ویتامین نیز بزرگ رودة در ب)
دارند. نقش یافته گوارش غذایی مواد جذب در فقط و نمیکنند تولید هورمون کدام هیچ یاختهها این ج)

هستند. گوارشی آنزیمهاي داراي خود سطح در یاختهها این د)

خود طول در سیاهرگها، اغلب که حالی در نمیشود، مشاهده دریچه سرخرگها اغلب در بنابراین، نداریم. دریچه قلب، از خروجی سرخرگهاي ابتداي در جز به سرخرگها، در 3 گزینه - 205
میکنند. یکطرفه را خون جریان جهت که دارند دریچههایی

گزینهها: سایر بررسی

دارند. قرار بدن سطحی نواحی در بیشتر سیاهرگها و عمقی نواحی در سرخرگها اکثر :( ) گزینۀ

میشود. وارد نیز سیاهرگ کبد، مانند اندامهایی به :( ) گزینۀ

دهند. جاي خود درون را بطن از شده رانده خون تا میشوند گشاد حالت این در سرخرگها میشود. پمپ سرخرگ درون به آن از خون زیادي مقدار ناگهان میشود، منقبض بطن وقتی :( ) گزینۀ

گزینهها: بررسی 4 گزینه - 206

در تنها و میگیرد صورت باریک روده در جذب و معده در گوارش نشخوارکننده، درگیاهخواران و کور روده در سلولز جذب و گوارش عمدة اسب، مثل غیرنشخوارکننده گیاهخواران در ( گزینۀ
است. توجه قابل گلوکز دفع میزان غیرنشخوارکننده پستانداران

دارد. ادامه هم روده در گوارش کند، می عبور مري از بار سه مجموعاً غذا تودة که نشخوارکنندگان در ( گزینۀ

میدهند. انجام شیردان در آنزیمی گوارش از قبل سیرابی در را میکروبی گوارش نشخوارکنندگان است. هزارال نشخوارکنندگان قسمتی چهار معدة از سوم بخش ( گزینۀ

نمیگیرد. صورت معده پیش از آنزیم ترشح میشوند. گوارش باعث معده پیش در معده کیسههاي و معده از شده ترشح آنزیمهاي ملخ در ( گزینۀ

است. صحیح «ب» و «الف» موارد 2 گزینه - 207
موارد: بررسی

هستند. سست پیوندي بافت داراي دو هر که دارد قرار زیرمخاط آن داخل سمت در و بیرونی الیۀ ماهیچهاي، الیۀ خارج در الف) مورد
قسمت عبارتی به هستند. مخطط که آن اوایل جز (به میباشد صاف نوع از مري در و مخطط نوع از دهان ماهیچههاي اما است؛ الیه چند سنگفرشی نوع از دو هر مري و دهان پوششی بافت ب) مورد

مخطط). ماهیچۀ داراي کوچکی بخش و صاف ماهیچۀ داراي مري اعظم
ندارند. ماهیچه درنتیجه و نمیشوند محسوب گوارش لولۀ جزء بزاقی غدد ج) مورد

میشود. آغاز دهان از غذاها مکانیکی گوارش و شیمیایی گوارش د) مورد

گزینهها: سایر میکند.بررسی تکمیل درستی به را عبارت «و» و «ج» «ب»، موارد 3 گزینه - 208

میدارد. نگه باز همیشه را ناي مجراي که دارد حرف یا اسب نعل به شبیه پیوندي) بافت به (متعلق غضروفی حلقههاي ناي، دیواره الف-
دارد. قرار هستند، پیوندي بافت به متعلق دو هر که غضروف با مستقیم تماس در پیوندي الیهي ناي دیوارهي ساختار در د-

 

صحیحاند. سوم و دوم موارد 2 گزینه - 209

است. مختلف گونههاي مشترك ویژگیهاي یافتن آن، پی در و تنوعزیستی مشاهدة زیستشناسان، اصلی هدفهاي از یکی : مورد

جنگل اخیر، سالهاي در را سیل وقوع علتهاي از یکی مثًال جملهاند؛ آن از خاك فرسایش و زیستی تنوع کاهش هوا، و آب تغییر دارد. زمین سیارة براي بدي بسیار پیامدهاي جنگلزدایی : مورد
میدانند. زدایی

درسی) کتاب صفحۀ (فعالیت . دارد وجود نیز جاندار هر در بلکه جانداران بین تنها نه تنوع : مورد

است. بیشتر بسیار دیگر جانداران از ذرهبینی، جانداران تنوع درحالیکه ببینیم؛ غیرمسلح چشم با نمیتوانیم را ذرهبینی جانداران دنیاي : مورد

میکنند. مصرف و تولید را خود حیاتی فعالیتهاي انجام براي که میکنند تولید جدید یاختههاي خود، مدام تقسیم با سرالدها انواع 1 گزینه - 210
گزینهها: سایر بررسی

است. آوندي بافتهاي منشأ آوندساز، بنالد میکنند. عمل نخستین سرالدهاي از بعد که هستند سرالدهایی پسین، سرالدهاي ( گزینۀ

کنند. فراهم را قطر افزایش براي الزم بافتهاي یاختهها، مدام تولید با میتوانند بلکه نمیکنند، ایجاد اندام پسین، سرالدهاي ( گزینۀ

آنها. همۀ نه دارند. قرار جوانهها در عمدتاً ساقه نخستین سرالدهاي ( گزینۀ
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