


پایه مجموعه تست آزمون: نام

بهمنی عباس

1

2

3

4

.................. گفت قاطعیت با میتوان ، .................. دریچههاي .................. دلیل به مقابل، شکل در - 1

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

« .................. معده «در مینماید؟ تکمیل بهدرستی را مقابل عبارت گزینه کدام - 2

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

تغییر) (با است؟ صحیح زیر موارد از مورد چند - 3
میشود. مشاهده استخوان مغز داراي اسفنجی بافت بازو، استخوان مرکزي مجراي اطراف در الف)

است. شده تشکیل چربی پیوندي بافت از هاورس، سامانههاي مرکزي مجراي در موجود زرد مغز بیشتر ب)
شود. تبدیل قرمز مغز به میتواند استخوان زرد مغز معده، مخاط پوششی هاي یاخته از گروهی تخریب پی در ج)

میشود. نیز استخوانی بافت یاختههاي از کلسیم شدن آزاد باعث مغز، کنارهاي سامانه در دوپامین آزادي بر عالوه کوکائین مصرف د)
میشود. اسکلتی ماهیچههاي عملکرد در اختالل سبب الکل مصرف ه)

1234

تغییر) (با .................. که مرحلهاي در زیتون، گیاه از سلولی میتوز تقسیم مختلف مراحل با رابطه در - 4

باشد. برابر کروماتیدها تعداد با کروموزومها تعداد است ممکن هستند، رؤیت قابل نوري میکروسکوپ با کروموزومها اند.

رؤیت قابل هسته در کروموزوم شوند، می متصل کروموزومها سانترومر به دوك رشتههاي میشوند. کشیده قطب هر

سانتریولهاي سوي به کروموزوم شوند، می کوتاه دوك رشتههاي میشود. تشکیل سلول وسط در پروتئین رشتههاي از

کمربندي میشوند، تبدیل کروماتین به کروموزومها

46

46

.................. است جانوري یاختۀ غشاي فسفولیپیدهاي دوالیۀ میانی بخش با تماس در آنها عمدة بخش که مولکولهایی - 5

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

.................. قطع بهطور میشود، دیده .................. آنها در که الیههایی انسان، گوارش لولۀ ساختار در - 6

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

1
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تغییر) شدهاند؟(با بیان درستی به انسان با ارتباط در زیر موارد از مورد چند - 7
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

تغییر) میباشد؟(با نادرست زیر گزینۀ کدام پیکري، عصبی دستگاه کنترل تحت ماهیچههاي همۀ دربارة - 8

باشند. متفاوت میتواند انقباض سرعت نظر از آن، سازندة تارهاي میشود. مشاهده هم اندك یاختهاي بین فضاي با بافتی آن ساختار در

هستند. زنجیره دو داراي آن در موجود میوزین مولکولهاي باشند. داشته نقش انسان بدن دماي حفظ در میتوانند هیپوتاالموس همانند

میدهد؟ روي اتفاق کدام دوم، صداي خاتمه تا قلب اول صداي شروع زمانی فاصله در سالم، فرد یک در - 9

قلب نوار در موج ثبت چپ و راست دهلیز دو انقباض

دوم گره به پیشاهنگ گره از الکتریکی پیام انتشار (الکتروکاردیوگرام) قلبی نوار منحنی در موج ثبت

QRS

T

«.................. انسان گوارش دستگاه فوقانی قسمتهاي است؟«در صحیح مقابل جملۀ کردن کامل براي موجود، موارد از مورد چند - 10
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

میکند؟ تکمیل نادرستی به را زیر عبارت مورد چند - 11
«. ................. 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

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 - 12
..................

دارد. قرار قلب ماهیچهاي الیۀ 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 ماهیچهاي الیۀ از پیام انتشار مانع که بوده عایق پیوندي بافت نوعی داراي خود اطراف در کوچکترین-

است؟ صحیح میشود، آزاد شکمی حفرة درون به تخمدان از جنسی چرخۀ نیمۀ در که یاختهاي هر دربارة مورد چند بالغ، و سالم زن یک بدن در - 13
شدهاند. تولید فرد تخمدان در میانیاخته، نامساوي تقسیم پی در الف)

بدهد. انجام لقاح زن، بدن به شده وارد اسپرم با میتوانند شرایطی تحت ب)

است. شده تولید فولیکولها از یکی در دوالد یاختۀ نوعی میوز تقسیم پی در ج)
میشوند. آزاد تخمدان از هیپوفیزي و جنسی هورمونهاي بین مثبت بازخوردي رابطۀ ایجاد از بعد د)

مورد مورد مورد مورد
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است؟ نشده بیان درستی به آستیگماتیسم بیماري دربارة زیر موارد از مورد چند - 14
نمیباشد. کروي و صاف کامًال قرنیه، و عدسی سطح بیماري این در الف)

نمیشوند. متمرکز شبکیه از نقطه یک روي ولی میرسند، هم به منظم طور به نور پرتوهاي ب)
نمیشود. تشکیل افراد این شبکیه روي تصویر عینک بدون ج)

میکند. جبران را قرنیه و عدسی انحناي یکنواختی عدم آن، عدسی که میکنند استفاده عینکی از دید، اصالح براي د)

1234

میکند؟ تکمیل نادرستی به را زیر عبارت گزینه، کدام - 15
« ........................................................................................... قطعاً .................. زبان، روي برجستگیهاي در »

دارند. قرار نگهبان یاختههاي بین در که میشوند مشاهده یاختههایی در - چشایی مژكهاي

میباشند. بزاق وجود نیازمند شدن تحریک براي چشایی جوانههاي در - چشایی گیرندههاي

میکنند. فراهم چشایی جوانۀ به غذا محلول ذرات ورود براي را فضایی - چشایی جوانههاي منافذ

دارد. وجود اندك یاختهاي بین فضاي داراي یاختههاي با بافتی در - عصبی رشتههاي

میکند؟ کامل صحیح بهطور را زیر عبارت مورد چند - 16
یاخته این نمیشود، یافت همتایی کروموزوم دو هیچ آنها بین در که شدهاند ردیف یاخته استوایی سطح در کروموزوم تعدادي یاخته، تقسیم نوعی «در

«.................. است ممکن
شود. متافاز مرحلۀ وارد مرحله، این از پس بالفاصله الف)

باشد. انسان بیضۀ در اسپرماتوسیت نوعی تقسیم حاصل ب) کند.
کامل را خود تقسیم تخمدان، درون فولیکولهاي از یکی در ج) باشد.

رشتمان تقسیم از مرحلهاي در جانوري یاختۀ نوعی به مربوط د)

مورد مورد مورد مورد 1234

. .................. گفت نمیتوان انسان، بدن در اندك یاختهاي بین فضاي با بافت نوعی با رابطه در - 17

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

میکند؟ تکمیل درستی به را زیر عبارت مورد چند - 18
« .................. 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

است؟ صحیح قطعاً گزینه کدام میکند، بروز بافتی آسیب پی در که بدن دفاعی خط دومین در موضعی پاسخ نوعی با رابطه در - 19
دهد. رخ همراه بدن مفاصل ساختار در اسید اوریک بلورهاي رسوب بهدنبال نیست ممکن الف)

دارد. مهمی نقش ایمنی پاسخ این بروز در قسمتی سه هستههاي داراي سفید گویچۀ نوعی ب)
میشوند. متصل آنها غشاي به و شده فعال باکتريها با برخورد از پس مکمل پروتئینهاي همواره ج)

میشوند. عمل وارد که هستند یاختههایی نخستین لنفی گره در مستقر خوارهاي درشت د)

است. نادرست ج همانند د مورد است. صحیح ب برخالف د مورد است. صحیح ج همانند ب مورد است. نادرست ب برخالف الف مورد
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مییابد. افزایش مقدار................. برخالف قطعاً.................. میگیرد، صورت که.................. ادرار تشکیل فرایند از مرحلهاي پی در - 20

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

................. قطعاً بگیرد، صورت ................. جدید زادة تولید زمانیکه تکجنسی، جانوران تولیدمثل فرآیند در - 21

است. ماده والد شبیه کامًال ایجادشده، زادة - ماده و نر جنسی یاختۀ لقاح بدون

دارد. حضور ماده والد بدن در تولد زمان تا جنین - ماده تولیدمثلی دستگاه به نر گامت ورود پی در

است. ماده جنس عهدة بر جنین، رشد براي الزم غذایی مواد تأمین - مغذي مواد واجد تخمک تولید دنبال به

میکنند. حفظ محیطی نامساعد عوامل از را جنین ژلهاي دیوارههاي - آب درون به گامت زیادي تعداد شدن آزاد پی در

است؟ نادرست انسان، باریک رودة در موجود آنزیمهاي همۀ دربارة مورد چند - 22
میشوند. ترشح غیرفعال، صورت به همواره الف)

میگردند. وارد دوازدهه، ابتداي به صفرا ترشحات با همزمان ب)
میگردند. تولید اندك، سلولی بین فضاهاي با سلولهایی در ج)

میشوند. خارج خود، سازندة سلول غشا توسط انرژي مصرف با د)

1234

است؟ نادرست گوسفند قلب تشریح با رابطه در مورد چند - 23
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

است؟ نادرست عبارت کدام انسان، بدن در آب تنظیم و ادرار شیمیایی ترکیب با رابطه در - 24

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

................. دارد، مستقیم ارتباط بازو سر .................. ماهیچۀ با که عصبی یاختۀ داغ، جسم با برخورد از پس دست کشیدن عقب انعکاس مسیر در - 25

میشود. ماهیچه انقباض موجب مغز از صادره عصبی پیام انتقال و هدایت با – دو

میکند. هدایت آسه پایانهاي به یاختهاي جسم از جهشی صورت به را عصبی پیام – سه

میکند. دریافت نخاع خاکستري مادة در را رابط نورون از مترشحه مهاري ریزکیسههاي – سه

میشود. یونها به نسبت ماهیچهاي یاختۀ غشاي نفوذپذیري تغییر موجب آسه پایانۀ غشاي سطح افزایش پی در – دو

میباشد؟ صحیح زیر موارد از مورد چند دارد، را عصبی پیام هدایت و تولید قابلیت که بینی حفرة سقف در موجود یاختۀ هر با ارتباط در - 26
میشود. شکل تغییر دچار پتاسیم، و سدیم یونهاي انتقال براي که دارد پروتئینی خود غشاي در -
میکند. ارسال بویایی پیاز در موجود نورونهاي به خود آکسون طریق از را حسی عصبی پیامهاي -

میباشد. تماس در بینی مخاطی ماده در شده حل بودار مولکولهاي با که میباشد مژكهایی داراي -

صفر 123
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. .................. هر گفت نمیتوان انسان بدن در استخوانها اعمال با رابطه در - 27

است. مؤثر نیز معدنی مواد ذخیرة در دارد، نقش ماهیچهها کمک به بدن حرکت در که استخوانی دارد.

نقش بدن درونی اندامهاي از حفاظت در کلسیم، ذخیرة قابلیت داراي استخوان دارد. اسفنجی بافت خود

ساختار در میشود، آسیب دچار استخوان پوکی در که استخوانی دارد. شرکت دست مچ مفصل دادن

حرکت در زبرین، زند استخوان

.................. بطنها درون خون حجم کمترین - 28

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

میکند؟ تکمیل نادرستی به را مقابل عبارت گزینه کدام - 29
«.................. عصبی، دستگاه .................. انسان بدن ریز درون «دستگاه

میباشد. خود زیرین سطح در پایه غشاي با یاختههایی داراي همانند-

باشد. تاثیرگذار انسان بدن سالم و زنده یاختههاي همۀ فعالیت بر مستقیم طور به میتواند برخالف-

میکنند. منتقل کننده ترشح یاختۀ به نسبت دوري فواصل تا را خود شیمیایی پیکهاي همۀ همانند-

میکند. ترشح خون جریان به را خود شیمیایی پیکهاي همۀ برخالف-

الف

ب

میکند؟ تکمیل صحیح طور به را زیر عبارت گزینه، کدام - 30
«.................. الف بخش .................. ب بخش مقابل، شکل غدة «در

میشود. محافظت کلیهها کننده احاطه پیوندي کپسول توسط - همانند

بگیرد. قرار هیپوفیزي و هورمونهاي مستقیم تأثیر تحت نیست ممکن - برخالف

میدهد. افزایش را فشارخون خون، حجم افزایش طریق از هورمون، نوعی ترشح با - همانند

دهد. افزایش را ششها حیاتی ظرفیت میتواند شیمیایی، پیک نوعی ترشح با - برخالف

LHFSH

کرد. مشاهده را ................. همانند .................. میتوان بالغ انسان بدن در دیابت نوع هر در - 31

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

تغییر) (با « .................. «تأمین مینماید؟ کامل درستی به را روبهرو جمله مورد چند - 32
است. اسپرم میانی قطعه عهدهي بر اسپرم ذخیره محل به تولید محل از اسپرم رسیدن براي الزم انرژي الف-

میگردد. ایجاد نامساوي سیتوکینز با که است سرگامتی در وزیکولی عهدة بر تخمک دور مانند ژل خارجی الیههاي تخریب براي الزم آنزیمهاي ب-
است. میزراهی – پیازي غدد عهدهي بر میزناي اسیدي ادرار کم مقادیر کردن خنثی براي قلیایی مایعی ج-

123صفر

است؟ صحیح گزینه کدام پیلور، دریچۀ مجاورت در معده دیواره در موجود حفرة هر دربارة بالغ، و سالم انسان بدن در - 33

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
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است؟ نادرست مورد چند انسان، بدن در باریک رودة پرزهاي سطح در موجود یاختههاي بیشترین با رابطه در - 34
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

میشود؟ یافت بالغ، فرد یک معدة درونی فضاي در که است آنزیمهایی همۀ مشترك ویژگی مورد، چند - 35
شدهاند. تولید گوارش لولۀ هورمونی عوامل تأثیر تحت – الف

شدهاند. ساخته معده غدد اصلی سلولهاي توسط فقط – ب
درآمدهاند. فعال صورت به کلریدریک، اسید کمک به – ج

آمدهاند. بهوجود آبدهی سنتز واکنشهاي توسط – د

1234

(با ............ میشود، .................. افزایش باعث .................. روي بر اثر با و دارد نقش بدن آب تنظیم در که هورمونی بالغ، و سالم فرد یک در - 36
تغییر)

میشود. ترشح مغز در نخود، اندازة به غدهاي پیشین بخش از قطعًا - غده آن ترشحی مادة تولید - برونریز غدهاي

است. شده تولید کلیه فوق قشري بخش یاختههاي در حتم بهطور - بدن به آب بازجذب - کلیه یاختههاي

میگردد. هیپوتاالموس در اسمزي گیرندههاي مستقیم تحریک سبب حتم بهطور - گلوکز مصرف - بدن یاختههاي

میشود. ترشح میانیاختهاي مادة به پانکراس النگرهانس جزایر یاختههاي از - گلیکوژن تجزیۀ - کبد یاختههاي

کند؟ می تکمیل صحیح بهطور را زیر جملۀ گزینه، کدام - 37
« ................. در قطعاً است، برخوردار بیشتري اهمیت از آن در اشتباه که یاختهها در هسته تقسیم نوعی «در

میشوند. فشرده و مضاعف کروموزومها آن از مراحلی یا مرحله

میباشد. متصل هسته درون کروموزومهاي سانترومر به دوك رشتههاي متافاز، هر

نمیکند. تغییر آن از قبل متافاز به نسبت سلول کروماتیدهاي تعداد آنافاز، هر طی

میشود. متصل دوك رشتۀ دو کروموزوم هر به تقسیم، دوك رشتههاي تشکیل شروع زمان

تغییر) (با نمیشود؟ مورد کدام صرف از حاصل انرژي دارد. سیناپسی ارتباط غیرعصبی سلول نوعی با عصبی سلول یک - 38

ویژهاش گیرندهي به عصبی ناقل اتصال عصبی ناقل مولکولهاي ساخت

سیناپسی فضاي به عصبی ناقل آزادسازي عصبی سلول غشاء در آرامش پتانسیل برقراري

ATP

.................. ، بیماري در - 39

میگیرد. قرار ایمنی دستگاه تهاجم مورد نخاع خارجی الیهي از بیشتر مخ خارجی الیهي

میشود. اختالل دچار عصبی پیامهاي جهشی انتقال میلین، غالف تدریجی تخریب با

میبرد. بین از کامال یا و کاهش بیماري عالئم لیپیدي، الیهي ترمیم و نوروگلیا عصبی سلولهاي فعالیت صورت در

است. شده ایجاد اختالل پیوندي بافت سلولهاي از گروهی عملکرد در آلرژي، همانند

MS

تغییر) (با است؟ صحیح عبارت کدام - 40

متصلاند. یکدیگر به اکسیژنی پل ازطریق درالکتوز موجود مونوساکاریدهاي

میکنند. آبکافت را ساکارز باریک رودهي یاختههاي در موجود یاختهاي میان آنزیمهاي

میشود. انجام معده لیپاز دراثرفعالیت بیشتر چربیها گوارش

میشود. دیده دوگانه پیوند درآن که رامیشکنند پروتئینی زنجیرة از بخشی پانکراس پروتئاز
6

مجموعهپایه
ت

س
ت

بهمنی عباس

www.konkur.in

forum.konkur.in



B

A

C

D

میکند؟ تکمیل نادرست بهطور را زیر عبارت گزینه، کدام - 41
« .................. 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

است؟ صحیح زیر موارد از مورد چند میکردند، استفاده تنفس انجام براي محلول اکسیژن از نوزادي دوران در که مهرهداري جانوران درباره - 42
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

3

2
1

4}

است؟ صحیح است، سالم فرد یک در تنفسی حجمهاي به مربوط که مقابل شکل با رابطه در گزینه کدام - 43

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

میکند؟ تکمیل درستی به را زیر عبارت گزینه کدام - 44
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

است؟ نادرست نهاندانه، گیاه یک پروردة شیرة در موجود نیتروژندار آلی ترکیبات دربارة عبارت، کدام - 45

نمایند. عبور سلولی غشاهاي از انتشار روش به میتوانند

میگردند. جابهجا مختلف جهات در و تودهاي جریان با متفاوت سرعتی با

میکنند. حرکت تصرف محل سمت به بیهسته و هستهدار سلولهاي کمک به

باشد. گرفته صورت غیرفتوسنتزکننده باکتري نوعی فعالیت از بعد است ممکن آنها تولید

تغییر) است؟(با صحیح گوارش دستگاه با ارتباط در مورد چند - 46

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

∙

∙

∙

∙

1234
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میکند؟ کامل مناسب طور به را زیر عبارت مورد، چند - 47
......................................... انسان، چشم میانی الیۀ از بخشی

است. درآمده برجسته و شفاف صورت به الف-
میدهد. وضعیت تغییر محرك، به پاسخ در ب- میشود.

تغذیه عدسی جلو شفاف مایع توسط ج- است. تماس در ها
نورون و نوري گیرندههاي داراي الیۀ با د-

1234

میکند؟ تکمیل درستی به را زیر جملۀ عبارت، کدام - 48
« .................. که استخوانی بافت «نوعی

میکند. تولید لنفوئیدي بنیادي یاختههاي میباشد، نامنظم استخوانی تیغههاي داراي

باشد. استخوان مغز و خونی رگهاي داراي میتواند میکند، تولید را خونی یاختههاي اغلب

میباشد. منشعب یاختههایی داراي میباشد، موازي متعدد مجاري داراي

است. شده تشکیل هاورس سامانههاي اجتماع از میدهد، تشکیل را بازو استخوان تنۀ بخش درونیترین

. .................. نیست ممکن انسان، خون در .................. معمول طور به - 49

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

تغییر) (با مینماید؟ تکمیل نامناسب بهطور را زیر عبارت مورد چند - 50 میگیرد.» صورت ادامه
در ..................................................... انسان، خون به ادراري ضد هورمون زیادي مقدار تزریق «با

سلولها بین مایع و خون غلظت کاهش الف)
مثانه دیوارة کشش هاي گیرنده تحریک دفعات افزایش ب)

گردیزه اطراف مویرگی دوم شبکۀ داخل به آب ورود کاهش ج)
هیپوتالموس در ضدادراري کنندة مهار هورمون تولید افزایش د)

4321

است؟ صحیح انسان، جنین در ناف بند و جفت ساختار دربارة مورد، چند - 51
میشود. منتشر کوریون به مادر خونی رگهاي از غذایی مواد الف)

هستند. اکسیژن از غنی خون حاوي ناف بند به مربوط بیشتر پیچخوردگی با رگهاي ب)
میکنند. رها انگشتی زوائد اطراف به را مادر خون رحم، رگهاي پ)

دارد. وجود جنین خون به مادر دفاعِی پروتئینهاي ورود امکان ت)

1234

است؟ صحیح هستند، مژك داراي که انسان گوش تعادلی بخش یاختههاي دربارة زیر، موارد از مورد چند - 52
کنند. هدایت مغز ساقۀ باالي در مراکزي به را شده تولید حسی پیام عصبی، رشتههاي طریق از میتوانند - الف

دهند. تغییر را مغز عصبی بافت یاختههاي از گروهی الکتریکی پتانسیل میتوانند - ب
دارند. قرار رشتهاي گلیکوپروتئینهاي و پروتئینها از شبکهاي روي بر - ج

هستند. تماس در مجاري درون مایع با خود مژكهاي توسط - د

1234
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تغییر) (با « .................. «در میکند؟ کامل نادرستی به را روبهرو عبارت مورد چند - 53
میدهد. رخ گوارش لولۀ در سلولز آبکافت گیاهخوار، پستاندار هر الف-

است. معده با تماس در مري گیاهخوار، جانور هر ب- ندارد. وجود آنها توسط سلوالز آنزیم
تولید امکان گیاهخوار، جانوران ج- است. ضروري سلولز گوارش براي میکروبها وجود کند،

می تغذیه گیاهان از که جانوري هر د-

4 123

میکند؟ تکمیل نادرست بهطور را زیر عبارت مورد، چند - 54
« .............................................................................................................. 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

................. دیوارة ساختار در .................. االستیک رشتههاي - 55

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

میکند؟ تکمیل بهدرستی را زیر عبارت مورد چند - 56
مییابد.» افزایش آنها خوناب در .................. هورمون میزان هستند، .................. که کسانی گفت «میتوان

پاراتیروئیدي - صفرا عملکرد و ترشح در اختالل داراي الف)
تونین کلسی - پاراتیروئید غدههاي پرکاري به مبتال ب)

گلوکاگون - نوع شیرین دیابت به مبتال ج)

صفر

I

123

تمایز، و تقسیم از پس میگردند؛ مواجه ویژه آنتیژن یک با بار نخستین براي وقتی گردن، لنفی گرههاي در موجود لنفوسیتهاي انسان، بدن در - 57
مورد چند میشوند. متصل آنتیژن به که میکنند تولید پروتئینهایی تقسیم قدرت فاقد یاختههاي این میآورند. بهوجود تقسیم توانایی فاقد یاختۀ تعدادي

تغییر) است؟(با صحیح پروتئینها این دربارة
میشوند. تولید یاخته مرکزي هسته در موجود دناي اطالعات کمک به *

هستند. را اولیه آنتیژن به اختصاصی اتصال براي یکسان جایگاه دو داراي همواره *
کنند. شناسایی را بدن به شده وارد بیگانه یاختههاي فقط مستقیم، طور به میتوانند *

باشند. داشته حضور بدن یاختهاي بین مایع و لنف و خون در آزادانه صورت به میتوانند *

B

1234

« دارد. وجود ................. در گفت نمیتوان » میکنند؟ تکمیل درستی به را روبهرو عبارت مورد چند - 58
یاخته هستهي آن، پشتی ریشهي همانند نخاعی، عصب الف)

یاخته هستهي آن، شکمی ریشه همانند نخاعی، عصبی پشتی ریشه ب)
اي یاخته جسم نخاعی، عصب برخالف نخاعی، عصب شکمی ریشه ج)

یاختهاي جسم نخاعی، عصب برخالف نخاعی، عصب پشتی ریشه د)

1234
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میکند؟ تکمیل بهدرستی را زیر عبارت آن، اجزاي و دراز استخوان یک تنۀ از بخشی ساختار مورد در گزینه کدام - 59
« .............................................................................................................................................................. گفت «میتوان

میباشد. قرمز مغز داراي آن استخوانی بافت خارجیترین میباشند. هسته فاقد هاورس سامانۀ

مرکزي مجراي در موجود یاختههاي از گروهی میباشند. اندك یاختهاي بین فضاي با یاختههایی

داراي استخوان، این تنۀ الیۀ بیرونیترین میشود. یافت هاورس سامانههاي ساختار در فقط

فشرده استخوانی یاختههاي

میافتد. اتفاق .................. بالفاصله .................. انسان، بازوي سر سه ماهیچۀ انقباض هنگام - 60

اکتین به میوزین پروتئینهاي اتصال از پیش - غلظت شیب جهت خالف در کلسیم یونهاي حرکت آنها از

ديفسفات آدنوزین مولکولهاي جداشدن از پیش - میوزین پروتئینهاي سر پارویی حرکت میوزینها به

خطوط نزدیکشدن از پس - میوزین سر به تريفسفات آدنوزین مولکولهاي اتصال تريفسفات آدنوزین

مولکول از انرژي آزادشدن از پس - اکتین پروتئینهاي از میوزین سرهاي شدن جدا
Z

................. است خود مقدار بیشترین در .................. در خون فشار که هنگامی - 61

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

................. قطعاً دارد، را گلیکوژن تجزیه توانایی که یاختهاي هر بالغ و سالم انسان یک بدن در - 62

میباشد. رشتهاي گلیکوپروتئینهاي و پروتئینها از شبکهاي فاقد ، خود زیرین سطح در

میدهد. انجام مصرف با و کامل صورت به خود درون در را گلوکز تجزیه

کند. تولید برد کوتاه شیمیایی هاي پیک میتواند شرایطی در

میکند. دریافت را گلوکز سرخرگها انشعابات طریق از تنها

O2

.................. سرخرگها بالغ، فرد بدن در - 63

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

شود؟ واقع مفید بدن براي میتواند زیر مورد کدام در عصبی، مدت طوالنی تنشهاي بروز - 64

باکتریایی بیماري با مبارزه دوم نوع دیابت بیماري کنترل

اسکلروزیس مالتیپل بیماري عالئم کاهش سرطانی یاختههاي علیه مبارزه

است؟ درست زیر عبارت کدام - 65

مییابد. افزایش بیگانهخوار یاختههاي فعالیت آنتیژن، به پادتن اتصال پی در همواره

میکنند. خنثی را مار سم و میشوند فعال مکمل پروتئینهاي مار، سم پادزهر تزریق از پس

میکنند. عمل آنتیژنی گیرندة عنوان به و میگیرند قرار پادتنساز یاختۀ روي بر تولید، از پس پادتنها بعضی

بیاندازد. راه به را شده برنامهریزي مرگ آنزیم، و پرفورین ترشح و هدف یاختۀ به اتصال با میتواند لنفوسیت نوع Tهر

است؟ نادرست مورد چند - 66
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-
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است؟ صحیح گیاهان در تعرق محل هر با ارتباط در زیر عبارتهاي از مورد چند - 67
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

2

1

تغییر) ..................(با یاختۀ برخالف .................. بخش شکل به توجه با - 68

میکند. حفظ پروتئینها از انواعی کمک با را خود غشاي سوي دو آرامش پتانسیل ،« » بخش داراي _« »

باشد. عصبی بافت به متعلق میتواند ،« » بخش داراي _« »

میباشد. غشا مجاور هستهاي داراي اسکلتی، ماهیچه _« »

ندارد. را خود غشاي سوي دو پتانسیل اختالف ناگهانی تغییر توانایی رابط، عصبی _« »

12

21

2

1

است؟ نامناسب زیر عبارت تکمیل براي گزینه کدام - 69
.................. 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

است؟ صحیح بینی حفرة با ارتباط در زیر عبارتهاي از کدامیک - 70

میگیرد. قرار بودار مولکولهاي با تماس در همواره بینی حفرة سقف در موجود یاخته هر

میشود. بویایی پیاز وارد سیناپس دادن تشکیل بدون مژكدار گیرنده هر آکسون

میکند. تغییر یونها برخی به نسبت آن غشاي نفوذپذیري بودار، مولکولهاي با برخورد پی در مژكدار، یاختۀ هر

میاندازد. دام به را هوا ناخالصیهاي خود ترشحات با مخاطی، مادة سازنده یاختۀ مجاور یاختۀ هر

. ................................................................................................................................... قطعاً .................. مژكداري حسی گیرندة هر بالغ، و سالم انسان در - 71

است. شده مستقر بینی حفرة سقف در - است یاختهاي جسم داراي است. آکسون و دندریت داراي - میشود تحریک شیمیایی مولکولهاي با که

است. مکانیکی گیرندة نوعی - است تماس در مایعی با آن مژكهاي میکند. ارسال مخچه به پیامی - میکند ایجاد عصبی پیام مکانیکی محرك یک با

میکند؟ تکمیل درستی به را زیر عبارت گزینه کدام - 72
شود.» افزوده .................. میزان بر و یابد کاهش .................. تا میشود سبب .................. هورمونهاي شدید کاهش فرد یک «در

هیپوتاالموسی. کننده آزاد هورمونهاي ترشح ادرار- در اسیداوریک و اوره غلظت میزان هیپوفیز- غدة پسین بخش در شده ذخیره ایمنی.

دستگاه ماکروفاژهاي بیگانهخواري قدرت – تنش شرایط در بدن آمادگی کلیه- فوقانی یاختههاي برخی از مترشحه

استخوانی. بافت زمینهاي ماده در موجود کلسیم یونهاي دياکسیدکربن- و مولکول تولید میزان تیروئید- غدة از مترشحه

هیپوتاالموسی. کنندة آزاد هورمونهاي ترشح تیروئید- غدة توسط معدنی مواد برخی مصرف میزان – هیپوفیز غدة پیشین بخش در شده تولید

ATP
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مینماید؟ کامل نامناسب طور به را زیر عبارت مورد، چند - 73

قطعاً..................» که میشود تولید نوکلئوتیدي غیر کربندار مادة نوعی ، ................ مصرف دنبال به ، تولید منظور به عضالت «در
میشود. مصرف کبد در نیتروژندار مادة نوعی تولید براي گلوکز- الف) میشود. وارد گردیزه به بومن،

کپسول دیوارههاي از عبور با فسفات- کراتین ب) میشود. متصل قرمز گویچههاي آهندار پروتئین به که
شود یونی تولید به منجر میتواند گلوکز- ج) میکند. عبور پوششی یاختههاي پایۀ غشاي از ادرار به ورود

براي کلیه، در تولید از پس فسفات- کراتین د)

ATP

1234

است؟ صحیح میشود، ترشح ادرار درون به که مادهاي هر دربارة زیر موارد از مورد چند - 74
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

میکند؟ تکمیل نادرست طور به را زیر عبارت مورد، چند - 75
«.................. میکند، عبور خونی مویرگهاي پوششی یاختههاي بین از که خونی یاختۀ هر سالم انسان «در

است. شده تولید استخوان مغز در موجود بنیادي یاختههاي تقسیم از الف) میشود. بافت وارد و
میکند عبور رگ از مقابل، شکل مشابه فرایندي طی ب) میگیرد. قرار بافتی بیگانهخوارهاي از
مترشحه شیمیایی مواد برخی تاثیر تحت ج) است. کرده ذخیره را یاخته نمو و رشد براي الزم

اطالعات آن درون که میباشد هسته یک داراي د)

1

2

3

4

میکند؟ تکمیل صحیح بهطور را زیر عبارت گزینه، کدام - 76
« .................. خون در .................. هورمون هر میزان ، .................. با همزمان بالغ، و سالم زن یک جنسی دورة «طی

میکند. کاهش به شروع - جنسی غدد محرك - پروژسترون و استروژن هورمونهاي میان غلظت اختالف حداکثر به رسیدن یابد.

می افزایش - تخمدان از مترشحه جنسی - خون در و مقدار میان غلظت اختالف حداکثر به رسیدن

مییابد. کاهش - تخمدان فولیکول از مترشحه - میکند رشد هورمون اثر تحت که تخمدان در یاختهاي تودة تولید آغاز

میکند. پیدا افزایش فولیکولی چرخۀ اول نیمۀ در - رحم دیوارة رشد در مؤثر جنسی - شکمی حفرة به تخمدان از ثانویه اووسیت آزادشدن

LHFSH

LH

است؟ درست خون در گازها حمل مورد در زیر، عبارت کدام - 77

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
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................. پروتئینی رشتۀ هر ینی، ُسِر ماهیچۀ سارکومر در - 78

مییابد. اتصال خط به ماهیچه، انقباض پی در میشود، متصل مولکول به که

گیرد. قرار عصبی ناقل با مستقیم تماس در شرایطی تحت میتواند ، خط به متصل

میگردد. ماهیچه انقباض به منجر شدن، کوتاهتر با روشن، بخش در موجود

باشد. کلسیم یون با تماس در انقباض، طی در میتواند تیره، بخش در موجود

ATPZ

Z

تغییر) (با میباشد؟ درست عبارت کدام است، شده منتقل بدن درون به کربن دياکسید و اکسیژن مبادلۀ سطح که جانوري هر مورد در - 79

میشوند. تجزیه سلولی خارج فضاي در بدن، در موجود مولکولهاي درشت از بعضی

است. یافته افزایش تنفسی گازهاي تبادل در خون گردش دستگاه کارآیی

است. اسمزي فشار از بیشتر مویرگها ابتداي در تراوش فشار

میشود. حرکت محدودیت باعث خارجی اسکلت

کند؟ می تکمیل درستی به را زیر عبارت گزینه، کدام - 80 «
................... مغزي زیر غدة پسین بخش بالغ، و سالم انسان در معمول طور «به

است. زیرنهنج عصبی یاختههاي آکسون پایانۀ و یاختهاي جسم قرارگیري محل میباشد. دوربرد شیمیایی هاي پیک برخی ترشح و ساخت محل

میشوند. وارد خون پیوندي بافت زمینهاي ماده به که میکند تولید را موادي باشد. می زنان شیري غدد در شیر تولید بر مؤثر هورمون نوعی ترشح محل

تغییر) (با کند؟ تکمیل نادرستی به را زیر عبارت میتواند موارد کدام - 81
« ................................................................... توسط شده تولید «هیستامین

کنند. هدایت آسیب موضع به را بیشتري خون سفید گلبولهاي نمیتوانند زخم، محل دیدة آسیب یاختههاي آ)
میشوند. مویرگها دیوارة صاف ماهیچههاي استراحت باعث بازوفیلها، ب) شود. بینی از آبریزش باعث

میتواند بافتها، در بازوفیلها مشابه یاختههاي ج) میشود. ترشح محل در خون فشار افزایش باعث خونی،
یاختههاي د)

د و ب و آ د و ج ج و آ ج و ب

نیست. برابر .................. تعداد با .................. تعداد سالم انسان کلیۀ در - 82

وابران سرخرگهاي – آوران سرخرگهاي دورلولهاي شبکههاي – کالفکها

هرمها – لپها گردیزهها – ادرار کنندة جمع مجاري

میتواند پیشین، هیپوفیز از مترشحه .................. هورمون همانند هیپوتاالموس .................. از مترشحه هورمون بالغ، و سالم مرد یک بدن در - 83
باشد. مؤثر .................

بینابینی یاختههاي از تستوسترون ترشح بر - عصبی- ترشحی یاختۀ

بینابینی یاختههاي از تستوسترون ترشح بر - غیرعصبی- درونریز یاختۀ

جنسی یاختههاي تغذیهکنندة یاختههاي فعالیت بر نحوي به - عصبی- ترشحی یاختۀ

استخوانها و ماهیچهها رشد بر غیرمستقیم، یا مستقیم بهصورت - غیرعصبی- درونریز یاختۀ

FSH

LH

FSH

LH

« .................. بالغ، و سالم زنان تخمدانی چرخۀ در معمول طور «به میکند؟ تکمیل صحیح بهطور را مقابل عبارت گزینه، کدام - 84

کند. آغاز را تخمدانی چرخۀ و کند رشد به شروع آنها از یکی میشود موجب فولیکولها روي هورمون اثر ابتدا در

میشود. آغاز تخم پذیرش جهت آمادگی براي رحم دیوارة ترشحی فعالیت رحم، داخلی دیوارة رشد سرعت کاهش بهدنبال

کند. می آغاز را خود ترشحی فعالیت زرد جسم یاختههاي است، تخمکگذاري اصلی عامل آن افزایش که هورمونی اثر با

کرد. مشاهده میتوان خون در را زنانه جنسی هورمونهاي مقدار حداکثر میباشد، برابر خون در هیپوفیزي هورمون دو مقدار که زمانهایی حدفاصل در

FSH

................. ندارد امکان دارند، خارجی لقاح که جانورانی .................. دارند داخلی لقاح که جانورانی در - 85

نماید. برطرف را جنین تغذیهاي نیازهاي تخمک غذایی اندوختۀ - همانند کند. محافظت نامساعد شرایط در جنین از تخم، ضخیم پوستۀ - برخالف

باشد. مادر با غذایی ارتباط وجود و جنینی دورة به وابسته تخمک اندازة - همانند میشود. استفاده جنین اولیۀ غذاي بهعنوان تخمک ژلهاي الیۀ - برخالف
13
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میباشد؟ صحیح رابط عصبی یاختهي هر غشاي در شده ایجاد عمل پتانسیل دربارهي زیر عبارات از یک کدام - 86

شود. می منفی آن بیرون به نسبت یاخته درون پتانسیل پتاسیمی، دریچهدار کانال شدن باز دنبال به رانویه، گرههاي در

یابد. می کاهش شدیداً آن، خارج سدیم همانند یاخته داخل پتاسیم غلظت عمل، پتانسیل پایان از بعد

میشود. وارد عصبی یاخته درون به پتاسیم، یون همانند سدیم یون همواره میلیولت، پتانسیل در

مییابد. دست میلیولت الکتریکی پتانسیل به خود، غشاي پتاسیم ـ سدیم پمپ کمک به عصبی یاختهي این

+10

−70

«. .................. معده غدد یاختههاي «برخی میکند؟ تکمیل درستی به را عبارت مورد چند - 87
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

.................. میشود مردمک شدن گشاد سبب که عصبی - 88

کند. کمک مخروطی یاختههاي تحریک به غیرمستقیم طور به میتواند است. فعال همیشه پیکري اعصاب برخالف

میباشد. محیطی عصبی دستگاه حسی بخش به مربوط میشود. عنبیه صاف ماهیچۀ هر انقباض موجب

1
2

3
4

میکند؟ تکمیل صحیح بهطور را زیر جملۀ مورد، چند - 89 «

.................... 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؟ درست میکنند، تولید کمتري عصبی پیام ثابت بهمحرك پاسخ در که انسان پوست در حسی گیرندة هر با ارتباط در گزینه کدام - 90

دارد. قرار پایه غشاي با تماس در پوست، گیرندههاي سطحیترین همانند کند. هدایت خود یاختهاي جسم بهسمت جهشی بهصورت را عصبی پیام میتواند

میکند. ارسال را عصبی پیام اطرافش، پوشش فشردهشدن و فشار اثر بر میکند. نخاع وارد پشتی ریشۀ طریق از را عصبی پیام تحریک، از پس

« .................. ناي، دیواره ساختار «در میکند؟ تکمیل درستی به را زیر عبارت مورد چند - 91
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

تغییر) (با ................. دارد، فرایند این در مهمتري نقش معموالً که محرکی تنفس، آهنگ تنظیم در - 92

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
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میشود. .................. گفت میتوان میوزین، سر .................. بالفاصله انسان، بدن دلتایی ماهیچۀ یاختۀ یک در - 93

متصل اکتین، پروتئینهاي به میوزین سرهاي - به اتصال از پس

کم آن، سارکومرهاي خطوط بین فاصلۀ – شدن جدا از پس

کمتر یکدیگر، از مجاور سارکومرهاي ضخیم رشتههاي فاصله تارچه یک در - به اکتین اتصال از قبل

بازگردانده آندوپالسمی شبکۀ به انرژي مصرف بدون کلسیم یونهاي – تجزیۀ و اتصال از قبل

ATP

ADPZ

ATPATP

نیست؟ صحیح زیر عبارت کدام - 94

است. متصل ترقوه استخوان به سینهاي ماهیچۀ زردپی همانند ذوزنقهاي ماهیچۀ زردپی

است. متصل کتف استخوان به بازو سر دو ماهیچۀ زردپی همانند بازو سر سه ماهیچۀ زردپی

میکنند. جدا هم از را گوارش لولۀ مختلف بخشهاي حلقوي ماهیچههاي صورت به بدن، دریچههاي کنندة کنترل اسکلتی ماهیچههاي

شود. تحریک خودمختار عصبی دستگاه عصبی رشتۀ توسط میتواند دارد، غیرارادي انقباض فقط که ماهیچهاي تار هر

است؟ صادق خونی رگ نوع هر با ارتباط در زیر مورد چند - 95
ماهیچهاي الیۀ داشتن ب) پایه غشاي داشتن الف)

حداکثر و حداقل خون فشار داشتن د) کشسان رشتههاي با الیهاي داشتن ج)

1234

است؟ صحیح مورد چند - 96
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

.................. لخته تشکیل هنگام در انعقاد براي ضروري پروتئینی غیر عوامل - 97

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

................. لپه، تک علفی گیاه یک ساقۀ خالف بر لپه، دو علفی گیاه یک .................. از شده تهیه نازك و عرضی برش مشاهدة در - 98

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

تغییر) است؟(با صحیح موارد کدام میسازد، را آبکش و چوبی آوندهاي که مریستمی بافت نوع هر دربارة دولپهاي، گیاه نوعی در - 99
است. گرفته قرار گیاه ساقه پوست از بخشهایی در الف)

میشود. تشکیل اولیه چوب آوند و آبکش آوند بین فاصل حد در ب)
میباشد. خود درون یاخته میان اندکی مقدار و درشت هسته داراي آنها یاختۀ ج)

است. موثر گیاه رشد در سلولزي، دیواره داراي یاختههاي مداوم تولید با د)

است. نادرست (د) برخالف (ج) است. نادرست (د) همانند (ب) است. صحیح (الف) برخالف (د) است. صحیح (ج) همانند (الف)

تغییر) (با است؟ نادرست داون نشانگان مورد در عبارت کدام - 100

است. ساله مادران برابر ساله، مادران در نشانگانداون به مبتال فرزند تولد احتمال

مییابد. افزایش میشوند، بالغ زنان در سالگی از پس که تخمکهایی دناي به آسیب امکان

میشود. دیده کروماتید داون، نشانگان به مبتال افراد سلولهاي کروموزومی کاریوتیپ در

دهد. رخ همتاي کروموزومهاي براي آنافاز در هم و آنافاز در میتواند هم جهش این

451035

35

94

III21
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تغییر) (با میکند؟ کامل مناسب طور به را زیر عبارت مورد چند جوان، زن یک در گامت تولید مراحل به باتوجه - 101

................. قطعاً دارد، قرار میوز پروفاز مرحله در که سلولی هر

است. آمده وجود به جنسی چرخه یک ابتداي در

است. شده احاطه پیکري یاخته تعدادي توسط

میآورد. وجود به را اسپرم از بزرگتر بسیار سلولی

میشود. تقسیم ، ترشح میزان حداکثر به واکنش در

I

∙

∙

∙

∙LH

1234

تغییر) (با ................. قطعاً .................. داراي گیاه در - 102

است. آمده بهوجود لقاح از قبل دانه غذایی بافت - دولپه و گل تشکیل توانایی

شد. خواهد مشاهده دانه زیرزمینی رویش - دوالد غذایی اندوختۀ با بالغ دانۀ

میکند. نفوذ گیاه همان در خامه و کالله بافت درون به گرده لولۀ - غیرمتحرك نر گامتهاي تولید توانایی

نمیشود. یافت همتا کروموزومهاي دانه ذخیره بافت دهنده تشکیل هاي یاخته در موجود کروموزومی مجموعه هر در - لپه تک دانۀ

 .................. است ممکن .................. همانند یکساله گیاهان در - 103

دهند. گل رویشی، رشد از مدتی از پس - گلدار چندسالۀ گیاهان شود. مصرف گل تشکیل براي ساقه در دخیرهشده مواد - دوساله گیاهان همۀ

کنند. فعالیت ریشه و ساقه در پسین سرالد یاختههاي - چندساله گیاهان همۀ شود. مشاهده گل و دانه تولید از پس گیاه رفتن بین از - ساله دو گیاهان بعضی

.................. در - 104

میکند. آغاز را خود فعالیت پتاسیم - سدیم پمپ عمل، پتانسیل پایان

است. آرامش پتانسیل حالت در نورون است، بسته پتاسیمی و سدیمی دریچهدار کانال که زمانی

است. بسته پتاسیمی و سدیمی دریچهدار کانال است، نفوذپذیرتر پتاسیم به نسبت غشاء که زمانی

مینماید. افزایش به شروع سیتوپالسم پتاسیم غلظت همانند بافتی میان آب سدیم غلظت عمل، پتانسیل پایان

- 105
تغییر) (با باشد. نمیتواند................. ، .................. که مغز ساقۀ بخشهاي از یک هر انسان در

ارتباط در حرکتی، اعصاب با میکند_ کنترل را بند میان ماهیچه داشته نقش بدن حسی پیامهاي تقویت در

است_ موثر قلب ضربان تنظیم در مغز به حسی پیامهاي از گروهی ورود محل دارد_ قرار بدن تعادل تنظیم

مرکز جلوي در باشد داشته نقش حرکتی فعالیتهاي در است_ نزدیکتر حسی اطالعات اغلب اولیه

پردازش محل به

است؟ صحیح زیستی، تنوع با رابطه در مورد چند - 106

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

. .................... قطعاً .................. که عصبی یاختۀ هر داغ، جسم با برخورد از پس انسان دست کشیدن عقب انعکاس مسیر در - 107

دارد. دندریت(ها) از بلندتر آکسونی - باشد مشاهده قابل نخاع خاکستري مادة در آن از بخش(هایی) میدهد. تغییر را خود از

بعد یاختۀ الکتریکی پتانسیل - شود تحریک خود از پیش نورون توسط آن در پیام هدایت فعالیت میشود. بازو ماهیچههاي از

یکی انقباض موجب - شود دیده نخاعی عصب شکمی ریشۀ در آن از بخشی است. میلین غالف با شده پوشیده دندریت(هاي)

داراي - دارد سیناپس نخاع در رابط عصبی یاختۀ با
16

مجموعهپایه
ت

س
ت

بهمنی عباس

www.konkur.in

forum.konkur.in



است؟ صحیح مورد چند - 108
باشند. نخاعی عصب پشتی ریشه در خودمختار عصبی دستگاه رشتههاي نیست ممکن الف-

باشند. نخاعی عصب پشتی ریشهي در محیطی عصبی دستگاه پیکري حرکتی بخش رشتههاي نیست ممکن ب-
میرسد. خود هدف اندام به نخاع شکمی ریشهي طریق از محیطی عصبی دستگاه پیکري حرکتی بخش رشته هر ج-

میرسد. خود هدف اندام به نخاغ شکمی ریشهي طریق از خودمختار عصبی دستگاه رشته هر د-

هیچکدام 123

میکند؟ تکمیل درستی به را زیر عبارت زیر، موارد از مورد چند - 109
« .................................................................. 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

است؟ صحیح باریک رودة در پروتئینها کننده تجزیه آنزیمهاي همۀ دربارهي عبارت کدام - 110

میشوند. تخلیه دوازدهه ابتداي به صفرا ترشحات با همراه باشند. داشته فعالیت خوبی به باریک رودة قلیایی محیط در میتوانند

شدهاند. تولید انرژي صرف با و پایه غشاي روي بر مستقر یاختههاي توسط میکنند. آبکافت آمینواسیدها، یعنی خود سازنده واحدهاي به را پروتئینها

است؟ نادرست میشود، ساخته بالغ و سالم انسان یک پانکراس برونریز بخش در که گوارشی آنزیم هر دربارة مورد، چند - 111
میشود. وارد دوازدهه درون به صفرا، مجراي با مشترك مجراي توسط الف)

میشوند. تبدیل فعال آنزیمهاي به تغییراتی ایجاد با دوازدهه، فضاي درون ب)

میباشند. دوازدهه درونی فضاي در قلیایی نیازمند خود فعالیت براي همگی ج)
میشوند. تولید اندك سلولی بین فضاي با یاختههایی توسط که بوده قوي و متنوع آنزیمهایی د)

مورد مورد مورد مورد

pH

1234

میباشد؟ صحیح نشخوارکنندگان گوارش دستگاه با ارتباط در مورد چند - 112
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؟ صحیح دیافراگم به بنداره نزدیکترین مورد در گزینه کدام - 113

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

تغییر) میکند؟(با تکمیل نادرستی به را زیر عبارت گزینه کدام بالغ، فرد یک اسکلتی ماهیچههاي دربارة - 114
نیست.» ممکن .............................................................................. ماهیچهاي، تار هر .................. تارچه هر «در

آن ساختار در اکتین و میوزین پروتئینی رشتههاي مشاهدة - همانند یاختهاي تنفس براي اندامکهایی وجود - برخالف

پیوندي بافت زمینهاي مادة پروتئینی رشتههاي ترشح و ساخت - همانند خود ویژة گیرندههاي به عصبی ناقلهاي اتصال - برخالف
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3 ))

4 ))

2 ))
1 ))

است؟ نادرست مقابل شکل دربارة گزینه، کدام - 115

برود. بین از میتواند « » شمارة ، به مبتال افراد در

میشوند. یافت بدن ماهیچههاي از بسیاري در ،« » شمارة یاختههاي

است. فعال همواره عصبی، رشتۀ « » شمارة بخش در پتاسیم - سدیم انتقالدهندة پروتئین

است. همراه آن سازندة یاختۀ غشاي سطح افزایش با « » شمارة بخش در عصبی ناقل شدن آزاد

MS1

4

2

3

؟

................ ترشح افزایش صورت در سالم، فردي بدن در » میکند؟ تکمیل نادرست طور به را زیر عبارت ، گزینه کدام - 116
«.................. مقابل شکل غده از

مییابد. کاهش هیپوتاالموسی کننده آزاد هورمون نوعی ترشح میزان – یددار هاي هورمون

میکند. تغییر استخوانی بافت همانند ماهیچهاي بافت یاختههاي فعالیت – هورمون نوع هر

مییابد. افزایش زنده یاختههاي در زیستی انرژي تولید میزان – تیروئیدي هورمونهاي

میشوند. تحریک بیشتر مغز ساقۀ در افزایش به حساس گیرندههاي – دوربرد شیمیایی پیک CO2هر

(باتغییر) میکند؟ تکمیل درستی به را زیر عبارت مورد چند - 117
« ............................................... انسان کلیۀ یک از طولی برش در »

است. لگنچه سمت به آنها رأس که دارد قرار ساختارهایی مجاورت در کلیه کپسول الف)
میشود. دیده قشري بخش از انشعاباتی کلیه، مرکزي بخش در ب) باشد. داشته قرار چربی

بافت مجاورت در میتواند نمیباشد، کلیه لپ جز که کلیه از بخشی ج)

صفر 123

تغییر) (با است؟ درست انسان مورد در گزینه، کدام - 118

ببرند. بین از مستقیم طور به را بیماريزا عامل میتوانند پادتنها،

دارند. شرکت خونی یاختههاي از انواعی اختصاصی، غیر دفاع خطوط در

شوند. اگزوسیتوز یاختهاي، بین فضاهاي به مویرگها دیوارة از انرژي صرف با میتوانند نوتروفیلها

نمایند. تشدید را فاگوسیتها فعالیت خود، سطحی گیرندههاي تولید محل در میتوانند Bلنفوسیتهاي

«.................. همگی که دارد وجود جانورانی در نمکی «غدد میکند؟ کامل بهدرستی را روبهرو عبارت مورد چند - 119
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

است؟ نادرست انسان بدن ایمنی دستگاه مورد در مطلب کدام - 120

دارند. دخالت اختصاصی غیر دفاع در هم و اختصاصی دفاع در هم پروتئینها مانند سفید گلبولهاي

دارند. دخالت اختصاصی غیر دفاع خطوط در تنها قسمتی چند هستۀ با سفید گلبولهاي

ندارند. نقش سرطانی سلولهاي بردن بین از در مکمل پروتئینهاي

دارد. تعلق سلول پلیمرهاي از گروه یک به همواره آنتیژن برخالف آنتیژن گیرندة
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صحیح زیر موارد از مورد چند میباشد، بیضی یا گرد تکی هسته یک داراي که بالغ، و سالم انسان بدن خون در موجود سفید یاختۀ نوع هر دربارة - 121
است؟

دهند. می افزایش را بدن بافتهاي در موجود خوارهاي درشت فعالیت *مستقیماً
شوند. می فعال لنفی گرههاي در اي دارینه یاختههاي توسط ژن آنتی ارائه پی *در

دارند. کوچکتري اندازه سفید هاي گویچه سایر به نسبت و دارند اندکی یاختۀ *میان
میکنند. شناسایی را بیگانه عوامل ژن، آنتی گیرندههاي کمک خود،به حیات طول از بخشی *در

4 3 2 1

است؟ درست لپه دو علفی گیاه یک ریشه دربارة عبارت، کدام - 122

میکنند. حرکت سلولها بین سلولی برون فضاهاي و سلولی دیوارههاي طریق از فقط آب مولکولهاي

دارد. نقش کالهک و زمینهاي بافتهاي اپیدرم، تشکیل در فقط ریشه نوك مریستم

میشود. یافت منفذداري صفحۀ چوبی، آوند سلول هر انتهاي در

دارد. قرار آندودرمی سلولهاي جانبی سطوح در کاسپاري نوار

است؟ شده بیان بهدرستی مقابل، شکل در شده داده نشان مهم فرایند دربارة مورد چند - 123
است. پرندگان از بعضی جنینی دوران در عملکردي بخشهاي از اصلی یاختههاي حذف نشاندهندة الف)

میباشد. یاختهها در برنامهریزيشده دقیقاً فرایندهاي سري یک ایجاد علت به انگشتان در میانی پردههاي حذف ب)
میکنند. آن مرگ و یاخته اجزاي تجزیۀ به شروع یاخته در تخریبکننده پروتئینهاي ج)

میدهد. نشان را پرندگان از بعضی جنینی دوران در مردگی بافت نوعی د)

مورد مورد

مورد مورد

12

34

وجود منفی بازخوردي تنظیم زنانه جنسی هورمونهاي و جنسی غدد محرك هورمونهاي بین که زمانی هر بالغ، و سالم زن یک جنسی چرخۀ طی در - 124
................................................................................................................................................................................................................ نیست ممکن دارد،

باشد. برابر هم با هیپوفیز از شده ترشح و هورمون مقدار

باشد. کاهش حال در فرد خون در زرد جسم رشد در مؤثر هورمون میزان

شود. تشکیل میوز تقسیم از مرحلهاي در کروماتیدي ساختارهاي اووسیت تقسیم در

کند. تکمیل را خود میوز تقسیم لقاح، فرایند آغاز و اسپرم با برخورد صورت در ثانویه اووسیت

FSHLH

4

2

میکند؟ تکمیل صحیح بهطور را زیر جملۀ مورد، چند - 125
« .................. جانوران این همۀ در میشود. محافظت مهرهها ستون توسط پشتی عصبی طناب جانوران، از گروهی پیکر «در

میکند. عبور قلب حفرة هر درون از اکسیژن داراي خون - الف
میگیرد. قرار فشار تحت رگها درون بدن، در جابهجایی براي خون - ب دارند. نقش ها

میکروب با مقابله در استخوان در موجود قرمز مغز در شده بالغ لنفوسیتهاي - ج میشود.
استفاده محلول اکسیژن از گازي تبادالت انجام طی در نوزادي، دوران در - د

مورد مورد مورد مورد 1234

تغییر) (با است؟ درست انسان بدن دفاعی خط نخستین در مؤثر یاختههاي همۀ با ارتباط در مورد، چند - 126
هستند. اندکی بسیار بینیاختهاي فضاي داراي الف)

نمایند. هدایت و تولید را عصبی پیامهاي نمیتوانند ب)
دارند. را پرانرژي مولکولهاي ذخیرة و تولید توانایی ج)

صفر مورد مورد مورد 123
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میشوند. .................. سلولهاي توسط دارند، مؤثري نقش معده کیموس اسیدي اثر بردن بین از در که موادي همۀ انسان، باریک رودة در - 127

ساخته فراوان، ریزپرزهاي داراي تولید پایه، غشاي روي بر مستقر

وارد بینسلولی، مایع به برونریز غدد ترشح دوازدهه، ابتداي به صفرا سازندة

تغییر) (با است؟ نادرست میگیرد، صورت دهان در آن ترشح مغزي پل تأثیر تحت که عاملی با ارتباط در مورد، کدام - 128

است. ایدز ویرس داراي و ناقل میکند. کمک چشایی احساس به

میشود. محسوب بدن دفاعی مکانیسم از جزیی است. سهیم فرد گوارشی فعالیت در

تغییر) (با .................. گفت میتوان هستهاي چند یاختههاي با ماهیچهاي هر ارادي انقباض دربارة - 129

میآورند. بهدست گلوکز سوختن با و هوازي روش از فقط را خود انرژي زیاد، راکیزة داراي تارهاي میشود. درد هاي

گیرنده تحریک سبب اسید الکتیک زیاد مقادیر تولید با همواره کمتر، میوگلوبین داراي تار هر دارند. نقش فعالیت این

در قرمز و سفید تار نوع دو هر میشود. ایجاد اختالل ماهیچهاي یاختههاي پروتئینهاي فعالیت در شدید، و مدت

طوالنی انقباضهاي دنبال به

باشد؟ می درست عبارت کدام است، شده منتقل بدن درون به کربن دياکسید و اکسیژن مبادلۀ سطح که جانوري هر مورد در - 130

میشوند. تجزیه سلولی خارج فضاي در درشتمولکولها، همۀ دارند. حلقوي صاف ماهیچۀ یک خود، ابتداي در مویرگها، همۀ

دارند. یکنواخت و پایدار نسبتًا محیطی خود اطراف در زنده، سلولهاي همۀ دارند. کروموزوم مجموعۀ دو خود هستۀ در پیکري، سلولهاي همۀ

مینماید؟ تکمیل بهنادرستی را زیر عبارت گزینه، کدام - 131 «
................... هستند، .................. اسکلت داراي که جانورانی همۀ «در

میدهد. تشکیل را مغز جلو، در آن برجستۀ بخش که دارد وجود طنابی آنها بدن پشتی بخش در - درونی

میدهند. انجام را گازي تبادالت هم، با مرتبط و منشعب لولههاي طریق از یاختهها – بیرونی

میکند. حرکت آب، جریان مخالف سمت به جانور بیرون، به آب جریان فشار با - آبایستایی

میباشند. قلب و رگها پوششی الیۀ با تماس در میتوانند خونی یاختههاي – درونی

D
C

B

است. ................. نقطهي از کمتر ، نقطهي ثبت هنگام در .................. که داشت بیان میتوان زیر منحنی به توجه با - 132

– بطنها خون حجم

– باز دریچههاي تعداد

– دهلیزها ماهیچهاي تارهاي طول

– آئورت سرخرگ ابتداي در فشارخون

C

D

D

B

B

« ................. است، ممکن غده یک «ترشحات است؟ نادرست عبارت کدام - 133

باشند. داشته همدیگر مخالف تنظیمی عملکرد بدن در شوند. ذخیره غده از خارج در خون به ورود بدون

کنند. عمل عصبی ناقل عنوان به هم و هورمون عنوان به هم باشند. داشته دخالت میکروبها با مبارزه در

میشود؟ محسوب نیز لنفی اندام نوعی حال عین در و بوده بدن درونریز غدد جزء که است اندامی مشخصات از گزینه کدام - 134

میماند. ثابت آن فعالیت ولی مییابد کاهش آن اندازة سن، افزایش با دارند. عهده بر آن به مرتبط رگهاي تمام در

تنفسی گازهاي انتقال در را نقش اصلیترین بالغ، قرمز گویچههاي

است. گرفته قرار چپ و راست ششهاي بین و ناي شدن شاخه دو محل جلوي

شدهاند. احاطه پیوسته پایه غشاء وسیلۀ به و داشته تناتنگی ارتباط همدیگر با آن خونی مویرگهاي دیوارة در پوششی بافت یاختههاي

تغییر) (با .................. همگی میتوز، تقسیم از حاصل اندامکدار سلولهاي معمول، طور به - 135

میکنند. دریافت را مادر سلول سیتوپالسم از نیمی دارند. کروماتیدي تک کروموزوم

آمدهاند. بوجود مادر یاخته انقباضی حلقه ایجاد اثر در میدهند. تشکیل پروتئینی کمربند سیتوپالسم، تقسیم 20براي
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است؟ صحیح یاخته شدة ریزي برنامه مرگ با رابطه در مورد چند - 136
شود. انجام یاختهها برخی در تصادفی صورت به میتواند الف.
میشود. بیگانهخوارها توسط بیگانهخواري افزایش موجب ب.

میکنند. یاخته اجزاي تجزیۀ به شروع پروتئین چندین فرایند این طی ج.
دارند. نقش پدیده این در آنزیمها از انواعی ترشح با لنفوسیتها برخی د.

1234

« ................. منفی، تنظیمی خود عمل .................. مرحلۀ «در هستند؟ مقابل جملهي کنندة کامل زیر، گزینههاي از یک کدام - 137
دارد. پیشین هیپوفیز هورمونهاي از بعضی ترشح روي بر بازدارنده اثر لوتئال- الف)

میشود. هیپوتاالموس از کننده آزاد هورمونهاي بیشتر ترشح مانع لوتئال- ب)

میشود. پیشین هیپوفیز از و ترشح مهار موجب فولیکولی- ج)

میشود. پیشین هیپوفیز از و تر بیش ترشح مانع فولیکولی- د)

د و ب ج و ب د و الف ج و الف

FSHLH

FSHLH

.................. نیست ممکن لوبیا، یافتۀ لقاح تازه تخمک در - 138

باشند. دیپلوئید رویانی کیسۀ اطراف سلولهاي همۀ شود. دیده کروموزومی مجموعۀ یک با سلولی

شود. تشکیل اصلی تخم سلول میانۀ در سلولی صفحۀ باشند. تریپلوئید تخم یاختههاي از نیمی

یابد. می ادامه سیناپسی ................. عصبی یاختهي .................. انسان مغز در خود اختصاصی گیرندهي به عصبی ناقل نوع هر اتصال پی در - 139

پس ـ به سدیم یون ناگهانی ورود پیش ـ در میلین غالف تولید

پیش ـ یاختهاي جسم در عصبی ناقل مولکولهاي تولید پس ـ به خون، در موجود مواد از بسیاري ورود

.................. انسان باریک رودهي پرز پوششی یاختهي در - 140

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

2))

+

+

+ + +
+ + +

+
+

1))

فشار ....................... قطعاً مقابل، شکل فشاري گیرندههاي با رابطه در - 141

است. وقوع حال در گیرنده این در عصبی پیام به محرك اثر تبدیل ، وضعیت در

میشوند. باز گیرنده این غشاي پتاسیمی کانالهاي ابتدا فشار، تاثیر تحت ، وضعیت در

میکند. فعالیت گیرنده، غشاي پتاسیم ـ سدیم دهندة انتقال پروتئین وضعیت دو هر در

میشود. منتقل تاالموس به نخاع طریق از وضعیت در گیرنده از حاصل عصبی پیام

1

2

1

. ................. قطعاً آمیالز ترشحکننده غدههاي انسان در - 142

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

.................. قطع طور به سالم، و بالغ فرد یک گوش .................. بخش در - 143

دارد. مستقیم تماس نیمدایرهاي، مجراي درون مایع با مژكدار یاخته هر - دهلیزي باشد.

ارتباط در تنفسی مجراي نشده تهویه هواي با میتواند کوچک استخوان هر - میانی

است. مژكدار دارد، نفوذپذیري یونها برخی به آن غشاي که یاختهاي هر - حلزونی شود.

می محافظت گیجگاهی استخوان توسط آن، از قسمت هر - بیرونی

21
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است؟ درست انسان گوش مورد در زیر، عبارات کدام - 144
است. شده مفصل چکشی استخوان با دارد، قرار بیضی دریچۀ روي آن کف که استخوانی آ)

است. شده متصل گیجگاهی استخوان با نقطه دو از چکشی، استخوان ب)
شدهاند. واقع ژالتینی مادة درون گوش، حلزونی بخش برخالف گوش دهلیزي بخش گیرندههاي مژكهاي پ)

است. شده محافظت گیجگاهی استخوان با آن از بخشی تنها که دارد وجود مجرایی بیرونی، گوش برخالف میانی گوش در ت)

پ آ، ت ب، پ ب، ت آ،

. ................. لزوماً دارند، فعالیت فعال، پروتئازهاي که انسان گوارش لولۀ از بخشی در - 145

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

است؟ شده بیان درست اسکلتی ماهیچۀ انقباضی پروتئینی رشتههاي دربارة مورد چند - 146

میباشد. متصل خط یک به اکتین، رشتۀ هر

است. شده تشکیل پیچیده هم به رشتۀ دو از میوزین، مولکول هر

میباشد. میوزین مولکولهاي سرهاي براي اتصال محل چندین داراي اکتین، رشته هر

میگیرند. قرار کلسیم یونهاي با تماس در انقباض طی در میوزین، مولکولهاي فقط

⋆Z

⋆

⋆

⋆

1234

است؟ صحیح قطعاً زیر موارد از مورد چند قلبی، سکتۀ بروز و انسان قلب اکلیلی سرخرگهاي از یکی بستهشدن پی در - 147

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)
مییابد. کاهش میشود خارج قلب از دقیقه هر در که خونی حجم د)

QRSECG

QT

1234

.................. که است این در کلیه فوق مرکزي بخش و قشري بخش اشتراك وجه - 148

دارند. قرار خودمختار عصبی دستگاه فعالیت کنترل تحت شوند. قلبی برونده همانند قلب ضربان افزایش باعث میتوانند

میشود. وارد خون به درونریز عصبی یاختههاي توسط هورمون شوند. قرمز گویچههاي در آنزیمی فعالیت افزایش موجب میتوانند

است؟ نادرست میدهند، تشکیل را خونی یاختههاي درصد از بیش که انسان، در یاختههایی دربارة عبارت، کدام معمول، بهطور - 149

میدهند. دست از را خود هستۀ استخوان مغز از خروج از قبل

میشود. انجام میلوئیدي بنیادي یاختههاي توسط استخوان، قرمز مغز در آنها تولید

دارند. نقش آن تولید در گوارش دستگاه در متفاوت جذب روشهاي با خانوادة ویتامینهاي

مییابد. افزایش خون درون به کلیه و کبد یاختههاي از ویژهاي گروه از آنزیمی ترشح با آنها تولید سرعت

99

B

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 - 150

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
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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 « ................. «پادتنها(ي) میکند؟ تکمیل نادرستی به را عبارت زیر موارد از مورد چند - 152
ندارد. وجود گیرنده آنها سطح بر که میشوند ترشح یاختههایی از الف-

شدهاند. تولید خون در موجود پادتنساز هاي یاخته وسیله به فقط لنف، در موجود ب- میشوند. ترشح دفاع

سوم خط یاختههاي توسط فقط که هستند پروتئینهایی از نوع اینترفرون همانند ج-
نیستند. فعال خون به ورود هنگام مکمل پروتئینهاي همانند و بوده خون در محلول د-

II

1234

. .................. نیست ممکن .................. که اختصاصی غیر دفاع در کننده شرکت سفید گویچۀ نوعی - 153

کند. نابود را بزرگ زاي بیماري عوامل خواري، بیگانه طریق از فقط - است شکل دمبلی دوقسمتی هستۀ داراي شود. دیگر سفید گویچههاي

تراگذري افزایش سبب هیستامین ترشح با - دارد تیره دانههاي با یاخته میان شود. تبدیل شیمیایی پیک نوعی هدف یاختۀ به مویرگ، دیواره از

عبور دنبال به - است لوبیایی یا خمیده تکی هستۀ داراي شود. آن شده برنامهریزي مرگ باعث سرطانی، یاخته درون به آنزیمی کردن وارد با -

کند می ایجاد خودي یاختههاي غشاي در منافذي

.................. بالغ، و سالم انسان بدن ایمنی دستگاه سالم یاختههاي از شده ترشح شیمیایی پیک نوع هر - 154

میکند. عبور یاختهاي غشاي از هدف یاختۀ روي بر اثر براي میشود. خون پیوندي بافت زمینهاي ماده وارد

دارد. نقش سرطانی یاختههاي با مبارزه در قطعًا میشود. محسوب دوربرد شیمیایی پیک نوعی

است؟ درست هویج، ریشه تارکشندهي سازندهي سلولهاي دربارهي عبارت، کدام - 155

میشوند. محافظت ریشه نوك مردهي سلولهاي توسط دارند. نقش چوبی آوندهاي در خام شیره پیوستگی در

دارند. خود دیوارهي روي بر چرب اسیدهاي از پلیمري همواره میگیرند. قرار مریستمساز بنیادي سلولهاي مجاورت در

میشود. .................. مرحلۀ در نهاندانه، گیاه در پرورده شیرة جابهجایی فشاري جریان الگوي در - 156

کاسته آبکشی، یاختههاي اسمزي فشار از دوم، منتقل یاختهها، غشاي از فعال انتقال با ساکارز سوم،

انجام همراه، یاختههاي کمک به آلی مواد انتقال چهارم، وارد آبکشی، یاختههاي درون به انرژي صرف بدون آلی مواد اول،

است؟ شده بیان نادرستی به بالغ، و سالم مرد تولیدمثلی دستگاه با رابطه در عبارت کدام - 157

میشود. مشاهده هاپلوئیدي یاختههاي خم، و پیچ پر لولههاي همۀ در که گفت میتوان

کنند. تولید اسپرم نیستند قادر حتم بهطور بیضه، کیسۀ در موجود خم و پیچ پر لولههاي از گروهی

میکند. وارد بر اسپرم مجراي به را خود مایع سمینال وزیکول غدة مجراي

دارند. قرار بر اسپرم مجراي مجاري بین سمینال وزیکول غدد مثانه، پشتی نماي از

است؟ صحیح مورد چند سالم، و بالغ زن یک بدن در لقاح از بعد وقایع مورد در - 158
است. شده تشکیل جنینی (کوریون) شامه برون سازندة الیۀ رحم، درون به سلولی تودة رسیدن از قبل الف)
میباشد. اندك مغز، خونی مویرگهاي سلولهاي مانند بالستوسیست درونی تودة در سلولی بین فضاي ب)

میگیرند. منشأ بالستوسیست درونی سلولی تودة تقسیم از فرد، استخوان قرمز مغز در لنفوئیدي و میلوئیدي بنیادي هاي سلول ج)

میکند. تولید سلولی چهار تودة و تقسیمشده سلولی، چرخۀ مرحلۀ از عبور و رشد از بعد دوسلولی تودة سلولهاي رحمی، لولۀ در د)

مورد مورد مورد مورد
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تغییر) »(با ................. رشته «هر است؟ صحیح مورد چند - 159
میبرند. اندامها به را مرکزي عصبی دستگاه دستورات فقط که است عصبهاي ساختار در پیکري، عصبی دستگاه الف-

میشود. اسکلتی ماهیچههاي به پیام ارسال سبب پیکري عصبی دستگاه ب-
میشود. صاف ماهیچههاي به پیام ارسال سبب خودمختار عصبی دستگاه ج-

میآورند. مرکزي عصبی دستگاه به را عصبی پیام فقط که است عصبهاي به مربوط محیطی، عصبی دستگاه حسی بخش د-

1234

است؟ صحیح انسان، مغز پیشانی لوب قشر در موجود عصبی بافت یاختههاي بیشترین با رابطه در زیر موارد از مورد چند - 160
شود. مغزي نوار در تغییر باعث میتواند آنها کار در اختالل الف)

دارند. نقش بافت این اصلی سلول نوع هر فعالیت تنظیم در ب)
میکنند. وارد مننژ داخلی پردة رگهاي به و تولید را موادي همگی ج)

میکنند. جابهجا غشا سوي دو در را مواد خود، غشاي پروتئینی کانالهاي کمک به د)

مورد مورد مورد مورد 1234

................. برخالف جانور، این است. .................. صورت به .................. در عصبی ساختار - 161

است. ویژه تنفسی ساختار و دهان فاقد ملخ، خود_ پیکر ماهیچهاي یاختههاي تحریک جهت عصبی یاختههاي از شبکهاي هیدر_ کند.

می جذب خود بدن سطح از را مغذي مواد کدو، کرم جانور_ پیکر در مانندي نردبان ساختار و مغز پالناریا_

است. منشعب گوارشی حفرة داراي حشرات، مرکزي_ و محیطی بخش تقسیمبندي پالناریا_ است. حلق داراي خاکی،

کرم شکمی_ عصبی طناب و مغز در خورده جوش هم به عصبی گره چند مونارك_ پروانه

. ................. یاختههاي خالف بر ، .................. کنندة ترشح یاختههاي از یک هر انسان، معدة در - 162

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

1

234

................. که است .................. گوارش لولۀ از بخشی معادل .................. شماره بخش گفت توان می مقابل، شکل به توجه با - 163

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

میکند؟ تکمیل صحیح بهطور را زیر عبارت مورد، چند - 164 «
..................... 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

« .................. که ماهیچهاي «هر میکند؟ کامل بهنادرستی را عبارت گزینه کدام - 165

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
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تغییر) (با .................. بالغ، فرد یک بدن در - 166

باشد. بدن درونریز دستگاه در اختالل از ناشی میتواند بدن، اسکلتی ماهیچههاي فعالیت در اختالل

میشوند. متصل ماهیچه یاختۀ غشاي به عصبی، ناقلین همواره ماهیچهها، انواع انقباض هنگام به

میشود. متصل بازو استخوان سطح به ساعد، استخوانهاي از یکی رباط فقط بازو، استخوان پهنتر سر در

میباشد. استخوان مغز همراه به تغذیهاي سرخرگهاي حاوي هاورس مجراي هر متراکم، استخوانی بافت در

است؟ صحیح زیر موارد از مورد چند - 167

میشود. محسوب محوري اسکلت از جزئی و است استخوانی گوش، حلزون خارجی بخش

میکند. شرکت مفصل سه تشکیل در بدن، استخوان درازترین همانند لگن نیم استخوان

دارد. نقش اریتروپویتین هورمون تولیدکنندة اندام هر از بخشی از حفاظت در سالم، انسان بدن محوري اسکلت

دارد. قرار جناغ استخوان و اول دنده استخوان اتصال محل از باالتر جناغ به ترقوه استخوان اتصال محل

∗

∗

∗

∗

1234

تغییر) (با میشود.» .................. سبب کلیه فوق غدهي قشري بخش فعالیت افزایش انسان «در میکند؟ تکمیل درستی به را مقابل عبارت مورد چند - 168
خون فشار افزایش ب) خون قند افزایش الف) بدن بافتهاي در خیز

ایجاد امکان افزایش د) ملتهب ناحیهي به سفید گلبولهاي مهاجرت افزایش ج)

1234

است؟ صحیح زیر گزینههاي از کدامیک - 169

دارند. مشابهی اثر بدن زندة یاختههاي تمام بر هورمونها

شود. ذهنی ماندگی عقب باعث میتواند زیرمغزي غدة ترشحی فعالیت کاهش کودکی، و جنینی دوران در

میکند. بروز دارند، را بیماري زمینۀ که افرادي در تحرك عدم و چاقی نتیجۀ در شیرین دیابت نوع هر

هستند. گذار تاثیر بدن هستهدار زندة یاختههاي اکثر فعالیت بر و T3T4هورمونهاي

است؟ نادرست مورد چند - 170
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

است؟ صادق زیر مورد چند ملخ قلب (سیستول) انقباض درهنگام - 171
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

................. صورت در ندارد امکان بالغ، و سالم انسان در معمول طور به - 172

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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تغییر) (با میکند؟ تکمیل درستی به را زیر جملهي مورد چند - 173
« ........................................................................... خونی یاخته «هر

است. لیزوزوم داراي دارد، خواري بیگانه که الف- دارد. شکل
تغییر به نیاز است، تراگذاري به قادر که ب- برنمیگردد. خون

به شود، خارج خون از تراگذاري از پس که ج- بسازد. خاطره
یاختۀ نمیتواند میکند، ترشح پرفورین که د-

1234

است؟ صحیح خون در موجود لنفوسیت نوع هر دربارة زیر عبارت کدام - 174

میشود. تولید استخوان قرمز مغز بنیادي یاختههاي میتوز تقسیم پی در دارد. را بیگانه عامل شناسایی توانایی خود سطح در موجود گیرندههاي کمک به

است. یاخته میان کمی مقدار و درشت هستۀ یک داراي و دارد شکل تغییر توانایی کند. شناسایی اختصاصی طور به را غیرخودي عامل میتواند

تغییر) است؟(با نادرست میشود، ژلهاي و متورم آب جذب با که است جنسی از که گیاهی بافتاي یاختهاي دیوارة از بخشی دربارة گزینه، کدام - 175

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

A
B
C

.................. گفت، میتوان مقابل، شکل به توجه با - 176

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

است؟ نادرست زیر عبارتهاي از مورد چند - 177
نیست. فروسرخ پرتوهاي تشخیص به قادر زنگی مار چشم برخالف انسان چشم – الف

است. ماهیچهاي تارچههاي حاوي است، میوزین و اکتین پروتئینی رشتههاي ایجاد به قادر که انسان بدن زندة یاختۀ هر – ب
دارد. پیوندي بافت جنس از درونی اسکلت میکند، استفاده شش از تنفس براي که جانوري هر – ج

کند. تأمین را اسکلتی ماهیچه انقباض براي الزم انرژي میتواند فسفات، دادن دست از با که است مادهاي کراتین، انسان، بدن در – د

1234

.................. از بعد هفتۀ .................. باردار زنی در معمول، بهطور - 178

است. مثبت بارداري آزمایش قاعدگی، آخرین آغاز - حدود میشود. شروع جفت تمایز گامتها، لقاح -

شد. خواهد امکانپذیر صوتنگاري با بارداري تشخیص گامتها، لقاح - میشوند. خارج رحم از جفت و نوزاد قاعدگی، آخرین پایان -

24

3810

1

2
3

4

C

A
B

.................. بخش همانند .................. بخش هستند، گیاهان دانۀ مختلف بخشهاي به مربوط که زیر شکلهاي به باتوجه - 179

میشود. خارج خاك زیر از دانه رویش هنگام قطعًا ، -

دارد. رویان بخش مشخصترین با متفاوت کروموزومی مجموعۀ تعداد ، -

است. شده تشکیل لقاح از قبل و میدهد تشکیل را دانه ذخیرهاي بخش ، -

است. آمده بهوجود اصلی تخم تقسیم نخستین حاصل کوچکتر یاختۀ تقسیمات از ، -

3B

4C

1A

2A

تغییر) (با « .................. همانند انگور، حبههاي کردن درشت در مؤثر «هورمون میکند؟ کامل درستی به را مقابل عبارت مطلب، کدام - 180

میشود. نارس میوههاي رسیدن در تسریع موجب اتیلن، میگردد. دانه در چه ریشه تشکیل مانع اسید، آبسیزیک

است. موثر ساقهها شدن طویل در اکسین، میگردد. اندامها برخی پیرِي سرعت کاهش سبب سیتوکینینها،
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میباشد؟ صحیح اسمز طی آب حرکت مورد در عبارت کدام - 181

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

تغییر) (با . ............... میشوند، ترشح مقابل شکل غدة از که موادي ندارد امکان - 182

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

................. آن در که میشود دیگري بخش وارد بالفاصله کرد، عبور .................. از آنکه از پس .................. غذاي گوسفند، در - 183

میشوند. آبگیري حدودي تا گوارش لولۀ محتویات - سیرابی - جویدهشده کامل

میکند. پیدا ادامه گوارش و میشوند 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

.................. حتم طور به .................. که جانوري هر در - 184

میکنند. کنترل بدن بند هر در را ماهیچهها فعالیت مغزي، عصبی گرههاي – دارد هوایی محفظۀ خود جلویی پاهاي در

است. شده تشکیل موازي عصبی طناب دو و مغز از مرکزي عصبی دستگاه - دارد مولکولها انواع براي شیمیایی گیرندههاي خود پاهاي در

است. مرکزي عصبی دستگاه از بخشی پشتی عصبی طناب - دارد را فروسرخ امواج دریافتکنندة گیرندههاي خود چشم هر جلوي و زیر در

میشود. ترشح مالپیگی لولههاي به مویرگی شبکۀ از پتاسیم و کلر یونهاي – میکند دریافت را فرابنفش امواج نور گیرندههاي یاختههاي با

است؟ نادرست فرآیند این دربارة مورد چند معمول، بهطور دارد. ششی تهویۀ فرایندهاي از یکی در مهمی نقش ششها کشسانی ویژگی - 185

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

∙

∙

∙

∙

1234

.................. جمجمه، استخوان بزرگترین سر، کناري نماي از - 186

دارد. نقش میکنیم، دریافت محیط از را اطالعات بیشتر آن کمک به که اندامی کننده احاطه حفره تشکیل در دهد.

تشکیل مفصل چهره ناحیۀ متحرك استخوان با میتواند میشود. مفصل میبیند، را آسیب بیشترین کوکائین مصرف

اثر در که مغز از بخشی کنندة محافظت استخوان با میکند. محافظت گوش درونی و میانی بخشهاي گوش، مجراي

انتهاي از

.................. که است رگهایی عهدة به مویرگها به ورودي خون میزان تنظیم - 187

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

کوسهماهی، اسکلت .................. میکند ترشح فرومون شکارچی، حضور از خود همگونههاي دیگر به دادن هشدار منظور به که جانوري اسکلت - 188
تغییر) (با .................

دارد. مهمی نقش جانور پشتی عصبی طناب از حفاظت در - همانند میکند. حرکت بدن، ماهیچههاي جانب از شده وارد نیروي پی در - همانند

دارد. نقش بدن درونی اندامهاي از حفاظت در - برخالف شود. نازكتر و بزرگتر باید جانور، اندازة افزایش با - برخالف
27
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میکند؟ کامل بهدرستی را زیر عبارت گزینه، کدام - 189
«.................. نمیتواند .................. هورمون .................. انسان، در معمول، «بهطور

باشد. داشته متفاوتی تأثیرات مختلف یاختههاي در - خود ویژه گیرندة به - نوعی اتصال باشد. داشته قلب در سمپاتیک

اعصاب با مشابه عملکردي - خون قند افزاینده - ترشح شود. نفرونها در سدیم یون بازجذب بر مؤثر هورمون ترشح

مانع بهتنهایی - کلیه فوق غدة محرك - ترشح مهار شود. گلوکاگون هورمون ترشح افزایش سبب - تیروئیدي محرك -

ترشح افزایش

است؟ شده بیان درست بدن محافظتی سدهاي اولین با ارتباط در گزینه کدام - 190

ندارد. را پوست سطح اسیدي محیط در تکثیر و رشد توانایی میکروبی هیچ

میشود. ترشح نیز چسبناك مادهاي بخش، آن سطح در دارد وجود لیزوزیم که بدن از بخش هر در

میشود. بیماري ایجاد باعث همواره پوست سطح ترشحات به نسبت بیگانه عوامل سازش

میکنند. ارائه لنفوسیتها برخی به را آنها از بخشهایی میکروبها، بیگانهخواري از پس که دارند وجود دندریتی یاختههاي پوست، بیرونی الیۀ در

تغییر) است.(با ................. فاقد دارد، .................. که بیمهرهاي جانور هر - 191

گوارش لولۀ – سلوم تاژکدار یاختۀ – مواد انتقال سامانه

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

.................. که تراگذري توانایی با خونی سفید یاختۀ هر انسان، بدن در - 192

دارد. نقش بدن دفاع در خود دانههاي محتویات آزادسازي طریق از فقط است، خود یاخته میان در دانههایی داراي

دارد. نیز بیگانهخواري قابلیت خود، درون دفاعی مواد حمل بر عالوه میگردد، تشبیه سریع واکنش نیروهاي به

باشند. داشته نقش مرده قرمز گویچههاي پاکسازي در میتوانند هستند، التهاب طی در بیگانهخوار یاختههاي اولین

میشوند. تبدیل بافتی درشتخوار یاختههاي به میدهد، شکل تغییر خونی رگ از خروج از پس

................. نیست ممکن میکنند عبور کلیه هرمهاي بین از که سرخرگهایی - 193

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

.................. سفید گویچههاي تراگذري از پس التهابی، پاسخ روند در - 194

میشود. آغاز بافتی آسیب محل در میکروبها بردن بین از و بیگانهخواري میشود. آغاز

هیستامین مولکولهاي آزادسازي واسطۀ به بیشتر خوناب خروج میکنند. شیمیایی پیکهاي

ترشح به شروع مویرگی، یاختههاي و بافتی بیگانهخوارهاي میکنند. تغییر دیگري یاختههاي

به التهاب محل در موجود ایمنی یاختههاي از گروهی

تغییر) ..................(با حتم بهطور .................. که مرحله هر ادرار، تشکیل فرایند در سالم فرد در - 195

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

این دربارة زیر گزینه کدام است. یافته کاهش شدت به اختصاصی ایمنی لنفوسیتهاي از خاصی نوع تعداد ایدز، بیماري به مبتال فرد یک دربارة - 196
است؟ نادرست فرد

میشود. مختل بدن در موجود بالغ لنفوسیتهاي انواع دیگر فعالیت

مییابد. کاهش بدن در سرطانها با مقابله نتیجه در و نوع اینترفرون تولید

مییابد. افزایش بدن، ایمنی دستگاه تحمل همانند خودایمنی بیماريهاي عالئم

شوند. مقاوم ویروس برابر در برد، کوتاه شیمیایی پیک نوعی تأثیر تحت میتوانند لنفوسیتهاي از برخی

T
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.................. گفت میتوان میکنند مبارزه زنده میکروبهاي با که سالم، انسان بدن لنفی گرههاي در مستقر دفاعی یاختۀ هر دربارة - 197

دارند. خود اطراف در زوائدي کمک به را میکروبها خواري بیگانه قابلیت

شدهاند. تولید استخوان قرمز مغز در موجود بنیادي یاختههاي برخی تقسیم از

گیرند. می قرار غشا فسفولیپیدهاي با تماس در که دارند را پروتئینها از انواعی تولید قابلیت

باشند. می خونی مویرگهاي دیوارة از عبور براي شکل تغییر توانایی و دانه بدون یاختۀ میان داراي

میکند؟ تکمیل بهنادرستی را زیر جمله مورد چند - 198 «
................... اختصاصی دفاع در کننده شرکت سفید گویچههاي از «برخی

میشوند. خون جریان وارد ابتدا بلوغ از پس الف)
دارند. را مویرگها دیوارة از عبور توانایی ب)

میشوند. تولید استخوان قرمز مغز از غیر مکانی در پ)
کنند. نابود را ویروس به آلوده یاختههاي مستقیماً میتوانند برونرانی با ت)

دارند. نقش انرژي ذخیره و تولید در ث)

1234

.................... قطعاً است، .................. که گیاهی یاختۀ هر - 199

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 - 200
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

میباشد؟ صحیح گیاه یک در موجود سرالدهاي همۀ مورد در عبارت کدام - 201

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

............. و دوك رشتههاي شکلگیري آغاز از قبل .................. انسان، پوست اپیدرم زندة یاختۀ یک رشتمان تقسیم فرآیند در معمول، طور به - 202
میگیرد. صورت سانترومر ناحیۀ در اتصالی پروتئین تجزیۀ از بعد

یکدیگر از خواهري کروماتیدهاي شدن جدا – دوم وارسی نقطۀ

کروموزومها در فشردگی حداکثر ایجاد – سانتریولها همانندسازي سانترومرها به دوك

رشتههاي اتصال – کوچکتر قطعات به آندوپالسمی شبکۀ تجزیۀ

دوك رشتههاي تخریب – هسته پوشش تجزیۀ

29
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. .................. شمارة .................. شمارة در مقابل، شکل به توجه با - 203

ندارد. وجود « » شمارة یاختههاي در که میشود منتقل یاخته از بخشی طریق از آب ،« » - برخالف ،« »

میشوند. جابهجا یاختهاي بین فضاي طریق از خام شیرة در محلول مواد همواره ،« » - برخالف ،« »

کند. تولید ضخیم پسین دیواره با زنده یاختههایی خود، تقسیم پی در میتواند ،« » - همانند ،« »

دارند. مهمی نقش گیاه استحکام حفظ در که است یاختههایی داراي ،« » - همانند ،« »

124

21

56

43

میشود؟ دفع گندم گیاه برگ انتهاي در موجود روزنههاي طریق از مایع صورت به آب مولکولهاي شرایط، کدام در - 204

ریشه توسط آب جذب میزان افزایش و برگها از آب بخار خروج افزایش

اتمسفر در آب بخار بودن اشباع و تارکشنده سلولهاي در آب جذب سرعت رفتن باال

ریشهاي فشار یافتن کاهش و یکدیگر به هوایی روزنههاي نگهبان سلولهاي شدن نزدیک اتمسفر

به آب بخار ورود افزایش و خام شیرة از خروج به محلول گازهاي تمایل شدن زیادتر

.................. که مرحلهاي هر در اولیه اسپرماتوسیت یاختۀ تقسیم طی در - 205

میگیرند. قرار دوك رشتههاي روي یاخته استواي در تترادها دارند، قرار خود فشردگی حداکثر در کروموزومها شود.

می کوتاه دوك رشتههاي همۀ طول میشوند، جدا هم از کروموزوم هر خواهري کروماتیدهاي میرود. بین از ها

کروموزوم اطراف در هسته پوشش میشود، متصل دوك رشتۀ کروموزوم سانترومر سمت هر به نمیکند. تغییر یاخته

کروموزومی عدد میشوند، جدا یکدیگر از همتا کروموزومهاي

............................................................................................................................................................................................................. قطعاً میشود، برابر خون در ................. هورمونهاي غلظت که هنگامی بالغ، و سالم زن یک جنسی چرخۀ طول در - 206

میشود. مشاهده تخمدانها در رشد حال در فولیکول – و

است. رفتن تحلیل حال در زرد جسم – و

نمیشود. مشاهده تخمدانها در رشدي حال در فولیکول هیچ – پروژسترون و استروژن

است. کاهش حال در خون در هورمون غلظت – پروژسترون و استروژن

FSHLH

FSHLH

FSH

مینماید؟ کامل نامناسب بهطور را زیر عبارت گزینه کدام - 207 «
.................... هیچگاه ، .................. بالغ، و سالم زنان در معمول «بهطور

نمیشود. مشاهده تخمکگذاري علت به تخمدان در پارگی همزمان بهطور - میکند کامل را میوزي تقسیم دومین ثانویه اووسیت که زمانی

ندارد. نقش هیپوفیزي هورمونهاي با مثبت بازخورد پاسخ ایجاد در - تخمدان در اووسیت احاطهکنندة یاختههاي از شده ترشح هورمون میزان حداکثر

ندارند. قرار جنسی هورمونهاي مثبت بازخورد تأثیر تحت جنسی، چرخۀ اوایل در - دارد نقش تخمدانی چرخۀ هدایت و تنظیم در که هورمونی هر

نمییابد. افزایش جنسی چرخۀ انتهاي در هیپوفیزي هورمونهاي غلظت - مادر با خونی رابطۀ ایجاد و رحم جدار به جنین نفوذ از پس

میکند؟ تکمیل صحیح طور به را زیر عبارت گزینه، کدام - 208 «
.................... میشود برابر هم با تخمدان از مترشحه جنسی هورمون دو مقدار که زمانهایی فاصل حد در بالغ، و سالم زن یک جنسی چرخۀ طی «در

باشد. افزایش حال در میتواند رحم داخلی دیوارة ترشحی فعالیت میزان شود. غیرفعال تخمدان در موجود زرد جسم نیست ممکن

مییابد. افزایش خون در زرد جسم رشد در مؤثر هیپوفیزي هورمون میزان است. افزایش حال در جنسی غدد محرك هورمونهاي غلظت اختالف

قطعًا زمانها، این از .................. بالفاصله میرسد، حداقل به و هورمون دو مقدار اختالف بالغ، زن جنسی چرخۀ از بخشهایی در - 209
..................

میباشد. خون در هورمون از بیشتر هورمون میزان - قبل مییابد. افزایش تخمدان از مترشحه جنسی هورمونهاي میزان - بعد

میباشد. ناهمسو خون در موجود و استروژن تغییرات - قبل میشود. کم خون پروژسترون و استروژن غلظت میان تفاوت - بعد

LHFSH

LHFSH

FSH
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میتواند مردان در مییابد .................. زرد جسم .................. با همزمان که هورمونی بالغ، و سالم زنی تخمدانی و جنسی چرخۀ به توجه با - 210
..................

باشد. داشته گیرنده اسپرماتوگونیها سطح در - کاهش - تشکیل شود. تولید بیضهها در اسپرم همراه به - افزایش - تحلیل انتهاي

باشد. داشته مؤثري نقش اسپرمزایی در - افزایش - تشکیل باشد. جنسی غدد محرك هورمونهاي از یکی - کاهش - تحلیل شروع

تغییر) (با .................. میکنند، تولید لپه دو از کمتر با دانههایی که گیاهانی تمام در - 211

میماند. باقی کالله روي بر گرده دانۀ خارجی دیوارة گرده، لولۀ تشکیل هنگام به میگیرد. صورت

دیپلوئید و هاپلوئید هستههاي ادغام ضمیمه، تخم تشکیل هنگام به میشود. تقسیم رویانی کیسۀ

درون زایشی یاختۀ رویانی، کیسه به گرده لولۀ رسیدن از پس میرود. بین از همواره خورش

پارانشیم رویانی، کیسۀ تشکیل از پس

تغییر) ..................(با اعصاب تحریک - 212

میباشد. مغز چینخورده قشر تاثیر تحت همواره پیکري، باشد. داشته دخالت ماهیچهاي هاي

یاخته از گروهی غیرارادي انقباض در میتواند پیکري،

دارد. نقش تنفس در موثر اصلی ماهیچه انقباض در پاراسمپاتیک، میدهد.

افزایش اسکلتی ماهیچۀ سمت به فقط خون جریان سمپاتیک،

میکند؟ کامل درستی به را زیر عبارت مورد چند - 213 «
.................... 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 انسان در انعکاسها از گروهی با رابطه در فقط مورد چند - 214
میشوند. کنترل نخاع، درون در همایههاي کمک به الف)

شوند. کنترل خودمختار عصبی دستگاه عصبی رشتههاي توسط است ممکن ب)
میشود. انجام ریزکیسهها در ذخیرهشده عصبی ناقلهاي واسطۀ به ج)

میشوند. آغاز حسی، عصبی یاختههاي در عصبی پیام ایجاد بدون د)

مورد مورد مورد مورد 1234

میکند؟ تکمیل نادرستی به را زیر عبارت گزینه کدام - 215 «
.................... 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

تغییر) میکند؟(با تکمیل نادرستی به را زیر عبارت جمله، چند - 216 میشود. انجام روده پوششی هاي یاخته به
.................................................................................. طریق از و انرژي صرف .................. ورود باریک، رودهي در

پروتئینی کانالهاي ـ بدون کلسترول الف)
سدیم یون با همانتقالی ـ با گلوکز ج)

پروتئینی مولکولهاي ـ با آمینواسیدها همۀ ب)

غشا پروتئینهاي در شدن حل ـ بدون ویتامین Kد)

3210
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است؟ درست میشوند، یافت انسان خون جریان در که پروتئین و لیپید انواع از متشکل مولکولهاي همۀ دربارة مورد، چند - 217
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

هستند؟ مؤثر غذا مزة درك بر و موجودند انسان حسی اندامهاي در که است شیمیایی گیرندههاي همۀ مشترك ویژگی زیر، موارد از مورد چند - 218
میباشد. تماس در پیرامون مایع با که دارند زوائدي الف)

میکند. جابهجا غلظت شیب جهت در را یونها که دارند دریچهداري کانالهاي ب)
دارند. را عمل پتانسیل تولید توانایی که هستند غیرعصبی یاختۀ نوعی ج)

شدهاند. احاطه اندك بینیاختهاي فضاي داراي یاختههاي توسط د)

1234

است؟ صحیح عبارت کدام میباشد، انسان ششهاي در حبابک ساختار به مربوط که زیر شکل به توجه با - 219

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

. .................. گفت نمیتوان - 220

دارند. حرکت قابلیت استخوانها مفصلها، بیشتر در

نمیکند. احاطه مفصل محل در را استخوانها رشتهاي، پیوندي بافت جنس از کپسولی مفصلها از گروهی در

میکنند. کمک استخوانها از گروهی ماندن یکدیگر کنار به مفصلی کپسول و زردپی همانند رباطها

است. غضروفی مفصلها، همۀ محل در استخوانها سر

1 2

است؟ نادرست گزینه کدام میدهد. نشان را بدن مفاصل از نوع دو مقابل، شکل - 221

بخورند. لیز هم مجاور در زیادي سالیان میتوانند نوع مفصل در استخوانها

است. شده پوشیده پیوندي بافت نوعی توسط مفصل نوع دو هر محل در استخوانها سر

دارد. قرار نوع مفصلی اطراف در سرینی ماهیچۀ

هستند. مقابل شکلهاي صورت به بدن مفاصل بیشتر

1

2

................. دوم عامل .................. دم، فرآیند بر مؤثر اول عامل انسان، در - 222

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
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D
E
F

C

A

B

است؟ صحیح زیر موارد از مورد چند مقابل، شکل با رابطه در - 223

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

میکند؟ کامل نادرستی به را زیر عبارت گزینه کدام - 224 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

« .................. انسان، در قلبنگاره الکترو از .................. فاصلۀ «در میکند؟ کامل درستی به را مقابل عبارت گزینه کدام - 225

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

است؟ صحیح زیر موارد از مورد چند لنفی دستگاه با ارتباط در - 226
دارد. قرار قطورتر لنفی مجراي با ارتباط در طحال الف)

است. زیرترقوهاي سیاهرگ پایین در تیموس ب)
دارد. افزایش لنفاوي گرههاي تعداد باریک رودة انتهایی بخش در ج)

دارد. قرار بطنها جلوي در فقط تیموس د)

1234

.................. دارد، نقش بدن آب تعادل تنظیم در که هورمونی نوع هر انسان، بدن در - 227

میشود. وارد یاختهاي بین مایع به خود سازنده یاخته غشاي از خون اسمزي فشار تغییر اثر تحت

هستند. خود زیرین سطح در پایه غشاء داراي که میشود ترشح یاختههایی از فقط میشود. ترشح بدن،

خواب تنظیم مرکز در گیرندهها برخی تحریک پی در فقط میشود. ترشح و تولید مرکزي عصبی

دستگاه در یاختههایی توسط

میکند؟ تکمیل صحیح بهطور را زیر عبارت مورد، چند - 228 مییابد.»
کاهش ............................... هورمون غیرطبیعی کاهش بهدنبال انسان، «در

معده فضاي در موجود شیره گاسترین، الف)
عصبی یاختههاي تحریکپذیري تیروئیدي، ب)

ادرار از بیکربنات دفع انسولین، ج)
بدن در ادم احتمال آلدوسترون، د)

مورد مورد مورد مورد

pH

1234
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است؟ نادرست کدام - 229 تغییر) (با «
.................................. که هستند یاختههایی «نوتروفیلها

میشوند. کشیده التهاب محل سوي به و دارند زیاد تحرك

میبرند. بین از را آنها خون به شده وارد ویروسهاي و باکتريها به حمله با مونوسیتها همراه به

سازند. نابود را خارجی ذرات خواري بیگانه پدیده با و شوند خارج خونی رگ از دیاپدز عمل با توانند می ماکروفاژها همانند

میباشند. دانهدار سفید گویچههاي گروه از خون، در هیستامین ترشحکنندة سلولهاي همانند

................. ادرار تشکیل فرایند در - 230

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

تغییر) (با است؟ صحیح عبارت کدام - 231

است. انسان ایمنی نقص ویروس شود، ایدز به مبتال افراد مرگ سبب که ویروسی هر میشود.

ویروس به آلوده سلولهاي غشاي در منافذ ایجاد باعث پرفورین، ژن داراي یاختۀ هر کنند. شرکت

اختصاصی دفاع در پیوندي بافت از غیر یاختههایی نیست ممکن میباشند. دانهدار سفید گویچۀ از

گروهی خون از خارج بیگانهخوارهاي همۀ منشأ

تغییر) (با میکند؟ تکمیل درستی به را زیر عبارت گزینه کدام - 232 «
................... دارد، را .................. توانایی که انسان خون در موجود یاختۀ «هر

شود. ویروس به آلوده یاختۀ غشاء در سوراخهایی ایجاد سبب میتواند – انرژي صرف با میکروبها بلعیدن دارد.

شرکت ایمنی دستگاه سریع و عمومی واکنشهاي در – خونی مویرگهاي دیوارة از عبور دارد. نیز را یاخته شده

برنامهریزي مرگ فرآیند آغاز توانایی – لنفی گرههاي در استقرار دارد. را آنها عمومی ویژگیها اساس بر ها

بیگانه شناسایی توانایی – بدن دفاعی خط دومین در شرکت

.................. که ایمنی دستگاه یاختۀ هر انسان، در - 233

دارد. نقش بدن بافتهاي مرده یاختههاي بقایاي بردن بین از در میشود، حاصل مونوسیتها تغییر از

میدهد. افزایش را خونی رگهاي قطر خود ترشحات با دارد، تراگذاري قابلیت و است شکل لوبیایی یا خمیده هستۀ یک داراي

میگیرد. منشأ میلوئیدي بنیادي یاختههاي از مگاکاریوسیتها همانند میکند، عمل سریع واکنش نیروهاي شبیه

میکند. کسب را خود اختصاصی آنتیژن شناسایی توانایی استخوان، قرمز مغز یا تیموس در دارد، بیضی یا گرد هستۀ یک

}}421

3

است؟ نادرست میباشد، درخت ساقۀ از برشی به مربوط که مقابل شکل دربارة عبارت، کدام - 234

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

24

4

13

1
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تمایز، و تکثیر از پس میگردند؛ مواجه ویژه آنتیژن یک با بار نخستین براي وقتی گردن، لنفی گرههاي در موجود لنفوسیتهاي انسان، بدن در - 235
از هریک با ارتباط در مورد چند میشوند. متصل خاص آنتیژن نوع یک به که میکنند تولید پروتئینهایی یاختهها این میآورند. بهوجود را یاخته تعدادي

تغییر) (با است؟ صحیح پروتئینها این
میشوند. تولید یاخته مرکز در مستقر هستۀ در موجود دناي اطالعات کمک به -

هستند. اولیه آنتیژن به اختصاصی اتصال براي یکسان جایگاه دو داراي -
کنند. شناسایی را بدن به واردشده بیگانۀ زندة یاختههاي فقط مستقیم، بهطور میتوانند -

صفر مورد مورد مورد

B

123

میکند؟ تکمیل صحیح بهطور را زیر عبارت مورد، چند - 236 «
.................... گفت میتوان .................. که جانوري هر با رابطه «در

است. شده فراهم جنین براي تغذیه و ایمنی شرایط بهترین - میکند آغاز را خود نمو و رشد مادر رحم درون جنین .
دارد. نقش جنین تغذیۀ در تخمک غذایی اندوختۀ - میکند تغذیه شیري غدد از نمو، و رشد مراحل گذراندن براي تولد، از پس .

دارد. را اصلی نقش جنین از تغذیه و حفاظت در مادر مثلی تولید دستگاه - میشوند متولد نمو و رشد از مراحلی طی از پس نوزادان .
میشود. آزاد آب درون لقاح براي گامت فراوانی تعداد - دارد نقش لقاح فرآیند در شیمیایی پیک از انواعی ترشح .

مورد مورد مورد مورد 1234

تغییر) (با ................. قطعاً ، .................. هرگاه جانوري، گامت زایندة سلول یک تقسیم در طبیعی، طور به - 237

است. اسپرم سلول چهار تقسیم، این نتیجۀ باشند- گامت یک از بیش حاصل، سلولهاي است. داده رخ
نامساوي سیتوکینز تقسیم، این در آید- وجود به گامت نوع یک فقط تقسیم، نتیجۀ در کنند. شرکت لقاح در

باید حتمًا زاده ایجاد براي حاصل سلولهاي یا سلول ندهد- رخ نامساوي سیتوکینز یافت. مشابه جنسی
کروموزوم با یاختههایی نمیتوان باشد داشته و جنسی کروموزومهاي x

y

.................. اکسین به اتیلن هورمون نسبت افزایش برگ، ریزش فرایند در - 238

میشود. شاخه سمت در محافظتی الیۀ تشکیل سبب مستقیمًا میشود. اطراف نقاط سایر به نسبت جداکننده الیۀ

در یاختهها اندازة افزایش باعث دارد. دنبال به را پکتین تجزیهکننده آنزیم نظیر آنزیمهاي تولید دارد. نقش

بیماريزا عوامل ورود از جلوگیري در که میشود دیواره تغییرات از یکی بروز باعث ابتدا در

دارد. قرار باالتر سطح .................. در .................. به نسبت .................. حیات سازمانبندي سطوح در - 239

– جمعیت – جاندار – ماهیچه یاختهي – جاندار – استخوان بافت – حرکتی دستگاه

– یاخته حرکتی- 3351دستگاه

میکنند؟ تکمیل نادرستی به را زیر جملۀ شده، ذکر موارد از تعداد چه - 240
« ............................................................................. 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

میکند؟ تکمیل نادرستی به را زیر عبارت گزینه، کدام - 241 کرد.» اشاره
.................................... به میتوان بالغ، انسان در الکل .................. مصرف اثرات «از

انسان مدفوع در نیافته گوارش مواد برخی میزان افزایش - بلندمدت تنفس تنظیم مرکز(هاي) نزدیکی در مغز

از بخشی بر اثرگذاري - کوتاهمدت آنها به اکسیژنرسانی عدم پی در قلب ماهیچۀ یاختههاي از گروهی مرگ -

بلندمدت عصبی ناقل مولکولهاي براي گیرنده داراي یاختههاي همۀ در زیستی انرژي مصرف کاهش - مدت

کوتاه
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.................. که مولکولی هر گفت میتوان - 242

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

است؟ صحیح مورد چند - 243
است. حس پادهم و حس هم اعصاب داراي رودهاي، عصبی دستگاه آ)

میشود. معده در لیپاز هورمون ترشح افزایش باعث گاسترین، هورمون ب)
میباشند. بصلالنخاع در دو هر بلع، مرکز و تنفس مراکز از یکی پ)

میباشد. طولی ماهیچهاي الیۀ و خارجی پیوندي بافت بین رودهاي عصبی شبکۀ از بخشی ت)

مورد مورد مورد مورد 1234

است؟ صحیح دارند، تعلق خودمختار عصبی دستگاه به که عصبی رشتههاي با رابطه در مورد چند - 244
میکنند. جابهجا جهت یک در فقط را عصبی پیامهاي الف)

است. رشتهها این کنترل تحت صاف ماهیچههاي استراحت و انقباض هر ب)
شوند. اسکلتی ماهیچههاي یاختهاي تنفس میزان در تغییر سبب میتوانند ج)

دهند. تغییر بزاقی غدد همانند پیلور، بندارة در را مصرف میزان میتوانند د)

مورد مورد مورد مورد

ATP

1234

میکند؟ تکمیل بهنادرستی گوارش لولۀ الیههاي با رابطه در را زیر عبارت گزینه، کدام - 245
«. .................................. 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

است؟ درست عبارت کدام - 246

دارد. یکسانی ساختار مختلف جانوران در حسی، گیرندهي نوع هر است. ضروري انسان بقاي براي حواس وجود

دهد. تشخیص نیز را شدید گرماي میتواند درد گیرندهي میکنند. شناسایی را محركها عصبی، پیام دریافت با حسی، گیرندههاي

دارد. را .................. توانایی ، .................. آن در صفرا که بخشی - 247

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؟ صادق میشوند، یافت انسان چشم کاسۀ درون که عضالتی همۀ دربارة زیر، موارد از مورد چند - 248

دراند. را اصلی نقش انسان چشم تیزبینی و دقت در

هستند. غیرارادي انقباض داراي و دوکیشکل

تماساند. در عدسی، زندة یاختههاي تغذیهکنندة شفاف مایع با

دارند. قرار حرکتی عصبی رشتههاي کنترل تحت

∙

∙

∙

∙

1234
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.................. بزرگ رودة .................. بخش انسان، گوارش دستگاه در - 249

میکند. ترشح گوارشی آنزیم - انتهایی رود.

می باال کبد، زیر تا بدن راست سمت در - ابتدایی باشد.

هستهاي چند یاختههاي داراي نیست ممکن - انتهایی ندارد.

بزرگ رودة درون فضاي با ارتباطی راه هیچ که میشود ختم زائدهاي به - ابتدایی

میکند؟ تکمیل صحیح بهطور را زیر عبارت مورد چند - 250
«. .................. 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

................. نمیتوانند اسب، در باریک رودة دیوارة سلولهاي همانند گنجشک در .................. دیوارة سلولهاي معمول، طور به - 251

نمایند. ترشح را سلولز هیدرولیزکنندة آنزیمهاي - سنگدان نمایند. جذب را سلولز تجزیۀ از حاصل مواد - روده

بسازند. ماده پیش سطح در را تريفسفات آدنوزین - چینهدان نمایند. استفاده غیرپروتئینی آنزیمهاي فرآوردههاي از - معده

است؟ صحیح میپوشاند، را مري داخلی سطح که بافتی دربارة زیر عبارت کدام - 252

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

تغییر) (با .................. که میشود ترشح یاختههایی توسط فعال سطح عامل انسان، تنفس دستگاه در - 253

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

میکنند؟ تکمیل نادرستی به را زیر جملۀ گزینه(ها)، کدام - 254
« .................. 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

میشود. ................. قطعاً اسکلتی، ماهیچۀ هر سارکومر یک در خطوط فاصلۀ .................. با همزمان - 255

جابهجا زیادي، مقدار آن، به متصل استخوان - کاهش متصل اکتین رشتههاي به میوزین پروتئینهاي سر - افزایش

بیشتر یکدیگر، از مجاور سارکومرهاي میوزینهاي سر فاصلۀ - افزایش بازگردانده آندوپالسمی شبکۀ به مصرف با کلسیم یون - کاهش

Z

ATP

.................. است، خوناب گلوکز افزایندة که هورمونی هر - 256
است. تأثیرگذار قرمز گویچۀ در آنزیمی فعالیت میزان بر قطعًا میشود. وارد خون به پانکراس درونریز یاختههاي از

میشود. ترشح دارد، قرار صفرا کیسۀ به نسبت پایینتري سطح در که غدهاي از شود. ترشح عصبی ساختار با بخشی از نیست ممکن
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شده بیان بهنادرستی میکند، تنظیم را بدن قرمز گویچههاي میزان استخوان، مغز بر تأثیر با که هورمون نوعی با رابطه در زیر موارد از تعداد چه - 257
است؟

مییابد. کاهش خون هماتوکریت میزان آن، ترشح توقف با الف)
میکند. پیدا افزایش خون در آن میزان محیط، اکسیژن کاهش با ب)

مییابد. افزایش آن ترشح طوالنیمدت، ورزشهاي برخالف قلبی و تنفسی بیماريهاي در ج)
میشود. شروع صفرا، تولیدکنندة اندام یاختههاي از ویژهاي گروه توسط مبتالست، کمخونی به که فردي در آن ترشح د)

1234

................ هورمون نوعی ترشح با نیست ممکن کلیه، یاختههاي از ویژهاي گروه ................. کلیه فوق غدة - 258

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

.................. همگی خود، زیرین سطح در پایه غشاي داراي یاختههاي توسط شده تولید شیمیایی پیکهاي - 259

میشوند. تولید انسان بدن ریز درون دستگاه یاختههاي توسط میرسند. خود هدف یاختۀ به خون

طریق از که هستند دوربردي پیکهاي شدهاند. تولید خود، سازندة یاختههاي درون دناي دستورات

از پیروي دنبال به میشوند. ترشح یاخته، خارج به عصبی، دستگاه و درونریز دستگاه از بخشهایی

کنترل تحت

.................. ماهی آبشش در - 260

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

( (2

( (4

( (3( (1

است؟ شده ذکر نادرستی به گزینه کدام مقابل، شکل به توجه با - 261

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

................. خاکی کرم در متانفریدي .................. پالناریا، در پروتونفریدي دفعی سامانۀ در - 262

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

................. تواند می پردازد، می ها یون برخی .................. به خود هاي آبشش توسط که بالغ دار مهره نوعی - 263

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
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تغییر) (با .................. ، بیماري در - 264

میگیرد. قرار ایمنی دستگاه تهاجم مورد نخاع خارجی الیۀ از بیشتر مخ خارجی الیۀ

میشود. اختالل دچار عصبی پیامهاي جهشی انتقال میلین، غالف تدریجی تخریب با

میشود. ظاهر بیماري عالیم پشتیبان، عصبی سلولهاي رفتن بین از صورت در

است. شده ایجاد اختالل عصبی بافت سلولهاي از گروهی عملکرد در حساسیت، برخالف

MS

.................. کشنده لنفوسیتهاي .................. پالسموسیتها - 265

میگیرند. قرار استفاده مورد سرم تولید براي - همانند میشوند. متصل خود هدف یاختۀ به - برخالف

شدهاند. ایجاد خود از قبل یاختههاي تکثیر از مستقیم بهطور - همانند دارند. نقش محلول آنتیژنهاي با مقابله در - برخالف

T

است؟ صحیح زیر عبارت کدام میکند، استفاده خود گونه هم جانوران سایر با ارتباط براي ها فرومون از که جانوري هر با رابطه در - 266

میشود. منتقل دار آهن پروتئینهاي کمک به جانوران این بدن در تنفسی گازهاي

کند. شناسایی اختصاصی طور به را ژنها آنتی میتواند که هستند سازوکارهایی داراي باشند. محیط

در موجود فرابنفش امواج دریافت براي نوري گیرندههاي داراي نیست ممکن دارند. نقش نیز بدن

درونی اندامهاي از حفاظت در حرکت، بر عالوه که هستند اسکلتی داراي

است. .................. بافت سامانۀ جزء .................. یاختۀ هر برخالف .................. یاختۀ هر گیاه، یک در - 267

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

(الف( (ب(
(ج(

(د(

است؟ نادرست مقابل شکل با ارتباط در مورد کدام - 268

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

.................. گفت، نمیتوان - 269

دارند. بیشتري قطر ولی کمتر طول بهتراکئیدها، نسبت آوندي عناصر میباشند. پالسمودسم فاقد آبکشی آوندهاي خالف بر چوبی آوندهاي

است. بیشتر چوبی آوندهاي به نسبت آبکشی آوندهاي دیوارة در لیگنین میزان ندارد. وجود پسین دیواره چوبی آوندهاي خالف بر آبکشی آوندهاي در

.................. است ممکن .................. که باکتريهایی حضور عدم درصورت خاك، در - 270

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

میکند؟ کامل درستی به را زیر عبارت موارد کدام - 271 «
.................... 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
39

مجموعهپایه
ت

س
ت

بهمنی عباس

www.konkur.in

forum.konkur.in



دارد. ................. سالم مرد یک .................. داون نشانگان به مبتال دختر - 272

داون نشانگان به مبتال مادري قطعًا - برخالف خود هستهدار پیکري یاختههاي در جنسی کروموزوم جفت یک - همانند

بیشتر کروموزومی مجموعۀ یک خود هستهدار پیکري یاختههاي در - برخالف کروموزوم خود گامت هر در قطعًا - 24همانند

. .................. میشود آغاز آن با انسان زندگی که یاختهاي - 273

کند. جدا یکدیگر از را خود همتاي کروموزومهاي میتواند است. فامینه داراي هسته در خود،

چرخۀ مراحل تمام در است. جنسی کروموزومهاي داراي جانداران، از بیشتر هستهدار پیکري

یاختههاي همانند دارد. همتا غیر کروموزوم خود، کروموزومی مجموعۀ هر در

23

تغییر) (با میکند؟ کامل بهدرستی را زیر جملۀ گزینه، کدام جاندار، یک در (میوز) کاستمان و (میتوز) رشتمان تقسیم با رابطه در - 274
« ............................................................................................................................................... مرحلۀ برخالف .................. مرحلۀ «در

میشود. مشاهده سانترومر محل در اتصالی پروتئین نوعی تجزیۀ (آنافاز) رشتمان چهر پسین - کاستمان آنافاز نمیدهد. رخ کروموزوم به

کروماتین تبدیل (پروفاز) رشتمان چهر پیش - کاستمان پروفاز است. متصل دوك پروتئینی رشتۀ به طرف یک از تنها کروموزوم هر (متافاز)

رشتمان چهر پس - کاستمان متافاز میشود. تشکیل هسته غشاي یاخته، قطب هر در کروموزومی مجموعۀ یک اطراف در همواره (تلوفاز)

رشتمان واپسین - کاستمان تلوفاز

1

2

1

2

.................. هرگاه ساله، سی سالم زن یک جنسی دورة در - 275

میشود. مشاهده زرد جسم اندازة افزایش باشد، کمتر پروژسترون از استروژن هورمون غلظت

میشود. مشاهده اولیه اووسیت تقسیم و تخمدان در فولیکول رشد باشد، کاهش حال در هورمون غلظت

میکنند. کاهش به شروع هیپوفیزي هورمونهاي غلظت باشد، برابر خون در پروژسترون و استروژن هورمونهاي غلظت

است. حداکثر استروژن برخالف پروژسترون هورمون غلظت باشد، داشته را خود ترشحی فعالیت بیشترین زرد جسم

FSH

تغییر) (با ................. خون در .................. هورمون میزان .................. با زمان هم سالم، فرد یک جنسی چرخۀ طی - 276

مینماید. افزایش به شروع کننده- لوتئینی قطبی- گویچهي نخستین تشکیل مییابد کاهش استروژن- فولیکولی- سلولهاي از رنگ زرد تودهاي تحلیل آغاز

مییابد. افزایش - پروژسترون - تخمدان از تخمک آزادشدن مینماید. کاهش به شروع - فولیکولی محرك - شده پاره فولیکول رشد آغاز

تغییر) مینماید.(با ................. به شروع خون در .................. هورمون میزان .................. با همزمان سالم، فرد یک جنسی چرخۀ طی در - 277

افزایش - - قطبی گویچۀ اولین تشکیل افزایش - استروژن - ثانویه اووسیت تشکیل

افزایش. - پروژسترون - زرد جسم تشکیل شروع با زمان هم کاهش - پروژسترون - شده پاره فولیکول رشد آغاز

LH

بهدرستی غیرباردار و سالم زن یک جنسی چرخۀ با رابطه در را « ............... است افزایش به رو .................. که مدتی تمام «در عبارت گزینه کدام - 278
میکند؟ کامل

میکند. شروع را میوز مراحل اولیه اووسیت - خون در هورمون غلظت

میشود. بیشتر خون در و غلظت اختالف - رحم دیوارة ضخامت

میشود. پیشین هیپوفیز از هورمون ترشح مانع - خون در استروژن غلظت

میشود. بیشتر آن خونی اندوختۀ و رحم داخلی دیوارة چینخوردگیهاي - زرد جسم اندازة

LH1

LHFSH

FSH

................. لقاح، انجام از بعد نمیتوانند .................. معمول، بهطور - 279

کنند. استفاده تخمک در موجود غذایی اندوختۀ از - دوزیستان

کنند. محافظت محیطی نامساعد عوامل برابر در را جنین - تخمگذار جانوران

بپردازند. رحم در جنین تغذیۀ به خود، بافتهاي غذایی مواد با - کیسهدار پستانداران

بپردازند. تولد هنگام تا آن تغذیۀ به جنین، از محافظتکننده پردههاي ایجاد بدون - جفتدار پستانداران
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است؟ نادرست زیر عبارتهاي از مورد چند - 280
میشود. ایجاد تخمک یک بالغ، و سالم زن یک تخمدان در موجود اولیۀ اووسیت هر از – الف

نمییابد. افزایش تولد از پس تخمدان فولیکولهاي یاختههاي تعداد - ب
میشود. ضخیم بارداري دوران در فقط آن، داخلی دیواره که است ماهیچهاي اندامی رحم، – ج

میشود. ریزش دچار قاعدگی دوران در رحمی لولههاي داخلی دیوارة – د

1234

................. قطعاً .................. با مقابله براي گیاهان دفاعی فرآیندهاي در - 281

میشوند. فعال جانور گوارش دستگاه در که دارند نقش ترکیباتی - گیاهخوار جانوران دارند.

نقش شیمیایی دفاع به مربوط عوامل ساخت در آنزیم(هایی) - بیماريزا عوامل میشود.

عوامل این ورود از مانع فیزیکی سدي - بیماريزا عوامل دارند. مستقیم نقش رشد کنندههاي

تنظیم - گیاهخوار جانوران

است؟ درست دارد، نقش خونی رگهاي دیوارة به واردشده نیروي تنظیم در مستقیماً که انسان مغز از بخشی هر دربارة مورد چند - 282
میشوند. محافظت انسان بدن اسلکت پهن استخوانهاي توسط الف)

میباشند. شیمیایی پیکهاي برخی ترشح قابلیت با سلولهایی داراي ب)
میباشند. خود اطراف در مانند رشته زوائد با سلولهایی داراي خود ساختار در ج)

میباشد. حسی پیامهاي اغلب پردازش محل نخستین به نسبت پایینتري سطح در د)

مورد مورد مورد مورد 1432

تغییر) مییابد.(با ادامه پسسیناسی نورون .................. انسان، مغز در خود اختصاصی گیرندهي به عصبی ناقل نوع هر اتصال پی در - 283

به سدیم یونهاي ناگهانی ورود ژنها از رونویسی

به خون در موجود مواد از بسیاري ورود تولید در بیهوازي ATPفرایند

. ................. شده، تسهیل انتشار برخالف .................. در یاخته، غشاي از مواد انتقال روشهاي در - 284

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

میکند؟ تکمیل صحیح بهطور را زیر عبارت مورد چند - 285
«. .............................. است، .................. داري که «جانوري

است. تماس در مستقیم بهصورت خارجی محیط با آنها نورونی شبکۀ از بخش هر قطعاً - عصبی ساختار سادهترین الف)
باشد. نداشته نقش تنفسی گازهاي انتقال در مواد گردش دستگاه آن بدن در است ممکن - بدن از بند هر در عصبی گرة یک ب)

میشود. حفاظت استخوانی محفظۀ یک توسط آن مرکزي عصبی دستگاه قطعاً - پشتی عصبی طناب چ)
دارد. قرار مرکزي عصبی دستگاه در نورونی هر سلولی جسم قطعاً - خون گردش دستگاه در حفرهاي چهار قلب د)

مورد مورد مورد مورد 1234

میکند؟ تکمیل نادرستی به را زیر جملۀ گزینه، کدام - 286 «
..................... 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
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است؟ نادرست مورد چند بافتها این دربارة هستند، مختلفی پروتئینی رشتههاي داراي خود ساختار در بالغ انسان بدن در بافتها از انواعی - 287
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

است؟ نادرست پیکري حواس گیرندههاي مورد در عبارت کدام - 288

نشود. ایجاد سازش میتواند آزاد، دندریت انتهاي با پوست حسی گیرندة نوعی در

است. پیکري حسی گیرندههاي جزء زیرین سیاهرگ بزرگ دیوارة در دمایی گیرندة

است. شده پوشانده الیهاي چند پوششی بافت توسط پوست در فشار گیرندة دندریت انتهاي

کنند. ارسال مرکزي عصبی دستگاه به را حسی اطالعات میتوانند گیرندهها این

میکند؟ تکمیل نادرستی به را زیر عبارت گزینه کدام - 289
« ................. قطعاً معده، دیوارة غدد در موجود پوششی یاختههاي .................. بالغ، و سالم انسان بدن «در

میکنند. ترشح را گلیکوپروتئینی مولکول نوعی بیشترین- ندارند. نقش پروتئینها شیمیایی گوارش

در مستقیمًا بزرگترین- میکنند. ترشح را لیپید مولکولهاي آبکافت توانایی با آنزیمها از انواعی از-

گروهی است. الزم استخوان مغز در قرمز گویچههاي ساختن براي که میکنند ترشح مادهاي از-

گروهی

. .................. باریک رودة یاختههاي آنزیمهاي همانند لوزالمعده آنزیمهاي - 290

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

است؟ صادق یافتمیشوند، انسان چشم کاسۀ درون که عضالتی همۀ دربارة زیر موارد از مورد چند - 291

دارند. را اصلی نقش انسان چشم تیزبینی و دقت در

هستند. غیرارادي انقباض داراي و دوکیشکل

تماساند. در عدسی، زندة یاختههاي تغذیهکنندة شفاف مایع با

دارند. قرار مغز از خارجشده حرکتی عصبی رشتههاي کنترل تحت

مورد مورد مورد مورد

∙

∙

∙

∙

1234

................. چینهدان از خروج از پس غذا .................. برخالف .................. در - 292

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

« ................. قطعاً که است گیاهخواري جانور به ،مربوط ................. » میکند؟ تکمیل صحیح بهطور را مقابل عبارت گزینه، کدام - 293

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
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است؟ نادرست زیر موارد از مورد چند - 294
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

از بخشی معادل ................. بخش مقابل، شکل «در میکند؟ تکمیل درستی به را زیر عبارت مورد، چند - 295
« .................. 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

3142

میکند؟ تکمیل درستی به را زیر جملۀ مورد، چند - 296 «
.................... انسان، چشم کرة داخل در موجود ماهیچهاي یاختههاي از «بعضی

میشوند. چشم مردمک سوراخ قطر افزایش باعث خود انقباض با – الف میگیرند. قرار محیطی
عصبی دستگاه پیکري بخش عصبی رشتههاي تأثیر تحت – ب میشوند. عدسی به متصل آویزي
تارهاي شدن شل و عدسی قطر افزایش باعث خود انقباض با – ج هستند. خود ساختار در هسته

چندین و سارکومر داراي – د

1234

A
B

است؟ نادرست گزینه کدام میدهد، نشان را انسان در تنفسی مراکز که مقابل شکل به توجه با - 297

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

.................. دارد، قرار غیرارادي انقباض وضعیت در که ماهیچهاي تار هر در - 298

میشود. اکتین از سرمیوزین جدایی سبب مولکول متصلاند. اکتین پروتئینهاي به کلسیم کمک به میوزین پروتئینهاي

دارد. آن کنترل در را اصلی نقش خودمختار عصبی دستگاه رفت. خواهد بین از انقباضی نیروي اکسیژن کاهش با

ADP

میکند؟ تکمیل نادرستی به را زیر جملۀ مورد، چند - 299 «
.................... تند نوع ماهیچهاي تارهاي .................. کند نوع ماهیچهاي «تارهاي

باشند. داشته فسفات ِکِرآتینین مولکول خود درون میتوانند همانند- الف)
میشوند. استقامتی حرکات انجام باعث بدن، ماهیچههاي همۀ در برخالف- ب)

شوند. درد گیرندههاي تحریک و ماهیچهاي گرفتگی باعث نیست ممکن برخالف- ج)
دارند. نقش اکسیژن جابهجایی در که دارند رنگ قرمز رنگدانههاي خود درون همانند- د)

4321
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است؟ صحیح سالم، انسان قلب» ماهیچهاي یاختههاي «بیشتر دربارة تنها مورد چند - 300
هستند. یاخته کار و اندازه شکل، تعیینکنندة اندامک یک تنها داراي الف)

میشود. منتشر بهسرعت آنها بینابینی صفحات طریق از استراحت و انقباض پیام ب)
هستند. متصل قلبی دریچههاي استحکامدهندة بافت در موجود کالژن رشتههاي به ج)

است. گرفته قرار ماهیچهاي یاختههاي سایر بین در گرهها و رشتهها از شبکهاي بهصورت د)

دقیقه 40 پاسخ: زمان - سوال 50 شامل
پایه بندي جمع آزمون

1234

.................. زمان مدت نیست ممکن قلبی، دورة یک در سالم فرد یک در - 301

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

میکند؟ تکمیل نادرستی به را زیر عبارت مورد چند - 302 «
.................... میدهد رخ بازو سر دو عضلۀ در مقابل شکل مشابه انقباضی که زمان «هر

میشود. تولید پرانرژي مولکولهاي سلول، در گلوکز قند تجزیۀ طی الف)
میگیرند. قرار ماهیچهاي تارهاي با تماس در کلسیم یونهاي ب)

میکنند. ارسال مغز به عصبی پیام وضعیت حس گیرندههاي فقط ج)

میشود. تجزیه میوزین مولکول توسط یاخته درون مولکول هر د)

مورد مورد مورد مورد

ATP

ATP

1234

« .................. میتواند .................. ترشحکننده اندام سالم، انسان «در میکند؟ تکمیل درستی به را مقابل جملۀ مورد چند - 303
باشد. داشته نقش مکانیکی گوارش در – گاسترین هورمون الف) نماید. تولید ساکارید

دي خود ترشحی مجراي داخل در – غیرفعال پروتئاز آنزیم ب) شود. روده یاختهاي
داخل آب افزایش باعث – گوارشی آنزیم فاقد مخاطی مادة ج) دارند. مستقیم نقش ها

چربی کافت آب در که کند وارد دوازدهه به را موادي – صفرا د)

1234

4

2
1

3( ( ( (

( (
( (

.................. میتوانند .................. بخش دیوارهي سلولهاي .................. بخش دیوارهي سلولهاي زیر شکل در - 304

کنند. تولید زیستی انرژي اکسیژن حضور عدم در - همانند-

نمایند. تجزیه را غذایی مواد در موجود سلولز - همانند-

گیرند. قرار شده، جویده دوباره غذاي با مجاورت در - برخالف-

دهند. انجام را گوارش از حاصل مواد از بخشی جذب - برخالف-

13

43

41

32

است؟ صحیح گزینه کدام - 305

دارند. عمومی حفره اسفنجها، برخالف کرمها همۀ

هستند. باز خون گردش سامانۀ داراي نرمتنان برخی همانند بندپایان همۀ

دارند. جدا کامًال بطن دو خزندگان، از بسیاري برخالف پرندگان همه

میشود. انجام گوارشی حفرة انشعابات کمک با مرجانیان همانند پهن کرمهاي همۀ در مواد گردش
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AB

D
C

میکند؟ تکمیل بهنادرستی را زیر عبارت گزینه کدام زیر، شکل به توجه با - 306

« ................. که است .................. مغز در بخشهایی یا بخش معادل سالم، انسان مغز در .................. «بخش

میشود. تغذیه ماهی بدن پشتی سرخرگ از انشعاباتی روشن خون توسط - ماهی -

هستند. متصل هم به رابط به توسط سوم، بطن جلوي در - گوسفند -

دارد. مشترك مرز بینایی لوبهاي با و دارد قرار مخچه جلوي در - ماهی -

است. مغز ساقه چهارگانه برجستگیهاي عقبی بخش در بالفاصله - گوسفند -

B

A

D

C

الف

ب

تغییر) (با میکند؟ تکمیل نادرست بهطور را زیر عبارت گزینه، کدام مقابل، شکل به توجه با - 307
« ...................................................... (الف)، بخش .................. (ب) بخش انسان، فوقکلیه غدة «در

نمیشود. محافظت کلیه کپسول رشتهاي پیوندي بافت توسط - همانند دهد. افزایش را ششها حیاتی ظرفیت هورمون، نوعی

ترشح با میتواند - برخالف میدهد. افزایش را انسان خون فشار قلب، دیوارة الیۀ ضخیمترین فعالیت بر اثر با - همانند کند.

نمی ترشح را شود، بدن در نوتروفیلها دیاپدز کاهش منجربه میتواند آن طوالنیمدت ترشح که هورمونی - برخالف

است؟ زیر جملۀ مشابه بودن نادرست یا درست نظر از زیر، موارد از مورد چند - 308
میدهند.» انجام آمینواسیدي مونومرهاي با مولکولهایی درشت را یاختهاي فرآیندهاي «همۀ

است. جانوران همۀ در آشکار ویژگیهاي از یکی کشیدن نفس الف)
میرسد. پایان به مژكدار مخاط هادي، بخش در نایژك انشعاب آخرین در ب)

میکنند. نابود گریختهاند، مژكدار مخاط از که را غباري و گرد ذرات و باکتريها حبابک، دیواره یاختههاي از گروهی ج)
مییابد. ادامه تنفسی دستگاه اي مبادله بخش از قسمتی تا که میشود آغاز بینی، در نازك پوست یافتن پایان با مژكدار مخاط د)

1234

میکند؟ کامل نادرستی به را زیر عبارت ران، اسخوان تنۀ با ارتباط در گزینه کدام - 309
. ......................................... فشرده استخوانی بافت .................. اسفنجی استخوانی بافت

است. گرفته بر در را استخوانی یاختههاي که است زمینهاي مادة در معدنی مواد و پروتئینی رشتههاي داراي - همانند گیرد.

قرار استخوان خارجی سطح پوشانندة پیوندي بافت با مستقیم تماس در نمیتواند - برخالف است. خونی یاختههاي تولید

جهت محلی فاقد - برخالف است. کننده تغذیه خونی رگهاي داراي - همانند

میکند؟ تکمیل درستی به را زیر عبارت گزینه، کدام - 310
« ندارد. وجود ................... برخالف .................. قطعاً است، .................. داراي که جانوري هر «در

پوست سطح در لغزنده مخاطی مادة رودهاي- راست غدد حفرهاي- سه قلب ششی تنفس چینهدان- متانفریدي-

بالغ هستهدار قرمز خونی یاختههاي آبششی- تنفس کلیه- شکل پیچیدهترین پروتونفریدي سامانۀ مضاعف- خون گردش پوستی- تنفس

تغییر) (با است؟ درست بالغ، فرد یک اسپرمساز لولهي در موجود هاپلوئیدي سلول هر دربارهي عبارت، کدام - 311

میشود. حاصل خود قبلی سلول سیتوکینز از

گیرد. قرار هیپوفیزي هورمونهاي تأثیر تحت باید اسپرمساز لوله هاپلوئیدي سلولهاي این ایجاد براي

دارد. قرار برونریز غدد ترشحات با مستقیم تماس در

میشود. تقسیم ، همانندسازي مرحلهي به نیاز DNAبدون
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.................. نهاندانه، گیاهان همۀ جنسی مثل تولید در - 312

ندارند. لقاح قدرت که است هاپلوئیدي سلولهاي یا سلول تولید میوز، حاصل

یکساناند. کروموزومی عدد نظر از تولیدمثلی ساختار یک درون شده تشکیل زیگوتهاي

است. دیپلوئید اصلی گیاه و هاپلوئید رسیده گردة دانۀ

باشد. داشته را تاژكدار سلولهاي تولید توانایی زیگوت از آمده وجود به ساختارهاي نیست ممکن

تغییر) (با است؟ نادرست نخود، شدهي بارور تازه تخمک یک رویانی کیسۀ برگیرندة در سلولهاي دربارة مورد، چند - 313
میباشند. همتا کروموزومهاي حاوي الف)

دارند. مهمی نقش لپه یاختههاي تغذیۀ در ب)
میکنند. ایجاد کروماتیدي چهار ساختارهاي شرایطی، در ج)

میشوند. مادر گیاه به رویان اتصال موجب ویژه، بخشی تشکیل با د)

1234

میکند؟ تکمیل نادرست بهطور را زیر عبارت مورد چند - 314 «
.................... کوتاهبرد شیمیایی پیک هر برخالف دوربرد شیمیایی پیک هر انسان، بدن «در

است. نخاع و مغز عصبی یاختههاي در اختصاصی گیرندة فاقد * میشود.
وارد خون جریان به نهایت در تولیدکننده یاختۀ از * میشود. ترشح ها

اندام در درونریز پوششی یاختههاي توسط * دارد. نقش بیرونی و
درونی محركهاي به نسبت مناسب پاسخ بروز در *

1234

میکند؟ کامل نادرستی به را زیر عبارت گزینه کدام - 315
. ................. قطعاً .................. در

میشوند. شکننده و ضعیف استخوانها از برخی - استخوان پوکی به مبتال فرد

است. باالتر سن هر در سالگی، تا از زنان، به نسبت استخوان تراکم میانگین - مردان

است. مردان از بیشتر زنان در استخوان تراکم تغییرات - سال تا سنی بازه

میشود. حاصل بهبودي لگن، نیم استخوان شکستگی از پس مدتی - سالم فرد یک

2080

2050

است؟ صحیح مردان و زنان در استخوانی تودة تراکم با ارتباط در عبارت کدام - 316

است. مردان از بیش زنان در سال تا سنین در استخوان تراکم میزان کاهش

است. سال تا سنین بین زنان، در ساله بازة در استخوان تراکم تغییرات شدت بیشترین

است. مردان به مربوط سالگی تا از مختلف دهههاي بین در استخوان تراکم تغییرات شدت کمترین

است. آنها سن هم زنان از بیشتر مردان در استخوان تراکم میزان به وابسته شکستگی احتمال افزایش

2030

106070

2080

تغییر) میکند؟(با کامل مناسب طور به را زیر عبارت گزینه، کدام - 317 شود. افزوده
...................................... میزان بر و یابد کاهش .................. تا میشود سبب .................. شدید کاهش فرد، یک در

ادرار غلظت – آزادکننده هورمون ترشح – پسین هیپوفیز در موجود هورمونهاي

جنسی هورمونهاي ترشح – رحم دیوارة ضخامت – تخمدان محرك هیپوفیزي هورمونهاي

قلبی برونده – استخوانی بافت در کلسیم رسوب – و تیروئیدي هورمونهاي

استخوانی توده تراکم - خون کلسیم میزان - پاراتیروئیدي هورمون

T3T4
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تغییر) است؟(با صحیح میکند، عبور قلب از تیره خون آن در که مهرهداري جانور هر با رابطه در گزینه کدام - 318

میباشد. تهویهاي متفاوت کار و ساز نوع دو داراي

است. آن بدن مایعات اسمزي تعادل واپایش با متناسب کلیه شکل پیچیدهترین داراي

میباشد. ادراري دستگاه در سازگاريهایی آنها همۀ که است، اسمزي تنظیم مسائل با مقابله براي راهکارها از انواعی داراي

میشود. مشاهده نیتروژندار زائد مواد و نمک دفع جانوران این بدن در

تغییر) (با باشند. گرفته منشا استخوان مغز بنیادي سلولهاي از مستقیماً ................. سازندة سلولهاي نیست ممکن - 319

کربنیک اسید و هموگلوبین پادتن و اریتروپویتین ترومبیناز و اینتروفرون هیستامین و هپارین

تغییر) (با است؟ درست دارند، عهده بر را نقش بیشترین گیاه، یک گازهاي تبادل تنظیم در که یاختههایی دربارة گزینه کدام - 320

میشود. منبسط کمتر پشتی دیوارة آنها، تورژسانس طی در

میشود. ایجاد ضخامت اختالف آنها دیوارة در آب، جذب پی در

میشود. تحریک آنها در ساکارز انباشت نور، پر محیط در گرفتن قرار پی در

مییابد. کاهش آنها مجاور یاختههاي آب پتانسیل آنها در و یونهاي انباشت طی Clدر
−

K
+

میکند؟ کامل مناسب طور به را زیر عبارت مورد چند - 321
« ........................... انسان گوارش لولۀ شکل کیسهاي «بخش

دارد. چینخوردگیهایی دارد، قرار آن از بعد بالفاصله که قسمتی همانند الف)
میباشد. اضافهتر ماهیچهاي الیۀ یک داراي دارد، قرار آن از قبل بالفاصله که قسمتی به نسبت ب)

دارد. نقش غذا شیمیایی گوارش در گوارشی آنزیمهاي تولید با خود، از بعد قسمت همانند و قبل قسمت برخالف پ)
است. غذا موقتی ذخیره محل دارد، قرار آن از قبل بالفاصله که قسمتی برخالف ت)

4321

.................. انسان، چشم با مرتبط عصبهاي از یک هر - 322

میگذرند. هم تاالموس از مغز، به ورود از پس میبرند. مخ مخالف نیمکرة در پسسري لوب به را حسی اطالعات

میشوند. جابهجا کامًال مقابل عصب با بینایی کیاسماي در شدهاند. احاطه غالفی توسط که عصبیاند تارهاي از مجموعهاي

نمایند. .................. نمیتوانند هستند، مواد گردش براي اختصاصی دستگاه داراي که جانورانی معمول، بهطور - 323

برقرار را، بدن همایستایی نفریدي، لولههاي کمک به وارد روده، به متصل لولههاي به را دفعی مواد و یونها

وارد قلب، به را شده مبادله مایعات سیاهرگها، حضور عدم در وارد یاختهها، بین فضاي به را مایعات قلب، حضور عدم در

میکند؟ تکمیل نادرست بهطور را زیر عبارت مورد چند - 324 «
.................... میباشد مؤثر دیگري یاختۀ فعالیت روي بر و شده تولید یاخته نوعی در که بالغ و سالم انسان بدن در شیمیایی مادة نوع «هر

میشود. محسوب عصبی ناقل یا هورمون نوعی

متصل غشا سطح اختصاصی گیرندههاي به خود فعالیت براي
میشود.

نمیشود. تولید ماهیچهاي بافت یاختههاي توسط قطعاً

زیستی انرژي مصرف نیازمند خود سازندة سلول از آزادشدن براي قطعاً
میباشد.

⋆

⋆

⋆

⋆

1234

تغییر) (با .................. پرندگان در - 325

است. فراهم دفعی مواد و یافته گوارش غذاي شدن مخلوط بدون غذا یکطرفۀ جریان امکان

میشود. دفع زبان یا چشم نزدیکی در غددي طریق از اضافی نمک

میکند. عمل یکسان فشار با تلمبه دو بهصورت خون، گردش سامانۀ در قلب

ندارد. تنفسی گازهاي انتقال در نقشی مواد گردش دستگاه
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تغییر) (با است؟ نادرست انسان مورد در عبارت، کدام - 326

نماید. تشدید را فاگوسیتها فعالیت خود، سطحی گیرندههاي ساختن محل در میتواند لنفوسیتی هر

میشود. یافت نیز مخاطی الیههاي از مترشحه مایع در چشم، اشک در موجود آنزیم

دهند. انجام تراگذاري عفونت، بروز صورت در میتوانند کشنده لنفوسیتهاي

دارند. شرکت خونی سلولهاي از انواعی اختصاصی، غیر دفاع خطوط در

T

است؟ مناسب زیر جملۀ کاملکردن براي مورد، چند - 327
میگیرد." بهره ................. براي نمیکند، جذب را غذایی مواد خود، رودة در و دارد قرار کیسه تعدادي آن کنارمعدة که "جانوري

اختصاصی غیر سازوکارهایی از بیماريزا، عوامل با مبارزه الف)
عصبی دستگاه از مناسب، غذایی مواد تشخیص و انتخاب ب)

تنفسی لولههاي از خود، زاید مواد بعضی دفع ج)
آرواره از مکانیکی، گوارش د)

1234

تغییر) (با .................. نیست ممکن صفر به حسی نورون پتانسیل اختالف شدن نزدیک با - 328

یابد. کاهش شدیداً سلول داخل پتاسیم تراکم و باشند باز پتاسیمی دریچهدار کانالهاي

بازگردد. آرامش حالت به غشا دوسمت در پتاسیم و سدیم یونهاي غلظت مصرف با

باشد. پتاسیم به آن نفوذپذیري از بیشتر سدیمی یونهاي به غشاء نفوذپذیري

است. بیشتر آن بیرون از یاخته درون پتاسیم یونهاي مقدار و باشند بسته پتاسیمی دریچهدار کانالهاي

ATP

تغییر) (با میکند؟ تکمیل نادرستی طور به را زیر عبارت گزینه، کدام - 329
« ............................................................................... برخالف .................. »

است. ممکن بدن سالم سلولهاي در نوع اینترفرون مکمل- پروتئین تولید نمیشود. تولید

سالم فرد در مکمل، پروتئینهاي پرفورین- باشند. داشته نقش گیاهان دفاع در نمیتوانند ها

پلیساکارید چرب- اسید مولکولهاي نمیشود. تشکیل تقسیم دوك لنفوسیتها، ساز-

پادتن یاختههاي در

I

.................. هر سالم، فرد یک چشم در - 330

میشود. نور شکست باعث دارد، قرار قرنیه پشتی سطح و عدسی جلویی سطح بین که بخشی کند. می

شرکت تطابق فرایند در خود انحناي تغییر با آن، الیههاي در شفاف ساختار میکند. ذخیره خود در

را یاختهاي زندگی براي الزم اطالعات نور، به حساس مادة داراي یاختۀ است. نور به حساس مادة

داراي میکند، ایجاد عصبی پیام شبکیه الیۀ در که یاختهاي

تغییر) میکند؟(با تکمیل بهدرستی را زیر عبارت مورد، چند - 331
دارد.» قرار باالتري سطح در .................. به نسبت .................. ایستاده، انسان یک «در

صماخ پردة - نیمدایره مجاري ب) چکشی - رکابی استخوان الف)
پانکراس - کلیه فوق غدة د) تاالموس - میانی مغز ج)

2341

است؟ درست دارد، قرار آن با موازي و معده زیر در که برونریز و درونریز بخش دو داراي غدهاي با رابطه در زیر عبارات از مورد چند - 332
دارد. نقش خون قند میزان تنظیم در آن از ترشحشده مادة هر الف)

دارند. قرار نیز تیروئیدي هورمونهاي تحتتأثیر آن، هورمونهاي هدف اندامهاي ب)
دارند. اندکی بینیاختهاي فضاي و بوده تکهستهاي غده، این هورمون ترشحکنندة یاختههاي ج)

شود. گلیکوژن تجزیۀ سبب میتواند گلوکاگون هورمون تنها بدن، غدة این ترشحات بین از د)

1234
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................. داراي جانور در - 333

دارد. نقش تنفسی گازهاي انتقال در مواد گردش دستگاه مالپیگی، لولۀ داراي جانور برخالف نمکی، غدد

میکند. عبور قلب از دوبار گردش بار هر در خون یونهاست، و آب ذخیرة محل آن مثانۀ که بالغ جانور هر برخالف کلیه، شکل پیچیدهترین

باشد. داشته نقش تنفسی گازهاي تبادل در پوست سطح نیست ممکن پروتونفریدي، داراي جانور برخالف متانفریدي،

شوند. دفع نیز دیگري اندامهاي طریق از میتوانند آبشش بر عالوه دفعی مواد برخی دریایی، ماهیان برخالف شاخکی، غدد

میکند؟ تکمیل بهدرستی را زیر عبارت مورد، چند - 334
دارد.» قرار باالتري سطح در .................. به نسبت .................. ایستاده، انسان یک «در

صماخ پردهي - نیمدایره مجاري ب) چکشی - رکابی استخوان الف) پانکراس - کلیه فوق غدهي
هـ) تاالموس - میانی مغز د) مغزي پل - گانه چهار برجستگی ج)

2345

اتفاق کدام ساله، پسر بدن در طوالنی بهصورت هیپوتاالموس از آزادکننده هورمون(هاي) ترشح طبیعی غیر افزایش پی در معمول، طور به - 335
دهد؟ روي میتواند

آنها دیوارة صاف عضالت انقباض دلیل به تنفسی، دستگاه درون هوا انتقال براي نایژكها توانایی کاهش

بومن کپسول درون به آن تراوش میزان کاهش دنبال به دفعشده ادرار در موجود سدیم یون غلظت کاهش

استخوان در موجود غضروفی رشد صفحههاي استخوانسازي فعالیت افزایش دنبال به ران استخوان طولی رشد افزایش

ایمنی دستگاه سریع واکنش نیروهاي دیاپدز میزان کاهش همراه به زنانه و مردانه جنسی هورمونهاي ترشح افزاش

35

« ................. سالم، انسان «در هستند؟ نادرست عبارتها کدام - 336

هستند. ارتباط در لیمبیک سامانۀ با بویایی لوبهاي الف)

میکند. متصل مخ قشر و گرسنگی و تشنگی مرکز به را تاالموس است، احساسات مرکز که مغز از قسمتی ب)

دارند. وجود مغز ساقهي باالي در اطالعات پردازش براي دیگري مهم مراکز تاالموس، بر عالوه ج) دارد. قرار

هیپوتاالموس مجاورت در تعادل، حفظ براي بدن حرکات هماهنگی مرکز مهمترین د)

د و ج د و ب ج و الف ب و الف

تغییر) (با است؟ صحیح مورد چند - 337

دارد. برعهده بدن فعالیتهاي تنظیم در مهمی نقش مغز، پایینی قسمت الف)
دارند. نقش حرکت که هستند مغز از بخشهایی تنها ، مخچه و مخ ب)

دارد. نقش نیز هوشمندانه عملکرد و تفکر در است، یادگیري مسئول که مغز از بخشی هر ج)
است. حرکتی نورون عصبی، سلول آن شود، تحریک عصبی سلول یک توسط که عصبی غیر سلول هر د)

1234

است؟ صادق انسان چشم کاسۀ داخل عضالت همۀ دربارة مورد چند - 338
تماساند. در عدسی جلوي شفاف مایع با *

دارند. قرار محیطی عصبی دستگاه کنترل تحت *
دارند. اتصال چشم میانی الیۀ به *

دارند. نقش انسان چشم تیزبینی و دقت در *

1234
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2

3 4

1

میکند؟ تکمیل مناسب طور به را زیر عبارت گزینه، کدام - 339 «
.................... که است انسان عصبی دستگاه از بخشی معادل .................. شمارة بخش روبهرو، شکل «در

است. مغز به ورودي اطالعات نهایی پردازش جایگاه میکند.- برقرار سیناپس آن در دار،

مژك عصبی یاختههاي آکسون میکند.- دریافت پیام بدن مختلف نقاط از آن تعادل و بدن

وضعیت تنظیم براي میکند.- هدایت مقابل کرة نیم سمت به اولیه پردازش و تقویت از پس

بینایی پیام -هر

3

1

4

2

« ................. قلبی کار دورههاي از .................. فاصلۀ «در است؟ نادرست زیر موارد از مورد چند - 340

میکند. عبور گرهی بین مسیرهاي از ضربانساز، گرة تحریکی پیام - تا - آ

دارد. وجود زمانی فاصلۀ ثانیه تقریبًا - چهارم چرخۀ کوتاهتر صداي تا اول چرخۀ طوالنیتر صداي - ب

میکند. پیدا کاهش پیوسته، بهطور بطنی خون فشار - بعدي تا - پ

میرسد. حداکثر به دوره این انتهاي در آئورت خون فشار - بطنی انقباض ثانیه - ت

مورد مورد مورد مورد

PQ

2٫7

TQRS

0٫3

1234

. ................. نیست ممکن آن، بخش .................. همانند مننژ .................. پردهي - 341

شود. مشاهده مخ نیمکرهي دو بین شیار در - ضخیمترین - داخلی باشد. داشته قرار نخاعی - مغزي مایع با تماس در - داخلیترین - میانی

باشد. کوچک رگهاي با تماس در - داخلیترین - میانی رود. فرو مغزي شیارهاي همهي درون - میانی - خارجی

میکند؟ تکمیل بهدرستی را زیر عبارت مورد، چند - 342 دارد.» قرار باالتري سطح
در ........................................................ به نسبت .................. ایستاده، انسان یک «در

صماخ پردهي - نیمدایره مجاري ب) چکشی - رکابی استخوان الف)
پانکراس - کلیه فوق غدهي د) تاالموس - میانی مغز ج)

2341

32

1 4

که است انسان مغز از بخشی معادل ، .................. شماره بخش روبرو، شکل در میکند؟ کامل مناسب طور به را زیر عبارت گزینه، کدام - 343
تغییر) (با .................

است. بدن انعکاسهاي از برخی مرکز -

دارد. مهمی نقش حسی اطالعات اغلب پردازش و تقویت در -

میکند. تنظیم را تنفس و قلب ضربان به مربوط فعالیتهاي -

میشود. وارد آن به ابتدا بینایی، و بویایی گیرندههاي به مربوط پیامهاي -

3

2

4

1

میکند؟ کامل نادرستی به را زیر عبارت مورد چند - 344
میشود.» ................. قطعاً غذایی، مواد ................. گوارش .................. جاندار هر «در

گوارش ستگاه جذب بدن، سطح از مغذي مواد - یاختهاي درون - فاقد الف) آن عملکردي و
ساختاري واحدهاي وارد مغذي، مواد - یاختهاي برون - فاقد ب) آغاز گوارشی، لولۀ یا حفره
درون غذا مکانیکی گوارش فرایند - یاختهاي برون - داراي ج) مشاهده پایه، غشاي روي بر

اندك یاختهاي بین فضاي با یاختههایی - یاختهاي درون - داراي د)

1234
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تغییر) (با ................. قطعاً .................. با جانداري هر - 345

است. همولنف فاقد - مرکزي و محیطی عصبی دستگاه ندارد. پیوندي بافت جنس از حرکتی دستگاه - نایدیسی تنفس دستگاه

است. گیاهی مواد از انرژي کسب توانایی فاقد - خارجی اسکلت دارند. مشابه کامًال ژنهاي - کروموزومی 2nعدد = 46

میکند؟ تکمیل درستی به را زیر عبارت مورد، چند مقابل، شکل به توجه با - 346
« ..................... است، نیاز آن به الف، مرحلۀ انجام براي که انرژي پر مادة «نوعی

شود. تولید مولکول به فسفات گروههاي اتصال با گلوکز، کامل تجزیۀ پی در میتواند

میشود. تأمین پانکراسی لیپاز آنزیم محصوالت از گروهی تجزیۀ از طوالنیتر، انقباضات طی

میشود. شروع یاخته در آن ،تجزیۀ عضالنی تار سطح در خود گیرندة به عصبی ناقل اتصال پی در

است. نیاز یددار هورمونهاي به یاخته این رشد براي کودکی، دوران در که است شده تولید یاختهاي در

∙ADP

∙

∙

∙

1234

میکند؟ تکمیل بهنادرستی انسان، خون گردش دستگاه دربارة را زیر عبارت گزینه کدام - 347
« ....................................................................... که گفت میتوان .................. بخش با رابطه «در

شود. قلب از غیرعادي صداهاي شنیدهشدن سبب است ممکن آن، ساختار در اختالل - میشود.

آن بستهشدن یا باز باعث آن، دوطرف در فشار تفاوت و دارد خاصی ساختار -

میشود. قسمت آن در خون جریان یکطرفهشدن باعث -

است. همراه بطن، انقباض شروع با آن بستهشدن -

B

D

A

C

است؟ صحیح دارد، قرار ناي دوشاخهشدن محل جلوي در دقیقاً که درونریز غدهاي با ارتباط در مورد کدام سالم، انسان بدن در - 348

دارد. نقش بدن در لنفوسیت نوع هر تمایز در دارد. قرار گردن ناحیۀ در پاراتیروئید، غدد همانند غده این

دارد. قرار قلب بطنهاي جلوي در فقط که است لنفی اندام نوعی میکند. وارد خون به نیز دیگري مواد تیموسین، هورمون بر عالوه

T

میکند؟ تکمیل بهنادرستی را زیر عبارت مورد چند - 349
« ................. قطعاً است، .................. که جانداري «هر

نیست. مواد جذب به قادر دهان در - بزاقی غدد داراي الف)
میکند. آغاز برونیاختهاي بهصورت را گوارش فرآیند - دهان فاقد ب)

میکند. منتقل دهانی حفرة به محیط از را غذا مژكها حرکت با - غذایی مواد درونیاختهاي گوارش واجد ج)
است. میزبان جانوران بدن یا گوارش دستگاه آن زندگی محیط - بدن یا یاخته سطح از مغذي مواد دریافتکنندة د)

1234

است؟ متفاوت زیر عبارت با بودن غلط یا صحیح نظر از گزینه کدام - 350
کنند.» عبور یاختهاي غشاي از میتوانند مواد از برخی «فقط

نقشاند. واجد هورمونها از انواعی ساخت در میشوند، یافت جانوري یاختههاي غشاي ساختار در که لیپیدي مولکولهاي از گروهی

میگیرند. قرار غشا فسفولیپیدهاي با تماس در دارد، نقش یاخته غشاي عرض از مواد انتقال در که پروتئینی هر جانوري، یاختۀ یک در

است. کرده برقرار پیوند دیگر مولکول سه با فسفولیپیدها، برخالف تريگلیسریدها در گلیسرول، مولکول

دارند. را محیطی محركهاي به پاسخ توانایی آن، جانداران همۀ و است حیات سطح آخرین زیستکره
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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 - 1
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

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 - 2

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

میباشند. صحیح ه و ج - الف موارد 3 گزینه - 3
زرد. مغز نه باشد می عصب یک و سیاهرگ یک سرخرگ، یک داراي هاووس سامانۀ مرکزي مجراي ب: نادرستی علت

استخوانی. سلول از نه میشود استخوان پوکی ایجاد و زمینه مادة از کلسیم شدن آزاد سبب کوکائین مصرف د: نادرسی علت
میباشند. صحیح موارد سایر

که آنجا از آنافاز مرحلهي در هستند. رویت قابل هم متافاز و آنافاز مرحلهي در و میشوند رؤیت قابل پروفاز مرحلهي در کروموزومها زیتون، گیاه سلول میتوز تقسیم مراحل در 1 گزینه - 4

است. برابر کروماتیدها با کروموزومها تعداد میشوند، جدا هم از خواهري کروماتیدهاي
کروماتیدياند. دو کروموزومها چون کروموزومهاست برابر دو کروماتیدها تعداد متافاز و پروفاز مرحلهي در حالیکه در

گزینهها: سایر بررسی

سیتوپالسم در بلکه ندارند. قرار هسته در کروموزوم و میشود تجزیه هسته پوشش مرحله این در میشوند. متصل دوك رشتههاي به کروموزومها سانترومر پرومتافاز، مرحلۀ در :( ) گزینۀ
میشوند. رها یاخته

ندارد. سانتریول پس است، نهاندانه گیاهی زیتون، :( ) گزینۀ

نمیشود. تشکیل انقباضی حلقه گیاهی، یاختههاي در ندارد. دخالت پروتئین جنس از کمربندي گیاهی سلولهاي براي :( ) گزینۀ

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 - 5
دارد. تعلق

نمیشود. انجام کلسترول توسط است شده آورده سه و دو یک، گزینههاي در که وظایفی و

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 - 6
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

است. درست «ب» مورد تنها 1 گزینه - 7
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دمسر

TP P
PR

QRS

ST T
TP

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
2 گزینه - 8

بافت خونی، رگهاي دیوارة دهندة تشکیل الیۀ درونیترین دارد. قرار خونی رگهاي ماهیچهها، در :( ) گزینۀ
وجود اندکی یاختهاي بین فضاي آنها بین و نزدیکاند بسیار یکدیگر به پوششی، بافت یاختههاي است. پوششی

دارد.

میشود. مشاهده تند و کند ماهیچهاي تار نوع دو اسکلتی، ماهیچههاي از بسیاري در :( ) گزینۀ

دماي تنظیم آن، نقشهاي از یکی هیپوتاالموس باشد. مؤثر بدن مناسب دماي حفظ در میتواند که میشود زیادي گرماي ایجاد باعث ماهیچهاي یاختههاي در ساز و سوخت فعالیتهاي :( ) گزینۀ
است. بدن

است. شده تشکیل زنجیره دو از میوزین مولکول زیر، شکل مطابق :( ) گزینۀ

میگردد. ثبت بطنها انقباض انتهاي در موج شکل مطابق که بطنهاست انقباض مرحله به مربوط سؤال صورت 3 گزینه - 9
گزینهها: سایر بررسی

است. داده رخ اول صداي از قبل دهلیزها انقباض : گزینه رد

میدهد. رخ اول) صداي از قبل (کمی بطنها انقباض از قبل کمی ، ثبت شروع : گزینه رد

میدهد. رخ عمومی استراحت مرحله در دوم گره به پیشاهنگ گره از الکتریکی پیام انتشار : گزینه رد

موارد: بررسی است. صحیح «ب» و «الف» موارد 2 گزینه - 10
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:

موارد: بررسی 1 گزینه - 11
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

( گزینۀ (نادرستی میشوند. جدا آئورتی سینی دریچۀ محل از اکلیلی سرخرگهاي درحالیکه میباشد، سهلختی دریچۀ قلب، دریچۀ جلوییترین 3 گزینه - 12

( گزینۀ (نادرستی نیستند. ماهیچهاي بافت جنس از ارتجاعی طنابهاي کنید توجه 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
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دارد. وجود

( گزینۀ (نادرستی دارد. قرار بطنی دهلیزي دریچههاي محل در عایق پیوندي بافت درحالیکه میباشد؛ ششی سرخرگ سینی دریچۀ دریچه، کوچکترین

میشوند. آزاد فولیکولی یاختههاي از تعدادي و قطبی جسم اولین ثانویه، اووسیت تخمکگذاري، زمان در است. صحیح (د) مورد فقط 1 گزینه - 13
موارد: بررسی

میشود. انجام مساوي بهصورت فولیکولی یاختههاي سیتوپالسم تقسیم میگیرد. صورت نامساوي صورت به میانیاخته تقسیم اولیه، اووسیت میوز تقسیم از بعد الف) مورد
نیست. صادق فولیکولی یاختههاي براي ب) مورد
نیست. صادق فولیکولی یاختههاي براي ج) مورد

میشود. ایجاد مثبت بازخوردي تنظیم هیپوفیزي، هورمونهاي و تخمدان جنسی هورمونهاي بین تخمکگذاري از قبل د) مورد

نادرستاند. موارد همۀ 4 گزینه - 14
گزینهها: بررسی

نمیباشد. کروي و صاف کامًال دو) هر (نه قرنیه یا عدسی سطح آستگیماتیسم بیماري در الف) مورد
میرسند. هم به نامنظم طور به نور پرتوهاي ب) مورد

نمیشود. تشکیل شبکیه روي واضحی تصویر عینک بدون ج) مورد
میکند. جبران را دو) هر (نه قرنیه یا عدسی انحناي یکنواختی عدم آن، عدسی که میشود استفاده عینکی از د) مورد

4 گزینه - 15
پوششی بافت زیرین بافت در عصبی رشتههاي روبهرو، شکل به توجه با

خالف بر که است پیوندي بافت نوعی بافت این دارد. وجود زبان سنگفرشی
دارد. زیادي یاختهاي بین فضاي پوششی بافت

پشتیبانیاخته

هامژك

چشاییگیرندةمنفذ
چشاییجوانۀ

زبانرشتۀعصبی روي برجستگی

چشاییجوانۀ

ها: گزینه سایر بررسی

باشند. می چشایی مژكهاي داراي گیرندهها این دارند. قرار نگهبان هاي یاخته بین در چشایی جوانه در چشایی گیرندههاي :( گزینۀ

کنند. می تحریک را چشایی گیرندة هاي یاخته و شوند می حل بزاق در غذا ذرههاي :( گزینۀ

کنند. می فراهم چشایی جوانههاي به غذا ذرات ورود براي را فضایی چشایی، جوانههاي منفذ کنید، می مالحظه شکل در که همانطور :( گزینۀ

دیپلوئید. یاخته یک در میوز تقسیم به مربوط هم و باشد هاپلوئید یاختۀ یک میتوز تقسیم به مربوط میتواند هم سوال صورت که باشید داشته توجه هستند. صحیح «د» و «ب» موارد 2 گزینه - 16
موارد: بررسی

میشود. آنافاز مرحلۀ وارد آن از پس و است متافاز مرحلۀ در یاخته این «الف»: مورد

است. اولیه اسپرماتوسیت تقسیم حاصل خود میدهد، انجام را میوز تقسیم که ثانویه اسپرماتوسیت «ب»: مورد

تخمدان. درون نه میشود کامل رحمی لولۀ در لقاح، فرایند شروع و اسپرم با برخورد صورت در ثانویه اووسیت میوز تقسیم «ج»: مورد
است. صادق نر عسل زنبور یاختههاي مثل هاپلوئید جانوري یاختههاي میتوز تقسیم با رابطه در «د»: مورد

3 گزینه - 17

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

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
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است. قلب عمومی استراحت جز بخش این زیرا است. صحیح موج باالروي بخش براي الف) مورد 4 گزینه - 18

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

هستند. نادرست موارد همۀ 4 گزینه - 19
است. مفاصل به مربوط التهابی بیماري نوعی نقرس بیماري الف)

قسمتی. سه هستههاي نه هستند قسمتی سه هستۀ یک داراي نوترفیلها ب)
ندارد. وجود باکتري التهابی پاسخ در نیز مواردي در شود. فعال و برخورد میکروب سطح پادتن به مکمل پروتئین است ممکن ج)

لنفی گرههاي خوارهاي درشت نه میشوند عمل وارد که هستند یاختههایی اولین دیده، آسیب بافت در موجود درشتخوارهاي د)

گزینهها: بررسی 4 گزینه - 20

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

نیست. مادر شبیه کامًال و است نر زنبور ایجادشده، زادة عسل، زنبور بکرزایی در است. بکرزایی عمل گزینه، صورت از منظور . 3 گزینه - 21

در و تخم درون تولد، از قبل روز چند تا جنین نیز، پالتیپوس در ندارد. حضور ماده والد بدن در تولد زمان تا جنین ولی میشود، ماده تولیدمثلی دستگاه وارد نر گامت پرندگان، و خزندگان در .
جنینی دوران آخر تا نه میماند باقی مادر بدن

دارد. عهده بر را جنین تغذیۀ و است غذایی اندوختۀ داراي تخمک شود، تولید تخمک که جانوران تولیدمثل نوع هر در .

عوامل برابر در را آنها سپس میچسباند. بههم را تخمکها لقاح از پس که ژلهاي الیههاي نه است ژلهاي الیهاي داراي تخمک هر میشود. رها آب درون به گامت زیادي تعداد خارجی، لقاح در .
میگیرد. قرار جنین تغذیۀ مورد نهایت، در و میکند محافظت محیطی

است. نادرست «د» و «ب» و «الف» موارد 3 گزینه - 22
بافت سلولهاي در آنزیمها نوع دو هر میشوند. ترشح) (نه آزاد باریک رودة مخاط پوششی سلولهاي از یا میشوند ترشح پانکراس پوششی سلولهاي از یا انسان باریک رودة لولۀ درون آنزیمهاي

میشوند. خارج و تولید اندك) سلولی بین فضاي با بافتی (یعنی پوششی
نیستند. غیرفعال لوله این در موجود آنزیمهاي همۀ طرفی از است، نادرست باریک رودة مخاطی آنزیمهاي براي ترشح کلمه الف)

میشوند. باریک رودة لولۀ وارد صفرا همراه و مجرا طریق از پانکراسی آنزیمهاي فقط و میشوند لوله وارد مستقیم باریک رودة پوششی سلولهاي آنزیمهاي ب)
ترشح. نه میکنند آزاد رو آنزیمها و میترکند کیسهچهها و یاختهها چون نمیشود صرف انرژي باریک رودة آنزیمهاي شدن آزاد براي د)

دارد. وجود اکلیلی) سیاهرگهاي (نه اکلیلی سیاهرگ یک فقط قلب پشتی سطح در است. نادرست (د) مورد فقط 1 گزینه - 23
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 زبرین 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)

فسفات). کراتینین (نه میشود استفاده انرژي تأمین منظور به ماهیچهها در فسفات کراتین 2 گزینه - 24
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. وارد گردیزه به تراوش با آب همانند که است گزینه نظر مد اسید اوریک ( گزینۀ

غشاء نفوذپذیري و شده آزاد سیناپسی فضاي به عصبی ناقل اگزوستیوز یا برونرانی پدیدهي با دوسر ماهیچهي با مرتبط حرکتی یاختهي در دست، کشیدن عقب انعکاس مسیر در 4 گزینه - 25
میکند. تغییر یونها به نسبت ماهیچهاي سلول

مغز. نه میشود صادر نخاع از انعکاس این عصبی پیام ( گزینۀ رد

میباشد. پیام هدایت فاقد رابط نورون از مهاري پیام رسیدن دلیل به سهسر ماهیچه حرکتی نورون ( گزینۀ رد

میشود. ادغام سیناپسی پیش نورون غشاء با بلکه نمیشود خارج ریزکیسه اگزوستیوز یا رانی برون پدیدهي در ( گزینۀ رد

است. درست اول مورد فقط 1 گزینه - 26
دارد. وجود حرکتی نورونهاي از انواعی و بویایی نورونهاي بینی، حفرة سقف در

است. پتاسیم و سدیم یونهاي انتقال براي خود غشا در پروتئینهایی داراي نورونها، همۀ اول: مود
است. درست بویایی نورونهاي براي فقط سوم: و دوم مورد

ندارند. حفاظتی نقش ولی میباشند کلسیم ذخیرة داراي پا و دست استخوانهاي 2 گزینه - 27

دارند. اسفنجی و فشرده بافت خود درساختار استخوانها همۀ و دارند نقش معدنی مواد ذخیرة در استخوانها همۀ : و گزینههاي رد

شدهاند. مفصل زبرین زند با دست مچ :استخوانهاي گزینۀ رد

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 - 28
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است. پایه غشاي داراي خود زیرین سطح در پوششی بافت میشود. یافت خونی رگهاي مثل محلهایی در پوششی بافت ریز درون دستگاه و عصبی دستگاه در . 3 گزینه - 29

است. و هورمون هدف اندام بدن، یاختههاي همۀ بگذارد.مثًال تاثیر بدن یاختههاي همۀ فعالیت بر میتواند ریز درون دستگاه اما ندارد. ارتباط بدن یاختههاي تک تک با عصبی، دستگاه .

نمیشوند. منتقل کننده ترشح یاختۀ به نسبت دوري فواصل تا و شوند می ترشح سیناپسی فضاي در عصبی، ناقلهاي .

خون درون به عصبی ناقلهاي هستند. عصبی ناقلهاي و هورمونها عصبی، دستگاه شیمیایی پیک اما شوند. می ریخته خون درون به همگی که هستند ها هورمون ریز درون دستگاه شیمیایی پیک .
نمیشوند. ریخته

است. کلیه فوق غدة به مربوط شکل 4 گزینه - 30

میپوشاند. را کلیه سطح روي فقط کلیه، سطح پیوندي بافت .

نیستند. و هورمونهاي تأثیر تحت هیچکدام بخش اما (ب) و (الف) بخش اما میکند تولید جنسی هورمونهاي (الف) بخش .

میشود. خون فشار افزایش و خون حجم افزایش سبب آب و سدیم بازجذب افزایش با و ترشح کلیه فوق قشري بخش از آلدوسترون هورمون .

میدهند. افزایش را ششها حیاتی ظرفیت نایژكها کردن باز با نفرین نوراپی و نفرین اپی هورمونهاي .
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 - 31
تغییر دچار بدن یاختههاي فعالیت بیماري دو این در همچنین میشوند. تحریک شیمیایی) پیک همان یا عصبی ناقل تولیدکنندة (نورونهاي تشنگی مرکز نورونهاي از گروهی درنتیجه تحریکشده؛
درنتیجه 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؛

میکند. تغییر نیز یاخته ژن بیان تنظیم است، کرده تغییر یاخته فعالیت چون کلی بهطور
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
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 بیمزه

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

موارد: بررسی نادرستاند. موارد همۀ 1 گزینه - 32
اپیدیدیم به اسپرم ورود در نقشی میانی قطعۀ میتوکندريهاي نتیجه در نمیشود، مشاهده آن تاژك زنش و نیست بالغ آن به ورود از پیش تا اسپرم که است اپیدیدیم اسپرم ذخیرة محل «الف»:

ندارند.
میشود. انجام مساوي سیتوکینز با اسپرمها تولید «ب»

است. میزراهی – پیازي غدد عهدة بر میزناي)، (نه میزراه ادرار کم مقدار کردن خنثی براي قلیایی مایع تأمین «ج»:
میشوند. تخلیه معده حفرة به معده، غدة ترشحات واقع در د. دار تفاوت معده غدة با معده حفرة رو، روبه شکل مطابق 3 گزینه - 33

سطحی پوششی یاختۀ

کننده ترشح یاختۀ

کناري یاختۀ

اصلی یاختۀ

معده هاي حفره

معده حفرة

معده غدة

مخاطی مادة

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
دارند. نقش یافته گوارش مواد جذب در که هستند باریک رودة پرزهاي سطح یاختههاي بیشترین ، ریزپرز داراي یاختههاي 3 گزینه - 34

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)
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است. درست د) ) مورد فقط 1 گزینه - 35
: از عبارتند میشوند یافت فرد معده درونی فضاي در که آنزیمهایی

پپسین مانند معده شیره آنزیمهاي

لیزوزیم بزاق آمیالز مانند معده به ورودي آنزیمهاي
موارد از هریک بررسی

آنزیمهاي افزایش باعث میتواند که ) سکرتین و ( شود معده ترشحی آنزیمهاي افزایش باعث میتواند که ) گاسترین از عبارتند گوارش لولۀ هورمون دو درسی، کتاب سطح در – نادرست الف-
. است نشده ذکر بزاق آمیالز ترشح افزایش براي هورمونی درسی، کتاب سطح در ولی شود) لوزالمعده ترشحی

. است شده تولید مخاطی الیه سلولهاي توسط هم لیزوزیم و بزاقی غدد سلولهاي توسط آمیالز ولی است شده تولید معده اصلی سلولهاي توسط پپسینوژن – نادرست ب-
نیست. اسید این عملکرد به وابسته شدنشان فعال لیزوزیم و آمیالز و میشود فعال اسیدکلریدریک کمک به آنزیمها این میان از پپسینوژن فقط – نادرست ج-
شدهاند. تولید ریبوزوم توسط آمینواسیدها اتصال از آبدهی سنتز واکنشهاي طی و هستند پروتئینی دیگر آنزیمهاي اکثر مانند آنزیمها این همۀ – درست د-

باعث و کرده اثر برونریز) غدة (نوعی شیري غدد یاختههاي روي بر پروالکتین هورمون دارند. نقش بدن در آب میزان تنظیم در پروالکتین و آلدوسترون ضدادراري، هورمونهاي 1 گزینه - 36
میشود. ترشح است، نخود اندازة به که هیپوفیز غدة پیشین بخش از پروالکتین هورمون میگردد. شیري غدة توسط شیر تولید افزایش

سایرگزینهها: بررسی

میشود. ترشح خون به پسین هیپوفیز طریق از و شده تولید هیپوتاالموس در ضدادراري هورمون هستند. گیرنده داراي کلیه یاختههاي روي بر ضدادراري و آلدوسترون هورمون :« » گزینۀ

ندارد. نقشی مستقیم بهصورت بدن آب مقدار تنظیم در انسولین هورمون میشود. بدن یاختههاي توسط گلوکز جذب افزایش سبب و دارد گیرنده بدن یاختههاي روي بر انسولین هورمون :« » گزینۀ

ندارد. مهمی نقش بدن آب میزان تنظیم در گلوکاگون هورمون میشود. بدن در گلیکوژن تجزیۀ افزایش سبب کبدي، یاختههاي بر اثر با گلوکاگون هورمون :« » گزینۀ

دارد. اشاره میوز تقسیم به سؤال صورت 3 گزینه - 37

نمیکند. تغییر و است ثابت یاخته کروماتیدهاي تعداد ، و میوز آنافاز مراحل در طبیعی، حالت در
گزینهها: بررسی

نمیگیرد. صورت میوز تقسیم طی در هستهاي ژنتیک مادة همانندسازي که کنید دقت ( گزینۀ

نمیشود. مشاهده سلول در هسته میوز ، و متافاز مراحل در کنید دقت ( گزینۀ

میشود. متصل دوك رشتۀ یک کروموزوم هر به ، میوز پروفاز مرحلۀ در (

ندارد. انرژي به نیاز و میافتد اتفاق گیرنده با ناقل ساختار بودن مکمل واسطهي به پسسیناپسی سلول در ویژهاش گیرندهي به عصبی ناقل اتصال 2 گزینه - 38

به و میباشند انرژيخواه فرآیندهایی اگزوسیتوز با سیناپسی فضاي به عصبی ناقل سازي آزاد و سدیم-پتاسیم پمپ از استفاده با آرامش پتانسیل برقراري سلول، داخل در عصبی ناقل مولکول ساخت

دارد. نیاز در الکترون انتقال زنجیرهي از حاصل انرژي

در ایمنی دستگاه حد از بیش پاسخ نیز آلرژي در میگیرد، قرار ایمنی دستگاه حملهي مورد غیرعصبی) (یاختههاي نورونها اطراف میلین غالف سازندهي سلولهاي ، بیماري در 4 گزینه - 39

هستند. خون پیوندي بافت به متعلق آنها همگی که میشود ایجاد اختالل ایمنی دستگاه در سفید گلبولهاي برخی عملکرد در حقیقت در میدهد. رخ آنتیژنها برخی برابر
گزینهها: سایر بررسی

است. نورونها سلولی جسم محتوي بیشتر که است شده تشکیل خاکستري مادهي از مخ خارجی الیهي آنکه حال میشود، ایجاد دندریت و آکسون رشتههاي اطراف در میلین غالف :( ) گزینهي

میشود. درگیر سپید مادهي در

آنها. جهشی انتقال نه میشود، اختالل دچار عصبی پیامهاي جهشی هدایت میلین، غالف تخریب با :( ) گزینهي

دارند. وجود عصبی بافت در که هستند غیرعصبی سلولهاي نوروگلیا سلولهاي :( ) گزینهي

دارد. وجود اکسیژنی پل (الکتوز) ساکارید دي یک مونوساکاریدهاي بین 1 گزینه - 40
سایرگزینهها: بررسی

(سیتوپالسم) یاخته درمیان نه قراردارند یاختهها این غشاي سطح در ساکارز) (نظیر ساکاریدها دي کنندة تجزیه آنزیمهاي :( ) گزینۀ

است. پانکراسی لیپاز دراثرفعالیت بیشتر چربیها گوارش :( ) گزینۀ

ندارد. قرار دوگانه پیوند و بین که شکند می را در نیتروژن و کربن بین پیوند پانکراس پروتئازهاي :( ) 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 - 41

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

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 - 42
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
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3 گزینه - 43

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

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 - 44
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

نمیکنند. عبور ساده انتشار روش به سلولی غشاهاي از هیچگاه آمینواسیدها میدانیم و هستند آمینواسیدها عمدتا پرورده، شیرة در موجود نیتروژندار آلی ترکیبات از تست منظور 1 گزینه - 45

چربی) در محلول ویتامینهاي (مانند لیپید در محلول مواد لیپیدي مواد گازها آب باشد: ساده انتشار همراه است ممکن سلولی غشاهاي از زیر مواد عبور یادآوري:
: گزینهها سایر بررسی

میشوند. جابهجا است انتظار مورد مونش تودهاي جریان مدل از آنچه از بیشتر سرعتی با پرورده، شیرة در موجود کربن هیدراتهاي و آمینواسیدها :( ) گزینۀ

دارند. نقش امر این در سلول دو هر که میدانیم امروزه ولی گرفت نادیده هسته) (بدون آبکشی سلول درون پرورده شیرة حرکت در را (هستهدار) همراه سلولهاي نقش مونش، ارنست :( ) گزینۀ

تیره گیاهان پوست پارانشیم با همیاري) نوع (از همزیستی رابطۀ ایجاد با و میشوند محسوب هوا نیتروژن تثبیتکنندگان مهمترین هستند، هتروتروف که ریزوبیوم سردة باکتريهاي :( ) گزینۀ
میکنند. کمک گیاه توسط آمینواسید تولید به (پروانهواران) نخود

هستند. صحیح چهارم و سوم موارد 2 گزینه - 46
موارد: بررسی

میشوند. مري انتهاي بندارهي شدن شل سبب دو هر :« » مورد

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 :« » مورد

استفراغ طی است ممکن کنید توجه حال میشود. آن دیوارة چینخوردگیهاي شدن باز موجب آن، به مري از کیموس) (نه غذا ورود که است گوارش لوله شکل کیسهاي بخش معده :« » مورد
شود. آن خوردگیهاي چین شدن باز به منجر و شده وارد معده به باریک رودة ابتداي در موجود کیموس

گوارش 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 :« » مورد
است. الزم گوشت درون پیوندي بافت کالژن رشتههاي

است. مشیمیه همان انسان، چشم میانی الیۀ از منظور هستند. درست د و ب موارد فقط 2 گزینه - 47
موارد: بررسی

میسازد. را قرنیه جلوي در که است چشم) کرهي خارجی (الیۀ صلبیه به مربوط الف)
آن شدن تنگ باعث زیاد نور در و مردمک شدن گشاد باعث کم نور در میدهد. پاسخ محیط نور مقدار تغییرات به خود صاف ماهیچههاي با که است عدسی جلوي در میانی الیۀ از بخشی عنبیه، ب)

میشود.
میکند) کمک عدسی و قرنیه تغذیه به زاللیه ) میشود. تغذیه خودش خونی رگهاي توسط مشیمیه ندارد. مشیمیه تغذیه در نقشی که است زاللیه همان عدسی جلوي شفاف مایع ج)

است. نورونها و نوري گیرندههاي شامل شبکیه که دارد قرار شبکیه با تماس در عدسی پشت در مشیمیه د)

گزینهها: برسی 3 گزینه - 48

مغز بافت بنیادي یاختههاي از بنیادي یاختههاي دارد. وجود نیست) استخوانی (بافت قرمز مغز بافت، این حفرات در است. اسفنجی بافت دارد، نامنظم استخوانی تیغههاي که استخوانی بافت .
استخوانی. هاي یاخته از نه آید می وجود به استخوان

کند. می تولید را خونی هاي یاخته انواع همۀ استخوانی، بافت خود نه اما دارد وجود بافت این درون که استخوان مغز باشد. استخوان مغز و خونی هاي رگ داراي تواند می اسفنجی، استخوانی بافت .

دارند. منشعب ظاهر و هستند سیتوپالسمی زوائد بافت،داراي این هاي یاخته است. موازي متعد مجاري داراي فشرده استخوانی بافت .

ندارد. هاورس سامانۀ بافت این است. شده پوشیده اسفنجی بافت از دراز استخوانهاي تنۀ درونی سطح .

میگیرد. صورت زیر شکل به یاختهاي تنفس واکنش 3 گزینه - 49

گلوکز اکسیژن و دياکسید کربن آب
گزینهها: بررسی
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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

میکنند. تکمیل نادرستی طور به را فوق عبارت د و ج ب، موارد 2 گزینه - 50

میدهد: رخ زیر مواد کنیم تزریق ( ) ضدادراري هورمون زیادي مقدار فردي به اگر

کلیهها در آب جذب باز افزایش -

یاختهاي بین مایع و خون غلظت کاهش -

مییابد) کاهش ادرار تخلیۀ انعکاس (دفعات ادرار دفع منظور به مثانه کششی گیرندههاي تحریک دفعات کاهش و ادرار حجم کاهش -

آب. بیشتر بازجذب دلیل به نفرون اطراف مویرگی دوم شبکهي داخل به آب ورود افزایش -
اثرگذارند) پیشین هیپوفیز (بر بیتأثیرند. ضدادراري و اکسیتوسین هورمونهاي ترشح بر هیپوتاالموس مهارکنندة و کننده آزاد هورمونهاي

است. نادرست «ب» مورد فقط 3 گزینه - 51
موارد: بررسی

میشوند. منتشر کوریون انگشتی زوائد اطراف به انتشار، طریق از رگها، از خروج از پس مادر خون (درست) الف:
هستند. تیره خون داراي رگها این هستند. بندناف سرخرگهاي به مربوط بیشتر، پیچخوردگی با رگهاي (نادرست) ب:

میکنند. رها انگشتی زوائد اطراف به را مادر خون رحم، رگهاي (درست) پ:
شوند. منتقل جنین خون به میتوانند مادر، خون دفاعی پروتئینهاي از برخی (درست) ت:

میباشد. گوش تعادلی بخش در تعادلی حسی گیرندههاي یاختههاي سؤال، منظور باشد. می نادرست "د" جملۀ فقط 3 گزینه - 52
گزینهها: بررسی

دارد. قرار مغز ساقۀ باالي در مرکز این میشود. ارسال تاالموس جمله از مغز به حسی عصبی هاي رشته توسط گیرندهها این در شده تولید پیامهاي درست، الف)
دهند. تغییر را مغز عصبی یاختههاي از گروهی الکتریکی پتانسیل عصبی، پیام ارسال با توانند می ها یاخته این درست، ب)

میگیرد. قرار پایه غشاي پروتئینهاي با تماس در و بوده پوششی بافت به نیزمتعلق تعادلی مژكدار گیرندة یاختههاي است. فراگرفته را پوششی بافت یاختههاي زیر پایه غشاي درست، ج)
دارند. قرار ژالتینی مادهاي در گیرنده یاختههاي هاي مژك باشد. نمی تماس در مستقیم بهطور مجاري درون مایع با یاختهها این مژكهاي نادرست، د)

میکنند. کامل نادرستی به را عبارت «د» و «ج» «ب»، موارد 3 گزینه - 53
موارد: بررسی

میکنند. آبکافت خود گوارش لوله در را سلولز غیرنشخوارکننده) یا (نشخوارکننده گیاهخوار پستانداران درست: «الف»
نیست. صادق ملخ و دانهخوار پرندگان براي نادرست: «ب»

هستند. آن گوارش براي سلوالز آنزیم تولید توانایی فاقد جانوران اغلب نادرست: «ج»
دارند. را سلولز تجزیهکنندة آنزیم تولید توانایی جانوران برخی نادرست: «د»

است. نادرست مورد چهار هر 4 گزینه - 54

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

است. شده تشکیل پایه غشاي با همراه پوششی بافت الیه یک از تنها خونی مویرگهاي دیوارة 1 گزینه - 55
گزینهها: سایر 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

خوناب کلسیم کاهش به منجر ویتامین کمبود شود، منجر ویتامین ازجمله چربی در محلول ویتامینهاي جذب سوء به است ممکن صفرا ترشح در اختالل (درست): الف جملۀ 3 گزینه - 56
مییابد. افزایش خوناب، کلسیم دادن افزایش براي پاراتیروئیدي هورمون آن بهدنبال و میشود

کلسی هورمون افزایش سبب خوناب کلسیم افزایش و مییابد افزایش خوناب کلسیم آن بهدنبال و میشود پاراتیروئیدي هورمون افزایش سبب پاراتیروئید، غدههاي پرکاري (درست): ب جملۀ
میشود. تونین

میشود. گلوکاگون ترشح سبب خوناب گلوکز کمبود که درحالی مییابد، افزایش حد از بیش خوناب گلوکز بگیرند، خون از را گلوکز نمیتوانند سلولها چون شیرین، دیابت در (نادرست): ج جملۀ
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2 گزینه - 57

است. پادتنساز یاختههاي تقسیم، توانایی فاقد یاختههاي این از سوال صورت منظور
موارد: بررسی

ندارد. قرار سلول مرکز در شکل طبق پادتنساز یاختههاي هستۀ اما میشوند. تولید هسته دناي در موجود اطالعات از استفاده با پادتنها (نادرست) اول: مورد
هستند. ژن آنتی به اتصال براي یکسان اختصاصی جایگاه دو داراي پادتنهاي (درست) دوم: مورد

میشوند. متصل نیز ویروسها و سموم مانند محلول هاي ژن آنتی به بیگانه، یاختههاي به مستقیم اتصال بر عالوه پادتنها (نادرست) سوم: مورد
باشند. داشته حضور آزادانه طور به لنف و خون یاختهاي، بین مایعات در میتوانند پادتنها (درست) چهارم: مورد

نداریم. نورون یاختهاي جسم نخاعی عصب و شکمی ریشهي در میکند، تکمیل درستی به را جمله «ج» مورد فقط 1 گزینه - 58
دارند. یاختهاي هستهي نوروگلیا سلولهاي پس نوروگلیا، سلول داراي و میباشند میلیندار حسی نورونهاي آکسون و دندریت و شکمی ریشهي در حرکتی نورون آکسون دیگر: گزینههاي رد

ندارد. قرمز مغز بافت این است. فشرده استخوان استخوانی، بافت ترین خارجی - 2 گزینه - 59

ندارند. هسته قرمز گلبولهاي دارد. وجود قرمز گلبول نتیجه ودر خونی رگ استخوان، مرکزي مجراي در -

هستند. زیادي یاختهاي بین فضاي داراي بافت، این یاختههاي است. پیوندي بافت دراز استخوان تنۀ الیۀ ترین بیرونی -

دارند. وجود نیز هاورس سامانههاي بین در و سامانه این اطراف در هاورس سامانۀ بر عالوه فشرده، استخوانی هاي یاخته -

تجزیۀ دنبال به میشوند. خارج آندوپالسمی شبکۀ از غلظت شیب جهت در و شده تسهیل انتشار روش با کلسیم یونهاي عصبی، تحریک از پس اسکلتی، ماهیچۀ انقباض براي 3 گزینه - 60

انجام را خود پارویی حرکت میوزین حین همین در و شده جدا میوزین سر از مولکولهاي سپس میشوند. متصل اکتین به میوزین پروتئین به آن تبدیل و میوزین سر به متصل

در میکند. جدا اکتین از را میوزین و شده متصل میوزین سر به مولکول سپس میشوند. نزدیکتر میوزینها به همچنین و یکدیگر به سارکومر طرف دو خطوط حالت این در میدهد.
میگردند. باز آندوپالسمی شبکۀ داخل به غلظت شیب جهت خالف در کلسیم یونهاي نیز انقباض پایان براي نهایت

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 - 61
گزینهها: سایر بررسی

هستند. بسته سینی دریچههاي و باز لختی سه دریچۀ چپ، دهلیز انقباض هنگام :( ) گزینۀ

است. نادرست گزینه این زیر جدول به باتوجه :( ) گزینۀ

میدهد. رخ دهلیزها انقباض از قبل دهلیزي – سینوسی گرة توسط پیام تولید :( ) گزینۀ

( ) خون )فشار ) زمان
چپآئورت چپبطن دهلیز

دارند. نقش گلیکوژن تجزیۀ در گلیکوژن تجزیۀ هاي آنزیم کنندة تولید پوششی یاختههاي و کبدي هاي یاخته اي، ماهیچه هاي یاخته 3 گزینه - 62

هستند. رشتهاي گلیکوژنهاي و پروتئینها از شبکه یعنی پایه غشاي داراي پوششی یاختههاي دارد. گلیکوژن تجزیۀ توانایی نیز گلیگوژن کنندة تجزیه آنزیم تولیدکنندة پوششی یاختههاي .

دهد. رخ بیهوازي تنفس است ممکن یاخته .

کنند. تولید است برد کوتاه پیک نوعی که نوع اینتروفرون میتوانند شوند ویروس به آلوده اگر یاخته نوع سه هر .

میکند. دریافت گلوکز نیز باب سیاهرگ از کبد .
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 - 63

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
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خواردرشت

خواريبیگانه

پروتئینفعال مکملکردن هاي

بیگانهیاختۀ منفذ

ها یاخته نابودي

هايژنآنتیدادنرسوب
محلول

رسوبهمبه سازيهاچسباندن خنثی

می بهمنجر افزایششود

پادتن آنتیاتصال غیرژنبه آنتیفعالباعث شودمیهاروشاینباژنشدن

باکتري

باکتري

ویروس

شکل به مربوط

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

هستند، مثل ایمنی خود بیماريهاي دچار که افرادي براي استرس واقعیت، در میشود. انتخاب صحیح گزینۀ عنوان به کتاب، مطالب از سطحی برداشت یک با گزینه این البته 4 گزینه - 64
میباشد. نیز مضر حتی نیست مفید

است. بدن ایمنی دستگاه ضعف کورتیزول، افزایش عوارض از یکی شود. می کلیه فوق قشري بخش از کورتیزول ترشح افزایش موجب مدت طوالنی عصبی هاي تنش بروز
گزینهها: بررسی

 

میشود. تشدید دوم نوع دیابت عوارض نتیجه در میبرد باال را خون گلوکز میشود، ترشح طوالنی تنشهاي هنگام در که کورتیزول :( ) گزینۀ

میکند. ضعف دچار را باکتریایی بیماريهاي با مقابله میشود، ترشح طوالنی تنشهاي در که کورتیزول هورمون اثر در ایمنی دستگاه تضعیف :( ) گزینۀ

می ضعف دچار نیز درشتخوارها و طبیعی کشندة یاختههاي و لنفوسیتهاي مثل دارند نقش سرطانی سلولهاي با مبارزه در که دستگاه این در یاختههایی ایمنی، سیستم تضعیف با :( ) گزینۀ
شوند.

مییابد. کاهش بیماري عالئم نتیجه در و مییابد کاهش حمالت این ایمنی، دستگاه تضعیف با است. عصبی یاختههاي اطراف میلین به ایمنی دستگاه حمله بیماري علت :( ) گزینۀ
1 گزینه - 65

سبب شکل، در شده مشخص مورد چهار از مورد سه فعالیت رو، روبه شکل طبق .
هاي پروتئین به مربوط که چهارم روش در شود. می خوارها بیگانه فعالیت افزایش

مییابد. افزایش بیگانهخواري روشها همۀ در پس شود. می خواري بیگانه افزایش سبب میکروب غشا روي بر مکمل پروتئین وجود نیز است مکمل

نمیشوند. مار سم کردن خنثی سبب مکمل پروتئینهاي کند، می خنثی را مار سم مار، سم پادزهر .

ندارد. ژنی انتی گیرندة ساز پادتن یاختۀ کنند. می عمل ژن آنتی گیرندة عنوان به و گیرند می قرار لنفوسیت سطح روي ها، پادتن بعضی .

ندارند. توانایی چنین کننده کمک هاي یاخته و (غیرفعال) لنفوسیت کنند. می ترشح آنزیم و پرفورین هدف، یاختۀ به اتصال با طبیعی کشندة یاختۀ و کشنده لنفوسیت .

نادرستاند. (د) و (ج) (ب)، موارد 3 گزینه - 66
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

میباشد: صحیح «ج» عبارت تنها 1 گزینه - 67
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)

است. نورون از بخشی « » بخش و نوروگلیا مقابل، شکل در « » بخش 4 گزینه - 68

میشود. حفظ پروتئینهایی توسط نورون غشاي سوي دو در آرامش پتانسیل نورون در :« » گزینه

است. عصبی بافت به مربوط یاخته نوع دو هر :« » گزینه

هستند. غشا مجاور در هستهها اسکلتی، ماهیچۀ یاختههاي در اما دارد. قرار یاختهاي جسم مرکزي بخش در هسته نورون، در :« » گزینه

ندارند. را عمل پتانسیل ایجاد یا و خود غشا سوي دو ناگهانی پتانسیل تغییر توانایی رابط نورونهاي خالف بر پشتیبان یاختههاي :« » گزینه

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 - 69
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
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.( و گزینۀ (تایید میشوند. آبکافت آمینواسیدها،

در 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
دهد. می سیناپس بویایی پیاز در موجود عصبی یاختههاي با و شده بویایی) (لوب بویایی پیاز وارد سیناپس تشکیل بدون مژکدار گیرندة هر اکسون روبهرو، شکل به توجه با 2 گزینه - 70

ها: گزینه سایر بررسی

بافت عمق در ها یاخته برخی روبرو، شکل به توجه با :( گزینۀ
اما نیستد. تماس در بودار هاي مولکول با و دارد قرار پوششی

هستند. تماس در هوا هاي مولکول با تماماً بویایی گیرنده مژكهاي
بویایی پیاز

بینی حفره

بودار هاي مولکول

بویایی پیاز عصبی هاي یاخته

هاي رشته
حسی عصبی

بویایی هاي گیرنده

بودار هاي مولکول بویایی گیرنده هاي مرگ

مخاط پوششی یاختههاي دیگري و دارند قرار بینی سقف در و هستند دار مژك که بویایی گیرندة سلولهاي یکی است، دار مژك سلول نوع دو بینی) سقف نه شود دقت ) بینی حفره درون ( گزینۀ
دارند. نقش عمل پتانسیل به محرك اثر تبدیل در کنند می عمل بویایی گیرندة عنوان به که بویایی دار مژك سلولهاي فقط هستند. دار مژك که بینی حفره هاي بخش بقیۀ

ندارند. مخاط ترشح حسی گیرندههاي و باشد حسی گیرندة میتواند مخاطی سازندة یاختۀ مجاور یاختۀ :( گزینۀ

دارند. نورونی ساختار بویایی گیرندههاي و است. تعادلی و شنوایی چشایی، بویایی، شامل انسان بدن مژكدار حسی گیرندههاي 2 گزینه - 71
گزینهها: سایر بررسی

نیست. صادق چشایی گیرندههاي مورد در - گزینۀ رد

نیست. صادق شنوایی گیرندههاي مورد در - گزینۀ رد

نیست. صادق چشایی و بویایی گیرندههاي مورد در - گزینۀ رد

ترشح اما شوند. می اسید اوریک و اوره غلظت کاهش سبب ادراري ضد هورمون کاهش هستند. ادراري ضد و توسین اکسی هیپوفیز، پسین بخش در شده ذخیره هورمونهاي . 4 گزینه - 72
ندارند. پسین هیپوفیز هورمونهاي ترشح بر تاثیري هیپوتاالموسی کننده آزاد هورمونهاي

میکند. ضعیف را ایمنی سیستم کورتیزول هورمون ترشح افزایش کلیه. نه میشوند ترشح کلیه فوق قشري بخش از کورتیزول هورمون .

بیش برداشت سبب تیروئید، غدة از مترشحه تونین کلسی هورمون کاهش شود. می و تولید کاهش نتیجه در و متابولیسم کاهش سبب تیروئید غدة واز هورمون کاهش .
شود. می استخوان زمینۀ مادة از کلسیم تر

کاهش طرفی از یابد. می کاهش هم ید مصرف بنابراین است، نیاز ید به هورمونها این تولید براي . شود می و هاي هورمون تولید کاهش باعث تیروئید محرکۀ هورمون شدید کاهش .

میشود. خودتنظیمی مکانیسم یک توسط تیروئیدي محرکۀ هورمون به مربوط هیپوتاالموسی کنندة آزاد هورمون افزایش سبب و تولید
است. صحیح «ج» مورد تنها 3 گزینه - 73

الکتیک نه میشود، استفاده اوره تولید براي که است دياکسیدکربن میشود. تولید اسید الکتیک بیهوازي، تنفس در و دياکسیدکربن هوازي، تنفس در گلوکز تجزیه از عضالت، در الف) مورد
اسید!

دیوارهها! نه کند عبور بومن کپسول داخلی دیواره از باید ادرار به ورود براي تراوش، صورت در کراتینین ب) مورد
میشود. متصل هموگلوبین به یون این که شوند خون شدن اسیدي و هیدروژن یون تولید باعث میتوانند دياکسیدکربن، هم و الکتیکاسید هم ج) مورد

نمیشود. تولید کلیه در کراتینین واقع در میشود؛ تولید ماهیچهاي یاختههاي در فسفات کراتین از کراتینین د) مورد
میشوند. ترشح گردیزه یاختههاي ازخود مواد برخی الف) مورد 4 گزینه - 74

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
میکنند. عبور پوششی یاختههاي بین از خون به ورود براي استخوان مغز در تولید از بعد قرمز و سفید گویچههاي 4 گزینه - 75

میشوند. تولید قبلی هاي لنفوسیت تکثیر اثر در نیز لنفی اندامهاي در استخوان قرمز مغز در تولید بر عالوه سفید، گویچههاي الف.
میدهد. نشان را خون از یاخته خروج مقابل شکل شوند. می خون وارد قرمز گویچههاي ب.

نمیگیرند. قرار شیمیایی مواد تاثیر تحت قرمز گویچههاي ج.
ندارند. هسته قرمز گویچههاي د.
گزینهها: بررسی 3 گزینه - 76

میشود. تقسیمبندي لوتئال و فولیکولی قسمت دو به تخمدان جنسی دورة توجه:
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هورمون  مقدار و دارند ناگهانی افزایش جنسی محرك هورمونهاي آن با همزمان که است پروژسترون و استروژن میان غلظت اختالف حداکثر جنسی دورة 13 یا 12 روز حدود کنید دقت ( گزینۀ

میکند. کاهش به شروع

است. پروژسترون و استروژن جنسی هورمونهاي است. کاهش حال در استروژن هورمون میزان ( گزینۀ

میدهد) افزایش را خود ترشحی فعالیت تأثیر با که یاختهاي (تودة زرد، جسم تشکیل آغاز زمان در که میگردد ترشح استروژن تنها تخمدانی فولیکول از فولیکولی، دورة اول نیمۀ در ( گزینۀ
میگردد. غلظت کاهش دچار

دارند. تأثیر رحم دیوارة رشد در پروژسترون هم و استروژن هم میباشد. کاهش حال در استروژن زمان این در ( 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 - 77
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«
است. اسکلتی ماهیچۀ نوعی سرینی ماهیچۀ 4 گزینه - 78

نیست. متصل خط به رشته این که میباشد میوزین رشتۀ است، متصل مولکول به ماهیچه انقباض هنگام که پروتئینی رشتۀ :( ) گزینۀ

zخط

اکتین میوزیناکتین

استراحت

انقباض

zخط

حرکتجهت

ADP ADP

ADP

و دارد قرار ماهیچهاي یاختۀ سطح در عصبی ناقل گیرندة اما دارند قرار سیتوپالسم در رشتهها این زیرا نمیشود. متصل عصبی ناقل به اکتین است. اکتین ، خط به متصل پروتئینی رشتۀ :( ) گزینۀ
نمیشود. ماهیچهاي یاختۀ وارد ناقل

zخط

اکتین میوزیناکتین

استراحت

انقباض

zخط

میشود. کوتاه ماهیچه طول بدینترتیب و میلغزند هم مجاورت در بلکه نمیشوند کوتاه هیچکدام میوزین و اکتین رشتههاي :( ) گزینۀ

رشتههاي با تماس در میتوانند درنتیجه، و میشوند سارکومر وارد و میشوند ازاد کلسیم یونهاي انقباض طی در دارند. وجود دو هر میوزین و اکتین رشتههاي سارکومر تیره بخش در :( ) گزینۀ
گیرند. قرار سارکومر درون پروتئینی

و داشته وجود گوارش لوله خشکی)، ساکن مهرهداران و حشرات ترتیب (به موجودات این در است. شده منتقل بدن درون به تنفسی گازهاي مبادله سطح ششی، و نایی تنفس در 1 گزینه - 79

صادق حشرات با رابطه در و گزینههاي میگردند. هیدرولیز گوارش لوله در میشوند، ترشح آن داخل به بدن از که آنزیمهایی از برخی ترتیب این به میافتد. اتفاق آن در برونسلولی گوارش
حلزونهاست. و حشرات به مختص خارجی اسکلت نیست

میشوند. وارد خون جریان به مواد این که کنند، می تولید آب و کربن اکسید دي یاختهاي، تنفس انجام با هیپوفیز، پسین بخش نورونهاي آکسون و ها یاخته 4 گزینه - 80
گزینهها: سایر بررسی

هیپوتاالموس در آنها سلولی جسم که است نورونهایی توسط مغزي زیر ي غده پسین بخش از شده ترشح هورمونهاي بلکه نیست. هورمون ساخت محل مغزي، زیر ي غده پسین بخش ( گزینۀ
دارد. قرار (زیرنهنج)

دارند. قرار (زیرنهنج) هیپوتاالموس در نورونها یاختهاي جسم و میشود یافت هیپوفیز پسین بخش در هیپوتاالموس نورونهاي آکسون از بخشی فقط ( گزینۀ
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بومنکنندهجمعمجراي کپسول

پروژسترون

استروژن

خونو در

FSHوLHخون در

FSH
LH

ترشح مغزي زیر غدة پسین بخش از که توسین اکسی هورمون است. تاثیرگذار زنان شیري غدد در شیر تولید بر هورمون این شود. می ترشح هیپوفیز پیشین بخش از پروالکتین هورمون ( گزینۀ
دارد. اثر شیر) ساخت (نه شیر ترشح روي بر شود می

میباشند. درست فقط ج مورد 4 گزینه - 81
موارد: بررسی

میشوند. هدایت آسیبدیده موضع به بیشتري سفید گویچهاي ترتیب بهاین میشود. رها هیستامین آسیبدیده ازماستوسیتهاي التهاب در نادرست- الف) مورد
است. بوده ماهیچه دخالت بدون عمل این شوند، گشاد اگر پس ندارند. ماهیچهاي هیچ خود دیوارهي در مویرگها ولی میشود، رگها گشادي باعث هیستامین نادرست- ب) مورد

میشوند. بینی آبریزش سبب هیستامین ترشح با ماستوسیتها درست- ج) مورد
میشود. کمتر رگها دیوارة به شده وارد فشار هیستامین، اثر در رگها شدن گشاد با نادرست- د) مورد

است. متصل گردیزه چندین به ادرار جمعکنندة مجراي هر روبهرو شکل به توجه با 3 گزینه - 82

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 (

هورمون تا میکند تحریک را بینابینی یاختههاي و کند هدایت را اسپرم تمایز تا میکند تحریک را جنسی) یاختۀ (تغذیهکنندة سرتولی یاختههاي ، مردان در 3 گزینه - 83
کنند. ترشح را تستوسترون

است. هیپوتاالموس عصبی ترشحی یاختۀ از مترشحه هورمونهاي تحتتأثیر و هورمونهاي ترشح

در پروژسترون و استروژن جنسی هورمون دو مقدار حداکثر میشود، برابر خون در و هورمون دو مقدار که زمانهایی فاصل حد در که دید میتوان زیر شکل به توجه با 4 گزینه - 84
میشود. مشاهده خون

گزینهها: سایر بررسی

چرخۀ است کرده بیشتري رشد که فولیکولهایی از یکی تخمدان چرخۀ ابتداي در : گزینۀ
کند). رشد به شروع چرخه ابتداي در اینکه (نه میکند آغاز را تخمدانی

از همچنین است. رحمی چرخۀ به مربوط و ندارد تخمدان چرخۀ به ارتباطی موضوع این : گزینۀ
میشود. بیشتر ترشحی فعالیت دوم، نیمۀ در طرفی

میشود. زرد جسم ترشح افزایش سبب است، تخمکگذاري اصلی عامل آن زیادشدن که هورمون : گزینۀ
محیطی نامساعد عوامل برابر در جنین از ابتدا ژلهاي الیۀ این میچسباند. بههم را تخمکها لقاح از پس که دارد ژلهاي و چسبناك دیوارهاي تخمک دارند خارجی لقاح که جانورانی در 3 گزینه - 85

میگیرد. قرار جنین استفادة مورد اولیه غذاي بهعنوان سپس و میکند محافظت

به پتاسیم، سدیم پمپ فعالیت با پتاسیم یون پایینرو میلیولت در و میشود وارد نورون به نشتی کانالهاي فعالیت با سدیم یون باالرو، میلیولت پتانسیل در : گزینهي 3 گزینه - 86
میشود. وارد سلول

گزینهها: سایر

میلین) بدون کتاب شکل در (رابط نیستند. میلیندار رابط نورونهاي همۀ نمایید دقت سؤال صورت به (

مییابد. افزایش داخل پتاسیم و خارج سدیم پتاسیم،غلظت ـ سدیم پمپ فعالیت با عمل پتانسیل از )بعد

پتاسیم. ـ سدیم پمپ نه میشود میلیولت به الکتریکی پتانسیل تغییر سبب پتاسیم کانال فعالیت (
است. صحیح (الف) مورد تنها 2 گزینه - 87

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)
کم نور در استوانهاي سلولهاي اگرچه میدهد، را چشم درون به نور عبور اجازة و شده تحریک کم نور در که میباشد سمپاتیک اعصاب میشوند مردمک گشادي سبب که اعصابی 2 گزینه - 88

میشوند. تحریک کم مقدار به مخروطی سلولهاي ضعیف نور در ولی کنند می فعالیت
گزینهها: سایر بررسی

است. غیرفعال گاهی و فعال گاهی میشود مردمک گشادشدن سبب که عصبی ولی هستند فعال همیشه چه اگر محیطی عصبی دستگاه در خودمختار اعصاب :( ) گزینۀ

عنبیه. حلقوي نه میشود عنبیه شعاعی ماهیچههاي انقباض موجب سمپاتیک اعصاب :( ) گزینۀ
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محیطیاند. عصبی دستگاه حرکتی بخش جزء خودمختار اعصاب :( ) گزینۀ
موارد: بررسی 2 گزینه - 89

(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.

می هدایت جهشی بهصورت آنها در عصبی پیام بنابراین هستند. دار میلین هردو آکسون و دندریت نورونها این در هستند. میلیندار نورونهاي انتهاي پوست، حسی گیرندههاي . 1 گزینه - 90
شود.

ندارند. تماس پایه غشا با و دارند قرار پوست عمق در فشار مانند گیرندههایی .

نمیشوند. فرستاده مخ قشر به نخاع طریق از عصبی پیام محرك، توسط تحریک از پس صورت، پوست حسی گیرندههاي .

نمیکنند. فشرده را آنها اطراف پوشش دمایی، محرك اما سازشپذیرند، نیز دمایی گیرندههاي .
گزینهها: سایر میکند.بررسی تکمیل درستی به را عبارت «و» و «ج» «ب»، موارد 3 گزینه - 91

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-

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 - 92
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

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

میشوند. جدا اکتین از میوزین سرهاي میوزین، سر به اتصال از پس - 2 گزینه - 93

میشود. کم خطوط فاصلۀ ترتیب این به میکشد. سارکومر وسط به خود با را اکتینها و شده خم سارکومر وسط سمت به میوزین سرهاي

 

شدن جدا از پس -

است. نگرفته صورت انقباضی میوزین، سر به اکتین اتصال از قبل بالفاصله میدهد. رخ ماهیچه انقباض هنگام یکدیگر از مجاور سارکومرهاي ضخیم رشتههاي فاصلۀ شدن کم -

مصرف بدون آندوپالسمی شبکۀ از کلسیم یونهاي تجزیۀ و اتصال از قبل بالفاصله طرفی از میشوند. وارد آندوپالسمی شبکۀ به غلظت شیب خالف و مصرف با کلسیم یونهاي -

شدهاند. خارج
است. بزرگ رودة انتهاي در فقط بلکه نیست گوارش لولۀ مختلف بخشهاي در اسکلتی حلقوي ماهیچۀ 3 گزینه - 94

گزینهها: سایر بررسی
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میباشد. صحیح روبهرو شکل به توجه با - گزینۀ رد

میباشد. صحیح روبهرو شکل به توجه با - گزینۀ رد

استخوان
پیزرد

ماهیچه

می  تحریک خودمختار حرکتی اعصاب تأثیر تحت فقط و دارند غیرارادي انقباض فقط قلبی و صاف ماهیچههاي ولی غیرارادي هم دارد ارادي انقباض هم اسکلتی ماهیچهاي تار یک - گزینۀ رد
شوند.

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 - 95

صحیحاند. (ج) (ب)، (الف)، موارد 3 گزینه - 96
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)

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 - 97
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
4 گزینه - 98

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

صحیح د و ج موردهاي و نخستین سرالدهاي نه و است صحیح آوندساز کامبیوم براي فقط ب مورد و هستند ریشه در مریستمها برخی چون الف مورد بوده، غلط ب و الف گزینههاي 2 گزینه - 99
میباشند.

1

2

4

K

1KK

2Ca

3

1

2

3

66

مجموعهپایه
ت

س
ت

بهمنی عباس

www.konkur.in

forum.konkur.in



ماندن هم با . میوز آنافاز در نه میدهد رخ میوز آنافاز در فقط همتا کروموزومهاي ماندن باهم پس میشود. جدا خود همتاي کروموزوم از کروموزوم هر میوز آنافاز در 4 گزینه - 100

میشوند. جدا خواهري کروماتیدهاي نمیشوند، جدا همتا کروموزومهاي مرحله این در ولی میدهد رخ هم میوز آنافاز در کروموزومها
گزینهها: سایر بررسی

میرسد. به احتمال این ساله مادران در که حالی در است تولد در سه داون فرزند تولد احتمال ساله مادران در :« » گزینۀ

میشود وارد آنها تخمکهاي دناي به که آسیبهایی مجموع یابد، افزایش زنها سن هرچه بنابراین است، موجود تخمدانها درون تولد هنگام از زن یک تخمکهاي همۀ که آنجایی از :« » گزینۀ
میشود. بیشتر

به پس دارد اضافه کروموزوم یک داون فرد شد اشاره که همانطور هستند. مضاعف کروموزومها پس است. تقسیم) حال (در فشردگی حداکثر با کروموزومهاي از تصویري کاریوتیپ، :« » گزینۀ

میشود. مشاهده کروماتید یا مضاعف کروموزوم تصویر کاریوتیپ، تشکیل هنگام

گویند. فولیکول آنها مجموعه به که میکنند احاطه کننده تغذیه یاختههاي را اووسیت هر مورد» «یک است درست دوم مورد فقط 1 گزینه - 101
موارد: سایر بررسی

آغاز بلوغ زمان در جنسی چرخه که صورتی در میروند بین از نامعلومی دالیل به آنها از زیادي تعداد تولد از پس اما دارد. اولیه اووسیت میلیون یک حدود در دختر نوزاد تخمدان هر : اول مورد رد

کردهاند. آغاز جنینی هنگام را خود میوز تقسیم که میکند کامل را خود یک میوز تقسیم اولیه اووسیت یک معمول طور به جنسی چرخه هر در و میشود

نمیکنند. تکمیل را خود تقسیم و میروند بین از ( میوز پروفاز مرحله (در اولیه اووسیتهاي از زیادي تعداد تولد از پس : چهارم و سوم مورد رد

میآید. بهوجود لقاح از بعد غذایی اندوختۀ صورت، هردو در است. آندوسپرم برخی، در و لپهها دانه، غذایی اندوختۀ دولپه، نهاندانۀ گیاهان بیشتر در . 4 گزینه - 102

دارد. زیرزمینی رویش نخود و زمینی روي رویش داراي لوبیا اما هستند. یا دوالد غذایی اندوختۀ داراي هردو نخود، و لوبیا گیاه .

بود. نخواهد گیاه همان روي گرده لولۀ تشکیل امکان باشد، نر تکجنسی نهاندانه اگر اما هستند. غیرمتحرك نر گامت داراي نهاندانگان، .

ندارد. وجود همتا کروموزوم ، کروموزومی مجموعه یک در .

میشود. ایجاد گلدهنده ساقۀ دوم سال در و میشود ذخیره آنها ریشۀ در اول سال در فتوسنتز از حاصل مواد قند، چغندر و شلغم مثل دوساله گیاهان در . 2 گزینه - 103

میکنند. تولید گل رویشی، رشد مدتی از پس چندساله و یکساله گلدار گیاهان همۀ .

میروند. بین از دانه، و گل تولید از پس دوساله، و یکساله گیاهان همۀ .

نمیدهند. تشکیل پسین سرالد و نمیشوند چوبی گیاهان این هستند. علفی یکساله، گیاهان همۀ .

داخل به را پتاسیم و بافتی) میان مایع سدیم افزایش میفرستد(موجب سلول خارج به را سدیم یونهاي و میشود تشدید پتاسیم - سدیم پمپ فعالیت عمل پتانسیل پایان از پس 4 گزینه - 104
. سیتوپالسم) پتاسیم افزایش (باعث میکند منتقل سلول

گزینهها: سایر در موارد بررسی

میشود. فعالتر پتاسیم - سدیم پمپ عمل، پتانسیل پایان از پس است. فعال عمل) پتانسیل حین در (حتی همیشه پتاسیم - سدیم پمپ :( ) گزینهي

باشد. ( (پتانسیل عمل پتانسیل نقطهي باالترین در یا باشد آرامش پتانسیل است ممکن هستند، بسته پتاسیم و سدیم دریچهدار کانالهاي زمانیکه :( ) گزینهي

میباشد. باز پتاسیمی دریچهدار کانال صورتیکه در است، نفوذپذیرتر پتاسیم به نسبت غشاء نیز عمل، پتانسیل پایینرو مرحلۀ در :( ) گزینهي

 

ماهیچۀ با پیکري حرکتی نورون طریق از النخاع است.بصل مؤثر (میانبند) دیافراگم ماهیچۀ فعالیت در و است تنفس تنظیم اصلی مرکز و مغز ساقۀ از بخشی النخاع بصل :« » گزینه 2 گزینه - 105
دارد. ارتباط دیافراگم

ندارد. نقشی حسی پیامهاي تقویت در اما دارد نقش قلب ضربان تنظیم در النخاع بصل :« » گزینه

است. مغز نیمکرههاي به نخاع از حسی اطالعات ورود محل و دارد قرار نخاع باالي در مغز ساقۀ دارد. قرار تعادل) تنظیم (مرکز مخچه جلوي در النخاع بصل و مغزي پل :« » گزینه

دارند. نقش حرکات، در میانی مغز تاالموسهاست. به مغز ساقۀ بخش نزدیکترین میانی مغز :« » گزینه

صحیحاند. سوم و دوم موارد 2 گزینه - 106

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

از پس بازو، سر دو ماهیچۀ به مربوط حرکتی عصبی یاختۀ و رابط عصبی یاختۀ دو میدهد، نشان را داغ جسم با برخورد از پس دست کشیدن عقب انعکاس که شکل به توجه با 2 گزینه - 107
شوند. خود از پس یاختههاي الکتریکی پتانسیل تغییر موجب میتوانند عصبی یاختههاي این میکنند. تولید عصبی پیام خود، از پیش عصبی یاختۀ توسط تحریک

IIII

II

14510035%0٫3

2

3

4794

I

I

1

22n

3

4

1

2

3

4

1

2+30

3

1

2

3

4

1

2

313

4

67

مجموعهپایه
ت

س
ت

بهمنی عباس

www.konkur.in

forum.konkur.in



+

+
+

-

1 2
-

هستند. نادرست د) و (ج موارد و صحیحاند (ب) و (الف) موارد تنها 2 گزینه - 108
گزینهها: بررسی

نخاعی عصب پشتی ریشهي در عصبی دستگاه دو این رشتههاي نیست ممکن هستند، محیطی عصبی دستگاه حرکتی بخش جزء خودمختار و پیکري عصبی دستگاه که آنجائی از (ب): و (الف) موارد
باشند. داشته وجود دارد حسی نورونهاي که

دارند. حضور رشتهها این هم مغزي اعصاب در بلکه نمیرسند، خود هدف اندام به نخاع از تنها خودمختار و پیکري عصبی دستگاه تارهاي (د)، و (ج) موارد

هستند. بافت این اصلی یاختههاي نورونها که است مختلفی یاختههاي داراي عصبی بافت کنید دقت است. صحیح چهارم مورد تنها 2 گزینه - 109
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)

میشود. یافت پروتئاز دسته سه باریک رودة در 4 گزینه - 110

آمدهاند. معده کیموس همراه که معده پروتئازهاي ـ باریک رودة دیوارة یاختههاي پروتئاز ـ لوزالمعده پروتئاز ـ

هستند. زیستی انرژي نیازمند تولید براي و مستقراند پایه غشاي روي بر که شدهاند ساخته پوششی یاختههاي توسط آنها همۀ

نیست. صحیح معده پروتئاز براي :« » گزینۀ

نیست. صحیح باریک رودة دیوارة پروتئاز و معده پروتئاز براي :« » گزینۀ

نیست. صحیح معده پروتئاز براي :« » گزینۀ

است. قلیایی داراي مختلف، بخشهاي از بیکربنات ترشح علت به دوازدهه درونی فضاي و دارند فعالیت دوازدهه درون همگی پانکراسی آنزیمهاي 3 گزینه - 111
نادرست: موارد بررسی

تخلیه دوازدهه درون به مستقیماً دیگري و میباشد مشترك صفرا مجراي با آنها از یکی که دارد وجود مجزا مجراي دو باریک، رودة درون به پانکراس محتویات تخلیه براي شکل مطابق الف) مورد
شود. می

صفرا مجراي

صفرا کیسه

میشوند. ترشح فعال بهصورت پانکراس آنزیمهاي سایر و میشوند ترشح غیرفعال بهصورت دوازدهه پروتئازهاي فقط کنید دقت ب) مورد
هستند. متنوع و قوي پانکراسی پروتئازهاي فقط کنید دقت د) مورد

میباشد. نادرست (ج) عبارت تنها میباشند. صحیح درسی کتاب متن با مطابق د) و ب (الف، عبارتهاي 3 گزینه - 112
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

است. مري انتهایی بندارة دیافراگم، به بنداره نزدیکترین پایین شکلهاي به توجه با 4 گزینه - 113
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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

هستند. سلول درون پروتئینی ساختارهاي تارچه، اما است. دنا داراي میتوکندري که است میتوکندري اندامک داراي ماهیچهاي سلول و است سلول یک ماهیچهاي، تار :( ) گزینۀ 2 گزینه - 114

یاختهاي، اندامکهاي سایر و تارچهها از مجموعهاي همچنین دارند. قرار اکتین و میوزین پروتئینهاي سارکومر هر درون شدهاند. تشکیل سارکومر نام به تکراري واحدهاي از تارچهها، :( ) گزینۀ
میشود. مشاهده میوزین و اکتین پروتئینی رشتههاي تارچه، همانند تار در پس میدهند. تشکیل را ماهیچهاي تار یک

دارد قرار ماهیچهاي تار درون تارچه که صورتی در میشود. ایجاد یاخته غشاء طول در تحریکی موج یک ماهیچهاي) (تار ماهیچهاي یاختۀ سطح در خود گیرندههاي به عصبی ناقل اتصال با :( ) گزینۀ
نمیشود. یاخته وارد عصبی ناقل و

این ترشح آن درون تارچههاي و ماهیچهاي تار که است شده بیان گزینۀ در بلکه است. پیوندي یاختههاي عهدة بر پیوندي بافت زمینهاي مادة پروتئینی رشتههاي ترشح و ساخت :( ) گزینۀ
دارد. عهده به را رشتهها

میروند. بین از میسازند، میلین مرکزي عصبی سیستم در که پشتیبانی یاختههاي ، به مبتال افراد در :( ) گزینۀ 1 گزینه - 115

میدهد. نشان پیکري) حرکتی (نورون محیطی عصبی دستگاه در را میلین غالف سازنده پشتیبان یاختۀ یک « » شمارة

دارند. را کند و تند یاختۀ نوع دو هر بدن ماهیچههاي از بسیاري :( ) گزینۀ

ماهیچهرشته تندهاي اي

ماهیچهرشته ايهاي

((سیناپسهمایه

عملپتانسیل
حرکتیآسه عصبی یاخته

میلین

فعالاند. همیشه هستند پتاسیم و سدیم ناقل پروتئینهاي که پتاسیم سدیم پمپهاي رانویه گره محل در میدهد. نشان را رانویه گره « » شمارة :( ) گزینۀ

یاختۀ پایانۀ « » شمارة مییابد. افزایش پیشسیناپسی یاختۀ غشا سطح درنتیجه، میشود؛ خارج خود تولیدکنندة یاختۀ یعنی پیشسیناپسی یاختۀ از برونرانی روش به عصبی ناقل :« » گزینۀ
میشود. انجام برونرانی محل این در میدهد. نشان را پیشسیناپسی

میدهد. نشان را تیروئید غدة مقابل شکل 4 گزینه - 116

میشود. هیپوتاالموسی کنندة آزاد هورمون نوعی ترشح کاهش سبب منفی بازخورد مکانیسم با هورمون دو این افزایش شوند. می و شامل غده این یددار هورمونهاي .

کلسیم میزان بر تأثیر با نیز تونین کلسی مؤثرند. یاختههاي همۀ ساز و سوخت بر و هورمونهاي میباشد. تونین کلسی هورمون و بر عالوه غده این از شده ترشح هورمونهاي .
است. مؤثر ماهیچهاي و استخوانی یاختههاي بر خون

میشوند. زیستی انرژي میزان افزایش سبب زنده یاختههاي در ساز و سوخت افزایش با و یعنی تیروئیدي هورمونهاي .

نمیشوند. افزایش سبب بنابراین ندارند نقشی متابولیسم میزان در تونین کلسی هورمون .

میباشند. صحیح (ج) و (ب) موارد 2 گزینه - 117
است) لگنچه سمت به رأسشان بخشمرکزي ساختارهاي حالیکه (در مرکزي. بخش نه دارد قرار قشري بخش مجاورت در کلیه کپسول است. نادرست الف:
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موارد: سایر بررسی
میشود. دیده کلیه ستونهاي نام به قشري بخش از انشعاباتی مرکزي)، (بخش هرمها بین فاصله در است. درست (ب): 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 (ج): مورد

خاطره، و جدید لنفوسیت تولید موجب که آنتیژن، با برخورد از پس یکی و استخوان قرمز مغز در بلوغ هنگام یکی میسازند: سطحی گیرنده اصلی محل دو در لنفوسیتهاي 4 گزینه - 118
شود. فاگوسیتوز تسهیل باعث میتواند پادتن تولید دوم، مورد در میشود. پادتن و پادتنساز

گزینهها: سایر بررسی

برند. نمی بین از مستقیم طور به را بیماريزا عوامل پادتنها، : گزینۀ

ندارند. شرکت و لنفوسیتهاي و قرمز گلبولهاي خط) یک نه است دفاعی خط دو هر (منظور اختصاصی غیر دفاع خطوط در : گزینۀ

اگزوسیتوز. نه است تراگذاري رگ، از نوتروفیلها خروج : گزینۀ

میکند. کامل بهدرستی را عبارت (الف) مورد تنها 1 گزینه - 119
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)

دفاع اول خط در نوتروفیلها میشود. آن شدن اشتباه باعث خطوط کلمهي اما است درست گزینه این اینجا تا است. نوتروفیل همان چندقسمتی هستهي با سفید گلبول از منظور 2 گزینه - 120
ندارند. دخالت غیراختصاصی

گزینهها: سایر در موارد بررسی

دفاع در پروتئینها و سفید گلبولهاي مصداق اینترفرون و مکمل پروتئینهاي فاگوسیتها و اختصاصیاند دفاع در پروتئینها و سفید گلبولهاي مصداق پرفورین و پادتن لنفوسیتها، :( ) گزینۀ
هستند. غیراختصاصی

نیست. مهاجم سلول سرطانی یاختۀ که صورتی در دارند، نقش مهاجم یاختۀ بردن بین از در مکمل پروتئینهاي :( ) گزینۀ

هستند. سلول) پلیمرهاي از گروه (یک پروتئینی همواره آنتیژن گیرندههاي :( ) گزینۀ

دارند. دانه بدون یاخته میان ها یاخته این دارند. بیضی یا گرد تکی هستۀ ها، لنفوسیت 1 گزینه - 121
موارد: بررسی

فعالسازي در نوع اینترفرون ترشح با لنفوسیتهاي و پادتن ترشح با پالسوسیتها و ندارند نقشی ماکروفاژ فعالسازي در و دارند را آنتیژن شناسایی نقش لنفوسیتهاي نادرست، اول: مورد
دارند. نقش ماکروفاژ

باشند نمی لنفی گرههاي در نیز و لنفوسیتهاي همۀ طرفی از نیست. صحیح طبیعی کشنده یاخته و نابالغ لنفوسیتهاي براي نادرست، دوم: مورد
دارند. کوچکتري اندازه سفید، گویچههاي سایر به نسبت ها یاخته این دارند. اندکی یاختۀ میان و درشت هسته لنفوسیتها، همۀ سوم: مورد

نمیکنند. صدق طبیعی کشندة سلولهاي براي مثال بهعنوان و هستند اختصاصی دفاع در کننده شرکت لنفوسیتهاي براي آنتیژن، گیرندههاي چهارم: مورد

میباشند. آبگریز) ماده (نوعی سوبرین جنس از کاسپاري نوار داراي جانبی) سطوح در (یعنی خود سطح از سطح در آندودرم سلولهاي 4 گزینه - 122
گزینهها: سایر بررسی

میکنند. حرکت ریشه مرکزي استوانه سمت به نیز سلولی) (درون پروتوپالستی مسیر طریق از آب مولکولهاي :( ) گزینۀ

دارد. دخالت نیز آبکش) و چوب (آوندهاي آوندي بافتهاي تشکیل در ریشه نوك مریسم :( ) گزینۀ

دارد. وجود سطوح تمامی در تراکئید سلولهاي در میشوند. دیده آوندي عناصر سلولهاي انتهاي در فقط منفذدار صفحات :( ) گزینۀ

میکند. بیان را درستی عبارت (ج) و (ب) موارد فقط 2 گزینه - 123
موارد: سایر بررسی

است. عملکردي بخشهاي از اضافی یاختههاي حذف الف) مورد
نیست. مردگی بافت به مربوط عمل این د) مورد

میگیرد. صورت میوز تقسیم ادامۀ جنسی، چرخۀ طی در و میگیرد صورت جنینی دردوران تتراد تشکیل و میوز تقسیم کنید دقت 3 گزینه - 124
میکنند. تکمیل بهدرستی «د» و «ب» «الف»، موارد 3 گزینه - 125

میباشد. مهرهدار جانوران سوال صورت منظور
موارد: بررسی

(درست) میشود. مشاهده خون این در اکسیژن حالت دو هر در که میکند عبور روشن یا و تیره خون مهرهداران، قلب حفرات از که کنید دقت الف) مورد
(درست) دارد. قرار فشار تحت خونی، رگهاي درون خون مهرهداران در ب) مورد

(نادرست) ندارند. استخوان و دارند غضروفی اسکلت مهرهداران برخی کنید دقت ج) مورد
(درست) میکنند. استفاده محلول اکسیژن از خود گازي تبادالت براي ها زمان همۀ در جانوران همۀ د) مورد

پوششی سلولهاي ،... و چربی و اشک و عرق غدد در موجود یاختههاي پوست، داخلی الیۀ پیوندي یاختههاي پوست، در زنده و مرده پوششی یاختههاي هستند. نادرست موارد همۀ 4 گزینه - 126
هستند. دخیل غیراختصاصی ایمنی اول خط در انسان بدن سلولهاي از دیگر بسیاري و ... و عطسه و سرفه تنظیمکنندة عصبی سلولهاي معده، اسید تولیدکنندة

موارد: بررسی
ندارند. را ویژگی این عصبی و پیوندي بافت سلولهاي و هستند اندك بینسلولی فضاي داراي پوششی سلولهاي تنها الف) مورد
تولیدکنند. عصبی پیام میتوانند دارند، دخالت استفراغ و عطسه سرفه، فرایندهاي تنظیم در که بصلالنخاع نورونهاي ب) مورد

BB

(1)

(2)BT

(3)

1

3

4

BT2

BT

46

1

2

3

1

70

مجموعهپایه
ت

س
ت

بهمنی عباس

www.konkur.in

forum.konkur.in



نمیدهند. انجام یاختهاي تنفس زیرا ندارند، را انرژي ذخیرة و تولید توانایی پوست، سطح مردة سلولهاي ج) مورد

شامل: دارند مؤثري نقش معدي کیموس اسیدي اثر بردن بین از در که موادي 1 گزینه - 127

است قلیایی و میشود ترشح کبد غده از که صفرا -

پانکراس سدیم بیکربنات -
دارند. قرار پایه غشاي روي بر پوششی بافت سلولهاي که میدانیم و میشوند.) محسوب پوششی بافت ریز برون غدد (مجاري میشوند ترشح پوششی سلولهاي از شده ذکر مورد دو هر

گزینهها: سایر بررسی

است. نزدیک پیچخورده و باریک روده سلولهاي خاص ویژگی این و ریزپرزند داراي سلولهاي فاقد پانکراس و کبد : گزینه رد

نمیشود. شامل را پانکراس سدیم بیکربنات و است صحیح صفرا مورد در فقط : گزینه رد

است. اندك بسیار غدد پوششی سلولهاي بین فضاي اینکه ضمن سلولی بین فضاي به نه میریزند مجاري به را خود ترشحات برونریز، غدد سلولهاي : گزینه رد

حل با و است غیراختصاصی دفاع اول سد از جزئی لیزوزیم داشتن با است، سهیم گوارشی فعالیت در آمیالز داشتن با میکند، کمک چشایی احساس به که است بزاق سوال، منظور 2 گزینه - 128
نیست. ایدز ویروس ناقل اما میکند. کمک چشایی احساس به غذایی مواد کردن

میآورند. دست به گلوکز سوختن با و هوازي روش با را خود انرژي تر بیش تارها این هستند. زیاد راکیزة داراي کند تارهاي . 4 گزینه - 129

به هوازي طریق به را خود انرژي که دارند وجود هم تندي تارهاي بنابراین آورند. می دست به بیهوازي طریق از را خود انرژي تر بیش تارها، این هستند. کمی میوگلوبین داراي تند تارهاي .
شود. می ماهیچه درد سبب و زیاد بیهوازي تند تارهاي در شده تولید الکتیکاسید آورند. می دست

( قرمز ) کند و ( سفید ) تند تارهاي نوع هردو البته باشد. داشته نقش ارادي فعالیت در که ندارد وجود تار نوع هردو ماهیچهاي هر در پس دارند. را تند و کند تار نوع هردو ماهیچهها از بسیاري .
دارند. نقش ارادي فعالیت در

شود. می اي ماهیچه یاختههاي پروتئینهاي فعالیت در اختالل سبب کاهش یابد. می کاهش نتیجه در و شود می تولید اسید الکتیک شدید، و مدت طوالنی انقباضهاي دنبال به .

پایدار و یکنواخت ً تقریبا داخلی محیط و دارند داخلی محیط ً حتما پرسلولیها و هستند پرسلولی همگی که است مهرهداران در ششی تنفس و حشرات در نایی تنفس سوال منظور 4 گزینه - 130
هست.

گزینهها: سایر بررسی

. ندارد وجود کامل مویرگی سیستم حشرات در :( ) گزینۀ

میشود. تجزیه نیز درونسلول انسان مانند مهرهدارانی در گلیکوژن :( ) گزینۀ

ندارد. هسته هست پیکري سلولهاي جزو که انسان در قرمز گلبول :( ) گزینۀ

میکند. ایجاد را مغز جلو، در آن برجستۀ بخش که هستند نخاعی طناب داراي بدن پشتی بخش در داران مهره همۀ هستند. استخوانی درونی اسکلت داراي داران مهره - 2 گزینه - 131

میشود. انجام آنها طریق از گازي تبادالت که هستند هم با مرتبط و منشعب هاي لوله داراي حشرات هستند. بیرونی اسکلت داراي جانوران از اي نمونه پوستان سخت و حشرات -

کند. وارد آن خالف در نیرویی باید جانور سو، یک در حرکت براي است. یکسان جانوران همۀ در حرکت اساس -

گیرند. قرار قلب و رگها پوششی الیۀ با تماس در میتوانند خونی یاختههاي بنابراین دارند. بسته خون گردش مهرهداران، -

عمومی استراحت از مدتی نقطهي در اما است شده خارج بطنها درون خون از زیادي مقدار و میشویم نزدیک بطنها انقباض اواخر به یعنی است منحنی اوج در نقطهي 1 گزینه - 132
است. شده وارد بطنها به فراوانی خون و گذشته

گزینهها: سایر بررسی

هستند. باز بطنی دهلیزي- هاي دریچه عمومی) (استراحت نقطهي در و هستند باز سینی دریچههاي بطنها) (انقباض نقطهي در : گزینه

شود. بیان برعکس بایستی جمله این : گزینه

انقباضند. حال در زیرا است کمتر در تاره طول پس دارند. نقطهي در را استراحت حال در تارهاي نیز دهلیزها و است بطنها انقباض نقطهي در اما دارد، وجود دهلیزها انقباض نقطهي در

است. بسته آئورت سرخرگ ابتداي سینی دریچهي نقطهي در حالیکه در میشود آئورت سرخرگ وارد بطنها انقباضی فشار با خون هنوز بطنها انقباض اواخر در یعنی نقطهي در : گزینه

نقش غده این براي شیمیایی پیکهاي این دارند. غده این در هورمونی نقش ً صرفا و میشوند ترشح کلیه فوق غدة مرکزي قسمت از که نوراپینفرین و اپینفرین هورمونهاي 4 گزینه - 133

و هورمون نقش فقط شوند ترشح اگر غده یک از اما باشند داشته را عصبی ناقل نقش هم هورمون، نقش هم نوراپینفرین و اپینفرین مثال ماده یک است ممکن نمیکنند. ایفا را عصبی انتقالدهندة
دارند. را عصبی ناقل نقش شوند آزاد اکسون انتهاي از اگر

گزینهها: سایر بررسی

میشوند. ذخیره پسین هیپوفیز در میشوند. ذخیره آنجا در و میآیند هیپوفیز به اکسون طریق از خون به ورود بدون و تولید هیپوتاالموس در ضدادراري و اکسیتوسین هورمونهاي :( ) گزینۀ

دارند. هم مخالف نقشی خون، قند تنظیم در گلوکاگون) و (انسولین پانکراس هورمونهاي :( ) گزینۀ

دارند! نقش میکروبها با مبارزه در لیزوزیم، آنزیم داشتن واسطۀ به و

اشکی غدههاي عرق، غدههاي بزاقی، غدههاي ترشحات :( ) گزینۀ
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3 گزینه - 134
است. تیموس غدة با رابطه در سوال صورت

گزینهها: بررسی

تحلیل آن اندازه و میشود کاسته آن فعالیت از تدریج به اما دارد زیادي فعالیت نوزادي، و کودکی دوران در تیموس :( ) گزینۀ
رود. می

ندارد. وجود قرمز گلبول لنفی، رگهاي در و هستند لنفی رگهاي تیموس، با مرتبط رگهاي از عدهاي :( ) گزینۀ

دارد. قرار وچپ راست ششهاي بین و ناي شدن شاخه دو محل جلوي تیموس :( ) گزینۀ

تنگاتنگ ارتباط پوششی بافت یاختههاي سوراخدار مویرگهاي در است. سوراخدار نوع از تیموس مویرگهاي :( ) گزینۀ
ندارند.

لنفی گره

استخوان مغر

تیموس

لنفی گره

گزینه به مربوط

تککروماتیدياند. همگی حاصله کروموزومهاي میشوند جدا یکدیگر از سانترومر محل از کروموزوم هر خواهري کروماتید دو میتوز، آنافاز مرحلۀ در 1 گزینه - 135

.( گزینۀ (رد دارند هستک چند یا یک هسته درون یوکاریوتی سلولهاي

.( گزینۀ (رد میدهند تشکیل پروتئینی کمربند سیتوپالسم تقسیم براي دیواره فاقد سلولهاي و جانوري سلولهاي فقط

.( گزینۀ (رد نهاندانه گیاهان اصلی تخم میتوز از حاصل سلولهاي مثال طور به نمیکنند، دریافت را مادر سلول سیتوپالسم از نیمی مادر سلول میتوز از حاصل سلولهاي موارد بعضی در

نیست. تصادفی فرایند شده، ریزي برنامه مرگ نادرست) ) الف. 2 گزینه - 136
میشوند. تجزیه خوارها بیگانه توسط مرده هاي یاخته ، شده ریزي برنامه مرگ از پس (درست) ب.

میکنند. یاخته اجزا تجزیۀ به شروع کننده تخریب پروتئینهاي ثانیه چند مدت در یاخته، به عالئمی رسیدن با شده، ریزي برنامه مرگ در (درست) ج.

برنامه مرگ باعث آنزیمها)، از انواعی (نه آنزیمی کردن وارد با سپس و میکند ایجاد منفذي میزبان یاختۀ غشا در پرفورین ترشح با طبیعی کشندة یاختۀ و کشنده لنفوسیتهاي (نادرست) د.
میشود. شده ریزي

هستند. درست د) و (الف 2 گزینه - 137

میکنند. مهار را و ترشح پیشین، هیپوفیز بر اثر با پروژسترون و استروژن و است منفی فقط خودتنظیمی لوتئال، مرحلۀ در : نکته

خودتنظیمی استروژن، غلظت افزایش با فولیکولی، دورة اواخر در اما میشود. پیشین هیپوفیز از و بیشتر ترشح مانع استروژن افزایش و است منفی خودتنظیمی ابتدا فولیکولی مرحلۀ در

مییابد. شدت پیشین هیپوفیز از ترشح و میشود مثبت

شود. ایجاد دیپلوئید تخم سلول میانۀ در سلولی صفحۀ ندارد امکان پس است، نابرابر سیتوپالسم(سیتوکینز) تقسیم با میتوز دیپلوئید، تخم تقسیم اولین که جا آن از 4 گزینه - 138
گزینهها: سایر بررسی

میشود. دیده کروموزومی) مجموعۀ یک (با هاپلوئید سلولهاي رویانی، کیسۀ در :( ) گزینۀ

است. دیپلوئید که است کرده احاطه گذشته نسل مادة یاختههاي را رویانی کیسۀ اطراف :( ) گزینۀ

تریپلوئیداند. تخم، سلولهاي از نیمی یعنی میشود، تولید ( ) ضمیمه تخم یک و ( ) اصلی تخم یک رویانی کیسۀ هر در :( ) گزینۀ

آزاد برسد پایانه به عصبی پیام که هنگامی و میشوند جمع آکسون پایانه در و ذخیرهشده کیسه ریز در و تولید سلولی درجسم همواره عصبی ناقل مولکولهاي : گزینهي 4 گزینه - 139
میشوند.

گزینهها: سایر

میلیناند. فاقد که شوند می محسوب سیناپسی پیش حرکتی، نورون با سیناپس در رابط نورونهاي انسان مغز در (

شود. سیناپسی پس نورون به ورود سبب که نیست تحریکی پیامها سیناپس در )همواره

میشود. عصبی سلولهاي به خون در موجود مواد از بسیاري ورود مانع مغزي ـ خونی سد (

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 - 140
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

میباشد. فعال پتاسیم و سدیم پمپ همچنین پتاسیم، و سدیم کانالهاي همواره حسی، نورون یک دندریت انتهاي در فشار، گیرندهي در : گزینه 3 گزینه - 141
گزینهها: سایر

گفتهنمیشود. عمل پتانسیل دندریت ابتداي بار تغییر به است. نشده ایجاد عصبی پیام رانویه گره در هنوز شکل در میشود، تشکیل رانویه اول گره در عصبی پیام (

میشوند. باز گیرنده غشاي در سدیمی کانالهاي ابتدا فشار تاثیر تحت شکل )در
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مییابد. کاهش یا شده متوقف عصبی پیام کند اثر مدت طوالنی ثابت، محرك اگر سازش فرآیند در زیرا نشود، ارسال عصبی مراکز به پیام و نشود تشکیل رانویه گره در عصبی پیام است )ممکن

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 - 142

این که شوند می دیده سندانی و رکابی چکشی، هاي استخوان بالغ فرد یک گوش میانی بخش در باشند. نرسیده هنوز هوایی هاي کیسه به که است هوایی منظور نشده تهویه هواي 2 گزینه - 143
گیرد. قرار ها استخوان این با تماس در و شود میانی گوش وارد استاش شیپور طریق از تواند می تنفسی هواي از بخشی و است تماس در حلق با استاش شیپور طریق از بخش

ها: گزینه سایر بررسی

در موجود مایع با مستقیم (نه است مستقیم تماس در ژالتینی مادة با مژکدار یاختۀ هر گوش، دهلیزي بخش در روبرو شکل طبق :( گزینۀ
دایرهاي) نیم مجاري

گرفتن قرار محل
ها گیرنده

تعادلی عصب

حلزون

مجاري
دایره نیم

مجراي درون مایع
دایره نیم

ژالتینی پوشش
مژك

هاي یاخته
دار مژك
عصبی رشته

مجرا درون مایع جریان

بدن زندة یاختههاي دیگر همانند نیز گوش حلزون دیوارة پوششی یاختههاي دارد، نفوذپذیري ها یون به آنها غشاي که حسی گیرندههاي بر عالوه بالغ، فرد یک گوش حلزونی بخش در :( گزینۀ
هستند. دار مژك گفت نمیتوان اما دارند، نفوذپذیري یونها برخی به سالم فرد هر

کند. می احاطه را بیرونی گوش (داخلی) انتهایی بخش گیجگاهی استخوان ( گزینۀ

درست: گزینههاي بررسی 2 گزینه - 144
است. متصل گیجگاهی استخوان به نقطه دو در چکشی استخوان ب) مورد

باشند. گرفته قرار آنها درون در اینکه نه گوشاند، ژالتینی مادة با تماس در گوش، حلزونی بخش مژكهاي پ) مورد
نادرست: گزینههاي بررسی

چکشی. استخوان با نه دارد مفصل سندانی استخوان با رکابی استخوان آ) مورد
میشود. محافظت گیجگاهی استخوان توسط بیرونی گوش مجراي انتهاي ت) مورد

دارند. فعالیت پپسین)، و (تریپسین فعال پروتئازهاي انسان، معدة و باریک رودة در 3 گزینه - 145
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

نادرست چهارم مورد 3 گزینه - 146

میباشد. متصل خط به سمت یک در اکتین رشتۀ هر اول. مورد
است. شده تشکیل پیچیده هم به رشتۀ دو از میوزین مولکول هر دوم. مورد

دارد. میوزین سرهاي براي اتصال محل چندین اکتین رشتۀ میشود.هر متصل اکتین رشتۀ به میوزین مولکولهاي سر انقباض طی در سوم. مورد
میشود. انقباض روند شروع سبب اکتین با آنها واکنش اما میگیرند، قرار میوزین و اکتین رشتههاي با تماس در و شده سارکومر وارد یونها این کلسیم، آزادسازي از پس چهارم. مورد
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zخط zخط

اکتین میوزیناکتین
دمسر

میباشد. صحیح «د» مورد 1 گزینه - 147
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

گزینۀ شود.(رد قلب نوار در منحنیها فاصلۀ کاهش یا افزایش موجب است ممکن یا و شود ارتفاع در تغییر موجب میتواند که مییابد. کاهش ضربهاي حجم و مییابد کاهش بطن انقباض
(رد میشود. کم ضربهاي حجم هم باز درنتیجه و نمیشود تخلیه بطنها درون به ً کامال خون و نشده منقبض بهخوبی دهلیزها درنتیجه باشد، دهلیزها میوکارد به واردشده آسیب اگر همچنین الف)
حجم کاهش بهدنبال دقیقه) هر در بطن هر از خارجشده خون (حجم قلب ده برون حال مییابد. کاهش قلب ضربان تعداد درنتیجه شدهباشد وارد قلب هادي شبکۀ به آسیب اگر ازطرفی ب) گزینۀ

میکند. پیدا کاهش قلب، ضربان تعداد کاهش یا و ضربهاي
ج) گزینۀ باشد.(رد قلب هادي بافت در اشکال نشانۀ است ممکن منحنیها فاصلۀ کاهش یا افزایش

میشوند. قلبی ده برون افزایش نتیجه در و قلب ضربان افزایش سبب کلیه فوق مرکزي بخش هورمونهاي . 3 گزینه - 148

ندارد. قرار خودمختار عصبی دستگاه کنترل تحت کلیه فوق قشري بخش .

، افزایش و متابولیسم افزایش با میشوند. متابولیسم افزایش سپس و خون قند افزایش سبب کلیه، فوق غدة مرکزي بخش از نفرین اپی نور و نفرین اپی و قشري بخش از کورتیزول .
مییابد. افزایش نیز کربنیک انیدراز آنزیم فعالیت

ندارد. ترشح عصبی ساختار قشري بخش .

میدهد. تشکیل را خونی سلولهاي درصد از بیش انسان، در قرمز گویچههاي 4 گزینه - 149

.(« » گزینۀ نادرستی (علت میشود قرمز گلبول تولید افزایش باعث و میشود ترشح خون به کلیه و کبد در ویژهاي سلولهاي از که آنزیم) (نه است هورمونی اریتروپویتین
گزینهها: سایر بررسی

میشود. پر هموگلوبین از آنها سیتوپالسم و میدهند دست از را خود هستۀ استخوان مغز در قرمز گویچههاي :« » گزینۀ

میشود. انجام میلوئیدي بنیادي سلولهاي از قرمز گویچههاي تولید :« » گزینۀ

اما میشود، جذب باریک رودة در معده داخلی عامل همراه به و درونبري با ویتامین دارند. نقش قرمز گویچۀ تولید در ( خانوادة از (ویتامینی فولیکاسید و ویتامین :« » گزینۀ
میشود. جذب فعال انتقال یا انتشار با فولیکاسید

است. صحیح مورد چهار هر 4 گزینه - 150

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.

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

هستند. نادرست موارد همۀ 4 گزینه - 152
هستند. و... هورمونی گیرنده مثل دیگري گیرندههاي داراي اما ندارند آنتیژنی گیرنده پادتنساز یاختههاي الف)

شوند. تولید نیز لنفی گره در موجود پادتنساز یاختههاي توسط میتوانند لنف در موجود پادتنهاي ب)

هستند. دفاع دوم خط یاختههاي از طبیعی کشنده یاختههاي شوند. می ترشح لنفوسیتهاي و طبیعی کشندة یاختههاي از نوع اینترفرون ج)
هستند. فعال خون به ورود هنگام مکمل پروتئین برخالف پادتنها د)

ائوزینوفیلها میکنند. مبارزه ها ائوزینوفیل نیستند، خواري بیگانه قابل که انگل هاي کرم مثل بزرگتري زاي بیماري عوامل برابر در هستند. شکل دمبلی هستۀ ها،داراي ائوزینوفیل 1 گزینه - 153
میریزند. انگل روي به را خود هاي دانه محتویات

ها: گزینه سایر بررسی
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شود. می سفید گویچههاي تراگذري افزایش سبب خونی، رگ دیوارة کردن گشاد با تیره) دانههاي با یاخته میان داراي سفید (گویچههاي ها بازوفیل از مترشحه هیستامین ( گزینۀ

هدف هاي یاخته شوند،ماکروفاژها، تبدیل (ماکروفاژها) خوارها درشت به است ممکن مویرگ دیوارة از عبور با یاختهها این هستند، لوبیایی یا خمیده تکی هسته داراي ها، منوسیت ( گزینۀ
میباشند. دو نوع اینترفرون

درون به آنزیمی کردن وارد با میتوانند یاختهها این میکنند. ایجاد هستند، سرطانی یا وروس به آلوده یا که خودي یاختۀ غشاي در پرفورینها توسط را منافذي طبیعی کشنده هاي یاخته ( گزینۀ
شوند. آنها شده ریزي برنامه مرگ باعث ویروس، به آلوده یا سرطانی یاختۀ

غشا از باید خود سازنده یاختۀ از شدن ترشح براي پیکها همۀ میشوند. ترشح و...) هیستامین ، نوع اینترفرون (مانند ایمنی دستگاه سالم یاختههاي از مختلفی شیمیایی پیکهاي 2 گزینه - 154
کنند. عبور

گزینهها: سایر بررسی

بگذارد. اثر بافت در خود مجاور هاي یاخته بر فقط و نشود خون وارد است ممکن نوع اینترفرون مثال ( گزینه

باشد. موثر خود به نزدیک هاي یاخته روي بر است ممکن نوع اینترفرون ( گزینه

ندارد. نقشی سرطان با مبارزه در یک نوع اینترفرون یا و هیستامین مثال براي دارد.ولی نقش سرطانی هاي یاخته علیه مبارزه در دو نوع اینترفرون ( گزینه
میباشند. تاثیرگذار چوبی آوندهاي به معدنی) مواد و (آب خام شیره رسیدن پیوستگی در آب مداوم جذب با کشنده، تار سازنده سلولهاي 1 گزینه - 155

گزینهها: سایر بررسی

نوك از باالتر میباشند، روپوست نوع از که کشنده تار سازنده سلولهاي دارند. قرار مریستمی سلولهاي آنها روي و میباشند کالهک مرده سلولهاي مجاورت در بنیادي سلولهاي : و گزینه
دارند. قرار بنیادي سلولهاي از باالتر کمی و ریشه

در فقط و است شده پوشیده (کوتیکول) چرب اسیدهاي از پلیمري توسط هوایی، اندامهاي در فقط باشد. برگ) و (ساقه هوایی اندامهاي در یا و ریشه در میتواند روپوستی تمایزیافته سلول : گزینه
داشت. خواهد نقش چوبی آوند خام شیره جریان تداوم در ریشه،

آبکشی: آوندهاي در مواد حرکت مراحل 4 گزینه - 156

میشود. گفته آبکشی بارگیري عمل این به میشوند آبکش یاختههاي وارد فعال، انتقال روش به منبع، محل در آلی مواد و قند :« » مرحلۀ
میشود. وارد آبکشی آوند به منبع یاختۀ از نیز آب اندکی آلی مواد ورود پی در

میشود. وارد آبکشی آوند به چوبی، آوندهاي مجاور یاختههاي از آب نتیجه در میکند، پیدا کاهش آبکشی یاختههاي آب پتانسیل ساکارز، ویژه به و آلی مواد مقدار افزایش با :« » مرحلۀ

حرکت به مصرف) (محل کمتر فشار داراي محل سوي به مواد (غیرفعال)از تودهاي جریان بهصورت پرورده شیرة محتویات نتیجه در و یافته افزایش فشار آبکشی، یاختههاي در :« » مرحلۀ
درمیآیند.

این دارند. قرار همراه یاختههاي نهانداندگان آبکش آوندهاي کنار در میشوند. ذخیره یا مصرف آنجا در و شده باربرداري فعال، انتقال با پرورده، شیرة آلی مواد مصرف، محل در :« » مرحلۀ
میکنند. کمک پرورده شیرة ترابري در آبکشی آوندهاي به یاختهها

گزینهها: بررسی 4 گزینه - 157

وجود هاپلوئیدي یاختههاي سالم، و بالغ مردان تولیدمثلی دستگاه در اپیدیدیم) و اسپرمساز (لولههاي خم و پیچ پر لولههاي انواع همۀ در (
دارد.

بیضه باالي در اما ندارد اسپرم تولید توانایی که است طویل و پیچیده لولۀ نیز دیدیم اپی دارند. را اسپرم تولید توانایی اسپرمساز لولههاي فقط (
دارد. قرار بیضه کیسۀ درون

میکند. وارد بر، اسپرم مجراي به را خود مایع سمینال وزیکول مجراي (

واقعاند. سمینال وزیکول غدة دو بین بر اسپرم مجراي مجاري (

سمینالوزیکول

میزراهیپیازيغدة

اپیدیدیم
بیضه

میزراه

میزناي
مثانه

پروستات

بردفران )اسپرم (

هستند. صحیح «ج» و «ب» موارد 2 گزینه - 158
موارد: بررسی

میشود.  تشکیل رحم درون به سلولی تودة رسیدن از بعد تروفوبالست الیۀ کنید دقت الف) مورد
است. تشخیص قابل مورد این شکل مطابق ب) مورد

جایگزینی

لقاح

اي یاخته ايدو یاخته چهار

شدهاند. ایجاد درونی یاختهاي تودة تقسیم از انسان بدن مختلف بافتهاي ج) مورد
نمیکنند. رشد رحمی، لولۀ در تخم یاخته تقسیم از حاصل یاختههاي کنید دقت د) مورد

دارد. وجود هم نخاعی) اعصاب (مثل مختلط اعصاب در - نادرست (الف): 1 گزینه - 159
میکنند. دریافت پیکري عصبی دستگاه توسط را خود ارادي حرکت دستور اسکلتی، ماهیچههاي - درست (ب):
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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

بفرستد. پیام هم غدهها به یا قلبی ماهیچههاي به میتواند - نادرست (ج):
شود. دیده هم نخاعی) اعصاب (مثل مختلط اعصاب در میتواند - نادرست (د):

است. صحیح موارد تمامی 4 گزینه - 160
هستند. پشتیبان یاختههاي عصبی، بافت سلولهاي بیشترین

موارد: بررسی
میشود. ثبت مغز نوار در تغییراتی درنتیجه و شده مختل نیز نورونها فعالیت پشتیبان، یاختههاي کار در اختالل صورت در الف) مورد

دارند. نقش نورونها درست فعالیت در و دارند مختلفی انواع پشتیبان یاختههاي ب) مورد
میکنند. وارد خونی رگ درون به را خود توسط شده تولید کربن دياکسید کربن و دارند یاختهاي تنفس توانایی همگی ج) مورد

ندارند. نقش خود غشاي در عصبی پیام هدایت در ولی دارند؛ پروتئینی کانالهاي نیز پشتیبان سلولهاي میشود. یافت کانالی پروتئینهاي انسان، بدن سلولهاي همۀ غشاي در شکل، طبق د) مورد

پروتئین
پروتئین

کلسترول

یاختهداخل

یاختهخارج کربوهیدرات
فسفولیپید

ندارد. ویژهاي تنفسی ساختار اما است، دهان داراي هیدر است. عصبی شبکۀ داراي هیدر :« » گزینه 3 گزینه - 161

و است گوارش دستگاه و دهان فاقد کدو کرم اما میکند خود بدن وارد دهان راه از را غذا و است آزادزي پهن کرم پالناریا است. خود پیکر در ماند نردبان ساختار و مغز داراي پالناریا :« » گزینه
میکند. جذب بدن سطح از را مغذي مواد

دارند. گوارشی لولۀ که حشرات برخالف است منشعب گوارشی حفرة داراي پالناریا دارد. وجود محیطی و مرکزي تقسیمبندي پالناریا عصبی دستگاه در :« » گزینه

است. حلق داراي خاکی کرم دارد. شکمی عصبی طناب یک و است شده تشکیل خورده جوش هم به گرة چند از مغز حشرات در است. حشره یک مونارك پروانۀ :« » گزینه

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 - 162
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.

دارد. قرار کبد از باالتر شکل، طبق دانهخوار پرندة در سنگدان هستند. روده - و سنگدان - چینهدان - دهان - 4 گزینه - 163
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
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دان چینه
معده

سنگدان

بزرگ روده

مخرج باریک روده
کبد

مري

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 - 164
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

دارند. قرار دیافراگم زیر در که دارند نقش نیز شکمی ماهیچههاي عمیق بازدم در 2 گزینه - 165
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

انقباض براي کلسیم یون ماهیچهاي بافت در میدهد. افزایش را خون کلسیم یون مقدار که میکنند ترشح هورمونی و چسبیدهاند تیروئید غدة پشت به پاراتیروئید غدة چهار 1 گزینه - 166
میشود. بدن اسکلتی ماهیچههاي فعالیت در اختالل سبب غده این کار در اختالل نتیجه در است. الزم ماهیچهها

گزینهها: سایر بررسی

توسین. اکسی هورمون توسط شیري غدد و رحم ماهیچههاي انقباض یا و قلب عضلۀ در ذاتی انقباض مانند میگیرد، صورت عصبی ناقلین حضور بدون ماهیچهها انقباض موارد برخی در :( ) گزینۀ

میشوند. متصل بازو استخوان به زند دو هر رباطهاي و میشود مفصل زیرین) و زبرین (زند ساعد استخوان دو هر با بازو، استخوان پهنتر سر :( ) گزینۀ

ندارد. وجود استخوان مغز هاورس، مجراي در ضمن در و میباشد تغذیهاي سرخرگ یک حاوي تنها فشرده، استخوانی بافت در هاورس مجراي هر :( ) گزینۀ

است. صحیح مورد چهار هر 4 گزینه - 167
میشود. محسوب محوري اسکلت از بخشی و است استخوانی گوش حلزون خارجی بخش اول. مورد

دارد. مفصل کشکک و نی درشت لگن، نیم با نیز ران استخوان دارد. شرکت ها مهره و دیگر لگن نیم ، ران با مفصل در لگن نیم استخوان دوم. مورد
دارند. نقش اندام دو این از بخشی از حفاظت در دندهها کنند. می ترشح اریتروپویتین هورمون کلیه، و کبد سوم. مورد

است. جناغ به اول دندة اتصال محل از باالتر جناغ به ترقوه اتصال محل چهارم. مورد

هستند. درست د و ب و الف موارد 3 گزینه - 168
میشود. ترشح کورتیزول و آلدوسترون هورمونهاي جمله از هورمون چند کلیه فوق غدة قشري بخش از
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موارد: بررسی
میشود. خوناب قند افزایش سبب کورتیزول - درست الف)

میشود. خون افزایش باعث آلدوستردن - درست ب)
افزایش). (نه میدهد، کاهش را ملتهب ناحیۀ به سفید گلبولهاي مهاجرت بنابراین میشود، ایمنی سیستم تضعیف سبب کورتیزول افزایش - نادرست ج)

می بدن بافتهاي در خیز ایجاد سبب تراوشی فشار افزایش نتیجه در و خون فشار افزایش آن دنبال به و بدن سدیم افزایش میشود. خون سدیم افزایش سبب آلدوسترون افزایش - درست د)
شود.

 

گزینهها: بررسی 2 گزینه - 169

اندامهاي بر مشابهی تاثیر هورمونها همۀ گفت نمیتوان نیست، یکسان مختلف اندامهاي بر آنها تاثیر گاهی و دارند مختلفی هدف اندامهاي هورمونها، از عدهاي اینکه به توجه با :( ) گزینۀ
است. گلیکوژن به گلوکز تبدیل افزایش کبد، سلولهاي روي بر آن تاثیر ولی میشود ماهیچهاي سلولهاي در گلوکز جذب افزایش سبب انسولین هورمون مثال طور به دارند. خود هدف

می آزاد را کلسیم و شده استخوان تجزیۀ باعث استخوان در هورمون همان اما میکند، زیاد را کلسیم بازجذب میرسد، کلیه به میدهد افزایش را خون کلسیم که پاراتیروئیدي هورمون وقتی یا و
کند.

اتفاق این اگر و شده کم نیز ترشح یابد، کاهش هورمون این ترشح اگر میشود. و ترشح تحریک باعث که است تیروئیدي محرکۀ هورمون زیرمغزي، هورمونهاي از یکی :( ) گزینۀ
کند. ایجاد ذهنی اختالالت میتواند دهد، رخ نوزادي و کودکی دوران در

دارد. وجود شیرین دیابت نوع دو :( ) گزینۀ

نمیباشد. آن بروز زمینۀ تحرکی، کم و چاقی و است ایمنی خود بیماري نوعی : نوع دیابت

میشود. بیماري بروز سبب تحرکی کم و چاقی دارند، را آن زمینۀ که افرادي در : نوع دیابت

دارند. تاثیر بدن زندة سلولهاي همۀ روي بر و هورمونهاي :( ) گزینۀ
نادرستاند. (د) و (ب) موارد 2 گزینه - 170

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)

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)
موارد: بررسی و میدهند. رخ ملخ قلب انقباض یا سیستول درهنگام (ج) و (الف) موارد 2 گزینه - 171

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):

کند. می زیاد آنرا آوران، قطر افزایش اما میباشد کلیوي تراوش کاهندهي عوامل از وابران، سرخرگ قطر افزایش 3 گزینه - 172
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 ( ) انرژي مصرف با موارد بیشتر در ترشح (
هستند. درست د و ب و الف موارد 3 گزینه - 173

موارد: بررسی
دارد. لیزوزوم به نیاز بیگانهخواري عمل انجام براي دارد فاگوسیتوز که خونی یاخته هر درست- الف) مورد

دارد. نیاز شکل تغییر به مویرگها، دیواره پوششی بافت از عبور و تراگذاري انجام براي خونی یاخته هر درست- ب) مورد
بازگردند. خون به میتوانند تراگذاري از پس گردشاند، در لنف و خون بین لنفوسیتها چون نادرست- ج) مورد

نمیشود. ساخته خاطره یاختۀ ، طبیعی کشندة یاختههاي و کشنده یاختۀ از و میسازند پرفورین طبیعی کشندة یاختههاي و کشنده یاختههاي درست- د) مورد

نابالغ. هاي لنفوسیت از گروهی و خاطره و هاي لنفوسیت بالغ، و هاي لنفوسیت طبیعی، ي کشنده هاي یاخته : از عبارتند شوند، می مشاهده خون در که هایی لنفوسیت 4 گزینه - 174

نیست. صحیح نابالغ لنفوسیت براي :( ) گزینه

نیست. صحیح خاطره هاي لنفوسیت براي :( ) گزینه

نیست. صحیح طبیعی کشنده هاي یاخته و نابالغ هاي لنفوسیت براي :( ) گزینه

دارند. کمی یاخته میان و درشت هسته یک ها، یاخته این همۀ دهند. می شکل تغییر مویرگ دیوارة از عبور براي نتیجه در دارند، دیاپدز توانایی لنفوسیت انواع ي همه :( ) گزینه
میشود. ژلهاي و متورم آب، جذب با که است یاختهاي دیوارة از بخشی میانی تیغۀ 4 گزینه - 175

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
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آن. با زمان هم نه میکند تقسیم بخش دو به را یاخته میان هسته، تقسیم از پس میانی تیغۀ :« » گزینۀ
از: عبارتاند شکل در شده مشخص موارد است. اي دولپه گیاه ریشۀ به مربوط شکل، 3 گزینه - 176

است. آوندساز (بنالد) کامبیوم : / نخستین آبکش : / نخستین چوب :
هستند. لیگنین و هسته فاقد آبکشی، یاختههاي آبکش، آوند در

گزینهها: سایر بررسی

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

است. نادرست مورد چهار هر 4 گزینه - 177
گزینهها: بررسی

میدهد. تشخیص را فروسرخ پرتوهاي خود چشم هر زیر و جلو سوراخهاي در موجود فروسرخ گیرندههاي کمک به مارزنگی (الف):

نیستند. ماهیچهاي الزاماً یاختهها این و میآید وجود به لنفوسیت مانند انسان بدن یاختههاي در میوزین و اکتین جنس از حلقهاي سلول|، سیتوپالسم(سیتوکینز) تقسیم هنگام در (ب):
است. مهرهداران مختص پیوندي بافت جنس از درونی اسکلت که حالی در میکنند. تنفس شش با نیز لیسه و حلزون مانند بیمهرگان برخی خشکیزي، داران مهره بر عالوه (ج):

کند. تأمین را اسکلتی ماهیچههاي انقباض براي الزم انرژي تواند می ، فسفات گروه دستدادن از با کراتین) (نه فسفات کراتین (د):

دارد. ادامه دهم هفتۀ تا و لقاح) از بعد هفته دو (نه میشود شروع لقاح از بعد دوم هفتۀ از جفت تمایز . 2 گزینه - 178

است). نشده بیان کتاب از جایی در بطورمستقیم مطلب این (البته دارد وجود خون در قاعدگی آخرین آغاز از بعد چهارم هفتۀ از هورمون .

قاعدگی. آخرین پایان از پس هفته نه میکشد. طول لقاح از پس هفته حدود بارداري زمان مدت .

است. امکانپذیر بارداري تشخیص جنین، تشکیل از پس اول ماه همان در .
4 گزینه - 179

ریشه لپهها، بهترتیب: و ، موارد و ذرت دانه در رویانی ریشه و رویانی ساقه لپه، آندوسپرم، بهترتیب: تا موارد
تقسیم نخستین حاصل کوچکتر یاخته تقسیمات از که است رویان از قسمتی لپه هستند. لوبیا دانۀ در رویانی ساقۀ و رویانی

میآید. بهوجود اصلی، تخم یاخته میتوز

آندوسپرم

ریشھ
ها لپه

ساقه
رویانی

لپهرویانی
ساقه
رویانی
ریشه

رویانی

گزینهها: بررسی

میشود. خارج خاك از ساقه ( (شمارة اما میماند، باقی خاك زیر ً

 

قطعا ( (شمارة ریشه دانهها، رویش هنگام در :( ) گزینۀ

دیپلوئیداند. نیز رویان) بخش (مشخصترین لپهها هستند) (دیپلوئید دارند کروموزومی مجموعه دو ( (شمارة رویانی ریشۀ و ( (شمارة رویانی ساقه :( ) گزینۀ

میشود. تشکیل لقاح» از «بعد نهاندانگان، در آندوسپرم و لپه اما میدهند. تشکیل را دانه ذخیرهاي بخش ( (شمارة آندوسپرم ذرت در و ( (شمارة لپهها لوبیا دانۀ در :( ) گزینۀ

میآید. بهوجود اصلی، تخم یاختۀ میتوز تقسیم نخستین حاصل کوچکتر یاخته تقسیمات از که است رویان از قسمتی ( شمارة و (شمارة لپه :( ) گزینۀ
می ساقه شدن طویل سبب سلولی دیوارهي کردن پذیر انعطاف با اکسین میشود. ساقه شدن طویل تحریک باعث که است ژیبرلین انگور، حبههاي کردن درشت در مؤثر هورمون 4 گزینه - 180

شود.
گزینهها: سایر بررسی

میگردد. دانه جوانهزنی باعث اسید آبسیزیک برخالف ژیبرلین : گزینهي

میشود. میوهها رسیدن در تسریع سبب اتیلن : گزینهي

نیست. مؤثر اندامها برخی پیري سرعت در ژیبرلین : گزینهي

گزینهها: بررسی 4 گزینه - 181

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
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 - 182

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

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 - 183
میشوند. جذب خون به سلولز
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آهیانه

پیشانی

گیجگاهی

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

عصبی دستگاه از بخشی پشتی عصبی طناب داران مهره تمام در و دارد را سرخ فرو امواج کننده دریافت گیرندههاي خود، چشم هر جلوي و زیر در زنگی، مار مثال براي مارها برخی 3 گزینه - 184
است. مرکزي

گزینهها: سایر بررسی

می کنترل بند آن در را ها ماهیچه فعالیت که دارد وجود عصبی گره بدن، از بند هر در حشرات در است، حشره نوعی جیرجیرك دارد. هوا محفظههاي خود جلویی پاهاي در جیرجیرك ( گزینۀ
کند.

که شکمی عصبی طناب یک و است خورده جوش هم به گره چند شامل که مغز از مرکزي عصبی دستگاه حشرات در دارد، مولکولها انواع براي شیمیایی هاي گیرنده خود پاهاي در مگس :( گزینۀ
است. شده تشکیل شده، کشیده جانور بدن طول در

است. شده تشکیل ها طناب این بین هاي رشته و موازي عصبی طناب دو و مغز از مرکزي عصبی دستگاه پهن) کرم (نوعی پالناریا در نکته

همولنف از پتاسیم و کلر هاي یون آن در که دارد وجود مالپیگی لولههاي حشرات در کند. می دریافت را فرابنفش امواج مرکب چشم نوري هاي گیرنده با زنبورها مانند حشرات برخی :( گزینۀ
شود. می ترشح مالپیگی لولههاي به ندارد) وجود حشرات در مویرگی (شبکۀ

است. شده مطرح بازدم مورد در سؤال صورت 3 گزینه - 185
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

است. آهیانه استخوان جمجمه، استخوان بزرگترین کناري نماي از 3 گزینه - 186

کنیم. می دریافت چشم طریق از را محیطی اطالعات بیشترین ندارد. نقشی چشم کاسۀ تشکیل در آهیانه استخوان .

دهد. نمی تشکیل مفصلی پایین آروارة با آهیانه استخوان است. پایین آروارة استخوان چهره، ناحیۀ متحرك استخوان .

شود. می مفصل پیشانی استخوان با آهیانه استخوان کند. می محافظت مغز بخش این از پیشانی استخوان میبیند. را آسیب بیشترین مغز پیشانی بخش کوکائین مصرف اثر در .

آهیانه. استخوان نه کند می محافظت گوش درونی و میانی هاي بخش گوش، مجراي انتهاي از گیجگاهی استخوان .

ماهیچهاي 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 - 187
است. آئورت از کمتر آنها در ماهیچهاي الیۀ به کشسان الیۀ نسبت پس دارند بیشتري صاف

جانور اسکلت به ماهیچهها حرکت، براي است. مشابه حرکت اساس جانوران همۀ در میسازد. باخبر را دیگران فرومون ترشح با شکارچی حضور هنگام که است حشره نوعی زنبور 1 گزینه - 188
میشوند. آن حرکت موجب و کرده وارد نیرو

سایرگزینهها: بررسی

ندارند. پشتی عصبی طناب حشرات :« » گزینۀ

میشود. ضخیمتر و بزرگتر هم آن خارجی اسکلت بدن، اندازة افزایش با حشرات در :« » گزینۀ

دارد. نقش مغز حفاظت در ماهی کوسه در جمجمه مثًال دارد. نقش درونی اندامهاي از حفاظت در ماهی کوسه همانند حشرات خارجی اسکلت :« » گزینۀ

بگیرد. صورت کلیهها از رنین آنزیم ترشح تأثیر تحت میتواند آلدوسترون ترشح کنید دقت 3 گزینه - 189
سایرگزینهها: بررسی

است. مؤثر نیز آب تعادل و ایمنی دستگاه در اما وامیدارد، شیر تولید به را آنها شیري غدد یاختههاي بر اثر با پروالکتین هورمون :« » گزینۀ

دارند. قلب در سمپاتیک اعصاب با مشابه عملکردي و میدهند افزایش را خوناب گلوکز و خون فشار قلب، ضربان نوراپینفرین و اپینفرین هورمونهاي :« » گزینۀ

میکنند. زیاد را بدن سوختوساز و تنظیم را دسترس در انرژي و گلوکز تجزیۀ میزان که میشود تیروئیدي هورمونهاي ترشح افزایش موجب تیروئیدي محرك هورمون ترشح افزایش :« » گزینۀ
میشود. گلوکز به آن تبدیل و گلیکوژن تجزیۀ افزایش موجب گلوکاگون هورمون افزایش که مییابد افزایش یاختهها گلوکز مصرف ساز، و سوخت افزایش با

اند. یافته سازش بودن، اسیدي جمله از پوست شرایط با که غیربیماريزا) (میکروبهاي میکنند زندگی میکروبهایی ما پوست سطح در :( ) گزینۀ 4 گزینه - 190

ندارد. وجود مخاطی ماده یعنی چسبناك مادة ولی دارد وجود لیزوزیم نیز اشک، ترشح دلیل به چشم سطح و پوست سطح مانند مناطقی در :( ) گزینۀ

میکنند. جلوگیري بیماريزا عوامل بیماريزایی از بیماريزا، عوامل با رقابت دلیل به بلکه نمیشوند بیماري باعث تنها نه پوست سطح در غیربیماريزا میکروبهاي مثل بیگانه عوامل :( ) گزینۀ
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بیگانهذرة

بیرونی

درونی

دندریتییاختۀ
لنفیرگ

غیرفعال لنفوسیت فعاللنفوسیت

گرة در موجود لنفوسیتهاي برخی به را آن از بخشهایی سپس میبرند. بین از را میکروب بیگانهخواري، با ابتدا که دارند وجود دندریتی یاختههاي پوست، بیرونی الیۀ در زیر شکل طبق :( ) گزینۀ
میدهند. ارائه لنفاوي

ندارند. اختصاصی مواد گردش دستگاه و میدهند انجام را مواد گردش و گوارش خود گوارشی کیسۀ توسط دارند، گوارشی حفرة که جانورانی 3 گزینه - 191
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

آزادسازي با ائوزینوفیلها هستند. خود یاختۀ میان در دانههایی داراي ائوزینوفیلها و بازوفیلها نوتروفیلها، آنها بین در دارند. تراگذري توانایی خونی سفید یاختههاي همۀ . 2 گزینه - 192
دارند. نقش انگلها برابر در دفاع در خود، دانههاي محتویات

دارند. خواري بیگانه قابلیت دفاعی مواد حمل بر عالوه نوتروفیلها هستند. سریع واکنش نیروهاي نوتروفیلها، .

دارند. نقش خوارها درشت مرده، قرمز گویچههاي پاکسازي در هستند. التهاب طی در بیگانهخوار هاي یاخته اولین ها نوتروفیل .

میشوند. تبدیل دندریتی یاختههاي و خوارها درشت به مونوسیتها میدهند. شکل تغییر خونی رگ از خروج از پس مونوسیتها .

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 - 193
میشوند. منشعب وابران سرخرگ

میشود. شروع بافت در مستقر ماکروفاژهاي مانند بودهاند، مستقر محل در قبًال که خوارهایی بیگانه توسط خواري بیگانه . 4 گزینه - 194

میشود. خوناب تر بیش خروج نتیجه در و رگ گشادي سبب هیستامین تراگذري، از قبل .

میکنند. شیمیایی پیک ترشح به شروع مویرگی یاختههاي و بافتی خوارهاي بیگانه تراگذري، از قبل .

میکنند. تغییر ماکروفاژها به مونوسیتها تراگذري از پس .

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 - 195

(« » 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

کمک لنفوسیتهاي میشود. ظاهر بیماري عوارض و شده کم آنها تعداد لنفوسیتها این شدن آلوده از پس میشود. تکثیر کننده کمک لنفوسیتهاي در ویروس . 3 گزینه - 196

هستند. الزم و لنفوسیتهاي مناسب عمل براي کننده

خوارها درشت فعالیت افزایش سبب نوع اینتروفرون میشود. نوع اینترفرون تولید کاهش سبب لنفوسیتها کار در اختالل میشوند. ترشح و تولید لنفوسیتهاي توسط نوع اینتروفرون .

 

میشود. اختالل دچار سرطان با مبارزه و داده کاهش را درشتخوارها فعالیت نوع اینتروفرون کاهش میشود.

می کم خارجی عوامل به ایمنی سیستم واکنش زیرا مییابد. افزایش ایمنی تحمل اما مییابد. کاهش خودایمنی بیماري عالمتهاي بنابراین میشود. ضعیف ایمنی دستگاه به آلوده فرد در .
شود.

میکنند. مقاوم ویروس به نسبت را لنفوسیتها بقیۀ که میکنند تولید نوع اینتروفرون شدهاند، ویروس به آلوده که کننده کمک لنفوسیتهاي .
میباشند. پروتئینها از انواعی داراي خود غشاي در یاخته همۀ دارند. حضور نیز ماکروفاژها مانند بافتی خوارهاي بیگانه ها، لنفوسیت بر عالوه لنفی هاي گره در کنید دقت 3 گزینه - 197

ها: گزینه سایر بررسی

ندارند. بیگانهخواري قابلیت اما هستند مستقر لنفی گرههاي در ها لنفوسیت ( گزینۀ

استخوان. مغز نه شدند تولید لنفی گرههاي در اما هستند لنفی گرههاي در مستقر خاطره هاي یاخته ( گزینۀ

ندارند. دیاپدز توانایی ولی هستند مستقر لنفی گرههاي در ماکروفاژها ( گزینۀ

میکنند. تکمیل نادرستی به (ث) و (ب) (الف)، موارد 3 گزینه - 198
میشوند. خون جریان وارد ابتدا بلوغ از پس اختصاصی دفاع در شرکتکننده سفید گویچههاي همۀ ( نادرست ) الف.

دارند. را مویرگها دیوارة از عبور توانایی سفید گویچههاي همۀ ( نادرست ) ب.
میشوند. تولید لنفی اندامهاي و لنفی گرههاي در سفید گویچههاي برخی ( درست ) پ.
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میکنند. نابود مستقیما را ویروس به آلوده یاختههاي پرفورین برونرانی عمل با کشنده هاي شامل اختصاصی دفاع در کننده شرکت سفید هاي گویچه برخی ( درست ) ت.
هستند. انرژي وذخیرة تولید داراي بدن زندة یاختههاي همۀ ( نادرست ) ث.

میکنند. تولید یاختهاي تنفس طی در و بوده زنده سبزدیسه، داراي یاختههاي 3 گزینه - 199
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 - 200

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)

میکنند. مصرف و تولید را خود حیاتی فعالیتهاي انجام براي که میکنند تولید جدید یاختههاي خود، مدام تقسیم با سرالدها انواع 1 گزینه - 201
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

و آنافاز مرحلۀ در خواهري کروماتیدهاي شدن جدا چنین هم است. پروفاز مرحلۀ از قبل یعنی دوك هاي رشته تشکیل آغاز از قبل که دارد قرار مرحلۀ در دوم وارسی نقطۀ . 1 گزینه - 202
گیرد. می صورت سانترومر ناحیۀ در اتصالی پروتئین تجزیۀ از پس

آنافاز. از قبل یعنی است متافاز به مربوط ها کروموزوم فشردگی حداکثر ایجاد اما افتد. می اتفاق پروفاز از قبل یعنی اینترفاز مرحلۀ در سانتریول همانندسازي .

می صورت پرومتافاز مرحلۀ در سانترومر به دوك هاي رشته اتصال دوك. هاي رشته گیري شکل از پس یعنی شود می انجام پرومتافاز مرحلۀ در کوچکتر قطعات به آندوپالسمی شبکۀ تجزیۀ .
سانترومر. ناحیۀ در اتصالی هاي پروتئین تجزیۀ از قبل یعنی گیرد

شود. می انجام تلوفاز مرحلۀ در دوك هاي رشته تخریب و پرومتافاز مرحلۀ در هسته پوشش تجزیۀ .
آبکش آوند سه: شماره آپوپالست مسیر دو: شماره غشایی عرض یک: شماره 1 گزینه - 203

روپوست شش: شماره پوست پنج: شماره چوبی آوند چهار: شماره
توجه نکته دو به میکنند، عبور یاختهاي بین فضاي یا یاختهاي دیواره طریق از محلول مواد آپوپالستی مسیر در و است مجاور یاخته به یاخته یک پروتوپالست از مواد حرکت سیمپالستی مسیر در

ندارد. مهمی نقش استحکام در آبکش آوند و ندارند پسین ضخیم دیواره روپوستی یاختههاي که کنید

است. پاسخ شمارة گزینۀ

کم دلیل هر به آن تعرقی دفع ولی باال، ریشه در آب جذب اگر است. برگها) در چوبی آوندهاي انتهاي در آبی، روزنههاي از مایع صورت به آب (دفع تعریق فرایند سؤال، منظور 2 گزینه - 204
میکند. دفع ار شده وارد اضافی آب تعریق روش به ناچار گیاه باشد،

از: عبارتند میشوند تعریق باعث که شرایطی از برخی

است) یافته کاهش تعرق هوایی روزنههاي شدن بسته بهدلیل و شده سرد هوا ولی دارد ادامه جذب و است گرم هنوز (خاك تابستان گرم شبهاي -

میشود) مشکل دچار تعرق پس است، آب بخار از اشباع اتمسفر و گرم (هوا گرمسیري مناطق -
میگیرد. را شدگی حبابدار پدیدة جلوي حدي تا و است ریشهاي فشار بارز نشانههاي از تعریق یادآوري:

جداشدن بهدلیل و آنافاز در یاخته در کروموزومی عدد تغییر نمیشود. ایجاد یاخته کروموزومی عدد در تغییري آن، در و میدهد رخ همتا کروموزومهاي جداشدن ، آنافاز در 4 گزینه - 205

دوك رشتههاي همۀ آناناز مرحله در این بر عالوه اولیه. اسپرماتوسیت نه میدهد انجام ثانویه اسپرماتوسیت که هستند میوز به مربوط و گزینههاي کنید دقت میدهد. رخ خواهري کروماتیدي
میشوند. کوتاه هستند، متصل کروموزوم به که دوکی رشتههاي فقط بلکه نمیشوند؛ کوتاه

هستند. فشردگی حداکثر در کروموزومها نیز آنافاز مراحل در حالیکه در میگیرند، قرار دوك رشتههاي روي یاخته استواي در تترادها متافاز، مرحلۀ در کنید توجه :« » گزینۀ مورد در

ها: گزینه بررسی 3 گزینه - 206

یافت تخمدان در رشد حال در فولیکول فولیکولی، مرحلۀ در فقط لوتئال. مرحلۀ در دیگري و فولیکولی مرحلۀ در یکی میشود، برابر هم با زمان دو در و هورمونهاي غلظت :( ) گزینه
میشود.

میرود. تحلیل لوتئال مرحلۀ اواخر در زرد جسم لوتئال. مرحلۀ در دیگري و فولیکولی مرحلۀ در یکی میشود، برابر هم با زمان دو در و هورمونهاي غلظت :( ) گزینه

نمیشود. مشاهده تخمدان در رشد حال در فولیکول لوتئال مرحلۀ در طبیعی طور به میشود. برابر هم با لوتئال مرحلۀ از زمان دو در پروژسترون و استروژن هورمونهاي غلظت :( ) گزینه

است. افزایش حال در هورمون غلظت میشود، برابر هم با پروژسترون و استروژن هاي هورمون غلظت که لوتئال مرحلۀ اواخر در :( ) گزینه

مقدار حداکثر به تخمکگذاري از درقبل هورمون این است. استروژن به مربوط فولیکولی) (یاختههاي اووسیت احاطهکننده یاختههاي از شده ترشح هورمون میزان حداکثر زنان، در 2 گزینه - 207

مثبت) (بازخورد میشود. پیشین هیپوفیز از و زیادي مقدار شدن آزاد براي محرکی استروژن، یکبارة افزایش و میرسد خود
یابد. افزایش میتواند رحم دیوارة ترشحی فعالیت میزان میباشد، برابر هم با پروژسترون و استرژن هورمون دو مقدار که زمانهایی فاصل حد در 2 گزینه - 208

گزینهها: سایر بررسی
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مییابد. کاهش پروژسترون و استروژن جنسی هورمونهاي میزان زرد، جسم غیرفعالشدن علت به زمانی بازة این انتهاي در :« » گزینۀ

میباشد. ثابت تقریباً و غلظت اختالف زمان این در :« » گزینۀ

مییابد. کاهش هورمون میزان بازة این در :« » گزینۀ
4 گزینه - 209

خود حداقل به نقطه دو در خون و اختالف روبرو، شکل به توجه با
فولیکولی دورة در لوتئال. فاز انتهاي در دیگري و فولیکولی فاز در یکی میرسد:

و کاهش حال در آن قبل بالفاصله هستند، برابر و که زمانی
است. افزایش حال در استروژن

در آن قبل بالفاصله هستند، برابر و که زمانی لوتئال دورة در
در هورمون دو این تغییرات بنابراین، است. کاهش حال در استروژن و افزایش حال

میباشد. ناهمسو یکدیگر با زمانها این

228/026242220181614121086420

تخمک
گذاري

تشکیل
زردجسم

اووسیت تمایز و فولیکول رشد زرد رفتنتحلیلحالدرجسم

LHFSH

تخمدان در تغییرات

قاعدگی
رشد و ریزش
رحم دیواره

و استروژن غلظت
در خونپروژسترون

استروژن پروژسترون

LH
FSHو

خون در
غلظت

گزینهها: بررسی 4 گزینه - 210

میشوند. تولید بیضهها در اسپرم و تستوسترون هورمون نادرست، :( ) گزینۀ

کند. اثر اسپرمساز) مجاري یاختههاي (بزرگترین سرتولی یاختههاي بر میتواند نادرست، :( ) گزینۀ

میباشد. جنسی غدد محرك هورمونهاي از یکی نادرست، :( ) گزینۀ

دارد. نقش مستقیماً تستوسترون تولید در هورمون و دارد نقش اسپرم تمایز در هورمون مردان در درست، :( ) گزینۀ
دانۀ خارجی پوستۀ گرده، لولۀ تشکیل هنگام به دولپهاي نهاندانگان همانند گیاهان این در هستند. لپه تک نهاندانگان همان میکنند، تولید لپه دو از کمتر با دانههایی که گیاهانی 1 گزینه - 211

میماند. باقی کالله روي بر گرده
گزینهها: سایر بررسی

میشوند. ادغام هم با هاپلوئید هستۀ سه واقع در هستهاي، دو سلول با نر گامت لقاح هنگام به دارد. هاپلوئید هستۀ دو هستهاي، دو سلول که کنید توجه :( ) گزینۀ

رویانی. کیسۀ درون نه میشود تقسیم گرده لولۀ درون زایشی یاخته :( ) گزینۀ

میمانند. باقی رویانی کیسۀ اطراف در همچنان آن از بخشی بلکه نمیرود، بین از کامل طور به خورش پارانشیم تخمک، درون رویانی کیسۀ ایجاد و تقسیم از پس :( ) گزینۀ

میشود. انجام نخاع رابط نورونهاي توسط پیکري حرکتی نورونهاي تحریک دست، کشیدن عقب انعکاس در :« » گزینه 2 گزینه - 212

میشوند. غیرارادي صورت به ماهیچهاي یاختههاي از گروهی انقباض سبب پیکري اعصاب دست، کشیدن عقب انعکاس مانند انعکاسهایی در :« » گزینه

دارد. قرار پیکري اعصاب تأثیر تحت نتیجه در و هستند مخطط ماهیچۀ نوع از دندهاي بین ماهیچههاي چنین هم دارد، را اصلی نقش عادي تنفس در که دیافراگم ماهیچۀ :« » گزینه

میدهد. افزایش را قلبی و اسکلتی ماهیچههاي سمت به خون جریان سمپاتیک اعصاب :« » گزینه
میکند. کامل درستی به را عبارت (ج) مورد تنها تماساند. در فسفولیپیدها بیرونی بخشهاي با که است پروتئینهایی منظور 1 گزینه - 213

موارد: بررسی
نیست. منفذ داراي غشا در پروتئینی هر (الف): مورد

نیستند. کربوهیدراتها با تماس در پروتئینها برخی (ب): مورد
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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

صحیحاند. (ب) و (الف) موارد 2 گزینه - 214
موارد: بررسی

است. انسان بدن انعکاسهاي از برخی مرکزي نخاع درست، الف)
انجام پیکري اعصاب توسط دست، کشیدن عقب انعکاس و خودمختار اعصاب کنترل تحت ادرار تخلیۀ انعکاس مثًال میشود، کنترل خودمختار اعصاب توسط انعکاسها از گروهی درست، ب)

میشود.
شکل مسیر این که این براي میکند. دخالت نیز رابط نورون است ممکن مسیر این در که است کننده عمل اندام و حرکتی نورون عصبی، مرکز حسی، نورون از نورونی مسیر یک انعکاس نادرست، ج)

آنها. از گروهی فقط نه است صحیح انعکاسها انواع همۀ براي مورد این بنابراین میشود. آزاد سیناپس ناحیۀ در عصبی ناقل سیناپس در است. سیناپسها طریق از هم با یاختهها ارتباط گیرد،
است. الزامی (تحریک) حسی نورون در عصبی پیام ایجاد انعکاسی فرایند هر آغاز براي نادرست، د)

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 - 215
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

میکنند. کامل نادرستی به را جمله د) و ب (الف، عبارتهاي 1 گزینه - 216
موارد: سایر بررسی

میکنند. عبور سلول غشاي از کانال و انرژي به نیاز بدون و لیپیدها فسفو در شدن حل با کلسترول جمله از لیپیدي مواد الف)
میشوند. جذب سدیم فعال انتقال تاثیر تحت و سدیم یون با همانتقالی طریق از گلوکز همانند آمینواسیدها بیشتر ب)

میکنند. عبور روده پوششی سلول غشاي از پروتئینها) (نه لیپیدها فسفو در شدن حل با لیپیدها همانند چربی در محلول ویتامینهاي د)

است. درست الف مورد تنها 1 گزینه - 217
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

میباشد. بویایی و چشایی گیرندههاي سؤال صورت منظور 3 گزینه - 218
موارد: بررسی

هستند. تماس در اطراف مایع با زوائد این که دارند (مژكها) زوائدي یاختهها این کنید دقت الف)
میکنند. جابهجا غلظت شیب جهت در را یونها که هستند کانالهایی داراي یاختهها این ب)

هستند. عصبی یاختۀ نوعی چشایی گیرندة برخالف بویایی گیرندههاي ج)
واقعاند. بینی حفرة سقف پوششی یاختههاي بین در بویایی گیرندههاي و شدهاند احاطه دهان پوششی بافت توسط چشایی گیرندههاي د)

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 - 219
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

ندارد. وجود غضروف جمجمه استخوانهاي مانند ثابت مفاصل در و دارند وجود متحرك مفاصل در موجود استخوانهاي سر در غضروف 4 گزینه - 220

متحركاند. مفصلها بیشتر : گزینۀ رد

مفصلیاند. کپسول فاقد ثابت مفصل مانند مفصلها از گروهی : گزینۀ رد

میشوند. استخوانها ماندن هم کنار سبب زردپی و رباط مفصلی، کپسول عامل سه : گزینۀ رد

هستند. کاسهاي و گوي و لوالیی نوع از بدن مفاصل از گروهی میدهد. نشان را کاسهاي و گوي مفصل سوال صورت در موجود شکل 4 گزینه - 221
گزینهها: سایر بررسی

نداشته چندانی اصطکاك و بخورند لیز هم کنار در زیادي سالیان که میدهد را امکان این استخوانها به متحرك مفاصل در غضروف صیقلی سطح و مفصلی مایع است. درست جمله - گزینۀ رد
باشند.
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است. شده پوشیده غضروفی بافت توسط استخوانها سر مفاصل، محل در است. درست جمله - گزینۀ رد

دارد. قرار کاسهاي و گوي نوع از لگن نیم با ران مفصل سرینی ماهیچۀ زیر در است. درست جمله - گزینۀ رد

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 - 222
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

. میباشند صحیح دوم و اول موارد 2 گزینه - 223

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

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 - 224
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

هستند. ذاتی انقباض توانایی داراي قلب گرهی بافت یاختههاي :« » گزینۀ

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 - 225
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

است. درست ج و ب و الف موارد 3 گزینه - 226
موارد: بررسی

دارد. قرار آن مسیر در طحال و است قطورتر راست از چپ لنفی مجراي که است مشخص زیر شکل به باتوجه الف: مورد
است. درست زیر شکل به باتوجه ج: و ب موارد

بطنها. جلوي در نه دارد قرار دهلیزها جلوي در تیموس که است مشخص زیر شکل به باتوجه د: مورد

راستلنفیمجراي

تیموس

رگاتصالمحل
رگسیاهبهلنفی

ايترقوهزیر

چپمجراي لنفی

ترشح میتوانند خون حجم و خوناب اسمزي فشار تنظیم علت به هورمونها این دارند. نقش انسان بدن در آب تعادل حفظ در آلدوسترون و پروالکتین ادراري، ضد هورمونهاي 1 گزینه - 227
میشوند. خون وارد سپس و شده یاختهاي بین فضاي وارد شده ترشح یاخته از هورمونها شوند.

گزینهها: سابر بررسی

یاخته  نه میشود ترشح هیپوتالموس عصبی یاختههاي از ادراري ضد هورمون مثال بهعنوان هستند. پوششی یاختههاي منظور هستند، خود زیرین سطح در پایه غشاء داراي که یاختههایی ( گزینۀ
پوششی. هاي

حجم کاهش و خون آب مقدار کاهش آلدوسترون، هورمون مورد در مثال براي نیست. خواب) تنظیم (مرکز هیپوتاالموس در اسمزي گیرندههاي تحریک پی در فقط هورمونها این ترشح ( گزینۀ
نام به خوناب پروتئینهاي از یکی بر اثر با رنین میشود. ترشح خون به رنین نام به آنزیمی آوران سرخرگ دیواره از وضعیت این در یابد. می کاهش آوران، سرخرگ در خون فشار یا خون جریان

شود. ترشح آلدوسترون هورمون کلیه، فوق غده از میشود باعث واکنشها، از مجموعهاي راهاندازي و آنژیوتانسین

میشود. ترشح کلیه فوق غدة یاختههاي از بلکه نمیشود. ترشح (مغز) مرکزي عصبی دستگاه یاختههاي از آلدوسترون هورمون مثال بهعنوان ( گزینۀ
میکنند. تکمیل بهدرستی را شده داده عبارت (د) و (ج) (ب)، موارد 3 گزینه - 228

موارد: بررسی
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معده فضاي در موجود شیرة کاهش از مانع گاسترین، ترشح کاهش میشود. معده فضاي در موجود شیرة کاهش موجب بنابراین، و معده اسید ترشح سبب گاسترین هورمون الف) مورد
میشود.

و شده مختل پتاسیم - سدیم پمپ عملکرد تولید کاهش با مییابد. کاهش یاخته در تولید بنابراین، و شده یاختهاي تنفس کاهش سبب تیروئیدي، هورمونهاي ترشح کاهش ب) مورد
مییابد. کاهش نورون تحریکپذیري بنابراین،

بیکربنات دفع و افزایش دفع بنابراین، دهد. کاهش را داخلی محیط درنتیجه شود؛ اسیدي محصوالت تولید و چربیها تجزیۀ سبب تواند می ( نوع دیابت (مانند انسولین کاهش ج) مورد
مییابد. کاهش

میدهد. کاهش را ادم بروز احتمال بنابراین، بدن داخلی محیط به آب بازجذب آن دنبال به و سدیم بازجذب کاهش سبب آلدوسترون، هورمون کاهش د) مورد

مستقراند. بدن بافتهاي در و نیستند خون در ماکروفاژها پس میشوند، تبدیل ماکروفاژ به بدن بافتهاي به ورود و خون از خروج از پس مونوسیتها 3 گزینه - 229
گزینهها: سایر بررسی

میدهند. نشان خود از بیگانهخواري حالت این در میشوند. کشیده التهاب محل سوي به و دارند زیاد تحرك نوتروفیلها : گزینۀ

شوند. خارج خونی رگ از دیاپدز عمل با میتوانند مونوسیتها همانند نوتروفیلها : گزینۀ

دانهدارهستند. سفید گویچههاي گروه از ائوزینوفیلها و خون) در هیستامین تولیدکننده (یاختههاي بازوفیلها مثل نوتروفیلها : گزینۀ
ترشح. و بازجذب تراوش، از عبارتاند که است مرحله سه شامل ادرار، تشکیل فرایند 4 گزینه - 230

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
میشوند. گردیزه وارد مواد ترشح در که حالی در میکنند. رها گردیزه) خارج سمت (به خود دیگر سمت در را

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

است. پیوندي بافتهاي از جزئی خون دارند. تعلق خون سفید گویچههاي به که هستند لنفوسیتها میکنند شرکت اختصاصی دفاع در که یاختههایی 3 گزینه - 231
گزینهها: سایر رد

کنند. فوت نیز واگیر بیماريهاي کمخطرترین با ابتال اثر در حتی است ممکن ایدز به مبتال افراد اما میشود، ایدز باعث انسان) ایمنی نقص (ویروس : گزینۀ

میکنند. بیان را آن لنفوسیت یاختههاي از انواعی فقط ولی هستند پرفورین ژن داراي بدن یاختههاي همۀ :( ) گزینۀ

میشوند. محسوب بدوندانه سفید گویچۀ که است مونوسیت خون از خارج در دارینهاي یاختههاي و درشتخوارها منشأ :( ) گزینۀ

کشنده و طبیعی کشندة یاختههاي عهدة بر ویروس به آلوده یاختۀ غشاء در سوراخ ایجاد و پرفورین تولید وظیفۀ اما دارند را میکروبها بلعیدن توانایی خون، در ها نوتروفیل . 4 گزینه - 232
خوارهاست. درشت عهدة بر ها بافت مردة یاختههاي بردن بین است

سریع. و عمومی واکنشهاي نه کنند می شرکت اختصاصی دفاع در و لنفوسیتهاي اما دارند را خونی مویرگ دیوارة از عبور توانایی خون سفید گویچههاي همۀ .

نیستند. خونی یاختههاي جزء ماکروفاژها ندارند. را برنامهریزيشده مرگ آغاز توانایی لنفوسیتهاي و ماکروفاژها اما دارند را لنفی گرههاي در استقرار توانایی لنفوسیتها و ماکروفاژها .

دارند. را عمومی ویژگی اساس بر بیگانهها شناسایی توانایی کنند، می شرکت دفاع دوم خط در که یاختههایی همۀ .

ها: گزینه بررسی 3 گزینه - 233

نقشی انسان بدن بافتهاي مرده یاختههاي بقایاي بردن بین از در دندریتی یاختههاي خوار. درشت و دندریتی یاختههاي از عبارتند شوند، می حاصل مونوسیتها تغییر از که یاختههایی :( ) گزینۀ
ندارند.

می افزایش را رگ قطر هیستامین ترشح با ماستوسیتها و بازوفیلها که حالی در هستند، مونوسیتها دارند، دیاپدز قابلیت و شکل لوبیایی یا خمیده هستۀ یک که سفیدي گویچههاي :( ) گزینۀ
دهند.

گیرند. می منشا میلوئیدي بنیادي یاختههاي از دو هر نوتروفیلها و مگاکاریوسیتها هستند. نوتروفیلها میکنند، عمل سریع نیروهاي شبیه که سفیدي گویچههاي :( ) گزینۀ

را آنتیژن شناسایی توانایی تیموس و استخوان قرمز مغز در ترتیب به دارند، نقش اختصاصی دفاع در که و لنفوسیتهاي هستند. لنفوسیتها بیضی، یا گرد هستۀ یک با گویچههایی :( ) گزینۀ
نیست. اختصاصی آنتیژن تشخیص به قادر بنابراین دارد، نقش اختصاصی غیر دفاع در که هاست لنفوسیت از دیگري نوع طبیعی کشندة یاختۀ اما کنند، می کسب

ندارند. مریستمی فعالیت توانایی که دارند وجود آکندهاي نرم یاختههاي پیراپوست، بخش در 3 گزینه - 234

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

پادتن دیگري و خاطره یاختۀ آنتیژنی گیرندة یکی میشوند، وصل آنتیژن به که پروتئینهایی میشود. تولید خاطره یاختۀ و پادتنساز یاختۀ ، لنفوسیت یک تکثیر اثر در 1 گزینه - 235
میباشد.

موارد: بررسی
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ندارد. مرکزي هستۀ پادتنساز یاختۀ کنید دقت اول) مورد
دارد. (آنتیژن) پادگن به اتصال براي جایگاه دو پادتن هر است، صحیح مورد این دوم) مورد

باشد. زنده یاختۀ نباید لزوماً و دارند نیز را مار سم و ویروسها تشخیص توانایی مثٌال سوم) مورد
است. صحیح دوم مورد فقط 1 گزینه - 236

موارد: بررسی
نیست. صحیح کیسهدار پستانداران براي اول) مورد

کم مقدار همین اما میباشد؛ اندك تخمک غذایی اندوختۀ پستانداران در دارند. نقش نوزاد تغذیۀ در خود شیري غدد بهکمک سه هر جفتدار و کیسهدار پستانداران تخمگذار، پستانداران دوم) مورد
دارد. نقش جنین تغذیۀ در نیز

نیست. صادق اسبکماهی براي سوم) مورد
است. الزم جنسی و هیپوفیزي هورمونهاي وجود نیز انسان بدن در لقاح صحیح انجام براي کنید دقت طرفی از دارند. نقش فرومونها خارجی، لقاح انواع از گروهی در چهارم) مورد

گزینهها: بررسی 3 گزینه - 237

آمدهاند. وجود به میتوز تقسیم با که سلولاند دو حاصل سلولهاي نر عسل زنبور در گامت زایندة سلول تقسیم در نادرست، :( ) گزینۀ

میشود. انجام مساوي سیتوکینز ولی میآید بهوجود یکسان) ژنتیکی اطالعات با ولی گامت (دو گامت نوع یک فقط (میتوز) زاینده سلول تقسیم نتیجۀ در نر عسل زنبور در نادرست، :( ) گزینۀ

دهد. انجام بکرزایی نمیتواند و است اسپرم زایندة سلول قطعاً ندهد، رخ نامساوي سیتوکینز زاینده، سلول تقسیم در اگر درست، :( ) گزینۀ

است. جنسی کروموزوم داراي یاخته دو و جنسی کروموزوم داراي یاخته دو که میآید وجود به اسپرم چهار انسان، در گامت زاینده سلول تقسیم نتیجه در نادرست. :( ) گزینۀ
3 گزینه - 238

گزینهها: بررسی

انجام برگ ریزش از بعد شاخه سمت در محافظتی الیۀ تشکیل اما میشود برگ ریزش باعث ً مستقیما اکسین، به اتیلن نسبت افزایش :( ) گزینۀ
میشود.

 

است. کمتر اطراف نقاط سایر به نسبت جداکننده الیۀ در یاختهها اندازة :( ) گزینۀ

آنزیم پس است، سلولز و پروتئین پکتین، داراي دیواره که آنجا از میکند. تولید را دیواره تجزیهکننده آنزیمهاي اکسین به اتیلن نسبت افزایش به پاسخ در برگ که است شده مشخص :( ) گزینۀ
میشوند. تولید ترکیبات این تجزیهکننده هاي

دارد. نقش بیماريزا عوامل ورود از جلوگیري در شاخه، یاختههاي شدن پنبهاي چوب برگ، ریزش از بعد میشود. برگ ریزش باعث مستقیماً اکسین، به اتیلن نسبت افزایش :( ) گزینۀ

باال: به پایین از حیات بندي سازمان سطوح ترتیب 1 گزینه - 239
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

میکند. تکمیل نادرستی به را نظر مورد جملۀ مورد«ب» فقط 1 گزینه - 240
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

گزینهها: بررسی 4 گزینه - 241

مدفوع در درنتیجه شود. چربیها گوارش و جذب در اختالل سبب طریق این از و شود صفرا تولید کاهش باعث میتواند کبدي مشکالت است. کبدي مشکالت الکل، مدت بلند اثرات از :( ) گزینۀ
دارد. وجود چربیها جمله از گوارشنیافته مواد فرد

هستند. تنفس تنظیم مراکز از مغز پل و بصلالنخاع نزدیکی در مخچه باشد. مخچه بر الکل تأثیر دلیل به میتواند که است بدن حرکات در ناهماهنگی ایجاد الکل کوتاهمدت اثرات از :( ) گزینۀ

میباشد. آنها مرگ و قلبی یاختههاي از گروهی به اکسیژنرسانی عدم اثر در که است قلبی سکتۀ الکل بلندمدت اثرات از :( ) گزینۀ

افزایش صورت در میدهند. افزایش یا و کاهش را پسسیناپسی نورون فعالیت ناقلها این است. بازدارنده و تحریککننده عصبی ناقلهاي فعالیت بر تأثیر الکل کوتاهمدت اثرات از :( ) گزینۀ
مییابد. افزایش زیستی انرژي مصرف نورون، فعالیت

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 - 242
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)

موارد: بررسی است. صحیح «پ» مورد تنها 1 گزینه - 243
است. ارتباط در آن با بلکه نیست؛ خودمختار عصبی دستگاه از جزئی رودهاي عصبی دستگاه «آ»: مورد

معده. لیپاز نه میشود، پپسینوژن و معده اسید ترشح افزایش باعث گاسترین هورمون «ب»: مورد
است. مغزي پل در دم خاتمۀ به مربوط تنفس مراکز از یکی است. درست «پ»: مورد

دارد. قرار مخاط زیر الیۀ و داخلی ماهیچهاي الیۀ بین همچنین و خارجی و داخلی ماهیچهاي الیۀ بین صفحۀ شکل به توجه با رودهاي، عصبی شبکۀ «ت»: مورد
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هاي شبکه
عصبی یاخته

صحیحاند. (د) و (ج) (الف)، موارد 3 گزینه - 244
موارد: بررسی

میکنند. منتقل اندامها به و خارج مرکزي عصبی دستگاه از را پیامها بنابراین است. محیطی عصبی دستگاه حرکتی بخش جزء خودمختار، عصبی دستگاه الف)
را کوچک سرخرگهاي رگها، دیوارة صاف ماهیچههاي بر تأثیر با که است رگی گشادکنندة مواد جمله از دياکسید کربن مانند موادي توسط خودمختار غیراعصاب به صاف ماهیچههاي انقباض ب)

میکند. باز را مویرگی بندارههاي و گشاد
به بیشتري اکسیژن رساندن با و میکند هدایت اسکلتی ماهیچههاي و قلب سوي به را خون جریان و میشود تنفس تعداد و قلب ضربان خون، فشار افزایش سبب (سمپاتیک) حس هم بخش ج)

میدهد. افزایش را یاختهها این در یاختهاي تنفس ماهیچهها،

غدد و ماهیچهها «فعالیت» زیرا میدهد، تغییر را آنها در میزان انسان، بزاقی) غدد (مانند بدن غدد و پیلور بندارة مثال براي صاف عضالت فعالیت میزان بر تأثیر با خودمختار عصبی دستگاه د)

دارد. به نیاز
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 - 245

خارج. نه است داخل سمت 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 گزینهها: سایر بررسی 1 گزینه - 246 است. متفاوت

............................................................................................................................................... و زنبور انسان، در نوري گیرندهي ساختار گفت میتوان مثال عنوان به :( ) گزینه

نمیکنند. دریافت را عصبی پیام که کنید دقت میکند. تبدیل عصبی پیام رابه وآن کرده دریافت را محرك حسی،اثر گیرندههاي :( گزینه(
را. شدید گرماي خود نه دهد، تشخیص را شدید گرماي از ناشی بافتی آسیب میتواند درد گیرندهي :( ) گزینه

دارند. را ديساکاریدها سایر و الکتوز ساکارز، تجزیهکنندة آنزیمهاي باریک رودة یاختههاي است. باریک رودة صفرا، فعالیت محل 3 گزینه - 247
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
ماهیچههاي شامل اسکلتی ماهیچههاي و میباشد مژگانی اجسام و عنبیه ماهیچههاي جمله از صاف ماهیچههاي دارد. وجود اسکلتی و صاف ماهیچۀ دسته دو چشم، کاسۀ در 1 گزینه - 248

میباشد. چشم کرة حرکتدهندة
است. زرد لکۀ به مربوط «اول» مورد

است. صادق مژگان اجسام و عنبیه عضالت براي فقط «سوم» و «دوم» مورد
و ندارد پرز بزرگ، رودة است. شده تشکیل پایینرو، کولون و افقی کولون باالرو کولون از بزرگ رودة ادامۀ میشود. ختم آپاندیس به که دارد نام کور رودة بزرگ، رودة ابتداي 3 گزینه - 249

هستند. هستهاي تک و بوده صاف نوع از همگی بزرگ رودة دهندة تشکیل ماهیچهاي یاختههاي نمیکنند. ترشح گوارشی آنزیم ولی میکنند، ترشح مخاطی مادة آن، مخاط پوششی یاختههاي
دارند. قرار هستهاي) چند یاختههاي با مخطط (ماهیچۀ خارجی و صاف) (ماهیچۀ داخلی بندارههاي راستروده، انتهاي در دارد. قرار راستروده بزرگ، رودة از بعد

آپاندیس
روده راست

خارجی بنداره

افقی کولون

کولون
رو پایین

باریک رودة انتهاي

کور رودة

داخلی بنداره
مخرج
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zخط

اکتین میوزیناکتین

استراحت

انقباض

zخط

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 - 250
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.

شود. می تولید ها قارچ و آغازیان باکتريها،برخی برخی توسط آنزیم این ندارند). سلوالز ژن چون ) ندارند. را سلولز کننده تجزیه آنزیم تولید توان جانوري سلولهاي از کدام هیچ 2 گزینه - 251

گزینهها: سایر بررسی

است. روده گنجشک، در غذا جذب اصلی محل : گزینۀ رد

آنزیم این به پروتئین تولید براي زنده سلولهاي تمام تقریبا دارد. نقش پلیپپتید رشته ایجاد و آمینواسیدها اتصال در که است ریبوزومی نوعی غیرپروتئینی، آنزیمهاي از یکی : گزینۀ رد
دارند. نیاز

دارند. را آن تولید توان اسب و گنجشک گوارش لوله هاي سلول و شود می انجام کربس چرخه و گلیکولیز در ماده، پیش سطح در تولید : گزینۀ رد

است. تماس در است پوششی بافت زیر که پایه غشا با داخلی الیه است الیه چند سنگفرشی پوششی بافت داراي مري : گزینه 4 گزینه - 252

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

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 - 253
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. نادرست (د) گزینۀ فقط 3 گزینه - 254
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

نیست. متصل اکتین رشتۀ به میوزین پروتئینهاي سر زمان این در میدهد. رخ ماهیچه استراحت زمان در خطوط فاصلۀ افزایش :( ) گزینۀ 4 گزینه - 255

zخط

اکتین میوزیناکتین

استراحت

انقباض

zخط

جابهجا استخوانی ماهیچه، هر انقباض با گفت قطع بهطور نمیتوان پس نیستند. متصل استخوان به اسکلتی ماهیچههاي همۀ اما میدهد. رخ ماهیچه انقباض زمان در خطوط فاصلۀ کاهش :( ) گزینۀ
میشود.

برمیگردد. آندوپالسمی شبکۀ به فعال انتقال با کلسیم یون استراحت هنگام و میشود خارج آندوپالسمی شبکۀ از کلسیم یون است، گزینه منظور که ماهیچه انقباض هنگام :( ) گزینۀ

میشود. بیشتر یکدیگر از مجاور سارکومرهاي میوزین سرهاي فاصلۀ درنتیجه، و میشوند دور یکدیگر از اکتین رشتههاي و خطوط ماهیچه استراحت هنگام :( ) گزینۀ
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چپکلیه
راستکلیه

صفراکیسۀ

لوزالمعده مجراي

دوازدهه

جزایر

صفرا مجراي

لوزالمعده

درونریزیاخته هاي

غدة از بلکه نمیشوند ترشح لوزالمعده از گلوکاگون برخالف اما هستند خون گلوکز باالبرندة گلوکاگون همانند نیز نفرین نوراپی و نفرین اپی کورتیزول، هورمونهاي :( ) گزینۀ 2 گزینه - 256
میشوند. ترشح کلیه فوق

یاختههاي در یاختهاي تنفس و گلوکز مصرف افزایس سبب غیرمستقیم بهطور درنتیجه، میشود؛ گلوکز به یاختهها دسترسی افزایش باعث است خوناب گلوکز افزایندة که هورمونی هر :( ) گزینۀ
مییابد. افزایش نیز قرمز گویچههاي کربنیک انیدراز آنزیم فعالیت درنتیجه، و میشود بیشتر نیز کربن دياکسید تولید یاختهاي تنفس افزایش با میدانید که همانطور شد، خواهد مصرفکننده

آهن اتم

O2

آمینو اسیديزنجیرة

گیرياکسیژن
شش هادر

دهیاکسیژن
بافت هادر

O2

دارد. عصبی ساختار کلیه فوق غدة مرکزي بخش و میشود ترشح کلیه فوق غدة مرکزي بخش از است، خون گلوکز باالبرندة هورمونهاي از یکی که نفرین نوراپی و نفرین اپی :( ) گزینۀ

است. پایینتر صفرا کیسۀ از پانکراس و باالتر صفرا کیسۀ از کلیه فوق غدة که میشود ترشح پانکراس مرکزي)، و (قشري کلیه فوق غدد از خوناب گلوکز افزایندة هورمونهاي :( ) گزینۀ

شدهاند. بیان بهنادرستی (د) و (ج) موارد میدهد. انجام را قرمز گویچههاي میزان تنظیم استخوان، مغز بر تأثیر با که است هورمونی اریتروپویتین انسان، بدن در 2 گزینه - 257
موارد: بررسی

کاهش میشود، متوقف هورمون این ترشح که هنگامی بنابراین کند؛ جبران را قرمز گویچههاي تعداد معمولی کاهش تا میشود ترشح کم مقدار به طبیعی طور به اریتروپویتین هورمون الف): مورد
میکند. پیدا کاهش نیز (هماتوکریت) بهر خون درنتیجه مییابد؛ کاهش خونی یاختههاي تعداد و نمیشود جبران قرمز گویچههاي معمولی

مییابد. افزایش معنیداري بهطور اریتروپویتین هورمون ترشح محیط، اکسیژن کاهش هنگام در ب) مورد
در گرفتن قرار یا و طوالنیمدت ورزشهاي قلبی، و تنفسی بیماريهاي کمخونی، در حالت این که مییابد افزایش معنیداري بهطور اریتروپویتین خون، اکسیژن مقدار کاهش هنگام در ج) مورد

دهد. رخ است ممکن ارتفاعات
که زمانی و سالم فرد در حتی دائمی، بهطور کهاریتروپویتین، کنید دقت میشود، ترشح خون درون به کلیه و کبد یاختههاي از ویژهاي گروه توسط اریتروپویتین میشود. تولید کبد در صفرا د) مورد

شروع. نه مییابد افزایش آن ترشح بنابراین میشود. ترشح نیز دارد وجود بدن در کافی مقدار به اکسیژن

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 - 258

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

نیستند. هورمون مویرگها، پوششی یاختههاي توسط شده تولید شیمیایی پیکهاي اما هستند. هورمونها ریز درون دستگاه شیمیایی پیکهاي . 3 گزینه - 259

نیستند. برد دور پیک مویرگ، دیوارة از شده آزاد شیمیایی پیکهاي .

میآورد. بهدست را تولید براي الزم دستور خود، دناي در موجود اطالعات توسط شیمیایی پیک هر .

ندارند. نقش شیمیایی پیکهاي این ترشح در عصبی و ریز درون دستگاه .
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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

2 گزینه - 260

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

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 میکنید

میباشند. نزدیک پیچخوردة لولۀ و بومن کپسول دیوارة سنگفرشی یاختۀ پودوسیت، آوران، سرخرگ به مربوط ترتیب به ( ) تا ( ) بخشهاي 3 گزینه - 261
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

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 - 262

گزینهها: سایر بررسی

است. درست برعکس دقیقاً ( گزینۀ

است. درست دار مژك ( گزینۀ

است. صحیح نفریدي پروتو در فقط مورد این ( گزینۀ

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 - 263

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

(« » 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

مواد مقابل در زیرا میشود ایجاد اختالل بازوفیلها و ماستوسیتها عملکرد در حساسیت در میگیرد، قرار ایمنی دستگاه حملۀ مورد نورونها اطراف میلین غالف ، بیماري در 4 گزینه - 264
هستند. عصبی بافت جزء پیشتیبان یاختههاي میکنند. ترشح هیستامین بیخطر

گزینهها: سایر رد

در  است. نورونها یاختهاي جسم محتوي بیشتر که است شده تشکیل خاکستري مادة از مخ خارجی الیۀ آنکه حال میشود، ایجاد دندریت و آکسون رشتههاي اطراف در میلین غالف :( ) گزینۀ

میشود. درگیر سپید بخش

آنها. جهشی انتقال نه میشود، اختالل دچار عصبی پیامهاي جهشی هدایت میلین، غالف تخریب با :( ) گزینۀ
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دارند. وجود عصبی بافت در که هستند غیرعصبی سلولهاي پشتیبان سلولهاي :( ) گزینۀ
3 گزینه - 265

میکنند. مبارزه آنها با و متصل محلول آنتیژنهاي به پالسموسیتها از ترشحشده پادتنهاي

مبارزه شده پیوند بخش سلولهاي و سرطانی یاختههاي ویروس، به آلوده یاختههاي با کشنده لنفوسیتهاي
میکنند.

گزینهها: سایر بررسی

نمیشوند. متصل هدف یاختههاي به پالسموسیتها :« » گزینۀ
میکنند. مقابله بیگانه عوامل با پادتن ترشح با یاختهها این

میشود. استفاده سرم تولید براي پالسموسیتها از ترشحشده پادتنهاي از :« » گزینۀ

نمیآیند. وجود به خود از قبل سلولهاي تقسیم از پالسموسیتها :« » گزینۀ
میآیند. بهوجود خود از قبل سلولهاي تمایز از یاختهها این

ها لنفوسیت ازمیان
گیرندة که لنفوسیتی آن

دارد.به مناسب پادگنی
شود می متصل .پادگن

کرده شناسایی را پادگن که لنفوسیتی
شوداست می .تکثیر

هاي یاخته به سپس
یابند می تمایز ساز .پادتن

اختصاصی پادتن
شود می .تولید

1-

2-

3-

4-

,

,

میکنند. استفاده ارتباط براي فرمون از گربه و مار مانند مهرهدارانی و زنبورها مانند بیمهرگانی 4 گزینه - 266

نمیکنند. استفاده تنفسی گازهاي انتقال براي دار آهن پروتئین از و دارند نایدیسی تنفس حشرات .

ندارند. اختصاصی دفاع بیمهرگان .

است. خورشید بنقش فوق اشعۀ دریافت براي نوري گیرندههایی داراي زنبور .

دارد. نقش بدن اندامهاي از حفاظت و حرکت در درونی و بیرونی اسکلت .
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 - 267

نمیشوند. دیده

آبکش. آوند (د) و فیبر (ج) (تراکئید)، نایدیس (ب) آوندي، عناصر (الف) 3 گزینه - 268
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
نایدیسها به نسبت نیز آوندي عناصر میباشند. لیگنین فاقد و دارند سلولزي نخستین دیواره آبکشی آوندهاي هستند. مرده یاختههایی آبکشی، آوندهاي خالف بر چوبی آوندهاي 4 گزینه - 269

دارند. بیشتري قطر و کمتر طول
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 - 270

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
2 گزینه - 271

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)
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خوندرغلظت و FSHLH

درتخمدان تغییرات

اووسیت تمایز و فولیکول رشد

FSH LH

تخمک
گذاري

تشکیل
زردجسم

درحالجسم زرد }رفتنتحلیل}

رشدقاعدگی و ریزش
رحم دیواره

و استروژن غلظت
در خونپروژسترون

استروژن پروژسترون

228/026242220181614121086420
دوره جنسیروزهاي

میکنند. تولید آمونیوم یون نیتروژن، کنندة تثبیت باکتريهاي همانند نیز آمونیاكساز باکتريهاي ت)

گزینهها: بررسی 1 گزینه - 272

دارد. ( و ) جنسی کروموزوم دو خود پیکري یاخته هر در هم سالم مرد یک و ( عدد (دو جنسی کروموزوم دو داراي خود هستهدار پیکري یاختۀ هر در داون، نشانگان به مبتال دختر .

جدا پدیدة همچنین میباشد. ... و دخانیات و الکل مصرف مضر، پرتوهاي باال، سن دلیل به کروموزومها نشدن جدا پدیده، این علت بیاید. دنیا به سالم مادر یک از میتواند نشانگان به مبتال دختر .
بیفتد. اتفاق مردان در میتواند کروموزومها نشدن

کروموزوم. نه دارد کروموزوم طبیعی، میوز یک طی در خود گامت هر در سالم، مرد یک .

کروموزومی. مجموعۀ یک نه دارد بیشتر ( (شماره غیرجنسی کروموزوم یک داون، نشانگان به مبتال دختر .

است. تخم سلول میشود، آغاز آن با انسان زندگی که یاختهاي 4 گزینه - 273

نمیدهد. انجام میوز تقسیم تخم سلول و میشوند. جدا یکدیگر از میوز تقسیم در همتا کروموزومهاي .

میکند. تبدیل کروموزوم به فشردگی افزایش با را فامینه تقسیم، مرحلۀ در یاختهاي چرخۀ انجام ضمن تخم یاختۀ .

است. جنسیت تعیین براي کروموزومهایی داراي آنها، از بسیاري نه جانداران از بعضی پیکري یاختههاي همانند تخم سلول .

دارد. همتا غیر کروموزوم خود، کروموزومی مجموعۀ هر در و است. کروموزومی مجموعۀ دو داراي انسان تخم سلول .

گزینهها: بررسی 3 گزینه - 274

نداریم. سانترومر ناحیۀ در اتصالی پروتئین تجزیۀ و خواهري کروماتیدهاي شدن جدا میوز آنافاز در :« » گزینۀ

شوند. تبدیل کروماتین به کروموزومها است ممکن ، و میوز فاصل حد در :« » گزینۀ

است. متصل دوك به طرف رشتۀ یک از فقط کروموزوم هر به میتوز متافاز برخالف ، متافاز در :« » گزینۀ

مغربی گل نظیر (پلی) چندالد یاختههاي در نیز و دارد وجود (هاپلوئید) تکالد کروموزومی مجموعۀ دو قطب هر در (دیپلوئید) دوالد یاختههاي (تلوفاز) میتوز تقسیم واپسینچهر در :« » گزینۀ

نیست. صادق کاستمان تلوفاز براي چهارالد

4 گزینه - 275

کاهش حال در پروژسترون غلظت و تر کم پروژسترون از استروژن غلظت که هنگامی جنسی، چرخۀ انتهاي به نزدیک در :( ) گزینه
است. رفتن تحلیل حال در زرد جسم است،

است. کاهش حال در هورمون غلظت نیز لوئتال دوره ابتداي ):در ) گزینه

می برابر هم با پروژسترون و استروژن هاي هورمون غلظت بارداري عدم صورت در لوتئالی مرحله اواخر در کنید دقت :( ) گزینه

کند. می افزایش به شروع هورمون غلظت هنگام این در و شوند

اما است، حداکثر خون در پروژسترون هورمون غلظت دارد، را خود ترشحی فعالیت میزان بیشترین زرد جسم که هنگامی :( ) گزینه
است. گذاري تخمک از قبل استروژن هورمون غلظت حداکثر

میکند. پیدا کاهش استروژن هورمون غلظت فولیکولی، سلولهاي از زرد جسم رفتن تحلیل آغاز با ( روز از (پس تخمدان چرخۀ آخر هفتۀ در 1 گزینه - 276
گزینهها: سایر بررسی

تبدیل زرد جسم به تخمدان در فولیکول ماندة باقی همزمان) (نه تخمکگذاري دنبال به است تخمکگذاري اصلی عامل میدهد، رخ استروژن ترشح افزایش اثر در که شدن زیاد :( ) گزینۀ
میشود.

میباشد. روز از زرد) جسم (همان شده پاره فولیکول رشد آغاز ولی است روز از قبل FSH و LH کاهش به شروع :( ) گزینۀ

است. همراه پروژسترون هورمون افزایش با تخمدان، از تخمک) (نه ثانویه اووسیت آزادشدن :( ) گزینۀ

میشود. کاسته ( ) هورمون میزان از منفی بازخورد طی آن، از پروژسترون و استروژن ترشح افزایش دلیل به زرد جسم رشد و تشکیل با 4 گزینه - 277
گزینهها: سایر بررسی

مینماید. کاهش به شروع سپس و میباشد خود میزان باالترین در زمان این در استروژن که است میوزي تقسیم اولین هنگام به ثانویه اووسیت تشکیل :( ) گزینۀ

میکند. کاهش به شروع آن از پس که است میزان باالترین نتیجه در که میدهد رخ میوزي تقسیم اولین زمان در قطبی گویچهي نخستین تشکیل :( ) گزینۀ

میشود. هورمون این میزان افزایش سبب پروژسترون ترشح با زرد جسم که میشود زرد جسم تشکیل سبب شده پاره فولیکول رشد آغاز :( ) گزینۀ

بیشتر آن خونی اندوختۀ و رحم داخلی دیوارة چینخوردگیهاي میرسد، مقدار حداکثر به آن اندازة که هنگامی تا میآید پدید زرد جسم که تخمکگذاري زمان از شکل، مطابق 4 گزینه - 278
میشود.
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خوندر و FSHLH

درتخمدان تغییرات

اووسیت تمایز و فولیکول رشد

FSH
LH

تخمک
گذاري

تشکیل
زردجسم

درحالجسم زرد }رفتنتحلیل}
قاعدگی

رشد و ریزش

و استروژن درغلظت خونپروژسترون

استروژن پروژسترون

228/026242220181614121086420
دورة جنسیروزهاي

میکنند. استفاده تخمک در موجود اندك اندوختۀ از لقاح، انجام از پس دوزیستان . 4 گزینه - 279

میکنند. محافظت جنین از تخم، اطراف در ضخیم پوستۀ ایجاد با تخمگذار، جانوران .

میشود. انجام مادر بافتهاي توسط آن تغذیۀ پس میکند. رشد مادر ابتدایی رحم درون ابتدا جنین کیسهدار پستانداران در .

میشود. ایجاد رحم و کوریون تعامل اثر در جفت بپردازند. جنین تغذیۀ به نمیتوانند کوریون یعنی جنین از محافظتکننده پردة وجود بدون انسان جنین .

است. نادرست جمله چهار هر 4 گزینه - 280
گزینهها: بررسی

روند. می بین از و نمیدهند. انجام میوز دیگر ماندهاند باقی تخمدان در که معدودي اولیه هاي اووسیت و میشوند فعال غیر تخمدانها بعد به یائسگی از (الف).
نمییابد. افزایش فولیکولها خود تعداد ولی است، فولیکولی یاختههاي حجم و تعداد افزایش با همراه فولیکول رشد تحمدان، چرخۀ در (ب).

بارداري) دوران در فقط مییابد.(نه افزایش آن داخلی دیواره ضخامت رحمی، چرخه طی در که است ماهیچهاي اندامی رحم (ج).
رحمی) لولههاي (نه میشود. ریزش دچار رحم داخلی دیوارة رحمی، چرخۀ در (د):

براي ترکیبات این همۀ دارند. نقش گیاهی بیماريزاي عوامل با مقابله در که هستند شیمیایی دفاع با ارتباط در ترکیباتی سالیسیلیکاسید و سیانیددار ترکیبات آلکالوئیدها، 2 گزینه - 281
دارند. نیاز آنزیم به ساختهشدن

گزینهها: سایر بررسی

حرکت کند، ترشح چسبناك مواد گیاه اگر همچنین کنند، حرکت راحتی به کركدار برگهاي روي نمیتوانند کوچک حشرههاي ً مثال دارند. نقش گیاهان از دفاع در نیز خار و کرك :« » گزینۀ
میشود. غیرممکن گاه و دشوارتر حشره

میشوند. محسوب شیمیایی سد نوعی ترکیبات این دارند. نقش گیاهخواران کردن دور در آلکالوئیدها :« » گزینۀ

نیست. صادق خار و کرك مورد در :« » گزینۀ

میباشد. بصلالنخاع و هیپوتاالموس توسط خون فشار تنظیم سؤال صورت منظور 2 گزینه - 282
موارد: بررسی

میشوند. محافظت جمجمه پهن استخوانهاي توسط دو هر الف) مورد
دارند. عصبی ناقل ترشح توانایی دو هر میکنند. تولید هورمون هیپوتاالموس سلولهاي از گروهی ب) مورد

دارند. نورون خود ساختار در دو هر ج) مورد
دارند. قرار تاالموس به نسبت پایینتري سطح در دو هر د) مورد

است ممکن عصبی انتقالدهندهي ژن چون مییابد. ادامه ژن بیان و رونویسی باز شود مهار نورون صورتیکه در حتی دارد، را خود زیستی فعالیتهاي زنده، حالت در سلولی هر 1 گزینه - 283

زنده). سلول فعالیتهاي همهي نه میشود، مهار عصبی فعالیت (فقط میشوند بیان که دیگر ژنهاي ولی شود خاموش
گزینهها: سایر بررسی

دارد. وجود باز همیشه کانالهاي از سدیم تدریجی ورود ولی میماند بسته سدیم ناگهانی ورود براي سدیمی دریچهدار کانال شود، مهار نورون صورتیکه در :( ) گزینهي

نمیشود. سیناپس پس یاخته عمل پتانسیل ایجاد و تحریک باعث سیناپس محل در عصبی ناقل هر :( ) گزینهي
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نمیشوند. وارد موارد از بسیاري و دارد وجود مغزي - خونی سد مغز در :( ) گزینهي

ندارند. نیاز انرژي به شده تسهیل انتشار و انتشار اما دارند؛ نیاز انرژي به فعال انتقال و برونرانی درونبري، 3 گزینه - 284
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

موارد: بررسی 1 گزینه - 285
نیست. تماس در محیط با مستقیم بهطور شبکه این دارند. ارتباط هم با که است بدن دیوارة در پراکنده نورونهاي از مجموعهاي عصبی شبکۀ هیدر در الف) مورد

است. صحیح حشرات براي ب) مورد
است. گرفته جاي استخوانی یا غضروفی جمجمهاي درون مغز و مهرهها سوراخ درون عصبی طناب هستند. پشتی عصبی طناب داراي مهرهداران ج) مورد

میشود. مشاهده نورونها سلولی جسم نیز محیطی عصبی دستگاه در انسان، در شکل، طبق کنید دقت د) مورد

نخاعی عصب

یاخته  ايجسم

یاخته  ايجسم

مرکزي نخاعکانال

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 - 286

است. پیوندي بافت با ارتباط در گزینۀ و پوششی بافت با ارتباط در و ، گزینههاي است. گلیکوپروتئینی

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 - 287
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

الیه. چند پوششی نه دارد وجود الیه چند پیوندي بافت فشار گیرندة دندریت انتهاي در 3 گزینه - 288
گزینهها: سایر بررسی

نمیشود. ایجاد سازش دارد، آزاد انتهاي که درد گیرندة در :( ) گزینۀ

میشوند. محسوب پیکري حسی گیرندههاي جزء وضعیت حس و درد تماس، دمایی، گیرندة :( ) گزینۀ

میکنند. ارسال نخاع و مغز به را حسی اطالعات پیکري حواس گیرندههاي :( ) گزینۀ

میکنند. ترشح را لیپاز) و (پروتئازها معده آنزیمهاي معده، دیوارة غدههاي اصلی یاختههاي 3 گزینه - 289
گزینهها: سایر بررسی

فراوانی آب و است گلیکوپروتئین نوعی که میکنند ترشح را موسین یاختهها این هستند. مخاطی مادة ترشحکنندة یاختههاي معده، دیوارة غدد یاختههاي بیشترین زیر، شکل به توجه با :« » گزینۀ
میکند. ایجاد مخاطی مادة و جذب

اثر بر پپسینوژن میکنند. ترشح کلریدریکاسید معده، غدههاي کناري یاختههاي هستند. معده دیوارة غدد پوششی یاختههاي بزرگترین کناري یاختههاي زیر شکل به توجه با :« » گزینۀ
میکند. تجزیه کوچکتر مولکولهاي به را پروتئینها پپسین، آنزیم میشود. تبدیل پپسین به کلریدریکاسید

یاختههاي به استخوان) مغز در قرمز گویچههاي ساختن (الزم ویتامین ورود براي معده، داخلی عامل میکنند. ترشح را معده داخلی عامل(فاکتور) معده، غدههاي کناري یاختههاي :« » گزینۀ
است. ضروري باریک رودة
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کناري یاختۀ

اصلی یاختۀ

پپسین
پپسینوژون

سطحی پوششی یاختۀ

کنندة ترشح یاختۀ

کناري یاختۀ

اصلی یاختۀ

معده هاي حفره

معده حفرة

معده غدة

الف

HCL

ب(( ))

مخاطی مادة

دارند. نقش کربوهیدراتها گوارش در هم و پروتئینها گوارش در هم باریک رودة یاختههاي آنزیمهاي و آمیالز) و (تریپسین لوزالمعده آنزیمهاي 3 گزینه - 290

ماهیچههاي شامل اسکلتی ماهیچههاي و میباشد مژگانی اجسام و عنبیه ماهیچههاي شامل صاف ماهیچههاي دارد. وجود اسکلتی و صاف ماهیچۀ دسته دو چشم، کاسۀ در 1 گزینه - 291
میباشد. چشم کرة حرکتدهندة

است. زرد لکۀ به مربوط «اول» مورد
است. درست جمله آخر مورد فقط است. صادق چشم کرة صاف عضالت براي فقط «سوم» و «دوم» موارد

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 - 292
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

گزینهها: بررسی 4 گزینه - 293

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

موارد: تشریح 4 گزینه - 294
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

میباشند. بزرگ رودة و سنگدان معده، چینهدان، بهترتیب: تا شمارههاي و است دانهخوار پرندة گوارش لولۀ به مربوط شکل 4 گزینه - 295
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

هستند. سیاهرگها و سرخرگها دیوارة ماهیچههاي و مژکی ماهیچۀ عنبیه، ماهیچههاي شامل ها ماهیچه این هستند. صاف نوع از همگی چشم کرة داخل در موجود هاي ماهیچه 2 گزینه - 296
شود. می مردمک شدن گشاد باعث عنبیه شعاعی ماهیچۀ انقباض است. حلقوي و شعاعی هاي ماهیچه شامل عنبیه هاي ماهیچه ( درست ) الف.
هستند. مختار خود اعصاب کنترل تحت ماهیچهها این ندارند. قرار عصبی دستگاه پیکري بخش تاثیر تحت صاف ماهیچههاي ( نادرست ) ب.

شوند. می عدسی قطر افزایش و آویزي تارهاي شدن شل باعث خود انقباض با مژکی ماهیچۀ ( درست ) ج.
ندارند. سارکومر و دارند هسته یک صاف ماهیچۀ یاختههاي ولی هستند. هسته چندین و سارکومر داراي مخطط ماهیچه یاختههاي ( نادرست ) د.

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 - 297
دهد. می خاتمه

گزینهها: سایر بررسی
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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

میدهد. رخ انقباض کلسیم، تأثیر تحت میوزین و اکتین پروتئینهاي رفتن فرو هم در با ماهیچهاي تارهاي انقباض هنگام در 1 گزینه - 298
گزینهها: ردسایر

میشود. اکتین از سرمیوزین جدایی سبب مولکول :( ) گزینۀ

نمیرود. بین از کامل انقباضی نیروي اکسیژن کاهش با قلبی و صاف ماهیچههاي در :( ) گزینۀ

هستند. پیکري اعصاب کنترل تحت ولی هستند غیرارادي وضعیت در بازو در سهسر و دوسر ماهیچههاي دست، کشیدن عقب انعکاس در :( ) گزینۀ

است. نادرست موارد همۀ 1 گزینه - 299
شدهاند. ویژه سرعت دوي مثل سریع انقباضات انجام براي تند ماهیچهاي تارهاي و کردن شنا مانند استقامتی حرکات براي کند نوع ماهچهاي تارهاي

موارد: بررسی
(نادرست) دارد. وجود فسفات کراتین عضالت در (الف): مورد

(نادرست) ندارند. وجود انسان بدن ماهیچههاي از گروهی در کند نوع ماهیچههاي تارهاي (ب): مورد
میشود. ماهیچهاي درد و گرفتگی باعث طوالنیمدت ورزشی تمرینات از پس الکتیکاسید انباشتهشدن شوند. الکتیکاسید تولید باعث بیهوازي، تنفس انجام با میتوانند تار نوع دو هر (ج): مورد

(نادرست)
(نادرست). ندارند. آنها کردن جابهجا در نقشی و میکنند آزاد و ذخیره را اکسیژن مولکولهاي میوگلوبین، رنگدانههاي (د): مورد

صحیحاند. «ج» و «الف» موارد 2 گزینه - 300
موارد: بررسی

هستند. یکهستهاي قلبی ماهیچهاي یاختههاي اغلب الف) مورد
میدهند. انتشار را استراحت و انقباض پیامهاي بهسرعت بینابینی صفحات طریق از قلب ماهیچهاي یاختههاي ب) مورد

میشود. قلبی دریچههاي استحکام باعث متراکم پیوندي بافت هستند. متصل قلب میانی الیۀ پیوندي بافت در موجود کالژن رشتههاي به قلب ماهیچهاي یاختههاي از بسیاري ج) مورد
سایر بین در گرهها و رشتهها از شبکهاي بهصورت یاختهها این پراکندگی است. کرده اختصاصی قلب خودبهخودي تحریک براي را آنها که دارند ویژگیهایی قلب ماهیچۀ یاختههاي بعضی د) مورد

میگویند. قلب هادي شبکۀ آنها مجموع به که یاختههاست

است. ثانیه نیز سینی دریچههاي بودن بسته زمان مدت و ثانیه حدود بطنی، – دهلیزي دریچههاي بودن باز زمان مدت 3 گزینه - 301
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

میدهد. نشان را عضله انقباض زمان سؤال، صورت شکل 4 گزینه - 302
موارد: بررسی

نمیباشد. گلوکز تجزیه پی در انقباضی هر براي الزم انرژي الزاماً یعنی کند. استفاده فسفات کرآتین یا چرب اسیدهاي از عضله است ممکن الف) مورد
تارها! نه میگیرند قرار تارچهها با تماس در کلسیم یونهاي کنید دقت ب) مورد

کنند. ارسال عصبی پیام نیز درد گیرندههاي و شود تولید الکتیکاسید بیهوازي، تنفس پی در است ممکن ج) مورد

شود. استفاده انقباض از غیر به یاخته فعالیتهاي سایر براي است ممکن کنید دقت د) مورد

میشود. انجام نیز معده در مکانیکی گوارش درست. «الف»: مورد 2 گزینه - 303
پانکراس. مجراي داخل نه میکنند، تولید ديساکارید روده در پانکراس آنزیمهاي نادرست. «ب»: مورد

میدهد. افزایش را روده پوششی یاختۀ داخل آب میزان آب، جذب با بزرگ رودة درست. «ج»: گزینۀ
است. آنزیم فاقد صفرا دارند. نقش لیپیدها مستقیم آبکافت در لیپاز آنزیمهاي میشود. ترشح صفرا کیسۀ و کبد از صفرا نادرست. »د»: مورد

سلول همچون نگاري دیواره سلولهاي است. سیرابی شماره و شیردان شماره هزارال، شماره نگاري، شماره است. (نشخوارکننده) گاو قسمتی چهار معده به مربوط شکل 1 گزینه - 304

میکند. کسب گلیکولیز مسیر از را خود زیستی انرژي نیز اکسیژن نبود در دیگر) زنده سلولهاي همه تقریبا (همانند شیردان دیواره هاي
گزینهها: سایر بررسی

معده!! دیواره سلولهاي توسط نه میشود تولید سیرابی داخل در موجود میکروبهاي توسط سلوالز آنزیم :( ) گزینهي

گیرند. می قرار شده جوییده دوباره غذاي مجاورت در دو هر نگاري و سیرابی :( ) گزینهي

شیردان!! در نه و است روده در غذایی مواد جذب :( ) گزینهي

میدهد. رخ کروکودیل مثل خزندگان برخی و پستانداران پرندگان، در بطنها کامل جدایی 3 گزینه - 305
گزینهها: سایر بررسی

دارند. گوارشی حفرة آزادزي پهن کرمهاي دارند گوارشی) حفرة (نه گوارشی لولۀ که دارد وجود جانورانی در فقط عمومی حفرة یا سلوم :« » گزینۀ

دارند. باز خون گردش سامانۀ آنها) از برخی (نه نرمتنان بیشتر و بندپایان :« » گزینۀ

میدهند. انجام گوارشی حفرة در نیز را مواد گردش و دارند گوارشی حفره آزادزي پهن کرمهاي و مرجانیان :« » گزینۀ
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= تاالموس و = مخ نیمکرة و = مخچه ، = النخاع بصل 3 گزینه - 306
ندارد. مشترك مرز بینایی لوبهاي با النخاع بصل ماهی، مغز شکل مطابق کنید دقت

ندارد. اثري قلب میوکارد فعالیت بر و میدهد افزایش را خون فشار خون، حجم افزایش طریق از آلدوسترون هورمون کنید دقت 3 گزینه - 307
گزینهها: سایر بررسی

را. کلیه فوق نه میکند احاطه را کلیه کپسول، نام به رشتهاي پیوندي بافت ( گزینۀ

میشود. حیاتی ظرفیت افزایش باعث نتیجه در میکنند. باز شش در را نایژكها آن، وظایف از یکی نفرین پی نورا و اپینفرین ( گزینۀ

است. سفید گلبولهاي دیاپدز کاهش آن عواقب از یکی که میکند، تضعیف را ایمنی دستگاه کورتیزول یابد، ادامه زیادي مدت به تنشها اگر و میشود ترشح الف بخش از که کورتیزول ( گزینۀ
میدهد. کاهش را التهاب کورتیزول همچنین

میپرسد. را نادرست موارد تعداد سوال، لذا است نادرست سوال صورت عبارت پس آنها همۀ نه است صحیح یاختهاي» فرآیندهاي از «بسیاري مورد در سوال ابتداي گزارة 3 گزینه - 308
است. نادرست ج» و ب «الف، موارد و است درست «د» مورد تنها

نادرست: گزینههاي تشریح
است. جانوران از بسیاري در آشکار ویژگیهاي از کشیدن نفس الف)

انتهایی نایژك نه میرسد پایان به مژكدار مخاط مبادلهاي، نایژك در ب)
نمیآورند. حساب به حبابک دیوارة یاختههاي جزء را (ماکروفاژها) خوارها درشت ج)

است. خونی سلولهاي تشکیل محل و میکند پر را اسفنجی استخوان در موجود فضاي درون استخوان، قرمز مغز 3 گزینه - 309
گزینهها: سایر بررسی

است. شده تشکیل معدنی مواد و کالژن مانند پروتئینهایی از استخوانی بافتهاي انواع همۀ در زمینهاي مادة است، درست جمله - گزینۀ

فشرده بافت مجاورت در استخوان خارجی سطح پوشانندة پیوندي بافت است. درست جمله - گزینۀ
نیست. آن با مستقیم تماس و مجاورت در اسفنجی بافت و دارد قرار

دارد. وجود کننده تغذیه خونی رگهاي فشرده و اسفنجی بافت نوع دو هر در است درست جمله - گزینۀ
غدد داراي غضروفی ماهیان دارند. حفرهاي سه قلب بالغ دوزیستان میکند. کمک پوستی تنفس کارایی افزایش به میدارد، نگه مرطوب را دوزیستان پوست که لغزنده مخاطی مادة 2 گزینه - 310

هستند. رودهاي راست
گزینهها: سایر بررسی

از لیسه و حلزون مانند نرمتنانی دارند. چینهدان دانهخوار پرندگان و خاکی کرم ملخ، مانند جانورانی دارند. متانفریدي دفعی سامانۀ نرمتنان و خاکی) کرم (نظیر حلقوي کرمهاي بیشتر : « » گزینۀ
میکنند. استفاده شش از تنفس براي که هستند خشکیزي بیمهرگان

به مهرهداران در خون گردش دارند. بسته خون گردش سامانۀ مهرهداران تمام میکنند. استفاده پوستی تنفس از میکنند زندگی مرطوب محیطهاي در که خاکی کرم نظیر بیمهرگانی : « » گزینۀ
است. پروتونفریدي نوع از پالناریا دفعی سامانۀ است. مضاعف یا و ساده صورت

سایر در دریایی، ستارة آبششهاي مانند هستند. پوستی پراکندة و کوچک برجستگیهاي آبششها، سادهترین دارند. را کلیه شکل پیچیدهترین پستانداران، و پرندگان خزندگان، : « » گزینۀ
از را خود اندامکهاي بیشتر و هسته قرمز، گویچههاي پستانداران، از بسیاري و انسان در هستند. آبشش داراي دوزیستان نوزاد و بالغ ماهیان میشوند. محدود خاص نواحی به آبششها بیمهرگان،

میدهند. دست

حاصل (اسپرماتید) نیافته تمایز اسپرم اولیه) (اسپرماتوسیت زاینده سلول میوز حاصل ثانویه) (اسپرماتوسیت نابالغ اسپرم از عبارتند ساز اسپرم لولهي درون هاپلوئید سلولهاي 2 گزینه - 311

(اسپرماتید). نیافته تمایز اسپرم شدن تاژکدار و تمایز حاصل (اسپرم) یافتهي تمایز اسپرم و ثانویه) (اسپرماتوسیت نابالغ اسپرم میوز

: زیر صورت به میگیرد قرار تاثیر تحت است گفته بلکه دارند، گیرنده ( و ) هیپوفیزي هورمونهاي براي هاپلوئید سلولهاي تمام : است نگفته سوال صورت که کنید توجه

میکند. تحریک را سازي اسپرم و میوز فرایند ساز، اسپرم لولههاي بر تاثیر با مستقیما هورمون

میکند. تحریک را سازي اسپرم همراه نیز تستوسترون و میشود تستوسترون ترشح و تولید باعث بینابینی سلولهاي بر تاثیر با هورمون
گزینهها: سایر بررسی

آن. تقسیم از نه میآید پدید اسپرماتید تمایز از اسپرم :( ) گزینهي

میگیرد. قرار میزراهی) پیازي پروستات+ سمینال+ (وزیکول ریز برون غدد ترشحات با تماس در و شده خارج ساز اسپرم هاي لوله از یافته تمایز اسپرمهاي فقط : زیرا است، نادرست :( ) گزینهي

نمیکنند. همانندسازي را هسته پس میمانند باقی مرحلهي در همیشه و نمیشوند تقسیم اسپرم و اسپرماتید است، نادرست :( ) گزینهي
باشند. داشته را تاژكدار سلولهاي تولید توانایی دیپلوئیدياند، مرحلۀ به متعلق که زیگوت از آمده وجود به ساختارهاي ندارد امکان 4 گزینه - 312

گزینهها: سایر بررسی

میشود حاصل دیپلوئید نارس، گردة دانۀ گیاه این در نمیکند. صدق تتراپلوئید مغربی گل براي نارس گرده دانه گیاهان این در نمیباشد. صحیح و مثال گیاهان براي : و گزینههاي پاسخ
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میشود. دیده تتراپلوئید اصلی، گیاه و دیپلوئید رسیده، گردة دانۀ و

میآورند. وجود به متفاوت کروموزومی عدد با تخم یاختۀ دو و دارند مضاعف لقاح نهاندانگان :( ) گزینۀ

هستند. نادرست د و ج ب، موارد سوال این در و میباشند خورش پارانشیم باقیماندة رویانی، کیسۀ برگیرندة در سلولهاي 3 گزینه - 313
موارد: بررسی

میباشند. همتا کروموزوم حاوي و بوده دیپلوئید خورش پارانشیم سلولهاي - درست الف) مورد
نمیکنند. استفاده خورش پارانشیم ماندة باقی سلولهاي از لپه سلولهاي میکنند. رشد و کرده تغذیه آندوسپرم از لپه سلولهاي لپهايها دو در - نادرست ب) مورد

کیسۀ نهایت در و داده انجام میوز آنها از یکی قبال بلکه ندارند، میوز توانایی خورش پارانشیم از باقیمانده سلولهاي میشود. دیده میوز پروفاز در کروماتیدي چهار ساختار - نادرست ج) مورد
است. داده تشکیل را رویانی

پدید را بخشی خورش) پارانشیم از باقیمانده سلولهاي (نه بزرگ سلول متوالی میتوز تقسیمات که میشود تولید کوچک سلول یک و بزرگ سلول یک اصلی تخم تقسیم از - نادرست د) مورد
میکند. متصل مادر گیاه به را رویان که میآورد

موارد: بررسی 4 گزینه - 314

دارند. گیرنده مغز عصبی یاختههاي در هورمون مثل دوربرد شیمیایی پیکهاي نادرست. اول. مورد
میشوند. وارد خون جریان به خود عملکرد براي التهاب فرآیند در شرکتکننده شیمیایی پیکهاي مانند کوتاهبرد شیمیایی پیکهاي از گروهی نادرست. دوم. مورد

شوند. وارد خون جریان به پسین هیپوفیز در یاختهها این توسط و شوند تولید هیپوتاالموس در موجود عصبی ترشحی یاختههاي توسط هورمونها است ممکن نادرست. سوم. مورد
میدهند. پاسخ درونی و بیرونی محركهاي به دستگاهها این دو هر میکنند. تنظیم را بدن فعالیتهاي عصبی، دستگاه همراه به انسان بدن درونریز دستگاه نادرست. چهارم. مورد

است. زنان از بیشتر اختالف این مردان در که میباشد زنان در و مردان در سالگی تا بین استخوان تراکم اختالف 3 گزینه - 315
گزینهها: سایر بررسی

میشوند. شکننده و ضعیف استخوانها و یافته کاهش استخوانی حجم میشوند، تخریب استخوانها آن در که استخوان پوکی در - گزینۀ

است. باالتر زنان از سن هر در مردان در استخوان تراکم میانگین فعالیت جدول به توجه با - گزینۀ

مییابد. بهبود آسیب هفته چند از پس و میسازند استخوانی جدید سلولهاي شکستگی، محل نزدیک سلولهاي استخوان، شکستگی در - گزینۀ

میباشد. = زنان در سالگی تا سنین بین استخوان تراکم اختالف - فصل در فعالیت جدول به توجه با 2 گزینه - 316

است. بیشتر مردان در تا سنین در استخوان تراکم میزان کاهش - گزینۀ رد

:زن :مرد

میباشد. حدود که میباشد زنان در سالگی تا بین استخوان تراکم تغییرات شدت کمترین - گزینۀ رد

است. مردان از بیشتر زنان در شکستگی احتمال افزایش - گزینۀ رد

مییابد. افزایش استخوانی تراکم میزان نتیجه در و یافته کاهش نیز استخوان تجزیه میزان و یافته کاهش خون کلسیم میزان پاراتیروئیدي هورمون شدید کاهش با 4 گزینه - 317
گزینهها: سایر در موارد بررسی

ندارد. آزادکننده هورمون ترشح میزان با ارتباطی پسین هیپوفیز هورمونهاي شدید کاهش :( ) گزینۀ

میشود. پروژسترون) و استروژن ) جنسی هورمونهاي ترشح کاهش باعث تخمدان، محرك هیپوفیزي هورمونهاي کاهش :( ) گزینۀ

در را گلوکز تجزیۀ زیرا دارند، را قلب برونده افزایش توانایی اما ندارند کلسیتونین) (برخالف استخوانی بافت داخل کلسیم رسوب در نقشی ( ) تیروئیدي هورمونهاي کاهش :( ) گزینۀ
میدهند. افزایش آن

خون نیز دارند مضاعف خون گردش که مهرهداران بقیۀ در و میکند عبور قلب از تیره خون فقط دوزیستان نوزاد و ماهی میکند(در عبور قلب از تیره خون مهرهداران همۀ در 4 گزینه - 318
. میکند) عبور قلبشان از تیره

میشود. مشاهده نیتروژندار زائد مواد و نمک دفع نهایتاً همه در اما میباشد، غلیظ، برخی در و رقیق برخی در که میگیرد صورت ادرار دفع مهرهداران همۀ در

از نیز پادتنها ندارند. استخوانی مغز منشاء آنها سازندة سلولهاي بنابراین میدهد. افزایش را قرمز گویچههاي تولید و شده تولید کلیه و کبد از که است هورمونی اریتروپویتین 3 گزینه - 319
نمیشود. حاصل استخوان مغز از مستقیماً پادتنساز یاختههاي و میشوند ترشح پادتنساز یاختههاي

گزینهها: سایر بررسی

میکنند. ترشح هیستامین و هپارین بازوفیلها، : گزینۀ

یاخته  و لنفوسیتهاي از نیز نوع اینترفرون شود ترشح لنفوسیتهاي از خاصی نوع از میتواند ایدز بیماري در که میکنند ترشح ویروس به آلوده سلولهاي را نوع اینترفرون : گزینۀ
میشود. تولید پالکتها توسط پروترومبیناز، و میشود ترشح طبیعی کشندة هاي

گرفتهاند. منشاَ استخوان مغز زایندة سلولهاي از که میشود تولید قرمز گویچههاي توسط هموگلوبین و کربنیک اسید گزینه، این در : گزینۀ

نگهبان، یاختۀ در و یونهاي و ساکارز انباشت تحریک با نور میشود. انجام هوایی روزنۀ نگهبان یاختههاي بین منفذ از برگها تعرق نتیجه در و گازها تبادل بیشتر 3 گزینه - 320
میشود. وارد روزنه نگهبان یاختههاي به مجاور یاختههاي از آب و داده کاهش را یاختهها آب پتانسیل

گزینهها: سایر بررسی

میشود. منبسط بیشتر روزنه نگهبان یاختۀ پشتی دیوارة کمتر، ضخامت علت به تورژسانس، هنگام :« » گزینۀ

علت به تورژسانس، هنگام است. روزنه نگهبان یاختههاي دیوارة در ضخامت اختالف کنند، پیدا طول افزایش آب جذب با روزنه نگهبان یاختههاي میشود باعث که عواملی از یکی :« » گرینۀ
ندارد. پالسمولیز یا تورژسانس با ارتباطی و داشته وجود قبل از ضخامت اختالف این میشود. منبسط بیشتر یاخته پشتی دیوارة کمتر، ضخامت

نگهبان یاختههاي به مجاور یاختههاي از آب و داده کاهش را یاختهها این آب پتانسیل نگهبان، یاختۀ در و یونهاي و ساکارز انباشت تحریک با نور شده، گفته که همانطور :« » گزینۀ
میشود. وارد روزنه

است. صحیح مورد هر 1 گزینه - 321
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بررسی سایر موارد:
الف): معده (بخش کیسه اي لولۀ گوارش انسان) و روده هر دو داراي چین خوردگی اند.

ب): بالفاصله قبل از معده، مري قرار دارد که داراي  الیۀ ماهیچه اي حلقوي و طولی است. ولی دیوارة معده عالوه بر این  الیه، یک الیۀ ماهیچه اي مورب نیز دارد.
پ): مري آنزیم گوارشی تولید نمی کند ولی معده و رودة باریک هر دو در گوارش شیمیایی غذا نقش دارند.

ت): مري برخالف معده، محل ذخیرة موقتی غذا نمی باشد.

عصب هاي چشم انسان شامل عصب بینایی و اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک (که در تغییر قطر مردمک و تغییر قطر ماهیچههاي مژکی دخالت دارند) می باشد. همۀ تارهاي عصبی گزینه 3 - 322
درآن ها میلین دار می باشد.

بررسی گزینه ها:

) مربوط به اعصاب بینایی، اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک است. ) فقط مربوط به عصبهاي بینایی است، ولی گزینۀ ( ) و ( گزینههاي (

) در کیاسماي بینایی فقط بخشی از آکسون هاي عصب هر چشم با آکسون هاي عصب مقابل جا به جا می شود. گزینۀ (

در جانوران پیچیده تر، دستگاه اختصاصی براي گردش مواد شکل می گیرد که در آن مایعی براي جابه جایی وجود دارد. در این جانوران، دو نوع سامانۀ گردش مواد مشاهده می شود: گزینه 3 - 323
گردش خون باز و بسته، در همۀ این جانوران، فعالیت قلب سبب ایجاد جریان خون یا همولنف در بدن می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

»: حشرات سامانۀ دفعی متصل به روده، به نام لوله هاي مالپیگی دارند. گزینۀ «

»: کرم خاکی متانفریدي دارد و به کمک آن به دفع مواد زاید و تنظیم فشار اسمزي مایعات بدن می پردازد. گزینۀ «

»: در حشرات همولنف می تواند از طریق منافذ قلب به آن باز گردد. گزینۀ «

در بدن انسان عالوه بر هورمون ها، ناقل هاي عصبی، پیک هاي شیمیایی التهاب و  ..................  ترکیبات دیگري مانند کربن دي اکسید، در سلول هاي بدن تولید می شوند و بر روي گزینه 4 - 324
فعالیت یاخته هاي دیگر مانند یاخته هاي بنداره هاي مویرگی اثر می گذارند. کربن دي اکسید از جمله مواد گشادکننده رگی است که با تأثیر بر ماهیچه هاي صاف دیوارة رگ ها، سرخرگ هاي کوچک را

گشاد و بنداره هاي مویرگی را باز می کند.
بررسی موارد:

مورد اول) دي اکسید کربن، نه هورمون است و نه ناقل عصبی.
مورد دوم) کربن دي اکسید توسط یاخته هاي بافت ماهیچه اي نیز می تواند تولید شود.

مورد سوم) این مورد براي گروهی از هورمون ها که درون سلول داراي گیرنده هستند، صادق نیست. گیرندة گروهی از هورمون ها در درون سلول قرار دارد.
مورد چهارم) براي آزادشدن کربن دي اکسید از سلول ها (انتشار) انرژي زیستی مصرف نمی شود.

گزینه 1 پرندگان لولۀ گوارش دارند. لولۀ گوارش در اثر تشکیل مخرج، شکل می گیرد و امکان جریان یک طرفۀ غذا را بدون مخلوط شدن غذاي گوارش یافته و مواد دفعی فراهم می کند. - 325
بررسی سایر گزینه ها:

) برخی از پرندگان دریایی و بیابانی می توانند نمک اضافی را از طریق غدر نمکی دفع کنند نه همۀ پرندگان. گزینۀ 

) قلب پرندگان به صورت دو تلمبه با فشار متفاوت عمل می کند. گزینۀ 

) انتقال گاز هاي تنفسی در پرندگان با دخالت دستگاه گردش خون انجام می شود. گزینۀ 

در نخستین خط دفاع غیر اختصاصی، پوست و الیههاي مخاطی شرکت دارند و گویچه هاي سفید خون نقشی ندارند و در دومین خط دفاعی آن، گلبولهاي سفید (بدون لنفوسیت هاي گزینه 4 - 326

) به همراه سه عامل دیگر نقش دارند. در هیچ یک از خطوط دفاع گویچه هاي قرمز خون نقشی ندارند.  و 

بررسی سایر گزینهها:

: لنفوسیتهاي  و یاخته هاي کشندة طبیعی، پادتن ترشح نمیکنند و بر فعالیت فاگوسیتها تاثیر مستقیم ندارند ولی با ترشح پرفورین و با ایجاد سوراخ در یاختۀ آلوده به ویروس باعث گزینۀ 

افزایش فاگوسیتوز میشوند. این عمل می تواند در مغز استخوان یا تیموس هم انجام شود.

: آنزیم لیزوزیم در اشک، عرق و بزاق و در ترشحات مایع مخاطی لولۀ گوارش، تنفس و مجاري ادراري - تناسلی  وجود دارد. گزینۀ 

: همۀ گویچه هاي سفید خون عمل تراگذري (دیاپدز) انجام می دهند. گزینۀ 

هر چهار مورد براي تکمیل جمله مناسب هستند. جانوري که اطراف معده ي آن تعدادي کیسه قرار دارد و در روده ي خود مواد غذایی را جذب نمی کند، ملخ است. گزینه 4 - 327
بررسی موارد:

مورد الف) درست- ملخ از بی مهرگان است. در بی مهرگان و مهره داران ایمنی غیر اختصاصی وجود دارد.
مورد ب) درست- دستگاه عصبی ملخ شامل مغز (گره هاي عصب)، طناب عصبی و اعصاب محیطی است. جانور براي درك محیط خود (انتخاب غذا و ...) از دستگاه عصبی خود بهره می گیرد.

مورد ج) درست- دي اکسید کربن مادة دفعی است که از طریق لوله هاي تنفسی جانور دفع می شود.
مورد د) درست- ملخ در دهان خود آرواره دارد که به کمک آنها باعث گوارش مکانیکی غذا می شود.
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نزدیک شدن اختالف پتانسیل نورون حسی به صفر در دو مرحله دیده می شود: گزینه 2 - 328

) بخش باالرو پتانسیل عمل و ورود یون هاي سدیم به درون سلول، که باعث می شود اختالف پتانسیل دو سوي غشاء سلول از  میلی ولت ابتدا به صفر و در نهایت به  میلی ولت می رسد.

) در بخش پایین رو پتانسیل عمل نیز با خروج یون هاي پتاسیم از سلول، اختالف پتانسیل دو سوي غشاء سلول از  میلی ولت ابتدا به صفر و سپس به حدود  میلی ولت می رسد. این در
حالی است که در هر دو مرحله پمپ سدیم - پتاسیم با فعالیت کم، کار می کند.

): فعالیت بیشتر پمپ سدیم-پتاسیم موجب می شود شیب غلظت یون هاي سدیم و پتاسیم در دو سوي غشاء دوباره به حالت آرامش بازگردد.  گزینۀ (
بررسی سایر گزینه ها:

) یعنی مرحله ي پایین رو پتانسیل عمل صحیح است در مرحله ي باالرو پتانسیل عمل این گزینه صحیح نیست. ): براي مرحله ي ( گزینه ي (

) یعنی مرحله ي باالرو پتانسیل عمل صحیح می باشند و براي مرحله ي پایین رو پتانسیل عمل صحیح نیست.  ): براي مرحله ي ( گزینۀ (

):  کانال هاي دریچه دار پتاسیمی در مرحلۀ باالرو بسته است و همیشه در پتانسیل آرامش و عمل مقدار یون هاي پتاسیم درون یاخته، از بیرون بیشتر است. این اختالف یون پتاسیم درون و گزینۀ (
بیرون در پتانسیل آرامش زیاد و در پتانسیل عمل کم است اما همیشه مقدار پتاسیم درون بیشتر است.

کوتین از ترکیبات لیپیدي است. الیه اي کوتینی به نام پوستک (کوتیکول)، سلول هاي روپوستی را در اندام هاي هوایی گیاه می پوشاند. این الیه از سلول هاي زیرین خود در برابر گزینه 3 - 329
حملۀ میکروب ها محافظت می کند. پس اسیدهاي چرب نیز همانند پلی ساکارید سلولزي در گیاهان، نقش دفاعی دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

: تولید پروتئین مکمل در سلول هاي سالم و تولید اینترفرون نوع  در سلول هاي آلوده به ویروس انجام می شود. گزینۀ 

: تولید پرفورین در حالت عادي (فرد سالم) انجام نگرفته ولی تولید پروتئین مکمل در فرد سالم انجام می شود. گزینۀ 

: یاختۀ پادتن سازتقسیم نمی شود پس دوك تقسیم ندارد ولی لنفوسیت ها در حین برخورد با آنتی ژن اختصاصی خود تقسیم می شوند، پس دوك تقسیم می سازند. گزینۀ 

همۀ سلول هاي هسته دار بدن از جمله سلول هاي گیرندة نوري اطالعات الزم براي زندگی سلولی را در  خود ذخیره کرده است. گزینه 3 - 330
بررسی سایر گزینه ها:

): بین قرنیه و عدسی هم زاللیه و هم عنبیه وجود دارد، فقط زاللیه در شکست نور نقش دارد. گزینۀ (

): شامل هر ساختار شفاف نمی شود، فقط عدسی با تغییر انحناي خود در فرآیند تطابق نقش دارد. گزینۀ (

): شبکیه عالوه بر گیرندة نوري، شامل نورون ها نیز می باشند، نورون ها فاقد مادة حساس به نورند. گزینۀ (

موارد ب و د، درست هستند. گزینه 1 - 331
بررسی موارد:

الف) نادرست - استخوان چکشی در سطح باالتري نسبت به استخوان رکابی قرار دارد.
ب) درست -  مجاري نیم دایره در سطح باالتري نسبت به پرده ي صماخ قرار دارد.

ج) نادرست - تاالموس در سطح باالتري نسبت به مغز میانی قرار دارد.
د) درست -  غدة فوق کلیه در سطح باالتري نسبت به پانکراس قرار دارد.

منظور غدة لوزالمعده است. گزینه 2 - 332
موارد ب و ج صحیح است.

بررسی موارد:
مورد الف: غدة لوزالمعده بخش برون ریز نیز دارد که بیکربنات و آنزیم هاي گوارشی را به درون دوازدهه وارد می کند. مثًال آنزیم پروتئاز پانکراس نقشی در تنظیم قند خون ندارد. (نادرست)

مورد ب: همۀ یاخته هاي زندة بدن انسان، تحت تأثیر هورمون هاي تیروئیدي قرار دارند. (درست)
مورد ج: یاخته هاي ترشح کنندة هورمون در جزایر النگرهانس، تک هسته اي بوده و فضاي بین یاخته اي اندکی دارند. (درست)

مورد د: پانکراس داراي بخش برون ریز نیز می باشد که می تواند آنزیم تجزیه کنندة گلیکوژن (موجود در غذا) تولید کند. (نادرست)

» برخی از خزندگان و پرندگان دریایی و بیابانی غدد نمکی دارند که برخالف حشرات، دستگاه گردش مواد آن ها در انتقال گازهاي تنفسی نقش دارند. گزینۀ « گزینه 1 - 333

»: در خزندگان، پرندگان و پستانداران همانند دوزیستان بالغ در هر بار گردش خون دو بار از قلب عبور می کند. گزینۀ «

»: در کرم خاکی (داراي متانفریدي) ، سطح پوست در تبادل گازهاي تنفسی نقش دارد. گزینۀ «

»: در برخی سخت پوستان مواد دفعی عالوه بر آبشش از طریق غدد شاخکی و در ماهیان دریایی عالوه بر آبشش از طریق کلیه ها نیز می توانند دفع شوند. گزینۀ «

گزینه 2 - 334
موارد ب، ج و ه درست هستند.
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((زیرمغزي((نهنجزیر

تیروئید
تیموس

لوزالمعده
کلیهفوق

هیپووفیز

مرد((بیضه
زن((تخمدان

هیپوتاالموس

 مربوط به گزینه هـ

ه مخ نیمکر

مغز ساقه
میانی مغز

پل مغزي
نخاعبصل النخاع

مخچه

:

تاالموس
هیپوتاالموس

 مربوط به گزینه د

بررسی موارد:
الف) نادرست - استخوان چکشی در سطح باالتري نسبت به استخوان رکابی قرار دارد.

ب) درست - مجاري نیم دایره در سطح باالتري نسبت به پرده ي صماخ قرار دارد.
ج) درست - برجستگی چهارگانه باالتر از پل مغزي است.

د) نادرست - تاالموس در سطح باالتري نسبت به مغز میانی قرار دارد.
هـ) درست - غده ي فوق کلیه در سطح باالتري نسبت به پانکراس قرار دارد.

بخش قشري غدة فوق کلیه هورمون هاي جنسی ترشح می کند. بخش قشري تحت تأثیر هورمون  محرکۀ فوق کلیه از هیپوفیز پیشین قرار دارد. و هیپوفیز پیشین نیز تحت تأثیر گزینه 4 - 335
هورمون هاي آزاد کننده و مهار کنندة هیپوتاالموس قرار دارد. پس افزایش غیر طبیعی آزاد کننده و مهار کننده سبب افزایش هورمون هاي جنسی می شود.

از طرفی از بخش قشري غدة فوق  کلیه، هورمون کورتیزول در پاسخ به تنش هاي طوالنی ترشح می شود. این هورمون در صورت تداوم تنش ها سبب تضعیف سیستم ایمنی فرد می شود. پس انتظار
می رود دیاپدز نوتروفیل ها کاهش یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

. هنگامی که فرد در معرض تنش قرار گیرد، بخش مرکزي غدة فوق کلیه دو هورمون اپی نفرین و نور اپی نفرین را به درون خون ترشح می کند. این هورمون نایژك ها را در شش ها باز گزینۀ 
می کند. درنتیجه توانایی نایژك ها  براي انتقال هوا به درون دستگاه تنفسی افزایش می یابد.

. آلدوسترون از بخش قشري غدة فوق کلیه ترشح می  شود. این هورمون بازجذب سدیم از کلیه را افزایش می دهد و از این طریق غلظت یون سدیم خون افزایش و در ادرار کاهش می یابد. گزینۀ 

. در یک پسر  ساله صفحات رشد بسته شده و رشد طولی استخوان انجام نمی شود. گزینۀ 
موارد (ب) و (د) نادرست هستند. گزینه 3 - 336

بررسی موارد:

الف) درست - لوبهاي بویایی با سامانۀ لیمبیک ارتباط مستقیم دارند.

ب) نادرست - سامانۀ لیمبیک، تاالموس و هیپوتاالموس (مرکز تشنگی و گرسنگی) را به قسمت هایی از قشر مخ متصل میکند، نه تاالموس را به هیپوتاالمس و قشر مخ.
ج) درست - عالوه بر تاالموس قشر مخ براي پردازش نهایی پیام عصبی در باالي ساقه ي مغزي وجود دارد.

د) نادرست - مهمترین مرکز هماهنگی حرکات مربوط به تنظیم حالت بدن و تعادل بدن، مخچه میباشد که در مجاورت ساقه ي مغز است نه هیپوتاالموس!
موارد (الف) و (د) صحیح اند. گزینه 2 - 337

بررسی موارد:

الف) درست - قسمت پایینی مغز، ساقهي مغز است که نقش مهمی در تنظیم فعالیتهاي بدن برعهده دارد.
ب) نادرست - بغیر از مخ و مخچه بخش هاي دیگر از مغز نیز هستند که در حرکت نقش دارند براي مثال مغز میانی.

ج) نادرست- هر بخشی از مغز که مسئول یادگیري است در تفکر و عملکرد هوشمندانه نقش ندارد، مثل دستگاه لیمبیک!

د) درست - هر سلول غیرعصبی که توسط یک سلول عصبی تحریک شود، آن سلول عصبی، نورون حرکتی است چون نورونهاي حرکتی تحریککنندهي غدهها و ماهیچهها هستند.
عضالت داخل کاسۀ چشم انسان از نوع اسکلتی بوده و به صلبیه متصل اند و در حرکات ارادي چشم نقش دارند پس تحت کنترل بخش پیکري دستگاه عصبی محیطی اند. گزینه 1 - 338

رّد مورد اول: با زاللیه تماس ندارد.
قبول مورد دوم: تحت کنترل دستگاه عصبی محیطی پیکري اند.

رّد مورد سوم: به الیۀ خارجی چشم اتصال دارند.
رّد مورد چهارم: لکۀ زرد در دقت و تیزبینی مؤثر است.

- مخچه می باشد - لوب بینایی   - عصب بینایی   - عصب بویایی    در شکل مقابل  گزینه 3 - 339
مخچه مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل آن است، مخچه به طور پیوسته از بخش هاي دیگر مغز، نخاع و اندام هاي حسی مانند گوش پیام دریافت می کند تا فعالیت ماهیچه ها و حرکات بدن را در

حالت هاي گوناگون هماهنگ کند.

- در انسان جایگاه پردازش نهایی اطالعات ورودي به مغز مخ می باشد نه لوب بینایی. رد گزینۀ 

- در انسان آکسون یاخته هاي عصبی مژك دار در لوب بویایی سیناپس برقرار می کنند نه عصب بویایی. رد گزینۀ 

- بخشی از آکسون هاي عصب بینایی یک چشم در انسان به نیمکرة مقابل می روند. رد گزینۀ 
بررسی مورد «ب»: صداي طوالنی تر، مربوط به صداي اول (پووم) و صداي کوتاه تر، مربوط به صداي دوم (تاك) است. گزینه 2 - 340

1
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رکابی
سندانی

چکشی

حلزونیبخش

شنواییمجرايسماخپرده

شنواییعصب

استاشُاُشیپور

بررسی سایر موراد:
مورد «پ»: در این فاصله، با ورود خون به بطن ها، فشار خون بطن ها افزایش خواهد یافت.

مورد «ت»: با توجه به جدول فشار خون آئورت در میانۀ انقباض بطن به حداکثر خود می رسد نه در انتهاي آن.

( )فشار خون ( زمان (
دهلیز چپبطن چپآئورت

گزینه 3 - 341
همانطور که در شکل می بینید خارجی ترین پرده ي مننژ و پرده ي میانی درون همه ي شیارهاي مغزي فرو نرفته اند و فقط پرده ي داخلی

درون همه ي شیارهاي مغزي فرو می رود.

مغز حفره

استخوان جمجمه

هاي مننژپرده

 
بررسی سایر گزینه ها:

): فضاي بین پرده ها داراي مایع مغزي - نخاعی اند که ضربه گیر بوده و دستگاه عصبی مرکزي را حفاظت می کنند. رد گزینه ي (

): در شیار بین دو نیمکره ي مخ هر  پرده ي مننژ دیده می شوند ولی در شیارهاي کوچک فقط پرده ي داخلی وجود دارد. رد گزینه ي (

): اگر چه رگ هاي خونی کوچک در پرده ي داخلی وجود دارد ولی پرده ي میانی هم در تماس با رگ هاي خونی پرده ي میانی می باشد. رد گزینه ي (

مورد ب و د صحیح است. گزینه 1 - 342
بررسی موارد:

 
ه مخنیمکر

موسھیپوتا

مغزساقھ
میانیمغز

پل مغزی

نخاعبصل النخاع

مخچھ

:

الف) نادرست - طبق  فصل  استخوان چکشی در سطح باالتري نسبت به استخوان رکابی قرار دارد.

ب) درست - طبق  فصل  مجاري نیم دایره در سطح باالتري نسبت به پردة  صماخ قرار دارد.

ج) نادرست - طبق  فصل  تاالموس در سطح باالتري نسبت به مغز میانی قرار دارد.

د) درست - طبق فصل  غدة فوق کلیه در سطح باالتري نسبت به پانکراس قرار دارد.

، مربوط به بصل النخاع است که در تنظیم بسیاري از اعمال حیاتی مربوط به فعالیت هاي بدن، مثل تنفس و ضربان قلب نقش دارد. شماره ي  گزینه 3 - 343
بررسی سایر گزینه ها:

): شماره ي  مربوط به مخچه است. نخاع مرکز برخی از انعکاس هاي بدن محسوب می شود. رد گزینه ي (

): لوب بینایی است و آنچه در ادامه گزینه آمده است در مورد تاالموس می باشد.تاالموس در پردازش اطالعات حسی نقش مهمی دارد. رد گزینه ي (

، نیمکره مخ است. اطالعات حسی از اغلب نقاط بدن در تاالموس گرد هم می آیند و سپس به قشر مربوط در مخ می روند. هم چنین اطالعات گیرنده هاي بویایی ابتدا به لوب ): شماره ي  رد گزینه ي (
بویایی و سپس به قشر مربوطه می روند ( از تاالموس نمی گذرند) 

mmHgS
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(2)

(1)

(4)

4

13

2

41
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مخ النخاع بصل

لوب بیناییمخچه

همۀ موارد نادرست اند.  گزینه 4 - 344
بررسی موارد:

مورد الف) کرم کدو که فاقد دهان و دستگاه گوارش است، مواد مغذي را از سطح بدن جذب می کند.
موارد ب و د) پارامسی، تنها یک یاخته دارد.

مورد ج) گوارش مکانیکی در ملخ قبل از ورود غذا به دهان صورت می گیرد.

گزینه 1 - 345
تنفس نایدسی در بی مهرگان خشکی زي مانند صد پایان و حشرات دیده می شود.

مهره داران دستگاه حرکتی از جنس استخوان و غضروف و یا فقط غضروفی دارند.استخوان و غضروف انواعی از بافت پیوندي هستند.

بررسی سایر گزینهها:

): حشرات، داراي دستگاه عصبی محیطی و مرکزي هستند و همولنف نیز دارند. گزینۀ (

) به انسان و درخت زیتون مربوط است که ژن هاي آن ها متفاوتند. ): عدد کروموزومی ( گزینۀ (

): جانوران با اسکلت خارجی ،حشرات و.... هستند. ملخ که نوعی حشره هستند به کمک آغازیانی نظیر تاژکداران جانور مانند که درون لولۀ گوارش آن ها به صورت هم زیست وجود دارند، گزینۀ (

میتواند از مواد گیاهی انرژي کسب کند.

موارد دوم و چهارم صحیح هستند. گزینه 2 - 346

منظور صورت سؤال، مولکول  در یاخته هاي ماهیچه اي است.
بررسی موارد:

مورد اول) در پی تجزیۀ کامل گلوکز، فقط یک "گروه فسفات" به مولکول  تولید می شود، نه به گروه هاي فسفات. (نادرست)
مورد دوم) در طی انقباضات طوالنی تر از تجزیۀ اسیدهاي چرب براي تولید انرژي زیستی در یاخته هاي عضالنی استفاده می شود. اسیدهاي چرب محصول آنزیم هاي لیپاز پانکراسی هستند. (درست)

مورد سوم) تارهاي عضالنی در زمان استراحت نیز براي فعالیت هاي حیاتی خود انرژي زیستی مصرف می کنند. در زمان انقباض، تجزیۀ  در یاخته شروع می شود. اما می توان گفت در زمان

انقباض ماهیچه تجزیۀ  نسبت به زمان استراحت افزایش می یابد. (نادرست)
مورد چهارم) در صورت کمبود هورمون هاي تیروئیدي، فرد ممکن است دچار عقب ماندگی جسمی شود، درنتیجه براي رشد یاخته هاي ماهیچه اي اسکلتی نیازمند وجود هورمون هاي تیروئیدي

(هورمون داراي ید) می باشیم.

صداي دوم (تاك) واضح و کوتاه تر و مربوط به بسته شدن دریچه هاي سینی ابتداي سرخرگ ها است که با شروع استراحت بطن، همراه است.  گزینه 4 - 347

غدة تیموس درون قفسۀ سینه و در جلوي محل دوشاخه شدن ناي قرار دارد. این غده عالوه بر ترشح هورمون تیموسین، مواد دیگري مانند کربن دي اکسید و مواد دفعی دیگري را گزینه 3 - 348
نیز به درون خود وارد می کند.

بررسی گزینه ها:

) این غده درون قفسۀ سینه قرار دارد. گزینۀ 

) برخی لنفوسیت هاي  مانند لنفوسیت هاي  خاطره و  کشنده ممکن است در خارج تیموس تولید شوند و در خارج تیموس تمایز پیدا کنند. گزینۀ 

) غدة تیموس در جلوي دهلیزها قرار دارد. گزینۀ 

همۀ موارد نادرست اند.  گزینه 4 - 349
بررسی موارد:

مورد «الف»: براي انسان صادق نیست.
مورد «ب»: کرم کدو فاقد دهان، دستگاه گوارش و گوارش برون یاخته اي است.

مورد «ج»: دربارة هیدر صادق نیست.
مورد «د»: می تواند محیط زندگی جاندار آب دریا باشد.

بررسی گزینه ها: گزینه 3 - 350

»: کلسترول لیپیدي است که در ساخت غشاي یاخته هاي جانوري و نیز انواعی از هورمون ها شرکت می کند. (درست) گزینۀ «

»: در یک یاختۀ جانوري، هر پروتئینی که در انتقال مواد از عرض غشاي یاخته نقش دارد، در تماس با فسفولیپیدهاي غشا قرار می گیرد. (درست) گزینۀ «

»: مولکول گلیسرول، در تري گلیسریدها همانند فسفولیپیدها، با سه مولکول دیگر پیوند برقرار کرده است. (نادرست) گزینۀ «

»: زیست کره آخرین سطح سازمان یابی حیات است. همۀ جانداران به محرك هاي محیطی پاسخ می دهند. (درست) گزینۀ «

2

32n = 46

4

ATP

ADP

ATP

ATP

1

2TTT

4

1

2

3
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1 - 4
2 - 3
3 - 3
4 - 1
5 - 4
6 - 2
7 - 1
8 - 2
9 - 3
10 - 2
11 - 1
12 - 3
13 - 1
14 - 4
15 - 4
16 - 2
17 - 3
18 - 4
19 - 4
20 - 4
21 - 3
22 - 3
23 - 1
24 - 2
25 - 4
26 - 1
27 - 2
28 - 2
29 - 3
30 - 4
31 - 4
32 - 1
33 - 3
34 - 3
35 - 1
36 - 1
37 - 3
38 - 2
39 - 4
40 - 1
41 - 4

42 - 1
43 - 3
44 - 4
45 - 1
46 - 2
47 - 2
48 - 3
49 - 3
50 - 2
51 - 3
52 - 3
53 - 3
54 - 4
55 - 1
56 - 3
57 - 2
58 - 1
59 - 2
60 - 3
61 - 4
62 - 3
63 - 3
64 - 4
65 - 1
66 - 3
67 - 1
68 - 4
69 - 4
70 - 2
71 - 2
72 - 4
73 - 3
74 - 4
75 - 4
76 - 3
77 - 1
78 - 4
79 - 1
80 - 4
81 - 4
82 - 3

83 - 3
84 - 4
85 - 3
86 - 3
87 - 2
88 - 2
89 - 2
90 - 1
91 - 3
92 - 1
93 - 2
94 - 3
95 - 1
96 - 3
97 - 4
98 - 4
99 - 2

100 - 4
101 - 1
102 - 4
103 - 2
104 - 4
105 - 2
106 - 2
107 - 2
108 - 2
109 - 2
110 - 4
111 - 3
112 - 3
113 - 4
114 - 2
115 - 1
116 - 4
117 - 2
118 - 4
119 - 1
120 - 2
121 - 1
122 - 4
123 - 2

124 - 3
125 - 3
126 - 4
127 - 1
128 - 2
129 - 4
130 - 4
131 - 2
132 - 1
133 - 4
134 - 3
135 - 1
136 - 2
137 - 2
138 - 4
139 - 4
140 - 3
141 - 3
142 - 3
143 - 2
144 - 2
145 - 3
146 - 3
147 - 1
148 - 3
149 - 4
150 - 4
151 - 2
152 - 4
153 - 1
154 - 2
155 - 1
156 - 4
157 - 4
158 - 2
159 - 1
160 - 4
161 - 3
162 - 3
163 - 4
164 - 2

165 - 2
166 - 1
167 - 4
168 - 3
169 - 2
170 - 2
171 - 2
172 - 3
173 - 3
174 - 4
175 - 4
176 - 3
177 - 4
178 - 2
179 - 4
180 - 4
181 - 4
182 - 2
183 - 3
184 - 3
185 - 3
186 - 3
187 - 4
188 - 1
189 - 3
190 - 4
191 - 3
192 - 2
193 - 2
194 - 4
195 - 3
196 - 3
197 - 3
198 - 3
199 - 3
200 - 3
201 - 1
202 - 1
203 - 1
204 - 2
205 - 4

206 - 3
207 - 2
208 - 2
209 - 4
210 - 4
211 - 1
212 - 2
213 - 1
214 - 2
215 - 3
216 - 1
217 - 1
218 - 3
219 - 2
220 - 4
221 - 4
222 - 1
223 - 2
224 - 2
225 - 2
226 - 3
227 - 1
228 - 3
229 - 3
230 - 4
231 - 3
232 - 4
233 - 3
234 - 3
235 - 1
236 - 1
237 - 3
238 - 3
239 - 1
240 - 1
241 - 4
242 - 4
243 - 1
244 - 3
245 - 3
246 - 1

247 - 3
248 - 1
249 - 3
250 - 1
251 - 2
252 - 4
253 - 4
254 - 3
255 - 4
256 - 2
257 - 2
258 - 4
259 - 3
260 - 2
261 - 3
262 - 2
263 - 4
264 - 4
265 - 3
266 - 4
267 - 3
268 - 3
269 - 4
270 - 1
271 - 2
272 - 1
273 - 4
274 - 3
275 - 4
276 - 1
277 - 4
278 - 4
279 - 4
280 - 4
281 - 2
282 - 2
283 - 1
284 - 3
285 - 1
286 - 3
287 - 3
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288 - 3
289 - 3
290 - 3
291 - 1
292 - 3
293 - 4
294 - 4
295 - 4
296 - 2

297 - 3
298 - 1
299 - 1
300 - 2
301 - 3
302 - 4
303 - 2
304 - 1
305 - 3

306 - 3
307 - 3
308 - 3
309 - 3
310 - 2
311 - 2
312 - 4
313 - 3
314 - 4

315 - 3
316 - 2
317 - 4
318 - 4
319 - 3
320 - 3
321 - 1
322 - 3
323 - 3

324 - 4
325 - 1
326 - 4
327 - 4
328 - 2
329 - 3
330 - 3
331 - 1
332 - 2

333 - 1
334 - 2
335 - 4
336 - 3
337 - 2
338 - 1
339 - 3
340 - 2
341 - 3

342 - 1
343 - 3
344 - 4
345 - 1
346 - 2
347 - 4
348 - 3
349 - 4
350 - 3
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