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میباشد؟ صحیح زیر عبارات از مورد چند . 1

میگیرد. صورت سمپاتیک اعصاب توسط چشم مردمک شدن گشاد الف)

است. غیرارادي هم و ارادي هم پیکري حرکتی نورونهاي فعالیت ب)

مییابد. کاهش سمپاتیک اعصاب تأثیر تحت قلب ده برون ج)

بدن. اعمال کنترل براي آن به فرمان ارسال هم و آن از پیام دریافت هم دارد طرفه دو رابطهي نخاع با مغز د)

میشوند. تحریک خودمختار عصبی دستگاه نورونهاي توسط عنبیه در موجود ماهیچههاي هـ)

1345

 

 

 

 

 

میباشد؟ صحیح مورد چند مغز تشریح مورد در . 2

دارد. قرار اپیفیز سوم، بطن پایینی لبۀ در الف)

دارد. قرار چهارگانه برجستگی تاالموسها عقب در ب)

میشوند. دیده تاالموسها سهگوش رابط زیر در ج)

دارد. قرار مغز و بطن داخل فضاي در مخطط اجسام د)

میشود. دیده مغز پشتی سطح از مغز ساقۀ هـ)

12

4321

 

 

 

 

است؟ درست مورد چند خاکی کرم دربارهي . 3

دارد. پشتی عصبی طناب الف)

است. خود بدن در زردپی یا رباط فاقد ب)

میباشد. بسته خون گردش سامانهي سادهترین داراي ج)

میباشد. گوارش لولهي اطراف در رگی کمان داراي بدن جلویی قسمت در 5د)

4123

 

 

 

 

تغییر) هستند؟(با نادرست انسان، مورد در زیر عبارات کدام . 4

است. کرده پر نخاعی - مغزي مایع را مننژ پردههاي بین فضاي الف)

میشوند. تحریک نیز ارادي غیر طور به اسکلتی ماهیچههاي از برخی ب)

دارد. قرار نخاع خاکستري بخش در حسی نورون سلولی جسم ج)

گرفتهاند. قرار پیوندي بافت درون که است بلند اکسونهاي از مجموعهاي عصب هر د)

ج و الف د  و ج د  و ب ب و الف

درست میشوند، یافت نخاع خاکستري مادهي در فقط که رابطی نورونهاي دربارهي مورد، چند دست، کشیدن عقب انعکاس فرایند گرفتن نظر در با . 5

 

 

 

 

تغییر) (با است؟

میباشند. طویل دندریتهاي داراي الف)

دارند. ارتباط حرکتی نورونهاي با تنها ب)

میشوند. پوششدار پشتیبان سلولهاي توسط ج)

دارند. نقش نورونها بعضی غشاي سوي دو در یونها جابهجایی در د)

1234
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میباشد؟ صحیح زیر جمالت از مورد چند . 6

ارتباطاند. در مخچه با سري پس لوب و گیجگاهی لوب فقط مخ، قشر لوبهاي بین الف)از

میباشد. طولی آن شیار یک که دارد عمیق شیار انسان مغز ب)

است.  ارتباط در مخچه با پشت از و گیجگاهی لوب با پایین از آهیانه لوب ج)

ندارند. مشترك مرز پیشانی و گیجگاهی لوب دو برخالف سري پس و پیشانی لوب دو د)

7

1234

 

 

 

 

است؟ نادرست انسان محیطی عصبی دستگاه با رابطه در عبارت چند . 7

است. هسته فاقد عصب الف)

میکند. ایجاد را اعصاب اطراف پیوندي بافت پشتیبان یاختههاي ب)

میشود. کنترل خودمختار اعصاب بخش توسط غیرارادي عمل هر ج)

است. عصب داراي محیطی عصبی دستگاه 43د)

1234

 

 

 

است؟ درست زیر عبارتهاي از مورد چند . 8

است. سریعتر میلین بدون رشتههاي از میلیندار عصبی رشتۀ هر در عصبی پیام هدایت الف)

میشود. عایق پشتیبان یاخته یک توسط حداکثر دارد، نقش عصبی پیام انتقال در که عصبی یاختۀ یک از بخشی هر ب)

باشد. داشته نقش عصبی یاختههاي اطراف مایع ایستایی هم حفظ بر میتواند عصبی دستگاه در پشتیبان یاخته هر ج)

صفر 123

 

 

 

 

است؟ درست رابط نورون از نقطه یک در عمل پتانسیل زمان مورد در زیر جمالت از جمله چند . 9

نیستند. باز همزمان هرگز پتاسیم و سدیم یون دریچهدار کانالهاي الف)

است. باز یونی کانال نوعی دریچه قطعاً است، تغییر حال در غشاء سوي دو پتانسیل اختالف که حالتی در ب)

است. بسته سدیمی کانالهاي دریچۀ حتم بهطور مییابد کاهش یاخته درون مثبت بارهاي میزان که عمل پتانسیل مراحل از بخشی در ( ج

هستند. باز سدیمی دریچهدار کانالهاي میشود، نزدیک به صفر از غشا سوي دو پتانسیل اختالف که زمانی 30+د)

1234

 

 

 

 

است؟ درست انسان مورد در زیر جمالت از جمله چند . 10

میگیرد. صورت پیکري اعصاب توسط دو هر زمین روي از مداد برداشتن و دست کشیدن عقب انعکاس الف)

میکنند. منتقل مرکزي عصبی دستگاه به و تقویت را عصبی پیام حسی گیرندههاي ب)

است. نخاع دست، کشیدن عقب انعکاس همانند ادرار تخلیه انعکاس تنظیم عصبی مرکز ج)

شوند. عصبی سلولهاي تحریک سبب میتوانند هورمونها بعضی د)

1234

میکند؟  تکمیل درستی به را زیر عبارت مورد کدام . 11

« .................. آرامش، پتانسیل زمان «در

میشود. برابر غشا سوي دو در پتاسیم غلظت نمیشود. خارج سلول از سدیمی هیچ

میشود. آزاد سیتوپالسم در میشود. بیشتر سلولی بیرون از سلول داخل سدیم ADPغلظت
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است؟ درست رابط نورون از نقطه یک مورد در زیر جمالت از جمله چند . 12

نمیباشند. باز هم با هرگز پتاسیم و سدیم یونهاي دریچهدار کانالهاي الف)

میشود. سلول درون به پتاسیم بیشتر ورود سبب پتاسیمی دریچهدار کانال بازشدن ب)

میدهند. وضعیت تغییر دریچهدار کانالهاي از یکی فقط آرامش حالت به نسبت عمل پتانسیل طول در ج)

هستند. باز سدیمی دریچهدار کانالهاي میشود، نزدیک به صفر از غشا سوي دو پتانسیل اختالف که زمانی د)

مورد  مورد  مورد  مورد 

+30

1234

 

 

 

 

است؟ درست عصبی بافت در موجود پشتیبان یاختههاي دربارة مورد چند . 13

میشوند. عصبی یاختههاي در پیام انتقال سرعت افزایش موجب الف)

باشند. داشته نقش اختصاصی غیر دفاع در میتوانند ب)

باشند. داشته عمل پتانسیل پایان هنگام در پتاسیم سدیم پمپ همانند نقشی میتوانند ج)

میپوشانند. را میبرند عصبی دستگاه مرکزي بخش به را عصبی پیام که یاختههایی تمامی سراسر د)

مورد  مورد  مورد  مورد  3420

است.  .................. جملۀ .................. جملۀ . 14

 

 

 

است. کم سدیمی کانالهاي تراکم رانویه گره برخالف عصبی یاختۀ آکسون ابتداي در الف)

کنند. ایجاد را میلین غالف عصبی رشتههاي اطراف در تا میکنند ترشح را پروتئینهایی و فسفولیپیدها پشتیبان یاختههاي بعضی ب)

دهد. سیناپس بعد نورون سلولی جسم یا دندریت با میتواند عصبی یاختۀ یک آکسونی پایانه ج)

ندارند. جهشی هدایت میکنند، عصبدهی اسکلتی ماهیچههاي به که حرکتی نورونهاي د)

درست ـ تنها «ج»، درست «د» ـ برخالف «ج» و «ب» «الف»،

علمی  ایراد داراي «الف» ـ همانند «ج» نادرست «د» و «ج» ـ برخالف «ب»، و «الف»

 

 

نمیکند؟ تکمیل درستی به را زیر عبارت مورد چند . 15 نیست.»

.............................. بستهاند، عصبی یاختۀ یک غشاي در سدیمی ولتاژي کانالهاي «وقتی

عصبی  فّعالیّت حال در یاخته

 

 

قطعاً الف)

یاخته از خروج به قادر سدیم ب)

یاخته از خروج به قادر پتاسیم ج)

کاهش حال در غشا سوي دو پتانسیل اختالف قطعاً د)

1234

 

 

 

 

 

نمیکند؟ تکمیل درستی به را زیر عبارت مورد چند . 16

است» آسیبدیده ................. قطعاً .................. در اختالل وجود صورت «در

بدن تعادل و وضعیت تنظیم مرکز ـ اندامها حرکت الف)

بصلالنخاع ـ تنفس تعداد تنظیم ب) مغز به ورودي اطالعات نهایی

پردازش مرکز ـ یادگیري و حافظه ج) هیپوتاالموس ـ خواب د)

1234

 

 

دارد.» مؤثر نقش ................. در .................. همانند ..................» میکند؟ کامل درستی به را روبهرو عبارت مورد چند . 17

قلب ضربان تنظیم ـ هیپوتاالموس ـ مغز ساقۀ ب) خون فشار تنظیم ـ بصلالنخاع ـ هیپوتاالموس الف)

بدن همایستایی ـ مغزي پل ـ تاالموس د) یادگیري ـ مخ قشر ـ لیمبیک دستگاه ج)

1234
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نمیکند؟ تکمیل بهدرستی را زیر عبارت مورد چند . 18

« ........................................................ پتانسیل حین «در

است.  کمتر آن توسط شده خارج پتاسیم یونهاي تعداد از پتاسیم، ـ سدیم پمپ توسط یاخته به شده وارد سدیم یونهاي تعداد آرامش، الف)

 

 

است. بیشتر آنها توسط خروجی سدیم یونهاي از نشتی، کانالهاي توسط میانیاخته به شده وارد یونهاي تعداد آرامش، ب)

میکند. بیشتر آن بیرون از یاخته داخل در را یون نوعی غلظت دریچهدار، کانالهاي اولین شدن باز عمل، ج)

میگرداند. باز آرامش حالت به را یونها غلظت شیب پتاسیم، ـ سدیم پمپ بیشتر فّعالیّت عمل، د)

1234

 « .................. میتوانند نخاعی، عصب یک در واقع عصبی رشتههاي «همۀ میکند؟ تکمیل صحیح بهطور را روبهرو عبارت مورد چند . 19

 

 

 

کنند. هدایت خود انتهاي تا یاختهاي جسم از را عصبی پیامهاي الف)

کنند. آزاد سیناپسی فضاي در برونرانی با را عصبی ناقلهاي ب)

شوند. عایقبندي عصبی، بافت یاختههاي نوعی توسط ج)

برگردانند. آرامش حالت به را خود یونهاي غلظت پتاسیم، ـ سدیم پمپ کمک به د)

1234

 

 

 

است؟ شده بیان درستی به مورد، چند . 20

میشود. ساخته عصبی بافت سلولهاي برخی توسط میلین غالف الف)

نمیگیرد. صورت جهشی عصبی پیام انتقال عصبی یاختههاي اطراف میلین رفتن بین از علت به در ب)

میبیند.  آسیب در دارد، جهشی هدایت که نورونی هر ج)

ندارند. را میلین غالف نام به غشا جنس از الیهاي تولید توانایی نورونها از برخی د)

MS

MS

123

 

 

4

« .................. نخاعی عصب یک در واقع عصبی رشتههاي «همه میکند؟ تکمیل درستی به را روبهرو عبارت مورد چند . 21

میکنند. هدایت سلولی جسم به را عصبی پیام ب) دارند. جهشی هدایت و هستند میلین غالف داراي الف)

میشوند. محافظت غیرعصبی یاختههاي توسط د) میکنند. منتقل پسسیناپسی سلول به را عصبی پیام ج)

1234

 

 

 

 

است؟ صحیح دارد قرار آرامش حالت در که بازو سر دو ماهیچۀ حرکتی نورون یک دربارة عبارت چند . 22

میشود. میانیاخته وارد بینیاختهاي مایع از پتاسیم همانند سدیم الف)

میشود. بینیاختهاي فضاي وارد میانیاخته از پتاسیم همانند سدیم ب)

هستند. بسته پتاسیمی دریچهدار کانالهاي همانند سدیمی دریچهدار ج)کانالهاي

میدهد. افزایش سلول در را تولید خود فعالیت با میکند خارج سلول از را سدیم که پروتئینی ADPد)

1234

 

 

 

 

 

« .................. نورون یک از رانویه گره یک «در میکند؟ تکمیل صحیح بهطور را روبهرو جملۀ عبارت چند . 23

است. آرامش زمان از بیشتر سلول درون سدیم مقدار میشود، باز پتاسیمی دریچهدار کانال که زمانی الف)

یافت. خواهد افزایش داخل پتاسیم تراکم پتاسیمی، دریچهدار کانال شدن بسته پی در ب) شد. خواهد آرامش

حالت زمان از کمتر سلول درون پتاسیم تراکم سدیمی، دریچهدار کانال شدن بسته از بعد ج)

هستند. بسته سدیمی دریچهدار قطعاًکانالهاي میشود، خارج کانال نوع دو از پتاسیم که زمانی د) یافت.

خواهد کاهش میانیاخته سدیم عمل، پتانسیل پایان از پس ه)

 2345
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« .................. دارند نقش نورون درون به سدیم ورود در که پروتئینهایی «همۀ میکند؟ تکمیل صحیح بهطور را زیر جملۀ عبارت چند . 24

میدهند. عبور را سدیم انرژي صرف بدون و شده تسهیل انتشار با الف)

میشوند.  بسته به غشاء پتانسیل رسیدن با ب)

کند.  عبور آنها از سدیم تا میشوند باز عصبی یاخته تحریک با ج)

میکند. عبور آنها همۀ از سدیم قطع طور به پتاسیمی، کانالهاي بودن بسته هنگام د)

+30

1234

 

 

 

 

 

« .................. عمل پتانسیل پایان از «پس میکند؟ تکمیل صحیح بهطور را زیر جملۀ عبارت چند . 25

است. پتاسیمی دریچهدار کانالهاي شدن باز از ناشی سلول، داخل در پتاسیم یون غلظت شدن بیشتر الف)

مییابد. کاهش نورون داخل به سدیم ورود و میشوند بسته سدیمی دریچهدار کانالهاي ب)

یابد. می کاهش بافتی میان آب پتاسیم غلظت پتاسیم، ـ سدیم پمپ تر بیش فعالیت با

ج) شود. می خارج نورون از فعال انتقال با پروتئین نوع یک طریق از

سدیم د) دارند. نقش نورون غشاي در پتاسیم یون جایی جابه در پروتئین

نوع دو ه)
1234

 

 

 

 

میکنند؟ تکمیل درستی به را زیر عبارت مورد چند . 26

« .................. خودمختار عصبی سیستم سمپاتیک بخش نورون یک غشا در عمل پتانسیل طی «در

میدهد. رخ سدیمی دریچهدار کانال واسطه به غشا سوي دو بین پتانسیل اختالف افزایش سپس و کاهش ابتدا الف)

میرسد. مخطط ماهیچه تارهاي به سریعتر پیام باشد، بیشتر رانویه گرههاي تعداد هرچه ب)

مییابد.  کاهش بیماري در پیام هدایت سرعت ج)

میشود. متوقف پتاسیم، یونهاي خروج و سدیم یونهاي ورود دلیل به پتاسیم و سدیم پمپ فعالیت د)

2

MS

134

 

 

 

« .................. عمل پتانسیل پایان از «پس میکند؟ تکمیل صحیح بهطور را روبهرو جملۀ عبارت چند . 27

میشود. برابر غشا سوي دو در پتاسیم و سدیم یونهاي غلظت پتاسیم، ـ سدیم پمپ بیشتر فعالیت با الف)

میشود. متوقف نورون از

 

خروج پتاسیمی، دریچهدار کانالهاي شدن بسته با ب)

مییابد. افزایش یاختهاي بین مایع سدیم غلظت پتاسیم، ـ سدیم پمپ بیشتر فعالیت با ج)

میشود.  نورون وارد تسهیلشده انتشار با پروتئین نوع یک طریق از سدیم د)

دارند. نقش نورون درون به پتاسیم ورود در پروتئین نوع دو هـ)

3

K+

124

 

 

 

 

 

میکند؟ تکمیل صحیح بهطور را زیر جملۀ مورد چند . 28

« .................. میتواند، دارد قرار .................. در بالفاصله که انسان مغز از «بخشی

باشد. دياکسیدکربن افزایش به حساس گیرندههاي داراي ـ مرکزي عصبی دستگاه بخش پایینترین باالي الف)

کند. ایفا نقش حافظه نیز و ترس،خشم مانند احساساتی در ـ حسی اطالعات اولیه پردازش مرکز باالي ب) کند. دریافت

پیام مژكدار مکانیکی گیرندههاي و وضعیت حس گیرندههاي از ـ اشک و بزاق ترشح تنظیم مرکز پشت ج) باشد. شده

واقع مغزي سوم بطن باالي در ـ میدهد ارتباط مخ قشر به را هیپوتاالموس که مرکزي زیر د)

1234
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است؟ صحیح مقابل شکل با رابطه در مورد چند . 29

« ................................... بخش .................. بخش »

کند. ترشح دوربرد شیمیایی پیک نمیتواند ( ) ـ برخالف « » الف)

 

 

است. کربندياکسید افزایش به حساس گیرندههاي داراي ( ) ـ برخالف « » ب)

کند. دریافت پیام رگها دیوارة گیرندههاي از میتواند ( ) ـ همانند « » ج)

دارد. نقش بدن حرکت تنظیم در ( ) ـ همانند « » د)

1

12

54

52

37

2

34

 

 

 

 

دارد.» نقش ................. در دارد .................. که مغز ساقۀ از «بخشی میکند؟ تکمیل درستی به را عبارت زیر موارد از مورد چند . 30

قلب زنش و خون فشار تنظیم ـ دياکسید کربن افزایش به حساس گیرندههاي الف)

حرکت و بینایی شنوایی، فعالیتهاي در ـ قرار مغز پل باالي در ب) بزاق و اشک

ترشح و تنفس فعالیتهاي تنظیم ـ قرار میانی مغز پایین در ج) اپیگلوت حرکت

انعکاس تنظیم ـ ارتباط اکسیژن کاهش به حساس گیرندههاي با د)

1234

 

 

 

 

است؟ صحیح عبارت چند . 31

هستند. کشسان و کالژن رشتههاي داراي و دارند شباهت نخاعی اعصاب غالف بافت به مننژ پرده سه هر بافت الف)

ندارد. وجود منافذي آنها بین و چسبیدهاند یکدیگر به آن یاختههاي که باشد مویرگهایی با ارتباط در میتواند مننژ داخلی پرده ب)

پیوندياند. بافت نوع از مننژ پردههاي فقط نخاع، و مغز از حفاظت عوامل بین از ج)

میباشد. مرکزي عصبی دستگاه اجزاي همه خاکستري ماده با مستقیم ارتباط در مننژ داخلی پرده د)

1234

در مخچه با .............. و دارد مشترك مرز مخ دیگر لوب .................. با .................. لوب انسان، مخ نیمکره هر «در است؟ صحیح عبارت چند . 32

 « .................. تماس

 

 

 

نمیباشد. ـ سري پس لوب خالف بر ـ ـ فقط پیشانی همانند آهیانه الف)

میباشد. ـ سري پس لوب همانند ـ ـ آهیانه همانند گیجگاهی ب)

میباشد. ـ آهیانه خالف بر ـ ـ پیشانی خالف بر گیجگاهی ج)

نمیباشد. ـ گیجگاهی خالف بر ـ ـ پیشانی همانند سري پس د)

2

3

3

2

1234

 

 

صحیحاند؟ زیر موارد از مورد چند بصلالنخاع با ارتباط در . 33

میگذارد. اثر دیافراگم و دندهاي بین ماهیچههاي انقباض در الف)

دارد. نقش بدن ایمنی در ج)

کند.  دریافت پیام میتواند نیز شیمیایی گیرندههاي از ب)

دارد. نقش معده چینخوردگیهاي شدن باز در د)

1234

 

 

دارند.» نقش ................. در .................. همانند .................. » میکنند؟ تکمیل درستی به را مقابل عبارت مورد چند . 34

بافتها میزان تنظیم ـ بصلالنخاع ـ مغزي پل ب) اطالعات پردازش ـ مخ قشر ـ تاالموس الف)

احساسات ـ لیمبیک ـ هیپوتاالموس د) دهلیزي ـ سینوسی گرة فعالیت ـ بصلالنخاع ـ هیپوتاالموس ج)

O2
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است؟ صحیح زیر مورد چند . 35

کند. جلوگیري صاف ماهیچه حد از بیش شدن کشیده از میتواند بصلالنخاع الف)

میشود. دیده مغزي و بطن رابطها این طرف دو در و گوش سه رابط پینهاي، رابط زیر در ب)

میشود. انجام نیز انعکاسی صورت به پیکري عصبی دستگاه همانند خودمختار عصبی دستگاه در فعالیت ج)

میشود. دیده نخاعی ـ مغزي مایع کنندة ترشح مویرگهاي است، مخطط اجسام داراي که مغز از بخشی درون د)

12

1234

 

 

دارد.» مشترك مرز دیگر لوب ................. با تنها ، .................. لوب .................. » میکنند؟ تکمیل نادرستی به را زیر جملۀ زیر موارد از تعداد چه . 36

دو ـ آهیانه ـ همانند پیشانی لوب ب) دو ـ پسسري ـ برخالف مخچه الف)

دو ـ پیشانی ـ همانند مخچه د) سه ـ آهیانه ـ برخالف گیجگاهی لوب ج)

1234

 

 

 

میباشد؟ نادرست شده ارائه مشخصههاي مرکزي عصبی دستگاه حفاظتی عامل کدام مورد در . 37

میشود. مخ نیمکرة دو بین شیار وارد الیهها آن از یکی تنها و است الیه دو داراي آن پردة قطورترین مننژ: پردههاي الف)

هستند. حفاظتی عامل اولین و بوده پهن فقط آنها محافظتکنندة استخوانهاي استخوان: ب)

میشوند. ایجاد مننژ درونی پردة توسط و میباشند آن از عبور به قادر اعتیادآور مواد همۀ مغزي: ـ خونی سد ج)

میشوند. دیده و بطنهاي درون در تنها آن ترشحکنندة مویرگهاي نخاعی: ـ مغزي مایع د)

«د» «ب»، «ج» «ب»، «د» «الف»، «ج» «الف»،

12

 

 

 

 

 

 

میکنند؟ تکمیل صحیح بهطور را زیر جملۀ مورد چند . 38 «

.................... دارد مستقیم ارتباط .................. با که نورونی هر دست کشیدن عقب انعکاس مسیر «در

میشود. تحریک حسی نورون توسط ـ سر سه ماهیچه حرکتی نورون الف) میدهد. تغییر را

خود الکتریکی پتانسیل عصبی، ناقل نوعی تأثیر تحت ـ سر سه ماهیچۀ ب)

میشود. تحریک میلیندار نورون توسط ـ سر دو ماهیچه حرکتی نورون ج) میشود. خود

پسسیناپسی نورون سدیمی دریچهدار کانالهاي کردن باز باعث ـ حسی نورون د) دارد. قرار

نخاع خاکستري ماده درون سلولیاش جسم ـ رابط نورونهاي ه)

1234

 

 

 

 

 

« .................. نخاعی عصب یک «در میکنند؟ تکمیل درستی به را روبهرو جملۀ عبارت چند . 39

میشود. یافت حرکتی نورون بلند آکسون و حسی نورون بلند دندریت الف)

است. شده واقع پشتی ریشه در حسی نورون سلولی جسم ب) است. شده واقع نخاع

خاکستري ماده در و آن از خارج در حرکتی نورون سلولی جسم ج)

میشود. خارج نخاع شکمی ریشه از خودمختار بخش نورونهاي د)

شدهاند. احاطه میلین غالف توسط آن در واقع عصبی رشتههاي همه ه)

2345

 

 

 

 

 

است؟ صحیح زیر موارد از مورد چند نخاعی اعصاب با ارتباط در . 40

میشود. دیده نورون سلولی جسم شکمی، ریشه برخالف پشتی ریشه در الف)

دارد. وجود نخاعی اعصاب ریشه مجموع در ب)

نمیشود. دیده قسمت آن در نخاع که میشوند خارج مهرهاي کانال از قسمتی در پاها به مربوط اعصاب ج)

میشوند. خارج آن از پایینتر کمی و گردن ناحیه از دستها به مربوط اعصاب د)

میشود. ارسال مغز به سپس نخاع به ابتدا پوست تمام حس هـ)

62
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 « .................. خودمختار عصبی دستگاه همانند پیکري عصبی «دستگاه میکنند؟ تکمیل درستی به را روبهرو عبارت مورد چند . 41

باشد.  داشته تأثیر اسکلتی ماهیچه فعالیت بر میتواند الف)

کند. تنظیم غیرارادي شکل به را ماهیچهها فعالیت میتواند ج)

باشد. مؤثر گوارش لولۀ کرمی حرکات تنظیم در میتواند ب)

شود. یافت نخاع پشتی ریشۀ در نمیتواند د)

1234

 

 

« .................. محیطی، عصبی دستگاه پیکري «بخش میکنند؟ تکمیل درستی به را مقابل عبارت مورد چند . 42

دارد. انعکاسی و ارادي تنظیم ب) شدهاست. میلینه و بلند دندریتهاي و آکسونها حاوي الف) میشود. اسکلتی هاي

ماهیچه به خونرسانی افزایش باعث د) میرساند. اسکلتی ماهیچههاي به را عصبی پیامهاي ج)

4 123

 

 

 

 

 

میباشد؟ صحیح زیر عبارت چند مقابل شکل به توجه با . 43

میشوند. یافت شماره بخش داخل در مخطط اجسام الف)

دارند. قرار بخش مجاورت در چهارگانه برجستگیهاي ب)

دارد. قرار مغزي سوم بطن ، بخش پشت در ج)

دارد. قرار بلع و عطسه انعکاسهاي مرکز بخش جلوي در د)

دارد. قرار بخش زیر در خواب و بدن دماي تنظیم مرکز ه)

2

4

3

1

3

2345

 

 

 

" ................. نورون، در عمل پتانسیل ایجاد هنگام در " میکند؟ کامل درستی به را مقابل جمله مورد چند . 44

میشوند. نورون وارد دریچهدار کانالهاي طریق از فقط سدیم یونهاي الف)

مییابد. افزایش ولت میلی

 

نورون، غشاي سوي دو بین پتانسیل اختالف ب)

میشود. بیشتر آرامش، حالت به نسبت سدیم، یونهاي خروج میزان ج)

میشود. بیشتر نورون از خارج به نسبت نورون درون سدیم یونهاي میزان د)

100

1234

 

 

 

 

 

 

میکند؟ کامل نادرستی به را زیر عبارت مورد چند . 45 «

................... ندارد امکان نورون، یک از نقطهاي در عمل پتانسیل برقراري حالت «در

باشد. منفی بار داراي نورون داخل الف) شوند. بسته سدیمی

کانالهاي همه لحظهاي در ب) باشند. بسته پتاسیمی دریچهدار

کانالهاي لحظاتی در ج) باشند. نورون از خروج حال در فقط

پتاسیم یونهاي لحظاتی در د) باشند. نورون به ورود حال در فقط

سدیم یونهاي لحظاتی در هـ)

مورد مورد  مورد مورد  1342

 

 

 

 

 

میشود؟ دیده زیر موارد از مورد چند حرکتی، نورون یک آرامش پتانسیل در . 46

انرژي صرف با بافتی میان مایع به سدیم ورود الف)

انرژي صرف بدون نورون از پتاسیم خروج ب)

انرژي صرف با بافتی میان مایع به پتاسیم ورود ج)

پتاسیم - سدیم پمپ فعالیت د)

انرژي صرف بدون نورون از سدیم خروج هـ)

1234
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میکند؟ تکمیل نادرستی به را زیر جمله عبارات از مورد چند . 47

.................... است ممکن عصبی پیام انتقال هنگام و سیناپسها در

شوند. سیتوپالسم وارد یاختهاي بین فضاي از یونها بعضی الف)

 

 

میشوند. بینیاختهاي فضاي وارد سیتوپالسم از یونها بعضی ب)

شود. پیشسیناپسی سلول وارد یاختهاي بین مایع از مادهاي ج)

شود. پسسیناپسی یاخته وارد یاختهاي بین فضاي از عصبی ناقل د)

1234

 

 

 

 

است؟ نادرست مورد چند . 48

دارد. وجود مننژ داخلی الیه فقط مغز کمعمق شیارهاي در الف)

دارد. وجود مننژ الیههاي همۀ مخ، نیمکره دو بین عمیق طولی شیار در ب)

ندارد. جاي مننژ ضخامت تمام مخ، نیمکره دو بین عمیق شیار در ج)

گرفتهاند. جا کمعمق شیارهاي مسیر در مغز سطح سیاهرگهاي و سرخرگها د)

صفر  123

 

 

 

 

میکند؟ کامل درستی به را زیر جمله مورد چند . 49 «.

..................... آن، .................. پرده برخالف مننژ .................. «پرده

است. تماس در مغز میلین فاقد بخش با - داخلی - خارجی الف) باشد.

می خود درونیتر پرده سمت به زائدههایی داراي - خارجی میانی- ب)

باشد. می خود الیه دو بین هایی حفره داراي - داخلی - میانی ج)

است. متراکم استخوانى بافت با مجاورت در - داخلی - خارجی د)

1230

 

 

 

 

است؟ نادرست زیر عبارات از مورد چند . 50

میشود. افزایش دچار تنفس پلی مرکز فعالیت کربنیک انیدراز آنزیم فعالیت افزایش با الف)

باشد. داشته نقش اختصاصی غیر ایمنی عملکرد در میتواند مغز ساقه در پل فعالیت ب)

باشد. داشته نقش خوارها درشت فاگوستوز فرایند افزایش در میتواند مغز ساقه در پل فعالیت ج)

میشود. افزایش دچار ششها در موجود هواي با تنفسی مبادله میزان و قطع تنفس پلی مرکز فعالیت استاش شیپور شدن باز هنگام در د)

1234

 

 

 

 

است؟ نادرست انسان مغز مورد در زیر جمالت از مورد چند . 51

پیوستهاند. نوع از استخوان مغز مویرگهاي همانند مغزي مویرگهاي الف)

کند. عبور مغز سدخونی از میتواند تیروییدي هورمونهاي برخالف الکل ب)

باشد. موثر گرهی بافت فعالیت بر میتواند دارد، قرار تاالموس زیر در که بخشی همانند مغز بخش پایینترین ج)

دارد. نقش یادگیري در لیمبیک سامانه اجزاء از یکی همانند مخ قشر د)

4321
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شدهاند؟ بیان درست موارد کدام اعتیادآور مواد با رابطه در . 52

کند. نقش ایفاي میتواند نیز حافظه در میکند، ایجاد سرخوشی احساس فرد در اعتیادآور مواد مصرف تأثیر دنبال به که مغز از بخشی الف)

میدهند. کاهش فرد در را قضاوت توانایی کناري) (سامانۀ لیمبیک بر تأثیر با اعتیادآور مواد ب)

بیشتر اعتیاد منجربه و میشود آزاد بیشتري دوپامین آنها مصرف ادامۀ با که میشود دوپامین آزادشدن افزایش به منجر اعتیادآور مواد مصرف ج)

میشود. 

میگذارد.  اثر دوپامین جمله از تحریککننده عصبی ناقلهاي آزادشدن بر فقط الکل د)

میکند. مصرف بیشتري مواد فرد اعتیادآور، مواد مداوم مصرف اثر در دوپامین ترشح کاهش دلیل به هـ)

ب ج، الف، هـ و ج هـ  و الف هـ  الف،ب،

 

 

 

 

میکنند؟ تکمیل درستی صورت به را زیر عبارت مورد، چند . 53

.................. کوکایین مصرف ترك از پس روز

است. برنگشته عادي حالت به اما یافته افزایش مغز گلوکز مصرف و فعالیت الف)

است. کمتر پسسري لوب از مغزي، فعالیت افزایش پیشانی لوب در ب) است.

طبیعی مغز با جزیی تفاوتهاي داراي گلوکز، مصرف نظر از مغز، ج) هستند.

برابري گلوکز مصرف میزان داراي مغزي نواحی تمام د)

100

1234

 

 

 

 

میباشد؟ درست جمله چند . 54

دارند. تاثیر هوشمندانه عملکرد در مخ ارتباطی و حرکتی حسی، بخشهاي الف)

میباشد. موثر حسی اطالعات کننده دریافت بیشترین داراي حس بر مغزي، پل از باالتر در واقع مرکز ب)

دارد. قرار بزاق تنظیم مرکز از پایینتري موقعیت در ایستاده، فرد یک در تنفسی انعکاسهاي مرکز ج)

است. نخاعی مغزي مایع با مستقیم تماس در مخ، قشر به آن الیه نزدیکترین نظیر مغز، محافظ الیه سختترین به مغز پرده نزدیکترین د)

2314

 

 

 

 

است؟ درست نخاعی – مغزي مایع مورد در عبارت چند . 55

دارند. وجود مغز بطنهاي تمام در الف)

است. کرده پر را مننژ پردههاي بین فضاي ب)

میشوند. ترشح و بطنهاي درون مویرگی شبکه از ج)

میکنند. حفاظت را مخ و مغز ساقه نخاع، مخچه، ضربهگیر یک مانند د)

12

123

 

4

میکند؟ تکمیل نادرست صورت به را مقابل جمله زیر، گزینههاي از مورد چند دست، کشیدن عقب انعکاس با رابطه در . 56

 

 

 

 

 

است. ................. نوع از .................. نورون بین سیناپس .................. ، .................. نورون بین سیناپس

مهاري - رابط و حسی – همانند – سر سه ماهیچه حرکتی و رابط الف)

تحریکی – سر دو ماهیچه حرکتی نورون و رابط – همانند - رابط و حسی ب)

مهاري – سر دو ماهیچه و حرکتی – برخالف – سر سه ماهیچه و حرکتی ج)

تحریکی – سر سه ماهیچه حرکتی و رابط – برخالف – رابط و حسی د) مهاري – سر

سه ماهیچه حرکتی و رابط – خالف بر – دوسر ماهیچه حرکتی و رابط هـ)

1234
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میکند؟ تکمیل درستی به را زیر جمله شده داده عبارتهاي از مورد چند . 57

 " ................. بگوییم نیست درست "
میگیرند.  قرار محیطی عصبی دستگاه خودمختار بخش تاثیر تحت دارند، ارتباط یکدیگر با بینابینی صفحات طریق از که ماهیچهاي سلولهاي الف)

 

 

 

است. ارادي پیکري، عصبی دستگاه توسط ارسالی حرکتی پیامهاي تمام ب)

باشد. خودمختار عصبی دستگاه از بخشی با همسو میتواند کلیه، فوق غده مرکزي بخش عملکردهاي از انواعی ج)

مییابد. افزایش قلب ده برون میزان (پاراسمپاتیک)، حس پادهم اعصاب فعالیت اثر در د)

میباشد. محیطی عصبی دستگاه خودمختار بخش کنترل تحت میزراه خارجی بنداره انسان در هـ)

مورد  یک مورد  چهار مورد  سه مورد  دو

 

 

 

 

 

میکند؟ تکمیل درستی به را زیر جملهي زیر عبارات از مورد چند . 58

« .................. نیست ممکن .................. که مرکزي عصبی سیستم از «بخشی

باشد. داشته نقشی دست کشیدن عقب انعکاس در – دارد قرار میانی مغز باالي الف) باشد. داشته

نقش ویژه حواس از ناشی حسی اطالعات پردازش در – دارد قرار النخاع بصل زیر ب)

باشد. داشته نقش مخ قشر حرکتی اطالعات پردازش در – دارد قرار چهارم بطن پشت در ج)

باشد. ارتباط در حسی اطالعات اغلب اولیه پردازش مرکز با – است ارتباط در بویایی پیاز با د)

4321

 

 

« .................. ممکن .................. ماهیچههاي «انقباض میکند؟ کامل درستی به را مقابل جمله شده داده موارد از مورد چند . 59

نیست ـ حرکتی نورونهاي دخالت بدون قلبی، ب) نیست. ـ خودمختار نورونهاي توسط تنفسی، الف)

است. ـ مغز دخالت بدون اسکلتی، د) است. ـ خودمختار نورونهاي دخالت بدون صاف، ج)

چهار  سه دو یک

 

 

« ................. ندارد نقش تنفس در مواد اختصاصی گردش که جانوري «هر است؟ نشده بیان درستی به مورد چند . 60

است. مایع حاوي و بوده بنبست نایدیسی پایانی انشعابات (

دارد. نقش سلولها به مواد انتقال در همولنف (

میشود. تخلیه روده به مالپیگی لولههاي محتواي (

میکند. کنترل را بند همان ماهیچهها فعالیت که دارد عصبی گره یک بدن بند هر در (

1

2

3

4

1234

 

 

 

 

 

میکند؟ کامل درستی به را دادهشده عبارت زیر، موارد از تعداد چه . 61

« .................. نورون غشاي سوي دو پتانسیل اختالف که عمل پتانسیل نمودار از بخشی هر «در

میشود. وارد سلول درون به دریچهدار کانال نوعی طریق از سدیم یون است، افزایش حال در الف)

میکند. حرکت خود غلظت شیب جهت خالف در یون نوعی است، کاهش حال در ب)

بستهاند. دریچهدار کانالهاي نوع دو هر است، مقدار بیشترین در ج)

است. باز دریچهدار کانالهاي انواع از یکی است، مقدار کمترین در د)

مورد  یک مورد  چهار مورد  سه مورد  دو

 

 

 

 

 

است؟ مناسب زیر عبارت تکمیل براي مورد، چند . 62

«. .................. تا است الزم خارجی یا داخلی شیمیایی محرك هر به پاسخ بروز بهمنظور پریاختهاي، جاندار هر «در

شود. تبدیل عصبی پیام به محرك اثر الف-

نماید. تغییر پسسیناپسی یاختۀ غشاي نفوذپذیري ب- گردند. متصل خود

اختصاصی گیرندههاي به شیمیایی مولکولهاي ج- شوند. تخلیه سیناپسی

فضاي در ترشحی (وزیکول)هاي کیسه ریز محتویات د-

1234
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است؟ صحیح انسان میلین فاقد عصبی یاختۀ یک با ارتباط در مورد، چند معمول بهطور . 63

است. وابسته مجاورش نقطۀ در عمل پتانسیل تولید به عصبی رشتۀ از نقطه هر در عمل پتانسیل ایجاد الف-

است. ثابتی مقدار یکنواخت)، قطر (با عصبی رشتۀ یک متوالی نقطۀ دو هر بین در عصبی پیام هدایت سرعت ب-

میگذرد.  غشا از یون نوع یک فقط میرسد، خود حد بیشترین به غشا سوي دو پتانسیل اختالف که زمانی در ج-

ماند. خواهد تغییر بدون غشا سوي دو پتانسیل اختالف مقدار یونی، دریچهدار کانال نوع دو هر بستهشدن با د-

1234

 

 

 

 

کند؟ می تکمیل نادرستی به را زیر جملۀ شده، ذکر هاي گزینه از مورد چند .

64 " .......... دست، کشیدن عقب انعکاس در دخیل حرکتی هاي نورون تمامی "
دارند. مهارکننده همایۀ نخاع، خاکستري بخش در رابط نورون یک حداقل با الف-

دارند. کننده تحریک همایۀ مخطط، ظاهر با یاختههایی داراي ماهیچههاي با ب-

ببینند. آسیب اماس، بیماري در ایمنی سیستم زیاد فعالیت براثر است ممکن پ-

کنند. نمی عبور نخاعی عصب پشتی ریشۀ از که هستند آسههایی داراي ت-

مورد چهار مورد  سه مورد  دو  

 

 

مورد یک

میکند؟ کامل درستی به را زیر عبارت مورد چند . 65

« ................... و کند ترشح عصبی ناقلهاي میتواند که نورونی هر گفت نمیتوان سالم، انسان یک عصبی دستگاه «در

 

 

 

میباشد. خود آسۀ طول در عصبی پیام جهشی هدایت فاقد دارد، قرار نخاع خاکستري مادة در آن اجزاي تمامی الف)

میرساند. غدد و ماهیچه به نخاع یا مغز از را عصبی پیامهاي دارد، خود جسمیاختهاي به متصل میلیندار عصبی رشته ب)

میدهد. انجام انتشار نوعی با را پتاسیم یون خروج و سدیم یون ورود همواره نماید، منتقل حرکتی نورون به را عصبی پیام پ)

میدهد. تغییر را پسهمایهاي یاختۀ غشاي الکتریکی پتانسیل قطعاً است، فراوان دارینههاي داراي ت)

مورد  چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک

 

 

 

 

 

کند؟ تکمیل درستی به زیررا جملۀ میتواند مورد چند . 66

" ........................ میتواند .................. عصبی یاختۀ یک "
دهد. انتقال غده یک به را عصبی پیامهاي - حرکتی عصبی یاختۀ همانند حسی، الف) باشد. رانویه

گره داراي خود آکسون طول در - حسی عصبی یاختۀ همانند رابط، ب) باشد. نخاعی عصب شکمی

ریشۀ درون آسههایی داراي - رابط عصبی یاختۀ برخالف نخاع حرکتی پ) باشد. داشته منشعب

دارینۀ - حسی عصبی یاختۀ برخالف رابط ت)

مورد چهار مورد سه مورد دو مورد یک

میکند؟  بیان درستی به را خودمختار عصبی دستگاه در موجود یاختۀ هر ویژگی زیر مورد چند . 67

 

 

 

غشا در پروتئین جنس از کانالهایی وجود الف)

نورونها از دفاع و زیستی انرژي مصرف ب)

مغزي نوار در آنها الکتریکی جریان ثبت پ)

صاف ماهیچههاي به عصبی پیام انتقال توانایی ت)

مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد صفر

 

 

 

 

میباشند؟ صحیح گوسفند مغز در موجود ساختارهاي با رابطه در زیر عبارات از مورد چند . 68

مویرگهاست. ساختار در بههمچسبیده سلولهاي داراي بدن، انعکاسهاي از برخی مسئول الف)طناب

کنیم. خارج را مننژ باقیماندة و کرده باز را مغز شکمی، سمت از باید رابطپینهاي مشاهدة ب)براي

میدهد. رخ گوسفند مغز تشریح هنگام مشاهده، قابل کوچکتر رابط دوطرف در نخاعی _ مغزي مایع ج)ترشح

نمود. مشاهده را حسی اطالعات اکثر اولیه پردازش مرکز میتوان سوم بطن پایینی لبۀ د)در

1234
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حواس : دوم فصل

درون به پروتئینی کانالهاي طریق از سدیم یونهاي که هنگامی نخاعی، رابط نورون یک «در میکند؟ کامل نامناسب بهطور را مقابل عبارت مورد چند . 69

 

 

« .................. است ممکن میشوند، وارد یاخته

باشد. کاهش حال در یاخته درون به نسبت یاخته بیرون الکتریکی پتانسیل - الف

 

 

شود. هدایت عصبی یاختۀ طول در جهشی بهصورت عصبی پیام - ب

کند. سلول وارد را پتاسیم یون مولکول مصرف با غشایی پروتئین نوعی - ج

نباشد. متفاوت آرامش پتانسیل حالت با غشا سوي دو در پتاسیم و سدیم یونهاي غلظت - د

ATP

1234

 

 

میکنند؟ کامل بهدرستی را شده داده عبارت زیر، موارد از تعداد چه . 70 شوند.» جابهجا

........................................ بهوسیلۀ میتوانند پتاسیم، یونهاي .................. سدیم یونهاي نورونها، در عمل پتانسیل منحنی .................. قسمت «در

 

 

 

سدیم-پتاسیم پمپهاي – همانند – پایینرو الف-

دریچه فاقد یونی کانالهاي – برخالف – باالرو ب-

غشا مولکولهاي فراوانترین – همانند – پایینرو ج-

دریچهدار یونی کانالهاي – برخالف – باالرو د-

1234

 

 

 

 

 

میکند؟ تکمیل صحیحی طور به را زیر جملۀ مورد، چند . 71

........................................ عنبیه فرد، یک در معمول، طور به

دارد. نقش انرژي ذخیرهي و تولید در الف)

دارد. نقش نوري هاي گیرنده تحریک در ب)

میدهد. تغییر را عدسی قطر خود، عضالت واسطۀ به ج)

دارد. قرار عدسی پشت در که است مشیمیه از بخشی د)

1234

 

 

 

 

میکند؟ کامل مناسب بهطور را زیر عبارت مورد، چند . 72

........................................ انسان، چشم میانی الیۀ از بخشی

است. درآمده برجسته و شفاف بهصورت الف- میدهد.

وضعیت تغییر محرك، به پاسخ در ب- میشود. تغذیه

عدسی جلو شفاف مایع توسط ج- است. تماس در نورونها و

نوري گیرندههاي داراي الیۀ با د-

1234

 

 

.................. گیرندههاي میباشند؟ شیمیایی گیرندههاي داراي مورد چند . 73

مگس پاي روي موهاي در موجود ج) بینی حفرة سقف در موجود ب) رگها دیوارة در خون فشار الف)

زبان روي چشایی و) پوست در فشار هـ) آئورت در اکسیژن میزان د)

4321
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.................. نیست ممکن چشم شفاف محیطهاي میکند؟ کامل درستی به را زیر جملۀ مورد چند . 74

باشند. چشم از الیه دو با مستقیم تماس در الف)

باشد. داشته نقش تصویر تشکیل محل تعیین در ب)

 

 

 

باشند. صاف ماهیچهاي الیههاي داراي ج)

باشند. داشته نقش بدن همایستایی حفظ در د)

باشند. زنده سلول داراي هـ)

شود. آستیگماتیسم ایجاد سبب فرد در اختالل اثر در و)

4321

 

 

 

 

 

است؟ درست زیر موارد از مورد چند . 75

است. مفصلی سطح دو داراي انسان در رکابی استخوان الف)

دارد. مشترك مرز دیگر لوبهاي همۀ با گیجگاهی لوب فقط انسان مغز نیمکرة هر در ب)

مییابد. افزایش مخروطی سلولهاي فعالیت سمپاتیک اعصاب تحریک اثر در ج)

میشوند. تحریک متفاوتی شدید محركهاي با انسان در درد گیرندههاي د)

میکند. جابهجا را صماخ پردة پشت هواي شیپوراستاش هـ)

2345

 

 

 

دارند؟ قرار مغز در زیر، موارد از مورد چند . 76

بویایی حسی نورون یاختهاي جسم الف-

بعدي نورون با بویایی حسی نورونهاي بین سیناپس ب-محل

بویایی ج-پیاز

. نمیباشد مغز در موارد از کدام هیچ مورد سه مورد دو مورد یک

 

 

 

 

میکند؟ کامل بهدرستی را زیر عبارت مورد چند . 77

«........................... گیرنده مانند انسان بویایی «گیرندة

است. مژك داراي ماهی، جانبی خط در الف)

است. شیمیایی گیرندة نوعی چشایی، ج)

 

 

میکند. تبدیل عصبی پیام به را محرك اثر دندریت، دما، ب)

است. پیوندي پوشش فاقد درد، د)

1234

 

 

 

 

 

میکند؟ کامل نادرستی به را زیر عبارت مورد چند . 78

« .......................................... انسان، بویایی «گیرندههاي

دارند. مژك دندریت، جاي به که هستند عصبی یاختههاي الف)

میبرند. مخ به خود دارینههاي با را پیام ب)

میدهند. سیناپس بویایی، پیاز از قبل ج) میکنند. ارسال نخاع و مغز

مرکزي عصبی دستگاه به را بویایی پیامهاي د)

1234

 

 

 

است؟ صحیح گزینه کدام زیر عبارات به توجه با . 79

حساساند. خون و محیط دمایی تغییرات به دو هر و دارند قرار بزرگ سیاهرگهاي برخی دیوارة و پوست در دمایی گیرندههاي الف)

حساساند. ماهیچه طول تغییرات به اسکلتی ماهیچههاي درون وضعیت گیرندههاي ب)

میدهند. پاسخ سرخرگها دیواره و پوست بافتی آسیبهاي به درد گیرندههاي ج)

میدهند. پاسخ ارتعاش و فشاري محركهاي به لبها و انگشتان نوك در تماس گیرندههاي د)

هستند. درست «الف» برخالف «د» و «ج» هستند.  درست ج همانند «ب» و «الف»

است. نادرست «ج» و «الف» برخالف «د» است. نادرست «د» و «ج» همانند «ب»
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است؟ شده بیان بهدرستی چشم کرة الیۀ خارجیترین از بخشی ویژگیهاي مورد در زیر عبارات از مورد چند . 80

است. گرفته قرار بینایی عصب با تماس در الف)

نمیکند. عبور آن از نور که محکم و سفیدرنگ پردهاي ب)

میشوند.  چشم به واردشده نور همگرایی باعث شفافیت دلیل به که پردهاي ج)

میشود. تحریک زیاد نور در آن نوري گیرندههاي بیشتر د)

1234

 

 

 

 

«.................. به مبتال فرد هر در » نمیکند؟ تکمیل درستی به را روبهرو عبارت مورد چند . 81

میکند. روبهرو مشکل با را دور اشیاء واضح دیدن عدسی، انعطاف کاهش پیرچشمی، الف) کند. رفع

میتواند را شبکیه جلوي در تصویر تشکیل مشکل واگرا عدسی از استفاده نزدیکبینی، ب)

کند. رفع میتواند را شبکیه پشت در تصویر تشکیل مشکل همگرا عدسی از استفاده دوربینی، ج) میکند. جلوگیري

شبکیه نقطه یک روي نور پرتوهاي منظم رسیدن هم به از قرنیه نبودن کروي و صاف آستیگماتیسم، د)

1234

 

 

 

 

است؟ شده بیان درستی به انسان گوش مورد در زیر عبارات از مورد چند . 82

ندارد. نقشی نیمدایرهاي مجاري مژكدار یاختههاي تحریک در که است بیرونی گوش از بخشی گوش الله الف)

میشود. محافظت گیجگاهی استخوان توسط تنها که است بیرونی گوش از بخشی شنوایی مجراي ب)

دارد. نقش گوش حلزون مژكدار یاختههاي تحریک در که هواست از پر استخوانی محفظهاي میانی گوش ج)

ندارد. نقشی بدن وضعیت تنظیم مرکز به عصبی پیام فرستادن در درونی گوش دهلیزي بخش د)

 1234

 

 

 

 

 

میکند؟ تکمیل نادرست بهطور را زیر جملۀ عبارت چند . 83

« .................. قطع بهطور میشود نورون یک الکتریکی پتانسیل تغییر باعث که عصبی ناقل «هر

گردد. آن الکتریکی فعالیت در تغییر سبب پسسیناپسی یاختۀ به ورود با میتواند الف)

میشود. عمل پتانسیل ایجاد سبب سدیمی، دریچهدار کانالهاي کردن باز با ب)

است. شده آزاد آن پیشسیناپسی نورون آکسون انتهاي از ج)

میشود. تجزیه سیناپسی فضاي در آنزیمهایی توسط د)

1234

 

 

 

 

است؟ صحیح عبارت چند . 84

است. داده رخ گیرندهاي سازش کند، تحریک ایجاد گیرندهاي در ثابت محرکی هرگاه گفت نمیتوان الف)

نمیشود. گیرندهاي سازش ایجاد باعث کنند، اثر خود برگیرنده بلندمدت و ثابت اگر حتی آسیبرسان، محركهاي ب)

ندارد. میدهد رخ سلول در که عملی پتانسیلهاي تعداد بر تأثیري گیرنده، بر محرك اثر زمان مدت ج)

شود. گیرنده در عمل پتانسیل ایجاد عدم باعث شرایطی در میتواند خود، ویژه گیرنده با محرکی برخورد د)

1234

................. حسی گیرندههاي .................. فرایند .................. محركها، .................. فرایند . 85

میدهد. رخ نخاع و مغز از قطعاًخارج ـ سازش ـ همانند ـ اثر دریافت میشود. انجام مرکزي عصبی دستگاه توسط فقط ـ شدن

تحریک ـ برخالف ـ اثر درك ندارد. ارتباطی محرك نوع به ـ سازش ـ برخالف ـ اثر دریافت

میگیرد. صورت گیرنده سلول خود در ـ شدن تحریک ـ همانند ـ اثر درك
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است؟ صحیح پیکري حواس با ارتباط در زیر عبارات از عبارت چند . 86

شود. الکتریکی فعالیت تغییر به منجر میتواند مکانیکی تغییر یک انسان، بدن یاختههاي از گروهی در الف)

میباشد. لیمبیک سامانه با مستقیم ارتباط در که میشود مغز از بخشی به پیام ارسال سبب دمایی و مکانیکی گیرندههاي از نوعی تحریک ب)

گیرند.  قرار بدن اصلی بافتهاي انواع همه با ارتباط در میتواند مکانیکی حسی گیرندههاي ج)

میکنند. کمک استخوانها ماندن یکدیگر کنار به که شوند یافت بدن از بخشی درون میتوانند وضعیت حس گیرندههاي د)

1324

 

 

 

 

است؟ صحیح زیر موارد از مورد چند . 87

است. نزدیکتر آکسون انتهاي به مخروطی گیرندة هسته به نسبت استوانهاي گیرندة هستۀ الف)

دارد. نقش شبکیه روي بر نور تمرکز در عدسی و زجاجیه همانند زاللیه ب)

میشوند. منقبض عنبیه حلقوي ماهیچههاي مخروطی، گیرندههاي حد از بیش تحریک صورت در ج)

دارد. نقش است، تماس در آنها با که قسمتهایی تمام تغذیه در زاللیه گفت نمیتوان د)

1234

 

 

 

 

است؟ نادرست مورد چند انسان، چشم ساختار و بینایی فرایند با رابطه در . 88

میکند. نهایی پردازش را چشم یک عصبی پیامهاي مخ، قشر پسسري لوب هر الف)

میشود. دیده آن درونی بخش در مغز برش از پس فقط بینایی (چلیپاي) کیاسماي ب)

میشوند. اولیه پردازش تاالموس در ابتدا کیاسما به رسیدن از قبل بینایی پیامهاي ج)

میرود. مقابل نیمکره تاالموس به چشم هر از بینایی عصب آکسون هر د)

1234

 

 

 

 

« .................. گفت «نمیتوان میکند؟ تکمیل صحیح طور به را مقابل عبارت زیر موارد از مورد چند . 89

میدهد. رخ دیرتر سندانی استخوان ارتعاش به نسبت صماخ پرده ارتعاش الف)

میشود. کاسته مجرا قطر از میشویم نزدیکتر حلزون مجراي انتهاي به چه هر ب)

است. میانی گوش استخوان کوچکترین چکشی استخوان ج)

میشوند. تحریک بیضی دریچۀ لرزش با نیمدایره مجاري در مژكدار یاختههاي د)

123

 

 

 

 

4

است؟ صحیح انسان بدن چشایی حس ارتباط در زیر عبارات از مورد چند . 90

باشند. داشته قرار چشایی جوانههاي از خارج میتوانند دارند، نقش غذا مزه و درك در که گیرندههایی الف)

میشوند. یافت زبان برجستگیهاي در فقط میگیرند، قرار بزاق در شده حل غذاي ذرههاي تحتتأثیر که گیرندههایی ب)

ندارند. مستقیم ارتباط سلولها از گروهی با چشایی جوانه در موجود عصبی رشتههاي ج)

نماید. عبور مغزي ـ خونی سد از میتواند میکند، تحریک را اومامی مزه که مولکولی د)

1234

 

 

 

 

است؟ صحیح زیر موارد از مورد چند . 91

میشود. عصبی رشتههاي تحریک باعث چشایی جوانۀ در موجود سلول هر الف)

است. تماس در پشتیبان یاختۀ با دارد را خود غشاي پتانسیل در تغییر توانایی که یاختهاي هر چشایی جوانۀ در ب)

دارد. قرار زبان روي برجستگیهاي در تنها چشایی جوانۀ ج)

است. پوششی بافت نوعی دارد نقش غذا اصلی مزههاي درك در که شیمیایی گیرندة هر د)

1234
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میباشد؟ صحیح زیر عبارات از مورد چند . 92

است. جهشی بصورت عصبی پیام انتقال گوش عصب میلیندار رشتههاي در الف)

میشوند. ارسال مغز به و پردازش حلزونی بخش در صوتی امواج انسان، گوش در ب)

میگردد.  غذا طعم احساس بهبود سبب پاراسمپاتیک فعالیت ج)

میکنند. تبدیل عمل پتانسیل به را صوتی امواج گوش حلزون مژكدار گیرندههاي د)

123

 

 

4

.................. چشم پررگ الیه .................. چشم نوري گیرنده حاوي الیه میکند؟ تکمیل نادرستی به را عبارت مورد چند . 93

است. رنگدانهدار - همانند ب) متصلاند. عنبیه صاف ماهیچههاي با - همانند الف) ارتباطاند. در عدسی

تغذیهکننده مایع با - برخالف د) میشوند. تغذیه ژلهاي مایعی توسط - برخالف ج)

1234

است؟  صحیح انسان در حسی گیرندههاي با رابطه در مورد چند . 94

باشد.  تماس در

 

 

 

مستقیماً زیاد یاختهاي بین فضاي با یاختههاي با میتواند لیزوزیم انسان چشم در الف)

دارند. تعلق انسان بدن بافت سادهترین به زبان در چشایی جوانه یاختههاي اغلب ب)

دارند. رشتهمانند ساختار خود سمت دو در گوش نیمدایره مجاري دیواره سلولهاي بیشترین ج)

میکنند. ارسال مخ خاکستري قشر به را عصبی پیام بینی حفره سقف در مستقر یاختههاي از برخی د)

نیست. وضعیت تغییر به قادر محرك به پاسخ در انسان چشم الیه داخلیترین از بخشی هـ)

1234

 

 

 

است؟ نادرست زیر عبارات از مورد چند . 95

باشد. برابر میتواند عصبی سلول بیرون و درون سدیم غلظت عمل، پتانسیل نمودار از بخشی در الف)

شوند. چشم داخل به نور ورود افزایش به منجر میتوانند میشوند فشارخون کاهش باعث که خودمختاري اعصاب ب)

باشند. موثر بدن دماي حفظ در میتوانند میشوند عصبدهی پیکري اعصاب توسط که ماهیچههایی ج)

شدهاند. تشکیل حسی نورونهاي دندریت انتهاي از دارند قرار پوست در که پیکري حواس گیرندههاي د)

1234

 

 

 

 

است؟ درست حسی گیرندههاي مورد در زیر موارد از مورد چند . 96

میباشد. مشاهده قابل درم بخش در میباشد خود دندریت انتهاي اطراف در پیوندي بافت الیه چند داراي که گیرندهاي الف)

دارد. نقش مو پیاز ایجاد در بخش آن که داشته قرار آن از بخشی در پوست ساختار در گیرنده سطحیترین ب)

کمترند. خون فشار اما بیشتر خون حجم داراي مویرگ به نسبت میباشند دمایی گیرنده داراي که رگهایی ج)

میباشد. محركها اثر به حساسیت بیشترین داراي و شده یافت بدن بافتهاي اغلب در پوست در پوشش بدون گیرنده سطحیترین د)

1234

 

 

 

 

 

میکنند؟ تکمیل درستی بهصورت را زیر عبارت مورد چند . 97

.................. دارد قرار پوست عمیقتر نواحی در گیرندهها دیگر به نسبت که پیکري حسی گیرنده ساختمان در

ندارد. وجود دندریت انتهاي سوي به عصبی پیام جهشی هدایت امکان الف)

است. آن اطراف پوششی بافت شکل تغییر آن، غشاي پتانسیل تغییر علت ب) میکند. تحریک را رانویه گره

اولین سپس میدهد تغییر را دندریت انتهاي الکتریکی پتانسیل ابتدا محرك، ج) پوششاند. از بیرون گرهها

بقیه دارد، قرار پوشش درون رانویه گره اولین تنها د)

1234
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میکنند؟ تکمیل بهدرستی را زیر عبارت زیر موارد از مورد چند . 98

..................................................... چشم، کره داخلی ماهیچههاي همۀ

دارند. نقش شبکیه روي تصویر تشکیل در ب) ندارند. سارکومر خود ساختار در الف)

میباشند. زجاجیه با تماس در د) میباشند. انشعاب داراي و شکل استوانهاي ج)

1234

میکند؟  کامل بهدرستی را زیر جمله زیر موارد از مورد چند . 99

میکند بیشتري کمک آنها در خون ممتد جریان به دیواره صاف ماهیچههاي و اطراف اسکلتی ماهیچههاي انقباض بهترتیب که رگهایی ساختار «در

 « .................

 

 

 

باشد. داشته وجود درد و دمایی گیرندههاي است ممکن الف)

دارد. وجود کشسان رشتههاي از مشبک الیههایی ب)

شود. یافت آنها در ویژه حواس به مربوط گیرندهاي نیست ممکن ج)

باشد. داشته وجود آنها در پیکري حواس به مربوط گیرندهاي است ممکن د)

4321

 

 

 

 

میباشد؟ درست چشم کره با مرتبط ماهیچههاي همه مورد در زیر موارد از مورد چند . 100

میکنند. دریافت فرمان پیکري اعصاب از خود انقباض براي الف)

ندارند. تقسیم قدرت تولد از بعد ب)

دارند. مستقیم تماس چشم کره الیه خارجیترین با ج)

است. رفته کار به میوزین و اکتین پروتئینی رشتههاي آنها همه ساختار در د)

1234

 

 

 

 

باشد؟ درست تواند می چشم بیماريهاي درباره مورد چند . 101

است. کمتر سالم افراد چشم به نسبت بین، نزدیک چشم در مژگانی عضالت انقباض میزان الف)

است. کمتر جوان، افراد به نسبت مسن افراد در چشم عدسی قطر تغییرات ب)

است کمتر عادي افراد به دوربین،نسبت افراد در چشم عدسی کانونی فاصله ج)

نمود. استفاده کمتر همگرایی با عدسیهایی از باید نزدیکبینی اصالح براي د)

1234

 

 

 

 

" . ................. بینی، نزدیک بیماري در " کند؟ کامل درستی به را مقابل جمله تواند می مورد چند . 102

میکنند. طی زجاجیه درون را کمتري مسافت نوري پرتوهاي الف)

مییابد. کاهش مژگانی عضالت سارکومرهاي طول ب)

میباشند. نوري پرتوهاي تمرکز محل به شبکیه سلولهاي نزدیکترین نوري، گیرندههاي ج)

میباشد. بزرگتر چشم کره شعاع دوربینی، بیماري برخالف د)

1234

 

 

 

 

 

 

میکند؟ تکمیل را مقابل جمله نادرستی به مورد چند . 103

میشود. .................. باعث مستقیم بهطور .................. ارتعاش گفت میتوان

سندانی استخوان لرزش – چکشی استخوان الف)

بیضی دریچه لرزش – رکابی استخوان ب)

گوش حسی نورونهاي تحریک – حلزون درون مایع ج) صماخ پرده به نسبت استخوان

دورترین ارتعاش – میانی گوش استخوان بزرگترین د) گوش حلزونی درون مایع

ارتعاش – رکابی استخوان هـ)

1234
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. .................. سالم انسان یک در میکند؟ تکمیل نادرستی به را روبهرو جملۀ مورد، چند . 104

ندارد. قرار محیطی عصبی دستگاه حرکتی بخش کنترل تحت چشم، جلوي رنگین بخش الف)

است. زیاد بسیار نور به نسبت شبکیه مخروطی سلولهاي حساسیت ب)

دارند.  قرار صماخ پردة به نسبت باالتري سطح در نیمدایره مجاري ایستاده، حالت در ج)

میگیرد. انجام مخ قشر در فقط گوش مژكدار سلولهاي از یک هر به مربوط اطالعات پردازش د)

1234

 

 

 

 

 

میکند؟ کامل درستی به را زیر جمله مورد چند . 105 «.

..................... نمیتواند .................. برخالف دارد، وجود .................. در که نورونی «هر

باشد. تماس در محرك با مستقیماً – بویایی مخاط گیرندههاي – جیرجیرك شنوایی اندام الف)

باشد. داشته مژك – انسان چشایی گیرندههاي – بویایی پیاز در آن یاختهاي جسم ب) باشند. مژك داراي –
ماهیها جانبی خط گیرندههاي نورونهاي – شنوایی اندام مانند کمان ساختار سوي دو ج) شوند. تحریک

الکترومغناطیس امواج با – زنبور مرکب چشم گیرندههاي – زنگی مار چشم جلوي و زیر د)

مورد  مورد  مورد  مورد  1234

 

 

 

 

میکنند؟ کامل بهدرستی را زیر جمله گزینه چند . 106

.................. انسان، در .................. گیرندههاي همانند .................. گیرندههاي

تماساند. در ژالتینی پوشش با آنها مژكهاي شنوایی- - ماهی جانبی خط در مکانیکی الف)

میکند. ایجاد بینایی میدان از بخشی از کوچکی تصویر - نوري - مرکب چشم در نوري ب)

هستند. مکانیکی نوع از – شنوایی - جیرجیرك پاي در صدا ج) میدهند. تشخیص را ها

مولکول انواع بوي – بویایی - مگس پاي روي موهاي در شیمیایی د)

1234

نمایید.  مشخص را نادرست گزینه تصاویر به توجه با . 107

A B C

D E F

 

 

چشم. کره کوچکی از ناشی دوربینی - شد خواهد تشکیل شبکیه روي تصویر شمع، شدن دور با یا جایگاه در عدسی از استفاده با الف)

چشم. کره کوچکی از ناشی نزدیکبینی - شد خواهد تشکیل شبکیه روي تصویر شمع، شدن دور با یا جایگاه در عدسی از استفاده با ب)

یا قرنیه نادرست انحناي از ناشی آستیگماتیسم - شد خواهد تشکیل شبکیه روي تصویر قرنیه، وضعیت تغییر با یا جایگاه در عدسی از استفاده با ج)

عدسی. 

چشم.  کره بزرگی از ناشی دوربینی - شد خواهد تشکیل شبکیه روي تصویر شمع، شدن دور با یا جایگاه در عدسی از استفاده با د)

ندارد. عدسی به نیازي و است طبیعی چشم یک به مربوط است، شده تشکیل شبکیه روي اینکه به توجه با تصویر ه)

FA

DB

EC

EA

C

2145
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است؟ صحیح انسان گوش دهلیزي بخش در موجود گیرندههاي با ارتباط در مورد چند . 108

دارند. تماس پیرامونی مایع با خود، مژكهاي طریق از - الف

مینمایند. دخالت بدن وضعیت به مربوط پیامهاي از بخشی صدور در ب-

میشود.  باز آنها غشاي یونی کانالهاي ابتدا پیرامونی، مایع حرکت از پس - ج

میکنند. ارسال پوشیدهشده، پیوندي بافت نوعی با که مغز ساقۀ پشت در بخشی به را خود پیامهاي د-

1234

 

 

است؟ مناسب زیر عبارت تکمیل براي مورد، چند . 109 دارد.»

............................ که است متصل بخشی به رشتههایی بهوسیلۀ انسان چشم «عدسی

 

 

 

تماس چشم الیۀ داخلیترین با - الف

اتصال چشم رنگین ساختار به - ب

تماس مویرگها از مترشحه مایع با - ج

تکهستهاي و غیرمنشعب یاختههایی - د

1234

 

 

 

 

 

میکند؟ تکمیل درستی به را زیر عبارت مورد چند . 110 مییابد.»

............................... کنیم، نزدیکتر انسان سالم چشم به را شئ یک چه «هر

افزایش مولکول، نوعی فسفاتهاي بین پیوند شکستن الف) کاهش

آویزي، تارهاي کشش و مژگانی ماهیچههاي طول میزان ب)

افزایش چشم، الیۀ داخلیترین و عدسی عقب بین فاصلۀ ج)

کاهش آن، قطر با پرتوها منطبقکنندة بخش طول اختالف د)

1234

میباشد؟  صحیح دارد، قرار چشم ژلهاي مادة و زاللیه مایع با تماس در که انسان چشم میانی الیۀ از بخشی هر دربارة مورد چند . 111

 

 

 

میباشد. خود طول در یکسان ضخامت فاقد الف)

میباشد. تارچهاي ساختار با چندهستهاي ماهیچههاي فاقد ب)

میپردازد. انیدراز کربنیک آنزیم پیشمادههاي تولید به ج)

میکند. تنظیم را چشم کرة به ورودي نور میزان خود، ماهیچههاي ضخامت تغییر با د)

1234

 

 

 

 

 

میکنند؟ تکمیل درستی به را زیر عبارت مورد چند . 112 «

.................... باشد، نزدیک فاصلۀ از جسمی مشاهدة مشغول کم نور در عینک، بدون و عدسی شدید خمیدگی با فردي «اگر

گردد. می گشاد سمپاتیک عصبی هاي رشته پیام تحت مردمک،

الف) رسند. می هم به چشم شبکیه جلوي در جسم از بازتابیده

پرتوهاي ب) شوند. می تحریک نور به حساس مادة بیشترین داراي نوري

هاي گیرنده ج) کند. استفاده واگرا عدسی با عینکی از باید دورتر، فاصله در

جسمی صحیح مشاهدة منظور به د)
1234
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حرکتی دستگاه : سوم فصل
میکند؟ تکمیل صحیح طور به را زیر عبارت مورد چند . 113

.......................... است ممکن هم روي میوزین و اکتین لغزش

 

 

میدهد. رخ بدن مایعات به کلسیم ورود تأثیر تحت الف)

شود. یاخته میان تقسیم سبب میتوز آخر مرحله در ب)

z.شود یکدیگر به خط دو شدن نزدیک موجب ج)

0123

 

 

 

 

نمیباشد؟ صحیح همواره میوزین و اکتین با رابطه در زیر موارد از مورد چند . 114

میکند. لغزش آنها روي اکتین رشتههاي میوزین شدن کوتاه با الف)

میشود. دیده جانوري یاختههاي در تنها ب)

است. رفته کار به تارچهها ساختار در ماهیچهها، در ج)

میشوند. روشن نوار طول کاهش سبب ماهیچهها، در د)

1234

 

 

 

کمخونی انواع در که است شده پر استخوانی مغز از بخش است؟الف) نادرست عبارت چند شکل به باتوجه . 115

شود. تبدیل گلبولساز استخوان مغز به میتواند

است. کرده ترشح را آن که است پالسمایی منشأ با مایعی از پر بخش ب)

کنند. حرکت هم مجاورت در متمادي سالیان میدهد امکان استخوان دو به بخش مایع همانند بخش ج)

هستند. یکسان اصلی بافت به متعلق و بخشهاي د)

A

BE

FB

CD

1234

 

 

 

 

هستند؟ نادرست جمالت کدام . 116

شود. منجر استخوان پوکی به است ممکن صفرا ترشح در اختالل الف)

مییابد. کاهش سن افزایش با سالم ران سر و زنان استخوان تراکم میانگین ب)

کند. ایجاد استخوان قرمز مغز به زرد مغز تبدیل براي مانعی میتواند اسید فولیک شدید کمبود ج)

هستند. بیکربنات و کلسیم استخوان تشکیلدهنده یونهاي مهمترین د)

ج  _ ب ب  _ الف د  _ ج د  _ الف

است؟ صادق انسان چشم کرة داخل عضالت همۀ دربارة مورد، چند . 117

 

 

 

تماساند. در چشم کرة شفاف و ژلهاي مادة با الف)

هستند. محیطی عصبی دستگاه کنترل تحت ب)

میماند. باقی ثابت همواره تیره نوار طول آنها انقباض هنگام در ج)

دارند. اتصال چشم الیۀ داخلیترین به د)

1234

 

 

 

 

 

« .................. انسان «در است؟ صحیح مورد چند . 118

دارد. مفصل محوري و جانبی اسکلت استخوانهاي با ترقوه همانند جناغ استخوان الف)

دارد. مفصل محوري و جانبی استخوانهاي با ترقوه همانند لگن استخوان ب)

دارند. مفصل نامنظم استخوان با لگن مانند دندهها ج)

میباشند. محوري فقط هستند مستقیم تماس در مننژ پردههاي با که استخوانهایی د)

میشود. مفصل دراز استخوانهاي با خود انتهاي یک در فقط بازو همانند ران استخوان ( هـ

2345
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« .................. استخوان «در میکند؟ تکمیل را روبهرو جملۀ عبارت چند . 119

شدهاست. پر قرمز، مغز توسط هاورس مجراي ران، الف)

میشوند. ساخته استخوانی تیغههاي توسط خونی عناصر جناغ، ب)

 

 

شدهاست. احاطه استخوانی سلولهاي توسط هاورس مجراي جمجمه، ج)

میباشند. هورمونی گیرندههاي فاقد استخوانی سلولهاي لگن، د)

میشود. مشاهده _کاسهاي گوي و لوالیی مفصل بازو، هـ)

1234

 

 

 

 

است؟ نادرست عبارت چند . 120

یافت. هسته بدون سلولهایی میتوان هاورس سیستم مجراي درون الف)

سلولیاند. انشعابات داراي عصبی سلولهاي همانند استخوانی سلولهاي ب)

میدهد. تشکیل لوالیی مفصل دراز، استخوان دو با ران همانند بازو استخوان ج)

است. جانبی اسکلت با مفصلی داراي هم و محوري اسکلت با مفصلی داراي هم نیملگن هر د)

1234

 

 

میکند؟ تکمیل نادرستی به را زیر عبارت مورد چند . 121

« .................. میتوانند دو هر و .................. همانند .................. «استخوان

 

 

 

دهند. مفصل پهن استخوان با ـ بوده جانبی اسکلت جزو بازو، ـ ران الف)

باشند. داشته تحرك متحرك، مفصلی در ـ بوده جمجمه از بخشی باال، آروارة ـ پایین آروارة ب)

باشند. داشته مفصل دراز استخوان با ـ داشته قرار خود موازي استخوان به نسبت خارجیتري سطح در نازكنی، ـ زبرین زند ج)

دهند. تشکیل مفصل بازو استخوان با ـ بوده جانبی اسکلت جز کتف، ـ ترقوه د)

1234

 

 

 

 

است؟ صحیح زیر موارد از مورد چند . 122

است. هاورس مجراي فاقد استخوان قرمز مغز داراي استخوانی بافت هر قطع بهطور بالغ، و سالم انسان یک در الف)

باشند. گیرنده داراي اریتروپویتین براي نمیتوانند و بوده متفاوتی اندازههاي داراي هاورس سامانههاي ب)

شوند. جایگزین خونساز سلولهاي با شدهاند احاطه اسفنجی بافت توسط که چربی سلولهاي است ممکن ج)

کرد. مشاهده فشرده بافت از را، اسفنجی بافت در موجود خونی رگهاي عبور نمیتوان د)

1234

 

 

 

 

صحیحاند؟ زیر موارد از مورد چند هاورس سیستم با ارتباط در . 123

میکنند. برقرار را هاورس سیستمهاي مراکز بین ارتباط خونی رگهاي الف)

باشد. داشته مفصل نامنظم استخوان نوعی با میتواند جمجمه استخوان ب)

میشود. ساخته استخوانی یاختههاي توسط استخوانی، تیغههاي در موجود مواد تمام ج)

دارند. شکل بیضوي هستهاي آن، استخوانی سلولهاي د)

1234

 «.................. میتوانند دارند قرار اسفنجی استخوانی بافت مجاورت در که «یاختههایی است؟ صحیح مورد چند ران استخوان با رابطه در . 124

 

 

باشند. داشته نقش وراثتی مادة فاقد یاختههاي تولید در الف)

باشند. مستقیم تماس در هاورس سامانۀ یاختههاي با ب)

شوند. تبدیل گلبولساز استخوان مغز به ، ویتامین جذب در اختالل اثر در ج)

باشند. داشته گیرنده دوربرد شیمیایی پیکهاي برخی براي د)

B12

1234
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« .................. همانند .................. » میکنند؟ تکمیل درستی به را مقابل عبارت مورد چند . 125

است. متصل پهن استخوان به ، سر سه ماهیچه ـ سر دو ماهیچه الف) میآورند. دست

به گلوکز از را خود انرژي عمده ، کند یاختههاي ـ تند یاختههاي ب)

دارد.  نیاز به ، آندوپالسمی شبکۀ به کلسیم بازگشت ـ اکتین از میوزین سر شدن جدا ج)

دارد. قرار بدن پشتی سطح در ذوزنقهاي ـ ُسِرینی ماهیچه د)

ATP

123

 

 

 

 

4

« .................. ماهیچهاي سلولهاي در .................. که «هنگامی میکند؟ تکمیل صحیح بهطور را روبهرو جملۀ مورد چند . 126

میکند. نشت صاف آندوپالسمی شبکۀ به کلسیم یون دیافراگم، ـ میشود فرستاده ششها درون به دم هواي الف)

میشوند. نزدیک میوزین رشتههاي به خط بطنها، میوکارد ـ است بسته دولختی دریچۀ ب)

مییابد. افزایش روشن نوار رشتههاي طول دهلیزها، میوکارد ـ میشود شنیده قلب اول صداي ج) میکند. نشت

تارها اطراف به آندوپالسمی شبکۀ از کلسیم بطنها، میوکارد ـ مییابد کاهش بطنها خون حجم د)

Z

1234

B C D

میکنند؟ تکمیل صحیح بهطور را زیر جملۀ عبارت چند . 127

.................. نقطۀ از بیشتر ، نقطۀ ثبت هنگام در .................. که داشت بیان میتوان زیر منحنی به توجه «با

است.»

ـ بطنها میوکارد روشن صفحه طول الف)

ـ انبساط حال در قلبی حفرات تعداد ب)

ـ دهلیزها میوکارد سارکومر طول ج)

ـ آئورت سرخرگ ابتداي در خون فشار د)

ـ بطنها میوکارد آندوپالسمی شبکه درون کلسیم مقدار هـ)

D

C

B

B

C

C

1234

B C D

 

 

مینماید؟ تکمیل صحیح بهطور را زیر جملۀ عبارت چند . 128 است.»

............................. نقطۀ از کمتر ، نقطۀ ثبت هنگام در .................. که داشت بیان میتوان زیر منحنی به توجه «با

ـ بطنها میوکارد آندوپالسمی شبکۀ درون کلسیم مقدار الف)

ـ قلب باز دریچههاي تعداد ب) ـ بطنها میوکارد در

میوزین تا خط فاصله ج) ـ دهلیزها میوکارد میوزین هاي

رشته مجاور کلسیم مقدار د)

ـ دهلیزها خون حجم هـ)

C

D

D

ZB

B

B

1234

 

 

 

 

 

میکند؟ تکمیل بهدرستی را زیر جملۀ زیر موارد از مورد چند . 129

« ................................... بازو پشت سر سه ماهیچهاي یاختههاي «در

میشود. کوتاه روشن نوار طول میشود، نزدیک میوزین به خط که زمانی الف)

نمیکند. تغییر تیره نوار طول میشود، کوتاه روشن نوار که زمانی ب)

دارد. قرار خط دو بین که شده ساخته سارکومر یک از تارچه هر ج)

میشود. بازگردانده آندوپالسمی شبکه به فعال انتقال با کلسیم مییابد، افزایش روشن نوار طول که زمانی د)

Z

Z

1234
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« .................. که زمانی بازو سر دو ماهیچهاي یاختههاي «در میکند؟ تکمیل را مقابل جملۀ زیر موارد از مورد چند . 130

میشود. کوتاه روشن نوار رشتههاي طول میشود، نزدیک میوزین به خط الف)

است. شده کاسته آندوپالسمی شبکه درون کلسیم از میشود، کوتاه روشن نوار ب)

نمیکند.  تغییر تیره نوار طول میشود، بازگردانده آندوپالسمی شبکه به فعال انتقال با کلسیم ج)

میشود. افزوده تولید مقدار بر میشوند، متصل اکتین به میوزین رشتههاي سرهاي د)

Z

ADP

1234

 

 

 

 

است؟ صحیح آنها مقابل توضیحات از مورد چند ماهیچه، وظیفه با ارتباط در . 131

. دارند نقش اسکلت محوري و جانبی بخشهاي به متصل ماهیچههاي ارتباطات الف)

است. مؤثر اکتین رشتههاي به میوزین اتصال بدن حالت حفظ ب)

دارند. نقش استخوانها به متصل ماهیچههاي فقط ارادي اعمال ج)

. است باالتر بدن دماي باشد، بیشتر سیتوپالسم زمینهاي مادة در موجود کلسیم چه هر بدن دماي حفظ د)

3

←

←

←

←

124

 

 

 

« .................. باشد .................. زمانیکه بازو سر دو ماهیچۀ «در نادرستاند؟ مورد چند . 132

است. بیشتر کربنیک انیدراز فعالیت ـ بیشتر اکسیژن مصرف الف)

میشود. بیشتر

 

مقدار آن سیاهرگهاي خون در ـ بیشتر الکتیک اسید تولید ب)

است. متصل خود گیرندههاي به انسولین ـ بیشتر پلیمر به گلوکز تبدیل ج)

است.  کمتر الکتیک اسید تولید ـ بیشتر بیکربنات تولید مقدار د)

است. بیشتر تولید میزان ـ بیشتر دياکسید کربن تولید هـ)

CO2

ATP

1234

 

میکند؟ کامل بهدرستی را زیر جمله زیر موارد از مورد چند . 133

.................. که مییابد افزایش استخوانهایی حرکت و جابجایی نهایت در شوند، تحریک بصلالنخاع در افزایش به حساس گیرندههاي صورتیکه «در

میدهند. تشکیل را انسان اسکلت از بخشی جمجمه و مهرهها ستون همراه به الف)

 

 

هستند. ارتباط در مهره ستون از استخوانهایی و جناغ استخوان با ب)

دارد. وجود اسفنجی استخوانی بافت آنها درونی بخش در ج)

است. بیشتر اتمسفر یک از آن درون فشار که شده متصل بخشی به د)

co2

1234

 

 

 

نمود؟ کامل بهدرستی میتوان مورد چند با را زیر عبارت . 134

هستند. ................... استخوانهاي جزو .................. برخالف ..................

جانبی - جمجمه – میانی گوش استخوانهاي ب) محوري - ترقوه - دندهها الف)

جانبی - میانی گوش - نیملگن د) نامنظم دست- مچ - جمجمه استخوان ج) جانبی -

استخوان کوچکترین بدن- استخوان بزرگترین هـ)

1324

 

 

 

 

میباشد؟ درست پیوندي بافت نوع سختترین داراي اندام مورد در جمله چند . 135

دارد. نقش تنفسی گازهاي هدایت در موثر یاختههاي تولید در آن از بخشی الف)

دارد. نقش درونی گوش به بیرونی گوش از مکانیکی امواج انتقال در ب)

دارد. نقش بدن ضروري واکنشهاي انجام جهت معدنی ماده نوعی ذخیرهسازي در ج)

میشود. دیده مهرهداران اصلی بافت نوع یک از بیش آن، قطعه هر در د)

3241
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است؟ شده بیان درستی به ماهیچهاي تارچههاي ساختار با رابطه در زیر موارد از مورد چند . 136

میباشد. تارچه در سارکومر نام به تکرارشونده واحدهاي وجود ماهیچهاي، تار ظاهر بودن مخطط علت الف)

میگیرند. قرار یکدیگر کنار در مقاوم پیوندي بافت نوعی کمک به ماهیچهاي تارچههاي ب)

میشود.  ایجاد ضخیم و نازك رشتههاي گرفتن قرار هم کنار از ماهیچهاي، تارچههاي در تیره بخش هر ج)

است. مشاهده قابل ضخیم و نازك پروتئینهاي انواع از یکی فقط ماهیچهاي، تارچه یک روشن بخش هر در د)

1234

میکند؟  تکمیل نادرستی به را زیر جمله شده، داده عبارتهاي از مورد چند . 137

 " .................. گفت نمیتوان "
 

 

 

میباشد. انسان پاي ساق پشت ماهیچه تنها توام، ماهیچه الف)

میباشد. ذوزنقهاي ماهیچه از باالتر دلتایی ماهیچه انسان، بدن قائم حالت در ب)

میشود. کم بازو سر دو ماهیچه سارکومرهاي روشن نوارهاي طول بازو، به ساعد شدن نزدیک هنگام در ج)

میشوند. استخوان حرکت باعث اسکلتی ماهیچههاي همه د)

مورد  یک مورد  چهار مورد  سه مورد  دو

کردهاند؟  بیان بهدرستی را علمی مفهوم یک زیر عبارات از تعداد چه . 138

دارد. انرژي به نیاز آندوپالسمی شبکه به

 

 

بازگشت همانند هم، مجاورت در میوزین و اکتین لغزیدن الف)

میشود. آغاز قلبی دیاستول مرحله میوزین، رشته دم شدن ناپدید با ب)

هستند. فراوان مقادیر در میوگلوبین بهنام قرمزرنگی رنگدانه داراي کند نوع ماهیچهاي تارهاي ج)

میباشند. مرکزي موقعیت داراي و بیضیشکل اسکلتی ماهیچه سلولهاي هستههاي د)

مورد  مورد  مورد  مورد 

Ca2+

2413

 

 

 

 

میباشد؟ تند و کند ماهیچهاي تارهاي مشترك ویژگی زیر، موارد از مورد چند . 139

دهند. انجام بیهوازي تنفس میتوانند تار، نوع دو هر الف)

میکنند. مصرف اکسیژن اندازه یک به تار، نوع دو هر ب)

میباشند. گیرنده داراي عصبی ناقل براي تار، نوع دو هر ج)

کنند. تجزیه کامل بهطور را گلوکز میتوانند تار، نوع دو هر د)

1234

 

 

 

 

دهد؟ رخ میتواند زیر اتفاقات از مورد چند ران سر چهار ماهیچۀ در تنفسی، ظرفیت کاهش پی در . 140

ماهیچه. سیاهرگی خون پالسماي افزایش آ)

ندارند. پذیري سازش قابلیت که گیرندههایی تحریک ب)

سلولی تنفس از حاصل اکسید دي کربن تولید کاهش پ)

کبد. از قرمز گلبول تولید محرك هورمون تولید افزایش ت)

pH

3241

پی در .................. ماهیچهاي سلولهاي «در میکنند؟ کامل را جمله صحیحی شکل به زیر عبارتهاي از مورد چند مقابل جملۀ به توجه با . 141

 « .................

 

 

 

میکند. عبور عدسی از کمتري نور سمپاتیک عصبی دستگاه فعالیت ـ عنبیه مردمک تنگکنندة آ)

میشود. برداشته قلب نزدیک سیاهرگهاي روي از فشار روشن، مناطق شدن کوتاهتر ـ خارجی دندهاي بین ب)

میشود. خارج مثانه از ارادي شکل به ادرار آنها، طول طویلشدن با ـ راه میز خارجی بندارة پ)

بدهند. دست از را خود ذخایر قرمز رنگدانههاي که میشود باعث اکسیژن کمبود ـ شده ویژه شنا براي که ت)

مورد  مورد  مورد  مورد  2341
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شیمیایی تنظیم : چهارم فصل
دارد؟ وجود نادرست جمله چند . 142

دارند. نقش مویرگ سوي دو در هورمونها انتقال در اسمزي فشار اختالف و تراوش نیروي هردو (

 

 

میشوند. ترشح مخاطی ماده سمت به برونریز ترشحات و پایه غشاء سمت به گاسترین هورمون معده، غدة یک در (

دارد. نام عصبی انتقالدهنده ، میشود اگزوسیتوز نورون یک انتهاي از که شیمیایی پیک هر (

است. عصبی ناقل نوعی کوتاهبرد پیک هر (

1

2

3

4

1234

تغییر)  (با نماید؟ تکمیل بهدرستی را زیر جملۀ میتواند نامبرده موارد از مورد چند . 143

 

 

 

 

.................. عصبی ناقلهاي معمول، بهطور

میکنند. طی خون در را کوتاهتري مسافت هورمونها، با مقایسه در الف)

میشوند. آزاد و ساخته متفاوتی محركهاي به پاسخ در ب)

میشوند. سبب را مدتی کوتاه و سریع پاسخهاي ج)

دارند. نقش بدن فعالیتهاي کردن هماهنگ در و میباشند متنوع د)

1234

 

 

 

 

باشد؟ شده بیان درستی به میتواند عسل زنبور دربارة زیر مورد چند . 144

کند. دریافت را فرابنفش خاصی، شرایط تحت میتواند عسل، زنبور همانند انسان الف)

است. مرکب چشم داراي انسان، برخالف عسل زنبور ب)

کنند. برقرار ارتباط یکدیگر با فرومون از استفاده با میتوانند زنبورها پ)

میشود. دیده عسل زنبور در مالپیگی لولههاي نام به روده به متصل دفعی سامانۀ ت)

1234

 

 

.................. میکند ایجاد تشنگی احساس اسمزي، فشار افزایش با که عصبی دستگاه از بخشی میکند؟ کامل بهدرستی را مقابل عبارت مورد، چند . 145

میکند. تنظیم را فشارخون ب) دارد. کوتاهبرد و برد دور پیک ترشح توانایی الف)

دارد. قرار مغزي پل زیر در د) میبرد. باال را بدن دماي تب، هنگام ج)

1234

 

 

 

 

است؟ درست زیر جمالت از جمله چند . 146

میشود. ششها نایژك دیوارة در صاف ماهیچۀ انقباض موجب اپینفرین نور و اپینفرین هورمون الف)

میشود. ترشح خون رنین، نام به آنزیمی کلیه از خوناب، حجم کاهش با انسان در ( ب

میکند. فعال را نهنج زیر در تشنگی مرکز ادراري ضد هورمون معمول بهطور ( ج

میشود. کاسته معده شیرة در غلظت خون، به گاسترین ترشح کاهش با د)

مورد مورد  مورد  مورد 

H+

1234

 

 

 

است؟ شده بیان بهدرستی زیر موارد از مورد چند . 147

شود. خون هماتوکریت افزایش باعث میتواند کبد درونریز یاختههاي پرکاري الف)

است. ساحلی مناطق از بیشتر کوهستانی مناطق در گواتر شیوع ( ب

میشوند. کنترل کلیه، فوق محرك هورمون توسط کلیه فوق غده قشري و مرکزي بخش ( ج

0321
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است؟ درست انسان مورد در زیر جمالت از جمله چند . 148

کند. تحریک را پیشین هیپوفیز یاختههاي همۀ میتواند آزادکننده، هورمون هر الف)

میشود. ترشح پراکنده درونریز یاختههاي توسط که است هورمونی تأثیرات از استخوان مغز در فولیکاسید و آهن مصرف افزایش معمول، بهطور ب)

دارد.  وجود رشد صفحه یک دراز، استخوان هر سر در ج)

شوند. عصبی سلولهاي تحریک سبب میتوانند هورمونها بعضی د)

1234

 

 

 

 

 

 

کند؟ می تکمیل نادرستی به زیر جملۀ گزینه چند .

149 «. ....... ها، هورمون .................. عصبی هاي «ناقل

میشوند. ترشح و تولید عصبی یاختههاي توسط ـ همۀ برخالف الف)

دارند. گیرنده هدف یاختۀ درون ـ همۀ همانند ب)

هستند. کوتاهبرد پیک ـ اغلب برخالف ج) هستند. انسان بدن در تنظیمکننده

ارتباطی دستگاههاي شیمیایی پیکهاي - و د) میشوند. رها خود سازنده یاختۀ

از برونرانی وسیلۀ به ـ همانند هـ)

1234

 

 

 

 

است. .................. جملۀ .................. جملۀ . 150

میکند. ترشح سکرتین و گاسترین دوازدهه و معده درونریز غدد الف) دارند. کمی اي

یاخته بین فضاي یاختهها که است این درونریز غدد همۀ مشترك ویژگی ب)

میشود. بینیاختهاي فضاي وارد خون به ورود از قبل هورمونی هر ج) میریزد.

بدن سطح به مجرایی طریق از را خود ترشحات برونریزي غدة هر د)

نادرست «الف» ـ برخالف «د» درست «ب» ـ همانند «ج» نادرست «د» ـ برخالف «ب» درست «ج» ـ همانند «الف»

 

 

 

 

 

 

میکند؟ کامل نادرستی به را زیر جملۀ مورد چند . 151 میشود».

................................. باعث .................. از شده ترشح .................. »

پالسما کلسیم کاهش ـ پاراتیروئید ـ کلسیتونین افزایش الف)

خون انعقاد زمان افزایش ـ پاراتیروئید ـ هورمون کاهش ب) اي

ماهیچه انقباض روند در اختالل ـ تیروئید ـ کلسیتونین افزایش ج)

استخوان پوکی ـ یائسگی از پس تخمدان ـ استروژن کاهش د)

خونبهر افزایش ـ کلیه ـ اریتروپویتین افزایش ه)

1234

 

 

 

 

 

میکند؟ تکمیل صحیح بهطور را زیر جملۀ مورد چند . 152 «

.................... در است، .................. که شده واقع مرکزي .................. در بالفاصله که انسان مغز از «بخشی

دارد. قرار مالتونین ترشحکنندة یاختههاي جلوي ـ گرسنگی تنظیم مسئول ـ باالي الف) دارد. نقش جنسی هورمونهاي

ترشح تنظیم ـ حسی اطالعات تغییرات و اولیه پردازش محل ـ زیر ب) دارد. نقش حسی اطالعات تقویت و اولیه پردازش ـ

ارتباط در هیپوتاالموس و تاالموس مخ، قشر با ـ زیر ج) دارد. نقش حرکت و بینایی شنوایی، جمله از مختلف فعالیتهاي ـ

مستقیم تماس در مغز ساقۀ بخش پایینترین با ـ باالي د)

1234
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« ................. که درونریزي غدة گفت «نمیتوان است؟ مناسب روبهرو جملۀ تکمیل براي زیر، عبارتهاي از مورد چند . 153

نیست. جنسی هورمونهاي تولید محل تنها است، بدن اصلی درونریز غدة پایینترین الف) دارد. خونی ارتباط

زیرمغزي غدة پسین بخش با دارد نقش است شیر ترشح محرك که هورمونی تولید در ب)

میباشد.  نایژه به ناي انشعاب محل جلوي در است، سینه قفسه در پهن استخوانی پشت در ج)

میکند. تغییر روز شبانه طول در آن هورمون مقدار دارد، قرار چهارگانه برجستگیهاي باالي در د)

1234

 

 

 

 

 

است؟ صحیح مورد چند . 154 « مییابد. کاهش

............................................ و افزایش .................. مبتال فرد هر در نشود، درمان شیرین دیابت بیماري «اگر

النگرهانس جزایر از گلوکاگون ترشح ـ کبد یاختههاي در اوره به آمونیاك تبدیل الف) اي

ماهیچه یاختههاي در ذخیرهاي پلیساکارید مقدار ـ خون در اسیدي محصوالت تجمع ب)

خون در فاگوسیتکنندهها فعالیت ـ چربیها متابولیسم ج) سلول غشاي در انسولین

گیرندههاي تعداد ـ النگرهانس جزایر در انسولین تولید د)

1234

میکند؟  تکمیل نادرست بهطور را زیر جملۀ گزینه کدام . 155 «

.................... میتواند دارد نقش ادرار تشکیل فرایند از مرحله دومین در که هورمونی انسان «در

باشد. داشته نقش روده در کلسیم فعال جذب در شود. وارد خون به خود تولید محل از غیر محلی در

یابد. افزایش خون در مقدارش کلیه، خوِن فشار کاهش پی در کند. جلوگیري استخوان از کلسیم برداشت از

 

 

 

میکند؟ کامل مناسب بهطور را زیر عبارت مورد، چند . 156

دارد.» نقش ............................... در تیروئیدي «هورمونهاي

قرمز گلبول در آنزیم نوعی فعالیت افزایش الف) بدن

هستهدار سلولهاي همۀ در قند تجزیۀ افزایش ج)

خون  بیکربنات افزایش ب)

عصبی انتقالدهندههاي ترشح د)

1234

 

 

 

 

است؟ درست زیر عبارتهاي از مورد چند . 157

میدهد. کاهش خوناب در را کلسیم و ید میزان تیروئید غدة فعالیتهاي الف)

دارد. قرار باالتري سطح در آن به نسبت و داشته قرار مري و ناي جلوي در تیموس همانند تیروئید غدة ب)

دارند. ید ساختارخود در تیروئیدي هورمونهاي همۀ ج)

دارند. نقش روده از گلوکز جذب افزایش در تیروئید هورمونهاي د)

1234

میگردد؟  زیر موارد از مورد چند موجب تیروئیدي هورمونهاي حد از بیش افزایش سالم فرد یک در . 158

 

 

 

یاختهها در گلوکز مصرف میزان افزایش الف)

استخوانها در کلسیم رسوب ج)

هموگلوبین با ترکیب میزان افزایش ه)

پتاسیم  ـ سدیم پمپ فعالیت افزایش ب)

درونریز غدد بعضی فعالیت افزایش د)

CO2

2345
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میکند؟ کامل مناسب طور به را زیر عبارت مورد چند . 159 «

.................... «الف» بخش شیمیایی پیکهاي همۀ زیر شکل «در

میشوند. ترشح عصبی یاختههاي از محیطی عصبی سیستم تحتتأثیر الف)

 

 

میدهند. افزایش را خوناب گلوکز کورتیزول هورمون همانند ب)

میدهند. کاهش را مرده هواي حجم تیروکسین، هورمون همانند ج)

میدهند. افزایش را موج دو فاصله QRSد)

1234

 

 

 

 

است؟ صحیح زیر عبارات از مورد چند . 160

است. عصبی سیستم کنترل تحت قشري بخش برخالف فوقکلیه غدة مرکزي بخش الف)

میشود. خون فشار افزایش باعث آنها از یکی که میکند ترشح هورمون نوع دو تنها فوقکلیه قشري بخش ب)

میشود. خون فشار و خون قند افزایش باعث قشري بخش همانند مرکزي بخش فعالیت افزایش ج)

دهد. افزایش را سرطان به ابتال احتمال میتواند طوالنیمدت تنشهاي افزایش با فوقکلیه قشري بخش د)

1234

 

 

 

میکند؟ کامل مناسب طور به را زیر عبارت مورد چند . 161 مییابد.» کاهش

.......................................... و افزایش .................. است نشده درمان که نوع دیابت به مبتال فرد یک «در

میونها در گلوکز جذب ـ نفرون به هیدروژن یون ترشح ب) گلوکاگون ترشح ـ انسولین ترشح الف) خون به بافتها

از مایعات بازگشت پالسما، پروتئین کاهش با ـ ادرار حجم د) کبد گلیکوژن ـ نفرون در اوره تراوش ج)

II

1234

 

 

میباشد؟ نوع دیابت عالئم از زیر موارد از مورد چند . 162

یاختهها در آزاد گلیسرولهاي و چرب اسیدهاي میزان افزایش ب) نفرونها به

 

یون ترشح کاهش الف)

خون پروتئینهاي عملکرد در اختالل د) ادرار حجم افزایش ج)

سوختگیها و زخمها بهبودي زمان کاهش ه)

II

H +

2354

 

 

 

میکند؟ تکمیل درست بهطور را زیر جملۀ مورد چند . 163 شود.»

............................ افزایش و .................. کاهش باعث میتواند .................. هورمون .................. انسان «در

خون فشار ـ ادرار حجم ـ ادراري ضد ـ افزایش الف)

ماهیچه گلیکوژن ـ اکسیژن مصرف ـ تیروئید ـ کاهش ج)

استخوانی  توده تراکم ـ خون کلسیم ـ کلسیتونین ـ افزایش ب)

کلیه در سدیم بازجذب ـ ادرار حجم ـ آلدوسترون ـ افزایش د)

1234

 

 

 

 

است؟ صحیح مرکزي عصبی دستگاه محافظتکننده ساختارهاي همۀ دربارة موارد کدام . 164

باشد. داشته را تیروئید از ترشحشده تیروئیدي هورمونهاي همۀ گیرنده میتواند الف)

هستند. فراوان سلولی بین فضاي با سلولهایی داراي همگی ب)

هستند. سلولی فضاي بدون خونی مویرگهاي داراي ج)

دارد. وجود اندامک بدون قرمز گلبول فقط د)

د - ج ب - الف د - ب د - الف
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میکنند؟  تکمیل نادرستی به را زیر جمله زیر عبارات از مورد چند . 165

 « .................. که شیمیایی پیک هر »

است.  عصبی ناقل میشود، ترشح خون خارج در ب) دارد. نام هورمون میشود، خون وارد الف)

میشود. خون وارد شود، ترشح درونریز سلول توسط د) است. عصبی ناقل میکند، اثر پسسیناپسی سلول یک روي ج)

1234

 

 

 

 

 

 

میکند؟ تکمیل بهدرستی را زیر جملۀ زیر موارد از مورد چند . 166

« ........................ دوربرد پیکهاي .................. کوتاهبرد «پیکهاي

میشوند. ترشح زیستی انرژي صرف با – همانند الف)

باشند. داشته را آنها گیرنده که میگذارند تأثیر یاختههایی بر – همانند ب)

میشوند. ترشح نورونها از همواره – برخالف ج)

هستند. هدف بافت در خود گیرندة مولکول مشابه شکلی داراي – همانند د) میریزند. سیناپسی فضاي به را

شیمیایی پیکهاي همواره که میشوند ساخته سلولهایی بهوسیلۀ – برخالف هـ)

1234

 

 

 

میکند؟ کامل درستی به را زیر جمله زیر هاي داده از مورد چند . 167 دهد. پاسخ

و ................................... اثر تحت میتواند همزمان بهطور انسان پیکري سلول یک

گیرد. قرار عصبی انتقالدهنده نوع چند ب) گیرد. قرار شیمیایی پیک نوع چند الف)

گیرد. قرار عصبی انتقالدهنده و هورمون د) گیرد. قرار متنوعی هورمونهاي ج)

1234

 

 

است؟ شده بیان بهنادرستی زیر گزینههاي از کدامیک . 168

میکند. تسهیل را خونریزي محل در ترومبین تولید که دارد نقش مادهاي تولید در پاراتیروئید غدد هورمون

میکند. پیدا افزایش خون در محرك هورمونهاي از یکی غلظت جنینی، دوران عصبی دستگاه نمو اختالالت در

 

 

 

 

 

 

نیستند. بُرد کوتاه پیکهاي ترشح به قادر دارند، دخالت ادرار کننده کم هورمون ترشح در که یاختههایی

میشود. تضعیف بدن ایمنی سیستم سفید، گویچههاي به ویروس نوعی ورود همانند مدت، طوالنی تنشهاي در

میباشد؟ درست زیر عبارات از مورد چند . 169

دارد. مستقیم ارتباط رگها شدن تنگ با تونین کلسی ترشح کاهش (

دارد. مستقیم ارتباط تیروئید پرکاري با ماهیچهها گلیکوژن ذخیره کاهش (

باشد. داشته مستقیم ارتباط باریک روده لنفِی مویرگهاي شدن بسته یا آسیب با میتواند خون کلسیم کاهش (

باشد. داشته مستقیم ارتباط هماتوکریت افزایش با میتواند ضدادراري هورمون کاهش (

مورد یک مورد چهار مورد سه مورد دو

1

2

3

4

 

 

 

 

شدهاند؟ بیان نادرستی به زیر موارد از مورد چند . 170

میدهند. افزایش را تنفسها تعداد سمپاتیک همانند فوقکلیه غدة مرکزي بخش هورمونهاي الف)

شود. بدن در اِدم یا خیز باعث میتواند آلدوسترون غیرطبیعی افزایش ب)

شود. التهابی پاسخ سرکوب باعث طوالنیمدت در میتواند کورتیزول ج)

میدهد. افزایش را قلب برونده ضربهاي، حجم افزایش با پاراسمپاتیک همانند اپینفرین هورمون د)

1234
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میدهد؟  رخ مورد چند خوار، گوشت جانور یک لوزالمعده برداشتن با . 171

خون کاهش ادرار در گلوکز مشاهده بدن چربیهاي تجزیه

ادرار حجم کاهش مدفوع در زیاد پروتئین مشاهده دوازدهه محیط افزایش

PH

PH

1234

 

 

 

 

شدهاند؟ بیان بهدرستی زیر موارد از مورد چند . 172

است. گرفته قرار باالتري سطح در پانکراس به نسبت صفرا کیسه انسان در الف)

است. بزرگتر فوقکلیه غده از اندازه نظر از دارد نقش لنفوسیتها تمایز در آن ترشح که غدهاي ب)

هستند. جنسی هورمونهاي تولید منبع تنها سالم، و بالغ فرد یک بدن در جنسی غدد ج)

میکند. تغییر محیط نور تحتتأثیر خوناب، داخل به مالتونین هورمون ترشح میزان د)

1234

 

 

 

 

« .................. که بدن آب تنظیم در مؤثر هورمون «هر است؟ شده بیان درستی به مورد چند . 173

دارد. نقش متیونین کلیوي تراوش افزایش در شود، می ترشح شکمی حفره در اي غده از (

یابد. می کاهش خون هماتوکریت آن ترشح افزایش با شود می تولید عصبی هاي یاخته در ( دارد. دخالت

هم مثلی تولید جنسی چرخه تنظیم در دارد، نقش هم بدن ایمنی فعالیت در ( دارد. تستوسترون ترشح

توانایی که شود می ترشح اي غده از دارد، نقش خیز بیماري در آن افزایش که (

1

2

3

4

1234

 

 

 

 

است؟ صحیح انسان با ارتباط در مورد چند . 174

میشود. مبتال کمخونی نوعی به فرد معده، مخاطی الیۀ تحلیل بهدنبال - الف

مییابد. افزایش (پالسما) خوناب گلوکز طوالنیمدت، و مداوم تنشهاي بهدنبال - ب

میشود. ایجاد اختالل خون انعقاد روند در صفراوي، مجراي انسداد بهدنبال ج-

مییابد. کاهش عصبی یاختههاي در تراکم لوزالمعده، درونریز بخشهاي در اختالل هر بهدنبال +Naد-

1234

 

 

 

 

 

میکند؟ تکمیل بهنادرستی را زیر جمله موارد، از مورد چند . 175 «.

..................... است ممکن میخورد برهم .................. تعادل آن در که بیماري «در

باشد. شده اختالل دچار بدن در آنزیم نوعی فعالیت - باز و اسید الف) باشد. آمده وجود به

عارضه این (هیپوفیز) زیرمغزي غده پسین بخش کمکاري دلیل به - آب ب)

کند. پیدا کاهش فرد مغز در بینایی پیامهاي پردازش میزان - باز و اسید ج)

باشد. داشته مرگ خطر فرد براي اندك چند هر جراحات - یونها د)

2103

قابلانتظار ............ بالغ، و سالم فرد یک بدن در ضدادراري هورمون افزایش اثر «در میکند؟ کامل نادرستی به را دادهشده عبارت مورد، چند . 176

است.» 

 

 

 

لنفی رگهاي در لنف، جریان افزایش الف-

میزناي در کرمیشکل حرکات دفعات افزایش ب-

(نفرون) گردیزه در موجود آبی کانالهاي تعداد کاهش ج-

هیپوتاالموس در هورمون، این آزادکنندة هورمون تولید کاهش د-

4321
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ایمنی : پنجم فصل
تغییر) (با مینماید؟ تکمیل نادرستی به را زیر جملۀ مورد، چند . 177

 

«. .................. لنفوسیتها، «همۀ
 

 

 

میشوند. بالغ خود تولید مکان از غیر در الف-

میباشند. گردش در لنف و خون بین ب-

میکنند. تولید اکسیدکربن دي قطعاً ج-

میسازند. خاطره یاخته و شده تقسیم خون در فقط لزوم، صورت در د-

1234

 

 

باشند؟ زیر عبارت کننده، تکمیل توانند می زیر، موارد از مورد چند . 178 شود. نزدیک حمله، هدف

مورد یاخته به آن، کننده ترشح یاخته نیست، ،نیازي ........................................................... ترشح از پیش

و- شده برنامهریزي مرگ کنندة آغاز د-آنزیم ائوزینوفیل دانههاي ج-محتویات ب-پرفورین مکمل هاي الف-پروتئین

نوع اینترفرون ه- پادتن

مورد  مورد  مورد  مورد 

I

1235

میکند؟  تکمیل درستی به را زیر عبارت گزینه چند . 179

 .................. همۀ

 

 

 

دارند. ژنی آنتی گیرندههاي خود سطح در یا بالغ لنفوسیتهاي . الف

شوند. بدن دماي رفتن باال سبب میتوانند میکروبی ترشحات ب.

هستند. دیده آسیب موضع در خون جریان افزایش به مربوط التهاب، نشانههاي پ.

آمدهاند. وجود به ایمنی خود دلیل به دیابت، انواع ت.

BT

1234

الف

ب
 

شوند هیدرولیز ب و الف بخشهاي اگر است؟الف) شده بیان بهدرستی زیر شکل به توجه با عبارت چند . 180

میشوند. تولید یکسانی مونومرهاي

ایجاد منفذ میکروب غشاي در دارد، نقش اختصاصی ایمنی در که «ب» بخش به اتصال از پس «الف» بخش ب)

میکند. 

شود.  انجام آسانتر بیگانهخواري که میشود باعث «الف» همانند «ب» بخش ج)

میشود. یافت پالسما در «الف» برخالف «ب» بخش د)

1234

 

 

 

 

است؟ شده بیان درستی به گوارش و تنفس دستگاههاي مجاري سطح پوشانندة بافت با رابطه در زیر عبارات از مورد چند . 181

میشوند. عمیقتر بخشهاي به میکروبها نفوذ مانع بافت این مژكدار یاختههاي الف)

میشوند. باکتريها نابودي باعث بافت این از شده ترشح آنزیمهاي ب)

میاندازد. دام به را میکروبها که میکند ترشح مخاطی مادهاي الیه، چند پوششی بافت این ج)

میکند. عمل میکروبها برابر در سدي عنوان به بافت این اندك یاختهاي بین فضاي د)

1234
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است.  .................. جملۀ .................. جملۀ . 182

 

 

میکند. مبارزه آن با و شناسایی را آنتیژن نوع یک فقط لنفوسیت هر الف)

است. لنفوسیت بلوغ محل میرود تحلیل سن افزایش با آن اندازه و است فعالتر کودکی در که غدهاي ب)

میشود.  تولید پادتنساز یاختههاي و خاطره یاختههاي از جدیدي نسل پادتنساز یاختههاي تقسیم از ج)

میگیرد. قرار گردش در لنف و بینیاختهاي مایعات خون، در خوناب یاختههاي از ترشح از پس پادتن د)

درست «ب» برخالف «ج» نادرست «د» ـ برخالف «الف» نادرست «د» ـ همانند «ب» درست «ج» ـ «الف»همانند

T

 

 

 

 

« ................. خون در موجود .................. لنفوسیت هر » نمیکنند. تکمیل درستی به را روبهرو عبارت مورد چند . 183

میکند. تولید پادتنساز یاختههاي آنتیژن هر با برخورد در ـ بالغ الف)

میشود. بالغ خود تولید محل همان در ـ نابالغ ب) میشود. برده استخوان

مغز سمت به تیموس از ـ نابالغ ج) میکند. تولید خاطره یاختههاي خاص

آنتیژنهایی با برخورد در ـ بالغ د)

B

T

B

T

1234

 .................. جملۀ .................. جملۀ . 184

 

 

 

میشود. ترشح نیز غیراختصاصی دفاع در اختصاصی دفاع بر عالوه دارد نقش سرطانی یاختههاي علیه مبارزه در که اینترفرونی الف)

میشوند. فعال طبیعی کشندة یاختههاي از نوع اینترفرون و پرفورین ترشح پی در درشتخوارها ب)

میشوند. تحریک ناحیه آن در آزاد پایانۀ با گیرندههایی میکند بروز پوست بافت آسیب دنبال به که موضعی ایمنی پاسخ نوعی پی در ج)

میکنند. نشت خونی مویرگ بیرون به پیش از بیش خون ماستوسیتهاي از شده ترشح هیستامین عملکرد پی در خوناب دفاعی پروتئینهاي د)

است. نادرست آخر ـ برخالف «ب» است. درست بعدي ـ دو همانند «الف»

است. نادرست «ج» ـ همانند «د» دارند.  نادرست هاي ـ با برابر تعدادي درست هاي

II

 

 

 

 

 

است؟ نادرست زیر جمله چند . 185

دارد. مؤثر نقش میکروبها برابر در بدن دفاعی خط نخستین در بصلالنخاع الف)

میکنند. گویی پاسخ آماده را بدن سریعتر موقتی تنش در فوقکلیه غدة مرکز به نسبت خودمختار اعصاب ب)

دارد. نقش معده به ورودي غذاي در موجود میکروبهاي بردن بین از در گاسترین ج)

میکند. نقش ایفاي بدن غیراختصاصی دفاع در ادرار تخلیۀ انعکاس به مربوط پیامهاي پردازش با نخاع د)

درشتخوارهاست. برعهده مجاري این از بعد دفاعی وظایف و میرسد پایان به انسان انتهایی نایژكهاي در مژكدار مخاط هـ)

1234

 

 

 

 

است؟ صحیح نخاع مویرگهاي همه درباره مورد چند . 186

میکنند. راست دهلیز وارد زیرین سیاهرگ بزرگ طریق از را خود محتویات همه الف)

اختصاصیاند. دفاع یاختههاي و پادتن حاوي مایعات داراي ب)

کند. ذخیره خود در اکسیژن زیادي مقدار میتواند آنها هموگلوبین ج)

هستند. منفذ فاقد و چسبیدهاند یکدیگر به آنها پوششی بافت یاختههاي د)

1234

میکند؟  کامل مناسب طور به را مقابل عبارت مورد چند . 187 باشد.» مؤثر

..................................... در میتواند فوقکلیه غده قشري بخش هورمونهاي بالغ دختر یک «در

و ترشح کاهش و منفی بازخورد ب) استخوانها و ماهیچهها رشد تحریک الف)

ایمنی تحمل افزایش د) خون فشار افزایش و ادرار حجم کاهش ج)

LHFSH

1234
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میکند؟ کامل مناسب بهطور را زیر عبارت مورد چند . 188

« .................. میتوانند فوقکلیه غده قشري بخش هورمونهاي «برخی

باشند. داشته اختصاصی گیرنده پیشین، هیپوفیز و هیپوتاالموس در الف)

 

 

میشوند. ترشح تخمدان زرد جسم یا و بیضه بینابینی سلولهاي از ب)

دهند. افزایش کلیه در را آب بازجذب خون، حجم کاهش دنبال به ج)

باشند. مؤثر ایمنی تحمل افزایش و (حساسیت) آلرژي بیماريها بهبودي براي د)

1234

 

 

 

 

 

میکند؟ تکمیل صحیح بهطور را زیر جملۀ زیر عبارات از مورد چند . 189

مییابد.» افزایش .................. و کاهش .................. است نشده درمان که نوع دیابت به مبتال فرد یک «در

هیپوتاالموس در اسمزي فشار گیرندههاي تحریک خون قند افزایش با ـ انسولین ترشح الف)

ایمنی سیستم تحمل ـ بافتی فاگوسیتکنندههاي فعالیت ب)

اسیدي محصوالت تولید چربیها، تجزیۀ با ـ بدنی تودة نماي ج)

خون انعقاد زمان ـ کبدي یاختههاي در پیرووات به گلوکز تبدیل د)

I

123

 

 

 

 

4

است؟ صحیح سالم فرد یک در میکنند، پاکسازي را مرده قرمز گویچههاي که یاختههایی همۀ با ارتباط در مورد چند . 190

میکنند. دریافت اکسیژن پر رگهاي طریق از فقط را اکسیژن و گلوکز الف)

کنند. خون جریان وارد ناپیوسته مویرگهاي از را خود سلولی تنفس از حاصل گاز میتوانند ب)

آیند. وجود به دانه بدون میانیاختۀ با سلولهایی تقسیم از خون از خارج در میتوانند ج)

کنند. بیگانهخواري را باکتريها شیمیایی، پیکهاي تولید ضمن میتوانند د)

1234

 

 

 

 

 

میکنند؟ تکمیل صحیح بهطور را زیر عبارت مورد چند . 191

« .................. میدهند مانند حلقه ساختار تشکیل میکروبها غشاي در یکدیگر کمک با که «پروتئینهایی

میشوند. آنها شده برنامهریزي مرگ باعث سرطانی، یاختههاي غشاي در روزنه ایجاد با الف)

میشوند. ساخته میکروب به آلوده یاختههاي در فعال غیر صورت به ب)

ببرند. بین از مواد خروج و ورود کنترل در را میکروب یاختهاي غشاي عملکرد میتوانند ج)

شوند. فعال اختصاصی دفاع پروتئینهاي توسط میتوانند د)

1234

 

 

 

 

« .................. ندارد «امکان میکند؟ تکمیل نادرست بهطور را زیر عبارت مورد چند . 192

کند. برخورد دفاعی سوم خط یاختههاي با است شده گرفتار دفاع دوم خط در که مولکولی الف)

گیرد. صورت لنفوسیت عمل از سریعتر رگ از نوتروفیل خروج ب)

باشد. داشته نقش غیراختصاصی دفاع در دارد، نقش اسمزي فشار تنظیم در که مغز از بخشی ج)

شوند. متصل مرده یاخته به خود سیتوپالسمی زوائد وسیلۀ به درشتخوارها د)

1234
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نیست؟ شده مطرح عبارت مشابه زیر موارد از مورد چند نادرستی یا درستی ، لنفوسیتهاي عمل نحوة با ارتباط در . 193

شود.» بیگانهخواري افزایش به منجر میتواند مکمل پروتئینهاي کردن فعال با «پادتن

میشود. بیگانهخواري فعالیت افزایش باعث و میچسبند هم به پادتن توسط خون در موجود باکتريهاي الف)

 

 

 

میگیرد. صورت نامحلول و محلول آنتیژنهاي براي خنثیسازي ب)

کند. تولید خود غشاي گیرندههاي مشابه پادتنهایی میتواند پادتنساز، سلول هر ج)

میشود. درشتخوارها فعالیت افزایش موجب باکتريها، از بزرگ تودههاي ایجاد د)

میشود. آنتیژنها سریع کردن خنثی باعث و میکند ایجاد غیرفعال ایمنی سرم هـ)

B

1234

 

 

 

 

« ................. قطع بطور ، .................. که سفید گویچه «هر میکند؟ تکمیل نامناسب صورت به را روبهرو عبارت مورد چند . 194

دارد. دانهدار، میانیاخته ـ میسازد نابود را میکروبها بیگانهخواري با الف)

ندارد. بیگانهخواري توانایی ـ دارد دانه بدون میانیاخته ب) میسازد. نابود

را میکروبها بیگانهخواري با ـ دارد دانهدار، میانیاخته ج) دارد. دانه بدون

میانیاخته ـ ندارد بیگانهخواري توانایی د)

1234

 

 

 

 

است؟ صحیح مقابل یاختههاي با رابطه در زیر موارد از مورد چند . 195

باشد. مؤثر میتواند ( ) شماره یاختۀ بزرگ بیماريزاي عوامل برابر در الف)

میشود. یافت یاخته سه این بین در بیگانهخوار یاختۀ نوع یک تنها ب)

نیست. یکسان ( ) شمارة یاختۀ با ( ) شمارة یاختۀ سازندة بنیادي سلول ج)

باشند. نقش داراي بدن دفاعی خط دومین در میتوانند موجود یاختههاي انواع همۀ د)

3

12

1234

 

 

 

 

 

میکند؟ تکمیل درستی شکل به را زیر عبارت مورد، چند . 196

................... دارد قرار نخاع و مغزي پل حدفاصل در که مغز در مرکزي

است. نقش داراي غیراختصاصی دفاع خط نخستین در الف) شود. تنفس دستگاه هادي

بخش به غذا ذرات ورود سبب است ممکن آن به آسیب ب)

است. ذوزنقهاي ماهیچه در موجود مویرگهاي شبیه آن مویرگهاي نوع ج) شود.

می دندهاي بین ماهیچه نوعی در سارکومر روشن ناحیه وسعت کاهش سبب د)

1234

 

 

 

 

 

کند؟ کامل درستی به را زیر جمله میتواند مورد چند . 197

.................. بوده .................. پوست داخلی الیۀ .................. پوست خارجی الیۀ

باشد. داشته نقش میتوانند بدن ایمنی سیستم فعالیت در که - ترشحی سلولهاي داراي - همانند (

ندارند. رشتهاي پروتئینهاي تولید قدرت که - سلولهایی داراي - برخالف ( دارد. نقش اختصاصی غیر ایمنی

سیستم فعالیت در که - سلولی بین فضاي فاقد سلولهایی داراي - برخالف ( دارد. نقش بیماريزا باکتريهاي

حذف در که - غیراختصاصی ایمنی در موثر سلولهاي داراي - همانند (

1

2

3

4
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به غشایی مساحت دفاع، هنگام در ........... برخالف .................. «در کند؟ کامل درستی به را مقابل جمله نمیتواند زیر عبارات از تعداد چه . 198

مییابد.»  .................. ناچیز صورت

افزایش  - دندریتی سلول - ائوزینوفیل ب) کاهش - ائوزینوفیل - نوتروفیل الف)

افزایش - ائوزینوفیل - دندریتی سلول د) کاهش - نوتروفیل - ماکروفاژ ج)

مورد  مورد  مورد  مورد  2341

 

 

 

 

نادرستند؟ زیر عبارات از تعداد چه . 199

دارد. قرار منظم پایهاي غشاي زیر در دارند کاربرد چرم تهیه براي که پوست از الیهاي الف)

باشند. موثر بدن دفاعی اول خط در نمیتوانند دفاعی پروتئینهاي ب)

میدهند. انجام دیاپدز میلوئیدي منشا با دانهدار سلولهاي انواع التهاب هنگام در ج)

کنند. ممانعت ادم یا خیز بیماري ایجاد از میتوانند مکمل پروتئینهاي د)

مورد  مورد  مورد  مورد  4321

 

 

میکند؟ کامل درستی به را مقابل جمله مورد چند . 200

". .......................................... التهابی، پاسخ فرایند در "
 

 

 

میشوند. مویرگ از دار دانه سفید گلبولهاي خروج باعث مویرگها، دیواره سلولهاي از شده ترشح شیمیایی پیکهاي الف)

میدهند. انجام را میکروبها بیگانهخواري عمل خون، از شده خارج سفید گلبولهاي ب)

میشود. آسیب موضع به بیشتري سفید گلبولهاي هدایت باعث خون، در شده تولید هیستامین ج)

میرود. بین از باکتري سلول درون اسمزي فشار تنظیم در باکتريها غشاي عملکرد د)

1234

 

 

 

میکند؟ تکمیل بهدرستی را زیر جمله مورد چند . 201

................... میشوند پالسمایی غشاي در منفذ ایجاد سبب که پروتئینهایی همه

میشوند. میکروب خنثیسازي باعث ب) خونابند. در محلول الف)

میشوند. هدف یاخته مرگ باعث د) میشوند. هدف یاخته شده برنامهریزي مرگ باعث ج)

4321

 

 

 

 

میباشد؟ صحیح انسان اختصاصی ایمنی مورد در مورد چند . 202

دارد. پرفورین ترشح توانایی دارد، نقش سرطانی سلول با مبارزه در که لنفوسیت نوع هر الف)

دارد. را آنتیژن به اتصال و شناسایی توانایی میشود، شده برنامهریزي مرگ موجب که لنفوسیت نوع هر ب)

میباشد. خود سطح در ویژه آنتیژنی گیرنده فاقد دارد، پادتن تولید توانایی که لنفوسیت نوع هر ج)

دارد. نقش لنفوسیتهاي فعالیت در میشود، آلوده انسان ایمنی نقص ویروس توسط که لنفوسیت نوع هر د)

T

B

TB

1234

 

 

میکند؟ تکمیل نادرستی به را زیر جمله مورد چند . 203

است. ........................ روش همانند .................. روش

 

 

سرطانی. یاختههاي با طبیعی کشنده یاختههاي مبارزه - بیماريزا عامل برابر در سریع واکنش نیروهاي مبارزه الف)

پیشسیناپسی یاخته از عصبی ناقل مولکول خروج - کشنده یاختههاي از هدف یاخته در منفذ ایجاد عامل خروج ب)

انگل. کرمهاي کننده نابود سفید گویچههاي مبارزه - گل خردههاي از دریایی ستاره الرو بدن پاكکننده یاختههاي مبارزه ج)

دندریتی یاختههاي به بیگانه عامل ورود - هدف یاخته به شده برنامهریزي مرگ عامل ورود د)

T

1234
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است؟ شده بیان درستی به مورد چند . 204

. ............................................ لنفوسیت هر

میکند.  شناسایی را آنتیژن خاصی نوع خود آنتیژنی گیرنده کمک به دارد وجود خون در که الف)

 

 

میکروبهاست. آنتیژن شناسایی به قادر و است فعال و یافته تمایز دارد حضور لنفاوي گرههاي در که ب)

است. نابالغ است خود سطح در اختصاصی آنتیژنی گیرنده فاقد که ج)

دارد. آنتیژن اتصال جایگاه دو با پروتئینی گیرندههاي میکند، شناسایی را ویروسها آنتیژن که د)

1234

 

 

 

نمیکند؟ تکمیل بهنادرستی را زیر جمله مورد، چند . 205

................... دارد .................. تولید توانایی که یاختهاي هر

دارد. هم تراگذاري توانایی هیستامین، ب) شود. خارج خون از میتواند پرفورین، الف) بسازد. را

اینترفرون نوع دو هر میتواند پرفورین، د) ندارد. بیگانهخواري توانایی شیمیایی، پیک ج)

1234

 

 

 

 

 

میباشند؟ صحیح زیر عبارات از مورد چند . 206

................... از حاصل ایمنی .................. از ناشی ایمنی در

نمیشوند. تولید خاطره هاي سلول واکسن، - برخالف سرم تزریق الف)

میشود. تولید پالسموسیت سرم، - همانند بدن به آنتیژن ورود ب) میشود. انجام سریعتر ژن

آنتی شناسایی جنین، بدن به مادر پادتن ورود - برخالف سرم تزریق ج) میسازد. پادتن فرد بدن

واکسن، تزریق - همانند بدن به آنتیژن ورود د)

1234

 

 

 

نمیکند؟ کامل بهدرستی را زیر جمله مورد چند . 207

.................. ایدز بیماري به مبتال فرد .................. ، ویروس به آلوده فرد در

میگیرند. قرار حمله مورد لنفوسیتهاي همه - همانند ب) دارد. وجود دیگران به ویروس انتشار امکان - همانند الف)

نمیکند. ظهور ایدز بیماري از نشانهاي - برخالف د) مییابد. کاهش نیز لنفوسیتهاي - برخالف ج)

HIV

T

B

1234

وارد (پالسما) خوناب به بافتها در موجود خارجی عوامل به پاسخ در و ایمنی دستگاه یاختههاي توسط که است صحیح موادي همه دربارة مورد، چند . 208

میشوند؟ 

 

 

 

دارند. را بیگانه یاخته غشاي به اتصال توانایی - الف

میکنند. عمل اختصاصی دفاع گیرندههاي بهعنوان ب-

میدهند. ساختار تغییر باال بسیار تب در که مؤثرند مولکولهایی فعالیت بر ج-

میشوند. یاخته مرگ باعث حلقهمانند ساختارهاي کمک به د-

1234

 

 

 

 

است؟ شده بیان بهدرستی آن سلولهاي و رشد مناطق با رابطه در زیر عبارتهاي از مورد چند . 209

میباشد. زیگوت یا تخم سلول نخستین مریستمهاي انواع منشأ آ)

دارند. کم سیتوپالسم و درشت هستۀ لنفوسیتها همانند مریستمی سلولهاي ب)

زندهاند. یاختههاي داراي ریشه نخستین و ساقه رأس مریستمهاي حفاظتی بخشهاي پ)

میگیرد. شکل زمینهاي بافت در مریستم برخالف چوبپنبهساز کامبیوم ت)

2341
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میکند؟ بیان درستی به را سالم و بالغ فرد یک خون در موجود لنفوسیت هر ویژگی مورد، چند . 210

میرسد. بلوغ به بدن لنفی اندامهاي از یکی در الف-

میشود. خونی ماکروفاژهاي فعالیت تشدید باعث ب-

دارد.  کمی میتوکندري سفید، گویچههاي سایر به ج-نسبت

میکند. شناسایی را بیگانه عامل آنتیژنی، گیرندههاي کمک د-به

4321

 

 

 

 

است؟ شده بیان درستی به پادتنها با ارتباط در گزاره چند . 211

میکند. شناسایی را میکروب سطح بیماريزاي آنتیژنهاي تمام پادتنساز، یاختۀ از ترشحشده پادتن هر الف)

میکند. عمل آن غشایی گیرندة نوع تنها عنوان به غیرفعال لنفوسیت غشاي روي بر ب)

واکسنهاست. کاربرد از نمونههایی مار سم پادزهر در آن از استفاده ج)

باشند. داشته مولکولها براي اتصال جایگاه نوع دو میتوانند پادتنها د)

B

0123

شوند؟  ماکروفاژها بیگانهخواري فعالیت افزایش سبب میتوانند زیر موارد از تعداد چه . 212

نوع اینترفرون د) پادتنها ج) پرفورین ب) مکمل پروتئینهاي IIالف)

1234

 

 

 

 

باشد؟ انسان بدن در بالغ لنفوسیت نوعی ویژگیهاي دهندة نشان نمیتواند موارد از مورد چند . 213

بافتی درشتخوارهاي بیگانهخواري فعالیت افزایش در تاثیر الف)

کشنده لنفوسیت به تبدیلشدن بدون آنزیم و پرفورین ترشح ب)

میکروب سطح آنتیژنهاي انواع همه مکمل آنتیژنی گیرندههاي داشتن ج)

میشوند. بالغ متفاوتی لنفی اندام در که لنفوسیتهایی فعالیت به کمک د)

صفر

T

123

 

 

 

 

است؟ صحیح دانهدار و قسمتی چند یا دو هستۀ داراي سفید گویچههاي همۀ با ارتباط در زیر موارد از مورد چند . 214

دهند. تغییر را خود شکل مویرگ بینسلولی شکافهاي از عبور حین است ممکن الف)

ندارند. نقشی حساسیت شایع عالئم ایجاد و هیستامین ترشح در ب)

کنند. خارج اگزوسیتوز با نمیتوانند را خود دانههاي محتویات طبیعی کشندة یاختۀ برخالف ج)

بکشانند. آسیب موضع به را سفید گویچههاي شیمیایی پیکهاي تولید با التهاب فرایند در نمیتوانند د)

1234

 

 

 

است؟ درست قطع طور به دارد، مهمی نقش بدن ایمنی در که شکل پروتئینی مورد در زیر موارد از مورد چند . 215

میکند. ایجاد میکروب غشاي در منافذي و فعالشده بیماريزا میکروبهاي ورود از پس الف-

میباشد. آنتیژن به اتصال جهت مشابه جایگاه دو داراي و مستقر لنفوسیتهاي روي ب-

میکند. کمک غیراختصاصی دفاع خطوط در مهاجم بیماريزاي باکتريهاي انهدام به پ-

هستند. ژنی آنتی فاقدگیرندههاي و مرکزي هستۀ داراي که میشود ترشح ازیاختههایی ت-

مورد چهار مورد سه مورد دو مورد  یک

Y

B
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یاخته تقسیم : ششم فصل
میکنند؟ تکمیل درستی به را زیر عبارت موارد کدام . 216

................... هستند متصل دوك هاي رشته به سانترومرها که تقسیم از مراحلی در

 

 

است. شده مخلوط سیتوپالسم با هسته درون مواد الف)

است. شده تشکیل هیستون مولکول تعدادي و

 

مولکول یک از کروموزوم هر ب)

هستند. زیادي فشردگی داراي کروموزومها پ)

شدهاند. ردیف سلول استوایی سطح در کروموزومها ت)

ت و پ پ و الف پ و ب ب و الف

DNA

 

 

 

 

نمیباشد؟ صحیح مورد چند . 217

هستند. غیرجنسی نوع از کروموزومها همۀ جانداران، از عدهاي در الف)

نمیشود. یافت خواهري کروماتیدهاي هیچگاه کروموزومی، مجموعۀ یک در ب)

میشوند. متصل یکدیگر به خواهري کروماتید دو که میشود گفته کروموزوم یک در محلهایی به سانترومر پ)

است. یکسان خواهري کروماتید دو اندازة و ژنی محتواي ت)

1234

 

 

 

 

 

میکنند؟ کامل بهدرستی را شده داده جملۀ زیر، موارد از مورد چند . 218 میدهد.» رخ

...................................... از قبل .................. است، تقسیمشدن حال در حاصل تخم یاخته سلول که زمانی در کدو، جنسی زندگی چرخۀ «در

یکدیگر از همتا کروموزومهاي شدن جدا - کروموزومها فشردگی حداکثر الف)

آندوپالسمی شبکه و هسته پوشش تجزیه - سانتریولها بین میتوزي دوك تشکیل ب)

هستهها پوشش شدن نمایان - پروتئینی ریزلولههاي شدن کوتاه ج)

تقسیم دوك شدن کوتاه کروموزومها- کروماتیدهاي فشردگی حداکثر د)

1234

 

 

میکند؟ کامل درستی به را زیر جملۀ مورد چند . 219 «

................... میوز .................. میتوز .................. «در

 

 

 

هستند. مستقر یاخته استواي در ردیف یک در کروموزومها ـ متافاز برخالف ـ متافاز الف)

میکنند. مهاجرت یاخته قطبین به دوك رشتههاي شدن کوتاه با کروماتیدها ـ آنافاز همانند ـ آنافاز ب)

نمیشوند. تشکیل تترادي ساختارهاي ـ پروفاز برخالف ـ پروفاز ج)

میشود. تشکیل مجدداً هسته غشاي ـ تلوفاز همانند ـ تلوفاز د)

همه 

I

II

I

I

123

 

 

 

 

هستند. ................. موارد .................. موارد گفت میتوان زیر عبارات به توجه با . 220

باشند. داشته مشابه کروموزومی عدد تقسیم از حاصل یاختههاي میشود باعث میتوز در ژنتیک مادة همانندسازي الف)

میشود. تقسیم آماده یاخته و ساخته میتوز تقسیم نیاز مورد اجزاي همه اینترفازي مراحل در ب)

میدهند. سامان را دوك رشتههاي شدن ساخته و میشوند پدیدار تقسیم هنگام به سانتریولها ج)

میشوند. جدا هم از کروموزوم هر کروماتیدهاي میتوز مختلف مراحل در پروتئینی لولههاي ریز شدن کوتاه با د)

درست «د» و «ب» / برخالف «ج» و «الف»
نادرست «د» و «ج» / همانند «ب» و «الف»

نادرست «ج» و «الف» / برخالف «د» و «ب» درست «ب» و «الف» / همانند «د» و «ج»
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کداماند؟ نادرست جمالت . 221

هستند. پرتودرمانی و شیمیدرمانی جراحی، سرطان، درمان روشهاي تنها الف)

میشود. بدخیم تومور در فقط سرطانی یاختههاي تقسیم سرکوب باعث دارو شیمیدرمانی، در ب)

هستند.  استخوان مغز پیوند به مجبور میگیرند قرار درمانی پرتو در شدید تابشهاي اثر تحت که افرادي همۀ ج)

میشود. مشاهده مو ریزش و خستگی تهوع، همچون عوارضی سرطان درمان رایج روشهاي همۀ در د)

«د» ـ «الف» «ج»  ـ «ب» «د» ـ «ج» ـ «الف» همه

 

 

 

 

 

نمیکند؟ تکمیل درستی به را زیر عبارت مورد چند . 222 کرد.» استفاده

......................................... براي میتوان .................. یاختۀ هر کاریوتیپ «از

کروموزومی ناهنجاريهاي از بسیاري تشخیص ـ تقسیم حال در الف)

شخص یک کروموزومهاي تعداد تعیین ـ میلوئیدي منشأ با خونی ب)

کروموزومها ژنی محتواي تشخیص ـ لنفوسیتهاي تقسیم از حاصل ج)

شخص یک جنسیت تعیین ـ عصبی بافت د)

 

B

4312

 

 

 

« ................. که است .................. هر انسان عصبی سلولهاي همه در میکند؟ تکمیل نادرست را مقابل عبارت مورد چند . 223

است. پیچیده هیستون مولکول اطراف در دور حدود ـ مولکول یک نوکلئوزوم، الف)

شد. خواهد متصل خود خواهري کروماتید به سانترومر نام به محلی در ـ

 

مولکول یک داراي کروماتید، ب)

است. یکسان سانترومر قرارگیري محل و اندازه شکل، لحاظ از ـ خود به شبیه کروموزوم یک داراي کروموزوم، ج)

میکند. سازماندهی را دوك رشتههاي شدن ساخته ـ پروتئینی استوانه یک سانتریول، د)

DNA28

DNA

1234

 

 

میکنند؟ تکمیل نادرست بهطور را زیر عبارت مورد چند . 224 «

.................... از قبل .................. سلول یک میتوز، تقسیم مراحل طی «در

 

 

 

میشود. برابر دو هسته دناي هسته، غشاي شدن ناپدید ـ لوبیا گیاه زیگوت الف)

میشوند. تقسیم کوچکتر قطعات به آندوپالسمی شبکه و هسته پوشش سلول، استواي در کروموزومها گرفتن قرار ـ پادتنساز ب)

میشوند. کوتاه دوك رشتههاي هسته، غشاي در فرورفتگی ایجاد ـ انسان لنفوسیت ج)

درمیآیند کروماتین صورت به کروموزومها میانی، تیغۀ پیشساز ریزکیسههاي پیوستن هم به ـ ذرت رأسی مریستم د)

2

T

134

 

 

 

است؟ صحیح زیر موارد از مورد چند انسان میلوئیدي سلول در . 225

دارد. وجود خطی دنا پلینوکلئوتیدي رشته هسته هر در میتوز تلوفاز مرحله انتهاي در الف)

میشود. مشاهده یاخته هسته در کروموزوم آنافاز، مرحله در ب)

است.  برابر مرحلۀ با کروموزومها تعداد پروفاز، مرحله در ج)

است. برابر پروفاز مرحله در خطی دناي مولکولهاي تعداد با آنافاز مرحله انتهاي در کروموزومها تعداد د)

92

92

G1

1234

 

 

 

 

است؟ صحیح مورد چند . 226

میشوند. یافت فراوانی به میشود، مشاهده مالنوما که محلی در دارینهاي یاختههاي الف)

نیست. مناسب بیماريزا میکروبهاي زندگی براي لیپوما ب)

است. مؤثر لنفوسیتها در تقسیم دوك تشکیل در تیموس از مترشحه هورمون ج)

دارد. ارثی زمینۀ سرطان همانند نوع دیابت IIد)

1234
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میکنند؟ تکمیل درستی به را زیر عبارت مورد چند . 227 «

.................... سرطانی یاختههاي دگرنشینی و رشد .................. مرحله همانند .................. مرحله «در

میگیرد. صورت لنفی بافت به دسترسی ـ چهارم ـ سوم الف)

است. گرفته صورت بافت در تومور یاختههاي گسترش ـ دوم ـ اول ج)

میشود.  مشاهده مجاور بافتهاي به آسیب ـ سوم ـ دوم ب)

دارد. را یاختهها غشاي بر تاثیر توانایی پرفورین ـ سوم ـ دوم د)

1234

 

 

میکند؟ تکمیل صحیح بهطور را زیر جملۀ مورد چند . 228 باشد.» سانترومرها برابر دو کروماتیدها تعداد است

ممکن ................................................................................................. که هنگامی میوز فرآیند از مرحلهاي «در

میشود.  متصل دوك رشتههاي به سانترومر الف)

میشود. تشکیل هسته پوشش ج)

میکنند.  حرکت یاخته قطبین به کروموزومها ب)

میشوند. کوتاه دوك رشتههاي د)

1234

کروموزوم هر قطع بهطور ............ که هنگامی تقسیمی هر طول در بالغ انسان «در میکند؟ تکمیل صحیح بهطور را روبهرو جملۀ عبارت چند . 229

دارد.»  .................

دوکروماتید  ـ میشود تشکیل تقسیم دوك الف)

مولکول دو ـ میشود تقسیم کوچکتر قطعات به هسته پوشش ب)

مولکول یک ـ میشود تشکیل هسته پوشش و میشود تخریب دوك ج)

پلینوکلئوتیدي زنجیره چهار ـ دارد وجود سانتریول جفت دو د)

DNA

DNA

DNA

123

 

4

« .................. یوکاریوتی سلول هر در سلولی، چرخۀ فرآیند «طی میکند؟ تکمیل درستی به را روبهرو عبارت مورد چند . 230

 

 

 

میشود. آغاز سیتوکینز میتوز، تلوفاز پایان از بعد الف)

میشوند. کوتاه دوك رشتههاي همۀ آنافاز، مرحلۀ در ب)

میرسد. پایان به سلول تقسیم هسته، غشاي تشکیل با تلوفاز، پایان در ج)

میشود. تشکیل میتوزي دوك کروموزمها، شدن فشرده ضمن د)

1234

 

 

 

 

 

 

کند؟ تکمیل بهدرستی را زیر جمله میتواند ارائهشده موارد از مورد چند . 231

« ........................................................................ همیشه سلول یک هسته «در

است. برابر کروماتیدها تعداد با کروموزومها تعداد الف) است.

پلینوکلئوتیدي رشتههاي برابر دو کروماتیدها تعداد ب)

است. برابر سانترومرها تعداد با کروماتیدها تعداد ج)

است. مولکولهاي تعداد برابر کروموزومها تعداد د)

است. سانترومرها تعداد برابر کروموزومها تعداد هـ)

DNA

1234

 

 

است؟ شده بیان بهدرستی مورد چند . 232

است. کمتر نوکلئوزوم، به نسبت کروموزوم، مولکول در موجود زیرواحدهاي تنوع الف)

است.  کروموزومها تعداد با برابر

 

مولکولهاي، تعداد همیشه سلول، یک هسته در ب)

میکند. کمک آن فشردهشدن به کروموزوم، در موجود پروتئین مولکول هر گفت میتوان ج)

است. برابر هم با سلولی، چرخه از و مراحل در انسان، پیکري سلول یک کروموزومهاي تعداد د)

DNA

DNA

G1G2

1234
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شدهاند؟ بیان بهدرستی انسان پیکري یاختههاي کروموزومهاي کاریوتیپ با رابطه در زیر گزینههاي از مورد چند . 233

میباشد. میتوز متافاز مرحله کاریوتیپ تهیه براي مرحله بهترین (

نمود. مشاهده را همتا کروموزومهاي میتوان فقط کاریوتیپ، بررسی با (

بود.  خواهند دوکروماتیدي قطعا کروموزومها کاریوتیپ، تهیه زمان در (

داد. تشخیص را کروموزومی ناهنجاري نوع هر میتوان کاریوتیپ، بررسی با (

1

2

3

4

1234

 .................. زیر عبارات مورد در . 234

 

 

 

است. شده دریافت پدري والد از کروموزوم مجموعه یک و مادري والد از کروموزوم مجموعه یک جاندار، هر در الف)

است. برابر زیتون درخت در یاخته هر کروموزومی عدد با انسان، بدن در یاخته هر کروموزومی عدد ب)

میباشد. همتا یک داراي فقط کروموزوم، هر که میشود مشاهده جاندار هر در کاریوتیپ بررسی با ج)

است. غیرهمتا کروموزوم مجموعه، هر در باکتريها) جز (به مختلف جانداران کروموزومهاي تعداد حداقل د)

است. نادرست «ج» برخالف «د» است. درست «ب» برخالف «الف» است. نادرست «ج» همانند «ب» است. درست «د» همانند «الف»

2

کند؟  تکمیل درستی به را زیر جمله میتواند شده ارائه موارد از مورد چند . 235

 « .................. «هر

 

 

 

است. یکسان ژنها نوع نظر از خود خواهري کروماتید با کروماتید الف)

میگویند. کروموزومی عدد آن به که دارند خود پیکري سلولهاي در کروموزوم معینی تعداد جانداران، از گونه ب)

باشد. همتا کروموزومهاي داراي میتواند کروموزومی مجموعه ج)

است. مولکول از بخشی همراه به هیستون نام به پروتئینی مولکول داراي نوکلئوزوم 8DNAد)

1234

 

 

 

است؟ نادرست زیر عبارتهاي از مورد چند . 236

میباشند. دوك رشتههاي به اتصال به قادر کروموزوم که میگیرد شکل مرحلهاي در تقسیم، دوك رشتههاي الف)

میباشد. خود سانتریولهاي ساختار در لوله ریز

 

داراي سلول ، مولکول همانندسازي با همزمان ب)

میباشد. متصل سانترومر به تقسیم دوك رشته هستند، دارا را فشردگی حداکثر کروموزومها که مرحلهاي در ج)

باشند. متفاوت اندازه نظر از هم با میتوانند سانترومري دوك رشتههاي میباشند فشردگی حداکثر داراي کروموزومها که مرحلهاي در د)

DNA108

1234

میکند؟  بیان درستی شکل به را زیر عبارت مورد چند . 237

 .................

 

 

قطعاً میشود آغاز تقسیم دوك تشکیل که است مرحلهاي از بعد بالفاصله که میتوز از مرحلهاي پایان در

میشود. دیده پروتئینی کوچک لوله داراي (میانکی)، سانتریولی هر الف)

شدهاند. تجزیه آندوپالسمی شبکه و هسته پوشش ب)

متصلند. کروموزومها سانترومر به تقسیم دوكهاي همه ج)

میشود. مشاهده سلول در (میانک)، سانتریول عدد تعداد به د)

27

4

1234
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میکند؟ تکمیل بهدرستی را زیر عبارت میتواند شده، داده هاي گزینه از مورد چند . 238 دارد. وجود

..................................... امکان .................. آن در که مرحلهاي از .................. مرحلۀ میتوز، در که گفت نمیتوان

تقسیم دوك مشاهده ـ دارند را فشردگی بیشترین کروموزومها ـ پیش الف)

 

 

کاریوتیپ تهیۀ ـ شوند می جدا هم از خواهري کروماتیدهاي ـ پیش ب)

کروماتین مشاهدة ـ شود می تجزیه سانترومر ناحیۀ ِ

 

اتصالی پروتئینهاي ـ پیش ج)

سلول دو بین سیتوپالسم، اجزاي تقسیم ـ هسته پوشش مجدد تشکیل ـ پس د)

تقسیم دوكهاي همۀ شدن کوتاه ـ میگیرند قرار سلول استواي بخش در کروموزومها ـ پس و)

4325

 

 

 

 

 

نمیکند؟ تکمیل بهدرستی را زیر عبارت مورد چند . 239

« ................... مرحله .................. ،، .................. مرحله «در

کروماتیدياند. دو کروموزومها پروفاز، – همانند پرومتافاز، الف)

کروماتیدياند. تک کروموزومها تلوفاز، – همانند آنافاز، ب)

دارند. را فشردگی حداکثر کروموزومها متافاز، – برخالف آنافاز، ج)

است. کروموزومها تعداد با برابر تعداد آنافاز، – برخالف پروفاز، DNAد)

1234

میکند؟  تکمیل بهدرستی را زیر جملۀ شده داده موارد از مورد چند . 240

 .................. قطعا که گفت نمیتوان

 

 

 

میشوند. سرطان ایجاد موجب محیطی عوامل الف)

میشوند. باریک روده سادة استوانهاي پوششی بافت آسیب موجب سرطان، درمان براي رایج هاي روش همۀ ب)

میشوند. استخوان مغز پیوند به مجبور قوي، درمانی شیمی یا شدید تابشهاي با درمان تحت افراِد همۀ ج)

دارند. نقش سرطان بروز در مؤثر ژنهاي جوامع، بعضی در سرطانها بیشتر شیوع در د)

مورد  یک مورد  چهار مورد  سه مورد  دو

 

 

 

 

 

 

دهد؟ رخ شده برنامهریزي مرگ است ممکن زیر موارد از مورد چند در . 241

مرغ جنینی دوران در پا انگشتان حذف الف)

سوختگی اثر در آسیبدیده سلولهاي رفتن بین از ب)

ویروس به آلوده سلول به کشنده لنفوسیت اتصال ج)

طوالنی مدت به ضدبارداري قرصهاي مصرف د)

میکروب غشاي به مکمل پروتئینهاي اتصال هـ)

ماکروفاژ توسط قرمز گلبول شدن بلعیده و.

T

4123

 

 

است؟ شده بیان بهدرستی مورد چند . 242

. ....................... سیتوپالسم تقسیم حین در

 

 

 

کروياند. هیستون همانند آن مولکولهاي که دارد دخالت پروتئین نوعی انقباضی، حلقه درتشکیل فرد، یک بازوي استخوان سلولهاي الف)

میگیرند. قرار سلول میانه در گلژي در شده ساخته ریزکیسههاي آنافاز مرحله در گوجهفرنگی، گیاه آکنه نرم سلولهاي ب)

میگیرد. شکل سلولی دیواره در پالسمودسم و الن ساختارهاي اسکلرئید، سلولهاي در ج)

میشوند. جدا هم از سلول دو انقباضی حلقه تنگشدن با دوسربازو، ماهیچهاي سلولهاي د)

1234
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میکند؟ تکمیل نادرستی به را زیر جمله مورد، چند . 243

............................................ تقسیمها همه .................... در

میشود. دیده دوکروماتیدي کرموزومهاي هسته درون پروفاز- الف)

 

 

 

میشود. دوبرابر قبل مرحله به نسبت سانترومرها و کروموزومها تعداد آنافاز- ب)

میشود. تشکیل یکسان جنسی کرموزومهاي با دوهسته تلوفاز- ج)

است. متصل دوك رشتههاي به طرف دو از کروموزوم هر متافاز- د)

میدهند. تشکیل تتراد مواردي در که میشود دیده همتا کروموزومهاي پروفاز- هـ)

2345

 

 

 

است؟ شده بیان نادرستی به میوز تقسیم مورد در زیر موارد از مورد چند . 244

میشوند. متصل کروموزومها سانترومر به دوك رشتههاي همواره الف)

است. همزمان کروموزومها، به دوك رشتههاي اتصال با تتراد تشکیل همواره ب)

است. همزمان همتا کروموزومهاي شدن جدا با دوك رشتههاي شدن کوتاه همواره ج)

میدهد. رخ سانتریولها همانندسازي میوز تقسیم از پس همواره . 1د

1234

 

 

 

 

است؟ نادرست انسان در میوز و میتوز مورد در زیر گزینههاي از یک کدام . 245

است. برابر میوز پروفاز و پرومتافازمیتوز در مقدار الف)

است. برابر میوز پروفاز و میتوز پروفاز در سانترومرها تعداد ب)

است. برابر میوز متافاز و میتوز پرومتافاز در کروموزومها تعداد ج)

است. میوز متافاز در مقدار برابر دو آنافازمیتوز در مقدار د)

د  ج، د  الف، ج  ب، ب  الف،

DNAI

II

II

DNADNAII

زیر گزینههاي از مورد چند است مرتبط سانتریول به دوكها توسط که دارد سلول وسط استوا در نامساوي دوکروماتیدي کروموزوم عدد سلولی . 246

 

 

 

 

است؟ صحیح سلول این مورد در

دارد. قرار متافاز در الف)

است. میتوز تقسیم انجام حال در قطعا ب)

باشد. متافاز در یا میتوز متافاز در میتواند ج)

باشد. داده انجام را همانندسازي عمل است ممکن د)

باشد. تقسیم حال در جانوري سلول یک میتواند هـ)

مورد  چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک

3

1

2

DNA

 

 

 

 

است؟ صحیح مورد چند ، با فرضی سلولی در . 247

میگیرند. قرار دوك رشتههاي روي سلول، استواي در تتراد ، متافاز مرحله در الف)

داشت. خواهند کروماتیدي دو کروموزوم حاصل، سلولهاي ، میوز انجام صورت در معمول بهطور ب)

دارد. دوتا کروموزوم هر از و کروموزوم نوع سلول این ج)

داشت. خواهد کروماتیدي تک کروموزوم حاصل سلول هر میتوز، انجام صورت در د)

مورد  چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک

2n = 8

18

14

4

8
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مثل تولید : هفتم فصل

 

 

 

میکند؟ کامل بهدرستی را شده ارائه جمله زیر گزینههاي از مورد چند . 248

همگی .................. تقسیم از حاصل سلولهاي

دارند. میتوز توانایی سیتوپالسم- تقسیم با میتوز الف)

 

 

دارند. میتوز توانایی سیتوپالسم- تقسیم با میوز ب)

هستند. هاپلوئید سیتوپالسم- تقسیم با میوز ج)

هستند. مولکول یک داراي خود کروموزوم هر در سیتوپالسم- تقسیم با میتوز DNAد)

1234

 

 

 

 

نیست؟ درست زیر موارد از مورد چند . 249

میگردد. مشاهده جنسی غیر کروموزوم عدد داون، نشانگان به مبتال فرد یک کاریوتیپ در الف)

میشود. بیشتر میوز آنافاز در خطا احتمال مادر، سن افزایش با ب)

. میباشد پلیپلوئیدي پدیده از مثالی داون، نشانگان ج)

میباشند. همتا کروموزومهاي جفت فاقد داون، فرد ایجادکننده گامتهاي د)

47

1

1234

 

 

کرد؟ مشاهده نمیتوان را زیر موارد از مورد چند سالم، مردي بدن در اسپرم تولید براي میوز، تقسیم مراحل در . 250

کروموزوم یک با یاختهاي ب) کروموزوم بدون یاختهاي الف)

کروموزوم با یاختهاي د) کروموزوم دو با یاختهاي ج)

مورد  چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک

XX

X4X

 

 

 

 

 

میباشد؟ صحیح جمله چند سونوگرافی یا باال فرکانس با صوتی امواج مورد در . 251

ندارد. ضرري جنین براي اشعۀ برخالف الف)

داد. تشخیص اول ماه در را بارداري آن کمک به میتوان ب)

میشود. استفاده باردار زنان مورد در فقط دستگاه این از ج)

است. مشاهده قابل ویدئویی تصویر بهصورت آن بازتاب و میشوند فرستاده بدن درون به دستگاهی کمک به امواج د)

کرد. بررسی را قلب حرکات سالمبودن و جنین کروموزومی ناهنجاريهاي میتوان ه)

x

1234

 

 

میکند؟ کامل نادرستی به را زیر عبارت مورد، چند . 252

« ......................................................... سرتولی «یاختههاي

 

 

هستند. کروماتید داراي پروفاز مرحلۀ در ثانویه اسپرماتوسیت همانند مرحلۀ در الف)

هستند. کروموزومی مجموع دو داراي ثانویه اسپرماتوسیت برخالف ب)

دارند.  گیرنده هورمون براي فولیکولی، یاختههاي مانند ج)

ندارند. نقش اسپرمها اسیدي محیط آوردن پایین در میزراهی پیازي غدد برخالف د)

G1II46

FSH

pH

1234
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نمیکند؟ تکمیل درستی به را زیر عبارت جمله چند . 253

« ..................................................... سمینال وزیکول «غدد

میکنند. اضافه اسپرمها به را گلوکز از سرشار مایعی الف)

 

 

 

گرفتهاند. قرار مثانه پشت در ب)

میکنند. میزراه وارد را خود ترشحات ج)

گرفتهاند. قرار آن باالي در و هستند پروستات از کوچکتر کدام هر د)

دارند. مجرا بیضه برخالف خود بافتی ساختار در هـ)

1234

 

 

 

 

« .................. تشکیل مراحل در » میکند؟ تکمیل درستی به را روبهرو عبارت مورد چند . 254

نمیآیند. پدید کروماتیدي چهار ساختارهاي مییابد، لقاح ملکه عسل زنبور تخمک با که گامتی الف)

میشوند. جدا هم از همتا کرموزومهاي آنافاز، مرحلۀ در بکرزایی، از حاصل عسل زنبور گامت ب)

نمیشوند. جدا هم از همتا کروموزومهاي آنافاز، مرحلۀ در بکرزایی، از حاصل مار گامت ج)

میآیند. پدید کروماتیدي چهار ساختارهاي مییابد، لقاح مار تخمک با که گامتی د)

1234

 

 

 

 

نماید؟ تکمیل درستی به را زیر عبارت میتواند مورد چند . 255 «

................... که میشود ترشح اندامی) (یا غده از .................. که هورمونهایی از «یکی

میکاهد. خون غلظت از هیپوفیز، از ترشحشده هورمون تحتتأثیر ـ دهد افزایش را خون هماتوکریت میتواند الف)

باشد. تأثیرگذار بدن ایمنی دستگاه الیّت ّ

 

فع بر میتواند ـ میکند تحریک را شیري غدد از شیر خروج ب)

باشد. داشته نقش گواتر به فرد ابتالي در میتواند ـ میشود زایمان حین در رحم انقباضات آغاز سبب ج)

میگیرد. قرار بدن دماي تنظیمکنندة غدة تأثیر تحت ـ است کاهش حال در زنان جنسی چرخۀ سوم هفتۀ در غلظتش د)

2143

نمیکند؟  تکمیل درستی به را زیر عبارت مورد چند . 256

 «.................. یاخته این

 

 

 

قطعاً گفت میتوان فراگیرد، را کروموزوم جفت اطراف جدیدي پوشش سالم، و بالغ زن یک بدن در گاه «هر

هستند. شدن تجزیه حال در دوك رشتههاي و قراردارد میتوز تقسیم تلوفاز مرحلۀ در الف)

است. کرده طی را تقسیم آنافاز مرحله دوك رشتههاي شدن کوتاه با قبل لحظاتی ب)

آورد. پدید را خود هماندازة یاختههایی میتواند میتوز تقسیم طی ج)

داشت. خواهد همتا کروموزوم یک کروموزوم، هر براي د)

23

1234

 

 

 

نمیکند؟ تکمیل درستی به را زیر عبارت مورد چند . 257

« .................................... خارجی، لقاح داراي جانور هر «در

میشود. رقیق ادراري دفع به منجر شور، آبهاي در کلیه فّعالیّت الف)

 

 

دارند. گازي تبادالت در را نقش بیشترین آبششها ب)

نیستند. تماس در روشن خون با قلب حفرههاي از هیچکدام ج)

است. مشاهده قابل محیطی محركهاي به پاسخ د)

1423
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میکند؟  کامل مناسب طور به را زیر موردعبارت چند جوان، زن یک در گامت تولید مراحل به توجه با . 258

 «..................

 

قطعاً دارد، قرار میوز (پیشچهر) پروفاز مرحله در که یاختهاي «هر

است. آمده وجود به جنسی چرخۀ یک ابتداي در الف)

 

 

است. شده احاطه پیکري یاخته تعدادي توسط ب)

میآورد. وجود به را اسپرم از بزرگتر بسیار یاختهاي ج)

میشود. تقسیم ، ترشح میزان حداکثر به واکنش در د)

1

LH

1234

قطعاً فرد این مورد در زیر عبارات از مورد چند است. نشده یافت کروموزوم یک با یاختهاي سالم، فرد یک بدن در یکساله پژوهش یک در . 259

است؟  صحیح

میکند.  کمک فرد بدن در مو روییدن همچون صفاتی بروز به بینابینی یاختههاي بر تأثیر با هورمون الف)

 

 

است. فرد قد افزایش به قادر استخوانها، بر تأثیر با پیشین هیپوفیز از ترشحشده هورمونهاي از یکی ب)

میکنند. تنظیم را خود گلوکز مصرف میزان تیروئیدي هورمونهاي تحتتأثیر ، کروموزوم دو از بیش حاوي یاختههاي ج)

کاست. خواهد آینده در فرد باروري دوره طول از جسمی و روحی فشارهاي و نامناسب تغذیۀ د)

X

LH

X

4132

 

 

 

 

 

است؟ مناسب زیر عبارت تکمیل براي موارد، کدام . 260 «

.................... میشوند، ساخته .................. توسط که هورمونهایی همۀ جوان، دختر یک «در

میگذارند. اثر استخوانی بافت بر ـ تیروئید الف) میگذارند. تأثیر

مغزي مراکز از یکی ترشحی فعالیت بر ـ تخمدان ب)

میدهند. افزایش را هیپوفیز غدة ترشحی فعالیت ـ هیپوتاالموس ج)

میشود. گوارشی آنزیمهاي ترشح افزایش باعث ـ گوارش لولۀ د)

«د» و «ج» «ج» و «ب» «د» و «الف» «ب» و «الف»

 

 

 

میکند؟ تکمیل درست بهطور را زیر جملۀ مورد چند . 261 شود.»

............................. افزایش باعث میتواند فوقکلیوي قشر هورمونهاي افزایش بالغ فردي «در

پالسما به میانبافتی آب بازگشت الف) ایمنی خود هاي

بیماري عالئم بهبودي و ایمنی تحمل ج)

ادرار  اسمزي فشار و خون سدیم مقدار ب)

صورت در مو روییدن و صدا شدن بم استخوان، ماهیچه، رشد تحریک د)

1234

 

 

 

 

« .................. میتوانند «فاگوسیتها میکنند؟ تکمیل صحیح بطور را زیر عبارت مورد چند . 262

کنند. هدایت را اسپرمها تمایز و پشتیبانی الف) باشند. داشته نقش نورونها اطراف مایع همایستایی حفظ در

ب) خوانند. فرا آسیب موضع به را خون سفید گویچههاي شیمیایی، پیکهاي تولید با ج) دهند. ارائه ها

لنفوسیت به را آن لنفاوي گرههاي در و دهند قرار خود سطح در را میکروب از قسمتهایی د)

1234

 

 

« .................. گامتها همۀ طبیعی حالت در جانداران همه «در میکنند؟ تکمیل صحیح بهطور را روبهرو جملۀ زیر موارد از مورد چند . 263

هستند. میوز تقسیم مستقیم حاصل ب) دارند. کروموزوم مجموعه یک الف)

دارد. مولکول یک خود هستۀ کروموزوم هر در د) دارند. را خود والد کروموزومهاي نصف DNAج)

1234
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است؟ درست بالغ فرد یک اسپرمساز لولۀ درون هاپلوئید سلول هر دربارة عبارت، چند . 264

میسازد. هاپلوئید سلولهاي خود، تقسیم با الف)

کند. مضاعف را خود کروموزومهاي نمیتواند ج)

میباشد.  تاژك سازنده ژنهاي یا ژن حاوي ب)

دارد. پلینوکلئوتیدي رشته دو آن کروموزوم هر DNAد)

1234

 « .................. میوز بار هر دنبال به اولیه اسپرماتوسیت هر طبیعی حالت «در میکنند؟ تکمیل صحیحی بهطور را روبهرو جملۀ زیر موارد از مورد چند . 265

 

 

 

میکند. منتقل حاصل اسپرمهاي به را جهشیافتهاي صفت هر الف)

کند. ایجاد گامت نوع چهار میتواند شرایطی در ب)

دارند. یکسانی جنسی کروموزومهاي حاصل، سلولهاي همۀ ج)

دارند. را اسپرم سر آنزیمهاي به مربوط ژنهاي حاصل سلولهاي همۀ د)

1234

 

 

 

 

 

میکند؟ تکمیل صحیح بهطور را زیر جملۀ عبارت چند . 266 «

.................... ثانویه اسپرماتوسیت .................. اولیه اسپرماتوسیت انسان، «در

دارد. را همتا کروموزوم دو از خواهري غیر کروماتیدهاي بین قطعه تبادل توانایی ـ برخالف الف)

میآیند. وجود به کروموزوم مجموعه دو با سلولهایی از ـ همانند ب)

میکند. جدا هم از را همتا کروموزومهاي آنافاز در ـ برخالف ج)

است. سانترومرها تعداد برابر چهار خطی، پلینوکلئوتیدي زنجیرههاي تعداد ـ همانند DNAد)

1234

میکند؟  کامل مناسب بهطور را زیر عبارت مورد چند جوان، زن یک در گامت تولید مراحل به توجه با . 267

 « .................

 

قطعاً دارد، قرار میوز پروفاز مرحلۀ در که سلولی «هر

است. آمده وجود به جنسی چرخۀ یک ابتداي در الف)

میآورد. وجود به را اسپرم از بزرگتر بسیار سلولی ج)

است.  شده احاطه سوماتیک سلول تعدادي توسط ب)

میشود. تقسیم ، ترشح میزان حداکثر به واکنش در د)

I

LH

1234

 

 

 

 

 

میکند؟ کامل مناسب بهطور را زیر عبارت مورد چند . 268 «

.................... حتم بهطور است، کرده شروع را خود تقسیم جنینی دوران در که اووسیتی هر بالغ، فرد یک در معمول «بهطور

میشود. گفته (انبانک) فولیکول آنها مجموع به که شده، احاطه تغذیهکننده یاختههاي توسط الف)

میکند. جدا هم از را خود همساخت کروموزومهاي دوك، رشتههاي کردن کوتاه با ب)

میآورد. وجود به کوچکتر یاخته یک و بزرگ یاخته یک خود سیتوپالسم نامساوي تقسیم با ج)

دارد. خطی مولکول خود هسته درون 92DNAد)

1234

 

 

 

 

 

 

میکند؟ تکمیل صحیح بهطور را مقابل جملۀ عبارت چند . 269

« .................. حتم بهطور .................. هر انسان «در

میآید. وجود به دیپلوئید سلول از ـ است دوکروماتیدي کروموزوم داراي که اووسیتی الف)

میآید. وجود به فولیکولی مرحله در ـ است همتا کروموزوم فاقد که قطبی گویچۀ ب)

است. همتا کروموزوم فاقد ـ میآید وجود به فالوپ لوله درون که اووسیتی ج) است. آمده

وجود به لوتئال مرحله در ـ میآید وجود به فالوپ لوله درون که قطبی گویچه د) است.

آمده وجود به تخمدان درون ـ دارد را هاپلوئید سلول تولید توانایی که اووسیتی هـ)

1234
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میکند؟ کامل نادرست بهطور را زیر عبارت مورد چند . 270 «

.................... اووسیت تقسیم دوك شدن کوتاه پی در بالغ، خانم یک تخمدان درون طبیعی حالت «در

میکنند. حرکت هسته قطبین سمت به و میشوند جدا هم از هستند کروماتیدي دو یک، هر که همساخت کروموزومهاي الف)

 

میشود. تشکیل تککروماتیدي کروموزومهاي دور هسته پوشش یاخته، سوي دو به کروموزومها رسیدن با ب)

میآید. وجود به کوچکتر یاخته یک و بزرگ یاخته یک هسته، نامساوي تقسیم با ج)

میشوند. شکمی محوطه وارد و خارج تخمدان درون از دیپلوئید یاختههاي تعدادي د)

1234

 « ................. قطعاً اسپرماتوسیتی هر ................. اووسیتی هر انسان «در میکند؟ کامل مناسب بهطور را مقابل عبارت مورد چند . 271

 

 

 

است. آمده وجود به جنینی دوران در ـ خالف بر الف)

است. آمده وجود به جنسی غدد درون ـ همانند ب)

است. کرده همانندسازي جنینی دوران در را خود هسته ي ـ خالف بر ج)

دارد. پلینوکلئوتیدي رشته چهار آن کروموزوم هر ـ همانند د)

DNA

DNA

1234

است؟  صحیح زیر موارد از مورد چند ساله سه دختر یک در موجود مژكدار پوششی بافتهاي با ارتباط در . 272

دارد.  نقش رحم سمت به اووسیت حرکت در الف)

هستند. نیز مخاط حاوي ج)

شوند.  معده به میکروبها ورود باعث میتوانند ب)

میشوند. دیده ماهیچه حاوي بخشهاي در د)

1234

 

 

 

 

 

است؟ نادرست عبارت چند بالغ انسان یک در شده داده جملۀ به توجه با . 273

« ........................................................... زنان همانند مردان تولیدمثلی «دستگاه

میکند. ایجاد گامتها ذخیرة و نگهداري براي مناسب محیطی الف) دارند. نقش

جنسی یاختههاي تولید در پیچ در پیچ لولههاي جنسی غدد درون ب)

میکنند. ایجاد میوز توانایی با یاختههایی میتوز، تقسیم با زاینده یاختههاي ج)

میشوند. خارج جنسی غدد از تککروماتیدي هاپلوئید یاختههاي د)

1234

 

 

 

 

« .................. میکند، ایفا را اصلی نقش تخمکگذاري در که «غدهاي میکند؟ تکمیل درستی به را روبهرو عبارت مورد چند . 274

میشود. جنین جسمی و ذهنی عقبماندگی و عصبی دستگاه نمو اختالل باعث آن کمکاري الف) دارد.

نقش بدن آب تعادل در و ایمنی دستگاه تنظیم در نوزاد، تولد از پس شیر تولید در آن هورمون ب)

میدهد. افزایش را آنها تقسیم غضروفی، سلولهاي بر اثر با آن هورمون ج) میشود. باردار خانم در

پروژسترون هورمون ترشح تداوم و زرد جسم حفظ سبب آن، هورمونهاي افزایش د)

1234

 

 

 

 

 

میکند؟ تکمیل نادرست بهطور را زیر جملۀ مورد چند . 275

« ........................... حتم بهطور .................. که جانوري «هر

کند. جدا هم از را همتا کروموزومهاي ، آنافاز در میتواند ـ میکند شرکت جنسی تولیدمثل در الف)

است. برابر آن شدن ماده و نر احتمال ـ است ماده و نر گامت دو بین لقاح حاصل ب)

دارد. را همتا کروموزومهاي بین قطعه تبادل توانایی ـ میکند تولید گامت ج)

میکند. تولید گامت میوز تقسیم پی در ـ است جنسی تولیدمثل حاصل د)

I

1234
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است؟ صحیح زیر موارد از مورد چند . 276

است. تخمگذار جانوران ویژگیهاي از تخم، اطراف در آهکی ضخیم پوستههاي وجود الف)

دارند. را کلیه شکل پیچیدهترین میخوابند، خود تخمهاي روي که جانورانی تمام ب)

میگیرد.  صورت مادر بدن داخل در نمو و رشد نهایی مرحله پالتیپوس، در ج)

دارد. نقش جنین تغذیه در رحم آندومتر پالتیپوس، همانند کانگورو در د)

1234

 

 

 

نمیکند؟ تکمیل بهدرستی را زیر جمله مورد چند . 277

« ........................................ اسپرماتید طبیعی، انسان «در

دارد.

 

پلینوکلئوتیدي رشته اسپرم برخالف الف)

ندارد. همولوگ کروموزوم ثانویه، اسپرماتوسیت برخالف ب)

 

 

باشد. تاژكدار میتواند ج)

است. کوتاهتر اسپرم از د)

دارد. اسپرم از کمتري سیتوپالسم مقدار هـ)

23DNA

1234

 

 

میکند؟ تکمیل نادرستی به را زیر عبارت مورد چند . 278

« ................... مردان در هورمون هدف «سلولهاي

 

 

دارند. نیستند، حبابک دیواره سلولهاي جز که حبابک در موجود سلولهاي همانند نقش الف)

میشوند. تخریب

 

بیماري در آنها از گروهی که باشند داشته سلولهایی همانند نقشی میتوانند کارکرد نظر از ب)

دارند. نقش اولیه اسپرماتوسیت میوز تنظیم در خود ترشحات با و داشته قرار اسپرمساز لولههاي دیواره در ج)

مشابهند. اسپرماتوگونی سلولهاي با اما متفاوت اولیه اسپرماتوسیت سلولهاي با کروموزومی عدد نظر از د)

FSH

MS

1

1234

 

 

 

 

 

است؟ شده بیان درستی به مورد چند . 279 «.

..................................... اسپرمساز لولههاي در موجود هاپلوییدي سلول «هر

است. دیگر یاختههاي با تماس در است قبلی سلول سیتوکینز حاصل که الف)

میشود. تغذیه و پشتیبانی سرتولی، سلولهاي توسط ب) است. متحرك و دار

تاژك دارد، کشیده حالت و فشرده آن هسته که ج) است. تاژك سازنده ژن

واجد د)

1234

میباشد؟  میزراهی پیازي- و پروستات غدد وظایف یا ویژگیها جزو بهترتیب زیر موارد از مورد چند . 280

از مجرا دو خروج نیست- جفت باالتر- اسفنجی- حالت قلیایی- مایع ترشح روانکننده- مایع ترشح آن- به مجرا ورود کوچکتر- نخودفرنگی- اندازه به

رنگ شیري مایع ترشح آن-

3

4, 55, 64, 66, 5
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است؟ درست مورد چند اسپرم مورد در . 281

میکند. مصرف زیادي م، ُ

 

د برخالف میانی بخشی الف)

میکند. هضم را اووسیت خارجی الیه هسته، جلوي مانند کاله کیسه ب)

 

 

است. ژنتیکی ماده داراي اسپرم ساختمان در بخش ج)

دارد. یکسانی قطر دم طول تمام همانند تنه طول تمام د)

میکنند. حرکت اپیدیدیم لوله درون سمت به و خارج بیضه از اسپرمها اسپرمساز، لولههاي در اسپرم تولید از پس هـ)

ADP

2

4321

 

 

 

 

میکند؟ کامل نادرستی به مورد چند را زیر عبارت خالی جاهاي . 282 میشود.

.................................. باعث ..................... بر تاثیر با ..................... هورمون مردان در

تستوسترون ترشح بینابینی- سلولهاي - الف)

اسپرمها تمایز تسهیل سرتولی- سلولهاي ب)

 

 

استخوانها و ماهیچهها رشد تحریک بینابینی- سلولهاي تستوسترون- ج)

اسپرمها تمایز تسهیل نهایت در و ترشح هیپوفیز- آزادکننده- هورمون د)

و هورمونهاي ترشح تنظیم هیپوتاالموس- تستوسترون- ه)

LH

FSH

FSH

FSHLH

2431

 

 

 

میشود؟ دیده یک کدام ساله دختر یک بدن در . 283

جنسی کروموزوم بدون سلول الف)

کروموزوم یک با سلول ب)

کروموزوم چند با سلول ج)

میوز پروفاز در متوقفشده سلول د)

میوز پروفاز در متوقفشده سلول هـ)

د  - ج د  - ج - ب د  ج- - الف ج  - الف

5

x

x

1

2

 

 

 

نشدهاند؟ بیان درستی به زیر هاي عبارت از مورد چند . 284

میشود. تشکیل میباشند میوز تقسیم به قادر فولیکولی محرك هورمون اثر تحت که غیرجنسی سلول تعدادي از فولیکول هر الف)

میشود. انجام

 

اثر تحت و بلوغ دوران از مراحل این ادامه و است جنینی دوران از فولیکولی رشد مراحل شروع ب)

میکند. طی را تخمدانی دوره مراحل بعد به دختر بلوغ دوران از میشود، ایجاد جنینی دوران در که اولیه اووسیت هر ج)

نیست. امکانپذیر جنسی محرك هورمونهاي تأثیر تحت تخمدان درون میوز تقسیم شروع بالغ، دختر یک در د)

FSH

I

4321

 

 

 

 

است؟ شده بیان درستی به تخمدانی چرخه با رابطه در مورد چند . 285

میشود. انجام تخمکگذاري جنسی، دوره چهاردهم روز حدود الف)

میشود. آغاز بعدي جنسی دوره تخمکگذاري، از بعد هفته دو بالغ زن هر در ب)

میدهند. افزایش را خود ترشحی فعالیت هورمون تأثیر با زرد جسم یاختههاي ج)

میگیرد. صورت دیرتر اولیه، اووسیت تشکیل از فولیکولها رشد آغاز زن، یک بدن در معمول بهطور د)

FSH

1234
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است؟ نادرست زیر موارد از زیر مورد چند . 286

میشود. تامین مادر از لقاح از بعد اول هفته در جنینی سلولهاي نیاز مورد مغذي مواد الف)

میکنند. پیدا فرورفتگی جنین درونی پرده انگشتی زواید رحم، بافت داخل در ب)

میشوند.  تککروماتیدي کروموزومها و شده کامل اووسیت، داخل به اسپرم سر ورود بهدنبال اولیه اووسیت میوز ج)

میباشد. جنسی دوره میانه در ترشح تنظیم همانند اکسیتوسین هورمون ترشح تنظیم د)

مورد  مورد  مورد  مورد 

LH

4321

میکند؟  تکمیل نادرستی به را زیر جمله مورد، چند . 287

 

 

 

 

................... ماده عسل زنبور

میکند. تولید گامت میوز با نر، زنبورعسل همانند الف)

دارد. همتا کروموزوم خود پیکري سلولهاي در نر زنبورعسل برخالف ب)

دارد. بیشتري ژنهاي نر عسل زنبور از ج)

میکند. دریافت ملکه از را خود ژنهاي نر، زنبورعسل برخالف %50د)

1234

 

 

 

 

 

میکند؟ تکمیل نادرستی به را زیر عبارت مورد، چند . 288

..................................................... زنبور هر طبیعی، حالت در

میفرستد. بدن یاختههاي اطراف به دریچهدار، منافذ طریق از را همولنف الف) کند. تولید

لقاح قابلیت با گامتهایی خود، کروموزمهاي تعداد کاهش بدون است قادر نر ب)

کند. بیشتر را خود بافتهاي به اکسیژن انتقال سرعت میتواند قلب، ضربان افزایش با ج) کند.

تولید نمو و رشد قابلیت با تخمکهایی خود، کروموزمهاي تعداد کاهش با است قادر ماده د)

1234

 « .................. است، ممکن جانوران «در است؟ شده بیان درستی به سیتوپالسم، تقسیم آن دنبال به و (کاستمان) میوز تقسیم درباره گزینه کدام . 289

 

 

 

 

باشد. یاخته چهار یا سه دو، تقسیم، این حاصل الف)

باشد. مختلف اندام دو در دو میوز و یک میوز تقسیم انجام محل ب)

نشود. انجام دو میوز تقسیم اما شود انجام یک میوز تقسیم ج)

باشد. داشته میتوز تقسیم توانایی تقسیم، این از حاصل گامت د)

نباشد. تقسیم این حاصل گامت، ي)

موارد همگی د ج، ب، الف، د،ي ج، ب،  

 

ي ب، ج، الف،

است؟ مناسب زیر عبارت تکمیل براي مورد چند . 290

بهتنهایی اوقات گاهی ماده فرد و است بینایی واحدهاي از هریک از دریافتی اطالعات کردن یکپارچه مسئول عصبی، دستگاه که بیمهره جاندارانی «در

 « .................. میکند، تولیدمثل

 

 

 

میشود. وارد فرد هر دفعی سامانۀ به فعال روش به یونها، از بعضی و اوریکاسید آب، الف-

میشود. یافت فرد هر شکم محوطۀ در ماده، و نر جنسی غدد نوع دو هر ب-

میکند. عمل عضالت تکیهگاه بهعنوان بدن، روي ضخیم و سخت پوشش ج-

باشد. تأثیرگذار دیگر فرد رفتاري پاسخ و عملکرد بر میتواند فرد یک از مترشحه شیمیایی ترکیب نوعی د-

 1234
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است؟  صحیح همواره و هورمونهاي دربارة مورد چند بالغ، دختر یک در . 291

میگردند.  تنظیم منفی بازخورد سازوکار با - الف

میگردند. تخمکزایی مراحل تکمیل باعث - ب

میشوند.  تنظیم (هیپوتاالموس) نهنج زیر هورمون نوع دو کنترل تحت - ج

میگذارند. تأثیر رحمی چرخۀ و زنانه جنسی هورمونهاي ترشح بر - د

FSHLH

1234

صادق آورد، بهوجود را (هاپلوئیدي) تکالد زادههایی و کند تولیدمثل تنهایی به میتواند اوقات گاهی که بیمهره جانور نوعی دربارة مورد، چند . 292

است؟ 

 

 

 

میکند. یکپارچه را بینایی واحدهاي از یک هر از دریافتشده اطالعات خود، عصبی دستگاه کمک به - الف

کند. ایجاد خود گروه دیگر افراد یا فرد در مناسب رفتاري پاسخ موادي، ترشح با میتواند - ب

مینماید. خود دفعی سامانۀ وارد فعال، بهطور را ویژهاي یونهاي و اسید اوریک آب، - ج

دارند. وجود شکمی و پشتی رگ بین آن، بدن قسمتهاي همۀ در مویرگها، - د

1234

 « .................. «تأمین مینماید؟ کامل درستی به را روبهرو جملۀ مورد چند . 293

قابل کند ماهیچهاي تارهاي در بیشتر که شود می تامین تنفس نوعی توسط اسپرمبر، لولۀ به آن ذخیرة محل از اسپرم رسیدن براي الزم انرژي بیشتر الف-

است.  مشاهده

 

 

 

میگردد. ایجاد مساوي سیتوکینز با که است سرگامتی در وزیکولی عهدة بر تخمک دور ژلهمانند الیۀ تخریب براي الزم آنزیمهاي ب-

است. میزراهی – پیازي غدد عهدة بر میزراه اسیدي ادرار کم مقادیر خنثیکردن براي قلیایی مایعی ج-

دارد. وجود انسان بدن در آن از جفت یک که میشود تامین غده نوعی توسط همواره زامهها، در موجود فروکتوز قند د-

مورد چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک

قطعاً .............. که منی مایع ساخت در مؤثر برونریز غدة هر انسان، «در میکنند؟ کامل مناسب طور به را مقابل عبارت زیر موارد از مورد چند . 294

 » .................

است.  گرفته قرار میزناي اطراف در – است مؤثر اسپرمها تغذیۀ الف-در

خواهد هموفیل پسر قطعا هموفیلی بیماري داشتن صورت در که میکند، خنثی را فردي تولیدمثلی دستگاه اسیدي مواد – میکند ترشح قلیایی مواد ب-

داشت. 

میکند.  ترشح قلیایی مواد – میکند وارد لولهمانند مجراي به را خود ترشحات ج-

است. مؤثر اسپرمها فعالیت در – میافزاید اسپرمها به را خود ترشحات پروستات از قبل د-

مورد  چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک

از ............... میتوانند حرکت قابلیت داراي اسپرمهاي سالم، مرد یک «در میکنند؟ تکمیل مناسب طور به را مقابل عبارت زیر موارد از مورد چند . 295

شوند.»  .................. از عبور

 

 

 

خارج بدن از میزناي، طریق از اسپرمبر، مجاري - پس الف-

دیده هستند، تتراد ایجاد توانایی فاقد دوالد یاختههاي داراي که لولههایی درون اپیدیدیم – قبل ب-

مخلوط میکند، ایفا موثر نقش بدن دفاعی اول خط در که آنزیمی حاوي مایعی با میزراه، – قبل ج-

وارد زامهبر، مجراي به بیضه، کیسۀ پایینی سطح - پس د-

مورد  چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک
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ه

الف

د

و

ز

ج

ب یاختههاي ، نیست؟«هورمون یکسان زیر جملۀ با مورد چند نادرستی یا درستی روبهرو شکل به توجه با . 296

 

 

کنند.» ترشح تستوسترون هورمون تا میکند تحریک را اسپرمساز لولۀ درون بینابینی

میشوند. دیده متفاوت تحرك قدرت با اسپرمهایی «الف» بخش در الف-

 

 

میشوند. «الف» بخش وارد متحرك تاژك داراي سلولهاي ب-

میکند. کمک اسپرمها عبور مسیر قلیایی محیط کردن خنثی به «ج» بخش ترشحات ج-

میکنند. فراهم را خود فعالیت براي الزم انرژي «د» بخش به ورود از پس اسپرمها د-

مورد  چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک

LH

 

 

 

 

« .................. آسیب «با میکنند؟ تکمیل نامناسب طور به را مقابل جملۀ زیر موارد از مورد چند . 297

میکنند. پیدا کاهش اسپرمبر مجراي به ورودي قلیایی ترشحات میزراهی پیازي غدد الف-

نمییابد. کاهش تخمک سمت به زامه عبور مسیر اسیدي خاصیت پروستات غدد به ب-

نشود. آغاز اسپرم تاژك حرکت دارد امکان اپیدیدیم به ج- شود. ایجاد

کوچکی اختالل تولیدمثل فرآیند در است ممکن تیروئید غدة به د-

مورد  چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک

 

 

 

 

است؟ درست میشود، خارج تخمدان از جنسی چرخۀ روز در که یاختهاي هر دربارة مورد چند بالغ؛ و سالم زن یک بدن در . 298

است. آمده وجود به سیتوپالسم نامساوي تقسیم پی در فرد، جنسی غدد در الف)

دارند. را متحرك اسپرمهاي با لقاح انجام توانایی فرد، رحمی لولۀ درون ب)

است. شده تولید فولیکول یک در جنسی کروموزوم دو با یاخته نوعی میوز تقسیم پی در ج)

میشوند. آزاد تخمدان از هیپوفیزي هورمونهاي و جنسی هورمونی بین مثبت بازخوردي رابطۀ ایجاد از بعد د)

مورد چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک

14

1

 

 

 

 

مینماید؟ تکمیل نادرست طور به را زیر عبارت مورد چند . 299 «

..................... که زامهزایی فرایند در موجود یاختۀ هر طبیعی طور به سالم، و بالغ مرد یک «در

دارد. را کروماتیدي چهار ساختار تشکیل توانایی قطعا است، میانک عدد چهار داراي خود قطب دو در الف)

میدهد. انجام را کاهشی تقسیم نوعی باشد،

 

عامل سازندة ژن حاوي کروموزوم جفت یک داراي ب)

میسازد. را حرکت توانایی فاقد تاژكدار یاختۀ خود، تقسیم با میشود، ایجاد « » میوز از حاصل یاخته تقسیم از ج)

ندارد. حرکت قدرت ابتدا در الزاماً میشود، حاصل سیتوپالسم تقسیم کاملشدن دنبال به د)

Rh

1

4321

 

 

است؟ نادرست سالم و بالغ زن یک تخمدان فولیکولهاي در موجود اووسیت هر دربارة زیر موارد از مورد چند . 300

میکند. تقسیم نامساوي بخش دو به را خود سیتوپالسم سیتوکینز، طی الف)

 

 

میشود. دیده بالغ فولیکول یک درون ادامه، در ب)

است. خود هستۀ در جنسی کروموزومهاي داراي ج)

دارد. قرار میوز تقسیم مراحل از مرحلهاي در د)

مورد مورد مورد مورد 4321
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درستاند. موارد بقیهي میشود، قلب برونده افزایش سبب سمپاتیک اعصاب است. غلط ج مورد فقط 3 گزینه 1

میباشد.  درست د و ج الف، موارد 2 گزینه

هـ). مورد (رد است مشاهده قابل شکمی سطح در مغز ساقۀ اجزاء و ب) مورد (رد دارد قرار سوم بطن تاالموسها عقب در

2

هستند. درست ج و ب موارد 3 گزینه

موارد: بررسی

است. پشتی عصبی طناب مهرهداران در و است بیمهره خاکی کرم - نادرست الف)

نمیشود. دیده زردپی و رباط خاکی کرم در پس ندارد. درونی اسکلت خاکی کرم - درست ب)

میشود. یافت خاکی کرم مانند حلقوي کرمهاي در بسته خون گردش دستگاه سادهترین - درست ج)

میباشد. گوارش لولهي اطراف در رگی کمان جفت داراي - نادرست د)

3

5

نادرستاند. د و ج موارد 3 گزینه

موارد: بررسی

میکند. پر نخاعی - مغزي مایع را مننژ پردههاي بین فضاي - درست الف)

میشوند. تحریک نیز غیرارادي طور به بازو) دوسر ماهیچهي و دیافراگم (مثل اسکلتی ماهیچههاي از برخی - درست ب)

دارد. قرار نخاعی اعصاب پشتی ریشهي در موجود گره در حسی نورون سلولی جسم - نادرست ج)

گرفتهاند. قرار پیوندي بافت درون که است دو) هر یا بلند اکسون بلند، دندریت عصب نوع به بستگی ) عصبی رشتههاي از مجموعهاي عصب هر - نادرست د)

4

 

 

 

است. درست (د) مورد تنها 1 گزینه

دارد. نقش یونها به غشاء نفوذپذیري تغییر در حرکتی، نورون غشاء در یونی کانالهاي کردن باز و عصبی ناقلهاي کردن آزاد با که است نخاعی رابط نورون به سوال اشاره

موارد: بررسی

دارد. کوتاه آکسون یک و منشعب و کوتاه دندریتهاي نخاعی رابط نورون نادرست- الف) مورد

میکنند. برقرار ارتباط بازو پشت و جلو ماهیچه حرکتی نورون و حسی نورون بین رابط نورونهاي نادرست- ب) مورد

میباشد. خود اطراف در میلین پوشش فاقد بنابراین است. نخاع خاکستري مادهي داخل زانو، زیر زردپی انعکاس در نخاعی رابط نورون اجزاي تمام نادرست- ج) مورد

مهار را خود از پس نورون و گذاشته اثر یونها جابجایی روي بر بازو)، پشت حرکتی (نورون خود از پس نورون با دارنده) (باز مهارکننده سیناپس ایجاد با ارتباط در رابط نورون درست- د) مورد

میکند.

5

 

3 گزینه

است. نادرست (ج) مورد فقط

مخچه. نه است، ارتباط در پسسري لوب با پشت از آهیانه لوب

 
پسلوب سریهای

پیشانیلوب های

دو بین نیمکرهشیار

آهیانه لوب

آهیانه لوب

پس سریلوب

مخچه
گیجگاهی لوب

لوب
پیشانی

6

 

 

 

 

هستند. نادرست عبارت چهار هر 4 گزینه

دارند. قرار واجدهسته پشتیبان هاي یاخته عصبی، رشتههاي اطراف نادرست، «الف» مورد

است. اعصاب) اطراف (نه عصبی رشتۀ اطراف میلین و میگیرد قرار پیوندي بافت عصب اطراف در نادرست، «ب» مورد

دارند. حرکتی رشتههاي فقط مختار خود اعصاب نادرست، «ج» مورد

دارد. عصب) جفت ) عصب محیطی عصبی دستگاه نادرست، «د» مورد

7

8643

 

 

 

هستند. نادرست عبارت سه هر 4 گزینه

است. سریعتر همقطر، میلین بدون رشتههاي از میلیندار رشتههاي در عصبی پیام هدایت نادرست: «الف» مورد

نمیشود. عایق پشتیبان یاخته بوسیلۀ بنابراین است میلین غالف فاقد که دارد نقش عصبی پیام انتقال در اکسونی پایانه نادرست: «ب» مورد

باشد. داشته نقش عصبی یاختههاي اطراف مایع ایستایی هم حفظ در یاختهها این از بعضی دارند. گوناگونی انواع پشتیبان یاختههاي نادرست: «ج» مورد

8

میباشند. درست مورد چهار هر 4 گزینه

موارد: بررسی

نیستند. باز همزمان هیچگاه پتاسیم و سدیم دریچهدار کانالهاي درست، الف) مورد

است. باز دریچهدار کانال نوعی قطعاً پتانسیل، اختالف تغییر هنگام در پس است، دریچهدار کانالهاي فعالیت غشاء، سوي دو در پتانسیل اختالف تغییر عامل درست، ب) مورد

9
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است. بسته سدیمی دریچهدار کانالهاي هنگام این در و میشوند خارج یاخته از نشتی و دریچهدار کانالهاي طریق از پتاسیم یونهاي عمل پتانسیل پایینرو شاخه در درست، ج) مورد

میشود. ایجاد سدیمی دریچهدار کانال توسط که عمل پتانسیل باالرو مرحلۀ یعنی میشود، نزدیک به صفر از غشا سوي دو پتانسیل اختالف زمانیکه درست، د) 30+مورد

هستند.  درست «د» و «ج» «الف»، موارد 3 گزینه

موارد:  بررسی

 

 

 

میشوند. منقبض پیکري حرکتی اعصاب توسط که دارند نقش مخطط ماهیچههاي زمین، روي از مداد برداشتن و دست کشیدن عقب انعکاس در درست، الف) مورد

میشود. مخ قشر به لیمبیک دستگاه توسط آنها انتقال و حسی پیامهاي تقویت موجب تاالموس میدهند. انتقال و کرده ایجاد را عصبی پیام عصبی گیرندههاي نادرست، ب) مورد

است. نخاع دست، کشیدن عقب و ادرار تخلیه انعکاس کنترلکننده عصبی مرکز درست، ج) مورد

میشوند. هیپوتاالموس نورونهاي تحریک سبب پروژسترون و استروژن هورمون مثًال میشود. عصبی سلولهاي تحریک موجب هورمونها از برخی درست، د) مورد

10

 

 

 

 

گزینهها: بررسی 4 گزینه

میکند. خارج غلظت شیب برخالف سلول از را سدیم و است فعال استراحت زمان در پتاسیم سدیم پمپ :« » گزینۀ

است. زیاد سلول داخل در همچنان پتاسیم غلظت پتاسیم، سدیم پمپ فعالیت دلیل به :« » گزینۀ

است. خارج سدیم از کمتر همیشه سلول داخل سدیم غلظت :« » گزینۀ

در و تبدیل و به هیدرولیز از پس میشود. هیدرولیز سپس و متصل پمپ به فعالیت هنگام است. فعال نورون آرامش زمان در پتاسیم سدیم پمپ :« » گزینۀ

میشود. آزاد سیتوپالسم

11

1

2

3

4ATPADPADPPi

 

 

موارد: بررسی 2 گزینه

باشند. بسته هم با است ممکن ولی نمیشوند، باز هم با هرگز پتاسیم و سدیم دریچهدار کانالهاي - درست الف) مورد

 

 

میشود. نورون از پتاسیم بیشتر خروج سبب پتاسیمی دریچهدار کانال - نادرست ب) مورد

میدهند. وضعیت تغییر کانال دو پس میشود. باز بوده بسته که پتاسیمی دریچهدار کانال و شده بسته بوده باز که سدیمی دریچهدار کانال قله از عبور از پس - نادرست ج) مورد

میباشند. باز میلیولت تا نقطۀ از نیز پتاسیمی دریچهدار کانالهاي و هستند باز تا صفر نقطۀ از سدیمی دریچهدار کانالهاي - درست د) مورد

12

+30+30−70

 

 

 

 

 

موارد: بررسی 3 گزینه

میشود. انتقال) (نه هدایت سرعت افزایش موجب باشد رانویه گرة اگر الف) مورد

غیراختصاصیاند. ایمنی جزو پس نیستند و لنفوسیتهاي چون و هستند ایمنی دستگاه جزو پس دارند نقش دفاع در اینکه به توجه با ب) مورد

دارد. نقش یونها همایستایی در عمل پتانسیل پایان در نیز پتاسیم سدیم پمپ دارند. نقش ایستایی هم حفظ در یاختهها این با ج) مورد

نمیشود. پوشیده میلین غالف توسط هیچگاه آکسون پایانۀ و یاختهاي جسم د) مورد

13

BT

 

 

است. درست ج جملۀ و نادرست د، و ب الف، جملههاي 2 گزینه

است. هم مشابه گرهها در نیز و آکسون ابتداي در پتاسیم، و سدیم پمپ نیز و نوع) همه (از کانالها تراکم الف)

را میلینی غالف آنها خود غشاي بلکه نمیکنند. ترشح را چیزي میلین غالف ایجاد براي سلولها این میسازند. را میلین غالف و میپیچند عصبی رشتههاي دور به پشتیبان سلولهاي بعضی ب)

میکند.  ایجاد

هستند.  میلیندار آنها حرکتی نورونهاي بنابراین دارد. زیادي یت ّ

 

اهم پیام ارسال سرعت اسکلتی ماهیچههاي در د)

کند. برقرار سیناپس میتواند دیگري نورون از نقطهاي هر با آکسونی پایانۀ است. صحیح ج)

14

یک در واقع در و نیستند باز همزمان کانالها این نیز عمل پتانسیل و نورون فّعالّیت حین در هستند. بسته پتاسیمی و سدیمی ولتاژي کانالهاي نیست عصبی فّعالّیت حال در نورون وقتی 4 گزینه

 

 

میکنند. خارج یاخته از را پتاسیم یونهاي پتاسیمی، ولتاژي کانالهاي و میکنند یاخته وارد را سدیم یونهاي سدیمی، ولتاژي کانالهاي بستهاند. دیگر بازة یک در و باز کوتاه زمانی بازة

است. عصبی فّعالّیت حال در یاخته اما بستهاند سدیمی ولتاژي کانالهاي عمل پتانسیل در غشاء سوي دو پتانسیل اختالف تغییر منحنی روي پایین مرحلۀ در الف: جملۀ

 

 

است. سدیم یونهاي خارجکردن حال در پتاسیم ـ سدیم پمپ سدیمی، ولتاژي کانالهاي بودن بسته حین در ب: جملۀ

هستند. یاخته از خروج حال در ولتاژي کانالهاي طریق از عمل پتانسیل پایینروي مرحله در نیز و باز همیشه کانالهاي راه از همواره پتاسیم، یونهاي ج: جملۀ

سدیمی ولتاژي کانالهاي زمان این در میشود. کم و میرسد صفر به حدود از پتانسیل اختالف ابتدا در غشاء سوي دو پتانسیل اختالف تغییر به مربوط منحنی پایینروي مرحلۀ در د: جملۀ

هستند. بسته

15

+30

 

 

مغز آسیب از ناشی میتواند حرکت در اختالل وجود اما دارد. برعهده را بدن حرکات و ماهیچهها اعمال کردن هماهنگ و است بدن تعادل و وضعیت تنظیم مرکز مخچه الف: جملۀ 4 گزینه

دارد. نقش حرکت در که باشد میانی

باشد. مغزي پل یا و محیطی اعصاب آسیب از ناشی میتواند تنفس در اختالل وجود اما دارد نقش تنفس تنظیم در بصلالنخاع ب: جملۀ

حافظه در که باشد لیمبیک سامانه آسیب از ناشی میتواند یادگیري و حافظه در اختالل اما است یادگیري و حافظه آن نتیجۀ که است مخ قشر مغز به ورودي اطالعات نهایی پردازش مرکز ج: جملۀ

دارد.  نقش یادگیري و

باشد. نیز اپیفیز یا و مغز ساقه نظیر مناطق سایر آسیب از ناشی میتواند خواب در اختالل اما دارد نقش خواب در تنظیم هیپوتاالموس د: جملۀ

16

کنند. کامل درستی به را نظر مورد جملۀ میتوانند عبارات این همۀ 4 گزینه 17

مینماید.  یاخته وارد را پتاسیم یونهاي و خارج را سدیم یونهاي پتاسیم، ـ سدیم پمپ الف: جملۀ 4 گزینه

میفرستند. یاخته خارج به را پتاسیم یونهاي و یاخته درون به را سدیم یونهاي نشتی کانالهاي ب: جملۀ

18
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کار این شده تسهیل انتشار با و انرژي صرف بدون کانالها این که کنید دقت اما هستند. سدیمی دریچهدار کانالهاي میشوند، یاخته داخل به یونها ورود باعث که دریچهداري کانالهاي ج: جملۀ

از یاخته داخل در را سدیم یونهاي غلظت نیستند قادر سدیمی دریچهدار کانالهاي پس غلظتهاست. شدن یکسان نهایت در تداوم) صورت (در انتشار فرایند نتیجه که میدانید میدهند. انجام را

کنند. بیشتر آن بیرون

!!! عمل پتانسیل پایان در بلکه عمل! پتانسیل حین در نه امااااااا میگرداند، باز آرامش حالت به را پتاسیم و سدیم یونهاي غلظت شیب پتاسیم، ـ سدیم پمپ بیشتر فّعالّیت بلی د: جملۀ

میلین و دارند جهشی هدایت و هستند میلیندار دو هر که حرکتی آکسون ب) حسی. دندریت الف) میشود. یافت عصبی رشته نوع دو نخاعی عصب یک در است. صحیح د» و «ج موارد 2 گزینه

«الف» بازمیگرداند. آرامش حالت به را خود یونهاي غلظت پمپ این کمک به و دارند پتاسیم سدیم پمپ رشته دو هر میشود. ساخته نوروگلیا) نام (به عصبی بافت یاختههاي برخی توسط آنها

ندارند. را عصبی ناقل کردن آزاد توانایی آکسونها برخالف دندریتها نادرست. «ب» کنند. هدایت خود انتهاي تا سلولی جسم از را عصبی پیام نمیتوانند آکسونها برخالف دندریتها نادرست.

19

ساخته عصبی سلولهاي توسط بگویند اگر ولی میشود. ساخته پشتیبان یاختۀ نام به عصبی بافت سلولهاي برخی توسط میلین غالف درست. «الف» است. صحیح «الف» عبارت فقط 1 گزینه

نخاعی) اعصاب (مثل محیطی عصبی دستگاه ( ) اسکلروزیس مالتیپل در نادرست. «ج» میشود. مختل است جهشی که هدایت بلکه نیست. جهشی انتقال نادرست. «ب» است. غلط میشود

میلین دنیا جاي هیچ در نورونی) (هیچ عصبی یاخته هیچ که کنید توجه نادرست. «د» میبیند. آسیب الزاماً ( ) در دارد میلین غالف که رشتهاي هر که گفت نمیتوان بنابراین نمیبیند. آسیب

نمیسازد.

20

MS

MS

 

 

هستند. صحیح د» و «الف عبارتهاي 2 گزینه

کند. هدایت سلولی جسم به را عصبی پیام نمیتواند آکسون نادرست. «ب» دارند. جهشی هدایت و هستند میلیندار که است حرکتی آکسون و حسی دندریت داراي نخاعی عصب هر درست. «الف»

رشتههاي همۀ اطراف درست. «د» ندارد. را عصبی پیام انتقال قدرت و میکند هدایت سلولی جسم سوي به را پیام دندریت نادرست. «ج» میکند. دور سلولی جسم از را عصبی پیام فقط آکسون

میشوند. محافظت غیرعصبی یاختههاي این توسط نورونها و میشود مشاهده نوروگلیا سلولهاي عصبی

21

میدهد. افزایش سلول در را تولید مقدار هیدرولیز با و دارد آنزیمی نقش پتاسیم ـ سدیم پمپ هستند. صحیح عبارتها همۀ 4 گزینه 22ATPADP

هستند. صحیح عبارتها همۀ 4 گزینه 23

 

صرف بدون و غلظت شیب جهت در دو هر دارند. نقش نورون درون به سدیم ورود در که هستند پروتئین نوع دو دریچهدار کانال و (نشتی) باز همیشه کانال است. درست «الف» فقط 1 گزینه

کانالهاي کنید توجه نادرست. «ب» میدهند. عبور را سدیم غلظت شیب جهت در و انرژي صرف بدون شده، تسهیل انتشار با کانال، نوع دو هر درست. «الف» میدهند. انجام را خود فعالیت انرژي

ندارند. دریچه و هستند باز همواره نشتی

هم سدیمی و پتاسیمی دریچهدار کانالهاي آرامش حالت در نادرست. «د» میشوند). باز اینکه (نه هستند باز همواره آرامش، پتانسیل در چه و عمل پتانسیل در چه نشتی کانالهاي نادرست. «ج»

هستند.  باز حالت همه در سدیم نشتی کانالهاي درحالیکه بستهاند.

24

کانالهاي عمل، پتانسیل پایان در نادرست. «ب» است. پمپ فعالیت از ناشی یاخته داخل در پتاسیم یون غلظت شدن بیشتر نادرست. «الف» هستند. صحیح هـ» و د «ج، عبارتهاي 3 گزینه

غلظت آن نتیجه در که شده منتقل یاخته داخل به میانبافتی آب از پتاسیم پتاسیم، ـ سدیم پمپ بیشتر فعالیت با درست. «ج» است. غلط میشوند بسته بگویند اگر و هستند بسته سدیمی دریچهدار

پتانسیل پایان از پس درست. «هـ» میشود. خارج نورون از فعال انتقال با و انرژي صرف با پروتئین) نوع (یک پتاسیم ـ سدیم پمپ طریق از سدیم درست. «د» مییابد. کاهش میانبافتی آب پتاسیم

دارند. نقش نورون غشاي در پتاسیم یون جابهجایی در پمپ) و نشتی (کانال پروتئین نوع دو عمل

25

 

1 گزینه

است. صحیح «الف» عبارت فقط

میرسد.  میلیولت به میلیولت صفر از سپس و صفر به میلیولت

 

از غشا پتانسیل اختالف ابتدا درست. «الف»

ندارد. اسکلتی ماهیچههاي به عصبدهی و است بدن مختار خود عصبی سیستم جز سمپاتیک نادرست. «ب»

میشوند.  اختالل دچار نخاع) و (مغز عصبی دستگاه مرکزي بخش نورونهاي بیماري در نادرست. «ج»

است. فعالیت حال در عمل پتانسیل و استراحت پتانسیل مراحل تمام در پتاسیم ـ سدیم پمپ نادرست. «د»

26

−70+30

MS

آرامش حالت شرایط مشابه آنها غلظت بلکه نمیشود برابر غشا سوي دو در پمپ فعالیت با پتاسیم و سدیم یون غلظت که کنید توجه نادرست. «الف» هستند. صحیح د» و «ج عبارتهاي 2 گزینه

افزایش پتاسیم ـ سدیم پمپ فعالیت عمل، پتانسیل پایان از پس درست. «ج» میشود. خارج نورون از آنها طریق از پتاسیم و هستند باز همیشه نشتی کانالهاي که کنید توجه نادرست. «ب» میشود.

ـ سدیم پمپ فقط نادرست. «هـ» شود. نورون وارد میتواند نشتی کانال طریق از فقط سدیم عمل پتانسیل پایان در درست. «د» مییابد. افزایش بینیاختهاي مایع سدیم غلظت آن پی در که مییابد

دارد. نقش نورون درون به پتاسیم ورود در پتاسیم

27

«ب» است. دياکسیدکربن افزایش به حساس گیرندههاي داراي که دارد قرار (نخاع) مرکزي عصبی دستگاه بخش پایینترین باالي در بصلالنخاع «الف» است. صحیح مورد چهار هر 4 گزینه

مغزي) (پل اشک و بزاق ترشح تنظیم مرکز پشت مخچه «ج» میکند. ایفا نقش حافظه نیز و ترس،خشم مانند احساساتی در و شده واقع حسی اطالعات اولیه پردازش مرکز باالي کنارهاي سامانۀ

سوم بطن باالي در و دارد قرار میدهد) ارتباط مخ قشر به را (هیپوتاالموس لیمبیک زیر تاالموس «د» میکند. دریافت پیام مژكدار مکانیکی گیرندههاي و وضعیت حس گیرندههاي از و شده واقع

است. شده واقع مغزي

28

بصلالنخاع « » بخش «ب» است. دوربرد شیمیایی پیک ترشح توانایی فاقد است هیپوتاالموس که ( ) بخش برخالف که است تاالموس « » بخش «الف» است. صحیح مورد چهار هر 4 گزینه

از میتواند است، هیپوتاالموس که ( ) بخش همانند که است بصلالنخاع « » بخش «ج» است. کربندياکسید افزایش به حساس گیرندههاي داراي است، مغزي پل که ( ) بخش برخالف که است

کند.  دریافت پیام رگها دیوارة گیرندههاي

تنظیم در است، مخچه که ( ) بخش همانند که است میانی مغز « » بخش «د» میکند. دریافت پیام کربندياکسید به حساس گیرندههاي از بصلالنخاع و دمایی گیرندههاي از هیپوتاالموس نکته:

29125

452
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دارد.  نقش بدن حرکت

مغز «ب» میباشد. نقش داراي قلب زنش و خون فشار تنظیم در بصلالنخاع دارد. قرار بصلالنخاع در دياکسیدکربن افزایش به حساس گیرندههاي «الف» است. صحیح مورد چهار هر 4 گزینه

دارد.  نقش حرکت و بینایی شنوایی فعالیتهاي در که دارد قرار مغزي پل باالي در میانی

بلع در و داشته ارتباط آئورت در اکسیژن به حساس گیرندههاي با بصلالنخاع «د» میباشد. نقش داراي بزاق و اشک ترشح و تنفسی فعالیتهاي در و دارد قرار میانی مغز پایین در مغزي پل «ج»

دارد.  نقش اپیگلوت) حرکات (تنظیم

30

و کالژن رشتههاي داراي و است پیوندي نوع از اعصاب غالف بافت همانند نرمشامه) و عنکبوتیه (سختشامه، مننژ پردههاي بافت درست. «الف» هستند. صحیح ب» و «الف عبارتهاي 2 گزینه

مویرگهاي به ورودي مواد بیشتر کنترل براي حقیقت در تکمیلی: توضیحات است. منفذ بدون و پیوسته مویرگهاي داراي و است مننژ پردة داخلیترین نرمشامه درست. «ب» است. کشسان

بافت نوعی که میکنند محافظت نخاع و مغز از نیز مهره ستون و جمجمه نادرست. «ج» شدهاند. پوشیده سیاالت برابر در نفوذناپذیر صاف سلولهاي از صفحهاي توسط نرمشامه سلولهاي مغزي

است. سفید ماده با تماس در نخاع در مننژ داخلی پردة نادرست. «د» (استخوان). هستند پیوندي

31

لوب سه با آهیانه همانند گیجگاهی لوب نیمکره هر در درست. «ب» دارد. مشترك مرز مخ دیگر لوب سه با آهیانه لوب نیمکره هر در نادرست. «الف» است. صحیح ج» و «ب موارد 2 گزینه

خالف بر مخچه با و بوده مشترك مرز داراي مخ دیگر لوب سه با پیشانی خالف بر گیجگاهی درست. «ج» میباشد. تماس در مخچه با سري پس لوب همانند و بوده مشترك مرز داراي مخ دیگر

میباشد. تماس در مخچه با گیجگاهی لوب همانند اما داشته مشترك مرز مخ دیگر لوب دو با پیشانی همانند سري پس لوب نیمکره هر در نادرست. «د» میباشد. تماس در آهیانه

32

کمبود به حساس گیرندههاي فشاري، گیرندهاي طریق از «ب» میشود. تنفس تنظیم باعث دیافراگم و بیندندهاي ماهیچههاي انقباض طریق از «الف» هستند. درست عبارتها همۀ 4 گزینه

حجم معده، به غذا انتقال باعث بلع عمل با «د» میکنند. دفع بدن از را میکروبها سرفه و عطسه واسطه به «ج» دارد. نقش سرخرگی خون فشار تنظیم در یون گیرنده و افزایش و

مییابد. کاهش آن چینخوردگیهاي و مییابد افزایش معده

33O2

CO2H +

ـ سینوسی گره بر اثر با دو هر «ج» دارند. نقش تنفس تنظیم در دو هر «ب» میشود. انجام مخ قشر در نهایی پردازش و تاالموس در اولیه پردازش «الف» هستند. صحیح عبارتها همۀ 4 گزینه

دارد. نقش لذت و خشم ترس، چون احساساتی در لیمبیک و گرسنگی و تشنگی همچون احساساتی در هیپوتاالموس «د» میکنند. تنظیم را قلب زنش دهلیزي،

34

در حد از بیش کشیدگی از نایژكها و نایژه دیواره صاف ماهیچه و میشود متوقف دم و میرود بصلالنخاع به ششها از ارسالی پیام دم، پایان در «الف» هستند. صحیح عبارتها همۀ 4 گزینه

عصبی دستگاه کنترل تحت مردمک شدن گشاد و تنگ انعکاس «ج» قراردارد. و بطن رابطها این طرف دو در و میشود دیده گوش سه رابط آن زیر در پینهاي رابط برش با «ب» میمانند. امان

از شبکهاي و مخطط اجسام آنها درون که دارند قرار مخ نیمکرههاي درون مغزي و بطنهاي «د» است. پیکري عصبی دستگاه کنترل تحت دست کشیدن عقب انعکاس ولی است مختار خود

میکنند. ترشح را نخاعی ـ مغزي مایع مویرگها این که دارد وجود خونی مویرگهاي

35

12

12

 

ارتباط لوب دو با پیشانی لوب و لوب سه با آهیانه لوب نادرست. «ب» دارند. ارتباط دیگر لوب دو با پسسري لوب و مخچه نادرست. «الف» میباشند. نادرست ج» و ب «الف، عبارات 3 گزینه

است. ارتباط در دیگر لوب دو با پیشانی لوب همانند مخچه درست. «د» دارند. ارتباط لوب سه با دو هر آهیانه و گیجگاهی لوب نادرست. «ج» دارد.

36

میشود. مخ نیمکره دو بین شیار وارد آن درونی الیۀ که است قطورتر آن خارجی الیۀ است. شده تشکیل الیه دو از مننژ بیرونی پردة درست. «الف» میباشد. نادرست د» و «ب موارد 4 گزینه

میتوانند اعتیادآور مواد همۀ درست. «ج» هستند. مرکزي عصبی دستگاه حفاظتی عامل اولین مهره ستون و جمجمه استخوانهاي میباشد نامنظم استخوان نوعی مهره ستون استخوان نادرست. «ب»

دیده نیز و بطنهاي از خارج در نخاعی ـ مغزي مایع ترشحکنندة مویرگهاي نادرست. «د» میشود. ایجاد مننژ درونی پردة توسط عامل این کنند. عبور مغزي ـ خونی سد از و شوند مغز وارد

میشوند.

37

12

3 گزینه

هستند.  صحیح ج» و ب «الف، عبارتهاي

نورون توسط نورون این دارد مستقیم ارتباط سر سه ماهیچه حرکتی نورون با رابط نورون درست. «الف»

تحت نورون این دارد مستقیم ارتباط سر سه ماهیچه با حرکتی نورون درست. «ب» میشود. تحریک حسی

رابط نورون درست. «ج» میدهد. تغییر را خود الکتریکی پتانسیل رابط، نورون از شده آزاد عصبی ناقل تأثیر

تحریک میلیندار حسی نورون توسط نورون این دارد. مستقیم ارتباط سر دو ماهیچه حرکتی نورون با

نورونهاي و دارند. مستقیم ارتباط حسی نورون با مهاري و تحریکی رابط نورونهاي نادرست. «د» میشود.

هم و حسی نورون هم نادرست. «هـ» میشود. بازو سر دو حرکتی نورون شدن غیرفعال باعث مهاري رابط

نخاعی عصب پشتی ریشه در حسی نورون سلولی جسم اما دارند مستقیم ارتباط رابط نورون با حرکتی نورون

دارد. قرار

38

4 گزینه

پشتی ریشۀ در حسی نورون سلولی جسم «ب» میباشد. حرکتی نورون بلند آکسون و حسی نورون بلند دندریت داراي و است مختلط نوع از نخاعی عصب «الف» هستند. صحیح عبارتها همۀ

نخاع شکمی ریشه از و هستند حرکتی نورونهاي نوع از خودمختار بخش نورونهاي «د» دارد. قرار نخاع خاکستري ماده در رابط و حرکتی نورون سلولی جسم «ج» است. شده واقع نخاع عصب

شدهاند. احاطه میلین غالف توسط نخاعی عصب آکسونهاي و دندریت همۀ «هـ» میشود. خارج

39
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ادامه کمر مهره دومین تا نخاع درست. «ج» دارد. را عصبی ناقل تولید توانایی که میشود مشاهده یاختهاي جسم پشتی ریشه در درست. «الف» هستند. صحیح د» و ج «الف، عبارتهاي 3 گزینه

خارج آن از پایینتر کمی و گردن ناحیه از دستها به مربوط اعصاب درست. «د» نمیشود. دیده قسمت آن در نخاع که میشوند خارج مهرهاي کانال از قسمتی در پاها به مربوط اعصاب و دارد.

دو آن عصب هر که دارد عدد) ) عصب جفت نخاع نادرست. «ب» نمیشود. ارسال نخاع به و میرود مغز به مستقیماً مغزي اعصاب توسط صورت و سر پوست حس نادرست. «هـ» میشوند.

دارد. ریشه مجموع در نتیجه در دارد ریشه

40

3162

124

اسکلتی ماهیچۀ داراي مري ابتداي «ب» میکنند. تنظیم را اسکلتی ماهیچه به خونرسانی خودمختار اعصاب و اسکلتی ماهیچه انقباض پیکري اعصاب «الف» است. صحیح موارد تمام 4 گزینه

اسکلتی ماهیچۀ به پیکري عصبی دستگاه نورونهاي «ج» است. خودمختار عصبی دستگاه کنترل تحت که است صاف ماهیچۀ داراي آن انتهاي و است پیکري عصبی دستگاه کنترل تحت که است

نمیشوند. یافت نخاع پشتی ریشۀ در هستند حرکتی چون خودمختار و پیکري عصبی دستگاه نورونهاي «د» میکنند. تنظیم غیرارادي و ارادي شکل به را ماهیچهها این فعالیت و میروند

41

است.  میلین بدون کوتاه دندریت و میلیندار بلند آکسون حاوي پیکري بخش نادرست. «الف» هستند. صحیح ج» و «ب عبارتهاي 2 گزینه

بخش در غیرارادي و ارادي صورت به اسکلتی ماهیچههاي درست. «ج» دارد. نقش پیکري عصبی دستگاه دست شدن خم انعکاس در دارد. انعکاسی و ارادي تنظیم پیکري بخش درست. «ب»

است.  خودمختار عصبی دستگاه برعهده خونرسانی تنظیم نادرست. «د» دارند. حضور پیکري

42

 

 

 

 

4 گزینه

هستند. صحیح عبارتها همۀ

این داخل در مخطط اجسام هستند مغزي 2 و جانبی بطنهاي ( ) شماره بخش «الف»

دارد. قرار بخشها

دارد. قرار چهارگانه برجستگیهاي آن مجاورت در و است اپیفیز ( ) شماره بخش «ب»

بخش «د» دارد. قرار مغزي سوم بطن تاالموس پشت در است تاالموس ( ) شماره بخش «ج»

مرکز بصلالنخاع دارد. قرار بصلالنخاع آن جلوي در است مغزي چهارم بطن ( ) شماره

آن زیر در و است تاالموس ( ) شماره بخش «هـ» میباشد. بلع و عطسه انعکاسهاي

میباشد. خواب و بدن دماي تنظیم مرکز که دارد قرار هیپوتاالموس

43

21

4

3

1

3

میشوند.  نورون وارد بازند) همواره (که نشتی کانالهاي طریق از هم و سدیمی دریچهدار کانالهاي طریق از هم سدیم یونهاي عمل، پتانسیل ایجاد هنگام در نادرست: «الف» مورد 1 گزینه

میلی میزان به بنابراین میرسد. ولت میلی به آرامش) حالت (در ولت میلی از نورون غشاي سوي دو الکتریکی پتانسیل اختالف عمل، پتانسیل ایجاد هنگام در درست: «ب» مورد

مییابد.  افزایش ولت

 

 

مییابد. افزایش آن) ایجاد هنگام در نه (و عمل پتانسیل پایان در پمپ این فعالیت و میشود انجام پتاسیم - سدیم پمپ توسط سدیم یونهاي خروج نادرست: «ج» مورد

ناگهانی ورود و سدیمی دریچهدار کانالهاي شدن باز دلیل به عمل، پتانسیل ایجاد هنگام در ولی است بیشتر همواره آن داخل به نسبت نورون از خارج در سدیم یونهاي میزان نادرست: «د» مورد

است. بیشتر آرامش حالت به نسبت نورون، درون سدیم یونهاي میزان نورون، به سدیم یونهاي از زیادي مقدار

44

−70+30100

میکنند.  کامل نادرستی به را سؤال عبارت «الف،ج» مورد 4 گزینه

به نورون از پتاسیم خروج با میشوند، باز پتاسیمی دریچهدار کانالهاي آن از پس و شده بسته سدیمی دریچهدار کانالهاي سدیم، یونهاي خروج از بعد عمل پتانسیل در نادرست: «الف» مورد

تا میلیولت از عمل پتانسیل افزایش و نورون داخل به ورود هنگام عمل، پتانسیل منحنی روي باال شاخه در آن بر عالوه میرسد. میلیولت به و شده کم غشاء پتانسیل تدریج

دارد.  منفی بار نورون داخل صفر،

 

 

نیستند. بسته پتاسیمی یا سدیمی کانالهاي همه هیچگاه پس میباشد، فعال نیز سدیم-پتاسیم پمپ و بوده باز سدیمی، باز همیشه کانالهاي همواره چون درست: «ب» مورد

میباشند. بسته پتاسیمی دریچهدار کانالهاي است، میلیولت به رسیدن و افزایش حال در میلیولت

 

 

از عمل پتانسیل وقتی نادرست: «ج» مورد

میباشند. ورود حال در همیشه سدیم-پتاسیم پمپ طریق از و خروج حال در همیشه پتاسیم، یونهاي باز همیشه کانالهاي از درست: «د» مورد

میشوند. خارج سدیم-پتاسیم پمپ طریق از و میشوند وارد باز همیشه کانالهاي از میباشند. نورون از خروج و ورود حال در دائماً پتاسیم یونهاي مانند نیز سدیم یونهاي درست: «هـ» مورد

452

−70Na+−70

−70+30

 

 

 

 

 

است. صحیح د» و ب و «الف موارد 3 گزینه

میشود. بافتی میان مایع وارد و خارج سلول از سدیم انرژي صرف با پتاسیم - سدیم پمپ فعالیت با آرامش پتانسیل در درست: «الف» مورد

میگیرد. انجام پتاسیمی نشتی کانالهاي طریق از آرامش پتانسیل در پتاسیم خروج درست: «ب» مورد

است. انرژي صرف با و میگیرد صورت پتاسیم - سدیم پمپ طریق از سیتوپالسم داخل به پتاسیم ورود نادرست: «ج» مورد

است. فعال پتاسیم - سدیم پمپ آرامش پتانسیل در درست: «د» مورد

میگیرد. صورت انرژي صرف بدون عمل این و میشود سلول وارد کم مقدار به نشتی کانالهاي طریق از سدیم آرامش پتانسیل در نادرست: «هـ» مورد

46

 

 

 

 

 

سؤال: مهم نکات 1 گزینه

میشود. بافتی میان مایع وارد سیناپسی پیش یاخته از عصبی انتقالدهنده

میشوند. مبادله سیناپسی پس و سیناپسی پیش یاختههاي و بافتی میان مایع بین مختلف یونهاي

میشود. سیناپسی فضاي وارد رانی برون روش به عصبی ناقل

شود. بازگردانده سیناپسی پیش یاخته به بري درون روش به یا و شود تجزیه سیناپسی فضاي در است ممکن عصبی ناقل

باشد. مهاري یا و تحریکی است ممکن عصبی ناقل

47

−1

−2

−3

−4

−5

5

آقايکنکور یازدهم زیست شمارشی

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

دارد. اختصاصی گیرنده سیناپسی پس یاخته غشاء روي عصبی ناقل

نمیشود. سیناپسی پس یاخته وارد عصبی ناقل

ها:  گزینه تحلیل

 

 

 

است. صحیح گردیده قید باال در که سوال نکات دو بند اساس بر «الف»: گزینۀ

است. صحیح نکات دو بند اساس بر «ب»: گزینۀ

گردد. بر یاخته به عصبی ناقل است ممکن زیرا است صحیح چهار بند اساس بر «ج»: گزینۀ

 

 

است. نادرست هفت بند براساس «د»: گزینۀ

است. صحیح گزینۀ و دارد صحیح گزینه سه سوال بنابراین

−6

−7

3

 

 

بیرونی بخش اما است گرفته جاي مننژ پرده سه هر مخ نیمکره دو بین عمیق شیار در نمیشوند یافت مغز سطح شیارهاي تمامی در پیوندياند، بافت جنس از که مننژ پردههاي تمام 4 گزینه

است. نگرفته قرار عمیق شیار این در خارجی پرده

میکنند. عبور خونی رگهاي شیارها همین در ضمنا و دارد وجود مننژ داخلی الیه فقط مغز کمعمق شیارهاي در

 

جمجمه استخوان

مننژپرده های

48

 

 

خارجی. پرده نه است، چسبیده میلین) (فاقد مغز خاکستري قشر به که است داخلی پرده این، نادرست: «الف» مورد 2 گزینه

است. مشاهده قابل زیر، شکل در که دارد داخلی پرده سمت به هایی زائده میانی الیه درست: «ب» مورد

جمجمه استخوان

مننژپرده  های

 

 

میشود. دیده حفرههایی آن الیه دو بین و دارد الیه دو که است خارجی پرده این است، مشخص فوق شکل در چنانچه نادرست: «ج» مورد

سطح درمجاورت طبیعتا که مننژ خارجی پرده پس دارد. متراکم بافت خود، سطح در و اسفنجی بافت خود، داخلی قسمت در که میباشد پهن استخوانهاي نوع از جمجمه، استخوان درست: «د» مورد

میشود. دیده وضوح به آن درون اسفنجی بافت و جمجمه استخوان سطح در متراکم بافت تصویر، در است. مجاور متراکم استخوانی بافت با اصل در دارد، قرار استخوان این

49

ها:  گزینه تحلیل 1 گزینه

افزایش دچار دم زمان مدت افزایش جهت در دم پلی مرکز فعالیت نتیجه در و شده کربنیک انیدراز آنزیم فعالیت افزایش به منجر بافتها در کربن دياکسید افزایش زیرا درست: «الف» مورد

میشود. 

 

 

 

باشد. موثر اختصاصی غیر ایمنی سیستم عملکرد در بزاق و اشک ترشح تنظیم با میتواند بنابراین داشته نقش بزاق و اشک ترشح تنظیم در که بوده مغز ساقه از بخشی پل زیرا درست: «ب» مورد

میشود). اختصاصی غیر دفاع سیستم اول خط در باکتريها بردن بین از به منجر که داشته وجود لیزوزیم انزیم بزاق و اشک (در

خواري درشت بزاق و اشک شده ترشح محیط در اما شده باکتريها مرگ به منجر بزاق و اشک در موجود لیزوزیم انزیم و داشته نقش بزاق و اشک ترشح تنظیم در پل زیرا نادرست: «ج» مورد

باشد. داشته نقش آنها فاگوسیتوز افزایش در بتواند لیزوزیم آنزیم که نداشته وجود

در بیشتري زمان مدت ششها در موجود هواي حنجره شدن بسته با نتیجه در میگردد، قطع همزمان تنفس مرکز بلع هنگام در و شده باز بلع هنگام در استاش شیپور زیرا درست: «د» مورد

میشود. افزایش دچار خون و هوایی کیسههاي داخل هواي بین تنفسی گازهاي مبادله میزان و شده محبوس هوایی کیسههاي

50

 

 

 

میشوند. یافت طحال و جگر استخوان، مغز در ناپیوسته مویرگهاي پیوستهاند نوع از مرکزي عصبی دستگاه مویرگهاي نادرست: «الف» مورد 3 گزینه

تیروئیدي هورمونهاي میکند. عبور مغزي سد از الکل میکند، مختل را آنها فعالیت و عبور مختلف بخشهاي عصبی سلولهاي غشا از بنابراین است، محلول چربی در الکل نادرست: «ب» مورد

شوند. وارد مرکزي عصبی دستگاه به خون از میتوانند بنابراین دارند. گیرنده بدن تمام در و هستند الزم مرکزي عصبی دستگاه نمو براي

هم بنابراین میکند، تنظیم را قلب ضربان تعداد که است هیپوتاالموس دارد: قرار تاالموس زیر در که بخشی میکند. تنظیم را قلب زنش که است بصلالنخاع مغز بخش پایینترین درست: «ج» مورد

موثرند. قلب گرهی بافت فعالیت بر هیپوتاالموس هم و بصلالنخاع

تشکیل در است لیمبیک سامانه از بخشی که هیپوکامپ است. هوشمندانه عملکرد و تفکر یادگیري، آن نتیجه که است مغز به ورودي اطالعات نهایی پردازش جایگاه مخ قشر درست: «د» مورد

دارد.  نقش یادگیري و حافظه

51

موارد:  بررسی 2 گزینه

احساساتی در لیمبیک میکند. ایجاد سرخوشی احساس فرد در که میشوند دوپامین جمله از عصبی ناقلهاي آزادشدن موجب و میگذارند اثر کناري سامانۀ بر اعتیادآور مواد درست: «الف» مورد

دارد. نقش حافظه نیز و لذت خشم، ترس، مانند

52
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میدهند.  کاهش را فرد قضاوت توانایی مخ، قشر از بخشهایی بر تأثیر با اعتیادآور مواد نادرست: «ب» مورد

مصرف بیشتري اعتیادآور مادة فرد حالت، این از رهایی براي و میدهد دست بیحوصلگی و افسردگی کسالت، احساس فرد به که میشود آزاد کمتري دوپامین مصرف، ادامۀ با نادرست: «ج» مورد

میکند. 

میگذارد.  اثر بازدارنده و تحریککننده عصبی ناقلهاي از انواعی فعالیت بر دوپامین، بر عالوه الکل نادرست: «د» مورد

اعتیادآور مواد است مجبور حالت این از رهایی براي و میکند. افسردگی و بیحوصلگی کسالت، احساس فرد و میشود ترشح کمتري دوپامین اعتیادآور، مواد مصرف ادامۀ با درست: «هـ» مورد

کند.  مصرف بیشتري

وابستگی این ترك رایانهاي) بازيهاي یا اینترنت به وابستگی (مانند رفتار یک انجام ( و مورفین هرویین، مثل مخدر مواد و الکل (مانند ماده یک مصرف به شدید وابستگی اعتیاد: تعریف

 

 

میکند. روانی و جسمی مشکالت ایجاد

مغز: بر اعتیادآور مواد تأثیر

مصرف در کمتر دوپامین آزادشدن دوباره مصرف به شدید میل سرخوشی و لذت ایجاد دوپامین مانند عصبی اثر ناقل آزادشدن

 

میگذارند اثر لیمبیک سیستم بر بیشتر

وضعیت این از رهایی براي بیشتر اعتیادآور مواد مصرف افسردگی و بیحوصلگی کسالت، حس ایجاد دوباره

 

 

 

 

 

 

 

است.) شدیدتر نوجوانان و جوانان در ویژه (به مخ قشر از بخشهایی بر تأثیر

گیرد. صورت است ممکن مغز در برگشتپذیر تغییرات ایجاد

الکل: به اعتیاد به مربوط نکات

میدهد. قرار تحتتأثیر را بدن الکل مقدار کمترین مصرف حتی

گوارش دستگاه در الکل زیاد جذب سرعت

میکند. مختل را آنها فعالیتهاي و عبور مغز در عصبی سلولهاي غشاي از چربی در بودن محلول علت به

دوپامین مانند بازدارنده و تحریککننده عصبی ناقلهاي مختلف انواع فعالیت بر تاثیر

بدنی فعالیتهاي کاهشدهندة

میباشند.  الکل مصرف عوارض از اضطراب و درد کاهش - هوشیاري کاهش و گیجی - حافظه و گفتار در اختالل - بدن حرکات در ناهماهنگی - ماهیچهها آرامسازي

 

 

محیطی محركهاي به فرد واکنش زمان مدت افزایش مغز فعالیت کاهش

الکل درازمدت مصرف در سرطان انواع و قلبی سکتۀ کبدي، مشکالت ایجاد

⋯⇐

−1←←←←

←←

−2

−3

−1

−2

−3

−4

−5

−6

−7←

−8

زیر:  شکل مطابق 2 گزینه

طبیعی

مصرف آخرین از پس روز

مصرف آخرین از پس 10روز

100

است.  برنگشته طبیعی حالت به اما یافته افزایش زرد نواحی وسعت کوکایین، مصرف ترك از بعد صدروز چون درست: «الف» مورد

 

 

 

میدهد. نشان کمتري بهبود کوکایین، ترك روز صد از بعد مغز، پیشین بخش چون درست: «ب» مورد

است. زیاد میگذرد آن کوکایین مصرف آخرین از صدروز که فردي مغز با طبیعی مغز در گلوکزاند)، مصرف به مربوط (که قرمز و زرد نواحی تفاوت چون نادرست: «ج» مورد

نیست. یکسان نواحی همه در گلوکز مصرف میزان است، گذشته وي توسط کوکایین مصرف آخرین از روز صد که فردي مغز در چه و طبیعی مغز در چه چون نادرست: «د» مورد

53

 

 

 

 

میباشد. مربوط مرکزي عصبی سیستم عملکرد و ساختمان از شناخت به سوال این 4 گزینه

باشد. هوشمندانه عملکرد و تفکر یادگیري، نتیجه در و مغز ورودي اطالعات پردازش جایگاه که میدهند تشکیل را مخ قشر ارتباطی و حرکتی حسی، بخشهاي درست: «الف» مورد

اطالعات بیشترین با (حس بینایی شنوایی، نظیر فعالیتهایی در بخش این و بوده چهارگانه برجستگیهاي شامل که میباشد میانی مغز همان مغزي؛ پل از باالتر در واقع مرکز درست: «ب» مورد

دارد. نقش پیرامون) محیط از دریافتی

دارد. قرار ایستاده فرد یک در پایینتري موقعیت در مغزي)، (پل بزاق تنظیم مرکز با مقایسه در که است واقع بصلالنخاع در تنفسی انعکاسهاي مرکز درست: «ج» مورد

(نرم مخ قشر به الیه نزدیکترین همانند که میباشد سختشامه یا مننژ بیرونی الیه همان جمجمه)، (استخوان مغز محافظ الیه سختترین به (مننژي) مغزي پرده نزدیکترین درست: «د» مورد

دارد). وجود نیز عنکبوتیه الیه دو این بین (در هستند نخاعی مغزي مایع با تماس در دو هر مننژ) درونی الیه یا شامه

54
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دارد.  وجود هم بطنها در نخاعی مغزي مایع که میگیریم نتیجه دارند ارتباط هم با همگی بطنها و میشود ترشح و بطنهاي مویرگی شبکه از چون درست: «ج» و «الف» مورد 4 گزینه

 

 

 

کند. پر را مننژ پردههاي بین فضاي نخاعی مغزي مایع درست: «ب» مورد

است. شده داده شرح باال در درست: «ج» مورد

میکند. عمل ضربهگیر یک مانند دارد وجود نخاع و مغز ساقه و مخچه و مخ اطراف در چون درست: «د» مورد

5512

زیر  شکل مطابق 3 گزینه

+

+
+

-

1 2
-

شکمیریشه

سه ماهیچه سراستراحت
دوانقباض  سرماهیچه

حسی گیرنده
پوست

دستکشیدنعقب 

پشتیریشه

است.  مهاري نوع از سر سه ماهیچه با مرتبط حرکتی نورورن و رابط نورون بین سیناپس فقط نادرست: «الف» مورد

 

 

 

 

است. تحریکی نوع از رابط نورورن و حسی نورون بین سیناپس اما

است. تحریکی نوع از رابط و حسی نورون بین سیناپس درست: «ب» مورد

است. تحریکی نوع از سر دو ماهیچه با مرتبط حرکتی نورون و رابط نورون بین سیناپس همچنین

میشود. گفته غیرفعال آن به نمیشود، انجام آن در فرایندي که آنجا از و است، مهاري نه و تحریکی نه سر، سه ماهیچه و حرکتی نورون بین سیناپس نادرست: «ج» مورد

است.  تحریکی نوع از رابط و حسی نورون بین سیناپس درست: «د» مورد

است. مهاري نوع از سر سه ماهیچه حرکتی نورون و رابط بین سیناپس اما

56

است.  تحریکی نوع از دوسر ماهیچه حرکتی و رابط بین سیناپس نادرست: «هـ» مورد

دوسر ماهیچه

تحریکی سیناپس

رابط نورون

رابط نورون

تحریکی سیناپس

محاری سیناپس

حرکتی نورون

حرکتی نورون

فعال سیناپس

فعال غیر سیناپس

تحریکی سیناپس

حسی نورون
سر سه ماهیچه

به را غدهها و قلبی ماهیچه صاف، ماهیچههاي کار محیطی، عصبی دستگاه خودمختار بخش دارند. ارتباط یکدیگر با بینابینی صفحات با قلبی ماهیچه سلولهاي نادرست: «الف» مورد 2 گزینه

میکند.  تنظیم ناآگاهانه صورت

میشود.  تنظیم (غیرارادي) انعکاسی شکل به اسکلتی ماهیچههاي فعالیت مثال نیست. ارادي پیکري، عصبی دستگاه توسط ارسالی حرکتی پیامهاي تمام درست: «ب» مورد

نقش خودمختار عصبی دستگاه (سمپاتیک) حس هم بخش همانند قلب ضربان افزایش در مثال نفرین نوراپی و نفرین اپی هورمونهاي ترشح با کلیه، فوق غده مرکزي بخش نادرست: «ج» مورد

دارند. 

دقیقه در قلب ضربان تعداد ضرب حاصل قلب ده برون مییابد. کاهش دقیقه، در قلب ضربان تعداد کاهش علت به قلب، ده برون میزان پاراسمپاتیک، حس اعصاب فعالیت اثر در درست: «د» مورد

میباشد.  ضربهاي حجم در

میباشد.  محیطی عصبی دستگاه خودمختار بخش کنترل تحت دارد غیرارادي عملکردي که میزراه داخلی بنداره انسان در درست: «هـ» مورد

57

میباشند.  صحیح د و الف عبارتهاي 3 گزینه

عبارات:  بررسی

ندارد.  نقشی است نخاعی انعکاس یک که دست کشیدن عقب انعکاس در و دارد قرار میانی مغز باالي در تاالموس «الف»: مورد

 

 

 

 

 

 

 

 

دارد. نقش و چشایی شنوایی، بینایی، اطالعات جمله از حسی اطالعات اغلب پردازش در و دارد قرار بصلالنخاع زیر در که است مرکزي عصبی سیستم از بخشی نخاع «ب»: مورد

دارد. نقش میآید مخ قشر از آن دستور که حرکاتی تصحیح و تعادل حرکتی، اطالعات پردازش در که دارد قرار چهارم بطن پشت در مخچه «ج»: مورد

میباشد. ارتباط در مخ قشر و هیپوتاالموس تاالموس، با و است ارتباط در بویایی پیاز با لیمبیک «د»: مورد

مغز: ساقه نانونکات

میباشد. مغز پایینی بخش مغز ساقه -

است. واقع مخچه و مغزي پل بین چهارم بطن دارد. قرار مغزي چهارم بطن مغزي پل پشت در -

است. شنوایی انعکاسهاي به مربوط پایینی برجستگی دو و بینایی انعکاسهاي به مربوط فوقانی برجستگی دو دارد. وجود برجستگی چهار میانی مغز پشت در -

دارند. مهاري و تنظیمی اثر مراکز این روي دارند قرار مغزي پل در که پنوموتاکسیک و آپنوستیک مرکز دو البته میکنند. همکاري هیپوتاالموس با که واقعاند بصلالنخاع در تنفسی مراکز -

 

 

 

 

 

دارند. نقش آرامش و هشیاري در پیامهایی ارسال با که دارند وجود مشبک، تشکیالت مغز ساقه در -

میکند. برقرار ارتباط هیپوتاالموس و تاالموس و مخ مخچه، نخاع، مانند مختلفی نقاط بین مغز ساقه -

میکنند. عبور مغز ساقه از رو) (پایین حرکتی مسیرهاي و (باالرو) حسی مسیرهاي -

دارد. نقش استفراغ و سرفه عطسه، بلع، چون اعمالی در بصلالنخاع میباشد. مغز ساقه در انعکاسها از بسیاري مرکز -

دارند. قرار مغز ساقه میانی بخش در خاکستري بخشهاي میشود، دیده سفید خارج از مغز ساقه -

میباشند.  خاکستري تنظیمی، مراکز -

58

⋯

است.  ممکن مغز دخالت بدون و نخاع توسط اسکلتی ماهیچه انقباض انعکاسات بعضی در و رودهاي عصبی شبکه دخالت با گوارش لوله صاف ماهیچههاي 2 گزینه 59

است.  درست حشرات مورد در فقط همگی گزینهها و ندارد نقش تنفس در اختصاصی، گردش پالتاریا و مرجانیان و حشرات و پهن کرمهاي اسفنجها، در 4 گزینه 60

2 گزینه

 

 

 

 

 

 

است. نادرست الف مورد فقط

اختالف و در مقابل نمودار به توجه با

مییابد. افزایش , در و کاهش پتانسیل

نمیکند. صدق بخش براي الف مورد

است. فعال همواره پتاسیم سدیم پمپ ب:

بستهاند. دریچهدار کانالهاي ولتاژ در ج:

متفاوت) زمانهاي در (البته بازند. دریچهدار کانالهاي صفر ولتاژ در د:

A

B C

D

30

0

70_

+

61

AC

BD

D

−70

 

 

 

 

است. صحیح ج مورد تنها 1 گزینه

میشود. دیده گیاهان و جانوران در خارجی و داخلی شیمیایی محرك به پاسخ

هستند. نادرست موارد این نیز جانوران شیمیایی پیکهاي بهعنوان هورمونها گرفتن نظر در با همچنین میشوند؛ رد گیاهان با ارتباط در (د)، و (ب) (الف)، موارد بنابراین

گردند. متصل خود اختصاصی گیرندههاي به باید شیمیایی مولکولهاي جاندار در پاسخ ایجاد براي زیرا است؛ صحیح همیشه گزینه یک ج گزینۀ

62

کند.  صدق رابط نورون یاختههاي با ارتباط در میتواند سؤال صورت 1 گزینه

موارد:  همۀ بررسی

 

پتانسیل نورون طول انتهاي تا شد ایجاد که نقطهاي از ولی شود، ایجاد پسسیناپسی یاختۀ در خود گیرندههاي به عصبی ناقل اتصال بهدنبال است ممکن عصبی یاختۀ در عمل پتانسیل الف) مورد

گزینه) (رد نیست. صادق میشود ایجاد عمل پتانسیل که نقطهاي نخستین با ارتباط در مورد این است. قبل نقطۀ به وابسته نقطه هر عمل

عصبی پیام هدایت سرعت باشند، یکسان قطر داراي و میلین فاقد که متوالی نقطۀ دو هر در دارد. بستگی میلین وجود رشته قطر به عصبی رشتههاي طول در عصبی پیام هدایت سرعت ب) مورد

گزینه) (تأیید بود. خواهد یکسان

63
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گزینه)  (رد میکنند. جابهجا غشا عرض در را پتاسیم و سدیم یونهاي پتاسیم، سدیم پمپ و نشتی کانالهاي آرامش، پتانسیل و عمل پتانسیل طول در ج) مورد

پایان در و میشود بسته سدیمی دریچهدار کانال ابتدا بلکه نمیشوند، بسته هم با هرگز پتاسیمی دریچهدار کانال و سدیمی دریچهدار کانال شامل یونی دریچهدار کانال نوع دو بستهشدن د) مورد

گزینه)  (رد پتاسیمی. دریچهدار کانال

 

 

 

 

 

 

 

 

2 گزینه

نادرستاند. ب و الف موارد

رو روبه شکل به توجه با موارد: تحلیل

(نادرست) نمیشود! دوسر ماهیچۀ به منتهی حرکتی نورون شامل الف)

از سر سه ماهیچۀ با حرکتی نورون سیناپس اما است تحریکی نوع از دوسر ماهیچۀي با حرکتی نورون سیناپس ب)

(نادرست) نمیباشد. تحریکی نوع

میبینند. آسیب مرکزي عصبی سیستم در واقع نورونهاي میلین غالف اماس، در پ)

نخاع میلیندار) (بخش سفید مادة در حرکتی نورونهاي آسه ابتدایی بخش کنید دقت

(درست) دارد! قرار عصبی) مرکز (یک

(درست) میکنند. عبور نخاعی عصب شکمی ریشۀ از مذکور نورونهاي آسههاي پ)

64

میکند.  تکمیل درستی به را عبارت «ب» مورد فقط 1 گزینه

موارد:  تحلیل

میکند.)  تکمیل نادرستی به را (عبارت هستند. جهشی هدایت فاقد پس بوده میلین بدون نخاع خاکستري مادة درون رابط نورونهاي الف)

 

 

 

میکند.) تکمیل درستی به را عبارت (پس نمیکند. صدق عصبی، مراکز در موجود میلیندار حسی و رابط نورونهاي مورد در ب)

(یا نشتی کانالهاي راه از تسهیلشده انتشار با را پتاسیم یون خروج و سدیم یون ورود باشد، تحریک در چه و آرامش حالت در چه نورونی هر ولی است، رابط و حسی نورونهاي منظور پ)

میکند.) تکمیل نادرستی به را (عبارت میدهد. انجام تحریک) حالت در صرفاً دریچهدار

میکند.) تکمیل نادرستی به را میدهد.(عبارت تغییر را پسهمایهاي یاختۀ الکتریکی پتانسیل باشد، تحریکی چه و مهاري نوع از همایه چه حالت، درهر است رابط و حرکتی نورونهاي منظور ت)

65

 

2 گزینه

هستند. درست ب و الف موارد

موارد:  تحلیل

کند. دریافت پیام حسی نورون یک از میتواند و است غده یک هم و عصبی مرکز یک هم هیپوتاالموس الف)

(درست) 

 

 

 

(درست) باشند. میلیندار میتوانند هم رابط نورونهاي ب)

(نادرست) آسهها! نه دارد آسه یک نخاع، حرکتی نورون یک پ)

(نادرست) باشند. داشته منشعب دارینۀ میتوانند دو هر روبهرو، شکل به توجه با ت)

66

 

 

است. درست الف مورد فقط 2 گزینه

میشوند. یافت پشتیبان یاختههاي هم و نورونها هم مرکزي) (مانند محیطی عصبی دستگاه در

موارد:  بررسی

 

 

 

 

دارند. پروتئینی کانالهاي خود غشاي در مذکور یاختههاي همۀ الف) مورد

است. پشتیبان یاختههاي از برخی وظیفۀ نورونها از دفاع ولی است، زنده یاختۀ هر ویژگی زیستی انرژي مصرف ب) مورد

است. پشتیبان) یاختههاي نه (و نورونها شدة ثبت الکتریکی جریان مغزي نوار پ) مورد

ندارند. را توانایی این پشتیبان یاختههاي کنند. منتقل و هدایت تولید، را عصبی پیام میتوانند نورونها تنها ت) مورد

67

میباشد  صحیح مورد"ج" تنها 1 گزینه

 

 

 

میدهد. رخ دارند قرار سهگوش رابط طرف دو در که و بطنهاي در نخاعی _ مغزي مایع ترشح

: عبارات سایر بررسی

ندارد. قرار مغزگوسفند ساختار در نخاع که شود توجه ولی است درست کلی حالت در عبارت الف)این

پذیرد. صورت مغز پشتی سمت از باید عمل ب)این

دارد.  قرار فیز اپی غدة بطن این پایینی لبۀ د)در

68
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کانال طریق از سدیم یونهاي آن، رو پایین مرحلۀ و عمل پتانسیل نمودار باالرو مرحلۀ استراحت، زمان در کنید توجه میکند. تکمیل نادرستی به را نظر مورد عبارت (ج) مورد تنها 1 گزینه

میشود.  وارد سلول درون به (نشتی) باز همیشه

موارد:  بررسی

درست میتوانند مورد سه این باشد، داشته داللت پایینرو مرحلۀ و عمل پتانسیل نمودار باالرو مرحلۀ استراحت، زمان با ارتباط در میتواند سوال صورت که این به توجه با د) و ب) الف)، مورد

باشند. 

است.  نادرست گزینه این بنابراین هست. فعالیت حال در پتاسیم سدیم پمپ حتم بهطور باشه) میتونه لحظهاي هر (که بازه این در کنید! توجه حتما است ممکن قید به ج) مورد

69

موارد:  بررسی 2 گزینه

 

 

 

 

میکند. جابهجا نورون غشاي سوي دو بین را پتاسیم و سدیم یونهاي و بوده فعال همیشه پتاسیم - سدیم پمپ - درست الف)

میکنند. جابهجا را پتاسیم و سدیم یونهاي و بوده فعال عمل پتانسیل مراحل تمامی در نشتی یا و دریچه فاقد کانالهاي - نادرست ب)

نمیگیرد. صورت آنها طریق از یونها انتقال که بوده آبگریز مولکولهایی و غشا مولکولهاي فراوانترین فسفولیپیدها - نادرست ج)

بستهاند. پتاسیمی دریچهدار کانالهاي و باز سدیمی دریچهدار کانالهاي عمل، پتانسیل منحنی باالروي بخش در - درست د)

70

هستند.  صحیح (ب) و (الف) 2 گزینه

دارند.  نقش گیرندهها تحریک در غیرمستقیم طور به میکنند, گشاد و تنگ را مردمک چون و دارد وجود انرژي ذخیرهي و تولید ماهیچهها، وجود دلیل به عنبیه، در

 

 

 

موارد: سایر بررسی

ندارند. نقشی تطابق در نتیجه در و عدسی قطر تغییر در عنبیه ماهیچههاي نادرست- ج) مورد

مشیمیه. نه است میانی الیۀ از بخشی و عدسی پشت در نه دارد قرار عدسی جلوي در عنبیه نادرست- د) مورد

71

(ATP)

است.  عنبیه و مژگانی ماهیچۀ مشیمیه، انسان، چشم میانی الیۀ از منظور هستند. درست (د) و (ب) موارد فقط 2 گزینه

موارد:  بررسی

میسازد.  را قرنیه چشم جلوي در که است چشم) کرة خارجی (الیۀ صلبیه به مربوط الف) مورد

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) مورد

میشود.  آن شدن

میکند).  کمک عدسی و قرنیه تغذیۀ به زاللیه ) میشود. تغذیه خودش خونی رگهاي توسط مشیمیه ندارد. مشیمیه تغذیۀ در نقشی که است زاللیه همان عدسی جلوي شفاف مایع ج) مورد

است. نورونها و نوري گیرندههاي شامل شبکیه که دارد قرار شبکیه با تماس در عدسی پشت در مشیمیه د) مورد

72

مکانیکیاند.  گیرندههاي «هـ» «الف»، و شیمیایی گیرندههاي «و» و «د» «ج»، «ب»، موارد 1 گزینه 73

ندارند.  عضالنی الیۀ هیچیک که میباشد زجاجیه و عدسی زاللیه، قرنیه، ترتیب به چشم شفاف محیطهاي میکند. کامل بهدرستی را جمله «ج» مورد فقط 4 گزینه

 

 

 

 

 

 

موارد: سایر بررسی

میباشد. میانی) (الیۀ عنبیه و خارجی) (الیۀ قرنیه با تماس در زاللیه الف) رد

دارد. نقش تصویر تشکیل محل تعیین در عدسی ب) رد

دارد. نقش همایستایی در چشم زائد مواد دفع با زاللیه د) رد

میباشند. زنده سلول داراي قرنیه و عدسی هـ) رد

میشود. ایجاد آستیگماتیسم نباشد، صاف و کروي عدسی یا قرنیه اگر و) رد

74

میباشند.  صحیح جمالت بقیۀ «ب» و «الف» موارد بهجز 2 گزینه

لوبهاي بقیه با نیمکره هر در گیجگاهی لوب نیزهمانند آهیانه میکنند.لوب عصبدهی سمپاتیک اعصاب را عنبیه گشادکنندة ماهیچههاي رکابی. نه است مفصلی سطح دو داراي سندانی استخوان

دارد. مشترك مرز نیمکرة آن

75

 

 

 

موارد: تکتک بررسی 2 گزینه

دارند. قرار بینی سقف در بویایی به مربوط حسی نورونهاي یاختهاي جسم و روبهرو شکل به توجه با الف)

است. بویایی پیاز در بعدي نورون و بویایی حس نورونهاي بین سیناپس محل ب)

مغز بویایی هاي لوب به را بویایی هاي پیام حفره، سقف در عصبی هاي یاخته هاي اکسون دارد. قرار مغز در بویایی پیاز(لوب) ج)

میبرند.

76

پیوندي پوشش فاقد و میشوند محسوب شیمیایی گیرندة میشود، انجام محرك نوع براساس که گیرندهها کلی طبقهبندي در و هستند مژك داراي عصبی یاختۀ بویایی، گیرندههاي 4 گزینه

هستند. 

77
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4 گزینه

است.  مژكدار دندریتهایشان که عصبی یاختههاي بویایی گیرندههاي نادرست، . الف

قرار پوششی یاختههاي بین بویایی گیرندههاي یاختهاي جسم و (دندریت) دارینه نادرست، ب.

نورونهاي با بویایی پیاز در و میبرند بویایی پیاز به را بویایی پیام نورونها این آکسون دارند.

 

 

میدهند. سیناپس دیگري

آن. از قبل نه میدهند سیناپس جدید نورونهاي با بویایی پیاز در بویایی گیرندههاي نادرست، ج.

پیامهاي میشود. ارسال مخ قشر به سرانجام و بویایی پیاز به ابتدا بویایی پیامهاي نادرست، د.

نمیرود. نخاع به بویایی

بودارمولکول های
بینیحفرة
بویایی پیاز

بویایی پیاز عصبی یاختة

هایرشته

بویایی گیرندة
حسی عصبی

بودارمولکول های
بویاییمژک گیرنده های

 

78

و بدن درون دماي تغییرات به بدن درون دمایی گیرندههاي دارند. جاي پوست و بزرگ سیاهرگهاي برخی مانند بدن، درون از بخشهایی در دمایی گیرندههاي الف: جملۀ 2 گزینه

است.  نادرست الف جمله پس حساساند. بدن سطح دماي تغییرات به پوست دمایی گیرندههاي

درسی  کتاب متن عین ب: جملۀ

هستند مکانیکی گیرندههایی تماس، گیرندههاي دارند. قرار سرخرگها دیواره مثل بدن گوناگون بخشهاي و پوست در گیرندهها این میدهند. پاسخ بافتی آسیبهاي به درد گیرندههاي ج: جملۀ

لبها و انگشتان نوك مانند دارند، بیشتري گیرندههاي تعداد که بخشهایی و است متفاوت گوناگون بخشهاي پوست در تماس گیرندههاي تعداد میشوند. تحریک ارتعاش یا فشار تماس، با که

حساسترند.

79

 

 

 

شدهاند. بیان درستی به «ب» و «الف» موارد 2 گزینه

است. شده تشکیل قرنیه و صلبیه از چشم کرة الیۀ خارجیترین

کنید. توجه چشم کرة ساختار شکل به است. بینایی عصب کنندة احاطه پیوندي بافت صلبیه الف: جملۀ

 

 

نمیکند. عبور آن از نور که است محکم و رنگ سفید پردهاي صلبیه ب: جملۀ

میشوند. همگرا شفافیت) علت به (نه آن انحناي علت به و میگذرند قرنیه از نور پرتوهاي است. چشم جلوي شفاف پردة قرنیه ج: جملۀ

دارند. قرار شبکیه یعنی چشم، الیۀ داخلیترین در نوري گیرندههاي د: جملۀ

80

نمیکنند.  تکمیل درستی به را عبارت «د» و «الف» موارد 2 گزینه

اشیاء تصویر شخصی چنین در نباشد. قطر افزایش به قادر سن افزایش دلیل به شخصی عدسی که بگیرید نظر در است. عدسی انعطافپذیري کاهش از ناشی پیرچشمی که کنید دقت :« » گزینۀ

نمیشود.  دیده خوبی به نزدیک

کند.  بیشتر را واگرایی که شود استفاده عدسی از باید شبکیه روي دور اجسام تصویر تشکیل براي میشود. تشکیل شبکیه جلوي در دور اشیاء تصویر نزدیکبین، افراد در :« » گزینۀ

از بایستی که یابد افزایش نور همگرایی باید شبکیه روي نزدیک اجسام تصویر تشکیل براي که میدانید میشود. تشکیل شبکیه پشت در نزدیک اجسام تصویر دوربین، افراد در :« » گزینۀ

شود.  استفاده همگرا عدسیهاي

قرنیه!)  فقط (نه باشد. قرنیه یا عدسی نبودن صاف و کروي کامًال میتواند آستیگماتیسم علت که کنید دقت :« » گزینۀ

81

1

2

3

4

 

 

شدهاند. بیان درستی به «ج» و «الف» موارد 2 گزینه

دارد. برعهده را صداها جمعآوري که است بیرونی گوش از بخشی گوش الله میشوند. تحریک سر موقعیت تغییر اثر در نیمدایرهاي مجاري مژكدار یاختههاي الف: جملۀ

محافظتی نقش نیز مجرا درون غدههاي از شده ترشح مواد و مانند کرك موهاي میشود. محافظت گیجگاهی استخوان توسط مجرا این انتهاي است. بیرونی گوش از بخشی شنوایی مجراي ب: جملۀ

دارند. 

 

 

و سندانی چکشی، استخوان سه میانی گوش در درمیآید. لرزش به بیضی دریچۀ لرزش اثر در مایع این میشوند. تحریک آن درون مایع ارتعاش اثر در گوش حلزون مژكدار یاختههاي ج: جملۀ

میکنند. منتقل پرده این به را صماخ پردة ارتعاش رکابی

میشود. فرستاده مخچه یعنی بدن وضعیت تنظیم مرکز به که میکند ایجاد را تعادل به مربوط عصبی پیام درونی گوش دهلیزي بخش د: جملۀ

82

میشود.  یاخته یک الکتریکی پتانسیل تغییر باعث که هستند شیمیایی پیکهاي عصبی انتقالدهندههاي فکري: خط 4 گزینه

دریچهدارسدیمی کانالهاي شدن باز باعث و باشد مهاري نوع از انتقالدهنده است ممکن «ب» نمیشوند. پسسیناپسی یاخته وارد عصبی انتقالدهندههاي «الف» هستند. نادرست عبارتها همۀ

به سیناپسی فضاي (از برگردد. پیشسیناپسی سلول به میتواند عصبی ناقل «د» ندارند. آکسون گیرندهها این میکنند. آزاد شیمیایی پیک و هستند پوششی بافت زبان چشایی گیرندههاي «ج» نشود.

شود.)  بازجذب پیشسیناپسی سلول

83

کمتر حالت در که نمیشوند تحریک اصًال یا میشوند) تحریک (کمتر میکنند ایجاد کمتري پیام گیرندهها یا سازش، طی در که کنید توجه درست. «الف» درستاند. د» ، ب «الف، موارد 3 گزینه

این میشوند. درد گیرندههاي تحریک سبب آسیبزا، محركهاي درست. «ب» است. داده رخ سازش ولی میباشد حسی گیرنده کم) چند (هر تحریک حال در ثابت محرك شدنشان، تحریک

خود به که عطري مثل میشود. گیرنده سازش سبب کند، اثر ویژهاش برگیرنده مدت بلند و ثابت اگر بودن، غیرآسیبرسان صورت در محرکی نادرست. «ج» نیستند. سازشپذیر گیرندهها

شود. حسی گیرنده نشدن تحریک یا شدن تحریک کمتر سبب میتواند گیرندهاي سازش درست. «د» شد. نخواهیم آن بوي متوجه مدتی از پس ولی میکنیم درك را آن بوي ابتدا در میزنیم؛

84

گیرنده خود توسط محرك، اثر در گیرنده شدن تحریک پدیدة ولی نمیافتد. اتفاق گیرنده در عنوان هیچ به و داده رخ نخاع) و (مغز مرکزي عصبی دستگاه در فقط محرك اثر درك 2 گزینه

از غیر به نیز سازش پدیدة بصلالنخاع. در واقع کربن دياکسید افزایش به حساس گیرندههاي مثل دارند، وجود حسی گیرندههاي نیز مغز درون « » گزینه میدهد. رخ بدن مختلف نقاط در

محرك توسط مکانیکی گیرندة قطعاً مثال، براي است. گیرنده توسط محرك اثر دریافت اصلی عامل گیرنده، نوع و محرك نوع « » گزینه دهد. رخ بدن مختلف مناطق در میتواند درد، گیرندههاي

نمیدهد. رخ آن مقابل در درد سازش محرك، بودن آسیبرسان صورت در زیرا است مهم بسیار محرك نوع نیز سازش پدیده در نمیشود! تحریک نوري

85

1

3

ارسال سبب دما و خون فشار مکانیکی گیرندههاي در «ب» میگردد. الکتریکی فعالیت تغییر به منجر مکانیکی تغییر یک مکانیکی، گیرندههاي در «الف» هستند. صحیح عبارتها همۀ 4 گزینه

ارتباط در همچنین و ماهیچه درون پیوندي، بافت از پوششی درون پوششی)، (بافت پوست در حسی گیرندههاي «ج» است. لیمبیک سامانه با مستقیم ارتباط در که میشود هیپوتاالموس به پیام

در استخوانها ماندن یکدیگر کنار به بخشها این میشود مشاهده وضعیت حسی گیرندههاي مفصلی پوشانندة کپسول و زردپیها اسکلتی، ماهیچههاي در «د» میباشد. عصبی سلول با مستقیم

میکند. کمک مفاصل

86
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4 گزینه

 

 

هستند. صحیح عبارتها همۀ

است. استوانهاي گیرنده آکسون از بلندتر مخروطی گیرندة آکسون که میکنید مشاهده شکل، به توجه با «الف»

 

 

دارند. نقش شبکیه روي نور تمرکز در آن، همگرایی و نور شکست با که هستند چشم شفاف بخشهاي جزء عدسی و زجاجیه زاللیه، «ب»

میشود. تنگ مردمک است زیاد نور چون مخروطی گیرندههاي حد از بیش تحریک صورت در «ج»

ندارد.  نقش آن تغذیه در اما است عنبیه با تماس در زاللیه «د»

87

قابل بیرونی بخش در و مغز زیري سطح در بینایی کیاسماي «ب» میکند. دریافت عصبی پیام چشم دو هر از مخ نیمکرة هر در موجود پسسري لوب «الف» است. نادرست موارد همۀ 4 گزینه

اولیه پردازش براي کیاسما از شده خارج عصبی رشتههاي سپس و رفته کیاسما به ابتدا چشم از خروج از پس بینایی پیامهاي «ج» ندارد. وجود مغز برش به نیازي آن مشاهدة براي و است مشاهده

میکند. دریافت پیام چشم دو هر بینایی اعصاب آکسونهاي از مخ، نیمکره هر در موجود تاالموس «د» میروند. تاالموسها به

88

چه هر کتاب شکل طبق «ب» میدهد. رخ استخوانها ارتعاش از زودتر صماخ پردة ارتعاش «الف» میکنند. تکمیل درستی به را عبارت همگی پس گفت؛ نمیتوان را عبارات از کدام هیچ 4 گزینه

چکشی استخوان «ج» میشود. قطورتر مرور به و است خورده پیچ خارج به مرکز سمت از حلزون مجراي حقیقت در میشود. بیشتر آن مقطع قطر شویم نزدیک گوش حلزون مجراي انتهاي به

 

 

است. میانی گوش استخوان بزرگترین

میشود. حلزون درون مایع لرزش باعث بیضی دریچۀ «د»

89

گیرندههاي شیمیاییاند دو هر که دارند نقش غذا مزه درك در زبان چشایی گیرندههاي و بینی در موجود بویایی گیرندههاي درست. «الف» است. صحیح د» و ج «الف، عبارتهاي 3 گزینه

عصبی ارتباط نگهبان سلولهاي با عصبی رشتههاي درست. «ج» دارند. وجود شیمیایی گیرندههاي نیز زبان) از (غیر دهان نقاط سایر در نادرست. «ب» هستند. چشایی جوانههاي از خارج بویایی

میکنند. عبور مغزي ـ خونی سد از آمینواسیدها میدانیم که همانطور و میکند تحریک را اومامی مزه گلوتامات آمینواسید درست. «د» ندارد.

90

غشاي پتانسیل در تغییر توانایی گیرنده سلولهاي درست. «ب» ندارند. را عصبی رشتههاي تحریک و پیام تولید توانایی نگهبان سلولهاي نادرست. «الف» است. صحیح «ب» عبارت فقط 1 گزینه

درك در نیز بویایی گیرندههاي نادرست. «د» دارند. قرار هم دهان حفرة در زبان برجستگیهاي بر عالوه چشایی جوانۀ نادرست. «ج» هستند. تماس در نگهبان یاختۀ دو با حداقل و دارند را خود

هستند. تمایزیافته نورون نوعی و دارند نقش غذا مزه

91

عصبی دستگاه در فقط اطالعات پردازش نادرست. «ب» است. جهشی صورت به عصبی پیام انتقال) (نه هدایت میلیندار رشتههاي در نادرست. «الف» است. صحیح «ج» عبارت فقط 1 گزینه

حلزون مژكدار سلولهاي در نادرست. «د» میگردد. غذا طعم احساس بهبود سبب بزاق با غذایی ذرههاي شدن حل با و میگردد بزاق ترشح سبب پاراسمپاتیک فعالیت درست. «ج» است. مرکزي

میکنند. تبدیل عمل پتانسیل به را صوتی) (نه مکانیکی امواج گوش

92

است.  عصبی یاختههاي و نوري گیرندههاي حاوي (شبکیه) چشم درونی الیۀ - است پررگ و دانهدار رنگ (مشیمیه) چشم میانی الیۀ 4 گزینه

 

 

 

 

 

موارد: بررسی

است. تماس در عنبیه با شبکیه خالف بر مشیمیه الف)

است. دار رنگدانه شبکیه خالف بر مشیمیه ب)

نمیشوند. تغذیه زجاجیه توسط هیچکدام ج)

است. مشیمیه از جزیی عنبیه زیرا است. تماس در زاللیه با مشیمیه د)

93

 

 

 

 

 

 

هستند. صحیح هـ و ب و الف موارد 3 گزینه

الف) مورد (تأیید است. تماس در زیاد) یاختهاي بین فضاي (با پیوندي بافت قرنیه با اشک در لیزوزیم الف) مورد

ب) مورد (تأیید است بافت) (سادهترین پوششی بافت به متعلق که هستند پشتیبان یاختهها، بیشتر چشایی جوانه در ب) مورد

ج) مورد (رد ندارند مژك که هستند غیرگیرنده پوششی سلولها بیشترین گوش نیمدایره مجاري دیواره در ج) مورد

د) مورد (رد میشود ارسال لیمبیک به سپس و بویایی لوبهاي به ابتدا نمیشود ارسال مخ قشر به بویایی عصبی پیام د) مورد

هـ) مورد (تأیید ندارد حساسیت نور به کور نقطه محل در است شبکیه انسان چشم الیه داخلیترین هـ) مورد

94

سلول بیرون از بیشتر سلول درون نیز پتاسیم غلظت و است سلول درون از بیشتر سلول بیرون سدیم غلظت استراحت) پتانسیل و عمل (پتانسیل حاالت تمام در نادرست: «الف» مورد 2 گزینه

است. 

چشم به ورودي نور کاهش و مردمک تنگشدن باعث چشم حلقوي ماهیچه انقباض با که بوده پاراسمپاتیک اعصاب میشود فشارخون کاهش باعث که خودمختاري اعصاب نادرست: «ب» مورد

میشود. 

 

 

دارند. نقش بدن دماي حفظ در که است اسکلتی ماهیچههاي میشود عصبدهی پیکري اعصاب توسط که ماهیچههایی درست: «ج» مورد

شدهاند. تشکیل حسی نورون دندریت انتهاي از پوست پیکري گیرندههاي درست: «د» مورد

95

12

آقايکنکور یازدهم زیست شمارشی

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

 

گزینهها: تحلیل 3 گزینه

میشود. مشاهده نیز چربی بافت یعنی درم زیر بخش در فشار گیرنده زیرا درست: «الف» مورد

دارد. نقش پوست در چربی غده و مو پیاز ایجاد در بخش این که داشته قرار پوست اپیدرم بخش در درد گیرنده انتهاي زیرا درست: «ب» مورد

 

 

میباشند. بیشتري خون جریان سرعت اما کمتر خون فشار داراي مویرگها به نسبت سیاهرگها که بوده بزرگ سیاهرگهاي از برخی دمایی گیرنده داراي رگهاي زیرا درست: «ج» مورد

اثر به نسبت اما میشوند مشاهده بدن دیگر بافتهاي اغلب و پوست اپیدرم در چه اگر گیرنده این که بوده درد گیرنده پوست در پوشش بدون گیرنده سطحیترین زیرا نادرست: «د» مورد

میگیرد. شکل درد پیام و داده پاسخ میشود بافتی آسیب به منجر بدن در گوناگون محركهاي اثر که زمانی و بوده پایین حساسیت داراي محركها

96

از عمیقتري نواحی در گیرندهها این دارد. قرار پیوندي بافت نوع از انعطافپذیري و الیه چند پوشش درون که است حسی نورون یک (دندریت) دارینه انتهاي پوست در فشار گیرنده 3 گزینه

دارند.  قرار پوست

 

 

 

میگیرد. صورت یاختهاي) جسم (مجاور آن ابتداي سوي به دندریت انتهاي از جهشی هدایت اما دارد وجود میلین وجود دلیل به عصبی پیام جهشی هدایت امکان درست: «الف» مورد

است. آن اطراف پیوندي بافت شکل تغییر آن، غشاي پتانسیل تغییر علت نادرست: «ب» مورد

میشود. تشکیل رانویه گره اولین در عمل پتانسیل دندریت، انتهاي در غشا پتانسیل تغییر از بعد درست: «ج» مورد

درست.  «د» مورد

97

هستند.  انقباض جهت میوزین و اکتین داراي ولی میباشند. سارکومر فاقد و صاف نوع از چشم کره داخلی ماهیچههاي زیرا درست: «الف» مورد 2 گزینه

به ورودي نور میزان تنظیم و مردمک کردن گشاد و تنگ در خودمختار اعصاب کمک به که عنبیه صاف ماهیچههاي یکی دارد وجود چشم کره داخل در صاف ماهیچه گروه دو درست: «ب» مورد

دارند.  نقش چشم

 

 

دارند. نقش تطابق در عدسی قطر تغییر با و هستند متصل عدسی به آویزي تارهاي طریق از که هستند مژگانی ماهیچههاي دوم گروه

هستند. استوانهاي شکل به قلبی و اسکلتی ماهیچه سلولهاي ولی هستند صاف و دوك شکل به و صاف نوع از چشم کره داخل ماهیچههاي زیرا نادرست: «ج» مورد

ندارند.  زجاجیه با تماس عنبیه ماهیچههاي زیر، شکل مطابق نادرست: «د» مورد

مژگانی جسم
عدسی

مردمک

آویزی تارهای

شبکیه

خونی های رگ

زرد لکه
بینایی عصب

زجاجیه

عدسیشبکیه
مژگانی جسم

98

 

 

 

 

 

است. صحیح موارد همه 1 گزینه

میکند. رگ در خون حرکت به زیادي کمک دیواره صاف ماهیچههاي انقباض سرخرگها در و مجاور اسکلتی ماهیچههاي انقباض سیاهرگها در

دارند. وجود درد گیرندههاي و سرخرگها دیواره در و دما گیرنده بزرگ سیاهرگهاي برخی دیواره در «الف»: مورد

دارد. وجود بیرونی الیه و الیه این بین نیز و ماهیچهاي الیه و داخلی الیه بین در کشسان رشتههاي از مشبک الیههایی سرخرگها و سیاهرگها دیواره ساختار در «ب»: مورد

پراکندهاند. بدن گوناگون بخشهاي در پیکري گیرندههاي و دارند قرار حسی اندامهاي در ویژه حواس گیرندههاي د» و «ج موارد

99

شامل چشم کره ماهیچههاي 1 گزینه

 

 

 

 

میکنند. دریافت پیام خودمختار اعصاب از و هستند صاف نوع از چشم کره داخلی ماهیچههاي زیرا نادرست: «الف» مورد

میکنند. حفظ را خود تقسیم قدرت تولد از بعد صاف ماهیچههاي ولی ندارند تقسیم قدرت تولد از بعد اسکلتی ماهیچههاي زیرا نادرست: «ب» مورد

دارند. اتصال صلبیه روي به دارند نقش چشم حرکات در که چشم کره خارجی ماهیچههاي فقط زیرا نادرست: «ج» مورد

میدهند. تشکیل سارکومر منظم بهصورت رشتهها این قلبی و اسکلتی ماهیچههاي در ولی دارند وجود میوزین و اکتین پروتئینی رشتههاي ماهیچهها انواع ساختار در زیرا درست: «د» مورد

100

}
اسکلتی نوع از چشم کره خارجی ماهیچههای

صاف نوع از چشم کره داخل ماهیچههای

میزان افزایش چشم کره بزرگی دلیل: دو به میشود تشکیل شبکیه جلوي دور اجسام تصویر زیرا دارند مشکل دور اجسام دیدن در بین نزدیک افراد نادرست. «الف» مورد 2 گزینه

 

 

مژگانی ماهیچههاي زیاد انقباض دلیل به سالم افراد به نسبت چشم عدسی همگرایی

مییابد. کاهش عدسی پذیري انعطاف میشوند چشمی پیر عارضه دچار که مسن افراد در درست: «ب» مورد

همگرایی میزان کاهش چشم کره کوچکی دلیل: دو به میشود تشکیل شبکیه پشت در نزدیک اجسام تصویر زیرا دارند مشکل نزدیک اجسام دیدن در دوربین افراد نادرست: «ج» مورد

فاصله باشد، قطورتر عدسی چه (هر است بیشتر عادي افراد به نسبت آنها چشم عدسی کانونی فاصله عدسی، قطر کاهش و همگرایی کاهش دلیل به بنابراین، سالم. افراد به نسبت چشم عدسی

است)  بیشتر آن کانونی فاصله باشد، نازکتر عدسی چه هر و است کمتر آن کانونی

برد تر عقب قدري را تصویر عدسی، همگرایی میزان کاهش با و نمود استفاده واگرا عدسیهاي از باید میشود تشکیل شبکیه جلوي در دور اجسام تصویر که بین نزدیک افراد در درست: «د» مورد

شود.  تشکیل شبکیه روي تا

101−1−2

−1−2

میکنند.  طی زجاجیه درون را بیشتري مسافت نوري پرتوهاي بنابراین است. بزرگتر سالم افراد به نسبت چشم کره بین، نزدیک افراد در نادرست: «الف» مورد 1 گزینه

میباشند.  مخطط عضالت در انقباضی واحدهاي سارکومرها میباشند. سارکومر فاقد و بوده صاف عضالت نوع از عنبیه مژگانی عضالت نادرست: «ب» مورد

102
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در که استوانهاي و مخروطی سلولهاي بنابراین میشوند. متمرکز زجاجیه) ماده (درون شبکیه جلوي در میرسند چشم به دور اجسام از که نوري پرتوهاي بین، نزدیک افراد در نادرست: «ج» مورد

میباشند. دورتر نوري پرتوهاي تمرکز محل و زجاجیه ماده از شبکیه نورونهاي سایر به نسبت دارند، قرار شبکیه خارجی الیههاي

است.  طبیعی اندازه از کوچکتر چشم کره دوربین، افراد در درست: «د» مورد

میباشند.  نادرست هـ»: و د و «ج موارد 3 گزینه

درست.  ب» و «الف مورد

گزینهها: بررسی

103

 

 

پیام و شده تحریک گیرندهها سپس میشوند، خم و میکنند حرکت ژالتینی پوشش به نسبت گیرنده مژكهاي میلرزاند، را گیرندهها زیر غشاي اول حلزون درون مایع ارتعاش نادرست: «ج» مورد

میشود. منتقل گوش شنوایی حسی نورونهاي به پیام این بعد میکنند تولید عصبی

نمیشود. رکابی استخوان مستقیم ارتعاش باعث چکشی استخوان پس است؛ رکابی صماخ، از استخوان دورترین میکند مرتعش را سندانی که است چکشی استخوان بزرگترین «د»: مورد

میکند.  مرتعش را حلزون درون مایع بیضی پرده سپس و میلرزاند را بیضی پرده ابتدا رکابی استخوان مورد«هـ»:

 

 

 

ویژه: حواس مورد در شده عنوان مطالب به توجه با 3 گزینه

خودمختار) (بخش میباشد. محیطی عصبی دستگاه نوعی که میشود کنترل خودمختار عصبی دستگاه توسط پس دارد؛ صاف ماهیچۀ که دارد نام عنبیه چشم جلوي رنگین بخش نادرست: «الف» مورد

است. کم نور به آنها حساسیت پس میشوند؛ تحریک زیاد نور در مخروطی سلولهاي چون نادرست: «ب» مورد

زیر  شکل مطابق درست: «ج» مورد

استخوان

چکشی

سندانی
رکابی دایره نیم مجاری

دهلیزی بخش ((

شنوایی عصب

حلزونی بخش

بیضی دریچه محل
صماخ پرده

شنوایی مجرای

های شاخه

گیجگاهی

میبرند.  مخ قشر و مخچه به بهترتیب شنوایی و تعادلی عصب طریق از را ایجادشده پیامهاي گوش، مژكدار سلولهاي چون نادرست: «د» مورد

104

میکنند.  کامل درستی به را سؤال جمله ب» «الف، مورد 2 گزینه

پاي در موجود صماخ پرده با جیرجیرك شنوایی گیرنده ولی است تماس در دمی هواي در موجود بودار شیمیایی مواد با مستقیماً بویایی گیرنده یاختههاي دندریت مژك درست: «الف» مورد

دارد.  تماس جیرجیرك

 

 

میباشند. مژكدار یاختههاي انسان چشایی گیرندههاي ولی هستند. مژك فاقد و دارند قرار بویایی پیاز در بویایی عصب نورونهاي یاختهاي جسم درست: «ب» مورد

گیرندههاي و شنوایی گیرندههاي میباشند، مژك فاقد دارند وجود ماهیها جانبی خط در که نورونهایی هم و دارند وجود انسان شنوایی کمان سمت دو در که نورونهایی هم نادرست: «ج» مورد

آنها. به متصل نورونهاي نه دارند، مژك ارتعاشی،

امواج فرابنفش هم و فروسرخ اشعه هم میکنند. دریافت را فرابنفش اشعه زنبور چشم گیرندههاي و فروسرخ اشعه زنگی مار چشم جلوي و زیر سوراخ گیرندههاي نادرست: «د» مورد

میباشند.  الکترومغناطیس

1052

 

 

 

 

که شده نوشته جانبی، خط مکانیکی گیرندههاي مورد در و دارند. تماس ژالتینی پوشش با مژكهایشان که دارند قرار مژكداري یاختههاي حلزونی بخش در درست: «الف» مورد 2 گزینه

تماساند. در ژالتینی ماده با یاختهها) (این جانبی خط گیرندههاي مژكهاي

گیرنده تعدادي و عدسی یک بینایی، واحد هر مرکب، چشم در دارد. نقش تصویر ایجاد در انسان چشم و مرکب چشم در عدسی و ندارد نقشی تصویر تشکیل در نوري گیرنده نادرست: «ب» مورد

میکند. ایجاد را بینایی میدان از بخشی از کوچکی تصویر واحدها این از یک هر دارد. نور

هستند. مکانیکی گیرندههاي نوع از انسان گوش در شنوایی گیرندههاي و حشرات پاي در صدا گیرنده درست: «ج» مورد

مولکولها. انواع بوي نه میدهند تشخیص را مولکولها انواع و دارند نقش مزهها تشخیص در مگس، پاي در شیمیایی گیرنده نادرست: «د» مورد

106

3 گزینه

 

 

شبکیه جلوي در چشم کره قطر کوچکی دلیل به دور اجسام تصویر که است نزدیکبین انسان یک چشم به مربوط تصویر نادرست: «الف» مورد

شود. چشم شبکیه روي تصویر تشکیل موجب میتواند چشم به شمع شدن نزدیک یا ( ) مقعر عدسی از استفاده میشود. تشکیل

شبکیه پشت در چشم کره قطر بزرگی دلیل به نزدیک اجسام تصویر که است دوربین انسان یک چشم به مربوط تصویر نادرست: «ب» مورد

شود. چشم شبکیه روي تصویر تشکیل موجب میتواند چشم به شمع شدن دور یا ( ) محدب عدسی از استفاده میشود. تشکیل
هیچگونه بدون تصویر که طبیعی شم
.

از استفاده تار). (تصویر میشود تشکیل شبکیه روي نامناسب بصورت عدسی یا قرنیه نامناسب انحناي دلیل به اجسام تصویر که است آستیگماتیسم اختالل به مربوط تصویر درست: «ج» مورد

نادرست. «ه» و «د» موارد شود. چشم شبکیه روي واضح و مناسب بصورت تشکیل موجب میتواند چشم قرنیه انحناي تغییر یا ( ) متفاوت انحناي داراي عدسی

107

A

F

B

D

C

E

هستند. صحیح (د) و (ب) موارد 2 گزینه 108
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موارد:  همۀ بررسی

دایره نیم مجاري درون مایع با خود مژكهاي طریق از نمیتوانند بنابراین میدهند؛ قرار ژالتینی مادة با تماس در را خود مژكهاي انسان، گوش دهلیزي بخش در موجود گیرندههاي الف) مورد

 

 

گزینه) (رد باشند. ارتباط در

گزینه) (تأیید دارند. دخالت تعادل به مربوط پیامهاي از بخشی صدور در یاختهها این ب) مورد

 

 

گزینه) (رد میشوند. باز گیرنده غشاي یونی کانالهاي سپس و درمیآید لرزش به ژالتینی مادة ابتدا نیمدایره، مجاري در موجود مایع حرکت از پس ج) مورد

گزینه) (تأیید است. شده پوشیده مننژ پرده با و داشته قرار مغز ساقه پشت در که میفرستند مخچه به را پیامهایی بدن، تعادل تنظیم بهمنظور گیرندهها این د) مورد

 

 

است. شده بیان نادرستی به (الف) مورد تنها 3 گزینه

است. متصل مژگانی جسم به آویزي تارهاي نام به رشتههایی با چشم عدسی

مژگانی جسم
عدسی
عنبیه
مردمک
قرنیه

تارهای
آویزی

صلبیه
مشیمیه
شبکیه

خونی های رگ

زرد لکه
بینایی عصب

زجاجیه

مشیمیه
شبکیه

عدسیصلبیه
مژگانی جسم

الف
ب

 

 

 

موارد: بررسی

گزینه) (رد نیست. متصل (شبکیه) چشم الیۀ داخلیترین به مژگانی جسم میبینید، فوق شکل در که همانطور الف) مورد

گزینه) (تأیید دارد. اتصال (عنبیه) چشم رنگین ساختار به مژگانی جسم ب) مورد

گزینه) (تأیید است. تماس در مویرگها) از مترشحه (مایع زاللیه با مژگانی جسم ج) مورد

گزینه) (تأیید هستند. غیرمنشعب و تکهستهاي یاختههایی صاف، ماهیچهاي یاختههاي است؛ شده تشکیل صاف ماهیچهاي یاختههاي از مژگانی، جسم د) مورد

109

 

این به گیرد. صورت درستی به تطابق فرایند تا شود خمیدهتر باید عدسی کنیم، نزدیکتر انسان سالم چشم به را شئ یک چه هر است. نامناسب عبارت تکمیل براي «ج» مورد تنها 3 گزینه

ب). (درستی مییابد کاهش آویزي تارهاي کشش همراه به آنها طول و شده منقبض مژگانی ماهیچههاي منظور،

فاصلۀ و د) (درستی یافته کاهش آن، قطر با پرتوها منطبقکننده بخش طول اختالف عدسی، خمیدگی افزایش پی در الف). (درستی میشود شکسته

 

در فسفات دو بین پیوند انقباض، براي

ج). (نادرستی مییابد کاهش چشم شبکیۀ الیه و عدسی عقب بین

110

ATP

 

 

 

 

 

 

نمیباشد. چشم الیههاي جز عدسی کنید توجه زجاجیه. با هم است، تماس در زاللیه با هم که است مژگانی جسم سؤال صورت منظور 3 گزینه

موارد: بررسی

میباشد. خود طول در یکسان ضخامت فاقد مژگانی جسم الف)

هستند. هستهاي تک و صاف همگی مژگانی، جسم ماهیچههاي ب)

میپردازد. هستند انیدراز کربنیک آنزیم پیشمادههاي که آب و کربندياکسید تولید به بدن زندة سلول هر ج)

چشم! به ورودي نور میزان نه دارد، نقش تطابق فرایند در مژگانی، جسم ماهیچههاي انقباض کنید دقت د)

111

هستند.  صحیح «ب» بجز موارد همۀ 3 گزینه

موارد:  همۀ بررسی

 

 

 

میکنند. گشاد را چشم مردمک و منقبض را چشم شعاعی ماهیچۀ سمپاتیک اعصاب کم، نور دلیل به الف) مورد

میشود. تشکیل شبکیه جلوي در دور اجسام و شبکیه روي نزدیک اجسام تصویر نزدیکبین، فرد در ب) مورد

هستند. نور به حساس مادة بیشترین داراي یاختهها این میشوند. تحریک چشم استوانهاي گیرندة یاختههاي کم، نور در ج) مورد

روي بر پرتوها تا داد افزایش را ورودي پرتوهاي واگرایی باید دور اجسام درست مشاهده براي بنابراین دارد. دنبال به را پرتوها همگرایی شدید افزایش عدسی، خمیدگی شدید افزایش د) مورد

شوند. متمرکز شبکیه

112

 

 

دارد. وجود جانوري یاختههاي سیتوکینز انقباضی حلقههاي در ماهیچهها، در میوزین و اکتین پروتئین 3 گزینه

دهد. رخ بدن مایعات به ورود واسطۀ به است ممکن سرخرگها دیوارة صاف ماهیچههاي انقباض الف)

نیست.  میتوز مراحل جزء سیتوکینز ب)

میشود. هم به خط دو شدن نزدیک سبب مخطط ماهیچههاي در میوزین و اکتین ج)

113

Ca++

z
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نادرستاند.  موارد همۀ 4 گزینه

دارد.  وجود جانوري) یاخته یک از (بخشی ِگردهها در و جانوري یاختههاي سیتوکینز در انقباضی حلقۀ ماهیچهها، در میوزین و اکتین

نادرستاند.  موارد همۀ پس

موارد:  بررسی

 

 

نمیشوند. کوتاه هیچکدام و میکنند لغزش هم روي میوزین و اکتین رشتههاي الف) مورد

ندارد. وجود روشن و تیره نوارهاي و تارچه ولی دارد، وجود میوزین و اکتین صاف ماهیچهاي یاختههاي در د) و ج مورد

114

 

 

 

 

 

 

 

است: نادرست الف عبارت فقط 1 گزینه

استخوان مرکزي حفرة :

مفصلی مایع :

مفصلی کپسول :

استخوان سر اسفنجی بافت :

مفصلی مایع ترشحکنندة غشاي :

استخوان سر غضروف :

 

 

 

 

شود. تبدیل گلبولساز استخوان مغز به میتواند کمخونی) نوع هر (نه شدید کمخونیهاي در که است شده پر استخوانی مغز از بخش

است. کرده ترشح را آن که است پالسمایی منشأ با مایعی از پر بخش

کنند. حرکت هم مجاورت در متمادي سالیان میدهد امکان استخوان دو به بخش مایع همانند

است. پیوندي بافت نوعی نیز استخوان زیرا هستند؛ یکسان اصلی بافت به متعلق و بخشهاي

115

A

B

C

D

E

F

A

BE

FB

CD

 

 

 

 

پوکی بروز و استخوانها در کلسیم رسوب از جلوگیري باعث ویتامین این کمبود شود. بدن در آن کمبود و ویتامین جذب سوء باعث است ممکن صفرا ترشح در اختالل الف: جملۀ 2 گزینه

میشود. استخوان

است. واقعیت یک این فصل فعالیت براساس ب: جملۀ

یابد. شدت حالت این اگر میشود. کمخونی بروز باعث آن کمبود و است الزم استخوان مغز بنیادي یاختههاي طبیعی تقسیم براي اسید فولیک ج: جملۀ

کند. ایجاد تبدیل این براي مانعی که این نه میشود قرمز مغز به زرد مغز تبدیل باعث اسید فولیک کمبود پس شود؛ جبران اریتروسیتها کاهش تا میشود تبدیل قرمز مغز به زرد مغز

شدهاند! آورده یونها مهمترین مسلماً جدول در کنید. رجوع فصل جدول به هستند. فسفات و کلسیم استخوان تشکیلدهنده یونهاي مهمترین د: جملۀ

116D

23

1

«ج» هستند. (خودمختار) محیطی عصبی دستگاه کنترل تحت چشم مشیمیه الیۀ عضالت همه درست. «ب» نیست. تماس در زجاجیه با عنبیه نادرست. «الف» است. صحیح «ب» عبارت فقط 1 گزینه

ندارد. شبکیه به اتصالی هیچ عنبیه نادرست. «د» ندارد. روشن و تیره نوار صاف ماهیچۀ نادرست.

117

و لگن هم درست. «ب» میدهند. تشکیل مفصل نیز جانبی اسکلت با دارند، محوري اسکلت با مفصلی آنکه بر عالوه ترقوه هم و جناغ هم درست. «الف» است. نادرست «هـ» مورد فقط 3 گزینه

مفصل مهره ستون استخوانهاي با جمجمه و نیملگن استخوانهاي دندهها، تمام درست. «ج» میدهند. تشکیل مفصل نیز جانبی اسکلت با دارند، محوري اسکلت با که مفصلی بر عالوه ترقوه هم

ران استخوان که کنید توجه نادرست. «هـ» میباشند. متصل مهره ستون و جمجمه استخوانهاي بعضی به داخل از و گرفتهاند فرا را نخاع و مغز اطراف مننژ پردههاي درست. «د» میدهند. تشکیل

دارد. غیرمفصلی اتصال نیز نازكنی به رباط توسط البته میدهد. تشکیل مفصل (درشتنی) دراز استخوان یک با فقط

118

«ب» است. قرمز مغز فاقد متراکم بافت یاختههاي مجاور و میکنند عبور خونی رگهاي مرکزي) (کانال هاورس مجراي هر درون نادرست. «الف» میباشند. صحیح هـ» و «ج عبارتهاي 2 گزینه

پاراتیروئید) و کلسیتونین تیروکسین، هورمون (مانند میباشند. هورمونی گیرندة داراي استخوانی سلولهاي نادرست. «د» میشود. ساخته بنیادي سلولهاي توسط خونی عناصر نادرست.

119

سلولهاي درست. «ب» دارد. وجود هسته بدون قرمز گلبولهاي آنها درون که میشود مشاهده خونی رگهاي هاورس مجاري درون درست. «الف» است. نادرست «ج» عبارت فقط 1 گزینه

استخوانهاي واقع در گرفت. درنظر لوالیی مفصل را آن نمیتوان و میشود برقرار رباطی با نازكنی و ران بین اتصال نادرست. «ج» عصبی) سلولهاي (مشابه دارند. سلولی انشعابات استخوانی

با و ران استخوان با کنار از و محوري) اسکلت از (بخشی مهره ستون با پشت از نیملگن استخوان هر درست. «د» درشتنی. و ران استخوان از: عبارتند دارند، دخالت زانو لوالیی مفصل در که درازي

میدهد. تشکیل مفصل جانبی) اسکلت از (بخشی یکدیگر

120

 

 

«ب» میدهند. تشکیل مفصل پهناند استخوانهاي که کتف و لگن با بهترتیب و بوده جانبی اسکلت از بخشی شده ذکر استخوان دو هر درست. «الف» هستند. نادرست د» و «ب موارد 2 گزینه

به نسبت خارجیتري سطح در نازكنی و زبرین زند درست. «ج» است. پایین آروارة دهد، تشکیل متحرك مفصل میتواند جمجمه در که استخوانی تنها و بوده جمجمه از بخشی آروارهها نادرست.

میشوند. محسوب دراز استخوانهاي جزء آنها همۀ که دارند مفصل درشتنی استخوان با نازكنی و زبرین زند استخوان با بازو دارند؛ قرار بدن طبیعی حالت در درشتنی و زیرین زند

ندارد. مفصل بازو با ترقوه استخوان که کنید دقت ولی بوده جانبی اسکلت جز کتف همانند ترقوه نادرست. «د»

121

مجراي فاقد قرمز مغز داراي بافت هر قطعاً پس دهد. انجام خونسازي بالغ و سالم انسان یک در فشرده استخوانی بافت ندارد امکان درست. «الف» میباشند. صحیح ج» و ب «الف، 3 گزینه

ممکن شدید کمخونی مواقع در درست. «ج» نیستند. هسته) بدون (سلول قرمز گلبول تولید به قادر هیچکدام و بوده متفاوت کتاب شکل طبق هاورس سامانههاي اندازة درست. «ب» میباشد. هاورس

122

16

آقايکنکور یازدهم زیست شمارشی

www.konkur.in

forum.konkur.in



از شده خارج یا استخوان اسفنجی بافت به شده وارد خونی رگهاي نادرست. «د» شوند. جایگزین خونساز سلولهاي با شدهاند احاطه اسفنجی بافت با که مرکزي حفرة در موجود زرد مغز است

میکند. عبور فشرده بافت از آن،

جمجمه استخوان درست. «ب» کنند. برقرار ارتباط مختلف هاورس سیستمهاي مراکز بین خود انشعابات توسط میتوانند خونی رگهاي درست. «الف» است. نادرست «ج» عبارت فقط 3 گزینه 123

باشد.  داشته مفصل است نامنظم استخوان نوعی که گردنی مهرة اولین با میتواند

انشعابات و شکل بیضوي هستۀ داراي استخوانی سلولهاي درست. «د» نمیشوند. تولید استخوانی یاختههاي توسط استخوان) زمینهاي ماده در موجود معدنی (مواد فسفات و کلسیم نادرست. «ج»

درسی)  کتاب (شکل میباشد. 3سلولی

بافت مجاور سلولهاي «ب» است. موثر قرمز گلبولهاي تولید در باشد، داشته قرار اسفنجی استخوانی بافت مجاورت در میتواند که قرمز مغز «الف» است. صحیح مورد چهار هر 4 گزینه

مغز «د» شود. تبدیل قرمز مغز به زرد مغز است ممکن قرمز گلبول کمبود اثر در زرد مغز وجود صورت در «ج» باشند. تماس در اطراف هاورس سامانۀ یاختههاي با است ممکن اسفنجی استخوانی

میباشد. گیرنده داراي اریتروپویتین و ، هورمونهاي براي استخوان قرمز

124

T4T3

هستند.  متصل میباشد پهن استخوان نوعی که کتف استخوان به بازو سر سه و سر دو ماهیچۀ «الف» است. صحیح موارد همۀ 4 گزینه

با و غلظت شیب برخالف آندوپالسمی شبکۀ به کلسیم برگشت و میشود اکتین از آن شدن جدا باعث میوزین سر به

 

اتصال «ج» است. گلوکز عمدتاً ماهیچه در انرژي تأمین منبع «ب»

دارند. قرار بدن پشتی سطح در ذوزنقهاي همانند سرینی ماهیچۀ «د» است. فعال انتقال

125

ATP

نزدیک خط به آنها میوزین رشتههاي و انقباضاند حال در بطنها میوکارد ماهیچهاي سلولهاي هستند، بسته لختی دو دریچههاي که هنگامی است. صحیح «ب» عبارت فقط 1 گزینه

شبکۀ به اینکه نه میشوند خارج آندوپالسمی شبکه از کلسیم یون و هستند انقباض حال در دیافراگم ماهیچهاي سلولهاي میشود، وارد ششها درون به هوا هنگامیکه نادرست. «الف» میشوند.

بطنها میوکارد ماهیچهاي سلولهاي مییابد، کاهش بطنها خون حجم که هنگامی نادرست. «د» نمیکند. تغییر هیچگاه میوزین و اکتین رشتههاي طول نادرست. «ج» میکند. نشت صاف آندوپالسمی

میکند. نشست تارها) (نه تارچهها اطراف به آندوپالسمی شبکۀ از کلسیم یون و هستند انقباض حال در

126Z

صفحه طول انقباضاند، حال در که نقطه به نسبت و استراحتاند حال در بطنها میوکارد یاختههاي نقطه ثبت هنگام در درست. «الف» هستند. صحیح ه» و ج ب، «الف، عبارتهاي 4 گزینه

دو و انقباض حال در دهلیزها حفره دو نقطه در که حالی در انبساطاند، حال در بطنها و دهلیزها حفره چهار هر ، نقطه ثبت هنگام در درست. «ب» است. بیشتر آن در بطنها میوکارد روشن

که حالی در استراحتاند حال در دهلیزها ، نقطه در درست. «ج» است. نقطۀ از بیشتر انبساط حال در قلبی حفرات تعداد ، نقطه ثبت هنگام در نتیجه در استراحتاند حال در بطنها حفره

و استراحتاند حال در بطنها میوکارد نقطه ثبت هنگام در درست. «ه» است. نقطه از بیشتر نقطه در دهلیزها میوکارد سارکومر طول نتیجه در و میباشند انقباض حال در نقطه در

در بطنها که نقطه به نسبت و استراحتاند حال در بطنها ، نقطه ثبت هنگام در نادرست. «د» است. بیشتر آندوپالسمی شبکۀ درون کلسیم مقدار انقباضاند حال در که نقطۀ به نسبت

است. کمتر آئورت سرخرگ ابتداي در خون فشار هستند انقباض حال

127DC

DB

DBD

BDBD

CDC

کلسیم مقدار است آرامش حال در بطنها میوکارد که نقطه به نسبت و هستند انقباض حال در بطنها میوکارد ، نقطه در درست. «الف» هستند. صحیح د» و ج «الف، عبارتهاي 3 گزینه

ـ دهلیزي دریچه و بسته سینی دریچه نیز نقطه در و هستند بسته بطنی ـ دهلیزي دریچه و باز سینی دریچۀ ، نقطه ثبت هنگام در نادرست. «ب» است. کمتر آندوپالسمی شبکۀ درون

خط فاصلۀ هستند آرامش حال در که نقطه به نسبت و انقباضاند حال در بطنها میوکارد ، نقطه ثبت هنگام در درست. «ج» است. برابر قلب باز دریچههاي تعداد نتیجه در میباشد باز بطنی

رشتههاي مجاورت در کمتري کلسیم مقدار انقباضاند حال در که نقطه به نسبت و است استراحت حالت در دهلیزها میوکارد نقطه ثبت هنگام در درست. «د» است. کمتر میوزین تا

باز دریچهها این نقطه در که صورتی در میشود جمع دهلیزها درون خون مقداري و هستند بسته بطنی ـ دهلیزي دریچههاي ، نقطه در نادرست. «هـ» دارد. قرار دهلیزها میوکارد میوزین

است. نقطه از بیشتر دهلیزها خون حجم ، نقطه ثبت هنگام در نتیجه در مییابد کاهش بطن خون حجم و میشود منتقل بطنها به دهلیزها از خون و هستند

128CD

C22D22

CD

ZCB

CB

CB

انقباض هنگام در درست. «ب» میشود. کوتاه روشن نوار طول حالت این در میشود نزدیک میوزین به خط انقباض هنگام در درست. «الف» هستند. صحیح د» و ب «الف، عبارتهاي 3 گزینه

هنگام در درست. «د» دارند. قرار خط دو بین که شده ساخته سارکومر یک) (نه تعدادي از تارچه هر که کنید توجه نادرست. «ج» میماند. ثابت تیره نوار طول اما میشود کوتاه روشن نوار

میشود. بازگردانده آندوپالسمی شبکه به فعال انتقال با کلسیم شرایط این در مییابد افزایش روشن نوار طول استراحت

129Z

Z

هنگام در درست. «ب» نمیکند. تغییر میوزین و اکتین رشتههاي طول ماهیچه، استراحت در چه و انقباض در چه که کنید توجه نادرست. «الف» است. صحیح د» و ج «ب، عبارتهاي 3 گزینه

طول حالت این در برمیگردد. آندوپالسمی شبکه به فعال انتقال با کلسیم ماهیچه، استراحت هنگام در درست. «ج» میشود. آزاد کلسیم آندوپالسمی شبکه از و میشود کوتاه روشن نوار انقباض،

افزوده تولید مقدار آن پی در که شود مصرف باید مانند پارو حرکات انجام و انقباض هنگام در میوزین و اکتین رشتههاي سرها اتصال براي درست. «د» نمیکند. تغییر تیره نوار

میشود.

130

ATPADP

«ب» متصلاند. اسکلت جانبی بخش به نوشتن در مؤثر ماهیچههاي و محوري بخش به صورت حالتدهنده ماهیچههاي درست. «الف» میباشند. صحیح «ج» مورد جز به موارد همۀ 3 گزینه

است. بیشتر ماهیچه انقباض میزان زیرا درست. «د» نیستند. متصل استخوان به مخرج انتهاي ماهیچههاي نادرست. «ج» است. مؤثر بدن حالت حفظ در ماهیچهها انقباض درست.

131

میکند. مصرف کمتري اکسیژن و است بیهوازي تنفس حال در ماهیچه که است این نشانۀ میشود بیشتر الکتیک اسید تولید که زمانی ماهیچهها در است. نادرست «ب» عبارت تنها 1 گزینه

در تولید هوازي، تنفس در اکسیژن مصرف افزایش با نادرست. «الف» میشود. بیشتر) (نه کمتر مقدار آن سیاهرگهاي خون و میکند تولید کمتري کربن اکسید دي نتیجه در

انسولین هورمون براي ماهیچهاي یاختههاي نادرست. «ج» میشود. بیشتر و تولید براي قرمز گلبول در کربنیک انیدراز آنزیم فعالیت آن نتیجه در که مییابد افزایش ماهیچه

باشد بیشتر بیکربنات تولید مقدار که زمانی نادرست. «د» است. متصل خود گیرندههاي به انسولین که است این نشاندهندة باشد بیشتر گلیکوژن پلیمر به گلوکز تبدیل که زمانی و دارند گیرنده

«هـ» است. کمتر الکتیک اسید تولید کلی حالت در نتیجه در نمیشود. تولید الکتیک اسید تنفس این در هستند تولید و هوازي تنفس حال در ماهیچهاي یاختههاي که است این نشاندهندة

است. بیشتر تولید بیهوازي تنفس به نسبت هوازي تنفس در میباشد. بیشتر هوازي تنفس در کربن دياکسید تولید

132

CO2CO2

HCO−
3

H +

CO2

ATP

 

ماهیچههاي انقباض تنفس هنگام در مییابد. افزایش تنفس آهنگ آنها تحریک با که دارد وجود دياکسید کربن افزایش به حساس گیرندههاي بصلالنخاع در درست: «الف» مورد 3 گزینه

میشود. سینه قفسه حجم تغییر و جناغ) (و دندهها شدن جابجا موجب آنها) درآمدن استراحت به (و دندهاي بین

میدهند. تشکیل را انسان اسکلت محوري بخش چهره) و سر (کاسه جمجمه و سینه قفسه مهره، ستون استخوانهاي

133
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هستند. ارتباط در مهره استخوانهاي از تعدادي با سینه قفسه پشت در و غضروف) (توسط جناغ استخوان با جلو در زیر، شکل مطابق دنده استخوانهاي درست: «ب» مورد

است. متراکم استخوانی بافت داراي بیرونی و سطحی بخش در و اسفنجی بافت درونی بخش در دنده استخوان درست: «ج» مورد

ران

کشکک

نی نازک

پا مچ

پا انگشتان

پا کف

نی درشت

ترقوه

سینه جناغ

ها دنده

لگن نیم

جمجمه

کتف

ها مهره

زبرین زند

زیرین زند

دست کف

انگشتان

بازو

دست مچ

دلیل و است کمتر جو فشار از پرده این درون جنب مایع فشار هستند) ششهاست به چسبیده دیگر الیه (و است متصل سینه قفسه درونی سطح به جنب پرده الیههاي از یکی نادرست: «د» مورد

است.  مطلب همین ششها، از باقیمانده هواي خروج عدم

 

 

 

است. جانبی ترقوه ولی محوري دندهها درست: «الف» مورد 2 گزینه

هستند. محوري استخوانهاي هردو جمجمه و میانی گوش استخوانهاي نادرست: «ب» مورد

هستند. کوتاه دست مچ استخوانهاي ولی پهن جمجمه استخوانهاي نادرست: «ج» مورد

 

 

هستند. محوري میانی گوش استخوانهاي ولی جانبی لگن نیم درست: «د» مورد

محورياند. که هستند میانی گوش به مربوط استخوانها کوچکترین ولی میباشد جانبی که است ران بدن استخوان بزرگترین درست: «ه» مورد

134

 

 

 

 

است. پیوندي بافت انواع از استخوانی بافت داراي که میباشد استخوان همان پیوندي بافت سختترین داراي اندام 3 گزینه

در که قرمز گلبولهاي یا اریتروسیتها (شامل خونی سلولهاي تولید که قرمز مغز استخوان، اسفنجی بخش در که شده درست متراکم و اسفنجی بافت بخش دو از استخوان هر درست: «الف» مورد

میشود. دیده دارد، برعهده را دارد) نقش تنفسی گازهاي هدایت

موثراند. درونی گوش و حلزون به صوت انتقال در رکابی و سندانی چکشی، استخوانهاي درست: «ب» مورد

میشود. ذخیره استخوان زمینهاي ماده این در کلسیمدار و فسفاتدار ترکیبات جمله از معدنی مواد درست: «ج» مورد

ساختار در و استخوانی بافت بهصورتهاي پیوندي بافت نیز و دارد وجود سیاهرگها و سرخرگها دیواره در که ماهیچهاي و پوششی بافت میتوان استخوان از قطعه هر در درست: «د» مورد

نمود.  مشاهده را عصبی بافت نیز و استخوان سطح پوشاننده پیوندي بافت و خونی رگهاي

135

 

 

 

 

است. شده ماهیچهاي تارهاي در مخطط منظرة شدن ایجاد سبب تارچه طول در (سارکومرها) انقباضی عملی واحدهاي وجود درست: «الف» مورد 2 گزینه

ماهیچهاي. تارچههاي نه گرفتهاند قرار هم کنار مقاوم پیوندي بافت نوعی وسیلهي به ماهیچهاي تارهاي نادرست: «ب» مورد

نشدهاند. ایجاد ضخیم و نازك رشتههاي گرفتن قرار هم کنار از که هستند تیرهاي بخشهاي ( (خط مرکزي تیره خط و خط نادرست: «ج» مورد

است. میوزین رشتههاي داراي تنها مرکزي روشن بخش و اکتین رشتههاي داراي تنها خط کنار روشن بخش درست: «د» مورد

136

ZM

Z

میشود.  مشاهده هم دیگري ماهیچههاي آن، از پائینتر و میباشد توام ماهیچه پا، ساق پشت ماهیچه باالترین زیر، شکل مطابق درست: «الف» مورد 4 گزینه 137
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دارد. قرار دلتایی ماهیچه از باالتر ذوزنقهاي ماهیچه انسان، بدن قائم حالت در درست: «ب» مورد

میشود. کم بازو سر دو ماهیچه سارکومرهاي روشن نوارهاي طول بازو، به ساعد شدن نزدیک هنگام در گفت میتوان نادرست: «ج» مورد

نمیشوند. استخوان حرکت باعث اسکلتی ماهیچههاي برخی درست: «د» مورد

آندوپالسمی شبکه به کلسیم یونهاي انرژي) (مصرف فعال انتقال با است الزم هم انقباض توقف براي و بوده انرژي نیازمند هم کنار در میوزین و اکتین لغزیدن درست: «الف» مورد 1 گزینه

بازگردند.  ماهیچهاي تار درون

گرفت.  خواهد قرار انقباض حالت در عضله زمان این در است شده کوتاه سارکومر طول و افتاده اتفاق میوزین روي بر اکتین لغزیدن یعنی میوزین رشته دم شدن ناپدید نادرست: «ب» مورد

گویند.  دیاستول را آن استراحت و سیستول را قلبی عضله انقباض یادآوري:

است. اسکلتی عضالت انقباض همانند آن انقباض مکانیسم و بوده سارکومر داراي بنابراین داشته (خطدار) مخطط حالتی هم قلبی عضله نکته:

 

ذخیره را اکسیژن مقداري میتوانند که دارند میوگلوبین بنام قرمز رنگدانه زیادي مقدار تارها این شدهاند. ویژه کردن شنا مانند استقامتی حرکات براي کند، نوع ماهیچهاي تار درست: «ج» مورد

میآورند. بهدست هوازي روش به را خود انرژي بیشتر تارها این کنند.

به زیر، شکل مطابق ندارند. مرکزي حالت و بوده کناري آنها موقعیت یعنی دارند قرار ماهیچهاي سلول غشاي زیر در دقیقا و بوده بیضیشکل ماهیچهاي سلولهاي هستههاي نادرست: «د» مورد

کنید.  دقت ماهیچهاي تارهاي در هستهها شکل و قرارگیري موقعیت

زردپی
استخوان ای رشته پیوندی بافت

پیوندی فت

ماهیچه تار

خونی های رگ
ای رشته پیوندی بافت

ای ماهیچه تار

138

میباشند.  تار نوع دو هر مشترك ویژگیهاي از موارد بقیه «ب» مورد بهجز 3 گزینه

انجام بیشتر هوازي تنفس بیشتر، میتوکندري و میوگلوبین داشتن دلیل به ند ُ ک نوع تارهاي ولی کنند استفاده بیهوازي تنفس از میتوانند ند ُ ک تارهاي هم و ند تُ تارهاي هم درست: «الف» مورد

میدهند. 

 

 

میکنند. مصرف بیشتري اکسیژن بنابراین میآورند؛ بهدست هوازي راه از را خود انرژي بیشتر کند، تارهاي نادرست: «ب» مورد

هستند. عصبی ناقل گیرنده داراي الکتریکی، پیام دریافت براي بنابراین میشود تحریک مستقل بهطور ماهیچهاي تار هر درست: «ج» مورد

گلوکز کامل تجزیه در بیشتري قدرت بیشتر میوگلوبین داشتن دلیل به ند ُ ک تارهاي ولی کنند تجزیه کامل بهطور را گلوکز میتوانند کافی اکسیژن بودن صورت در تار نوع دو هر درست: «د» مورد

دارند. 
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بافتی سلولهاي نهایتاً و بافتی میان مایع نتیجه در و خون در اکسیژن مقدار تنفسی ظرفیت کاهش پی در نمیدهد. رخ شده گفته الف عبارت در که اتفاقی تنها، نادرست: «آ» مورد 1 گزینه

اسید تخمیر این در آورد. خواهد روي الکتیکی تخمیر به ران سر چهار ماهیچۀ اسکلتی ماهیچۀ سلول لذا شد. خواهد میزان و مقدار سلولی، تنفس کاهش: آن نتیجۀ که مییابد کاهش

شد. خواهند خون پالسماي کاهش باعث و میشود تولید الکتیک

شد. خواهد درد بروز باعث گیرندهها این بر اثر با الکتیک اسید و میباشند، درد گیرندههاي ندارند پذیري سازش قابلیت که گیرندههایی «ب»: مورد

مییابد. کاهش هم شده آزاد مقدار سلولی تنفس نبود در و نداریم سلولی تنفس میآورد روي تخمیر به سلول که زمانی داریم: توضیح الف عبارت به مربوط باال بخش در که همانطور «پ»: مورد

بدن در اکسیژن مقدار کاهش با میباشد. استخوانها قرمز مغز هورمون این هدف که بوده اریتروپویتین میشود ترشح و تولید کلیهها و کبد در که قرمز گلبول تولید محرك هورمون «ت»: مورد

مییابد. افزایش اریتروپوتین یعنی آن تر بیش تولید محرك لذا داشت خواهیم نیاز بیشتري قرمز گلبول به جبران براي
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ATP

pH

 

 

میباشد. صحیح ت و پ ب، موردهاي 2 گزینه

این در فشار کاهش یعنی سینه قفسۀ حجم افزایش داشت، خواهیم تنفس در را دم حالت خارجی دندهاي بین ماهیچههاي انقباض با که ماهیچه انقباض یعنی ماهیچه در روشن مناطق شدن کوتاه

میوگلوبین داراي که شدهاند ویژه شنا براي کند ماهیچههاي کند. حرکت قلب سمت به زیرین سیاهرگ از خون میشود باعث که ناحیه این در فشار افزایش یعنی شکمی حفرة حجم کاهش و ناحیه

میشود. خارج ادرار و شده باز بنداره آن استراحت یعنی ماهیچه طول طویلشدن با ضمن در میدهند. دست از را خود اکسیژن میوگلوبینها اکسیژن کمبود با و میباشند زیادي

141

استفاده تراوش نیروي از خون از خروج و هدف سلول به رسیدن از پس و خون و سلولی بین مایع اسمزي فشار اختالف نیروي از خون به ورود هنگام هورمونها - درست - گزینۀ 2 گزینه

میکنند. 

پایه غشاء که مقابل سمت در گاسترین هورمون است برونریز ترشحات محل جا این و دارند قرار حفره سمت به میکنند ترشح مخاطی ماده که معده غدة سلولهاي از سطحی - درست - گزینۀ

میشود.  خون وارد و میشود. ترشح دارد قرار

 

 

است. هورمون صورت این در شود. خون وارد و شده ترشح نورون از میتواند شیمیایی پیک - نادرست - گزینۀ

دارد. وجود نیز دیگري برد کوتاه هاي پیک ولی است برد کوتاه پیک یک عصبی ناقل - نادرست - گزینۀ

1421

2

3

4

میباشند.  درست د و ج و ب موارد 3 گزینه

موارد:  بررسی

 

 

نمیریزند. خون به و میشوند ترشح سیناپس فضاي به عصبی ناقلهاي نادرست- الف) مورد

شوند. آزاد و ساخته است ممکن متفاوتی هاي محرك به پاسخ در عصبی هاي ناقل درست- ب) مورد

است.  سریع و کوتاهمدت هورمونها برخالف عصبی ناقلهاي پاسخ درست- ج) مورد

است. بدن اعمال کردن هماهنگ به کمک هورمونها) کنار (در عصبی دستگاه در آنها وظایف از یکی و هستند متنوع عصبی ناقلهاي درست- د) مورد

143

شدهاند.  بیان درستی به موارد همۀ 4 گزینه

کند.  دریافت را فرابنفش پرتوهاي میتواند ویژهاي دستگاههاي کمک به انسان الف: مورد
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است. ساده چشم داراي انسان و مرکب چشم داراي عسل زنبور ب: مورد

شکارچی) حضور خطر هشدار (براي کنند. برقرار ارتباط یکدیگر با فرومون از استفاده با میتوانند زنبورها پ: مورد

دارند. مالپیگی لولههاي نام به روده به متصل دفعی سامانۀ حشرات ت: مورد

است. نهنج) (زیر هیپوتاالموس نظر، مورد بخش 3 گزینه 145
هستند.  درست "ج" و "ب" "الف" موارد

موارد:  بررسی

است کوتاهبرد پیک که عصبی ناقل آن نورونهاي از همچنین است. دوربرد پیکهاي انواع از هورمون دارد. را خون به مهارکننده و آزادکننده مانند هورمونهایی ترشح توانایی هیپوتاالموس الف)

میشود.  ترشح

 

 

است. خون فشار تنظیم هیپوتاالموس، وظایف از یکی ب)

دارد. را خون فشار تنظیم توانایی و است اسمزي گیرندههاي داراي هیپوتاالموس دارد. را بدن دماي تنظیم توانایی هیپوتاالموس ج)

است. گرفته قرار هیپوتاالموس از پایینتر مغزي پل دارد. قرار (نهنج) تاالموس زیر هیپوتاالموس د)

موارد:  بررسی در 2 گزینه

 

 

میشود. آنها شدن تنگ موجب نایژكها دیوارة صاف ماهیچه انقباض درحالیکه میکنند، باز شش در را نایژكها اپینفرین نور و اپینفرین هورمون نادرست؛ الف) مورد

واکنش از مجموعهاي راهاندازي و خوناب پروتئینهاي از یکی بر اثر با نیز رنین میشود. ترشح خون به رنین نام به آنزیمی کلیه از خون جریان کاهش و فشارخون کاهش پی در درست؛ ب) مورد

میان مایع حجم خون، حجم افزایش آن پی در که میشود کلیه از آب جذب باز آن دنبال به و سدیم جذب باز افزایش سبب نیز هورمون این میشود. آلدوسترون ترشح به منجر نهایت در ها،

مییابد.  افزایش نیز بافتی

مرکز گیرندهها، این تحریک و شده تحریک زیرنهنج در اسمزي گیرندههاي بره) باال خون اسمزي (فشار رود فراتر مشخصی حد یک از خوناب در شده حل مواد غلظت اگر نادرست؛ ج) مورد

ترشح پسین مغزي زیر غده از و شده ذخیره هیپوفیز غدة پسین بخش در و ساختهشده نهنج زیر عصبی یاختههاي توسط ضدادراري هورمون دیگر سوي از و میکند تحریک زیرنهنج در تشنگی

نیست.  تشنگی مرکز تحریککنندة اداري، ضد هورمون پس میشود،

مییابد. کاهش گاسترین حضور عدم در معده شیرة در غلظت بنابراین است. معده اسید ترشح محرك گاسترین درست؛ د) مورد

146

H +

است.  صحیح « «ب و «الف» مورد 3 گزینه

موارد:  بررسی

 

 

دنبال به و خونی سلولهاي افزایش «نتیجه قرمز گویچههاي تولید سرعت افزایش نتیجه در و خون در اریتروپویتین هورمون افزایش باعث کبد، درونریز یاختههاي فعالیت افزایش درست، الف)

میشود. هماتوکریت افزایش آن

است. کوهستانی از کمتر ساحلی نواحی در گواتر شیوع احتمال است، فراوان دریایی غذاهاي در ید که این به توجه با درست، ب)

خودمختار اعصاب تأثیر تحت آن هورمونهاي ترشح و دارد عصبی ساختار غده این مرکزي بخش چون میکند، کنترل را فوقکلیه قشري بخش فقط فوقکلیه، محرك هورمون نادرست، ج)

دارد.  قرار (سمپاتیک)

147

هستند.  درست «د» و «ب» موارد 2 گزینه

موارد:  بررسی

 

 

 

میکنند. تنظیم را هیپوفیز ترشحی یاختههاي از خاصی گروه فعالیت هورمون، هر و میکنند عمل اختصاصی بهصورت مهارکننده و آزادکننده هورمونهاي نادرست، الف)

ساخت براي میکند. زیاد را قرمز گویچههاي تولید سرعت استخوان، مغز بر اثر با و میشود ترشح خون درون به کبد و کلیه یاختههاي از ویژهاي گروه توسط اریتروپویتین هورمون درست، ب)

میشود. مصرف فولیکاسید و آهن نیز، قرمز گویچه

دارد. وجود استخوان سر نزدیک و استخوان تنه بخش در رشد صفحه نادرست، ج)

که میکنند تحریک را آنها و گذاشته اثر هیپوتاالموس نورونهاي بر منفی، بازخورد تنظیم اثر در جنسی هورمونهاي مثًال میشود. عصبی سلولهاي تحریک موجب هورمونها از برخی درست، د)

کنند. تولید مهارکننده یا آزادکننده هورمون

148

 

 

میکنند. کامل را سوال جملۀ درستی به بقیه و نادرستی به «ج» و «ب» و «الف» جمالت 3 گزینه

میشوند. ترشح و ساخته نورونها توسط زیرنهنج، از ترشحشده هورمونهاي مانند هورمونها از برخی الف: جملۀ

سیتوپالسم درون غشا، سطح در هورمون گیرندة و هدف یاختۀ غشاي سطح در عصبی ناقلین گیرنده دارد. گیرنده هدف یاختۀ در هورمون، خواه باشد عصبی ناقل خواه شیمیایی، پیک هر ب: جملۀ

دارند.  گیرنده هدف یاختۀ هسته درون یا و

ناقلهاي بنابراین هستند. کوتاهبُرد همگی عصبی ناقلین ولی هستند، دوربُرد دارند، اثر پیشین هیپوفیز روي بر که هیپوتاالموس از شده ترشح آزادکنندة هورمونهاي حتی هورمونها همه ج: جملۀ

 

 

هستند. کوتاهبُرد شیمیایی پیک هورمونها، همۀ برخالف عصبی

هستند. شیمیایی تنظیمکنندههاي اصلیترین نیز هورمونها و میکنند برقرار را نورونها بین شیمیایی ارتباط نیز عصبی ناقلین د: جملۀ

میشوند. آزاد سازنده یاختۀ از انرژي صرف با و (برونرانی) اگزوسیتوز فرآیند با هورمونها هم و عصبی ناقلین هم هـ: جملۀ

149

 

 

 

هستند. درست «ج»، و «ب» جمالت و نادرست «د»، و «الف» جمالت 3 گزینه

نیستند. درونریز غدد داراي دوازدهه و معده و میشوند ترشح درونریز»، پراکندة «یاختههاي توسط هورمونها دوازدهه، و معده در الف: جملۀ

دارند. کمی سلولی بین فضاي و هستند فشرده و مجتمع بهصورت درونریز غدههاي یاختههاي ب: جملۀ

هدف. یاخته یاختهاي بین مادة خون پالسماي یاختهاي بین مایع درونریز یاختههاي یا غدد هورمونها: ترشح مسیر ج: جملۀ

میریزند. بدن درون حفرات به را خود ترشحات ... و معده دیوارة برونریز غدد و لوزالمعده مانند بدن دروِن در شده واقع برونریِز غدد د: جملۀ

150

←←←←

 

 

 

پاراتیروئیدي. نه است تیروئیدي هورمون کلسیتونین میکند. تکمیل نادرستی به را نظر مورد جملۀ الف مورد فقط 1 گزینه

میشود. زیاد انعقاد زمان آن کمبود در و است ضروري خون انعقاد براي یون این میشود. خون کلسیم میزان کاهش باعث پاراتیروئیدي هورمون کاهش ب: جملۀ

میشود. ایجاد اختالل انقباض در پس دارد اساسی نقش انقباض روند در یون این که آنجا از مییابد. کاهش خون کلسیم مقدار خون، در کلسیتونین غلظت افزایش با ج: جملۀ

میکند. استخوان پوکی دچار را زن هورمونها این کمبود که نحوي به است موثر استخوان تراکم بر جنسی هورمونهاي اختالالت زنان در د: جملۀ

151
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است. (خونبهر) هماتوکریت مقدار رفتن باال عمل این نتیجه میکند. قرمز گلبول تولید به وادار را آن و میگذارد اثر استخوان مغز بر و میشود ترشح کلیه و کبد از اریتروپویتین هـ: جملۀ

دارد. قرار مالتونین) ترشحکنندة (یاختههاي اپیفیز جلوي در تاالموس است. شده واقع گرسنگی) تنظیم (مسئول هیپوتاالموس باالي در تاالموس «الف» است. صحیح مورد چهار هر 4 گزینه

در و دارد قرار کنارهاي سامانۀ زیر در تاالموس «ج» دارد. عهده بر را جنسی هورمونهاي ترشح تنظیم شده، واقع حسی) اطالعات تغییرات و اولیه پردازش (محل تاالموس زیر در هیپوتاالموس «ب»

از مختلف فعالیتهاي در و شده واقع است) مستقیم تماس در (بصلالنخاع) مغز ساقۀ بخش پایینترین با (که مغزي پل باالي میانی مغز «د» میکند. ایفا نقش حسی اطالعات تقویت و اولیه پردازش

دارد. نقش حرکت و بینایی شنوایی، جمله

152

دارد. خونی ارتباط زیرمغزي، پیشین بخش با فقط زیرنهنج و میسازد را آن زیرنهنج که میشود شیر خروج تحریک سبب اکسیتوسین هورمون درست. «ب» است. صحیح «ب» عبارت 1 گزینه

نایژهها به ناي انشعاب جلوي در که است تیموس منظور نادرست. «ج» هستند. گامت تولید محل جنسیاند.و هورمونهاي تولید محل خانمها در تخمدان و مردان در بیضه غدههاي نادرست. «الف»

دارد. عهده بر شبانهروز طول در را مالتونین ترشح رومغزي، غدة نادرست. «د» دارد. قرار

153

تجزیۀ نتیجه در مییابد. افزایش پروتئینها تجزیۀ چون مییابد. افزایش کبدي یاختههاي در اوره تولید مقدار دو و یک نوع دیابت در صحیحاند. ج» و ب «الف، عبارتهاي 3 گزینه

در میکند. تبدیل اوره به اکسید کربندي با آن ترکیب طریق از را آمونیاك کبد میانجامد. مرگ به سرعت به خون در آمونیاك تجمع است. سمی بسیار که میآید دست به آمونیاك آمینواسیدها،

چون و مییابد افزایش خون در اسید مقدار چربیها تجزیۀ علت به دیابتی افراد در مییابد. کاهش گلوکاگون ترشح مقدار منفی خودتنظیمی علت به مییابد، افزایش خون قند چون شیرین دیابت

در ولی کم انسولین مقدار یک نوع دیابت در مییابد. کاهش فاگوسیتوزکنندهها فعالیت پادتنها تجزیۀ علت به و میشود کم آنها گلیکوژن مقدار نمیشود ماهیچهاي و کبد یاختههاي وارد گلوکز

دارد. وجود سلولها غشاي در مشکل بدون انسولین گیرندة نوع دیابت در و است باالتر طبیعی افراد از خون انسولین مقدار دو نوع دیابت

154

1

دومین در کلسیم) (بازجذب پاراتیروئیدي هورمون و سدیم) (بازجذب آلدوسترون آب)، (بازجذب ضدادراري هورمونهاي دهم). (کتاب است بازجذب ادرار تشکیل فرایند دومین 3 گزینه

هیپوتاالموس عصبی یاختههاي توسط ضدادراري هورمون « » گزینه دارد. را توانایی این کلسیتونین کند جلوگیري استخوان از کلسیم برگشت از نمیتوانند هیچکدام که دارند نقش ادرار تشکیل

این دارد. نقش روده از کلسیم جذب در غیرمستقیم بهطور پاراتیروئیدي هورمون « » گزینه است. متفاوت آن ترشح و ساخت محل یعنی میشود. ترشح پسین هیپوفیز از ولی میشود، تولید

کلیه، خون فشار کاهش با « » گزینه است. فعال انتقال با آهن جذب همانند روده در کلسیم جذب میدهد. افزایش روده از را کلسیم جذب ویتامین و میدهد تغییر را ویتامین هورمون

شود. ترشح آلدوسترون هورمون کلیوي فوق غدة از میشود باعث واکنشها، از مجموعهاي راهاندازي و خوناب پروتئینهاي از یکی بر اثر با آنزیم این و میشود ترشح کلیه از رنین آنزیم

155

1

2

DD4

تیروئیدي هورمونهاي «ب» میشوند. قرمز گلبول کربنیکانیدراز آنزیم فعالیت افزایش نتیجه در و ساز و سوخت افزایش سبب تیروئیدي هورمونهاي «الف» صحیحاند. موارد همه 4 گزینه

افزایش سبب و دارند گیرنده بدن هستهدار سلولهاي همۀ در تیروئیدي هورمونهاي «ج» میشود. تبدیل به و میشود ترکیب آب با نیز آن که میشوند تولید افزایش باعث

است. انرژي صرف با عصبی ناقلهاي ترشح «د» میشوند. آنها در قند تجزیۀ و متابولیسم

156

CO2HCO−
3

مییابد افزایش خون اسیدیتۀ میزان تیروئید غدة فعالیت افزایش با البته میشوند. خوناب در و یون کاهش باعث تیروئید، غدة فعالیتهاي «الف» صحیحاند. عبارات همۀ 4 گزینه

«د» دارند. یُد خود ساختار در ( و ) تیروئیدي هورمونهاي «ج» دارند. قرار مري پشت و ناي جلوي در تیموس هم و تیروئید هم «ب» دهند. افزایش را دفع کلیهها میشود باعث که

مییابد. افزایش روده از گلوکز جذب پرز، یاختههاي در پتاسیم ـ پمپسدیم فعالیت افزایش با و میدهند افزایش را تولید ساز و سوخت افزایش با تیروئیدي هورمونهاي

157Ca2+I −

H +T3T4

ATP

و یاختهها دسترس در گلوکز میزان افزایش سبب تیروئید پرکاري میباشند. و تنها تیروئیدي هورمونهاي از منظور که کنید دقت صحیحاند. ه» و د ب، «الف، عبارتهاي 3 گزینه

تراکم دلیل به هموگلوبین با و ترکیب افزایش و نهنج زیر غدة مثل درونریز غدد بعضی فعالیت افزایش و پتاسیم ـ سدیم پمپ فعالیت افزایش یاختهها توسط گلوکز مصرف افزایش

ندارند. خون کلسیم میزان به ربطی تیروئیدي هورمونهاي عنوان هیچ به اما میشود. آن بیشتر

158T3T4

CO2

درست. «ب» دارد. قرار محیطی اعصاب تأثیر تحت کلیه فوق مرکز ترشحی بخش درست. «الف» میباشد. صحیح ب» و «الف موارد میباشد. کلیه فوق مرکز بخش «الف»، بخش 2 گزینه

به توجه با نادرست. «د» میشوند. مرده هواي حجم افزایش و نایژكها شدن گشاد باعث نادرست. «ج» میدهند. افزایش سریع پاسخ در را خوناب گلوکز و خون فشار مرکزي بخش هورمونهاي

میدهد. کاهش را موج دو فاصله قلب ضربان افزایش

159

QRS

قشري بخش نادرست. «ب» است. عصبی سیستم کنترل تحت یعنی است هیپوفیز و هیپوتاالموس کنترل تحت هم فوقکلیوي قشري بخش نادرست. «الف» صحیحاند. د» و «ج موارد 2 گزینه

و قندخون فوقکلیه، مرکزي و قشري بخش درست. «ج» میسازد. تستوسترون و پروژسترون و استروژن هورمون کورتیزول، و آلدوسترون بر عالوه میکند، ترشح هورمون نوع دو از بیش

میشود. سرطان به ابتال احتمال افزایش باعث ایمنی سیستم تضعیف با فوقکلیه، قشري بخش درست. «د» میدهند. افزایش را فشارخون

160

به هیدروژن یون ترشح خون شدن اسیدي اثر در «ب» مییابد. کاهش گلوکاگون ترشح و افزایش انسولین ترشح نوع دیابت به مبتال فرد در «الف» است. صحیح چهارمورد هر 4 گزینه

گلوکز ورود انسولین کاهش اثر در و افزایش نفرون در اوره تراوش و تولید پروتئینها تجزیۀ افزایش اثر در «ج» مییابد. کاهش میونها در گلوکز جذب انسولین کاهش اثر در و افزایش نفرون

مییابد. کاهش خون به بافتها از مایعات بازگشت پالسما، پروتئین کاهش با و یافته افزایش ادرار حجم ادرار، و خون در گلوکز غلظت افزایش اثر در «د» مییابد. کاهش کبد در گلیکوژن تولید به

161II

افزایش چربیها ساز و سوخت میزان شیرین، دیابت در درست. «ب» میدهد. افزایش نفرون به را یون ترشح شیرین، دیابت نادرست. «الف» صحیحاند. د» و ج «ب، عبارتهاي 2 گزینه

شیرین، دیابت نادرست. «هـ» میشود. تضعیف دفاعی سیستم و میشوند تجزیه پادتنها مانند بدن پروتئینهاي درست. «د» میدهد. افزایش را ادرار اوره حجم شیرین، دیابت درست. «ج» مییابد.

مییابد. افزایش زخمها بهبودي زمان میشود.و بدن ایمنی سیستم تضعیف باعث

162H +

صحیحاند.  عبارتها همۀ 4 گزینه 163

است.  صحیح ب و الف مورد 3 گزینه

بین فضاي داراي هستند پیوندي بافت دو هر چون همچنین هستند، تیروئیدي هورمون گیرنده داراي سلولها سایر مانند که هستند مرکزي عصبی دستگاه محافظتکننده عوامل از مننژ و استخوان

164
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هستند. نیز فراوان سلولی

میشود. یافت هستهدار قرمز گلبول استخوان قرمز مغز درون همچنین - استخوان نه میکند صدق مننژ براي فقط ج مورد

هستند.  نادرست موارد تمام 4 گزینه

 : عبارات بررسی

 

 

نیستند. هورمون ولی میشوند خون جریان وارد دارند نقش شیمیایی تاکتیک در که شیمیایی پیکهاي از بعضی «الف»: مورد

نمیشوند. محسوب عصبی ناقل نیز التهاب هنگام در ماکروفاژها از ترشحشده شیمیایی پیکهاي همچنین میشوند. خون وارد سپس و میشوند ترشح خون خارج در هورمونها «ب»: مورد

گیرد. قرار تیروکسین) یا اپینفرین یا (انسولین هورمون یا ناقل تأثیر تحت میتواند باشد ماهیچهاي سلول اگر سیناپسی پس سلول یک «ج»: مورد

(پیکهاي ناقلین این که دارند نیز عصبی ناقل و میکنند ترشح هورمون که هستند عصبی یاختههاي هیپوتاالموس، یاختههاي باشند. کوتاهبرد یا دوربرد میتوانند شیمیایی پیکهاي «د»: مورد

نمیشوند.  خون وارد کوتاهبرد)

165

موارد:  بررسی 2 گزینه

گیرندة که سلولهایی بر فقط مواد این از کدام هر نظم ایجاد براي و «الف») مورد (درستی است صرف با ماده نوع این از کدام هر ترشح و شدن ساخته چون درست: «ب» و «الف» موارد

 

 

 

 

«ب») مورد (درستی میگذارند. تاثیر دارد را آنها

میریزند. خون به و ساخته را هورمون نورونها مواد بعضی در بلکه نمیشوند، ترشح نورونها از کوتاهبرد پیکهاي فقط چون نادرست: «ج» مورد

آن. شبیه نه است آن گیرندة مولکول مکمل شیمیایی پیک هر شکل چون نادرست: «د» مورد

بریزند. خون به و کرده ترشح نیز را دوربرد پیکهاي میتوانند هستند، نورونها که کوتاهبرد پیکهاي ترشحکنندة سلولهاي چون نادرست: «هـ» مورد

166

2ATP

«د»  و «ج» «الف»، مورد 3 گزینه

 

استیل میگذارد اثر آن بر انسولین که همزمان دهند مناسب پاسخ و باشند حرکتی عصبی دستگاه اثر تحت هم باشند هورمونها اثر تحت هم همزمان ماهیچهاي سلولهاي مثال پیکري سول یک

غیره و انسولین و تیروئیدي هورمون اثر تحت مثال گیرند قرار هورمون نوع چند اثر تحت همزمان میتوانند پیکري سلولهاي کند تحریک را آن میتواند عصبی) (انتقالدهنده کولین

شود. بازداشته یا تحریک باید یا گیرد قرار عصبی انتقالدهنده نوع چند اثر تحت همزمان بهطور نمیتواند پسسیناپسی سلول یک نادرست: «ب» مورد

167

⋯

ترومبین به پروترومبین تبدیل در و میشود بدن وارد غذایی مواد مصرف طریق از کلسیم یون آن، تولید در نه دارد، نقش خون کلسیم غلظت تنظیم در پاراتیروئید، غدد هورمون

 

1 گزینه

دارد. نقش خونریزي و زخم محل در

دوران در عصبی دستگاه نمو اختالالت سبب هورمون این کمبود لذا است. الزم کودکی و جنینی دوران در مرکزي عصبی دستگاه نمو براي تیروئید غده یددار هورمونهاي از یکی ، هورمون

هیپوفیز از تیروئید) (محرك محرك هورمون نوع یک و هیپوتاالموس از کننده آزاد هورمون نوع یک افزایش سبب منفی بازخوردي تأثیر با شوند کم تیروئیدي هورمونهاي وقتی میشود. جنینی

میشوند.  پیشین

ترشح برد) کوتاه (پیک عصبی ناقل یا عصبی انتقالدهنده نمیتوانند و دوربرد) (پیک میریزند پسین هیپوفیز در خون درون به را خود شیمیایی پیکهاي ضدادرار، هورمون سازنده نورونهاي

کنند. 

 

میشود. تضعیف بدن ایمنی سیستم حالت این در دهد، افزایش را قندخون تا مییابد، افزایش فوقکلیوي غده قشري بخش از کورتیزول هورمون ترشح مدت، طوالنی گرسنگیهاي در

میشود. ضعیف بدن ایمنی سیستم نتیجه در و نموده مختل را و لنفوسیتهاي عملکرد آنها، بردن بین از با و کننده کمک لنفوسیت به ورود با نیز ویروس

168−1

−2T3

−3

−4

HIVTBT

 

کلسیم مقدار با تونین کلسی هورمون مقدار میشود. آنها تنگی باعث ها، رگ اطراف ماهیچههاي انقباض در تاثیر دلیل به بدن، مایعات درون به کلسیم یون ورود درست: :« » گزینۀ 3 گزینه

میکند. جلوگیري استخوانها از کلسیم برداشت از هورمون این زیرا شود بیشتر میتواند خون کلسیم میزان باشد کمتر تونین کلسی قدر چه هر و دارد غیرمستقیم رابطه خون

در گلیکوژن ذخیره از استفاده افزایِش و گلوکز تجزیه افزایش باعث تیروئید غده پرکاري و میکنند تنظیم را دسترس در انرژي و گلوکز تجزیه میزان تیروئیدي هورمونهاي درست: :« » گزینۀ

میشود.  ماهیچهها

 

 

روده در چربیها جذب میشود. جذب آنها، همراه و چربیها مانند چربی در محلول ویتامینهاي سایر همانند و میباشد چربی در محلول ویتامینهاي از یکی ویتامین درست: :« » گزینۀ

میشود. روده از کلسیم جذب کاهش باعث ویتامین کمبود بنابراین دهد. افزایش روده از را کلسیم جذب میتواند ویتامین میگیرد. صورت لنفی مویرگهاي کمک به باریک

حجم به نسبت خونی یاختههاي میزان ترتیب این به شود کم خوناب آب حجم اگر است. آب خوناب، درصد از بیش گویند. هماتوکریت خونی، یاختههاي حجمی درصد به درست: :« » گزینۀ

شود. خوناب آب کاهش باعث میتواند ضدادراري هورمون کاهش مییابد. افزایش هماتوکریت و شده بیشتر خوناب

1691

2

3D

DD

490

 

 

 

میشوند. تنفسها تعداد افزایش باعث سمپاتیک همانند میشوند ترشح فوقکلیه غدهي مرکزي بخش از که نوراپینفرین و اپینفرین هورمونهاي درست: «الف» مورد 1 گزینه

میشود. اِدم یا خیز باعث طریق این از و میدهد افزایش را بدن سدیم و افزایش را ادرار از سدیم بازجذب آلدوسترون غیرطبیعی افزایش درست: «ب» مورد

میگیرد. قرار طوالنیمدت استرسهاي معرض در فرد آنچه مانند کورتیزول طوالنیمدت افزایش صورت در درست: «ج» مورد

میباشد.  پاراسمپاتیک عمل برخالف نوراپینفرین و اپینفرین عمل نادرست: «د» مورد

170

- ادرار حجم افزایش ادرار- در گلوکز مشاهده - خون گلوکز (افزایش میدهد رخ شیرین دیابت بدن، در انسولین ترشح عدم علت به خوار، گوشت جانور یک پانکراس برداشتن با 4 گزینه

رخ مدفوع در زیاد پروتئین مشاهده و دوازدهه محیط کاهش پانکراس، بیکربناتهاي و گوارشی آنزیمهاي ترشح و تولید عدم علت به و خون) کاهش – بدن چربیهاي تجزیه

میدهد.

171

PHPH

هستند.  درست د) و ب ، (الف موارد 3 گزینه

زیر شکل مطابق درست: «الف» مورد

172
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صفراکیسه

لوزالمعده مجرای
دوازدهه

صفرا مجرای

لوزالمعده

جزایر

زیر  شکل مطابق درست: «ب» مورد

تیروئید

تیموس

لوزالمعده
کلیهفوق 

هیپوفیز

مرد((بیضه
زن((تخمدان

میشود.  ترشح مرد، و زن جنس دو هر در فوقکلیه غده قشري بخش از جنسی، غدد بر عالوه جنسی هورمونهاي نادرست: «ج» مورد

از هورمون این مقدار باشد. داشته نقش شبانهروزي ریتمهاي تنظیم در که میرسد نظر به مالتونین هورمون ترشح با و بوده بدن درونریز غده باالترین (اپیفیز) مغزي در غده درست: «د» مورد

مییابد.  افزایش تدریج به شب تا ظهر نزدیکی

دارد. قرار چهارگانه برجستگیهاي و تاالموسها بین اپیفیز غدة نکته:

 

 

 

 

 

است. شده بیان درستی به و گزینههاي 2 گزینه

دارد. کلیوي تراوش با مستقیم رابطه که میدهد افزایش را خون فشار خون میدهد افزایش را آمینواسیدها جمله از کلیوي تراوش که است آلدوسترون منظور :« » گزینۀ

مییابد. کاهش هماتوکریت و میدهد افزایش را خون حجم که است ادراري ضد هورمون منظور :« » گزینۀ

میکند. کنترل را مثلی تولید فعالیت مردان در فقط که است پروالکتین منظور :« » گزینۀ

ندارد. نقش تستوسترون ترشح در هیپوفیز غدة و میشود ایجاد خیز بیماري آن افزایش با میشود ترشح هیپوفیز غدة از که ضدادراري هورمون :« » گزینۀ

17312

1

2

3

4

است.  شده بیان نادرستی به (د) مورد تنها 3 گزینه

موارد:  همۀ بررسی

 

 

 

گزینه) (تأیید نمیشود. ترشح داخلی عامل که چرا است؛ انتظار قابل کمخونی آن، غدد کناري یاختههاي رفتن بین از و معده مخاطی الیۀ رفتن تحلیل صورت در الف) مورد

گزینه) (تأیید میبرد. باال را خون قند که میکند ترشح کورتیزول هورمون فوقکلیه غده قشري بخش مداوم، و طوالنی تنشهاي بهدنبال ب) مورد

افزایش براي ویتامین نمیشود. جذب خوبی به نیز ویتامین مانند چربی در محلول ویتامینهاي نتیجه در میشود، مواجه اختالف با چربیها جذب صفراوي، مجاري انسداد بهدنبال ج) مورد

گزینه) (تأیید میکند. ایجاد اشکال خون انعقاد در پالسما کلسیم کاهش و دارد کاربرد خوناب کلسیم مقدار

ترشح لوزالمعده درونریز بخش کمکاري صورت در دارند، نقش خوناب) (گلوکز قندخون تنظیم در هورمونها این میکند، ترشح گلوکاگون و انسولین لوزالمعده درونریز بخش د) مورد

داخل سدیم تراکم آن بهدنبال شود. می مختل پتاسیم - سدیم پمپ فعالیت و یافته کاهش عصبی یاختههاي سوختوساز نتیجه در میکند. افت شدت به قندخون میزان و یافته کاهش گلوکاگون

گزینه)  (رد مییابد. کاهش) (نه افزایش عصبی یاختۀ

174

DD

 

 

موارد: بررسی است. نادرست ب مورد تنها 2 گزینه

باشد. انیدراز کربنیک مانند آنزیمی عملکرد اختالل بهدلیل میتواند باز و اسید تعادل پس دارد نقش خون تنظیم در دهم) (فصل انیدراز کربنیک آنزیم الف)

و شده تولید هیپوتاالموس توسط باشد داشته نقش بدن آب تعادل تنظیم در میتواند که ادراري بند هورمون میشود. تولید هیپوتاالموس توسط هیپوفیز پسین نقش در شده ذخیره هورمونهاي ب)

نمیزند.  هم بر را آب تعادل پسین هیپوفیز کاري کم دلیل همین به ندارد. آن تولید در نقش پسین هیپوفیز و میشود ذخیره پسین هیپوفیز در

(با اتفاقات این پی در کنند. می خارج تعادل حالت از را خون شده، حاصل اسیدي مواد چربیها تجزیه نتیجه در که میکند تجربه را چربیها انرژي، تأمین براي بدن شیرین دیابت در ج)

میشود. اختالل دچار فرد بینایی کتاب) متن به توجه

175

3pH

pH

هستند.  نادرست الف، مورد بهجز موارد همۀ 2 گزینه

موارد:  بررسی

مییابد. افزایش لنفی رگهاي در لنف جریان و میشود وارد بافتها به بیشتري محتویات لذا مییابد. افزایش فشارخون ضدادراري، هورمون افزایش اثر در الف:

176
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مییابد. کاهش حرکات، این میزان و شده کاسته ادرار مقدار از آب، بازجذب افزایش اثر در ب:

مییابد. افزایش نفرون یاختههاي غشاي در کانالها این تعداد آب، بیشتر بازجذب اثر در ج:

ندارد. وجود هورمون این براي آزادکنندهاي هورمون د:

نمیکنند.  تکمیل درستی به را سؤال صورت «د» و «ب» «الف»، موارد 3 گزینه

درست:  موارد بررسی

نتیجه در داشته، میتوکندري لنفوسیتها، همۀ که گفت میتوان ولی است، نشده بیان صراحت به درسی کتاب در گرچه دارند. انرژي به نیاز میدهند، انجام که اعمالی براي لنفوسیتها همۀ ج)

میکنند.  تولید هوازي، تنفس جریان در و دارند هوازي تنفس

نادرست:  موارد بررسی

 

 

مغز در نابالغ، لنفوسیتهاي این از عدهاي نابالغ)، (لنفوسیتهاي میگیرند منشأ استخوان مغز در بنیادي یاختههاي نام به یاختههایی از خون، در موجود یاختههاي سایر مانند لنفوسیتها همۀ الف)

استخوان پشت در (غدهاي تیموس به خون طریق از استخوان مغز نابالغ لنفوسیتهاي سایر میآورند. وجود به را لنفوسیتهاي نام به تخصصیافتهاي سلولهاي و میکنند پیدا تکامل استخوان

میآورند. وجود به را لنفوسیتهاي نام به تخصصیافتهاي یاختههاي و میشوند بالغ اندام، این در و شده منتقل ناي) جلوي در جناغ،

میشوند. مستقر اندامها این در و منتقل آپاندیس و لوزهها طحال، لنفی، گرههاي به دیگر عدهاي و گردشاند در لنف و خون بین بالغ، لنفوسیتهاي از تعدادي ب)

منتقل «ب» مورد توضیح در شده ذکر اندامهاي به که بالغی لنفوسیتهاي زیرا میسازند، خاطره یاختۀ و شده تقسیم خون در فقط بالغ، لنفوسیتهاي همه جمله از لنفوسیتها همه گفت نمیتوان د)

میسازند.  خاطره یاختههاي و شده تقسیم اندامها این درون میشوند،

177

CO2

B

T

 

 

 

 

شوند. انتخاب توانند می ها گزینه بین از پادتن و نوع اینترفرون مکمل، هاي پروتئین 3 گزینه

شوند. می یافت خوناب در فعال غیر صورت به بیگانه، عامل با برخورد از قبل و هستند، پالسما در محلول مکمل، هاي پروتئین الف- مورد

کند. می ترشح را آنزیم هاي مولکول و پرفورین حاوي هاي کیسه ریز سپس و شود می متصل هدف یاخته به طبیعی کشنده یاخته د- و ب مورد

ریزند. می انگل روي به را خود محتویات سپس و شده متصل انگل به ابتدا ها ائوزینوفیل روبرو، شکل به توجه با ج- مورد

 

 

کرد برخورد میکروب با جا هر و آید می در گردش به لنف و خون اي، یاخته بین مایعات با همراه پادتن کند. می ترشح پادتن ساز، پادتن یاختۀ لنفوسیت، توسط ژن آنتی شناسایی از -پس و مورد

سازد. می اثر بی یا نابود، را آن

کند. می اثر هم مجاور سالم هاي یاخته بر آلوده، یاخته بر عالوه و شود می ترشح ویروس به آلوده یاخته از نوع اینترفرون ه- مورد

178I

I

 

 

 

اند. نوع یک از همگی که دارد ژن آنتی گیرندههاي خود سطح در یا بالغ لنفوسیت هر ( درست ) . گزینۀ 1 گزینه

برند. می باال را بدن دماي و رسد می هیپوتاالموس از بخشی به خون طریق از میکروبی ترشحات بعضی ( نادرست ) . گزینۀ

تحریک دلیل به درد ولی آیند می وجود به دیده آسیب موضع در خون جریان افزایش دلیل به گرما و تورم قرمزي، است. درد و گرما تورم، قرمزي، شامل التهاب نشانههاي ( نادرست ) . گزینۀ

است. آسیب ناحیه در درد گیرنده

است. ایمنی خود بیماري نوع یک یک، نوع دیابت هستند. گلوکز افزایش به مربوط دیابت نوع دو و بیمزه دیابت شامل دیابت انواع ( نادرست ) . گزینۀ

به ان اوردن است کتاب جمله عین چون ندارند.اما ژنی آنتی گیرندة هنوز نابالغ هاي لنفوسیت چون است وارد ایراد کتاب جمله به البته است. شده اورده یازدهم کتاب صفحۀ در جمله این "
است. اشکال بدون و معمول کنکور تستهاي حتی تستها در درست گزینۀ عنوان

1791BT

2

3

4

72

 

 

است. شده بیان درستی به "ج" و "ب" و "الف" موارد 3 گزینه

میدهد. نشان را پادتن "ب" بخش و مکمل پروتئین الف" " بخش

موارد:  بررسی

 

 

است. آمینواسید آنها، سازندة واحدهاي و هستند پروتئینی دو هر پادتن و مکمل هاي پروتئین الف:

میدهند. منفذ ساختار تشکیل و شده فعال آنتیژن، به متصل پادتن ِ

 

دم با برخورد از پس مکمل، پروتئینهاي ب:

میشوند. بیگانهخواري افزایش سبب پادتن مولکولهاي همانند مکمل پروتئینهاي ج:

هستند. خوناب در محلول پروتئینهاي از پادتن مولکولهاي همانند مکمل، پروتئینهاي د:

180

 

 

 

 

شدهاند. بیان درستی به «د» و «ب» موارد 2 گزینه

است. مژكدار یاختههاي فاقد گوارش دستگاه اما دارند وجود تنفسی دستگاه در مژكدار یاختههاي الف: جملۀ

میشود. باکتريها نابودي موجب که است لیزوزیم آنزیم داراي دستگاهها این مجاري سطح پوشانندة مخاطی مادة ب: جملۀ

است. الیهاي یک استوانهاي نوع از روده و معده پوششی بافت مثًال نیست. الیه چند نوع از دستگاهها این مجاري تمام در پوششی بافت ج: جملۀ

آوردهاند. پدید میکروبها نفوذ برابر در را سدي و چسبیدهاند هم به دستگاهها این مجاري پوششی بافت یاختههاي د: جملۀ

181

که شود توجه ها طبیعی کشنده یاختههاي به «الف» جملۀ در دارد. اشاره تیموس غدة به «ب» جملۀ هستند درست «د» و «ب» جملههاي و نادرست «ج» و «الف» جملههاي 3 گزینه

به آلوده یاختههاي از ، نوع ج).اینترفرون جمله نادرستی (دلیل نمیشوند تقسیم پادتنساز یاختههاي که کنید دقت الف). جملۀ نادرستی (دلیل هستند اختصاصی غیر عملکرد با لنفوسیتهایی

182NKC

I
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میشوند. ترشح یاختهها این با مبارزه براي پرفورین و ویروس

آنتیژنی) هر (نه میکنند شناسایی را آنتیژنها از خاص نوع یک و دارند آنتیژنی گیرندة نوع یک خود سطح در لنفوسیتها الف: جملۀ 4 گزینه 183

 

 

میشوند. بالغ تیموس در و میآیند پدید استخوان مغز در نابالغ لنفوسیتهاي ب: جملۀ

میشوند. بالغ همانجا در و تولید استخوان مغز در یاخته این که چرا ندارد؛ وجود نابالغ لنفوسیت تیموس در ج: جملۀ

نیست. صادق لنفوسیتهاي همه با رابطه در مورد این د: جملۀ

T

B

T

است.  درست ج» ـ «ب بعدي جملۀ دو همانند «الف» جملۀ 1 گزینه

عبارتها:  بررسی

نقش اختصاصی دفاع در که لنفوسیتهاي یاختههاي و غیراختصاصی دفاع در که طبیعی کشندة یاختههاي توسط دارند نقش سرطانی یاختههاي علیه مبارزه در که

 

نوع اینترفرون الف: جملۀ

عبارت). درستی (تأیید میشود ترشح دارند

میشود.  (ماکروفاژها) درشتخوارها شدن فّعال باعث و شده هدف یاختههاي تخریب باعث طبیعی کشنده یاختههاي از نوع اینترفرون و پرفورین ترشح ب: جملۀ

ناحیه آن در میباشند آزاد پایانه داراي و هستند پیوندي بافت فاقد که درد گیرندههاي دندریتهاي درد ایجاد براي که میشود دیده درد و گرما تورم، قرمزي، التهابی پاسخ پی در ج: جملۀ

میشوند.  تحریک

نمیشوند. دیده خون در ماستوسیتها دارند. وجود بدن بافتهاي در ماستوسیتها د: جملۀ

184

IIT

II

است.  نادرست (هـ) جملۀ فقط 1 گزینه

عبارتها:  بررسی

(درست).  دارد مؤثر نقش بدن دفاعی خط نخستین در طریق این از بصلالنخاع است. بلع و استفراغ عطسه، سرفه، انعکاسهاي مرکز بصلالنخاع الف: جملۀ

پاسخگویی آماده را بدن سریعتر موقتی تنش در میشود ترشح فوقکلیه غدة مرکز از که هورمونهایی به نسبت عصبی سیستم است. محیطی عصبی دستگاه از بخشی خودمختار اعصاب ب: جملۀ

(درست).  میکنند

میکروبهاي اینگونه گاسترین میدهد. افزایش را معده درون پپسینوژن نام به پروتئازي آنزیمهاي و ترشح اصلی، یاختههاي و حاشیهاي یاختههاي بر تأثیر با گاسترین هورمون ج: جملۀ

(درست).  میبرد بین از را غذا در موجود

میکند نقش ایفاي بدن غیراختصاصی دفاع در ادرار تخلیۀ انعکاس به مربوط پیامهاي پردازش با نخاع که است ادرار تخلیۀ غیراختصاصی دفاع و میکروبها دفع روشهاي از یکی د: جملۀ

(درست). 

حبابکها درون (ماکروفاژهاي) درشتخوارهاي برعهدة انتهایی) (نه مبادلهاي نایژكهاي این بعد دفاعی وظایف میرسد پایان به انسان انتهایی) (نه مبادلهاي نایژكهاي در مژكدار مخاط هـ: جملۀ

(نادرست). است

185

HCl

میشود. قلب وارد زبرین سیاهرگ از میکند ترك را نخاع که لنفی که کنید دقت نادرست. «الف» است. لنفی و خونی مویرگهاي داراي عصبی دستگاه است. صحیح «ب» عبارت فقط 1 گزینه

نادرست. «د» هستند. هموگلوبین و قرمز گلبول فاقد لنفی مویرگهاي نادرست. «ج» میشود. یافت اختصاصی دفاع لنفوسیتهاي و پادتن لنفی مویرگ در هم و خونی مویرگ در هم درست. «ب»

دارد. وجود منفذ آنها بین و دارند فاصله یکدیگر از لنفی مویرگهاي در پوششی یاختههاي

186

میشوند.  استخوان رشد و رحم ماهیچه رشد سبب فوقکلیه، قشري بخش جنسی هورمونهاي «الف» صحیحاند: عبارتها همه 4 گزینه

افزایش با «د» میشود. ادرار از سدیم یون و آب بازجذب سبب آلدوسترون «ج» میشود. و ترشح کاهش و منفی بازخورد سبب جنسی، هورمونهاي ترشح با فوقکلیه قشر «ب»

مییابد.  افزایش ایمنی تحمل و کاهش ایمنی کورتیزول،

187

LHFSH

را جنسی هورمونهاي کمی مقدار فوقکلیه قشري بخش «ب» میشود. منفی تنظیمی خود باعث هیپوتاالموس و هیپوفیز بر اثر با پروژسترون و استروژن «الف» صحیحاند. موارد همۀ 4 گزینه

میدهند. کاهش را ایمنی دستگاه حد از بیش پاسخ پروتئینها، بردن بین از با کورتیزول «د» میدهد. افزایش نیز را آب بازجذب ، بازجذب افزایش با آلدوسترون «ج» میکنند. تولید

188

Na+

مییابد. افزایش هیپوتاالموس در اسمزي فشار گیرندههاي تحریک خون قند افزایش با و یافته کاهش انسولین ترشح نوع دیابت به مبتال فرد در «الف» است. صحیح مورد چهار هر 4 گزینه

بدنی تودة نماي چربیها تجزیۀ اثر در «ج» مییابد. افزایش فرد ایمنی سیستم تحمل و یافته کاهش بافتی فاگوسیتکنندههاي فعالیت دفاعی پروتئینهاي تجزیۀ اثر در دیابت، به مبتال فرد در «ب»

پروتئینهاي تجزیۀ اثر در و کاهش آنها در پیرووات به گلوکز تبدیل کبدي یاختههاي به گلوکز ورود کاهش اثر در «د» مییابد. افزایش اسیدي محصوالت تولید فرایند این با و یافته کاهش فرد

مییابد. افزایش خون انعقاد زمان بدن

189I

را خود مصرفی اکسیژن و گلوکز کبد یاختههاي نادرست. «الف» میکنند. پاکسازي را قرمز گویچههاي طحال و کبد در واقع (درشتخوارها) ماکروفاژها است. صحیح د» «ب، موارد 2 گزینه

استخوان مغز همانند کبد و طحال در میکنند. تولید کربندياکسید سلولی، تنفس ضمن طحال و کبد ماکروفاژهاي درست. «ب» کنند. دریافت (کماکسیژن) باب سیاهرگ طریق از میتواند

تقسیم) (نه شکل تغییر از استخوان مغز از خارج در ماکروفاژ نادرست. «ج» میکنند. خون جریان وارد ناپیوسته مویرگهاي از را خود سلولی تنفس از حاصل میشود.گاز یافت ناپیوسته مویرگهاي

کنند. بیگانهخواري را باکتريها شیمیایی، پیکهاي تولید ضمن میتوانند (ماکروفاژ) بافتی درشتخوارهاي درست. «د» میآید. وجود به مونوسیتها

190

کردن فعال باعث میتوانند میشوند.پادتنها ترشح سالم یاختههاي از غیرفعال صورت به و میکنند. ایجاد روزنه میکروبها غشاي در مکمل پروتئینهاي است. صحیح د» و «ج موارد 2 گزینه

میشود. ساخته انسان خودِ یاختههاي توسط مکمل پروتئین نادرست. «ب» ندارد. سرطانی سلولهاي در روزنه ایجاد در نقشی مکمل پروتئین نادرست. «الف» شوند. مکمل پروتئینهاي

191

میشود. عرضه لنفوسیت به دارینهاي یاخته وسیله به میکروب از بخشی «الف» میکنند. تکمیل نادرستی به را عبارت موارد همۀ 4 گزینه

یاخته به خود دارینههاي طریق از میتواند صفحۀ شکل به توجه با «د» دارد. نقش تب در زیرنهنج «ج» میگیرد. صورت لنفوسیتهاست از سریعتر نوتروفیلها عمل التهاب مراحل در «ب»

شود.  متصل مرده

192

769

میکروبها چسباندن هم به و آنتیژنها دادن رسوب با پادتنها درست. «الف» شوند. بیگانهخواري تسهیل باعث میتوانند مکمل پروتئینهاي زیرا است، صحیح سوال صورت عبارت 1 گزینه

غشاي در پالسموسیت سلول نادرست. «ج» گیرد. صورت میتواند نامحلول و محلول پادتنهاي براي خنثیسازي شکل به توجه با درست. «ب» دهند. افزایش را بیگانهخوارها فعالیت میتوانند
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تولید خاطره سلول چون است آماده پادتن سرم درست. «هـ» میشود. بیگانهخوارها فعالیت افزایش سبب میکروبها چسباندن هم به فرایند درست. «د» پادتنهاست. مشابه گیرندههایی فاقد خود

میکنند. خنثی سریع را آنتیژنها پادتنها ولی نیست فعال آن ایمنی پس نمیشود

«ج» دارد. بیگانهخواري ولی دارد دانه بدون میانیاخته مونوسیت «ب» دارد. دانه بدون میانیاخته ولی دارد بیگانهخواري مونوسیت «الف» میکنند. تکمیل نادرستی به را عبارت موارد همۀ 4 گزینه

دارند. دانهدار میانیاخته ولی ندارند فاگوسیتوز ائوزینوفیل، و بازوفیل «د» ندارند. فاگوسیتوز ولی دارند دانهدار میانیاخته ائوزینوفیل، و بازوفیل

194

قابل که انگل کرمهاي مثل بزرگتر بیماريزاي عوامل برابر در درست. «الف» میباشد. ائوزینوفیل ( ) شکل و لنفوسیت ( ) شکل بازوفیل، ( ) شکل است. صحیح د» و ج «الف، موارد 3 گزینه

(لنفوسیت) « » شکل سازنده سلول درست. «ج» ندارند. بیگانهخواري توانایی لنفوسیت و ائوزینوفیل بازوفیل، یاختههاي از هیچیک نادرست. «ب» میکند. مبارزه ائوزینوفیل نیستند، بیگانهخواري

کشندة یاختۀ و خود ضدانگلی فعالیت با ائوزینوفیل حساسیتزا، مواد به خود پاسخ با بازوفیل درست. «د» میباشد. میلوئیدي بنیادي سلول (بازوفیل) « » شکل سازنده سلول و لنفوئیدي بنیادي سلول

دارند. نقش دفاعی دوم خط در است) لنفوسیت نوعی (که طبیعی

195123

2

1

 

 

است. بصلالنخاع موردنظر ساختار 4 گزینه

دارند. نقش غیراختصاصی دفاع اول خط در دو این و است عطسه و سرفه انعکاس مرکز بصلالنخاع چون درست: «الف» مورد

 

 

میبندد. را ناي راه آن، مهار و مغز پل در تنفس مرکز بر اثر با بصلالنخاع بلع، هنگام چون درست: «ب» مورد

هستند. پیوسته مویرگهاي نوع از ماهیچهها مویرگهاي هم و مغزي مویرگهاي هم درست: «ج» مورد

مییابد. کاهش سارکومر روشن ناحیه وسعت ماهیچهها این در که است بدیهی میشود. دم آغاز و دیافراگم و خارجی دندهاي بین ماهیچه انقباض سبب بصلالنخاع دستور درست: «د» مورد

196

گزینهها:  بررسی 2 گزینه

هستند.  اینترفرون ترشح توانایی داراي زنده، یاختههاي تمامی درست: :« » گزینۀ

پروتئینهاي تولید به قادر که داشته وجود سلولهایی درم الیه در همچنین و بوده پایه غشا تولید به قادر که دارد وجود زندهاي پوششی سلولهاي اپیدرم ساختار در زیرا نادرست: :« » گزینۀ

میباشد.  االستیک و کالژن رشتهاي

از که بوده کم و محدود سلولی بین فضاي با سلولهایی داراي پوششی بافت ، میشود محسوب بافتها سادهترین جزء که بوده پوششی بافت نوع از پوست خارجی الیه زیرا نادرست: :« » گزینۀ

شوند.  پوست وارد قادرند میکروبها از برخی محدود فضاي این

را الیه دو هر درونی الیۀ در غیراختصاصی دفاع در موثر سلولهاي همراه به پیوندي بافت رشتهاي پروتئینهاي و عرق غدد وجود نیز و خارجی الیه در پوششی بافت وجود زیرا درست: :« » گزینۀ

میسازد.  موثر باکتريها حذف در

197

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

و غشا در فرورفتگی ایجاد با مواد کردن آندوسیتوز هنگام در میافتد. اتفاق اگزوسیتوز و آندوسیتوز فرایند دو انجام هنگام در ناچیز صورت به غشایی مساحت کاهش یا افزایش 1 گزینه

اندکی بهصورت پس میشود اضافه سلول غشاي به وزیکول غشاي چون سلول، از خارج به مواد کردن اگزوسیتوز هنگام در برعکس و یافته کاهش غشا مساحت از اندکی غشایی وزیکول تشکیل

مییابد. افزایش سلول غشایی مساحت

است. آندوسیتوز فرایند مصادیق از یکی هم ذرات کردن فاگوسیتوز که باشید داشته توجه

محتویات سلولها این کنند. دفاع نیستند فاگوسیتوز قابل که انگلهایی به مواجه در ائوزینوفیلها حالیکه در میپردازند بدن از دفاع به فاگوسیتوز فرایند انجام با نوتروفیلها درست: «الف» مورد

میدهند. انجام اگزوسیتوز نوعی به واقع در یعنی میریزند خارجی عامل روي بر را خود دانههاي در موجود

مییابد. کاهش ناچیز، صورت به غشایی مساحت دفاع، هنگام در ائوزینوفیلها برخالف نوتروفیلها در پس

مییابد. افزایش غشاییاش مساحت دفاع حین در میکند، فاگوسیتوز را خارجی عوامل که دندریتی سلول برخالف مواد کردن اگزوسیتوز با ائوزینوفیل درست: «ب» مورد

مییابد. کاهش غشایشان سطح دفاع حین در خارجی، ذرات کردن فاگوسیتوز با هر نوتروفیل و ماکروفاژ نادرست: «ج» مورد

مییابد. کاهش غشایی مساحت دفاع، هنگام در ائوزینوفیل، برخالف دندریتی سلول در نادرست: «د» مورد
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2

 

 

 

طرز به آن در رشتهها که است رشتهاي پیوندي بافت جنس از و بادوام و محکم الیهاي که است (درم) درونی الیه دارد، کاربرد چرم تهیه براي که پوست از الیهاي نادرست: «الف» مورد 2 گزینه

شدهاند. تابیده هم به محکمی

است. مرده آن الیه خارجیترین که است سنگفرشی پوششی سلول الیه چندین شامل اپیدرم یا بیرونی الیه دارد. قرار اپیدرم الیه زیر در الیه این

میگردد. خود زیرین بافتهاي به پوششی بافت اتصال موجب که دارد قرار پایهاي غشاي پوششی، بافت زیر در

شکلهاي در میتوانید را اپیدرم زیر پایه غشاي بودن نامنظم این میشود. متصل درم یعنی درونی الیه به ناصاف و نامنظم پایهاي غشاي توسط (اپیدرم) پوست پوششی بافت که باشید داشته توجه

ببینید.  زیر

آزاد دارینه نتهای

فشار گیرنده

( اپیدرم)

( درم)

کشسان

 

 

 

باشند. داشته نقش میتوانند پروتئینها دفاعی خط هر در نادرست: «ب» مورد

از: عبارتند بدن دفاعی پروتئینهاي انواع

مخاط و پوست ترشحات در موجود لیزوزیم آنزیم یعنی دفاعی اول خط پروتئین

نوع و نوع اینترفرونهاي و مکمل پروتئینهاي شامل دفاعی: دوم خط در موثر پروتئینهاي

پرفورین و پادتن شامل دفاعی: سوم خط در موثر پروتئینهاي

و روشن و ریز دانههاي با دانهدار نوتروفیل اما هستند میلوئیدي سلولهاي رده از سلولها این دوي هر میشوند. خارج مویرگ از مونوسیتها و نوتروفیلها التهاب هنگام در نادرست: «ج» مورد

است. دانه بدون سیتوپالسم و تکبخشی هسته داراي مونوسیت و چندبخشی هسته
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میباشند.  غیرفعال بهصورت سالم افراد در ولی دارند وجود بیماران در هم و سالم افراد در هم که هستند پالسما در محلول پروتئینهاي از گروهی مکمل پروتئینهاي درست: «د» مورد

فشار کاهش نتیجه در و خون پروتئینهاي کمبود میشود، ادم بیماري ایجاد باعث که عواملی از یکی میشوند! خون اسمزي فشار افزایش موجب پس محلولند پالسما در چون پروتئینها این

است.  آن اسمزي

و ده مویرگش شده مویرگ سیاهرگی سمت شده تراوش مواد بازگشت موجب خون اسمزي فشار افزایش و حفظ با میتوانند پالسما در محلول پروتئینهاي عنوان به مکمل پروتئینهاي بنابراین

گردند.  اِِدم بیماري ایجاد مانع

 

 

 

 

نوتروفیلها میخوانند. فرا دیده آسیب موضع به را خون سفید گلبولهاي بافتی، خوارهاي بیگانه و مویرگها دیواره سلولهاي توسط شده تولید شیمیایی پیکهاي نادرست: «الف» مورد 2 گزینه

میشوند. خارج خون از تراگذاري با گردشند، در که دانه) (بدون منوسیتهایی و (دانهدار)

میکنند) بیگانهخواري (بنابراین میشوند تبدیل خوار درشت به نیز منوسیتها و میکنند بیگانهخواري نوتروفیلها درست: «ب» مورد

میشود. ترشح دارند قرار خون از خارج و بافت درون که دیده آسیب ماستوسیتهاي از هیستامین التهاب، در نادرست: «ج» مورد

غشاي عملکرد باکتريها، غشاي در مانندي حلقه ساختارهاي ایجاد با و شده بافت وارد رگ، از بیرون به خوناب نشت با همراه و شده فعال مکمل، پروتئینهاي التهاب، فرایند در درست: «د» مورد

زیر شکل مطابق میمیرد. خودش سلول درون اسمزي فشار تنظیم در توانایی عدم دلیل به باکتري سرانجام و میبرند بین از مواد خروج و ورود کنترل در را باکتريها

مویرگ

ماستوسیت

هیستامین

باکتری مکمل پروتئین

خوار درشت

۱

۲

۳
۴

۵
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هستند. خوناب در محلول مکمل پروتئینهاي فقط هستند، پرفورین و مکمل پروتئینهاي میشوند، غشا در منفذ ایجاد سبب که پروتئینهایی نادرست: «الف» مورد 4 گزینه

آلوده یاختههاي بر پرفورین اما میکنند خنثی را میکروب یعنی میشوند. غشا) در روزنه ایجاد طریق (از میکروب یاختهاي غشاي عملکرد رفتن بین از باعث مکمل پروتئینهاي نادرست: «ب» مورد

ندارد. مستقیم صورت به میکروب بر تاثیري و میکند اثر سرطانی یاختههاي و ویروس به

میشوند. میکروب مرگ باعث مستقیما مکمل پروتئینهاي ولی میکند فراهم را هدف یاخته شده برنامهریزي مرگ مقدمات پرفورین نادرست: «ج» مورد

میشوند.  هدف یاخته مرگ باعث پرفورین هم و مکمل پروتئینهاي هم درست: «د» مورد

201

میباشند.  صحیح د و ج و ب عبارتهاي 3 گزینه

 : عبارات بررسی

همچنین میکنند. ترشح پرفورین ( ) طبیعی کشنده و کشنده تنها اما دارند نقش طبیعی کشنده لنفوسیت هم و لنفوسیت و لنفوسیت هم سرطانی سلولهاي با مبارزه در الف)

نمیکند.  ترشح پرفورین نیز میشود تقسیم شناسایی از پس که اولیه بالغ لنفوسیت

آنتیژنهاي به میتوانند و داشته آنتیژنی گیرندهي سلولها این دارند، نقش شده ریزي برنامه مرگ در (گرانزیم) آنزیم نوع یک و پرفورین ترشح با کشنده و طبیعی کشندهي سلولهاي ب)

شوند.  متصل ویروسی و سرطانی سلولهاي سطح

 

 

میباشند. آنتیژنی ي گیرنده فاقد سلولها این میشود. ترشح میباشند، لنفوسیتهاي گروه از که (پالسموسیت) ساز پادتن سلولهاي توسط پادتن ج)

دارد. نقش ماکروفاژها) حتی (و و لنفوسیتهاي فعالسازي در شیمیایی پیکهاي ترشح با سلول این میباشد. ( ) اکتسابی ایمنی نقص ویروس میزبان یا کمکی د)

202
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مرگ آنزیمهاي و پرفورین ترشح با طبیعی کشنده یاختههاي اما میکنند نابود را بیگانه عوامل بیگانهخواري، با و سریعاند واکنش نیروهاي نوتروفیلها، نادرست: «الف» مورد 3 گزینه

میکنند.  مقابله سرطانی یاختههاي با شده، برنامهریزي

فضاي به برونرانی توسط نیز عصبی ناقل مولکولهاي خروج میشود. ترشح کشنده لنفوسیت برونرانی با است هدف یاخته غشاي در منفذ ایجاد عامل که پرفورین ترشح درست: «ب» مورد

میگیرد.  صورت سیناپسی

 

ترشح انگل، کرمهاي نابودي براي ائوزینوفیلها مبارزة روش اما بودند بیگانهخوار گرفتند، قرار مطالعه مورد مچنیکو توسط که دریایی ستاره الرو، در کننده پاك یاختههاي نادرست: «ج» مورد

است. انگل روي خود دانههاي محتویات

را بیگانه عامل (درونبري) بیگانهخواري با دارینهاي، یاختههاي حالیکه در میشود وارد هدف یاخته به پرفورین، توسط شده ایجاده منافذ طریق از شده، برنامهریزي مرگ عامل نادرست: «د» مورد

میبلعند. 

203

T

سومین در دو هر و دارند دانه بدون سیتوپالسم با بیضی یا گرد تکی هسته و میگیرند منشا لنفوییدي بنیادي یاخته از و مغزاستخوان در همگی و لنفوسیت نادرست: «الف» مورد 1 گزینه

ندیدهاند آموزش را آنها با مبارزه نحوه و ندارند را غیرطبیعی سلولهاي و میکروبها انواع آنتیژن تشخیص قدرت یعنی نابالغاند ابتدا در دو هر دارند. دخالت است اختصاصی که دفاعی خط

به و لنفوستها از بعضی میشود فعال و میرود تیموس غده به و میشوند خون وارد است نابالغ که درحالی لنفوسیت که حالی در میشود، فعال تولید، محل همان در لنفوسیت بنابراین

دنبال دربهدر و گردشاند حال در لنف و خون بین بعضی و میباشند استخوان مغز و لوزهها و آپاندیس تیموس، طحال، شامل لنفی اندامهاي میشوند مستقر آنجا در و میروند لنفی اندامهاي

میگردند!  میکروب

گرههاي در مستقر لنفوسیت به میکروب آنتیژن عرضه با دارینهاي سلولهاي دیدید دفاعی خط دومین بخش در که همانطور نیست فعال شده بالغ لنفوسیت هر کنید توجه نادرست: «ب» مورد

و بیحالی از که میدهد روي آنها درون واکنشهایی میشود ارائه آنها به آنتیژن از بخشی که بار اولین که است صورت بدین شدن فعال این میکنند، فعال را آنها بالغ، ولی غیرفعالاند که لنفی

204BT
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میشوند. فعال و خارج تنبلی!

 

ندارند. آنتیژنی گیرنده خود سطح در و لنفوسیتاند نوعی که میسازند را پادتنساز یاختههاي و میشوند تقسیم آنتیژن شناسایی و برخورد از پس لنفوسیت لنف و خون در نادرست: «ج» مورد

میباشند. آنتیژنی اختصاصی گیرندههاي فاقد که میشوند دیده هم طبیعی کشنده لنفوسیت یاختههاي بدن در

دارند.  آنتیژن به اتصال براي جایگاه دو و پروتئینیاند و میباشند شکل به و دارند خود سطح در که پادتنهایی همان یعنی آنتیژن گیرنده واجد که است لنفوسیت منظور درست: «د» مورد

B

By

 

 

دارند. هم تراگذاري توانایی و میسازند پرفورین است، لنفوسیت نوعی که طبیعی کشنده یاخته و کشنده لنفوسیتهاي درست: «الف» مورد 2 گزینه

ندارد. تراگذاري توانایی و است بافتی بیگانهخوارهاي جزو ولی دارد هیستامین تولید توانایی ماستوسیت نادرست: «ب» مورد

دارند. هم بیگانهخواري توانایی ولی دارند شیمیایی پیک تولید توانایی نوتروفیل و ماستوسیت نادرست: «ج» مورد

میسازند.  هم نوع اینترفرون شوند ویروس به آلوده اگر و میکنند تولید هم نوع اینترفرون طرفی از و میسازند پرفورین طبیعی کشنده یاخته و کشنده لنفوسیتهاي درست: «د» مورد

205T

TIII

صحیحاند.  د و الف عبارتهاي 2 گزینه

عبارات:  بررسی

پادتنساز) سلول ) پالسموسیت و خاطره تولید و سلولها این تقسیم و لنفوسیتهاي توسط آنتیژن شناسایی واکسن، تزریق با اما نمیشود. تولید خاطره سلولهاي سرم از حاصل ایمنی در الف)

میشود.  انجام

نمیشود.  خاطره و پادتنساز سلول تولید و ایمنی سیستم تحریک باعث آماده) (پادتنهاي سرم ب)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمیشود. انجام آنتیژن شناسایی مادر) پادتن و سرم از (ناشی غیرفعال ایمنی در ج)

میشود. تولید خاطره و پادتن یعنی میدهد پاسخ و شده تحریک ایمنی سیستم شود، بدن وارد واکسن) یا (بیماريزا آنتیژن که صورتی در تنها د)

دارد. نام فعال ایمنی آید، می وجود به واکسن تزریق از پس همچنین و بدن به بیماريزا عامل ورود از پس که ایمنی فعال: ایمنی

دارد. بیماريزا عامل با مبارزه در فعالی نقش فرد خود ایمنی دستگاه آن طی در که است جهت این به فعال ایمنی نام -

است. میکروب آنتیژن یا شده خنثی سم یا و شده کشته یا شده ضعیف میکروب واکسن -

میشود. خاطره سلول تولید و آنتیژن شناسایی موجب بدن به واکسن ورود -

است. طوالنی و پایدار فعال ایمنی -

ندارد. نقشی آن گیري شکل در بدن که سرم از حاصل ایمنی فعال: غیر ایمنی -

است. موقتی فعال غیر ایمنی -

میشود. استخراج دیگري جاندار خون از که آماده پادتنهاي سرم: -

میشود. موقتی و غیرفعال ایمنی موجب جنین بدن به مادر پادتنهاي ورود یا و آماده) (پادتن سرم تزریق -

206

B

 

 

نمیکند. تکمیل درستی به را جمله «ج» و «ب» موارد 2 گزینه

دهد. انتقال دیگران به را ویروس این میتواند بیمار یا آلوده فرد «الف»: مورد

نقص عالئم چون اما است به آلوده فردي چنین صورت این در نکند ایجاد بیماري و سال) تا ماه ) بماند باقی نهفته است ممکن بدن به ورود از پس ویروس د»: ج، «ب، موارد

به ابتال و میگردد ضعیف بدن ایمنی دستگاه کل درآورد، پاي از را آنها و یابد تکثیر لنفوسیتهاي در ویروس صورتیکه در اما نیست. بیمار ندارد ایدز از عالمتی و نمیشود ظاهر ایمنی

شود.  مرگ به منجر است ممکن عفونتها و واگیر بیماريهاي کمخطرترین

207
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T

 

 

 

 

است. شده بیان بهدرستی (ج) مورد تنها 1 گزینه

است. بدن دفاعی پروتئینهاي سؤال، صورت از منظور

موارد: همۀ بررسی

میگردد. متصل خودي یاختۀ غشاي به پرفورین الف) مورد

نیست.  صادق مکمل پروتئینهاي مورد در ب) مورد

یا مستقیم شکلی به درنهایت میشوند، ترشح ایمنی دستگاه یاختههاي توسط که موادي همۀ میدهند. ساختار تغییر شدید) تب (طی باال بسیار دماي در که هستند مولکولهایی پروتئینها ج) مورد

 

 

داشت. خواهند اثر پروتئینها فعالیت بر غیرمستقیم

نیست. صادق پادتن مورد در د) مورد

208

است.  شده بیان درستی به آن سلولهاي و رشد مناطق با رابطه در مورد چهار هر 3 گزینه

تمایزیابی و خود تقسیمهاي با و میآیند بهوجود تخم از که هستند سلولهایی اولین و ابتدائی ریشه و ساقه نخستین مریستمهاي که میشود محسوب گیاه یک بخشهاي تمام منشأ تخم سلول

میگیرند.  شکل سلولها بقیۀ آنها

براي را کمتري فضاي دارد، درشت هستۀ که سلولی ضمن در دارند. درشت هستۀ نیز لنفوسیتها زیر تصویرهاي به توجه با که است مریستمی سلولهاي مشخص ویژگیهاي از درشت هستۀ

داشت.  خواهد اختیار در سیتوپالسم

 

مریستم محافظ کالهک منطقۀ نیز ریشه در میباشد. زنده بخش برگ که میدانیم و میشوند محافظت و شدهاند احاطه جوان برگهاي توسط که دارند قرار جوانهها در رأسی مریستمهاي ساقه، در

باشند. زنده سلولها این باید آن ترشحی فعالیت به توجه با میشود؛ خاك به ریشه آسان نفوذ درنتیجه و آن سطح شدن لزج سبب که میکند ترشح پلیساکاریدي ترکیب کالهک است.

پسین یا ثانویه رشد و گرفته شکل زمینهاي بافت درون در پسین رشد صورت در و زمینهاي بافت تشکیل از بعد کامبیومها ولی است، نخستین بافتی سامانههاي بقیۀ تشکیل منشأ نخستین مریستم

داشت.  خواهیم را

209

است.  درست ج مورد فقط است. ( کشندة و (پالسموسیت عملکننده لنفوسیتهاي و طبیعی کشندة لنفوسیت ، نابالغ لنفوسیت ، و بالغ لنفوسیتهاي سوال، صورت منظور 4 گزینه

موارد:  تمامی بررسی

 

 

 

 

هستند. بالغ نیز آنها از بعضی نمیرسند. بلوغ به طبیعی) کشندة لنفوسیت (مثل لنفوسیتها همۀ الزاماً الف:

نمیشوند. دیده خون در ماکروفاژها ب:

دارد. کمتري میتوکندري سفید، گویچههاي سایر به نسبت لذا، دارند. اندکی میانیاختۀ لنفوسیتها، ج:

ندارند. آنتیژنی گیرندة نابالغ) لنفوسیتهاي (مثل لنفوسیتها همۀ الزاماً د:

210BTTT
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شوند. متصل مکمل پروتئینهاي مانند مولکولهایی به خود دم ناحیه از میتوانند آنتیژنها به اتصال جایگاه دو بر عالوه پادتنها است. صحیح «د» مورد تنها 2 گزینه

کافیست. آن با مبارزه براي آن در بیماريزا آنتیژن نوع یک شناسایی میکند. شناسایی آنرا آنتیژن نوع یک تنها پادتن هر که باشد داشته متفاوتی آنتیژنهاي میتواند بیماريزا عامل هر الف)

باشد. داشته را تیروئیدي هورمونهاي گیرندة مانند دیگر گیرندههاي میتواند اما دارد آنتیژنی گیرندة نوع یک تنها لنفوسیت هر ب)

واکسن.  نه میدهد نشان را سرم کاربرد مار سم پادزهر ج)

211

B

 

 

 

 

میشود. ماکروفاژها توسط آنها بیگانهخواري تسهیل سبب میکروبها روي بر مکمل پروتئینهاي قرارگیري الف) مورد 4 گزینه

میگردد. بیگانهخواري افزایش و یاخته مرگ به منجر یاخته، برنامهریزيشدة مرگ آن پی در و ویروس به آلوده یا سرطانی یاختههاي غشاي در منفذ ایجاد با پرفورین ب) مورد

میشوند. بیگانهخواري افزایش باعث آنها، خنثیسازي و میکروبها بههمچسباندن و محلول آنتیژنهاي دادن رسوب طریق از پادتنها ج) مورد

میکند. فعال را خوارها درشت و شده ترشح لنفوسیتهاي و طبیعی کشندة یاختههاي از نوع اینترفرون د) مورد

212

IIT

 

ژنی آنتی گیرندة تنها لنفوسیت هر اما باشند داشته متفاوتی سطحی ژنهاي آنتی میتوانند میکروبها باشد. انسان در بالغ لنفوسیت نوع ویژگی نشاندهندة نمیتواند «ج» مورد تنها 2 گزینه

دارد. را آن سطحی ژن آنتی نوع یک به مربوط

را آن فعالیت فاگوسیت نوعی به بیماريزا عامل به متصل پادتن یا و بشود درشتخوارها فعالیت افزایش و یاخته مرگ موجب شده برنامهریزي مرگ ایجاد با یا میتوانند لنفوسیت انواع همۀ الف)

دهند.  افزایش

نمیشود.  تبدیل کشنده لنفوسیت به شده برنامهریزي مرگ کنندة القا آنزیم و پرفورین ترشح براي کشنده طبیعی یاختۀ ب)

میکند. کمک و لنفوسیت فعالیت به کننده کمک لنفوسیت د)

213

T
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بریزند. انگل روي بر اگزوسیتوز با را خود دانههاي محتویات میتوانند ائوزینوفیلها است. شده بیان نادرستی به «ج» مورد تنها 3 گزینه

میدهند. تغییر را خود شکل بینسلولی باریک شکافهاي از عبور حین سفید گویچههاي الف)

دارد. نقش بینی آبریزش و قرمزي مانند حساسیت شایع عالئم و هیستامین ترشح در بازوفیل ب)

بافتی. نوتروفیلهاي و ائوزینوفیلها از نه میشود ترشح شیمیایی پیک بافتی بیگانهخوارهاي و مویرگ دیوارة یاختههاي از التهاب فرایند در د)

214

 

 

است. درست ب مورد فقط است. گزینۀ پاسخ، 1 گزینه

پادتن. یا است پادگن گیرندة یا دارد، مهمی نقش بدن درایمنی که شکل پروتئینی از منظور

 

 

 

 

 

موارد: تحلیل

میکند. توصیف را مکمل پروتئینهاي عملکرد مورد، این الف)

است. درست قطع طور به پادگن، گیرندههاي با رابطه در مورد این ب)

ندارند. نقشی هیچ پادگن گیرندههاي و پادتنها غیراختصاصی، دفاع اول خط در پ)

ندارد. قرار یاخته مرکز در آن هستۀ که شود ترشح پالسموسیت از باید باشد، پادتن منظور اگرهم نمیشود! ترشح که باشد پادگن گیرندة منظور، اگر ت)

2151

Y

هستند.  متصل سانترومر به دوك رشتههاي آنافاز و متافاز پرومتافاز، مرحلۀ در 3 گزینه

موارد:  بررسی

مخلوط  سیتوپالسم با کامال هسته درون مواد نیز آنافاز و متافاز مرحلۀ در بنابراین، میشود. مخلوط سیتوپالسم با هسته درون مواد و میرود بین از هسته غشاي پرومتافاز، مرحلۀ در درست، الف)

است.  شده

است.  شده تشکیل مولکول یک از کروموزوم هر آنافاز، مرحلۀ در و مولکول دو از کروموزوم هر متافاز، و پرومتافاز مرحلۀ در نادرست، ب)

 

 

است. زیاد کروموزوم فشردگی سوال، مورد مرحلۀ سه هر در درست، پ)

میشوند. ردیف یاخته وسط در متافاز مرحلۀ در کروموزومها نادرست، ت)

216

DNADNA

موارد:  بررسی 2 گزینه

 

 

دارند. نقش جنسیت تعیین در که دارند وجود کروموزومهایی جانداران)، همۀ (نه جانداران بعضی و انسان در درست، الف) مورد

هستند. خواهري کروماتید دو شامل کروموزومها مجموعه، یک در باشند، کروماتیدي دو کروموزومها اگر نادرست، ب) مورد

محلهایی.  نه است، کروموزوم در محل یک سانترومر نادرست، پ) مورد

ژنی محتواي و اندازه طبیعی حالت در که گرفت نتیجه میتوان پس هستند، یکسان ژنها نوع نظر از بنابراین آمدهاند. وجود به همانندسازي اثر در خواهري، کروماتیدهاي درست، ت) مورد

دارند.  یکسانی

217

 

 

میباشند. صحیح «د» و «ج» موارد 2 گزینه

هستند. درست «د» و «ج» موارد بنابراین میدهد. انجام میتوز فقط تخم یاخته سلول گیاهان جنسی زندگی چرخۀ

موارد:  بررسی

 

 

 

میتوز. نه است میوز تقسیم ویژگی از همتا کروموزومهاي شدن جدا نادرست، الف) مورد

ندارد. معنی سلول قطب دو به سانتریولها رسیدن آنها در پس ندارند. سانتریول نهاندانگان نادرست، ب) مورد

میگیرد. انجام (تلوفاز) هسته پوشش شدن پدیدار از قبل و آنافاز در پروتئینی ریزلولههاي شدن کوتاه درست، ج) مورد

میشود. انجام آنافاز در دوك رشتههاي شدن کوتاه از قبل و متافاز در کروموزومها کروماتیدهاي فشردگی حداکثر درست، د) مورد

218

است. شده بیان درستی به موارد تمامی مقابل، شکل به توجه با 4 گزینه 219
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میتوز تقسیم از حاصل دختر های سلول

آنافاز

تلوفاز

پروفاز

مضاعف های کروموزوم
خواهری کروماتید دو )دارای (

سازی همانند سازی همانند

والد سلول
کروموزوم سازی همانند از )پیش (

میوز

متافاز

آنافاز

تلوفاز

میوز

میوز از حاصل دختر های IIسلول

I

I

II

I

I

میتوزمیوز

متافاز

در نه میافتد اتفاق اینترفاز مرحلۀ در ژنتیک مادة همانندسازي که کنید دقت اما هستند؛ مادر یاختۀ مشابه کروموزومی عدد نظر از میتوز تقسیم از حاصل یاختههاي الف: جملۀ 1 گزینه

میتوز! 

 

 

در میتوز تقسیم نیاز مورد دوك رشتههاي شما درسی کتاب طبق بر کنید دقت اما میشود؛ انجام اینترفاز مرحلۀ در یاخته معمول کارهاي انجام و نیاز مورد مواد ساخت رشد، مانند کارهایی ب: جملۀ

میشوند. پدیدار هم از سانتریولها جفت شدن دور با تقسیم پروفاز مرحلۀ

میشوند. پدیدار تقسیم هنگام که هستند دوك رشتههاي این و دارد وجود سانتریول جفت یک جانوري یاختههاي در ج: جملۀ

میافتد. اتفاق (آنافاز) مرحله یک در تنها پروتئینی ریزلولههاي شدن کوتاه پی در خواهري کروماتیدهاي شدن جدا د: جملۀ

220S

است.  پرتودرمانی و شیمیدرمانی جراحی، شامل سرطان درمان رایج روشهاي 1 گزینه

آسیب نیز گوارش دستگاه پوشش و مو فولیکول استخوان، مغز یاختههاي به میتوانند درمانی روشهاي این میشود. بدن همۀ در یاختهها تقسیم سرکوب باعث داروها از استفاده با شیمیدرمانی

برسانند. 

میشود.  خستگی و تهوع مو، ریزش باعث که است شیمیدرمانی جانبی عوارض از یاختهها این مرگ

بسازند. را نیاز مورد خونی یاختههاي بتوانند تا میشوند استخوان مغز پیوند به مجبور میگیرند قرار قوي شیمیدرمانی یا شدید تابشهاي اثر تحت که افراد بعضی

221

 

 

 

 

شدهاند. شمارهگذاري و مرتب سانترومرها قرارگیري محل و ژنی محتواي شکل، اندازه، اساس، بر که است فشردگی حداکثر با کروموزومها از تصویري کاریوتیپ 1 گزینه

میشود. تهیه کاریوتیپ کروموزومی ناهنجاريهاي از بسیاري!) (نه بعضی تشخیص الف:براي جملۀ

قرمز). گویچههاي (مثال نیستند کروموزوم و هسته داراي میلوئیدي منشاء با خونی یاختههاي همه اما میشود، تهیه کاریوتیپ نیز کروموزومها تعداد تعیین براي ب: جملۀ

نمیشوند. تقسیم پادتنساز یاختههاي که میدانید میآورند. بهوجود را پادتنساز یاختههاي و خاطره لنفوسیتهاي و میشوند تقسیم خاص آنتیژنی با برخورد از پس لنفوسیتهاي ج: جملۀ

نمیگردد. تهیه کاریوتیپ آنها از و نمیشوند تقسیم عموما عصبی یاختههاي عبارتی به یا میشوند، تقسیم ندرت به عصبی یاختههاي د: جملۀ

222

B

«الف» هستند. نادرست عبارتها همۀ است. گرفته قرار سؤال مورد انسان در عصبی سلول سؤال این در کنید. توجه سؤال صورت به باید سؤاالت این به دادن پاسخ براي فکري: خط 4 گزینه

و نمیشوند تقسیم عصبی سلولهاي بیشتر «ب» است. پیچیده هیستون مولکول اطراف در دور حدود که است مولکول از یک) (نه بخشی نوکلئوزوم هر در که کنید توجه

نیستند. هم مثل سانترومر قرارگیري محل و اندازه و شکل لحاظ از و هستند و جنسی کروموزومهاي مردان در که کنید توجه «ج» ندارند. خواهري کروماتید نتیجه در نمیکنند همانندسازي

نمیگیرد. شکل آنها در دوك رشتههاي نتیجه در نمیشوند تقسیم عصبی یاختههاي بیشتر استوانه). جفت یک (نه است استوانه یک سانتریول هر «د»

223

DNA28

XY

تقسیم از خارج و سلولی چرخۀ مرحله در هسته شدن برابر دو «الف» میباشد. میتوز تقسیم مراحل با ارتباط در سؤال صورت که کنید توجه هستند. نادرست عبارتها همۀ 4 گزینه

کنید توجه «د» است. شده تجزیه هسته پوشش میتوز، تقسیم حین در «ج» میگیرند. قرار مرحله در و ندارند شدن تقسیم قابلیت پادتنساز یاختههاي که کنید توجه «ب» میگیرد. صورت میتوز

میدهد. رخ میتوز) (نه سیتوکینز مرحلۀ در میانی تیغه پیشساز ریزکیسههاي پیوستن هم به که

224DNAS

G0

در نادرست. «ب» است. شده تشکیل پلینوکلئوتیدي رشته دو از کروماتید هر و داریم تککروماتیدي کروموزوم هسته هر در زیرا درست. «الف» است. صحیح د» و ج «الف، موارد 3 گزینه

(پروفاز) میتوز شروع همانند مرحلۀ کروموزومهاي تعداد و نمیکنند تغییري کروموزومها تعداد ، مرحلۀ در که کنید دقت درست. «ج» نمیگردد. مشاهده یاخته در هسته آنافاز، مرحلۀ

میباشد. عدد پروفاز مرحلۀ در خطی مولکولهاي تعداد و عدد نیز آنافاز مرحله در کروموزومها تعداد درست. «د» میباشد.

22546
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میباشند. صحیح د» و ب «الف، موارد 3 گزینه

میباشد. پوست رنگدانهدار یاختههاي در بدخیم تومور نوعی مالنوما میشوند. یافت وفور به گوارش لوله و پوست در دارینهاي یاختههاي درست. «الف» مورد

نمیباشد. مناسب بیمازيزا میکروبهاي براي و است اسیدي محیطی چرب، اسیدهاي وجود دلیل به لیپوما درست. «ب» مورد

 

 

دارد. نقش لنفوسیتها تقسیم) (نه تمایز در تیموسین هورمون نادرست. «ج» مورد

میشوند. ایجاد دارند، را ارثی زمینۀ که افرادي در تحرك عدم و چاقی نتیجۀ در بعد به سالگی حدود از نوع دیابت درست. «د» مورد

226

II40

صورت دورتر لنفی بخشهاي به دسترسی چهار مرحله در و مجاور لنفی بخشهاي به دسترسی سوم مرحله در درست. «الف» میکند. تکمیل درستی به را عبارت د» و «الف موارد 2 گزینه

دوم مرحلۀ در درست. «د» میشود. شروع بافت در تومور گسترش اول مرحله در نادرست. «ج» نکردهاند. پیدا راه مجاور بافتهاي به سرطانی یاختههاي هنوز دوم مرحله در نادرست. «ب» میگیرد.

کند. فعالیت یاختهها آن علیه تواند می ایمنی دستگاه و داده متاستاز سرطان سوم، همانند

227

آنافاز مرحله در «ب» میباشد. سانترومرها برابر دو کروماتیدها تعداد و میشود متصل دوك رشتههاي به سانترومر و پروفاز مرحله در «الف» هستند. صحیح عبارتها همۀ 4 گزینه

تشکیل دوکروماتیدي کروموزومهاي اطراف هسته پوشش تلوفاز مرحله در «ج» است. سانترومرها برابر دو کروماتیدها تعداد و میکنند حرکت یاخته قطبین به دوکروماتیدي کروموزومهاي

میباشد. سانترومرها برابر دو کروماتیدها تعداد و میشوند کوتاه دوك رشتههاي آنافاز مرحله در «د» میشود.

228IIII

I

I

گرفت.  نظر در هم با را میوز و میتوز تقسیم باید نتیجه در تقسیمی، هر در شده گفته که کنید دقت نکته این به سؤال صورت در فکري: خط 2 گزینه

و میتوز پرومتافاز در درست. «ب» دارد. دوکروماتید کروموزوم هر و میشود تشکیل تقسیم دوك و میوز و میتوز (پیشچهر) پروفاز در درست. «الف» هستند. صحیح ب» و «الف عبارتهاي

هسته پوشش میتوز و میوز تلوفاز خالف بر میوز تلوفاز در نادرست. «ج» دارد. مولکول دو کروموزوم هر و میشود تقسیم کوچکتر قطعات به هسته پوشش دو و یک میوز پروفاز

کروموزوم هر آن آنافاز در اما دارد وجود سانتریول جفت دو یاخته در نیز میوز مراحل در نادرست. «د» میشود. تشکیل

 

مولکول دو با دوکروماتیدي کروموزومهاي اطراف در

دارد. پلینوکلئوتیدي زنجیره دو و است تککروماتیدي

229

12

DNAIII

DNA22

DNA

رشتههاي آنافاز، مرحلۀ در نادرست. «ب» میشود. آغاز سیتوکینز تقسیم تلوفاز پایان از بعد یوکاریوتی یاختههاي همه) (نه از بسیاري در نادرست. «الف» است. صحیح «د» عبارت فقط 1 گزینه

پروفاز مرحلۀ در درست. «د» میرسد. پایان به یاخته) (نه هسته تقسیم هسته، غشاي تشکیل با تلوفاز پایان در نادرست. «ج» میشوند. کوتاه دوك) رشتههاي همۀ (نه سانترومر به متصل دوك

میشود. تشکیل میتوزي دوك کروماتین، شدن فشرده با (پیشچهر)

230

نادرست.  «الف» مورد 1 گزینه

 

 

 

 

نادرست. «ب» مورد

نادرست. «ج» مورد

نادرست. «د» مورد

درست. «هـ» مورد

سلول یک هستۀ در همواره

231

است. برابر سانترومرها با کروموزومها تعداد

DNA.است برابر مولکولهای با کروماتیدها تعداد

DNA.است پلینوکلئوتیدی رشتههای تعداد نصف مولکولهای و کروماتیدها تعداد و

⎫

⎭
⎬

⎪⎪⎪

⎪⎪⎪

موارد:  بررسی 2 گزینه

اسید و (پروتئین به مربوط زیرواحد نوع دو تن) (هسته نوکلئوزوم ساختار در که حالی در دارد؛ (نوکلئوتید) اسید نوکلئیک به مربوط زیرواحد نوع یک

 

مولکول درست: «الف» مورد

دارد. وجود نوکلئوتید) و اسید (آمینو نوکلئیک

نادرست:  «ب» مورد

کروموزم انواع

و سلول، هسته درون ، و S مراحل در پس تککروماتیدياند. ، مرحله در و کروماتیدي دو کروموزومها و مراحل در انسان پیکري سلولهاي هسته در مثال:

دارد.  وجود در،

و میکنند ایفا نقش مولکول شدن فشرده در هیستونها فقط میان این از که سانترومر) پروتئینهاي و (هیستونها دارد. وجود پروتئین نوع دو کروموزوم ساختار در نادرست: «ج» مورد

دارند.  مولکول کردن فشرده جز به نقشی سانترومري پروتئینهاي اکثر

میباشد. یکسان سلولها، کروموزومهاي تعداد اینترفاز مراحل همه در درست: «د» مورد

232

DNA

}
2 1DNA زنجیره1 و سانترومر دارای تککروماتیدی:

4 2DNA زنجیره1 و سانترومر دارای کروماتیدی: دو

SG2G1G292DNA

46DNA

DNA

DNA

(2n = 46)

شدهاند.  بیان بهدرستی «ج» و «الف» موارد 2 گزینه

موارد:  بررسی

 

 

 

 

کردهاند. پیدا را فشردگی حداکثر کروموزومها، میتوز متافاز مرحله در بنابراین است؛ فشردگی حداکثر با کروموزومها از تصویري کاریوتیپ تهیه براي مرحله بهترین درست: «الف» مورد

کرد. مشاهده را آنها کاریوتیپ بررسی با میتوان حال این با ولی نیستند همتا کروموزوم دو این بنابراین است؛ بزرگتر از کروموزوم مردان در نادرست: «ب» مورد

میباشند. دوکروماتیدي مرحله این در که میشود استفاده میتوز متافاز مرحله کروموزومهاي از کاریوتیپ تهیه براي ، گزینه پاسخ به توجه با درست: «ج» مورد

داد. تشخیص میتوان را کروموزومی ناهنجاريهاي از بعضی کاریوتیپ، بررسی با نادرست: «د» مورد

233

XY

1

نر.  عسل زنبور مثل دارند، والد یک فقط که دارند وجود نیز جاندارانی اینکه ضمن میباشند. جمله نقض موارد از باشند جنسی غیر مثل تولید حاصل که جاندارانی نادرست: «الف» مورد 2 گزینه

و هسته فاقد بالغ، قرمز گلبولهاي همچنین میباشد، بهصورت انسانی گامتهاي کروموزومی عدد اما است انسان پیکري یاختههاي کروموزومی عدد نادرست: «ب» مورد

برایشان کروموزومی عدد و هستند هسته فاقد آبکشی سلولهاي یا و تراکئیدها، مثل مرده سلولهاي اما هستند پیکري زنده سلولهاي زیتون درخت در طرفی از هستند. کروموزوم

است.  زیتون گیاه در آندوسپرم همچنین نیست. مطرح

فوق جمله نقض موارد از هاپلوئید یا پلوئید پلی سلولهاي همچنین است. (همتا) خود مشابه نسخه داراي ، کروموزوم هر ،( زومی (تري داون به مبتال افراد کاریوتیپ در نادرست: «ج» مورد

میباشد. 

قرار مجموعه یک در هاپلوئید هسته یک در میتواند کروموزوم تعداد این که است، متغیر عدد از بیش تا از باکتريها) جز (به مختلف جانداران کروموزومهاي تعداد نادرست: «د» مورد

 .( مجموعه: یک در همتا غیر کروموزوم ) گیرند قرار مجموعه دو در دیپلوئید هسته یک در یا مجموعه: یک در غیرهمتا کروموزوم گیرند

234

2n = 46n = 23

2n = 69

3n = 69

21212

21000

2n = 222n = 2

 

 

میباشد. صحیح د»: و ب و «الف موارد 3 گزینه

نیست. همساخت دیگر کروموزوم با کروموزومی هیچ و نیستند همتا کروموزومها کروموزومی مجموعه هر در نادرست: «ج» مورد

235

ها:  گزینه تحلیل 2 گزینه

 

 

 

 

نمیباشند. کروموزومها به اتصال به قادر مرحله این در اما گرفته شکل پروفاز مرحله در تقسیم دوك رشتههاي زیرا نادرست: «الف» مورد

میباشد. لوله ریز و سانتریول جفت یک داراي سلول مرحله این در و داده رخ S مرحله در مولکول همانندسازي زیرا نادرست: «ب» مورد

میباشد. متصل سانترومر تقسیم به دوك رشته هر مراحل این در و بوده فشردگی حداکثر داراي کروموزومها آنافاز و متافاز مرحله در زیرا درست: «ج» مورد

باشند. اندازه نظر از متفاوت سانترومري دوك رشتههاي داراي میتوانند کروموزومها مراحل این در و بوده فشردگی حداکثر داراي کروموزومها آنافاز و متافاز مراحل در زیرا درست: «د» مورد

236

DNA54

موارد: بررسی 1 گزینه 237
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است.  سانتریول فاقد که باشد گیاهی) سلولهاي از گروهی (مثال سلول نوعی در میتوز است ممکن نادرست: «الف» مورد

درست.  «ب» مورد

نیستند.  متصل کروموزومها سانترومر به دوكها از دیگري گروه متصلند. کروموزومها سانترومر به تقسیم دوكهاي از گروهی فقط نادرست: «ج» مورد

«الف».  قسمت پاسخ به رجوع نادرست: «د» مورد

موارد:  بررسی 3 گزینه

قابل مرحله این در تقسیم دوكهاي و باشد می پرومتافاز آن، از پیش مرحلۀ و میشود نامیده متافاز دارند، را فشردگی بیشترین کروموزومها آن در که میتوز از مرحلهاي نادرست: «الف» مورد

هستند.  مشاهده

 

 

 

و داشته را فشردگی بیشترین کروموزومها که میباشد متافاز آن، از پیش مرحلۀ و میشود نامیده آنافاز میشوند، جدا هم از خواهري کروماتیدهاي آن در که میتوز از مرحلهاي نادرست: «ب» مورد

میشود. تهیه مرحله این در کاریوتیپ

فشردگی بیشترین کروموزومها که میباشد متافاز آن، از پیش مرحلۀ و میشود نامیده آنافاز میگردد، تجزیه سانترومر ناحیۀ اتصالی پروتئینهاي آن در که میتوز از مرحلهاي درست: «ج» مورد

نمیشود. مشاهده کروماتین و داشته را

تقسیم امکان آن طی که میباشد سیتوپالسم) (تقسیم سیتوکینز آن، از پس مرحلۀ و میشود نامیده تلوفاز میشود، تشکیل دوباره هسته پوشش آن در که میتوز از مرحلهاي نادرست: «د» مورد

دارد. وجود سلول دو بین سیتوپالسم اجزاي

به که دوكهایی آنافاز، مرحلۀ در میباشد. آنافاز آن، از پس مرحلۀ و میشود نامیده متافاز میگیرند، قرار سلول استواي بخش در کروموزومها آن در که میتوز از مرحلهاي درست: «و» مورد

میشوند.  کوتاه دارند، اتصال دوکروماتیدي کروموزومهاي خواهرِي کروماتیدهاي

238

هستند.  درست ب»: و «الف مورد 2 گزینه

میتوز تلوفازآنافازمتافازپرومتافاز پروفازمراحل

کروموزوم کروماتیِد یک یک دو دو دو تعداد

میشود.  حفظ نیز آنافاز مرحله در فشردگی این که است متافاز مرحله به مربوط وراثتی ماده فشردگی حداکثر نادرست: «ج» مورد

است.  برابر کروموزومها تعداد با تعداد کروموزومها، بودن تککروماتیدي دلیل به آنافاز در ولی کروموزومهاست تعداد برابر دو تعداد پروفاز در نادرست: «د» مورد
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DNADNA

موارد:  بررسی 3 گزینه

نقش سرطان بروز در محیطی عوامل همۀ ضمن در میباشند. ژنها جوامع، از بعضی در سرطانها از بعضی بیشتر شیوع علت دارند. نقش سرطان ایجاد در دو هر محیط، و وراثت درست: «الف» مورد

ندارند. 

 

رایج روشهاي از پرتودرمانی و درمانی شیمی جراحی، میگیرد. قرار استفاده مورد روشها از ترکیبی گاهی و دارد وجود سرطانها درمان و تشخیص براي متعددي روشهاي درست: «ب» مورد

برسانند. آسیب باریک روده پوششی بافت جمله از گوارشی دستگاه پوشش به مثال قطعا)، (نه میتوانند درمانی روشهاي این میباشد. زمینه این در

میشوند.  استخوان مغز پیوند به مجبور قوي، درمانی شیمی یا شدید تابشهاي با درمان تحت افرادِ از بعضی درست: «ج» مورد

دارند.  نقش سرطان بروز در مؤثر ژنهاي جوامع، بعضی در سرطانها) بیشتِر شیوع (نه سرطانها از بعضی بیشتِر شیوِع در درست: «د» مورد
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موارد: بررسی 3 گزینه

انگشتان. نه و میشود حذف انگشتان بین پردههاي مرغ، جنینی دوران در نادرست: «الف» مورد

نیست. شده برنامهریزي و است تصادفی مرگ نوعی سوختگی نادرست: «ب» مورد

 

 

 

 

میشود. آنها در شدن برنامهریزي مرگ فرآیند شروع باعث موادي ترشح با سرطانی، سلولهاي و ویروس به آلوده سلول به اتصال از پس کشنده لنفوسیت درست: «ج» مورد

است. سلولها این در برنامهریزيشده مرگ آن نتیجه که شوند سلولها شدن سرطانی باعث است ممکن شوند، مصرف طوالنیمدت اگر ضدبارداري قرصهاي درست: «د» مورد

نمیباشد. شده برنامهریزي مرگ آن، غشاي به مکمل پروتئینهاي اتصال اثر در میکروب مرگ نادرست: «هـ» مورد

میبلعد. را مرده سلولهاي ماکروفاژ چون نیست، شده برنامهریزي مرگ نیز فرآیند این نادرست: «و» مورد
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T

است.  درست ب»: و «الف مورد 2 گزینه

تنگ با است متصل غشا وبه میگیرد قرار سیتوپالسم در کمربندي مانند که میشود تشکیل سلول میانه در جانوري سلول در که است میوزین و اکتین جنس از انقباضی حلقه درست: «الف» مورد

پروتئینهاي همانند است مشخص خوبی به کتاب شکلهاي در که است شکل کروي مولکولهاي اکتین پروتئین کنید دقت میشوند جدا هم از سلول دو نهایت در انقباضی، حلقه این شدن

هیستون. 

 

 

 

 

 

گلژي در که ریزکیسههایی تجمع با صفحه این میشود. ایجاد جدید، دیواره تشکیل محل در سلولی صفحه نام به ساختاري و نمیشود تشکیل انقباضی حلقه گیاهی، سلولهاي در درست: «ب» مورد

این اتصال با که هستند سلول دیواره میانی تیغه پیشسازهاي داراي کیسهها ریز این میپیوندند هم به تلوفاز در و میشوند آورده سلول میانه به آنافاز درمرحله دوك رشتههاي با و شدهاند ساخته

میشوند. جدا هم از جدید سلول دو مادري سلول دیواره به صفحه

زنده ماده که پالسمودسماند فاقد اما دارند الن و سلولی دیواره چند هر است اندامک و هسته و سیتوپالسم هرگونه فاقد و مردهاند اسکلرئید سلولهاي که خواندهاید قبل سال از نادرست: «ج» مورد

است. سیتوپالسمی

نمیشود. تقسیم اسکلتی ماهیچهاي سلول نادرست: «د» مورد

ندارند. تقسیم قدرت هم قلبی ماهیچههاي البته نمیگیرد. صورت آنها در انقباضی حلقه تشکیل بنابراین و ندارند سیتوکینر و میتوز تقسیم قدرت تولد از بعد اسکلتی ماهیچههاي کنید دقت

دارد. هسته چند است علت بههمین و میشود ایجاد سلول چند پیوستن بههم از جنینی دوران در ماهیچهاي سلولهاي خواندهاید که همانطور
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موارد: بررسی 3 گزینه

هستند. دوکروماتیدي کرموزومها میوز و میوز میتوز، پروفاز در درست: «الف» مورد

نمیکند. تغییري قبل مرحله به نسبت سانترومرها و کروموزومها تعداد میوز آنافاز در نادرست: «ب» مورد

 

 

میکند. دریافت کروموزوم دیگري و کروموزوم حاصل سلولهاي از یکی مردان در میوز تلوفاز در نادرست: «ج» مورد

میباشد. متصل دوك رشتههاي به طرف یک از کروموزوم هر پس هستند، متصل دوك رشتههاي به تترادها چون میوز متافاز در نادرست: «د» مورد

کروموزوم آن پروفاز در دهد، انجام میتوز تقسیم هاپلوئید سلول یک اگر همچنین نمیشود. یافت همتا کروموزوم میباشد) هاپلوئید سلول یک معموال (که میوز پروفاز در نادرست: «هـ» مورد

نمیشود.  دیده همتا
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12

1

1xy

1

2

 

 

 

 

 

موارد: بررسی 3 گزینه

نیستند. متصل کروموزومها سانترومر به همگی دوك رشتههاي نادرست: «الف» مورد

میگیرد. صورت مرحله همین در نیز تترادها سانترومر به دوك رشتههاي اتصال و میوز پروفاز مرحلۀ در تتراد تشکیل درست: «ب» مورد

میشوند. جدا هم از خواهري کروماتیدي دوك رشتههاي شدن کوتاه با آنافاز در حالیکه در میشوند جدا هم از همتا کروموزومهاي دوك رشتههاي شدن کوتاه با آنافاز در نادرست: «ج» مورد

میشوند. برابر سانتریولها و میوز بین جانوري سلولهاي در ولی است نادرست جمله این ندارد وجود سانتریول گیاهی سلولهاي در چون نادرست: «د» مورد

244

1

12

2

 

 

موارد: بررسی 2 گزینه

دارد. وجود مضاعف کروموزوم انسانی سلول هسته در میوز پروفاز و میتوز پرومتافاز در چون درست: «الف» مورد

لذا است؛ مضاعف کروموزوم کروموزوم تعداد میوز پروفاز در چون حالیکه در است؛ عدد یعنی کروموزومها تعداد برابر میتوز پروفاز در سانترومرها تعداد چون نادرست: «ب» مورد

دارند.  سانترومر

میباشد.  عدد میوز متافاز در و عدد میتوز پرومتافاز در کروموزومها تعداد چون نادرست: «ج» مورد

تعداد حالیکه در دارد)؛ رشته دو مولکول یک کروماتید هر (چون میباشد مولکول یعنی کروموزومها تعداد برابر دو میتوز آنافاز در مقدار چون درست: «د» مورد

برابر میوز متافاز در رشتهاي دو مولکولهاي

245

I46

46II23

23

46II23

DNA92DNADNA

DNAII23 × 2 = 46

 

 

است. صحیح «ج» مورد پس درستاند سلول این مورد در هـ» و د و «ج موارد 3 گزینه

است. نداده انجام و میوز فاصله در همانندسازي سلول این باشد میوز اگر – باشد میوز است ممکن – نیست متافاز ندارد تتراد چون

246

12212

 

 

 

موارد: بررسی 3 گزینه

میدهد. تشکیل تتراد سلول این نادرست: «الف» مورد

میشود. نصف کروموزومی عدد ، میوز در درست: «ب» مورد

مجموعه  تعداد

 

 

درست: «ج» مورد

است. ثابت کروموزومها تعداد میتوز در درست: «د» مورد

247

4

تترادها= تعداد
کروموزومها تعداد

2

1

← 2n = 8 → n = 4

موارد:  بررسی 1 گزینه

 

 

 

سلولهاي از بعضی نشوند، تقسیم که باشد عصبی سلولهاي مثل میتوز حاصل سلولهاي از بعضی نشوند. تقسیم و باشند گامت میتوانند میتوز حاصل سلولهاي از بعضی نادرست: «الف» مورد

ندارند. میوز و میتوز تقسیم قدرت که باشند اسکلتی ماهیچهاي سلولهاي میتوانند میتوز حاصل

نیستند. میتوز به قادر که باشند جنسی سلولهاي میتوانند میوز حاصل سلولهاي از بعضی نادرست: «ب» مورد

نیستند. هاپلوئید آن، میوز از حاصل سلولهاي باشند هگزاپلوئید یا تتراپلوئید میدهند انجام میوز که سلولهایی اگر نادرست: «ج» مورد

پروتئین.  هزاران با یک داراي کروماتیدي تک یا رشتهاي تک کروموزوم هر کروماتیدياند، تک یا تکرشتهاي کروموزومهاي داراي میتوز حاصل درست: «د» مورد
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DNA

موارد:  بررسی 3 گزینه

 

 

 

میباشند. جنسی کروموزومهاي عدد دو و بوده غیرجنسی کروموزومهاي آنها عدد که میشود مشاهده کروموزوم عدد داون، فرد کاریوتیپ در نادرست: «الف» مورد

دو و مییابد افزایش شماره کروموزومهاي جفت ماندن) هم (با نشدن جدا احتمال نتیجه در و شده بیشتر آنافاز مرحله در میوزي خطاي احتمال مادر، سن افزایش با درست: «ب» مورد

میروند. گامت یک به و قطب یک به هم با کروموزوم

. پلوئیدي پلی نه و است کروموزومها ماندن هم با پدیده از مثالی داون نشانگان نادرست: «ج» مورد

زن، گامتهاي در بنابراین غیرعادي) (گامتهاي میباشند. کروموزوم عدد دو داراي یعنی . دارند اضافی کروموزوم عدد یک زن گامتهاي داون، فرد ایجاد هنگام در نادرست: «د» مورد

دارد.  وجود همتا کروموزوم جفت یک
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4745

121

21

2121

موارد: بررسی 1 گزینه 250
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دو و بیست داراي دیگر، ثانویۀ اسپرماتوسیت و جنسی کروموزوم یک و غیرجنسی کروموزوم دو و بیست داراي ثانویه، اسپرماتوسیتهاي از یکی ، میوز مرحلۀ پایان در (ب): و (الف) موارد

( کروموزوم (بدون . کروموزوم یک و غیرجنسی کروموزوم

میتوز تقسیم آنافاز مرحلۀ در میشود. کروموزوم داراي آنافاز مرحلۀ در است، کروموزوم داراي که ثانویهاي اسپرماتوسیت میشوند. برابر دو کروموزومها ، آنافاز مرحلۀ در ج) مورد

 

 

دارد. تککروماتیدي کروموزوم دو سلول لحظهاي در هم اولیه اسپرماتوسیت به اسپرماتوگونی تبدیلشدن هنگام در

نمیشود. تولید یاختهاي چنین اسپرمزایی، مراحل در د) مورد

1X

YX

2X22X

X

 

 

صحیحاند. (د) و (ب) (الف)، جمالت 3 گزینه

نیست. تشخیص قابل سونوگرافی کمک به کروموزومی ناهنجاري میشود. استفاده مختلف بیماريهاي تشخیص براي دستگاه این از

251

موارد:  بررسی 1 گزینه

 

 

است. کروماتید یا کروماتید دو کروموزوم داراي پروفاز مرحلۀ در ثانویه اسپرماتوسیت و تککروماتید کروموزوم داراي مرحۀ در سرتولی یاختههاي (درست) الف.

است. کروموزومی ثانویه اسپرماتوسیت ولی هستند. دیپلوئید سرتولی یاختههاي ب.(درست)

دارند.  گیرنده براي دو هر فولیکولی یاختههاي و سرتولی یاختههاي (درست) ج.

میشوند. اسپرم محیط بردن باال سبب میزراهی پیازي غدد (نادرست) د.
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G146II2346

n

FSH

pH

هستند.  درست «ه» و «د» «ب»، جمالت و نادرست «ج» و «الف» جمالت 2 گزینه

میریزند). میزراه به را خود ترشحات میزراهی - پیازي (غدد میزراه نه میریزند اسپرمبر مجراي به را خود ترشحات سمینالها وزیکول که این و گلوکز نه است فروکتوز قند حاوي منی مایع

253

میکنند.  تکمیل درستی به را عبارت «د» و «الف» موارد 2 گزینه

نمیآیند.  پدید کروماتیدي چهار ساختارهاي میتوز طی که میدانید و است هاپلوئید ِ

 

 

نر زنبور یاختههاي میتوز حاصل مییابد لقاح ملکه زنبور تخمک با که گامتی الف: جملۀ

نمیدهد. انجام میوز و است هاپلوئید بکرزایی از حاصل عسل زنبور است. میوز آنافاز به مربوط همتا کروموزومهاي شدن جدا ب: جملۀ

میشوند. جدا هم از همتا کروموزومهاي آنافاز مرحلۀ در و میآید پدید میوز طی مار، بودن دیپلوئید به توجه با بکرزایی از حاصل ماِر گامت ج: جملۀ

میآیند. پدید کروماتیدي چهار ساختارهاي میوز تقسیم در و است میوز حاصل مار اسپرم د: جملۀ
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I

I

گویچههاي تولید سرعت و میکند اثر استخوان مغز روي که است هورمونی اریتروپویتین میگویند. (خونبهر) هماتوکریت را خون حجم به خونی یاختههاي حجمی نسبت الف: جملۀ 3 گزینه

افزایش را آب بازجذب پسین، هیپوفیز از شده ترشح ضدادراري هورمون تاثیر تحت میتوانند کلیهها میشود. ترشح خون درون به کبد و کلیه یاختههاي از هورمون این میدهد. افزایش را قرمز

بکاهند.  خون غلظت از ترتیب این به و دهند

باشد. تاثیرگذار ایمنی دستگاه الّیت فعّ بر میتواند مختلفی طرق از هیپوفیز غده میکند. تحریک را پستانی غدد از شیر خروج پسین) (بخش هیپوفیز از شده ترشح اکسیتوسین هورمون ب: جملۀ

هورمونهاي از یکی میکند. ترشح را کلیه فوق محرك هورمون غده، این پیشین بخش همچنین دارد. نقش ایمنی دستگاه الّیت ّ

 

فع در که میکند ترشح را پروالکتین هورمون هیپوفیز پیشین بخش

است! شده گرفته نظر در کلی صورت به هیپوفیز غدة عبارت، این در نماید. سرکوب را بدن ایمنی سیستم میتواند آن حد از بیش ترشح که است کورتیزول فوقکلیه، غدة

این در نمیشوند. ساخته کافی اندازه به تیروئیدي هورمونهاي آنگاه نباشد، کافی غذا در د یُ اگر میشود. رحم انقباضات آغاز سبب پسین) (بخش هیپوفیز از شده ترشح اکسیتوسین ج: جملۀ

آن به که میشود آن شدن بزرگ به منجر تیروئید غده بیشتر الّیت ّ فع نهایت در کند. جذب را بیشتر ید تا میشود غده بیشتر رشد باعث تیروئید محرك هورمون ترشح با هیپوفیز غدة حالت

میگویند.  گواتر

میگیرد. قرار هیپوتاالموس غدة هورمونهاي تأثیر تحت هیپوفیز غدة است. کاهش حال در ( و ) هیپوفیزي هورمونهاي غلظت زنان، جنسی چرخۀ سوم هفتۀ در د: جملۀ

دارد. نقش بدن دماي تنظیم در هیپوتاالموس
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LHFSH

 

اووسیت به اسپرم سر ورود با گرفت. نظر در نیز را تخمک و اسپرم لقاح میتوان دوم! نگاه در اما دارد. اشاره میتوز تقسیم تلوفاز مرحلۀ به سوال توصیف اول نگاه در ب: و الف جمالت 4 گزینه

دو و میشود ناپدید نیز تخمک هسته پوشش میشود. تبدیل تخمک به و میکند تکمیل را میوز ثانویه، اووسیت حال همین در میشوند. رها آن کروموزومهاي و ناپدید هسته پوشش ثانویه،

میگیرد. شکل کروموزوم جفت با تخم یاختۀ و میگیرد فرا را آنها اطراف جدیدي پوشش میشوند. مخلوط کروموزوم مجموعه

اندازه به شده ایجاد تودة کلی حجم و نمیکنند رشد تقسیمها این از حاصل یاختههاي که چرا برد. خواهید پی گزینه این ِ نادرستی به بگیرید نظر در را تخم یاختۀ میتوزي تقسیمهاي اگر ج: جملۀ

است.  تخم

داشت! نخواهد همتا کروموزوم یک کروموزوم هر تخم یاختۀ در دیگر باشد، کروموزوم داراي بارورکننده اسپرم اگر د: جملۀ

256

23

Y

میشود.  دیده خارجی لقاح آبزي بیمهرگان و دوزیستان ماهی، مثل آبزیان در 4 گزینه

میشود.  غلیظ ادراري دفع به منجر شور، آبهاي در کلیه الّیت ّ

 

 

فع میشوند. دفع غلیظ ادرار صورت به کلیه توسط برخی و آبششی یاختههاي طریق از یونها برخی شور، آب ماهیان در الف: جملۀ

است. پوست طریق از گازي تبادالت بیشتر دوزیستان، در ب: جملۀ خوب! هم خیلی

پیبردهاید گزینه این نادرستی به حتما باشید داشته یاد به را دوزیستان در مضاعف خون گردش و حفرهاي سه قلب اگر ج: جملۀ میدهند. پاسخ

محیطی محركهاي به جانداران همۀ گرفتیم! امانت به نیست مهم خیلی میکنی فکر شما که فصلی همون از نیز را جمله این د: جملۀ

257

عبارت (رد است آمده وجود به جنسی) چرخۀ یک در (نه جنینی دوران در و میباشد اولیه اووسیت قطعاً است. یک میوز پروفاز(پیشچهر) مرحلۀ در که یاختهاي جوان، زن یک در 1 گزینه

تحتتأثیر و شدن تقسیم بدون تعدادي و نمیشوند تقسیم یائسگی زمان تا اووسیتها همه ولی ب) عبارت (تأیید شدهاند احاطه فولیکولی یاختههاي توسط اولیه اووسیت یاختههاي همۀ الف).

د) و ج عبارتهاي (رد میشوند غیرفعال گرفتن، قرار

258

LH

الف) گزینه (نادرستی دارند کروموزوم یک تنها مذکر جنس هستهدار پیکري یاختههاي تمام که چرا نیست؛ مذکر! فاخر جنس فرد این که نیست شکی سوال، توضیحات به توجه با 2 گزینه 259X
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دیپلوئید یاختههاي واقع در میشود. آغاز جنینی دوران در تخمکزایی مراحل که میدانید باشند. کروموزوم یک داراي میتوانند قطبی گویچههاي و تخمک ثانویه، اووسیت مونث! جنس یک در

پروفاز در میوز شروع از پس اما میکنند، آغاز را میوز تقسیم جنینی دوران همان در یاختهها این میآورند. وجود به را اولیه اووسیت نام به یاختههایی و میدهند انجام میتوز اووگونی نام به زاینده و

لقاح، فرایند شروع با میآورد. وجود به را قطبی جسم اولین و ثانویه اووسیت و میدهد ادامه را میوز اولیه اووسیت فولیکولها از یکی در ماه هر بلوغ سن به رسیدن با میشوند. متوقف میوز

 

 

بلوغ سن به رسیدن تا خانمها که میگیریم نتیجه پس میشود. تشکیل تخم و یافته لقاح اسپرم با تخمک و میآید وجود به قطبی جسم دومین و تخمک و میکند تکمیل را میوز ثانویه اووسیت

اخالقی نتیجه و میگویند. یائسگی پدیده این به که میشود متوقف ماهانه عادت سالگی تا بین سالم زنهاي در معموال که میدانیم دیگر طرفی از ندارند. کروموزوم یک داراي یاختهاي

نمیشود! یافت کروموزوم یک با یاختهاي نیز یائسه زنان در اینکه ماجرا این

نیست. اینگونه یائسه خانم یک در اما شود. قد افزایش باعث میتواند رشد، صفحات شدن بسته و بلوغ سن از قبل تا پیشین هیپوفیز از ترشحشده رشد هورمون ب: جملۀ

هسته هر در و دارند هسته چندین اسکلتی ماهیچهاي یاختههاي هستند. تیروئیدي هورمونهاي هدف یاختهها این همگی میدهد، رخ بدن یاختههاي همۀ در گلوکز تجزیۀ که آنجایی از ج: جملۀ

میکنند! تجزیه خود معاش امرار براي را گلوکز یائسه وقار با خانم یک در هم و نابالغ خانم دختر یک در هم اسکلتی ماهیچهاي یاختههاي دارند. کروموزوم عدد دو

را آینده واژه اما میکاهد. مدت این طول از چشمگیر گونهاي به جسمی و روحی فشار سخت، و زیاد کار نامناسب، تغذیۀ است. سال تا حدود زن در تولیدمثل و باروري دورة د: جملۀ

کرد! نخواهد تجربه را باروري آینده در یائسه خانم که چرا است؛ صحیح جمله این گفت قاطعیت با نتوان تا آوردیم

X

1

X4550

X

X

3035

و استروژن هورمونهاي درست. «ب» میگذارند. اثر استخوانی بافتهاي بر همگی کلسیتونین چه و تیروئیدي هورمونهاي چه درست. «الف» است. صحیح ب» و «الف موارد 1 گزینه

هورمون نادرست. «د» میدهند. کاهش را زیرمغزي غدة ترشحی فعالیت مهارکننده، هورمونهاي نادرست. «ج» زیرنهنجاند. و زیرمغزي نظر تحت که میشوند ترشح تخمدان از پروژسترون

میدهد. افزایش لوزالمعده از را آنزیم) نه (و سدیم بیکربنات ترشح سکرتین،

260

هورمون درست. «ب» میشود. خیز ِ احتمال افزایش باعث نیز آن که میشود خون پروتئینهاي کاهش سبب کورتیزول هورمون نادرست. «الف» صحیحاند. د» و ج «ب، هاي عبارت 3 گزینه

را ایمنی پروتئینها، شکستن با کورتیزول درست. «ج» میدهد. افزایش را ادرار دفعی مادههاي مقدار پروتئینها، شکستن با کورتیزول هورمون و میشود خون سدیم افزایش سبب آلدسترون

در رحم (رشد ماهیچه رشد سبب میتوانند میشوند ترشح و تولید فوقکلیه قشري بخش از که جنسی هورمونهاي درست. «د» مییابد. افزایش خودایمنی بهبود و ایمنی تحمل و میدهد کاهش

بشوند. صورت در مو روییدن و صدا شدن بم و استخوان رشد و خانمها)

261

نیز و جنسی یاختههاي تغذیۀ و پشتیبانی اسپرمزایی، مراحل همۀ خود ترشحات با اسپرمساز لوله در سرتولی یاختههاي «الف» میکنند. تکمیل درستی به را عبارت مورد چهار هر 4 گزینه

استقرار براي را داربستهایی یاختهها این اند) (متنوع دارد گوناگونی انواع پشتیبان سلولهاي هستند. عصبی بافت در یاخته نوعی نوروگلیا یاختههاي «ب» دارد. برعهده را باکتريها بیگانهخواري

در «ج» دارند. نقش نیز یونها) طبیعی مقدار حفظ (مثل آنها اطراف مایع (هوموستازي) همایستایی حفظ و عصبی یاختههاي از دفاع در پشتیبان سلولهاي برخی میکند، ایجاد عصبی یاختههاي

میکروب از قسمتهایی دارینهاي یاختههاي «د» خوانند فرا آسیب موضع به را خون سفید گویچههاي شیمیایی، پیکهاي تولید با (ماکروفاژ) درشتخوار و مویرگها دیواره یاختههاي التهاب مراحل

میکنند. تبدیل فعال به را لنفوسیت و دهند. ارائه لنفوسیتها را آن لنفاوي گرههاي در و دهند قرار خود سطح در را

262

B

میوز از حاصل سلولهاي ( ) هگزاپلوئید زراعی گندم در مثالً باشند تریپلوئید یا دیپلوئید یا میتواندهاپلوئید میوز از حاصل یاختههاي نادرست. «الف» است. صحیح «د» عبارت فقط 1 گزینه

نر عسل زنبور در نر گامتهاي نادرست. «ج» هستند. میوز) (نه میتوز مستقیم تقسیم حاصل گیاهان در گامتها نادرست. «ب» هستند. کروموزوم (مجموعه) دست سه داراي و هستند ( ) عادي

هستند. تککروماتیدي کروموزومهاي داراي گامتها طبیعی حالت در درست. «د» میباشد. میتوز تقسیم حاصل زیرا دارد خود والد کروموزومهاي با برابري کروموزوم تعداد

2636n

3n

هستند. خود هستۀ در تاژك سازندة (هاي) ژن داراي اسپرماتوسیت دو هر درست. «ب» ندارند. تقسیم قدرت اسپرم و اسپرماتید نادرست. «الف» هستند. صحیح ج» و «ب عبارتهاي 2 گزینه

چون نادرست. «د» ندارند. را خود کروموزومهاي کردن مضاعف توانایی هیچکدام اسپرماتید، و اسپرم نه و است) مضاعف کروموزومهایش (خودش ثانویه اسپرماتوسیت نه درست. «ج»

دارد. خطی پلینوکلئوتیدي رشته کروموزوم هر و هستند مضاعف ثانویه اسپرماتوسیت کروموزومهاي

264

4

دیگر ثانویۀ اسپرماتوسیت به دیگر نیمی و ثانویه اسپرماتوسیت یک به ژنهایش از نیمی اولیه اسپرماتوسیت در میوز دنبال به نادرست. «الف» هستند. صحیح د» و «ب عبارتهاي 2 گزینه

از نیمی نادرست. «ج» کند. ایجاد گامت نوع میتواند کراسینگاور انجام صورت در درست. «ب» بود. خواهند دارا را یافته جهش صفت حاصل اسپرمهاي همۀ گفت نمیتوان پس میشوند منتقل

را غیرجنسی کروموزومهاي همۀ دیپلوئید و هاپلوئید یاختههاي همۀ میشود. یافت غیرجنسی کروموزومهاي در اسپرم سر آنزیمهاي ژن درست. «د» دارند. دیگر نیمی و حاصل سلولهاي

دارند.

265I

4

xy

میوز با ثانویه اسپرماتوسیت ولی است دوکروماتیدي و کههاپلوئید میکند تولید ثانویه اسپرماتوسیت میوز با اولیه اسپرماتوسیت «الف» هستند. صحیح عبارتها همۀ 4 گزینه

«ج» میآیند. وجود به ( ) اولیه اسپرماتوسیت میوز تقسیم از ثانویه اسپرماتوسیت و ( ) اسپرماتوگونی میتوز تقسیم از اولیه اسپرماتوسیت «ب» میسازد. تککروماتیدي و یاختههايهاپلوئید

کروماتیدهاي فقط و بوده همساخت کروموزومهاي فاقد ثانویه اسپرماتوسیت که حالی در میسازد جدا هم از آنافاز در را همساخت کروموزومهاي میوز با و بوده اولیه اسپرماتوسیت

مضاعفاند. دو هر و سانترومرهاست تعداد برابر خطی پلینوکلئوتیدي زنجیرههاي تعداد مضاعف کروموزومهاي با سلولهایی در «د» میسازد. جدا هم از را مضاعف کروموزومهاي

266III

2nI2n

2nII

DNA4

همۀ نادرست. «الف» شدهاند. احاطه هستند و پیکري سلولهاي از که فولیکولی سلول تعدادي توسط اولیه اووسیتهاي تمام درست. «ب» است. صحیح «ب» عبارت فقط 1 گزینه

زن یک باروري دوران طی در اولیه اووسیت هر نادرست. «ج» میشود. آغاز بلوغ سن از جنسی چرخۀ که حالی در آمدهاند وجود به جنینی دوران در دارند قرار پروفاز در که اولیه اووسیتهاي

تحت و نمیشوند تقسیم اولیه اووسیتهاي بیشتر نادرست. «د» نمیآورند! وجود به را سلولی هیچ هیچوقت و میشوند غیرفعال یائسگی سن در اولیه اووسیتهاي بیشتر و نمیکند میوز لزوماً بالغ

میشوند. غیرفعال یائسگی سن در و نمیگیرند قرار تأثیر

2672n

I

LH

میکنند. شروع را خود تقسیم جنینی دوران در اولیه اووسیتهاي از یک هر و میشود. تبدیل اولیه اووسیت به جنینی دوران در اووگونی یاختههاي همۀ که کنید توجه فکري: خط 2 گزینه

تکمیل را خود میوزي تقسیم زنان بلوغ از پس اولیه اووسیتهاي همۀ نادرست. «ب» میشود. احاطه (انبانک) فولیکول توسط اولیه اووسیت هر درست. «الف» هستند. صحیح د» و «الف عبارت

نامساوي سیتوکینز و نمیشوند تقسیم اولیه اووسیتهاي از بسیاري نادرست. «ج» بالغ) فرد یک زندگی کل در عدد (حدود میکنند. کامل را خود تقسیم آنها از بعضی تنها نمیکنند

268

300 − 400
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است. هسته در خطی مولکول داراي یعنی که بوده مضاعف و اولیه اووسیت درست. «د» نمیدهند. انجام 2nرا = 4692DNA

از ثانویه (اووسیت آمدهاند وجود به دیپلوئید سلول از دو هر و دوکرماتیدياند کروموزوم داراي ثانویه هم و اولیه اووسیت هم درست. «الف» هستند. صحیح هـ» و د «الف، عبارتهاي 3 گزینه

ما اصًال نادرست. «ج» میآید. وجود به فولیکولی مرحله در قطبی گویچۀ اولین فقط اما هستند همتا کروموزوم فاقد قطبی گویچههاي همۀ نادرست. «ب» اووگونی) از اولیه اووسیت و اولیه اووسیت

 

میوز تقسیم (حاصل قطبی گویچههاي دومین درست. «د» آمدهاند. وجود به تخمدان درون دو هر ثانویه هم و اولیه اووسیت هم باشد! آمده وجود به فالوپ لولۀ درون که نداریم اووسیتی هیچ

است. لوتئال مرحله اوایل که شده انجام ام ـ روز حدود در تقسیم این که میآیند وجود به فالوپ لولۀ درون قطبی) گویچه اولین

آمدهاند.  وجود به تخمدان درون اووسیتها همۀ درست. «هـ»

269

II

1614

میشود.  تبدیل تخمک به و کرده تکمیل را خود میوز اسپرم با لقاح صورت در که میشود دیده ثانویه اووسیت فالوپ لوله درون فکري: خط 3 گزینه

«ب» میشوند. کشیده هسته) (نه سلول قطبین سمت به همساخت کروموزومهاي و هست هسته پوشش و هسته فاقد سلول آنافاز در نادرست. «الف» نادرستاند. ج» و ب «الف، عبارتهاي

«ج» میشود. تشکیل تککروماتیدي) (نه مضاعف کروموزومهاي دور هسته و پوشش پس است دوکروماتیدي کروموزومهاي با ثانویه اووسیتهاي اولیه، اووسیتهاي میوز حاصل نادرست.

سطح از اووسیت به چسبیده فولیکولی یاختههاي تعدادي با همراه ثانویه اووسیت درست. «د» دارند. سیتوپالسم نامساوي تقسیم بلکه ندارند هسته نامساوي تقسیم هیچگاه اووسیتها نادرست.

میشود.  شکمی محوطۀ وارد و خارج تخمدان

270II

I

I

از پس ثانویه اووسیت نادرست. «الف» است. صحیح د» و ج «ب، موارد است. آمده وجود به تخمدان) یا (بیضه جنسی غدد درون قطعاً اسپرماتوسیتی هر همانند اووسیتی هر فکري: خط 3 گزینه

در اولیه اسپرماتوسیت خالف بر اولیه اووسیت درست. «ج» میشوند. تشکیل بیضه در ثانویه و اولیه اسپرماتوسیتهاي و تخمدان در ثانویه و اولیه اووسیتهاي درست. «ب» میآید. وجود به بلوغ

همۀ درست. «د» است. جنینی دوران همان در شدن مضاعف حاصل و مضاعفاند کروموزومهایش نیز ثانویه اووسیت میکند. همانندسازي را خود هستهاي و شده میوز وارد جنینی دوران

دارند. پلینوکلئوتیدي چهاررشته و مضاعفاند کروموزومهایشان اووسیتها و اسپرماتوسیتها
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DNA

DNA

بافت فالوپ لولههاي و تنفسی مجاري هستند. صحیح د» و ج «ب، عبارتهاي هستند. مژكدار پوششی بافت داراي فالوپ لولههاي و تنفسی مجاري بدن در که کنید توجه فکري: خط 3 گزینه

شوند. معده وارد میتوانند میشوند، رانده حلق سمت به که میکروبهایی درست. «ب» شود. تولید اووسیت تا نمیدهد رخ جنسی چرخۀ ساله، سه کودك در نادرست. «الف» دارند. مژكدار پوششی

دارد. وجود ماهیچه تنفسی مجاري در هم و فالوپ لوله در هم درست. «د» میشود. مشاهده مخاط کنار در مژك تنفسی مجاري در هم و فالوپ لوله مخاطی الیه در درست. «ج»

272

 

 

میکند. ایجاد گامتها ذخیرة و نگهداري براي مناسب محیطی تناسلی دستگاه مردان در فقط «الف» هستند. نادرست موارد همۀ 4 گزینه

(صورت میکنند. ایجاد میوز توانایی با یاختههایی میتوز، تقسیم با جنینی دوران در فقط زاینده یاختههاي زنان در «ج» ندارند. وجود پیچ در پیچ لولههاي مردان برخالف زنان جنسی غدد درون «ب»

میشود. آزاد تخمدان از است کروماتیدي دو که ثانویه اووسیت زنان در «د» است.) بالغ زن یک مورد در سؤال

273

در را اصلی نقش ترشح با که است غدهاي هیپوفیز درست. «الف» میکند. ایفا را اصلی نقش تخمکگذاري در ترشح با هیپوفیز غده است. صحیح ج» و ب «الف، موارد 3 گزینه

در پروالکتین هورمون درست. «ب» شود. جنین جسمی و ذهنی عقبماندگی باعث میتواند هورمون کمبود که میشود ترشح افزایش باعث تیروئید روي اثر با غده این دارد. تخمکگذاري

میشود. زرد جسم پایداري باعث هورمون باردار خانم در چون نادرست. «د» میگذارد. اثر دراز استخوانهاي غضروفی صفحات بر رشد هورمون درست. «ج» دارد. نقش بدن آب تعادل

274LHLH

T3T3

HCG

ماده و نر گامت بین لقاح هرگونه از حاصل زادة عسل، زنبور در «ب» میکند. تولید میتوز طریق از را خود گامت نر عسل زنبور «الف» میکنند. تکمیل نادرستی به را عبارت موارد همۀ 4 گزینه

از را خود گامت اما بوده جنسی تولیدمثل حاصل نر عسل زنبور «د» ندارد. را (کراسینگاور) همتا کروموزومهاي بین قطعه تبادل توانایی و بوده هاپلوئید نر عسل زنبور «ج» دارد. ماده جنسیت قطعاً

میکند. تولید میتوز طریق

275

شکل پیچیدهترین پستانداران و پرندگان خزندگان، میخوابند. خود تخمهاي روي پالتیپوس و پرندگان درست. «ب» پوستهها. نه پوسته نادرست. «الف» است. صحیح «ب» عبارت فقط 1 گزینه

است. رحم فاقد پالتیپوس نادرست. «د» میگیرد. صورت مادر بدن از خارج نمو نهایی مرحله نادرست. «ج» دارند. را کلیه

276

موارد:  بررسی 3 گزینه

رشتۀ و مولکول یعنی دارد تککروماتیدي کروموزوم طبیعی انسان در پس غیرمضاعف، هاپلوئید یعنی است،

 

میوز از حاصل یاختۀ اسپرماتید، نادرست: «الف» مورد

دارد. را ویژگیها همان یعنی است، اسپرماتید یافتۀ تمایز هم اسپرم . پلینوکلئوتیدي

یعنی دارند. را یکی همتا، کروموزومهاي جفت از یک هر از کدام، هر که میشود حاصل سلول ، میوز پایان در یعنی میشوند، جدا هم از همتا کروموزومهاي میوز در نادرست: «ب» مورد

اسپرماتوسیت و اسپرماتید پس میشوند) جدا خواهري کروماتیدهاي هم میوز در ندارد- را همتا کروموزومهاي که میکند تولید ثانویه اسپرماتوسیت ، میوز با اولیه (اسپرماتوسیت کروموزوم

 

 

ندارند. (همتا) همولوگ کروموزوم دو، هر ثانویه

باشد. هم تاژكدار میتواند اسپرماتید زیر شکل مطابق درست: «ج» مورد

 

 

است. کوتاهتر اسپرم از اسپرماتید زیر شکل مطابق درست: «د» مورد

میکند. پیدا کشیده حالت یاخته و شده فشرده آن هستۀ داده، دست از را خود سیتوپالسم از زیادي مقدار اسپرماتیدها زیر شکل مطابق نادرست: «هـ» مورد

بینابینی های یاخته

برخاگ

های لوله
ساز زامه

بیضه

بر زامه مجرای
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رشتمان

۱کاستمان

۲

و تمایز
شکل تغییر

کاستمان

اسپرم

سرتولی یاخته ستۀ

زا زامه

اولیه یاخته زام

ثانویه یاخته زام

یاختک زام

زامه

 

 

موارد: بررسی 1 گزینه

دارند. بیگانهخواري نقش حبابکی، درشتخوارهاي همانند سرتولی سلولهاي درست: «الف» مورد

نقش (همانند دارند نقش عصبی سلولهاي تغذیه و پشتیبانی در همچنین پشتیبان سلولهاي میبینند. آسیب نخاع و مغز در میلین سازنده پشتیبان سلولهاي بیماري در درست: «ب» مورد

دارند). برعهده سرتولی سلولهاي که تغذیه و پشتیبانی

278

MS

 

 

دارند. نقش اسپرمسازي مراحل تمام در سرتولی سلولهاي درست: «ج» مورد

هستند. اولیه واسپرماتوسیت اسپرماتوگونی شبیه کروموزومی عدد نظر از پس دیپلوئیدند یاختهها این نادرست: «د» مورد

هدایت را اسپرمها تمایز خود ترشحات با دارند وجود اسپرمساز لولههاي دیواره در که سرتولی سلولهاي کنند. تسهیل را اسپرم تمایز تا میکند تحریک را سرتولی سلولهاي ، مردان، در

دارند.  برعهده را باکتريها بیگانهخواري نیز و جنسی سلولهاي تغذیه و پشتیبانی اسپرمزایی، مراحل همه در یاختهها این ضمن در میکنند.

FSH

است:  زیر بهصورت سلول هر ویژگیهاي که میباشند اسپرمها و اسپرماتید و ثانویه اسپرماتوسیت شامل اسپرمزا لولههاي در موجود هاپلوئیدي سلولهاي 3 گزینه

و کنند کامل را میوز قادرند و دارند تقسیم قدرت سلولها این میباشند، اولیه اسپرماتوسیت یعنی خود قبلی سلول میوز و سیتوکینز حاصل و کروماتیدي دو هاپلوئید ثانویه: اسپرماتوسیت

آورند.  بهوجود را اسپرماتیدها هاپلوئیدي سلولهاي

لولههاي وسط سمت به حرکت حین و ندارند تقسیم قدرت سلول این هستند، ثانویه اسپرماتوسیت یعنی خود قبلی سلول میوز و سیتوکینز حاصل و تککروماتیدند و هاپلوئیدي اسپرماتیدها:

همانطور و مییابد کشیده حالت و میگیرند قرار مجزا صورت به سر در شده فشرده آن هسته میدهند. دست از را خود سیتوپالسم از زیادي مقدار سپس و میدهد رخ آنها در تمایزي اسپرمساز

 

 

 

ندارند. حرکت قدرت اما میشود دیده تاژك آنها در میشود دیده شکل در که

قدرت و میشوند. بالغ اپیدیدیم مجراي در که نابالغاند اما یافته تمایز سلولها این میوز و سیتوکینز حاصل نه اسپرماتیدياند سلولهاي تمایز حاصل و تککروماییدیاند و هاپلوئیدي اسپرمها:

مییابند. حرکت

موارد: بررسی

سلولیاند. اتصاالت داراي سیتوکینزاند حاصل که اسپرماتیدها و ثانویه اسپرماتوسیت سلولهاي که کنید دقت درست: «الف» مورد

بینابینی های یاخته

برخاگ

های لوله
ساز زامه

بیضه

بر زامه مجرای

رشتمان

۱کاستمان

۲

و تمایز
شکل تغییر

کاستمان

زا زامه

اولیه یاخته زام

ثانویه یاخته زام

یاختک زام

زامه

یاختههاي تغذیه پشتیبانی اسپرمزایی، مراحل همه در و میکنند. هدایت را اسپرمها تمایز خود ترشحات با دارند وجود اسپرمساز لولههاي دیواره در که سرتولی یاختههاي درست: «ب» مورد

 

 

دارند. برعهده را باکتريها بیگانهخواري نیز و جنسی

مییابند. حرکت قدرت دیدیم اپی در اسپرمها شد گفته که همانطور نادرست: «ج» مورد

میشود. دیده هستهدار سلولهاي همه در ژنها همه کنید دقت درست: «د» مورد

279

2

پروستات:  وظایف و ویژگیها 3 گزینه

 

 

 

مایع ترشح اسفنجی- - گردو اندازه آن- از مجرا یک خروج مثانه) از میزراه یک و شدهاند یکی سمینال وزیکول هر از خروجی مجراي با که بیضه از اسپرمبر مجراي ) آن به مجرا ورود

عدد. مثانه- (پشت) زیر جایگاه: ماده- گامت به اسپرم عبور مسیر در موجود اسیدي مواد کردن خنثی قلیایی- و رنگ شیري

میزراهی: پیازي- وظایف و ویژگیها

پروستات از کوچکتر - جفت یک - روانکننده و قلیایی ترشحات نخودفرنگی- اندازه به آن- از مجرا یک خروج آن- به مجرا یک ورود

280

322

1

موارد:  بررسی 3 گزینه

میشود.  مصرف حرکت براي دم بخش در که میسازد

 

، از سلولی تنفس عمل طی که دارد وجود میتوکندري زیادي تعداد (تنه) میانی بخش در درست: «الف» مورد

کند. هضم را داخلی الیه آن آنزیمهاي تا میشود پاره آکروزوم کیسه خارجی، الیه از اسپرم عبور حین در نادرست: «ب» مورد

دارد.  وجود حلقوي

 

هم میتوکندري در دارد. وجود هسته در سلول ژنتیکی ماده اغلب درست: «ج» مورد

دارد. یکسانی قطر طولش تمام در اسپرم تنه ولی است نازكتر اسپرم، دم انتهاي از بخشی شکل، مطابق نادرست: «د» مورد
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هسته
تن تارک راکیزه

سر
تنه

((تاژکدم

میگردد.  ایجاد آنها در تحرك توانایی آنجا در و میشود منتقل اپیدیدیم به اسپرمساز لولههاي از و ندارد حرکت توانایی اسپرمساز لولههاي در شده ساخته اسپرم نادرست: «هـ» مورد

مرد:  تولیدمثلی دستگاه فعالیت تنظیم در هورمونها نقش 1 گزینه

 

 

میشوند. ترشح دارند، قرار بیضهها درون اسپرمساز لولههاي بین فواصل در که بینابینی سلولهاي از تستوسترون:

اسپرمها تمایز تسهیل سرتولی سلولهاي تحریک : نقش

تستوسترون ترشح بینابینی سلولهاي تحریک : نقش

282

میشوند. ترشح هیپوفیز پیشین بخش از که جنسی غدد محرکه هورمون }دو
FSH

LH

FSH←

LH←

 

 

هورمونها: ترشح تنظیم

شکل مطابق است. منفی خودتنظیمی طریق از هورمون سه هر ترشح تنظیم

کننده آزاد هورمون

هیپوفیز

تستوسترون

یاخته
بینابینی

زامه
ساز زامه وله

LH FSH

 

 

کرد: خالصه چنین را خودتنظیمی موارد میتوان شکل، مطابق

: منفی خودتنظیمی .

مییابد.  کاهش نیز هیپوفیز پیشین بخش از هورمون ترشح آن دنبال به و میشود آزادکننده هورمون کاهش باعث و کرده اثر هیپوتاالموس بر خون در افزایش

است:  شده داده نشان روش دو به که خودتنظیمی .

ترشح مقدار منفی خودتنظیمی روش دو به تستوسترون سپس میکند. تستوسترون ترشح به تحریک را بینابینی سلولهاي زیرا میشود، تستوسترون ترشح افزایش باعث

 

افزایش

میکند. کنترل را

مییابد.  کاهش نیز هیپوفیز توسط ترشح نتیجه در و میشود آزادکننده هورمون ترشح کاهش باعث هیپوتاالموس بر اثر با تستوسترون الف.

میکند.  مهار را ترشح هیپوفیز، پیشین بخش بر اثر با مستقیما تستوسترون ب.

تستوسترون:  خودتنظیمی .

 

 

در بینابینی سلولهاي بر تاثیر ترشح کاهش هیپوفیز پیشین بخش بر تاثیر آزادکننده هورمون ترشح کاهش هیپوتاالموس- بر تاثیر خون در تستوسترون افزایش

تستوسترون ترشح کاهش بیضه

بالعکس. و میدهد کاهش را خود ترشح ، ترشح کاهش طریق از هیپوفیز، پیشین بخش بر تأثیر با تستوسترون همچنین

موارد:  بررسی

میکند.  تستوسترون ترشح به تحریک را بینابینی سلولهاي

 

 

هورمون درست: «الف» مورد

شود. تسهیل اسپرمها تمایز تا میکند تحریک را سرتولی سلولهاي درست: «ب» مورد

میشود. استخوانها و ماهیچهها بهویژه مختلف اندامهاي رشد تحریک باعث نیز تستوسترون و میکند تستوسترون ترشح به تحریک را بینابینی سلولهاي نادرست: «ج» مورد

را سلولها این سرتولی، سلولهاي بر تاثیر با نیز میکند. تحریک را ترشح هیپوفیز پیشین بخش بر تاثیر با و ترشح هیپوتاالموس از آزادکننده هورمون درست: «د» مورد

میشود.  اسپرمها تمایز در تسهیل باعث و تحریک

میکند.  تنظیم را ترشح مقدار آن، کاهش یا افزایش و هیپوتاالموس بر تاثیر با منفی خودتنظیمی در تستوسترون نادرست: «هـ» مورد

− استخوانها1 و ماهیچهها ویژه به مختلف اندامهای رشد تحریک

} − 2

صدا شدن بم

بدن دیگر قسمتهای و صورت در مو روییدن
مردان در جنسی ثانویه صفات بروز

⎫

⎭

⎬

⎪⎪⎪

⎪⎪⎪

تستوسترون نقش

1FSH

FSHFSH

2LH

LHLH

LH

LH

3

←←←← LH

←

LH

LH

FSHFSH

LH

موارد:  بررسی 2 گزینه

 

 

 

 

دارند. را ویژگی این قرمز گلبولهاي ساله دختر بدن در هستند کروموزوم جمله از کروموزوم فاقد هسته بدون سلولهاي درست: «الف» مورد

نمیشوند. تولید هستند کروموزوم یک داراي که جنسی سلولهاي و نمیگیرد انجام میوز تقسیم است نرسیده بلوغ سن به هنوز که ساله دختر یک بدن در نادرست: «ب» مورد

هستند. کروموزوم چند داراي اسکلتی ماهیچه سلولهاي مانند چندهستهاي سلولهاي درست: «ج» مورد

هستند. متوقف پروفاز در و کرده شروع را میوز جنینی دوره در او بدن اولیه اووسیتهاي همه درست: «د» مورد

کامل را میوز اولیه، اووسیتهاي از یکی جنسی دوره هر در یائسگی)، دوره (تا آن از بعد و بلوغ دوران در است. بلوغ از بعد به مربوط میوز، پروفاز در شده متوقف سلول نادرست: «هـ» مورد

را میوز اسپرم با لقاح صورت در و میشود متوقف میوز پروفاز در فالوپ، لوله به ورود و تخمدان از شدن آزاد از پس ثانویه اووسیت میکند، قطبی جسم اولین و ثانویه اووسیت تولید و میکند

میکند.  کامل

283

x5

5x

x

11

21

22

میباشند.  نادرست ج و ب و الف عبارتهاي 2 گزینه

موارد:  بررسی

ترشح هورمون ریز درون سلولهایی عنوان به و میگیرند قرار فولیکولی محرك هورمون تاثیر تحت اما نیستند. میوز تقسیم به قادر و نمیشوند محسوب زاینده فولیکولی سلولهاي «الف»: مورد

میکنند.
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نمیکند. رشد فولیکول دوران، این در اما میکنند ایجاد اولیه اووسیت دومیلیون حدود خود تقسیمات با اووگونی سلولهاي جنینی، دوران در میشود. انجام بلوغ دوران از فولیکول رشد «ب»: مورد

نمیشود. تخمدانی دوره وارد بنابراین و میروند بین از بلوغ سن به رسیدن تا جنینی دوران در شده ایجاد اووسیتهاي بیشتر «ج»: مورد

میشوند. متوقف میوز پروفاز ي مرحله در جنینی دوران در اولیه اووسیت سلولهاي و میباشد جنینی دوران از میوز تقسیم شروع (!!! کنید (دقت «د»: IIمورد

است.  درست ج» و «الف 2 گزینه

 

 

موارد: بررسی

درست: الف مورد

 

 

نگیرد. صورت لقاح یعنی نگیرد صورت باروري که میشود آغاز صورتی در بعدي جنسی دوره نادرست: ب مورد

میشود. زیاد آن مرتعشی فعالیت

 

تأثیر با و میرسد خود مقدار بزرگترین به جنسی دوره دوم نیمه در زرد جسم نادرست: «ج» مورد

میکنند. رشد به شروع بلوغ، به رسیدن از پس فولیکولها ولی میشود آغاز جنینی دوران در اولیه اووسیتهاي تشکیل درست: «د» مورد

285

LH

موارد:  بررسی 3 گزینه

 

 

میآورند. بهدست مادر رحم جدار شده هضم بافتهاي از را خود نیاز مورد موادغذایی جنین سلولهاي لقاح، از بعد اول هفته در جفت نشدن تشکیل دلیل به درست: «الف» مورد

آمینون) شامه (درون آمینون درونی پرده نه است جنین) شامه (برون کوریون یعنی جنین بیرونی پرده به مربوط انگشتی زواید شکل، مطابق نادرست: «ب» مورد

درونی تودة

ایجاد  شدهحفرة

هایمویرگ 
رحم دیوارة

زوائد
انگشتی

جنین شامۀ برون

جنین شامۀ درون

اولیه.  اووسیت میوز نه میشود کامل اووسیت داخل به اسپرم سر ورود بهدنبال ثانویه اووسیت میوز نادرست: «ج» مورد

پیدا افزایش مثبت خودتنظیمی با هم ترشح جنسی دوره میانه در استروژن افزایش با و مییابد افزایش مثبت خودتنظیمی با اکسیتوسین رحم،ترشح انقباضات افزایش با درست: «د» مورد

میکند. 

286

LH

موارد:  بررسی 1 گزینه

ملکه بکرزایی حاصل و است کروموزومی که نر زنبورعسل اما میکند تولید گامت میوز با و میباشد کروموزومی و است نر عسل زنبور و ملکه لقاح حاصل ماده زنبور نادرست: «الف» مورد

 

 

میکند. تولید گامت میتوز با میباشد،

دارد. همتا کروموزوم خود پیکري سلولهاي در پس است کروموزومی ماده عسل زنبور درست: «ب» مورد

دارد.  کروموزومی نر زنبورعسل از بیشتري ژنهاي کرموزومی ماده زنبورعسل درست: «ج» مورد

حاصل است، ملکه و نر زنبورعسل لقاح حاصل که ماده زنبورعسل ولی میکند دریافت ملکه از را خود ژنهاي پس میشود ایجاد ملکه بکرزایی از نر زنبورعسل درست: «د» مورد

میکند.)  دریافت نر زنبور از و ملکه از را خود ژنهاي (یعنی میباشد. او ژنهاي یعنی ملکه کروموزوم

287

2nn
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2nn

100%n
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موارد:  بررسی 3 گزینه

بازند.  قلب به یاختهاي بین فضاي از همولنف ورود هنگام تنها و بستهاند قلب انقباض هنگام دریچهدار، منافذ نادرست: «الف» مورد

دیپلویید(ماده) زنبور ایجاد سبب و داشته را تخمک با لقاح قابلیت اسپرمها این میکند. تولید اسپرم خود، کروموزمهاي تعداد کاهش بدون و میتوز تقسیم طریق از نر، زنبور درست: «ب» مورد

میشوند. 

 

 

ندارد. تنفسی گازهاي انتقال در نقشی قلب، و مواد گردش دستگاه است، نایدیسی تنفس داراي که زنبور در نادرست: «ج» مورد

ندارند. قابلیتی چنین و بوده عقیم ماده، کارگر زنبورهاي دارد، را قابلیت این ملکه زنبور فقط واقع، در نادرست: «د» مورد
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تخمدان در یک میوز قطبی). گویچۀ اولین و ثانویه (اووسیت میشود ایجاد یاخته دو اسپرم، بدون زایی تخمک در و یاخته سه اسپرم حضور با تخمکزایی در یاخته، چهار اسپرمزایی در 4 گزینه

زنبور اسپرم و میآورد وجود به را نر زنبور میتوز با تخمک نر، عسل زنبور ایجاد در نمیشود. انجام تخمکزایی در دو میوز باشد، نداشته حضور اسپرم اگر میشود. انجام رحم لوله در دو، میوز و

میشود.  تولید میتوز توسط نر، عسل

289

 

 

است. نادرست ب و الف مورد تنها 2 گزینه

کند. بکرزایی میتواند ملکه زنبورعسل میکند. ایجاد موزاییکی تصویري و میکند یکپارچه را میشود منتقل مرکب چشم از که اطالعاتی حشرات عصبی دستگاه

موارد:  همۀ بررسی

 

 

 

 

این وارد (غیرفعال) اسمز طریق از آب آن پی در و ترشح، مالپیگی لولههاي به همولنف از کلر و پتاسیم یونهاي دارند. مالپیگی لولههاي نام به روده به متصل دفعی سامانۀ حشرات الف) مورد

گزینه) (رد میشود. لولهها

گزینه) (رد میدهند. انجام بکرزایی و داخلی لقاح با جنسی تولیدمثل بلکه ندارند، هرمافرودیت یا نرماده عسل زنبور ب) مورد

گزینه) (تأیید دارد. هم حفاظتی وظیفۀ حرکت، به کمک بر عالوه اسکلت جانوران، این در هستند. بیرونی اسکلت داراي جانوران از نمونههایی سختپوستان و حشرات ج) گزینۀ

گزینه) (تأیید میکنند. برقرار ارتباط یکدیگر با فرومون از استفاده با زنبورها مانند جانوران بعضی د) مورد

290

صحیحاند.  (د) و (ج) موارد 2 گزینه

موارد:  بررسی

زیادي مقدار آزادشدن براي محرکی آن، یکبارة افزایش دوره، چهاردهم روز حدود اما منفی)؛ (بازخورد میکند ممانعت و آزادشدن از استروژن اندك افزایش الف) مورد

گزینه)  (رد است. مثبت بازخوردي که میشود پیشین هیپوفیز از و

گزینه) (رد شود. آغاز لقاح فرآیند و کند برخورد ثانویه یاختۀ مام با زامه که میشود کامل زمانی کاستمان) (تقسیم تخمکزایی مراحل ب) مورد

پیشین بخش هورمونهاي میشود باعث مهارکننده و آزادکننده آنزیمهاي ترشح با زیرنهنج دارد. قرار زیرنهنج، تنظیم تحت میکند) ترشح را

 

و (که هیپوفیز پیشین بخش ج) مورد

گزینه) (تأیید شود. متوقف آنها ترشح اینکه یا شوند ترشح

گزینه) (تأیید مؤثراند. پروژسترون) و (استروژن زنانه هورمونهاي ترشح و رحمی چرخۀ بر هورمونها، این دو هر د) مورد
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FSHLH

FSHLH

FSHLH

 

 

هستند. صحیح (ب) و (الف) موارد 2 گزینه

میآورد. پدید هستند نر زنبورهاي که را (هاپلوئیدي) تکالد زادههایی و کرده تولیدمثل تنهایی به ملکه زنبور بکرزایی، طی کند. بکرزایی میتواند که است حشرهاي ملکه، زنبورعسل

موارد:  همۀ بررسی

گزینه)  (تأیید میکند. ایجاد موزاییکی تصویري و میکند یکپارچه را میشود منتقل مرکب چشم از که اطالعاتی حشرات عصبی دستگاه الف) مورد

گزینه)  (تأیید میکنند. برقرار ارتباط یکدیگر با فرومون از استفاده با زنبورها مانند جانوران بعضی ب) مورد

لولهها این وارد (غیرفعال) اسمز طریق از آب آن پی در و ترشح، مالپیگی لولههاي به همولنف از کلر و پتاسیم یونهاي دارند. مالپیگی لولههاي نام به روده به متصل دفعی سامانۀ حشرات ج) مورد

گزینه)  (رد میشود.

گزینه) (رد هستند. خود بدن در مویرگ فاقد و بوده باز خون گردش داراي حشرات د) مورد

292

 

 

اسپرم حرکت براي الزم انرژي بیشتر کند. پیدا حرکت توانایی عبارتی به یا شود بالغ تا بماند آنجا در ساعت باید حداقل اسپرم که است اپیدیدیم اسپرم ذخیرة محل درست. الف- 3 گزینه

بیشتر که خواندیم فصل یازدهم زیست درسی کتاب در میشود. تامین این هوازي تنفس طی در و میشود تامین میانی قطعۀ میتوکندريهاي توسط اسپرمبر لولۀ سمت به اپیدیدیم از

میشود. انجام میتوکندري درون در و هوازي واکنشهاي توسط کند ماهیچهاي تارهاي انقباض انرژي تامین

میشود. انجام مساوي سیتوکینز با اسپرمها تولید که میدانیم و میشود تامین اسپرم وزیکول توسط تخمک دور ژلمانند خارجی الیههاي تخریب براي الزم آنزیمهاي درست. ب-

درست میزاره است گفته چون میشود غلط میزناي میگفت اگر کنید دقت ) است. میزراهی – پیازي غدد عهدة بر میزراه، ادرار کم مقدار کردن خنثی براي قلیایی مایع تأمین درست. ج-

میباشد).

دیده گلیکولیز فرآیند انسان بدن هستهدار سلول هر در میشود. تولید نیز گلیکولیز فرآیند طی در میشود، اضافه زامهها به سیمنال وزیکول غدة توسط که این بر عالوه فروکتوز قند – نادرست د-

میشود. 

29318

ATP3

 

 

 

 

قابل سمینال وزیکول غدة میزناي مجاورت در و میکنیم مشاهده را میزناي دو اسپرم لوله دو بین دارد، قرار اسپرمبر لولۀ اطراف در سمینال) (وزیکول دان گشناب غدة - درست الف) 2 گزینه

میکند. فراهم را اسپرمها فعالیت براي الزم انرژي فروکتوز میکند. اضافه اسپرمها به را فروکتوز از غنی مایعی غده، این است. مشاهده

توسط شده ترشح قلیایی مادة اما مینمایند. وارد میزراه میانۀ به را خود ترشحات میزراهی، - پیازي غدد میکنند. ترشح قلیایی مواد میزراهی، - پیازي و پروستات غدههاي - نادرست ب)

است. اسپرم ورود حین تخمک خارجی الیههاي اسیدي خاصیت کردن خنثی براي پروستات

میکنند. ترشح قلیایی مواد میزراهی - پیازي غدد و پروستات غدة فقط اما میکنند، آن وارد را خود ترشحات که هستند لولهمانندي مجاري داراي برونریز، غدد همۀ - نادرست ج)

میکند. دریافت را سمینال) (وزیکول دان گشناب غدة ترشحات مثانه پشت و کنار از عبور حین در اسپرمبر لولههاي از کدام هر - درست د)

294

 

 

 

 

میشوند. خارج بدن از میزناي)، (نه میزراه طریق از اسپرمبر، مجاري از عبور با الف-اسپرمها 2 گزینه

نداریم. حرکت توانایی داراي اسپرم اپیدیدیم از قبل و میشوند ایجاد اپیدیدیم در حرکت توانایی داراي ب-اسپرمهاي

میکند. نابود را باکتريها دیوارة انسان بدن دفاعی اول خط در که است آنزیمی لیزوزیم است. لیزوزیم حاوي شده، ترشح مخاطی مایع و هستند مخاط داراي تناسلی و ادراري مجاري انسان در ج-

میشوند. وارد (اسپرمبر) زامهبر مجراي به و خارج اپیدیدیم از بیضه کیسۀ پایینی سطح در اسپرمها د-

295

 

با میباشد. نادرست عبارت پس دارند، قرار بیضه درون و اسپرمساز لولههاي بین بینابینی یاختههاي که صورتی در اسپرمساز» لولههاي درون بینابینی «یاختههاي است گفته سوال متن 1 گزینه

باشیم. درست موارد یا مورد دنبال باید ما پس نباشد. یکسان فوق متن با نادرستی یا درستی نظر از که شده خواسته ما از مواردي سوال صورت به توجه

موارد: بررسی
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کنند. پیدا تحرك توانایی تا بمانند آنجا در ساعت حداقل باید و نیستند حرکت به قادر اپیدیدیم به ورود ابتداي در اسپرمها درست. الف- مورد

میآورند. بهدست را خود تحرك قدرت اپیدیدیم در اسپرمها چون نادرست. ب- مورد

میکنند.  خنثی را اسیدي محیط پروستات ترشحات نادرست. ج- مورد

میشود.  اضافه اسپرمها به سمینال وزیکول ترشحات بلکه نمیشوند. سمینال وزیکول وارد اسپرمها نادرست. د- مورد

18

 

 

ب. و الف موارد میباشد نادرست مورد 2 گزینه

میکنند. میزراه وارد کنند نمی دفران وارد را خود قلیایی ترشحات میزراهی پیازي غدد الف-

 

 

داریم. پروستات یک فقط نداریم. مرد یک بدن در پروستات غدد ب-

نمیشوند. متحرك آنها تاژك و نشوند بالغ است ممکن اسپرمها اپیدیدیم به آسیب صورت در میشود آغاز اپیدیدیدم از اسپرمها تاژك حرکت درست. ج-

بدن مثلی تولید دستگاه در چون موضوع این علت به پس دارند گیرنده انسان بدن سلولهاي اغلب در هورمون دو این که میکند ترشح

 

و تیروئیدي هورمونهاي تیروئید غدة درست. د-

شود. ایجاد اختالل مثلی تولید دستگاه در است ممکن تیروئید غده عملکرد در اختالل اثر در گفت میتوان دارند، گیرنده نیز مرد

2972

T 3T 4

میشوند.  آزاد فولیکولی یاختههاي از تعدادي و قطبی گویچۀ اولین ثانویه، اووسیت تخمکگذاري، زمان در است. صحیح «د» مورد فقط 1 گزینه

موارد:  بررسی

 

 

 

میشود. انجام مساوي صورت به فولیکولی یاختههاي سیتوپالسم تقسیم الف)

نیست. صادق فولیکولی یاختههاي براي ج) و ب

میشود. انجام مثبت بازخوردي تنظیم هیپوفیزي، هورمونهاي و استروژن جنسی هورمون بین تخمکگذاري از قبل د)

298

است.  صحیح «د» عبارت تنها 2 گزینه

ساختار است. غیرجنسی کروموزوم یک که میباشد « » شماره کروموزوم همان

 

 

عامل سازندة ژن حاوي کروموزوم که کنید دقت نمیکنند، صدق اسپرماتوگونی دربارة عبارات این ب) و الف

ندارد. را میوز کاهشی تقسیم انجام توانایی اسپرماتوگونی میشود. تشکیل « » پروفاز مرحله در نیز کروماتیدي چهار

ندارند. تقسیم توانایی اسپرماتیدها که کنید دقت است. اسپرماتید ،« » میوز در نیز آن از حاصل یاختۀ که میباشد ثانویه اسپرماتوسیت ،« » میوز از حاصل یاختۀ ج)

تا که بفرمایید دقت ندارند. حرکت قدرت ابتدا در بیضه در شدن تشکیل هنگام به اسپرمها میشوند، جدا هم از یاختهها و میشود تکمیل سیتوپالسم تقسیم اسپرم، به اسپرماتید تبدیل حین در د)

است. نشده تکمیل سیتوپالسم تقسیم و دارند اتصال هم به یاختهها مرحله این از قبل
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Rh1

1

12

است.  صحیح «د» مورد فقط 2 گزینه

نکند، خورد بر اسپرم به که زمانی تا ثانویه اووسیت میشود. تبدیل ثانویه اووسیت به و میکند تکمیل را میوز جنسی دورة یک طی سپس و میشود متوقف میوز پروفاز مرحلۀ در اولیه اووسیت

نمیکند.  کامل را میوز

میروند.  بین از و نمیکنند کامل را میوز گاه هیچ اولیه اووسیتهاي بیشتر ب) و الف

کروموزومها. نه دارد؛ وجود جنسی کروموزوم یک سالم، ثانویۀ اووسیت یک در ج)
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