
فصل اول : زیست شناسی دیروز، امروز و فردا

MrKonkori : کانال آقاي کنکور

نام آزمون: شمارشی زیست دهم آقاي کنکور

چند مورد از جمالت زیر از لحاظ علمی به درستی بیان شده است؟   . 1

الف) امروزه مقدار قابل توجهی از برنج و گندمی که می خوریم اصالح شده اند و محصوالت بهتر و بیشتر تولید می کنند. 

ب) امروزه بیماري قند و افزایش فشارخون مهار شده اند و با مصرف داروهاي جدید دیگر مرگ آور نیستند. 

) افراد، هویت انسان ها را به آسانی شناسایی می کنند.  ج)امروزه با استفاده از دناي (

د) امروزه با استفاده از اطالعاتی که از مولکول هاي دناي افراد بدست می آورند، از بیماري هاي ارثی خبردار می شوند که ممکن است در آینده به سراغ آن

فرد بیاید.

چهار مورد سه مورد دو مورد یک مورد

DNA

چند مورد از عبارات زیر صحیح می باشد؟   . 2

الف) بررسی تعامل جانداران با محیط از سطح اجتماعات زیستی آغاز می شود. 

ب) یاخته تنها سطحی از حیات است، که تمام ویژگی هاي  هفت گانه جانداران را داراست. 

ج) همۀ جانداران موجود در زیست بوم ها توانایی پاسخ مشابه به محیط را دارا هستند. 

د) زیست شناسان قادر به مشاهدة مستقیم وغیرمستقیم پدیده هاي طبیعی هستند. 

و) در هم ایستایی تغییرات درونی پیکر جانداران متناسب با شرایط ثابت محیطی،تنظیم می شود.

4321 مورد  مورد  مورد  مورد     

چند مورد از گزینه هاي زیر با جزئی نگري در زیست شناسی قابل بررسی می باشد؟   . 3

الف) ویژگی هایی که در هر سطح جدید از حیات بروز می کند از ویژگی هاي قبلی پیچیده تر است. 

ب) با پیشرفت زیست شناسی مشخص شده است که ارتباط تنگاتنگی بین جانداران و ریزاندامگانِ هم زیست با آن ها وجود دارد. 

ج) تولید و استفاده از فناوري هاي نوین زیستی نتیجه تغیر نگرش زیست شناسان می باشد. 

د) ایجاد تصویري بزرگ تر از سامانه هاي پیچیده موجب درك بهتر آن ها می شود. 

هـ) تولید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی نتیجه همکاري زیست شناسان و متخصصان دیگر رشته هاي علمی می باشد. 

و) زیست شناسان توانسته اند بسیاري از ساختار هاي زنده را بشناسند ولی در ایجاد تصویري جامع از آن ها ناتوان بوده اند.

مورد  4321 مورد  مورد  مورد 

چند مورد از گزینه هاي زیر جملۀ مورد نظر را به درستی تکمیل می کند؟   . 4

نمایی بزرگ، کلی و معنا دار از سامانه هاي زیستی زمانی ایجاد می شود که  ..................  

الف) همۀ عوامل زنده و غیر زندة موثر بر حیات را بررسی کنیم. 

ب) حداکثر در سطح بوم سازگان ها به مطالعه و بررسی آن ها بپردازیم. 

ج) ارتباط چند سویۀ اجزا با یکدیگر را بررسی کنیم. 

د) سطوح سازمان یابی حیات را چیزي بیش از اجزاي سازنده آنها بدانیم.

4321 مورد  مورد  مورد  مورد 
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فصل دوم : گوارش و جذب مواد

چند مورد از گزینه هاي زیر جملۀ مورد نظر را به درستی تکمیل می کند؟   . 5

زیست شناسان نمی توانند با  ..................  

الف) بررسی و مطالعۀ ساختارهاي غیر زندة گیاهان زراعی به تنوع زیستی موجود در این گونه ها پی ببرند. 

ب) بررسی و مطالعۀ عوامل غیرزندة موثر بر حیات گیاهان خودرو، جانداران تراژِن بهتري تولید کنند. 

ج) مشاهده و اندازه گیري علت پدیده هاي طبیعی،محدوده هاي علم زیست شناسی را گسترش دهند. 

د) مشاهده مستقیم و غیر مستقیم ساختارهاي غیر طبیعی در جانداران به بررسی حیات در این جانداران بپردازند. 

هـ) با بررسی اجزاي یک جاندار به درك کاملی از آن برسند و نمایی کلی و معناداري از آن پیدا کنند. 

و) استفاده از نگرش بین رشته اي، ارتباط چند سویه سطوح مختلف سامانه هاي زیستی را مشاهده کنند.

4321 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد از موارد زیر در رابطه با سطوح مختلف حیات به درستی بیان  شده است؟   . 6

الف) اولین سطح براي کل نگري با محیط برخالف سطح باالیی آن توانایی پذیرش زاده هاي نازا را ندارد. 

ب) اولین سطح براي کل نگري اجزاي سطح برخالف سطح پایینی آن توانایی استقالل براي حیات را دارد. 

پ) اولین سطحی که تعامل تولید مثل را شکل می دهد، همانند آخرین سطح آن، می تواند یک گونه تشکیل دهد. 

ت) اولین سطحی که تفاوت هاي فردي در آن دیده می شود، برخالف سطح پایینی آن توانایی پذیرش تنوع را دارد.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد از موارد زیر به  درستی بیان شده است؟   . 7

الف) تفاوت بوم سازگان هاي یک زیست بوم در آب و هواي آن هاست. 

ب) جمعیت هاي مستقل از یکدیگر توانایی تولیدمثل با یکدیگر را ندارند. 

پ) با کنار هم قرار گرفتن زیست بوم هاي مختلف بوم سازگان به وجود می آید. 

ت) هیچ یک از جانداران حاضر در یک اجتماع، توانایی تولید مثل با یکدیگر را ندارند.

صفر مورد  دو مورد  سه مورد  یک مورد 

با توجه به عبارات زیر می توان گفت  ..................  بیان شده است.   . 8

الف) درك ارتباط اجزاي بدن جانداران با محیط زیست، آن ها را سامانه اي ساده تر می نمایاند. 

ب) زیست شناسان امروزي، با مطالعۀ اجتماع اجزاي موجودات زنده، آن ها را بهتر درك می کنند. 

ج) کل نگري، درك این که چرا مولکول هاي آب خواصی مشابه اتم هاي خود دارند را ممکن ساخته است. 

د) ویژگی هاي واحدهاي ساختاري و عملکردي بدن، چیزي بیش از مجموع ویژگی هاي اجزاي سازندة آن هاست.

«ج» همانند «ب» و «د» به نادرستی «د» برخالف «الف» و «ج» به درستی «ب» و «ج» همانند «د» به نادرستی «الف» و «د» برخالف «ب» به درستی

چند مورد از جمالت زیر، جاي خالی را به درستی تکمیل می کند؟    . 9

«در عمل انتشار مواد از عرض غشاي یاخته  .................. » 

الف)  مصرف نمی شود. 

ب) شیب غلظت و انرژي جنبشی مولکول ها نقش منفی دارند. 

ج) مولکول ها از جاي پرتراکم به جاي کم تراکم حرکت می کنند. 

د) در نهایت غلظت ماده در دو طرف غشاء کاهش می یابد.

چهارمورد سه مورد  دو مورد  یک مورد 
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چند مورد از جمالت زیر در مورد بافت پیوندي به درستی بیان شده است؟   . 10

الف) فاقد مادة زمینه اي هستند.  

ب) در اطراف یاخته هاي خود کالژن دارند. 

ج) در انواع آن مقدار و نوع رشته هاي پروتئینی متفاوت است. 

د) دربعضی از انواع این بافت ماده اي هم جنس با غشاي پایه دیده می شود.

چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد 

چند مورد از جمالت زیر به نادرستی بیان شده است؟   . 11

الف) میزان رشته هاي کالژن در بافت پیوندي متراکم بیشتر از سست است. 

ب) تعداد یاخته هاي بافت پیوندي متراکم، بیشتر از بافت پیوندي سست است. 

ج) میزان مادة زمینه اي بافت پیوندي متراکم کمتر از بافت پیوندي سست است.  

د) انعطاف پذیري بافت پیوندي متراکم از بافت پیوندي سست کمتر است.

چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد 

در مورد یاخته هاي بافت پوششی لوله گوارش، چند مورد از عبارت هاي زیر درست است؟   . 12

الف) برخی از این یاخته ها، می توانند مولکول هاي گوناگون را از لوله دریافت کرده و به فضاي بین یاخته اي وارد کنند. 

ب) گروهی از موادي که توسط این یاخته ها ساخته می شود، توانایی تنظیم فعالیت هاي دستگاه گوارش را دارند. 

ج) مواد ترشح شده از این یاخته ها، در گوارش غذاها بی تأثیرند. 

د) یکی از موادي که از این یاخته ها تولید می شود، یک ترکیب گلیکوپروتئینی جاذب آب فراوان دارد.

1234

چند مورد، عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟   . 13

 .................. موجود در بزاق می تواند ..................  

الف) لیزوزیم – باعث نابودي باکتري هاي درون دهان شود. 

ب) بی کربنات – باعث آسانی بلع شود. 

ج) گلیکو پروتئین – در قسمت هاي دیگري از لولۀ گوارش هم ترشح شود. 

د) آمیالز – به گوارش نشاسته در دهان کمک کند.

1234

در مورد بافت پیوندي چند مورد از جمله هاي زیر درست است؟   . 14

الف) بافت پیوندي ُسست و متراکم، از نظر میزان رشته هاي کالژن با هم متفاوتند، اما از نظر تعداد یاخته ها به هم شبیهند. 

ب) بافت پیوندي سست معموًال بافت پوششی را پشتیبانی می کند.  

ج) در ساختار کلی قلب، بافت پیوندي سست دیده می شود. 

د) ماده زمینه اي بافت پیوندي سست چسبناك است و به جنس غشاي پایه، بسیار شبیه است.

1234

در جانور مقابل، چند عبارت، می تواند درست باشد؟   . 15

الف) این جانور فرایند گوارش درون یاخته اي را در اجزاي غشادار ادامه می دهد. 

ب) یاخته هاي موجود در حفرة گوارشی این جانور، ذره هاي غذایی را با درون بري دریافت می کنند. 

ج) این جانور فاقد دهان می باشد، اما حفرة گوارشی دارد. 

د) این جانور، غذا را توسط بازوهایی که دارد، به سمت دهان خود می برد.

1234
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چند مورد ازجمالت زیر درمورد ساختار الیه هاي لوله گوارشی به درستی بیان شده است؟   . 16

الف) درالیه بیرونی برخالف الیه زیرین آن بافت پیوندي سست دیده می شود.  

ب) درالیه ماهیچه اي همانند الیه بیرونی رگ هاي خونی دیده می شود. 

ج) درالیه بیرونی همانند الیه ماهیچه اي نوعی بافت پوششی دیده می شود. 

د) درالیه بیرونی برخالف الیه ماهیچه اي شبکه اي از اعصاب دیده نمی شود.

چهارمورد سه مورد دومورد یک مورد

چند مورد، در مورد بیماري یرقان صحیح است؟    . 17

الف) ادرار روشن تر می شود.                         ب) غلظت بیلی روبین خون زیاد می شود. 

ج) وزن فرد کاهش می یابد.                            د) مدفوع تیره تر می شود.

1234

چند مورد از موارد زیر جملۀ مقابل را به درستی تکمیل می کند؟   . 18

یاخته هاي کناري دیوارة معدة انسان، ..................  

الف) در گلبول سازي تأثیر افزایشی دارند. 

ب) تعداد آن ها در بخش میانی حفرة معده بیش تر از عمق است. 

ج) جسم گلژي در آن ها فعالیت زیادي دارد.  

pHد) در تغییر  درون لولۀ گوارش نقش ندارند.

1423

چند مورد در ارتباط با مایع بین یاخته اي نادرست می باشد؟   . 19

الف) با همۀ پروتئین هاي غشاي یاخته در ارتباط می باشد. 

ب) مایع بین یاخته اي به طور دائم مواد مختلفی را با خون مبادله می کند. 

ج) خون، مواد دفعی مانند کربن دي اکسید را به مایع بین یاخته اي می دهد تا به کمک آن دفع شود. 

د) در فرآیند اگزوسیتوز ( برون رانی ) ذره هاي بزرگ همراه با کیسه ي غشایی و با مصرف انرژي به درون مایع بین سلولی آزاد می شوند.

  1234

چند مورد به درستی بیان شده است؟   . 20

در ارتباط با غشاي یاخته هاي جانوري می توان گفت .................. . 

الف) چهار حلقۀ هر مولکول کلسترول فقط در یکی از دوالیه ي غشا قرار دارند. 

ب) مولکول هاي کلسترول در هر دو الیه ي غشا یافت می شوند. 

ج) اسیدهاي چرب فراوان ترین مولکول هاي موجود در غشا می باشند. 

د) بعضی از کربوهیدرات هاي غشا با مایع بین یاخته اي در تماس می باشند.

4321

چند مورد از موارد زیر درست می باشد؟  . 21

الف) کربوهیدرات هاي موجود در غشاي سلول هاي پوششی مري با هر نوع مولکول لیپیدي غشا پیوند برقرار می کنند. 

ب) همۀ مونوساکاریدهاي غشاي سلولی حداقل با یک مونوساکارید دیگر اتصال دارند. 

ج) همۀ فسفولیپیدهاي الیه ي خارجی غشاي سلول پوششی مري، با رشته هاي پروتئینی کالژن و کشسان در ارتباط اند. 

د) عبور مواد از غشاء فقط از طریق مولکول هاي پروتئینی غشا انجام می شود.
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چند مورد در ارتباط با روش هاي عبور مواد از غشا درست می باشد؟   . 22

الف) هنگامی که غشاي تراوا بین دو محلول وجود داشته باشد اسمز رخ نمی دهد. 

ب) پروتئین هاي تولید شده در سلول می توانند از طریق پروتئین هاي سراسري غشا با مصرف انرژي خارج شوند. 

ج) انتشار ساده همانند انتشار تسهیل شده فقط در سلول هاي زنده انجام می شود. 

د) در اسمز و انتشار ساده همانند انتشار تسهیل شده، انرژي جنبشی مولکول ها عامل حرکت آن ها است.

صفر 321

چند مورد در ارتباط با روش هاي عبور مواد از غشا که به انرژي نیاز دارند صحیح می باشد؟   . 23

الف) انتقال فعال فرآیندي است که موجب افزایش تعداد نوکلئوتیدهاي  فسفاته می شود. 

ب) همه ي یاخته هاي زنده قادر به آندوسیتوز و یا اگزوسیتوز می باشند. 

ج) در آندوسیتوز همانند اگزوسیتوز قسمتی از غشاي سلول از آن جدا می شود.  

د) در انتشار تسهیل شده همواره مواد در جهت شیب غلظت جابه جا می شوند.

صفر    

3
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چند مورد در ارتباط با بافت هاي پیوندي نادرست است؟   . 24

الف) بافت پیوندي متراکم نسبت به بافت پیوندي زیر بافت پوششی لولۀ گوارش، مادة زمینه اي کم تر، یاخته هاي کم تر، مقاومت بیشتر و انعطاف کم تر دارد. 

ب) در الیۀ ماهیچه اي لولۀ گوارش همانند الیۀ مخاطی و زیر مخاطی، بافت پیوندي سست وجود دارد. 

ج) رشته هاي کالژن به عنوان بخشی از مادة زمینه اي در بافت پیوندي سست و متراکم قابل مشاهده اند. 

د) در انواع بافت پیوندي مقدار و نوع رشته ها و مادة زمینه اي متفاوت است.

1234

چند مورد، در ارتباط با الیه هاي دیوارة لولۀ گوارش انسان درست است؟   . 25

الف) در دیوارة معدة انسان، الیۀ ماهیچه اي حلقوي بین دو بخش داراي قدرت انقباضی قرار دارد. 

ب) صفاق بخشی از الیۀ بیرونی لولۀ گوارش در حفرة شکمی است.  

ج) در هر الیه اي از لولۀ گوارش که شبکۀ یاخته هاي عصبی دیده می شود، رشته هاي کالژن نیز دیده می شود. 

د) در سراسر لولۀ گوارش، الیه اي که داراي رگ هاي خونی فراوان است با ماهیچۀ حلقوي دیوارة لولۀ گوارش در تماس است.

4321

چند مورد از موارد زیر دربارة غشاي سلول جانوري درست است؟    . 26

الف) هیدارت هاي کربن را نمی توان متصل به پروتئین هاي سطح داخل غشاء یافت. 

ب) مولکول هاي کلسترول در هر دو الیۀ غشاء و در مجاورت سر فسفولیپیدها یافت می شوند. 

ج) هیدارت هاي کربن غشاء به صورت غیر منشعب، متصل به لیپید و یا پروتئین هاي غشایی هستند. 

د) بیشترین مولکول هاي غشایی، از لیپیدها و بزرگ ترین مولکول هاي غشایی از پروتئین ها هستند. 

ه) برخی پروتئین هاي غشایی فقط با یک الیه از فسفولیپیدهاي غشایی تماس دارند.

  1234

چند مورد از موارد زیر دربارة عبور مواد از غشاهاي یاخته اي درست است؟   . 27

الف) فرایند هاي آندوسیتوز و اگزوسیتوز نوعی انتقال فعال محسوب می شوند و با صرف انرژي همراه اند. 

ب) در فرایند برون رانی و درون بري همیشه باید پیوندهاي پرانرژي  شکسته شود. 

ج) انتقال فعال در تمامی سلول هاي زنده ولی آندوسیتوز و اگزوسیتوز فقط در برخی سلول هاي زنده می تواند روي دهد. 

د) در فرایندهاي درون بري و برون رانی، امکان انتقال مولکول هاي کوچک بین دو طرف غشاي سلول وجود ندارد.

ATP

1234

5

شمارشی زیست دهم آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



چند مورد از موارد زیر، بین فرایندهاي درون بري و برون رانی مشترك است؟   . 28

الف- تعداد مولکول هاي هیدرات کربن غشایی تغییر می کند. 

ب- غلظت مولکول هاي جابه جا شده در دو سوي غشاي یاخته در نهایت برابر می شود. 

ج- به شکسته شدن پیوند در یکی از مولکول هاي پرانرژي سلول نیاز دارد. 

د- می تواند در سلول هاي باکتري و جانوري براي عبور ذرات بزرگ از غشاء یاخته روي دهد.

1234

چند مورد از موارد زیر دربارة بافت پیوندي صحیح است؟   . 29

الف) رشته هاي کالژن و رشته هاي ارتجاعی را در این بافت بخشی از مادة زمینه اي در نظر می گیرند. 

ب) در انواع بافت هاي پیوندي، مقدار و نوع رشته ها و ماده زمینه اي با یکدیگر متفاوت اند. 

ج) بافت پیوندي نسبتاً انعطاف پذیر،  بی رنگ،  چسبنده و داراي مقادیر زیادي رشته هاي کالژن است. 

د) مقاومت بافت پیوندي متراکم همانند میزان رشته هاي کالژن در آن زیاد است.

3412

چند مورد از موارد زیر دربارة بافت هاي جانوري صحیح است؟    . 30

الف)در غدة بزاقی که داري انواعی از سلول هاي پوششی با اندازه هاي متفاوت است یک مجراي بزاق می تواند ترشحات چندین حفرة داراي سلول هاي

ترشح کننده را جمع آوري کند. 

ب) یاخته هایی از بافت عصبی که فاقد زائده هاي سیتوپالسمی می باشند می توانند آکسون را احاطه کند. 

ج) سلول ماهیچه اسکلتی سریع تر از ماهیچه صاف منقبض شده و مدت زمان بیشتري انقباض را نگه می دارد. 

د) نوعی بافت پیوندي می تواند در کف دست ها نقش ضربه گیري و عایق حرارتی را عالوه بر ذخیره انرژي بر عهده داشته باشد.

4213

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟   . 31

الف) بین دو بخش از لولۀ گوارش می توان نوعی اسفنکتر یافت. 

ب) تنها بخش کیسه مانند لولۀ گوارش، در ابتدا و انتهاي خود داراي اسفنکتر بوده و درون خود داراي چین خوردگی هایی می باشد. 

ج) انتهایی ترین قسمت رودة باریک از بخش ابتدایی رودة بزرگ پایین تر است. 

د) باالترین قسمت معده از بنداره اي که در انتهاي مري قرار دارد باالتر است.

 1324

چند مورد از موارد زیر دربارة ساختار بخش هاي مختلف دستگاه گوارش در انسان صحیح است؟    . 32

الف) لولۀ گوارش از  الیه تشکیل شده که در هر الیه انواع بافت ها را می توان مشاهده نمود. 

ب) در تمام طول لولۀ گوارش، الیۀ بیرونی بخشی از صفاق است. 

ج) دیوارة معده داراي سه الیۀ ماهیچه اي است. 

د) دیوارة بخش هاي مختلف دستگاه گوارش ساختار تقریباً مشابهی دارد. 

ه) در همۀ الیه هاي لولۀ گوارش می توان نوعی بافت پیوندي مشاهده نمود.

4

5423

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟    . 33

الف) در ساختار الیه هاي روده نمی توان ماهیچۀ حلقوي را خارج تر از ماهیچۀ طولی دید. 

ب) در الیه مخاط و زیرمخاط روده می توان غده هایی را مشاهده کرد. 

ج) یاخته هاي داراي زوائد سیتوپالسمی را می توان در الیه هاي ماهیچه اي و زیر مخاط مشاهده نمود.  

د) یاخته هاي پوششی الیه مخاطی در کارهایی مانند جذب و ترشح نقش دارند.

1234
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چند مورد از موارد زیر صحیح است؟   . 34

الف) یاخته هاي پوششی سطحی در معده همانند غدد بزاقی در دهان، یون بیکربنات ترشح می کنند. 

ب) بخش کیسه اي شکل لولۀ گوارش می تواند غذاي بلع شده را در خود انبار کند. 

ج) به غذاهاي مخلوط شده با آنزیم هاي فعال معده، شیرة معده می گویند که وارد رودة باریک می شود.  

د) دیوارة معده چین خوردگی هایی دارد که تعداد آن  ها با پرشدن این اندام کاهش می یابند.

1234

چند مورد از موارد زیر صحیح نیست؟   . 35

الف) گوارش شیمیایی غذا در ملخ بر خالف انسان از پیش معده آغاز می شود.  

ب) حفره هاي معده از بافت پوششی مخاط که در بافت پیوندي زیر خود فرو رفته اند تشکیل شده است. 

ج) غده هاي معده به حفره هاي معده راه داشته و از طریق آن ها ترشحات خود را به فضاي درون معده منتقل می کنند. 

د) تعدادي از یاخته هاي موجود در غدة معده همانند یاخته هاي پوششی سطحی قادر به ترشح مادة مخاطی هستند.

4321

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟   . 36

الف) پپسین ها آنزیم هایی هستند که می توانند پروتئین هایی را به آمینو اسید تبدیل کنند. 

ب) عامل داخلی در معده ترشح می شود ولی براي جذب ویتامین  در رودة باریک مؤثر است. 

ج) بیکربنات ترشح شده از یاخته هاي پوششی سطحی معده می توانند الیه ژله اي حفاظتی ایجاد کند. 

د) آنزیم هاي معده را که از یاخته هاي اصلی غدد معده ترشح می شوند به طور کلی پپسینوژن می گویند.

B12

1234

چند مورد، ویژگی مشترك همۀ آنزیم هایی است که در فضاي درونی معدة یک فرد بالغ، یافت می شود؟   . 37

الف – تحت تأثیر عوامل هورمونی لولۀ گوارش تولید شده اند.  

ب – فقط توسط سلول هاي اصلی غدد معده ساخته شده اند.  

ج – به کمک اسید کلریدریک، به صورت فعال درآمده اند.  

د – توسط واکنش هاي سنتز آب دهی به وجود آمده اند.

1234

چند مورد دربارة همۀ آنزیم هاي موجود در رودة باریک انسان، نادرست است؟   . 38

الف) همواره به صورت غیرفعال، ترشح می شوند. 

ب) هم زمان با ترشحات صفرا به ابتداي دوازدهه، وارد می گردند. 

ج) در سلول هایی با فضاهاي بین سلولی اندك، تولید می گردند. 

د) با مصرف انرژي توسط غشاي سلول سازندة خود، خارج می شوند.

1234

چند مورد از موارد زیر در مورد بیشترین مولکول هاي تشکیل دهندة غشاي یاخته هاي جانوري درست است؟   . 39

الف) در ساختار خود سه حلقۀ  ضلعی و یک حلقۀ  ضلعی دارد. 

ب) جنسی مشابه با یکی از ترکیبات موجود در صفرا دارد. 

ج) در ساختار خود داراي  اسید چرب می باشد. 

د) فقط در ساختار غشاي سلول هاي جانوري مشاهده می شود.

65
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چند مورد از جمالت زیر درست هستند؟   . 40

الف) اسفنکترهایی که دو بخش مختلف لولۀ گوارش را به هم وصل می کنند و در زیر دیافراگم قرار دارند از جنس ماهیچۀ چند هسته اي هستند. 

ب) بافتی که در ساختار هر چهار الیۀ لولۀ گوارش قرار دارد، بزرگ ترین ذخیره کنندة انرژي در بدن می باشد. 

ج) الیه اي که بین الیۀ بیرونی و زیر مخاط معده قرار دارد، برخالف الیۀ مجاور صفاق در روده یک الیه بیشتر دارد. 

د) در الیۀ بیرونی دیوارة دوازدهه، امکان ندارد که یاختۀ دوکی تک هسته اي دیده شود.

1234

چند مورد از موارد زیر درست است؟   . 41

الف) حنجره در قسمت عقب اپی گلوت است. 

ب) در هنگام ریفالکس معده غذا و شیرة معده از معده به مري باز می گردد. 

ج) معده، کیموس مري را از اسفنکتري که در انتهاي مري قرار دارد، می گیرد. 

د) ترشحات سلول هاي کناري معده بر تجزیۀ کالژن موثر است. 

B12هـ) یکی از عوامل کم خونی جذب نشدن ویتامین  در معده است.

4123

چند مورد از موارد زیر درست است؟   . 42

الف) ترکیبات ترشح شده از یاخته هاي اصلی معده تأثیري در فعال شدن پپسینوژن ندارند. 

ب) برخی از آنزیم هاي پانکراس به صورت غیرفعال وارد دوازدهه می شوند. 

ج) سلول هاي کناري معده بزرگ تر از سلول هاي اصلی هستند. 

د) سلول هاي پوششی دیوارة روده قدرت ترشح آنزیم هاي گوارشی را ندارند.

1234

چند مورد از موارد زیر، جمله را به درستی تکمیل می کند؟   . 43

«در جانوري که داراي حفره گوارشی و یک دهان براي ورود و خروج مواد است .................. ». 

الف) یاخته هاي حفرة گوارشی با ایجاد کیسۀ غشایی ذرات غذایی را جذب می کنند. 

ب) آب و مواد غذایی از منافذ دیواره وارد و از طریق سوراخ بزرگ تر خارج می شوند.

ج) گوارش مواد غذایی درون کریچه هاي (واکوئل هاي) غذایی یاخته ها ادامه می یابد. 

د) یاخته هاي یقه دار در بخش الیۀ داخلی قرار گرفته و به حرکت آب کمک می کنند.

1234 مورد مورد مورد مورد

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟   . 44

در معدة انسان .................. . 

الف) یاخته هاي پوششی عمقی غدد معده در حفاظت از دیوارة معده نقش دارند. 

ب) در تحریک ترشح بی کربنات از معده هورمون سکرتین اثرگذار است. 

ج) ماده اي که از بعضی سلول هاي پوششی معده آزاد می شود، سبب فعال شدن پپسینوژن می شود. 

د) یاخته هاي ترشح کنندة گاسترین در بخش هاي عمیق غدد معده در مجاورت پیلور قرار دارند.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد دربارة بافت هاي تشکیل دهندة بدن انسان درست است؟   . 45

الف) هر بافتی که در تشکیل حفرات بدن نقش دارد، واکنش هاي زیستی خود را در همۀ اجزا انجام می دهد. 

ب) بافت پوششی اي که در کنار بافت پیوندي قرار می گیرد، قطعاً نقش پشتیبانی براي بافت پیوندي را ندارد. 

ج) بافتی که در انسان منجر به کاهش دفع انرژي حاصل از غذا می شود، یاخته هایی با هستۀ کوچک دارد. 

د) هر بافتی که با بافت ماهیچه اي در ارتباط است، همواره باعث ایجاد ارتباط بین ماهیچه و بدن می شود.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 
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یاخته هاي ماهیچۀ .................. برخالف یاخته هاي بافت .................. ، ..................  . 46

صاف - پوشانندة رودة باریک - نسبت حجم هسته به میان یاختۀ پایینی دارند. 

قلبی - ماهیچۀ ارادي - داراي انشعابات یاخته اي به  هم متصل هستند. 

اسکلتی - عایق اتالف انرژي - در همۀ واحد هاي سازندة سطح پایینی حیات، فسفولیپید دارند. 

قلبی - مقاوم بخشی از قلب - توانایی تولید ساختار هاي رشته مانند درون بافت را دارند. 

دربارة ساختار لولۀ گوارش چند مورد نادرست است؟   . 47

الف) هر بافتی که در آن یاخته ها توانایی تولید گلیکوپروتئین را دارند، در ساختار همۀ الیه ها قابل مشاهده است. 

ب) الیه اي که در آن یاخته هاي عصبی وجود دارند، قطعاً همراه بافتی با انعطاف پذیري باال قرار گرفته است. 

ج) هر الیه اي که در دو طرف آن یاختۀ ماهیچه اي قرار دارد، قطعاً براي ارتباط با ماهیچه یاختۀ عصبی دارد. 

د) الیه اي که در آن فاصلۀ بین یاخته اي در همه جاي الیه کم است، قطعاً یاخته هاي بافت پیوندي در خود ندارد.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

A

B

C

D

درمورد شکل مقابل و بلع در انسان چند مورد صحیح است؟     . 48

الف) هنگامی که  به سمت باال حرکت می کند، قطعاً همۀ فعالیت هاي گوارشی به صورت غیر ارادي انجام شده است. 

ب) هنگامی که  به  متصل است، همواره با حرکت  به سمت پایین، مدخل ورودي حنجره بسته می شود. 

پ) هنگامی که تحریک شبکۀ عصبی در  آغاز می شود، یاخته هاي دوکی شکل، غیر ارادي منقبض می شوند. 

ت)غدة ترشحی که زیر  قرار دارد، با ترشح مواد درون خود از آسیب الیۀ درونی  توسط غذا جلوگیري می کند.

 مورد  مورد 

 مورد  مورد 

A

DAB

C

DC

12

34

چند مورد دربارة ترشحات گوارشی به رودة باریک به درستی بیان  شده است؟   . 49

الف) انسداد مجراي صفراوي مشترك همواره باعث تخریب بافت لوزالمعده توسط پروتئاز هاي آن می شود. 

ب) فعالیت ترشحی یاخته هاي لوزالمعده همانند کیسۀ ترشحات کیسۀ صفرا در حفظ الیۀ مخاطی نقش دارد. 

پ) آنزیم هاي تولید شده در لوزالمعده، همانند کیسۀ صفرا، توانایی تولید آمینواسید ها را در رودة باریک دارند. 

ت) در صورت تحریک درد در باالي قسمت دوازدهه، احتمال رسوب بیلی روبین در خون و بافت ها افزایش می یابد.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد دربارة گردش خون در دستگاه گوارش صحیح است؟   . 50

الف) آب و یون هاي جذب شده در کولون باالرو و کولون پایین رو توسط یک شاخه به سیاهرگ باب وارد می شوند. 

ب) پروتئاز هاي پانکراس به صورت غیر فعال به سیاهرگی می ریزد که گاسترین از یاخته هاي معده به آن ریخته می شود. 

پ) سیاهرگ جمع کنندة خون بندارة رودة باریک و بندارة انتهاي معده، دو شاخۀ جدا به سیاهرگ باب را تشکیل می دهند. 

ت) بزرگ سیاهرگ زیرین در باالي کبد همانند سیاهرگ باب کبدي، خون خود را از دو شاخۀ سیاهرگ دریافت می کند.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد دربارة دهان درست است؟   . 51

الف) اتصال  و جداشدن آن از سر میوزین موجب جابه جایی لب ها و دندان ها می شود.  

ب) تنها یون موجود در بزاق، می تواند در خنثی کردن اثر کیموس معده نقش داشته باشد. 

ج) قسمتی از آن که در واژه سازي نقش دارد، می تواند در تشخیص مزة نوعی آمینواسید نقش داشته باشد. 

) بسپاراز است از بین ببرد. د) نوعی آنزیم که در بزاق آن یافت می شود، می تواند نوعی جاندار که داراي یک نوع آنزیم رنا (

صفر مورد  مورد  مورد  مورد 

ATP

RNA

123
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چند مورد از موارد زیر درست است؟   . 52

الف) هر پروتئین غشاء یاخته که با دو سمت غشاء در ارتباط است، در تماس با کربوهیدرات ها می باشد. 

ب) پروتئین هاي ناقل غشاء یاخته، با هر دو الیۀ فسفولیپیدي غشاء در تماس هستند. 

ج) فشار اسمزي مایع اطراف یاخته ها دقیقاً مشابه درون آنها است. 

د) هر اندامک دو غشایی که داراي دو فضا در درون خود می باشد، در همۀ یاخته هاي زنده وجود دارد.

1234

چند مورد عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟      «در هنگام بلع پس از  ..................  .»   . 53

الف) رسیدن غذا به حلق، مرحلۀ غیر ارادي بلع ادامه می یابد. 

ب) باال آمدن زبان کوچک و برچاکناي، به ترتیب راه بینی و راه ناي بسته می شود. 

ج) پایین رفتن زبان کوچک و برچاکناي، به ترتیب راه بینی و راه ناي باز می شود. 

د) عبور غذا از حلق، مرکز بلع در بصل النخاع باعث مهار فعالیت مرکز تنفس می شود.

1234

چند مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل نمی کند؟     «به طور معمول در لولۀ گوارش انسان  .................. .»   . 54

الف) آمیالز لوزالمعده برخالف آنزیم هاي یاخته هاي رودة باریک، قادر به آبکافت پیوند بین دو مونوساکارید نیست. 

ب) آنزیم هاي یاخته هاي رودة باریک برخالف پروتئازهاي لوزالمعده، پروتئین ها را به واحدهاي سازندة خود هیدرولیز می کنند. 

ج) پپسین معده همانند تریپسین پانکراس، قادر به آبکافت پیوند بین دو آمینواسید نیست. 

د)آنزیم هاي یاخته هاي رودة باریک همانند آمیالز بزاق، قند شیر را هیدرولیز می کنند.

1234

چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل نمی کند؟     «هر الیه از لولۀ گوارش انسان که داراي رگ هاي خونی  ..................  است،  ..................   . 55

است.» 

الف) و بافت پوششی غده اي ـ داخلی ترین یاخته هایش از نوع بافت پوششی 

ب) و شبکه یاخته هاي عصبی ـ فاقد بافت پوششی غده اي 

ج) است و به الیه اي ماهیچه اي چسبیده ـ داراي یاخته هاي ترشح کنندة موسین 

د) فراوان و بافت پیوندي سست ـ قطعاً با ماهیچه هاي صاف حلقوي در تماس

1234

چند جمله دربارة تنظیم فرایندهاي گوارشی انسان نادرست است؟ آن ها کدامند؟   . 56

الف) منظور از پاسخ مناسب دستگاه گوارشی به ورود غذا فقط ترشح به موقع شیره هاي گوارشی و انجام حرکات لولۀ گوارشی است. 

ب) دو شبکۀ از یاخته هاي عصبی یکی در مخاط و دیگري در الیۀ ماهیچه اي لولۀ گوارشی وجود دارند. 

ج) با فعالیت دستگاه عصبی خودمختار، پیام عصبی نخاع به غدد بزاقی می رسد و بزاق به شکل انعکاسی ترشح می شود. 

د) مراکز بلع و تنفس در بصل النخاع و در مجاورت هم قرار دارند. 

هـ) با قطع اعصاب خودمختار از لولۀ گوارش، شبکه هاي عصبی روده اي قادر به تنظیم تحرك و ترشح لولۀ گوارشی نخواهند بود.

4−3−4−3− «الف» - «ب» - «هـ»   همه به جز «د»   «ب» - «ج» - «د»   همه به جز «ب»  

چند مورد از گزینه هاي زیر، جملۀ مورد نظر را به درستی تکمیل نمی کند؟   . 57

«هر یاختۀ ماهیچه اي داراي .................. ممکن نیست .................. » 

الف) حرکت ارادي – منشعب باشد. 

ب) حرکت غیرارادي – دوکی شکل نباشد. 

ج) حرکت ارادي – چند هسته اي باشد. 

د) حرکت غیرارادي – مخطط باشد.

1234
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چند مورد در رابطه با ترشحات همۀ یاخته هایی که در گوارش چربی ها نقش دارند در بدن آدمی درست است؟   . 58

الف) با مصرف انرژي توسط غشاء یاخته سازنده خود، خارج می شوند. 

ب) تحت تأثیر برخی از پیک هاي شیمیایی، میزان تولید خود را تغییر می دهند. 

ج) همواره به صورت آنزیم هاي غیرفعال بدرون لوله گوارش ترشح می شوند. 

د) در تماس مستقیم با ترکیبات مترشحه از یاخته ها قرار می گیرند. 

هـ) محصول ساده ترین بافت ساختاري دستگاه هاي بدن می باشند.

4321

از تشکیل اسید چرب در روده تا تشکیل  در کبد، چند مورد انجام نمی شود؟   . 59

الف) ورود اسید چرب به سلول هاي پرز به روش اندوسیتوز  

ب) تشکیل تري گلیسرید و کیلو میکرون درون سلول پرز  

ج) اندوسیتوز کیلومیکرون ها به مایع بین سلولی  

د) ورود کیلومیکرون ها از مایع بین سلولی به خون و سپس سلول هاي کبد

LDL

3241

کدام موارد در مورد افراد مبتال به بیماري سلیاك نادرست است؟   . 60

آ) به دلیل کاهش میزان جذب آب میزان هورمون  افزایش می یابد. 

ب) میزان مغز استخوان آن ها از انسان هاي سالم پرکارتر است.

پ) مدفوع آن ها برخالف افراد مبتال به سنگ صفرا چرب است. 

ت) برخالف افراد مبتال به سنگ صفرا دچار اختالل در جذب کلسیم می شوند.

«آ» ـ «پ» «ب» ـ «پ» «پ» ـ «ت» «آ» ـ «ب»

ADH

در بدن انسان در شرایطی میزان اریتروپویتین به طور معنی داري افزایش یافته است، چند مورد زیر دور از ذهن نیست؟    . 61

) از حالت طبیعی  ) تغییر منحنی قلب نگاره ( ) تغییر  خون                                                 

) تحریک نوعی گیرنده در بصل النخاع ) استفادة یاخته هاي ماهیچۀ اسکلتی از اسید چرب      

1pH2ECG

34

1234

چند مورد جمله مقابل را به درستی کامل می کند؟ «بخشی از دستگاه گوارش انسان که در تولید و دفع کلسترول نقش دارد .................. موثر است.»   . 62

الف) با ترشح ترکیباتی بر گوارش غذا در دوازدهه            ب) در جذب ویتامین ضروري براي تولید گویچه هاي قرمز

ج) در انتقال لیپیدها از خون به بافت هاي بدن                د) در دریافت خون همه بخش هاي لوله گوارشی

1234

چند مورد از عبارات زیر نادرست اند؟   . 63

الف) پپسین مترشحه از سلول هاي اصلی غدد معدي بیشترین تاثیر را بر روي کالژن موجود در گوشت دارند. 

ب) برخی سلول هاي پوششی رودة باریک عالوه بر مادة مخاطی، آب و بی کربنات، آنزیم هم ترشح می کنند. 

ج) گوارش نهایی نشاسته در رودة باریک و به کمک آمیالز پانکراس (لوزالمعده) انجام می شود. 

د) اولین مرحله از گوارش چربی ها در رودة باریک و توسط ترکیبی داراي آنزیم انجام می گیرد.

2413 مورد  مورد  مورد   مورد  

کدام گزینه درمورد بافتی از بدن انسان که یاخته هاي آن فاصله بسیارکمی از یکدیگر دارند، نمی تواند درست باشد؟  . 64

یاخته هاي آن توسط ماده زمینه اي بی رنگ و چسبنده احاطه شده اند. در افزایش حجم جاري تنفسی نقش مثبت دارد.  

شکل یاخته ها و تعداد الیه هاي آن در مري و ناي متفاوت است.   یاخته هاي آن توسط شبکه اي واجد گلیکوپروتئین به هم متصل هستند.

11

شمارشی زیست دهم آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

1

2

4

3

با توجه به شکل  مقابل، چند مورد عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟« بخش شمارة  .................. معادل  . 65

بخشی از دستگاه گوارش .................. است که .................. » 

- انسان- بازماندن بندارة موجود در انتهاي آن، منجر به ریفالکس می شود. الف.  

- ملخ- جذب مواد گوارش یافته به خون در آن انجام می شود.  ب.  

- گاو- یاخته هاي موجود در آن آنزیم هاي تجزیه کنندة سلولز را می سازند.  پ. 

- انسان-  آنزیم هاي تجزیه کنندة  را به لولۀ گوارش ترشح می کند. ت. 

چهار مورد سه مورد                  دومورد                  یک مورد                  

1

2

3

4LDL

2

1

3

4

 

با توجه به شکل مقابل، کدام مورد درست است؟  . 66

برخی آنزیم هاي گوارشی موجود در بخش شمارة  می توانند شمارة  را تجزیه کنند.  

هر آنزیم گوارشی موجود در شمارة  توسط ساختاري متشکل از کیسه هاي روي هم قرارگرفته، تولید می شود.

شمارة  ترکیبی به خون ترشح می کند که در نهایت موجب افزایش  کیموس می گردد.

ترکیبی قلیایی و بدون آنزیم  می سازد که بیشترین نقش را در گوارش لیپید ها دارد. شمارة 

42

4

3PH

1

چند مورد از موارد زیر، جملۀ مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «همۀ آنزیم هاي مترشحه از .................. لولۀ گوارش، .................. »   . 67

الف- بخش داراي الیۀ ماهیچه اي مورب - پس از ورود به محیطی اسیدي فعال شده و قادر به تجزیۀ کامل  می  شوند. 

ب- لوزالمعده، پیش از ورود به - در تماس با محتویات بخش کیسه مانند واقع در زیر کبد، قرار می گیرند. 

پ- بخش داراي چین هاي غیردائمی در – در یاخته هاي پوشانندة سطح حفره هاي این بخش ساخته شده اند. 

ت- تمامی بخش هاي عمودي – در انسان ایستاده، به طور قطع در آبکافت درشت مولکول هاي غیر سلولزي نقش دارند.

صفر مورد                     یک مورد                   دو مورد                   سه مورد                       

HDL

چند مورد جملۀ مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟   . 68

«در انسان بالغ و سالم، اندامی از دستگاه گوارش که  ..................  ترشح می کند، می تواند  .................. » 

الف) هورمون گاسترین - موجب ریزتر شدن مواد غذایی شود. 

ب) آنزیم غیرفعال - در فضاي درونی لولۀ گوارش، همواره دي ساکارید تولید کند. 

ج) مادة مخاطی فاقد آنزیم - با جذب آب، موجب افزایش قوام مادة دفعی شود. 

د) صفرا - در تولید نوعی لیپید که در غشاي یاخته هاي جانوري وجود دارد، نقش داشته باشد.

1234

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟   . 69

«بخشی از لولۀ گوارش انسان که موجب افزایش  فضاي درونی دوازده می  شود، می تواند  .................. » 

الف) بزرگ ترین اندام دستگاه گوارش بدن باشد و داراي یاخته  هاي برون ریز و درون ریز است. 

ب) بر اثر انقباض الیۀ ماهیچه  اي دو نوع حرکت کرمی و قطعه قطعه کننده را انجام  دهد. 

ج) در ذخیرة آهن حاصل از تخریب گویچه  هاي قرمز نقش داشته باشد. 

د) داراي شیرة ترشحی شامل آب، آنزیم و مواد مختلف دیگر باشد.

 مورد مورد مورد  مورد 

PH

1234
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چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟   . 70

«در قسمت هاي باالیی دستگاه گوارش انسان  .................. » 

الف) در همۀ الیه  هاي لولۀ گوارش، بافتی با فضاي بین یاخته  ا ي زیاد وجود دارد. 

ب) نوع بافت ماهیچه  اي دهان و حلق با هم یکسان است اما حرکات کرمی در دهان دیده نمی  شوند.

ج) آنزیم آمیالز تنها از یاخته هاي لولۀ گوارش ترشح می  شود. 

د) شروع گوارش شیمیایی و مکانیکی در یک بخش از دستگاه گوارشی انجام نمی  شود.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد از موارد زیر صحیح می باشند؟   . 71

الف) یاخته هاي ماهیچه اي موجود در مخاط معده با انقباض خود سبب حرکت پرزها و جذب بیشتر مواد می شوند. 

ب) در دیوارة رودة باریک، هر پرز فاقد زیرمخاط و داراي ماهیچه هاي صاف می باشد. 

پ) ورود مواد حاصل از گوارش چربی ها به یاختۀ ریزپرزدار با مصرف نوعی  انرژي  غیرزیستی و در جهت شیب غلظت است. 

ت) افزایش ترشح هورمون غدة پاراتیروئید و هورمون اریتروپویتین می تواند از عوارض بیماري سلیاك باشد. 

ث) در اثر انسداد مجراي خروج صفرا، همانند عملکرد آنزیم پالسمین ممکن است در روند تولید لخته و انعقاد خون اختالل ایجاد شود.

همه موارد   چهار مورد   دو مورد   یک مورد  

چند مورد ازموارد زیر جملۀ مقابل را به طور نامناسب تکمیل می کند؟   . 72

«در انسان آنزیم هایی که آغازگر روند هضم  ..................  هستند، .................. » 

الف) پروتئین ها – می توانند آنزیم هاي هیدرولیزکنندة پروتئین ها به آمینواسید ها را فعال کنند. 

ب) پلی ساکاریدها- در پی ادغام کیسۀ غشایی با غشاي پالسمایی، آزاد می شوند. 

پ) لیپیدها- می توانند در محیطی با   پایین و در دماي ویژه اي، فعالیت کنند. 

ت) کربوهیدرات ها- قطعا توسط فرآیندي از یاختۀ سازنده خود خارج می شوند که  در سطح غشا دستخوش تغییر می شود.

سه مورد   دو مورد   یک مورد   هیچ کدام

PH

چند عبارت جملۀ زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟   . 73

«در ..................  بخشی از لولۀ گوارش که مواد غذایی را وارد  ..................  می کند  ..................» 

الف) ملخ - پیش معده - گوارش کربوهیدرات ها را به کمک آمیالز بزاق ادامه می دهد. 

ب) پرندة دانه خوار - معده - حجیم تر از بخشی است که به کمک سنگریزه ها فرآیند آسیاب کردن غذا را تسهیل می کند. 

پ) گوسفند - هزارال- از حجیم ترین بخش معده که گوارش میکروبی را آغاز می کند، محتویات خود را دریافت می کند. 

ت) پرندة دانه خوار – رودة باریک – بخش عقبی معده بوده و در گوارش مکانیکی مواد غذایی به کمک سنگریزه ها نقش دارد.

چهار  مورد   سه مورد   دو  مورد   یک مورد   

چند مورد از موارد زیر نادرست می باشد ؟   . 74

الف) در سمتی از بدن که دوشاخه از مجاري کبدي به یکدیگر می پیوندند و به سمت مجراي صفراوي می روند، کولون پایین رو مشاهده می شود.  

ب) هر بنداره با انقباض کند و طوالنی، توانایی مصرف کراتین فسفات را ندارد. 

پ) هر بنداره اي که می تواند غیرارادي فعالیت  کند، قطعا از سلول هاي دوکی شکل با هسته هاي کشیده تشکیل شده است .  

ت) داخلی ترین الیۀ لولۀ گوارش در محل پیلور، الیۀ مخاطی است، که همانند بخش هاي مختلف لولۀ گوارش کارهاي مشابه و یکسانی انجام می دهد.

چهار مورد   سه مورد   دو مورد   یک مورد  
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چند مورد از موارد زیر در مورد موادي که توسط رودة باریک جذب می شوند و سپس بدون عبور از سیاهرگ باب کبدي وارد  قلب می شوند صحیح  . 75

می باشد؟ 

الف) ورود این مواد به یاختۀ پوششی رودة باریک با کمک پروتئین هاي غشایی انجام می شود.  

ب) جذب آن ها همانند ورود یون کلسیم به شبکۀ آندوپالسمی در ماهیچه ها، با مصرف رایج ترین انرژي زیستی همراه است.  

پ) پس از جذب، این مواد در یاخته هاي تولیدکنندة اریتروپویتین می توانند ذخیره بشوند.   

ت) در اثر انسداد مجاري صفراوي ممکن است با کاهش جذب این مواد ذخیرة انرژي بدن افزایش یابد.

همه موارد   سه مورد   دو مورد   یک مورد  

کدام یک از گزینه ها عبارت زیر را  از نظر درست یا نادرست بودن، با سایر گزینه ها متفاوت می کند؟   . 76

«یکی از عواملی که در  ..................  موثر است، می تواند  .................. »

آسیب به مخاط مري – در دستگاه گوارش به سرعت جذب و موجب آرام سازي ماهیچه ها گردد.

بازگشت اسید معده به مري – ماده اي محلول در چربی باشد که از غشا یاخته هاي عصبی مغز عبور می کند.

بازگشت شیرة معده به مري – بر بخشی از سامانۀ کناره اي (لیمبیک) اثر گذارد و موجب آزادسازي ناقلین عصبی شود.  

عدم انقباض کافی اسفنکتر انتهایی مري - فعالیت مغز را کاهش دهد و زمان واکنش به محرك هاي محیطی را کم کند.  

چند مورد عبارت زیر را به طور نامناسب کامل می کند؟    . 77

«اگر یک لولۀ آزمایش حاوي  ..................  را با استفاده از حمام آب گرم در دماي  درجه قرار دهیم و سپس به آن  ..................  به تدریج .................. »

  

الف) محلول نشاسته و بزاق دهان ـ مقداري لوگول ـ تغییر رنگ قابل توجهی در محلول مشاهده نمی گردد.  

ب) محلولی از آنزیم پپسین ـ مقداري پروتئین سفیدة تخم مرغ ـ تعداد زنجیره هاي آمینواسیدي در محلول افزایش می یابد.  

ج) مخلوطی از روغن و چربی ـ مقداري از لیپاز پانکراس ـ بخش زیادي از اسیدهاي چرب از مولکول هاي گلیسرول جدا می شوند.

صفر

37

123

.  چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟   78

«در انسان، سلول هاي بافتی که بزرگترین ذخیرة انرژي بدن را تشکیل می دهد، قطعاً  .................. »  

الف) در شرایط متغیر محیط داخلی، فشار اسمزي سیتوپالسم را در محدودة ثابتی نگه می دارند.   

ب) مولکول هاي حاصل از گوارش لیپیدها را با پروتئین ها ترکیب و در خود ذخیره می  کنند.  

ج ) با استفاده از  انرژي الزم براي انتقال فعال مواد از غشا را تأمین می کنند.  

د ) داراي یک هستۀ کوچک در ناحیۀ مرکزي یاخته می باشند.

ATP

1234

چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟    . 79

«در یاخته هاي جانوري، هر اندامکی که  ..................  قطعاً  .................. »  

الف) ممکن است در مجاورت غشاي پالسمایی قرار داشته باشد ـ فاقد اتصال با اندامک هاي دیگر می باشد.  

ب ) در پوشش خود منافذ متعدد پروتئینی دارد ـ با شبکه اي از لوله ها و کیسه ها احاطه شده است.  

ج ) می توان بیش از یک عدد از آن را در یاخته دید ـ داراي پوششی یک یا دو الیه از جنس نوعی لیپید می باشد.

123صفر 

چند مورد از موارد زیر به درستی بیان شده است؟    . 80

الف) پارامسی برخالف کرم کدو، ذره هاي غذا را از دهان وارد پیکر خود می کند.  

ب) در دستگاه گوارش ملخ همانند انسان، معده توانایی ترشح آنزیم گوارشی و جذب مواد را دارد.  

ج) در هیدر همانند پارامسی، قطعاً گوارش مواد مغذي به صورت درون یاخته اي امکان پذیر است.  

د) در پارامسی همانند هر یاختۀ دیوارة حفرة گوارشی هیدر، واکوئول غذایی با دریافت آنزیم ها به واکوئول گوارشی تبدیل می شود.

د و الف   ب و د   ج و ب   الف و ج  
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چند مورد عبارت زیر را به طور نامناسب کامل می کند؟    . 81

«در همۀ جانداران ..................  گوارش برون سلولی مواد غذایی قطعاً  .................. »   

الف) داراي ـ گوارش مکانیکی ذره هاي غذایی درون حفره یا لولۀ گوارش شروع می شود.  

ب) فاقد ـ آنزیم هاي گوارشی به بیرون از یاخته ترشح نمی شوند و درون آن فعالیت می کنند.   

ج) فاقد ـ حرکت دادن مژك ها، دریافت ذره هاي غذایی را تسهیل می کند.  

د) داراي ـ نیازي به تشکیل واکوئول غذایی وجود ندارد.

12 34

چند مورد در ارتباط با بخش کیسه اي شکل لولۀ گوارش انسان نادرست است؟   . 82

الف) داراي چین خوردگی هاي غیردائمی می باشد.    

ب) فعالیت بزرگ ترین سلول هاي غدد آن، باعث افزایش  شیرة آن می شود.  

ج) ترشحات اندام هاي مرتبط با لولۀ گوارش از طریق مجراهایی به آن می ریزند.  

د) زیرمخاط سبب می شود الیۀ مخاطی به الیۀ ماهیچه اي حلقوي بچسبد و به راحتی روي آن بلغزد.

د، الف، ب ب، د، ج   ب، الف، ج   الف، ج، د  

PH

چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟    . 83

«در لولۀ گوارش انسان، هر آنزیم مؤثر در گوارش  .................. »  

الف) پلی ساکاریدها، توسط یاخته هاي دیوارة لولۀ گوارش تولید می شوند.  

ب) پروتئین ها، ابتدا به صورت غیرفعال وارد فضاي لولۀ گوارش می شوند و سپس فعال می شوند.  

ج ) لیپیدها، به کمک صفرا و حرکات لولۀ گوارش فعالیت خود را انجام می دهد.  

د ) کربوهیدرات ها، با مصرف مولکول هاي آب می تواند پیوندهاي مولکولی را بشکند.

1234

چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟    . 84

«در دستگاه گوارش انسان، اندامی که در برابر بیماري سلیاك مستقیماً آسیب پذیر است، برخالف اندام  .................. ، می تواند  ..................  تولید کند.»  

الف) جذب کنندة آب از مدفوع ـ موسین   

ب) شروع کنندة گوارش شیمیایی پروتئین ها ـ لیپاز   

ج) سازندة ترکیبات گوارشی بدون آنزیم ـ بی کربنات 

د) شروع کنندة گوارش شیمیایی کربوهیدرات ها، ـ آمیالز

123صفر

.  در یاخته هاي یوکاریوتی زنده، چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 85

.« .................. در یاخته اي، نوعی روش که براي .................. استفاده می شود .................. روشی که براي .................. به کار گرفته می شود»

الف) تشکیل کریچه غذایی در پارامسی ــ همانند ــ ورود پیرووات به میتوکندري ــ در بعضی زمان ها می تواند خالف جهت شیب غلظت به جابه جایی مواد

.بپردازد

.ب) ورود  به فضاي بین دو غشا میتوکندري ــ برخالف ــ ورود  به فضاي تیالکوئیدي ــ برخالف جهت شیب غلظت انجام می شود

.ج) جذب گاز الزم براي انجام تنفس یاخته اي در راکیزه ــ همانند ــ جذب آب ــ حرکت مواد در جهت شیب غلظت مشاهده می شود

.د) ورود کیسه هاي کوچک حاوي ناقل عصبی به فضاي سیناپسی ــ برخالف ــ جذب عامل داخلی معده ــ به افزایش سطح غشا یاخته منجر می شود

یک مورد  دو مورد  سه مورد  چهار مورد 

H +H +
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فصل سوم : تبادالت گازی

در انسان به منظور ورود ویتامین تسهیل کننده جذب کلسیم به محیط داخلی از روده، چند مورد از مطالب زیر صحیح می باشد؟   . 86

الف) حضور نوعی پمپ پروتئینی که یون سدیم را برخالف جهت شیب غلظت از یاخته خارج می کند. 

ب) آبکافت (هیدرولیز) نوعی پیوند پر انرژي توسط ترکیبی واجد نوعی پیوند کم انرژي  

ج) تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم  در نزدیکی دناي فاقد رشته با دو سر متفاوت  

د) الحاق ساختاري از جنس غشا به غشا یاختۀ ریزپرز دار در نزدیکی غشا پایه

چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد  

A

چه تعداد از موارد زیر در رابطه با جانوري صحیح است که بین چینه دان و سنگدان آن، اندامی به نام معده قرار دارد؟   . 87

الف) در هر پاي خود، چهار انگشت دارد. 

ب) معدة آن برخالف انسان، کیسه اي شکل نیست. 

ج) کبد آن ، که توسط مجرایی به رودة باریک متصل است، در مجاورت سنگدان قرار دارد. 

د) جریان پیوسته اي از هواي تازه در مجاورت بخش مبادله اي دستگاه تنفس آن برقرار است.

1234

چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟    . 88

«هر بخش از لولۀ گوارش انسان که خوِن آن به طور مستقیم به قلب .................. توانایی انجام فرایند جذب می باشد،  ..................  می کند.»  

الف) بازمی گردد و داراي ــ به وسیلۀ ماهیچه اي حلقوي واقع در بخش انتهایی خود، عبور مواد را تنظیم  

ب) بازنمی گردد و فاقد ــ به منظور حفاظت از دیوارة دوازدهه، ترکیبی با خاصیت قلیایی تولید و ترشح  

ج) بازنمی گردد و داراي ــ به منظور تبدیل مولکول هاي درشت به مولکول هاي کوچک، آنزیم گوارشی ترشح 

د) بازمی گردد و فاقد ــ فقط به کمک ماهیچه هایی با ظاهر مخطط، حلقه هاي انقباضی و حرکات منظمی ایجاد

123صفر

چند مورد، در ارتباط با محتویات بزاق دهان انسان درست است؟    . 89

الف) هر ترکیب معدنی موجود در آن، به روش اسمز از یاختۀ غدة بزاقی خارج می گردد.  

ب) هر پلی ساکارید موجود در سیب زمینی و غالت، به کمک نوعی آنزیم موجود در بزاق گوارش می یابد.  

ج) هر ترکیب آنزیمی موجود در آن، درشت مولکول هاي غذایی را به مولکول هاي کوچکتر تجزیه می کند.  

د) هر ترکیب آلی موجود در آن، مولکول هایی دارد که از به هم پیوستن واحدهایی به نام آمینواسید تشکیل می شوند.

123صفر

چند مورد از موارد داده شده به درستی بیان نشده اند؟   . 90

الف) در ساختار هموگلوبین، دو نوع رشتۀ آمینو اسیدي وجود دارد. 

ب) نوزادان زودرس به دلیل عدم وجود سورفاکتانت به سختی نفس می کشند. 

ج) مویرگ هاي خونی در همۀ قسمت هاي حبابک ها، وجود ندارند. 

د) نقش اصلی هموگلوبین انتقال اکسیژن و کربن دي اکسید می باشد.

1234

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟   . 91

«در انسان نایژك،  ..................  حبابک،  .................. » 

الف) همانند - فاقد غضروف است. 

ب) همانند - داراي مخاط مژك دار است. 

ج) برخالف - مادة مخاطی ترشح نمی کند. 

د) برخالف - واجد غشاي پایه است.

4321
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چند مورد از بین موارد ذکر شده نادرست است؟   . 92

درون سلول هاي بدن می شود، با انتقال گروه هاي فسفات به  راه اندازي می شود.  الف) هرفرآیندي که منجر به تولید 

ب) عبور گازهاي  و  از دیوارة مویرگ هاي خونی و حبابک ها به روش انتشار صورت می گیرد. 

ج) در هر بخش از مجاري تنفسی که بافت پوششی فاقد مژك وجود دارد، قطعاً سلول هاي نوع دّوم سورفاکتانت ترشح می کنند. 

د) در ساختار بافتی لولۀ گوارش همانند ناي اولین الیه از درون، می تواند حاوي سلول هاي پوششی مژك دار باشد

ATPADP

O2CO2

3021

چند مورد، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟   . 93

«در بدن یک انسان سالم  .................. است.» 

الف) فاصلۀ برخی نایژك ها از نوك شش نسبت به نایژه ها، کمتر است. 

ب) بر چاکناي نسبت به حنجره از ناي دور تر است. 

ج) مري نسبت به ناي از استخوان جناغ دورتر است. 

د) اپی گلوت نسبت حلق به پردة صوتی نزدیک تر است.

0234

چند مورد از موارد ذکر شده به نادرستی بیان شده است؟   . 94

الف) در فرآیند بازدم فشار از روي سیاهرگ هاي ناحیۀ سینه برداشته می شود. 

ب) نورون هاي بصل  النخاع، به طور مستقیم بر روي ماهیچه هاي تنفسی تأثیر دارند. 

ج) گیرنده هاي حساس به افزایش اکسیژن موجود در پل مغزي باعث افزایش حجم تنفسی در دقیقه می شوند. 

د) در بازدم عمیق ماهیچه هاي بین دنده اي داخلی و شکمی توسط مرکز تنفس در بصل النخاع تحریک می شوند.

0432

چند مورد جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   . 95

در تنفس آرام و طبیعی، زمانی که دیافراگم مسطح می شود .................. . 

الف) ماهیچۀ بین دنده اي خارجی منقبض می شود. 

ب) قفسۀ سینه به سمت باال و جلو حرکت می کند. 

ج) خون سیاهرگ هاي اطراف قلب به سمت قلب کشیده می شود. 

د) هواي مردة تنفس قبلی به بخش مبادله اي می رسد.

123صفر مورد مورد مورد

چند مورد دربارة فعالیت حنجره به درستی بیان شده است؟   . 96

الف) هنگامی که پرده هاي صوتی صدا تولید می کنند، دیافراگم برخالف ماهیچۀ گردن به استراحت می رود. 

ب) هنگامی که فعالیّت غیر ارادي بلع آغاز می شود، زبان کوچک برخالف برچاکناي به باال می رود. 

پ) در ناحیۀ حنجره در همۀ مجراها قطعاً هوا می تواند به صورت دو طرفه حرکت  کند. 

ت) هنگام ورود هوا از ناي به ریه، قطعاً همۀ حجم هوا دچار تبادالت گازي می شود.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد دربارة فعالیت دستگاه تبادالت گازي به درستی بیان  شده است؟   . 97

الف) با قطع عصب انتقال دهندة پیام انقباضی به ماهیچۀ میان بند، حجم ذخیرة دمی همانند حجم باقی مانده کاهش می یابد. 

ب) هنگامی که بیکربنات حاصل از انیدرازکربنیک از حبابک ها دفع می شود،  سیاهرگ نسبت به سرخرگ افزایش می یابد. 

پ) زمانی که فاصلۀ بین دنده اي در تنفس در حال افزایش است، دیافراگم برخالف ماهیچۀ بین دنده اي داخلی دچار انقباض می شود. 

ت) اگر انتقال گازهاي تنفسی فقط از طریق اتصال آنها به گروه غیرپروتئینی هم باشد، دفع گاز زیان آور بیشتر کاهش می یابد.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

pH

1234
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چند مورد دربارة محیط زندگی جانداران ذکر شده صحیح است؟   . 98

الف) جانورانی با گردش مواد مستقل از تنفس همانند جاندارانی که در دو طرف دستگاه تنفس سرخرگ دارند، در آب زندگی نمی کنند. 

ب) جاندارانی که همۀ تهویۀ آن ها از سطح پوست است، برخالف جاندارانی که بیشتر تنفس پوستی دارند، در کم آبی زندگی نمی کنند. 

پ) همۀ جاندارانی که اندام هاي انتهایی هوادار بدون قدرت تهویۀ هوا دارند، قطعاً می توانند در بوم سازگان خشکی تشکیل اجتماع دهند. 

ت)همۀ بی مهرگانی که هواي تهویه نشده را به شش وارد می کنند، همواره توانایی تولید زادة زایا در زیست بوم پر آب را ندارند.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد جاي خالی را به نادرستی تکمیل می کند؟ «هر حجم هوایی که .................. همواره .................. »   . 99

الف) توسط شبکۀ رگی ضعیف گرم شده است - در بینی در تماس با پوست نازك مو دار بوده است. 

ب) به برچاکناي در باالي حنجره می رسد - از مجاري هوایی غضروف دار و سپس بی غضروف می گذرد. 

پ) توسط حرکت مژك ها از ناخالصی ها پاك شده  است - به نایژك انتهایی قسمت هادي تنفس می رسد. 

ت) با انقباض ماهیچۀ میان بند وارد ریه شده است - به الیۀ مشترك بافتی در انتهاي مجرا نمی رسد.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد دربارة انتقال گازها در خون به نادرستی بیان شده است؟   . 100

الف) همۀ گاز هایی که با تأثیرگویچۀ قرمز حمل می شوند، همواره با انقباض ماهیچۀ بین دنده اي منتقل می شوند. 

ب) گازهایی که مقدار بیشتري بدون یاخته منتقل می شوند، توانایی تغییر رنگ برموتیمول  بلو را با دفع غیر فعال دارند. 

پ) هر روشی که در آن گازهاي انتقال داده شده با حل شدن در آب انتقال داده می شوند، قطعاً با فعالیت آنزیم است. 

ت) هر روشی که باعث ثبات  خون با جذب مادة باردار می شود، می تواند دچار اختالل به طور برگشت پذیر شود.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

pH

1234

.  ..................  جمله از جمالت زیر درست هستند که عبارتند از ..................   101

الف) از نظر ساختاري، دستگاه تنفس انسان از دو بخش اصلی هادي و مبادله اي تشکیل می شود. 

ب) عامل سطح فعال توسط یاخته هایی در بخش هادي دستگاه تنفس ترشح می شود. 

ج) بافت تشکیل دهندة عمده در اپی گلوت، غضروف است. 

د) فراوان ترین یاخته هاي دیوارة حبابک، شکلی مشابه یاخته هاي دیوارة مویرگ خونی دارند. 

هـ ) نایژك هاي مبادله اي برخالف نایژك هاي انتهایی غضروف ندارند.

3−2−3−2− «الف» و «ب» «الف»، «ب» و «د»   «ج» و «د» «ب» ، «ج» و «هـ»

دربارة انسان عبارت هاي  ..................  در بین جمالت  ..................  قرار   ..................  .   . 102

الف) گلبول قرمز در انتقال  اکسیژن و  کربن دي اکسید موجود در خون نقش دارد. 

ب) کربنیک انیدراز، کربنیک اسید را به سرعت به یون بیکربنات و هیدروژن تجزیه می کند. 

ج) یون هاي حاصل از تجزیۀ کربنیک انیدراز از گویچۀ قرمز خارج و به خوناب وارد می شوند. 

د) هموگلوبین مانع تغییرات شدید  محیط داخلی بدن می شود.

«ب» و «ج» ـ نادرست ـ دارند «الف» و «د» ـ درست ـ ندارند «ب» و «د» ـ نادرست ـ دارند «الف» و «ج» ـ درست ـ ندارند  

97%93%

pH

دربارة شش گوسفند کدام عبارت ها ایراد علمی دارند؟   . 103

الف) شش چپ و راست تعداد لوب هاي برابري دارند. 

ب) موقعیت ناي و مري نسبت به هم در تشخیص راست یا چپ بودن شش کمک می کند. 

ج) نرم تر بودن دهانۀ  شکل غضروف هاي نایژه در تشخیص سطح پشتی ناي به ما کمک می کند. 

د) انشعاب سوم نایژه اي هوا را به شش چپ هدایت می کند. 

هـ) نایژه هاي اصلی قبل از مدخل انشعاب نایژة فرعی قرار گرفته اند.

«ب»، «ج» و «د»  «ب»، «د» و «هـ»   همه به جز «ب» «الف»، «ج» و «د»

C
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.  چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟  104

«ساده ترین ساختار در اندام هاي تنفس مهره داران، متعلق به جانوري است که  ..................» 

الف) براي انجام تبادالت گازي، نیازمند دستگاه گردش مواد نیست. 

ب) به کمک عضالت دهان و حلق، هوا را با فشار به درون شش ها می مکد. 

ج) نوزاد آن ها، داراي آبشش هاي خارجی بیرون زده از سطح بدن است. 

د) تبادل گازها از طریق آبشش هاي محدود به نواحی خاص بدن در آن ها بسیار کارآمد است.

1234

چند مورد از گزینه ها، نمی تواند عبارت زیر را به درستی کامل کند؟   . 105

«در انسان سالم، بخشی از مجاري تنفسی که .................. ، قطعاً .................. » 

الف) داراي بافت پوششی سنگ فرشی است - مخاط دارد. 

ب) در شش ها قرار دارد - یاخته هاي مژك دار ندارد. 

ج) در قفسۀ سینه قرار دارد - داراي غضروف است. 

د) مژك دارد - داراي غضروف است.

1234

چند مورد از گزینه ها، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟   . 106

«هوایی که پرده هاي صوتی را به ارتعاش در می آورد .................. » 

الف) می تواند بیشتر از  لیتر حجم داشته باشد. 

ب) به دنبال به استراحت درآمدن ماهیچه هاي بین دنده اي خارجی به حرکت در می آید. 

ج) قطعاً از حنجره عبور می کند. 

د) می تواند حدود نیم لیتر حجم داشته باشد.

4

1234

چند مورد زیر در رابطه با ساختار دیواره ناي درست است؟   . 107

الف) الیه بین غضروف و مخاط حاوي رگ هاي خونی، اعصاب و غدد ترشحی است. 

ب) داخلی ترین الیه توسط یاخته هاي مکعبی مژك دار پوشیده شده است. 

ج) بیرونی ترین الیه واجد رشته هاي کالژن فراوان در فضاي بین یاخته اي است. 

د) الیه مجاور ماهیچه صاف تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار تغییر شکل می دهد. 

ه) الیه واجد غدد ترشحی مستقیماً با هواي مرده محتوي کربن دي اکسید زیاد مجاورت دارد.

1234

2

3

1

4

در رابطه با شکل مقابل کدام یک از موارد زیر صحیح است؟  . 108

بعضی از ماهیچه هاي بخش  همانند ماهیچه هاي شکمی، در بازدم عادي در حال استراحت هستند.  

بین بخش  و  مایعی وجود دارد که در فرد سالم فشار آن در دم برخالف بازدم کم تر از فشار جو است.  

هنگام انقباض ماهیچه هاي گردنی، همۀ یاخته هاي بخش  کوتاه تر می شوند.

، قطعاً مقدار هوایی که طی یک دم عادي وارد بخش  شده است، خارج می گردد. هنگام کاهش حجم بخش 

1

34

1

22
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چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟   . 109

«جانوران مهره داري که هر دو نوع خون موجود در قلب آن ها با هم، وارد رگی می شود که ابتدا به دو شاخه تقسیم می شود، در مقایسه با سایر مهره داران 

 « ..................

الف - پیچیده ترین شکل کلیه را دارند. 

ب - ابتدایی ترین طناب عصبی شکمی را دارند. 

ج - به هنگام جابه جایی بیشترین انرژي را مصرف می کنند. 

د - به منظور تبادالت گازي از ساده ترین ساختار در اندام هاي تنفسی هم استفاده می کنند.

1234

چند مورد از موارد زیر نادرست می باشند؟   . 110

الف) اکسیژن براي انتشار از درون حبابک به درون گویچه هاي قرمز از پنج غشاي فسفولیپیدي عبور می کند.  

ب)  کربن دي اکسید از طریق پالسما از بافت ها به محل حبابک ها منتقل می شوند.  

ج) بیشتر کربن  دي اکسید به صورت یون بی کربنات توسط گویچه هاي قرمز جابه جا می شود.  

د) هموگلوبین با جذب یون هاي هیدروژن حاصل از تجزیه بی کربنات مانع اسیدي شدن خون می شود.

77%

1234

چند مورد از جمالت زیر در مورد انسان به صورت نادرست بیان شده است؟   . 111

الف) در انتقال بیشترین درصد دي اکسید کربن خون، گلبول قرمز نقش اصلی را دارد. 

ب) در خون تیره نقش پالسما در جلوگیري از اسیدي شدن خون مؤثرتر از گلبول هاي قرمز است. 

ج) هر هموگلوبین از  مولکول گلوبین،  مولکول ِهم و  اتم آهن تشکیل می شود. 

د) در دیواره هر حبابک سه نوع سلول با عملکردهاي متفاوت وجود دارند. 

هـ) ماهیچه هاي بین دنده  اي داخلی هیچگاه نمی توانند هم زمان با دیافراگم منقبض شوند.

 مورد   مورد   مورد   مورد  

444

2345

چند مورد از عبارات زیر به درستی بیان شده است؟   . 112

الف) در بازدم عمیق، ماهیچۀ شکمی می تواند دندة چهارم را نیز جابه جا کند. 

ب) به دنبال بازدم  خون کاهش می یابد. 

ج) در حین بازدم الیۀ خارجی پردة جنب به شش نزدیکتر می شود. 

د) هواي مرده در دم عمیق افزایش می یابد.

چهار مورد   سه مورد  دو مورد   یک مورد 

PH

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کنند؟   . 113

هم در بخش هادي و هم در بخش مبادله اي دستگاه تنفس انسان سالم  .................. دیده می شود. 

الف) قابلیت تغییر قطر مجاري تنفسی               ب) رگ هاي خونی مبادله کننده گازهاي تنفسی 

ج) بخش هاي فاقد غضروف                               د) شبکه اي از رشته هاي پروتئینی و گلیکوپروتئینی

4321 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد زیر دربارة ماهیچه هاي افزایش دهندة حجم قفسه سینه صحیح می باشند؟   . 114

الف) همواره براي تغییر حجم قفسۀ سینه با یکدیگر همکاري می کنند.

ب) گروهی از آن ها می توانند به صورت غیرارادي منقبض شوند. 

ج) همۀ آن ها براي عملکرد خود به نوعی یون مؤثر در انعقاد نیاز دارند. 

د) همۀ آن ها می توانند با استراحت فرد موجب شروع بازدم شوند.

1324
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چند مورد از عبارات زیر به ترتیب شباهت و تفاوت میان بخش هاي هادي و مبادله اي را بیان می کنند؟     . 115

الف) واجد نوعی مجراي تنفسی فاقد غضروف در ساختار خود 

ب)حضور سلول هایی براي کاهش اثر یکی از ویژگی هاي آب 

ج) توانایی تنظیم مقدار هواي ورودي یا خروجی 

د)وجود ترشحاتی که ناخالصی هاي هوا را ضمن عبور به دام می اندازند.

2 − 21 − 30 − 43 − 1

 

A

D
C

B

زمان

چند مورد از موارد زیر در رابطه با نمودار اسپیروگرام مقابل صحیح نمی باشد؟   الف) بخش  به دلیل  . 116

ویژگی کشسانی شش ها ثبت می شود. 

ب) در بخش  قطعا ماهیچه هاي شکمی و بین دنده اي داخلی در حال انقباض می باشند. 

ج) در بخش  بیشترین مقدار هواي ممکن در شش ها قرار گرفته است. 

د) ماهیچه هاي ناحیۀ گردن در بخش  در حال انقباض می باشند.

B

C

A

D

12

34

چند مورد از عبارات زیر به درستی بیان نشده است؟   . 117

الف)ارسطو معتقد بود دماي هواي بازدمی از دماي هواي دمی بیشتر می باشد. 

ب)می توان دستگاه تنفس را از نظر ساختار به دو قسمت هادي و مبادله اي تقسیم نمود. 

ج)ترشحات مخاطی موجود در مجاري تنفسی موجب گرم شدن هوا می شوند. 

د)بخش  مبادله اي می تواند داراي حبابکی باشد که در ساختار کیسۀ حبابکی قرار ندارد.

1234

 

چند مورد از عبارات زیر در رابطه با شکل مقابل نادرست نمی باشد؟الف) بخش "الف" در دیوارة خود داراي سلولی  . 118

با توانایی حرکت و بیگانه خواري می باشد. 

ب)بخش "د" نوعی نایژك است که می تواند گازها را با مویرگ هاي مجاور مبادله کند. 

ج)بخش "ج " آخرین نوع از مجرایی فاقد غضروف در بخش هادي می باشد. 

د)نایژك مبادله اي به وسیلۀ قرار گرفتن بخش "ب" بر روي آن مشخص می شود.

1234

چند مورد از موارد زیر درست است؟   . 119

الف- در انسان، برخالف زنبور، هوا به صورت دو طرفه در مجاري تنفسی جریان می یابد. 

ب- در ملخ، همانند هیدر، تبادل گازها بدون نیاز به دستگاه گردش خون انجام می شود. 

پ- در کوسه، برخالف نوزاد قورباغه، جهت حرکت آب و خون در تیغه هاي آبششی مخالف هم است. 

ت-در دوزیستان بالغ، همانند کرم خاکی، شبکه وسیع مویرگی در زیر پوست وجود دارد.

یک مورد دو مورد              سه مورد                چهار مورد           
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چند مورد از عبارت هاي زیر این جمله را به طور صحیح تکمیل می کند؟      . 120

«در نمودار اسپیروگرام مقابل، در بخشی که با ........... مشخص شده است، .................. ».  

الف) «هـ» ــ با ارسال پیام از بصل النخاع به یاخته هاي ماهیچه اي دیافراگم، کلسیم از شبکۀ سارکوپالسمی آن آزاد و

دیافراگم مسطح شده است.   

ب) «ب» ــ فشـار از روي سـیاهرگ هاي نزدیک قلب برداشـته شـده و خون بیشـتري وارد دهلیزها می شود.     

ج) «د» ــ همانند بخش «ب» تبادل گازهاي تنفسی بین حبابک ها و مویرگ ها با انتشار ساده صورت می  گیرد.    

د) «ب» ــ در پی ارسال پیام از ماهیچه هاي صاف دیواره هاي نایژه و نایژك ها به بصل النخاع، َدم متوقف خواهد شد.     

چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد 

با توجه به دم نگارة ترسیم شده، چند مورد از موارد زیر در بازة  تا  دیده می شود؟   . 121

الف) کمتر بودن فشار مایع جنب از فشار جو 

ب) ارسال پیام عصبی از بصل النخاع به میان بند 

ج) انقباض ماهیچه هاي ناحیۀ گردن و شکم و تغییر حجم قفسۀ سینه 

د) مشارکت در تنظیم میزان جریان هوا توسط نایژك ها

  

A B

 مورد  مورد  مورد  مورد 

AB

1234

چند مورد از موارد داده شده، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟    . 122

«در بخشی از دستگاه تنفسی که  ..................  ،  ..................  دیده نمی شود». 

الف) مخاط مژك دار وجود دارد ــ عامل سطح فعال 

ب) غشاء پایه مشترك دیده می شود ــ الیۀ مخاطی 

ج) گروهی از یاخته هاي سنگ فرشی به گرم شدن هوا کمک می کنند ــ مخاط مژك دار 

د) ترشحات برخی از یاخته ها سبب کاهش نیروي کشش سطحی مولکول هاي آب می شود ــ حلقۀ غضروفی

1234 مورد   مورد  مورد  مورد 

چند مورد از موارد زیر، عبارت داده شده را به درستی تکمیل نمی کنند؟   . 123

«می توان گفت هنگامی که ماهیچه هاي ناحیۀ گردن در حال  ..................  هستند،  .................. . 

الف) استراحت ــ طی یک دم معمولی، دنده ها و جناغ جلو آمده و از برآمدگی میان بند نیز کاسته می شود.  

ب) انقباض ــ طی یک بازدم عمیق، فشار مایع جنب کاهش پیدا می کند. 

ج) انقباض ــ ماهیچه هاي شکمی نیز در حال انقباض هستند ولی میان بند گنبدي شکل است. 

د) استراحت ــ ماهیچه هاي بین دنده اي نیز در حال استراحت هستند و حجم شش ها در کم ترین حالت ممکن است.

1234 مورد   مورد  مورد   مورد 

چند مورد از عبارات داده شده، جملۀ زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟   . 124

«در یک انسان سالم و بالغ، مژك هاي یاخته هاي موجود در الیۀ مخاط دستگاه تنفسی،  .................. ». 

الف) با حرکات خود می توانند مواد مخاطی را فقط به سمت حلق حرکت دهند. 

ب) در سراسر اولین قسمت بخش  هادي دستگاه تنفسی وجود ندارند. 

ج) در سراسر حبابک ها با مادة مخاطی احاطه شده اند. 

د) در سطح غشاي تمام یاخته هاي نایژه ها وجود دارند.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 
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فصل چهارم : گردش مواد در بدن

با توجه به ویژگی هاي موجود در مجاري تنفسی از انتهاي حنجره تا نایژك ها، چند مورد از موارد زیر به ویژگی مشترکی در قسمت هاي مختلف این  . 125

مسیر اشاره دارد؟  

الف) وجود بافت غضروفی به شکل هاي مختلف سبب ایجاد استحکام و بازماندن مجاري می شود. 

ب) در ترشحات انواعی از یاخته هاي پوششی موجود در مجاري تنفسی، مواد ضد میکروبی یافت می شود.  

ج) هواي ورودي به دستگاه تنفسی ناخالصی هایی دارد که ترشحات یاخته هاي پوششی آن ها را به دام می اندازد.  

د) امکان حرکت مادة مخاطی از طریق زنش مژك هاي یاخته هاي پوششی به سمت دستگاه گوارشی فراهم می شود.

1234 مورد   مورد   مورد  مورد  

چند مورد از موارد زیر درست است؟   . 126

الف) در ابتداي سرخرگ آئورت، باالي دریچه سینی، دو خروجی سرخرگ هاي اکلیلی دیده می شود. 

ب) به دهلیز چپ چهار سیاهرگ و به دهلیز راست، سه سیاهرگ وارد می شود. 

ج) بافت پیوندي رشته اي شامل رشته هاي پروتئینی فراوانی است، که فقط در برون شامه قرار دارد و از بافت هاي محافظت کننده است. 

د) الیه ماهیچه اي قلب، از یاخته هاي بافت ماهیچه اي قلبی تشکیل شده که، بین  یاخته هاي ماهیچه اي، مقداري بافت پوششی به نام اسکلت فیبري قرار دارد.

1234

چند مورد از جمله هاي زیر، در مورد گلبول هاي سفید، نمی تواند درست باشد؟   . 127

الف) گلبول هاي سفید همگی هسته دارند و نقش اصلی آن ها، دفاع از بدن در برابر عوامل خارجی است. 

ب) گلبول هاي سفیدي که از سلول هاي بنیادي لنفوئیدي منشاء می گیرند، حتماً داراي هستۀ چند قسمتی هستند. 

ج) شباهت بازوفیل ها و ائوزینوفیل ها، در داشتن سیتوپالسم دانه دار است. 

د) تفاوت مونوسیت ها و لنفوسیت ها در شکل هستۀ درشت تکی شان می باشد.

1234

در مورد جریان خون در سیاهرگ ها، چند مورد از جمله هاي زیر درست است؟   . 128

الف) حرکت خون در سیاهرگ ها در اندام هاي پایین تر از قلب، به مقدار زیادي به انقباض ماهیچه هاي اسکلتی وابسته است. 

ب) انقباض و انبساط ماهیچه هاي اسکلتی، باعث فشار به سیاهرگ هاي مجاور خودشان می شوند که باعث حرکت خون در سیاهرگ به سمت قلب می شود. 

ج) در هنگام انقباض ماهیچه هاي اسکلتی، در سیاهرگ مجاور آن، دریچه هاي النه کبوتري باالیی بسته و دریچه هاي پائینی، باز می شوند. 

د) در هنگام دم، فشار از روي سیاهرگ هاي اطراف قلب درون قفسۀ سینه برداشته شده و باعث ایجاد فشار مکشی و حرکت خون در سیاهرگ ها می شود.

1234

چه تعداد از موارد زیر درست است؟   . 129

الف) تعداد رگ هاي متصل به دهلیز چپ بیشتر از رگ هاي متصل به دهلیز راست قلب است. 

ب) در باز و بسته شدن دریچه هاي قلب، اعصاب به صورت مستقیم نقش دارند. 

ج) غذا و  سلول هاي ماهیچه اي دهلیز چپ در مسیر گردش خون ششی تأمین می شود.

صفر

O2

123

چند مورد از موارد داده شده، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟   . 130

«در پالسماي خون یک انسان سالم، در حالت طبیعی،  .................. وجود  .................. .» 

الف) پروترومبین همانند فیبرینوژن – دارد. 

ب) اریتروپویتین برخالف ترومبین – ندارد.            

ج) کربنیک انیدراز همانند پروترومبیناز – ندارد. 

د) فیبرین برخالف ترومبین – ندارد.                       

و) پروترومبیناز برخالف فیبرین – ندارد.
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چند مورد جملۀ داده شده را به درستی تکمیل می کند؟   . 131

«در بدن انسان .................. »  

الف) ویتامین مؤثر در فرآیند انعقاد خون، درصورت رسوب کلسترول در مجراي خروج صفرا به میزان بیشتري دفع می گردد. 

ب) تمام آهن مورد نیاز براي تولید گلبول قرمز در مغزاستخوان، صرف ساخت مولکول هاي جذب کنندة یون هیدروژن خون می گردد. 

ج) یون مؤثر در فرآیند انعقاد خون، با ورود به مایعات بدن می تواند موجبات افزایش جریان خون درون رگ ها را فراهم نماید. 

Bد) تمام ویتامین  موردنیاز براي تولید گلبول قرمز در مغزاستخوان، با آسیب رسیدن به سلول هاي کناري معده، از بین می رود.

0123

چند مورد به درستی بیان نشده است؟   . 132

الف) جریان خون در بیشتر سیاهرگ ها رو به سمت باالست. 

ب) ماهیچه هاي ناحیۀ شکم در بازدم عمیق و کمک به حرکت خون در سیاهرگ ها نقش دارند. 

ج) هنگام استراحت ماهیچۀ مخطط مجاور سیاهرگ ها، دریچه هاي النه کبوتري باالیی و پایینی بسته هستند. 

د) میزان جریان توده اي در مویرگ هاي پیوسته حداقل میزان ممکن است.

0124

چند مورد به درستی بیان شده است؟   . 133

الف) مراکز تنظیم تنفس، گردش خون و بلع در بصل النخاع و پل مغزي قرار دارند. 

، فاصلۀ موج هاي  از هم افزایش می یابد.  ب) با افزایش ضربان قلب، در 

ج) رگ هاي لنفی درنهایت به سرخرگ هاي سینه متصل می شوند. 

د) همۀ سرخرگ ها در مقایسه با سیاهرگ ها در قسمت هاي عمیق تر هر اندام قرارگرفته اند.

ECGQRS

3210

چند مورد به درستی بیان شده است؟   . 134

الف) جهت حرکت همولنف در ملخ از جلو به سمت عقب بدن است. 

ب) در جانداران داراي تنفس نایدیسی، همولنف در نقل و انتقال گازهاي تنفسی نقش ندارد. 

ج) همولنف در بیشتر نرم تنان عالوه بر انتقال موادغذایی و آب، در انتقال گازهاي تنفسی نیز نقش دارد. 

د) بیشتر نرم تنان گردش خون باز دارند ولی تنفس نایدیسی ندارند. 

و) جانداران داراي گردش خون باز، فاقد مویرگ هستند.

2345

کدام موارد جملۀ داده شده را به درستی تکمیل می کنند؟    . 135

« .................. در کرم خاکی  .................. ملخ  .................. .» 

الف) جذب موادغذایی – همانند – در معده صورت می گیرد. 

ب) تنفس – برخالف – از نوع تنفس پوستی است. 

ج) قلب اصلی – برخالف – لوله اي شکل است. 

د) سامانۀ دفعی – همانند – از نوع متانفریدي است.

 1234
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چند مورد به درستی بیان شده است؟    . 136

الف) کرم خاکی در قسمت جلویی بدن داراي  عدد قلب فرعی است. 

ب) قلب اصلی در کرم خاکی در سراسر سطح پشتی بدن امتداد یافته است. 

ج) در قلب کرم خاکی بر خالف قلب ملخ منفذهاي دریچه دار دیده نمی شود. 

د) در اسفنج ها آب از چندین منفذ وارد و از یک منفذ بزرگ خارج می شود. 

و) در جانداران داراي حفرة گوارشی حرکات بدن آنها به جابجایی مواد کمک می کند.

10

4203

 

12

3
4

با توجه به شکل داده شده، چند مورد به درستی بیان شده است؟         . 137

، صداي اول قلب را ایجاد می کند.  الف) بسته شدن  همانند 

ب)  همانند  متشکل از دو قطعۀ آویخته است. 

ج) بسته شدن  برخالف  صداي دوم قلب را ایجاد می کند. 

د)  و  در زمان انقباض دهلیزها و  و  در زمان انقباض بطن ها باز می شوند. 

و)  همانند  با خون روشن درتماس است. 

ه)  برخالف  با خون تیره در تماس است.  

23

21

14

2314

34

13

5421

چند مورد از موارد داده شده به درستی بیان نشده اند؟   . 138

الف) در هنگام شروع انقباض بطن ها و پس ازپایان انقباض دهلیزها صداي اول قلب ایجاد می شود. 

ب) کلیۀ رگ هاي خروجی از حفرة بطن ها، سرخرگ و کلیۀ رگ هاي ورودي به حفرة دهلیزها، سیاهرگ هستند. 

ج) به طور هم زمان، بطن راست خون تیره را به شش ها و بطن چپ خون روشن را به سراسر بدن پمپ می کند. 

د) رگی که داراي خون روشن باشد، سرخرگ و رگی که داراي خون تیره باشد، سیاهرگ نام دارد.

0321

چند مورد به درستی بیان شده است؟   . 139

الف) در هنگام استراحت دیاستول، خون بزرگ سیاهرگ ها به دهلیز راست و خون سیاهرگ هاي ششی به دهلیز چپ می ریزند. 

ب) بیشترین میزان خون در دهلیزها در مرحلۀ استراحت عمومی دیده می شود. 

ج) بیشترین میزان خون در بطن ها در اوایل مرحلۀ انقباض دهلیزها دیده می شود. 

، تا قلّۀ آن صورت می گیرد. Pد) شروع فعالیت گرة سینوسی – دهلیزي هم زمان با شروع ثبت موج 

1234

چند مورد جملۀ داده شده را به درستی تکمیل می کند؟   . 140

سرخرگی که از بطن  .................. خارج می شود  .................. سیاهرگ هایی که به دهلیز  .................. وارد می شوند، داراي خون  .................. است. 

الف) چپ – برخالف – راست – تیره        ب) راست – برخالف – چپ – تیره 

ج) چپ – همانند – چپ – روشن            د) راست – همانند – راست – روشن 

و) راست – برخالف – چپ – روشن         ه) چپ – همانند – راست – تیره
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چند مورد به نادرستی بیان شده است؟   . 141

الف) میزان نسبی ماهیچۀ صاف در سرخرگ هاي کوچک بیشتر است. 

ب) مقاومت در سرخرگ هاي کوچک کمتر از سرخرگ هاي بزرگ است. 

ج) میزان رشته هاي کشسان در سرخرگ هاي بزرگ کمتر از سرخرگ هاي کوچک است. 

د) تنظیم اصلی جریان خون در مویرگ ها با انقباض و انبساط سرخرگ هاي کوچک انجام می شود.

1234

گره دهلیزی
بطنی

 

چند مورد از موارد زیر دربارة شکل زیر که بخشی از مسیر هدایت تحریک الکتریکی در قلب انسان را نشان می دهد، نادرست نمی باشد؟الف)  . 142

دریچۀ میترال بسته است. 

ب) موج  در  تشکیل شده است. 

ج) دریچه هاي سینی باز هستند. 

د) در این لحظه صداي دوم قلب شنیده می شود.

QECG

4213

T
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چند مورد دربارة بخشی از نوار قلب مقابل که با عالمت سؤال مشخص شده است، نادرست می باشد؟   . 143

الف ) انتشار تحریک در دیوارة بطن ها آغاز شده است. 

ب)  خون روشن از بطن چپ خارج می شود. 

ج) میوکارد دهلیزها در حال استراحت است. 

د) دریچۀ ابتداي بزرگ سیاهرگ زیرین در اتصال با دهلیز باز است.

1234

چند مورد از موارد زیر درست است؟   . 144

الف) در فشار  تا  سرخرگ آئورت، بطن ها در حال دیاستول هستند. 

ب) در فشار  تا  بطن چپ، دریچه هاي سینی باز هستند. 

ج) از ثانیۀ  تا  یک دورة قلبی فشار خون در آئورت از  به  می رسد. 

د) از ثانیۀ  تا  یک دورة قلبی، فشار خون در آئورت به حداکثر می رسد.

8091

5161

0٫40٫89180

0٫20٫3

1234

چند مورد از موارد زیر دربارة گویچه هاي قرمز خون نادرست می باشد؟   . 145

الف) آهن آزاد شده از تخریب گلبول هاي قرمز در اندامی ذخیره می شود که خون لولۀ گوارش از طریق سرخرگ باب به آن وارد می شود. 

ب) تخریب گلبول هاي قرمز می تواند در اندامی انجام شود که جزء اندام هاي لنفی است. 

ج) در بیماري تنفسی ممکن است تعداد گلبول هاي قرمز افزایش یابد. 

د) در تولید گلبول قرمز  ویتامینی شرکت می کند که براي تقسیم طبیعی یاخته اي الزم است.

4321 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد از جمالت زیر نادرست است؟   . 146

الف- وجود بافت پیوندي عایق، در محل ارتباط دهلیز ها و بطن ها، مانع انتشار تحریک از دهلیزها به بطن ها می شود. 

ب- ظاهر شدن منحنی  در الکتروکاردیوگرام، بیانگر فعالیت گره دهلیزي بطنی بوده و در قله آن، دهلیز ها شروع به انقباض می کنند 

ج- تارهاي ماهیچه اي خاص، در دیواره بین دو بطن، سرعت هدایت بسیار باالیی دارند. 

د- آخرین بخشی که جریان الکتریکی را در بطن ها دریافت می کند، نوك بطن هاست.

P
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چند مورد جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟   . 147

در هنگام کاهش اکسیژن خون ..................  

الف- میزان اریتروپوئیتین ترشح شده از کبد، به خون افزایش می یابد. 

ب- قطر سرخرگ هاي کوچک ورودي به بافت ها، گشاد شده تا جریان خون افزایش یابد. 

ج- همزمان، تولید یاخته هاي لنفوئیدي در مغز استخوان افزایش می یابد. 

د- گیرنده هاي اسمزي موجود در سرخرگ گردن، تحریک می شود تا پیام عصبی را به مرکز مربوطه ببرد.

1234

چند مورد از موارد زیر درست است؟   . 148

الف) پالکت ها (گرده ها) فاقد ساختار یاخته اي (سلولی) بوده و منشاء لنفوئیدي هستند. 

ب) جنس حلقه هاي ناقصی که در دیوارة ناي انسان وجود دارند، نوعی بافت پیوندي است. 

ج) در هنگام بلع، زبان کوچک باال و اپی گلوت (برچاکناي) به سمت پایین می آیند. 

د) مونوسیت ها جزء گلبول هاي سفید بدون دانه با منشاء سلول هاي میلوئیدي هستند.

1324

چند مورد درست است؟   . 149

در سرخرگ هاي کوچک .................. سرخرگ هاي بزرگ .................. . 

الف) برخالف - مقاومت در برابر ورود خون کمتر است.

ب) همانند - الیۀ داخلی از بافت سنگفرشی ساده تشکیل شده است. 

ج) همانند - تنظیم اصلی جریان خون مویرگی انجام می شود. 

د) برخالف - قطر الیۀ ماهیچه اي نسبت به الیۀ کشسانی بیشتر است.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   . 150

در هر چرخۀ ضربان قلب .................. . 

الف) بطن ها به مدت  ثانیه خون خود را به درون سرخرگ ها می فرستند. 

ب) دهلیزها به مدت  ثانیه در حالت استراحت قرار دارند. 

ج) در مرحلۀ  ثانیه اي از چرخۀ خون سیاهرگ ها به درون بطن ها راه می یابد. 

د) زمانی که بطن ها خون خود را تخلیه می کنند، دهلیزها در حالت استراحتند.

صفر مورد  مورد  مورد 

0٫3

0٫7

0٫4
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چند مورد جاي خالی را به درستی تکمیل می کند؟ « .................. نسبت به .................. بیشتر است.»   . 151

الف) فشار خون بطن هنگام ثبت فشار بیشینه - فشار خون دهلیز هنگام فعالیت گرة اول 

ب) منفذهاي آورندة خون به دهلیز راست - دریچه هاي سرخرگ هاي بدن 

پ) یاخته هاي تنظیم کنندة میزان  خون - یاخته هاي کروي شکل خون 

ت) حاللیت گاز جذب شده توسط هموگلوبین در چربی ها - عامل انتقال گلوکز به روده

 مورد  مورد  مورد  مورد 
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چند مورد جاي خالی را به درستی تکمیل می کند؟   . 152

دریچۀ .................. برخالف دریچۀ ..................، ساختاري مشابه با .................. دارد. 

الف)  تنظیم کنندة خون در رگ یک الیه - نگه دارندة خون در پشت خود - ضخیم ترین الیه در سرخرگ هاي کوچک 

ب)  مسدود کنندة خروج کیموس - وارد کنندة خون تیره به بطن - الیۀ سه قسمتی در دیوارة معده 

ج) یکطرفه کنندة خون به صورت جفت - مانع کاهش حجم ضربه اي - بافت دیوارة مویرگ 

د)  باز شونده با انقباض میوکارد چپ - مدخل اندام تجمع لنفوسیت ها - نازك ترین الیۀ رگ با حفرة وسیع

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد از موارد زیر به نادرستی بیان شده است؟   . 153

الف) هر رگ خونی که دریچه دارد، قطعاً توانایی عبور مواد از غشاي خود به بافت هاي اطراف را دارد. 

ب) هر رگ خونی که بافت پوششی نازکی دارد، همواره با فشار خون مواد را جابه جا می کند. 

پ) همۀ رگ هاي خونی که در نواحی عمقی بدن قرار گرفته اند، توانایی ایجاد نبض ندارند. 

ت) همۀ رگ هاي خونی که از جریان توده اي استفاده می کنند، شبکۀ غیرزندة کامل دارند.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد دربارة تنظیم جریان خون نادرست است؟   . 154

الف) هر اندامی که تحت تأثیر تنظیم هورمونی فشار خون را باال می برد، توانایی ایجاد تکانۀ عصبی براي تخلیۀ خون را دارد. 

ب) هر گیرنده اي که با تحریک مواد شیمیایی، فشار خون را تنظیم می کند، تحت تأثیر هموگلوبین اطراف محل گیرنده است. 

پ) هر یاخته اي که تحت تأثیر  موجود در رگ قرار می گیرد، قطعاً ساختاري بدون انشعاب یاخته و تک هسته اي دارد. 

ت) هر مرکزي در مغز که توانایی تغییر در فواصل بین دو حجم جاري را دارد، نیاز به اکسیژن را حین فعالیت تأمین می کند.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

CO2

1234

چند مورد دربارة نوار قلب نادرست است؟   . 155

الف) در نقطه اي که تحریک قلبی به دیوارة بین بطن می رسد، صداي گنگ تر برخالف صداي واضح تر شنیده نشده است. 

ب) هنگامی که موج منجر به انقباض بطنی در حداکثر افزایش ارتفاع خود است؛ فشار خون درون دهلیزها افزایش یافته است. 

پ) عبور پیام عصبی قلب از دسته تارهاي بین گرهی برخالف دسته تارهاي بین بطنی، قبل از تحریک حفرة بطنی است. 

ت) هنگامی که ماهیچۀ قلبی در حال سیستول است، امکان ندارد ثبت تحریک جدید از سوي یاخته هاي ماهیچه رخ دهد.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد جاي خالی را به درستی تکمیل میکند؟ «در یک چرخۀ قلبی مرحلۀ ..................، قطعاً ..................، مرحلۀ .................. است.»   . 156

الف) آغاز افزایش فشار حجم ضربه اي بر آئورت - قبل تر از - فاصلۀ لت هاي میترال افزایش یافته 

ب) حرکت خون به سمت قلب در اثر باال آمدن جناغ - بعدتر از - پمپ کنندة خون به رگ هاي اکلیلی

پ) حداکثر فشار پشت عقب ترین دریچۀ قلبی - بعدتر از - انقباض حاصل از گرة زیر سیاهرگ وارد شونده 

ت) حداقل مقدار خون حفرة متصل به سیاهرگ ششی - قبل تر از - ایجاد فشار بیشینه در فشار سنج

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد دربارة چرخۀ قلبی عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   . 157

«هنگامی که .................. وجود دارد، .................. را می توان دید.»

الف) کمترین فشار خون در دهلیز - جریان یک طرفۀ پیام عصبی به خارج از قلب 

ب) بیشترین فشار خون بطن - حداقل فشار آئورت بر خون داخل آن 

پ) کمترین فشار خون در آئورت - اختالف فشار بین باال و پایین قلب 

ت) بیشترین مقدار خون در دهلیز - ثبت فاصلۀ بین دو انقباض نوار قلب

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 
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چند مورد عبارت زیر را به درستى کامل مى کند؟   . 158

« با توجه به شکل مقابل درمورد .................. از دریچه هاي قلب انسان، می توان گفت .................. »

• الف – با بسته شدن از بازگشت خون تیره به بطن ها جلوگیري مى کند.
• ب – تفاوت فشار بین سرخرگ آئورت و بطن چپ عامل بسته شدن آن است. 

• ج – در نزدیکى گرة مرتبط با رشته هاي دیواره بین دو بطن قرار دارد. 
• د – در ایجاد صداي واضح و کوتاه تر قلب نقش مهمی ایفا می کند.

1صفر

23

چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل نمی کند؟     «می توان گفت ..................  بیشتر از  ..................  نیست.»   . 159

الف) اکسیژن، در خون خارج شده از بطن چپ ـ خون وارد شده به دهلیز راست 

ب) کربن دي اکسید، در خون وارد شده به بطن راست ـ خون خارج شده از دهلیز چپ 

ج) اکسیژن، در خون خارج شده از دهلیز چپ ـ خون وارد شده به بطن راست 

د) کربن دي اکسید، در خون وارد شده به دهلیز راست ـ خون خارج شده از بطن چپ

1234

.  .................. جمله از جمالت زیر نادرست اند که عبارتند از ..................   160

الف) خونی که از درون بطن چپ عبور می کند می تواند نیازهاي تنفسی و غذایی ماهیچۀ  قلب را مستقیماً برطرف کند. 

ب) تصلب شرایین باعث بروز سکتۀ قلبی می شود چون به بخشی از میوکارد اکسیژن نمی رسد و یاخته ها می میرند. 

ج) سرخرگ اکلیلی از آئورت انشعاب گرفته و سیاهرگ اکلیلی به بزرگ سیاهرگ باالیی می پیوندد. 

د) بسته شدن سرخرگ هاي کرونري توسط لختۀ خون می تواند باعث سکته قلبی شود.

3−2−3−2− «ب» و «د»   «ب»، «ج» و «د»   «الف» و «ج»   «الف»، «ب» و «ج»  

جملۀ ..................  جملۀ  .................. درباره قلب انسان .................. است.   . 161

الف) انقباض بطن ها از قسمت پایین آن ها شروع می شود و به سمت باال ادامه می یابد. 

ب) فرستادن پیام از گره دهلیزي ـ بطنی به درون بطن، با فاصلۀ زمانی انجام شود. 

ج) بافت پیوندي عایق در شبکۀ هادي قلب مانع از گسترش جریان هاي الکتریکی از دهلیزها به بطن ها می شود. 

د) جریان هاي الکتریکی توسط سه دسته از تارهاي ماهیچه اي صاف، از گره ضربان ساز قلب خارج می شوند.

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

چند جمله نادرست است؟ آن ها کدام اند؟   . 162

، نشانۀ وجود فشار خون مزمن در فرد است.  الف) افزایش ارتفاع 

ب) کاهش ارتفاع  ممکن است نشانۀ آنفارکتوس در فرد باشد. 

ج) عالوه بر ارتفاع و فاصلۀ منحنی ها در  ، شکل آن ها به متخصصان کمک می کند تا وضعیت سالمت قلب را تشخیص دهند. 

د) تغییر در فاصلۀ منحنی هاي  نشانۀ اشکال در خون رسانی رگ هاي اکلیلی قلب است.

 «ب» - «د»   همه به جز«ب»   همه به جز«ج» «الف» - «د»  

QRS

QRS

ECG

ECG

−2−3−3−2

جملۀ ..................  جملۀ ..................  است.   . 163

الف) علت ُکند بودن جریان خون در مویرگ ها این است که سطح مقطع کل مویرگ هاي بدن بسیار زیاد است. 

ب) در بدن انسان فاصلۀ هیچ یاخته اي از مویرگ هاي خونی بیش تر از  میلی متر نیست. 

ج) در ابتداي بیشتر مویرگ هاي خونی بندارة مویرگی براي تنظیم جریان خون در مویرگ قرار گرفته است. 

د) مویرگ هاي مغز ممکن است هیچ منفذي نداشته باشند.

«الف» برخالف ـ «ج» نادرست «ب» همانند ـ «د» درست «ب» همانند ـ «ج» نادرست «الف» برخالف ـ «د» درست
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چند مورد از گزینه ها، عبارت زیر را به درستی کامل نمی کنند؟   . 164

«در زمانی که حجم درون دهلیزها و بطن ها هم زمان زیاد می شود، .................. » 

، انجام می شود.  الف) فرایند حاصل از پیام الکتریکی موج 

ب) در پایان آن، صداي اول قلب سمع می شود. 

ج) کمتر از  سی سی خون وارد هر بطن می شود. 

د) ممکن است هر چهار دریچۀ قلب بسته باشند.

T

120

1234

A

B

C

D

چند مورد از عبارات زیر، با توجه به نوار قلب مقابل در یک فرد سالم، صحیح است؟الف) در نقطۀ   . 165

، فشار بطن ها در حال افزایش است.   برخالف نقطۀ 

ب) در نقطۀ  صدایی شنیده می شود که گنگ تر از صداي شنیده شده در نقطۀ  است. 

ج) یاخته هاي مخطط بطن ها در نقطۀ  در حال انقباض هستند. 

، پیام الکتریکی از طریق یاخته هاي دهلیزي به گره دهلیزي بطنی منتقل می شود. د) در نقطۀ 

CA

BD

D

B

1234

چند مورد از عبارات زیر نادرست است؟   . 166

الف) بسته شدن سیاهرگ هاي کرونري با لخته ممکن است سبب سکتۀ قلبی شود. 

ب) سیاهرگ هاي کرونري به بزرگ سیاهرگ زبرین ریخته، سپس به دهلیز راست وارد می شوند. 

ج) مردن یاخته هایی که مخطط و انشعاب دار هستند، سبب سکتۀ قلبی می شود. 

د) یاخته هاي قلب ،توانایی گرفتن مواد غذایی از خونی که در تماس مستقیم با آن هاست را ندارند.

1234

چند مورد در رابطه با هر دریچه که با بسته شدن خود صداي گنگ و طوالنی تر قلب انسان را ایجاد می کند، صحیح است؟   . 167

الف) در مجاورت گره ایجادکننده موج  قرار دارد. 

ب) توسط طناب هایی به برآمدگی هاي ماهیچه بطن ها متصل هستند. 

ج) با خون داراي هموگلوبین متصل به اکسیژن در تماس است. 

د) به صورت یک طرفه و تحت تأثیر جریان خون بسته می شوند.

QRS

1234

در مورد دستگاه گردش مواد انسان سالم و بالغ، چند مورد درست بیان شده است؟   . 168

الف) در انقباض (سیستول) بطن ها، بیشترین فشار به دریچه دولختی (میترال) وارد می شود. 

ب) در مغز قرمز استخوان، گویچه هاي قرمز داراي هسته مشاهده می شود. 

پ) در سرخرگ هاي اکلیلی (کرونر) خونگیري بیش از  ثانیه به طول می انجامد. 

ت) بیشترین مقدار خون درون بطن ها، در پایان انقباض (سیستول) دهلیزها می باشد.

0٫3

1234

در رابطه با تنظیم دستگاه گردش خون انسان، چند مورد نادرست است؟   . 169

الف) دستگاه عصبی خودمختار با باز و بسته کردن بنداره هاي مویرگی میزان خون ورودي به بافت ها را تنظیم می کند.  

ب) گیرنده هاي حساس به کمبود اکسیژن و افزایش کربن دي اکسید در مجاورت هم قرار دارند. 

ج) ورود کلسیم به مایعات بدن موجب انقباض عضالت صاف رگ ها شده و جریان خون بافتی را کاهش می دهد.  

د) گیرنده هاي فشاري در دیواره سرخرگ هاي عمومی بدن قرار داشته و فشار سرخرگی را تنظیم می کنند.

چهار مورد  دو مورد  سه مورد  یک مورد 
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چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟   . 170

«به طور معمول در انسان، همۀ رگ هایی که به دهلیز راست قلب وارد می شوند،  ..................  همۀ رگ هایی که به دهلیز چپ وارد می شوند،  ..................  .» 

الف- برخالف - ترکیب آهن دار یاخته هاي خون آن ها، سهم کمتري درحمل اکسیژن دارد. 

ب - همانند - خون اندام هاي باالتر یا پایین تر از قلب را دریافت می کنند. 

ج - همانند - در الیۀ میانی دیواره، رشته هاي کشسان زیادي دارند. 

د - برخالف - تحت تأثیر تلمبه ماهیچۀ اسکلتی خون در آن ها به جریان در می آید.

1234

در ارتباط با تحریک هاي ایجادشده در بخش هاي مختلف قلب انسان، چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟   . 171

«به طور معمول در انسان، زمانی که موج الکتریکی به  ..................  منتقل می شود،  .................. .» 

الف- تارهاي ماهیچه اي درون دیوارة بطن ها - انقباض دهلیزها آغاز می گردد. 

ب- الیۀ عایق بین دهلیزها و بطن ها - انقباض بطن ها پایان می یابد.

ج- گره دهلیزي بطنی - مرحلۀ انقباض بطن ها آغاز شده است. 

د- تارهاي ماهیچه اي دیوارة بین بطن ها - انقباض دهلیزها پایان یافته است.

1234

چند مورد از داده هاي زیر جملۀ زیر را به درستی کامل می کند؟   . 172

«در فردي با قلب طبیعی، ..................» 

الف) در طول سیستول بطنی، فشار خون موجود در دهلیزها افزایش می یابد. 

ب) پیام تحریک در حد فاصل دهلیزها و بطن ها، به کمک صفحات بینابینی انتشار می یابد. 

ج) زمان بین صداي دوم تا صداي اول بعدي، از کل زمان سیستول دهلیزي و استراحت عمومی بیشتر است. 

د) ممکن نیست بین صداي دوم و اول، خون در درون دهلیزها تجمع یابد.

1234

چند مورد مشخصۀ مشترك سرخرگ هاي بدن انسان است؟   . 173

الف) به طور حتم واجد خون غنی از اکسیژن هستند.  

ب) منحصراً در گردش عمومی خون نقش دارند. 

ج) در الیۀ میانی واجد سلول هاي دوکی شکل هستند. 

د) همانند میوکارد واجد رشته هاي پروتئینی هستند.

1234

در ارتباط با مویرگ ها چند جمله به درستی بیان شده است؟   . 174

الف) مویرگ منفذدار همانند مویرگ هاي ناپیوسته داراي شبکه اي از رشته هاي پروتئینی و گلیکوپروتئین در اطراف است. 

ب) همۀ اندام هایی که داراي مویرگ هاي ناپیوسته اند در تولید گلبول هاي خونی در دوران جنینی نقش دارند. 

ج) مویرگ هاي دیوارة کیسه هاي هوایی همانند مویرگ هاي دیوارة روده از نوع منفذدار هستند. 

د) مویرگ هایی که سلول هاي بافت پوششی آن ها ارتباط تنگاتنگی دارند، برخالف مویرگ هاي اندام هاي سازندة هورمون اریتروپویتین غشاء پایۀ کاملی

دارند.

1234
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چند مورد از عبارت هاي زیر نادرست می باشد؟   . 175

الف) هنگام بیماري کبدي میزان لنف می تواند دچار افزایش شود.

ب) در تمام بخش هاي دستگاه لنفی امکان تولید لنفوسیت هاي خونی وجود دارد. 

ج) مویرگ هاي لنفی برخالف مویرگ هاي خونی در مسیر خود داراي گره هاي لنفی اند. 

د) همواره تعداد رگ هاي لنفی ورودي و خروجی به گره هاي لنفی مشابه می باشد.

1234

چند مورد به  نادرستی بیان شده است؟   . 176

الف) همه سرخرگ ها به مویرگ و همۀ مویرگ ها به سیاهرگ منتهی می شوند. 

ب) عبور درشت مولکول هاي پروتئینی از راه منافذ دیواره به کمک درون بري انجام می شود. 

ج) یکی از وظایف دستگاه لنفی جلوگیري از بروز خیز در اندام هاست. 

د) لنف توسط رگ هاي لنفی با قطر برابر به سیاهرگ هاي زیر ترقوه اي می ریزد.

1234

چند مورد دربارة سلول هاي خونی به درستی بیان نشده است؟   . 177

الف) کمبود فولیک اسید باعث می شود گلبول قرمز به ویژه در مغز استخوان تکثیر نشود و تعدادشان کاهش یابد. 

ب) مونوسیت ها همانند مگاکاریوسیت ها از سلول هاي بنیادي میلوئیدي ساخته می شوند. 

ج) نوتروفیل ها برخالف مونوسیت ها هستۀ چند قسمتی و سیتوپالسم دانه دار دارند. 

د) سلول هاي خونی در یک فرد بالغ برخالف دوران جنینی فقط در مغز استخوان تولید می شوند.

1234

چند مورد از گزینه هاي زیر در مورد گردش خون جانوران نادرست است؟   . 178

الف) در خون حشرات هموگلوبین وجود ندارد. 

ب) تکامل مهره داران در جهت افزایش تعداد حفره هاي قلب بوده است. 

ج) در خونریزي هاي شدید نقش اصلی انعقاد خون و تشکیل لخته به عهدة ویتامین  و یون کلسیم می باشد. 

د) آلبومین در حفظ فشار اسمزي خون و تنظیم  موثر است.

K

PH

4321

چند مورد از موارد زیر صحیح می باشند؟   . 179

الف) داخلی ترین الیۀ قلب همانند داخلی ترین الیۀ ناي، واجد یاخته هایی با فضاي بین یاخته اي اندك می باشد. 

ب) الیه اي از قلب که بین درون شامه و برون شامه قرار گرفته است، همانند دومین الیۀ ناي (از بیرون به سمت داخل) واجد یاخته هایی است که توانایی

تخمیر الکتیکی دارند. 

ج) بیرونی ترین الیه اي از دیوارة قلب که اتصال مستقیم به یاخته هاي ماهیچه اي آن دارد، برخالف الیه اي از لولۀ گوارش که بخشی از صفاق است واجد

یاخته هایی می باشد که رشته هاي کشسان کمی دارند. 

د) الیه هایی از قلب که در ارتباط مستقیم با نوعی مایع می باشند، برخالف درونی ترین الیۀ لولۀ گوارش واجد یاخته هایی با مادة زمینه اي اندك می باشند.

سه مورد   دو مورد  یک مورد  صفر مورد  

در ارتباط با افرادي که دخانیات مصرف می کنند، چند مورد نادرست است؟   . 180

الف) امکان اختالل در انقباض کامل بندارة انتهایی مري در این افراد وجود دارد. 

ب) نیروي وارده از سوي خون بر دیوارة رگ این افراد، ممکن است دستخوش تغییر شود. 

ج) فرایند خروج ذرات نامطلوب با فشار از طریق دهان، در این افراد بیش تر دیده می شود. 

د) بافت پوششی مجاري تنفسی آن ها قطعاً دچار تغییر نمی گردد.

4321
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فصل پنجم : تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

2

1

با توجه به شکل مقابل که مربوط به بخش هاي مختلف بافت خونی یک انسان سالم است، چند مورد از عبارت داده شده صحیح می باشد؟الف) عدم  . 181

اکسیژن رسانی الزم به بافت ها موجب افزایش بخش  به باالي  درصد خواهد شد.  

ب) در نوعی بیماري گوارشی که تحت تأثیر گلوتن بروز می یابد، میزان بخش  کمتر از  درصد می شود.  

ج) افزایش ترشح هورمونی که می تواند میزان سدیم موجود در ادرار را کاهش دهد موجب افزایش حجم بخش  می شود.  

د)عدم فعالیت مناسب برخی از یاخته هاي دیوارة حبابک ها می تواند باعث کاهش بخش  شود.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

145

145

2

1

1234

درباره دستگاه دفع ادرار و کلیه ها چند مورد نادرست است؟   . 182

الف) کلیه ها لوبیایی شکل هستند، در دو طرف ستون مهره ها و پشت شکم قرار گرفته اند. 

ب) به علت موقعیت قرارگیري و شکل معده، کلیۀ راست، قدري پایین تر از کلیۀ چپ واقع است. 

ج) کپسول کلیه، در حفظ موقعیت کلیه، نقش مهمی دارد. 

د) تغییر موقعیت کلیه ها، می تواند به از بین رفتن هم ایستایی منجر شود.

1234

.  چند مورد جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟   183

در ماهیان آب شیرین .................. ماهیان آب شور ..................  

 الف- مانند - بدن با ماده مخاطی پوشیده شده است. 

ج- برخالف - بدن با ماده مخاطی پوشیده شده است. 

ب- مانند - جذب نمک و یون ها به روش فعال از طریق آبشش است. 

د- برخالف - جذب نمک و یون ها به روش فعال از طریق آبشش است.

0123

چند مورد از جمالت زیر صحیح است؟   . 184

الف- در نفرون ها (گردیزه)، کالفک (گلومرول)، براي انجام عمل ترشح، از سرخرگ آوران منشا می گیرد. 

ب- بیشترین میزان بازجذب در لوله پیچ خورده نزدیک صورت می گیرد، که به علت وجود یاخته هاي ریز پرزدار است. 

ج- سرخرگ وابران، که شبکه دور لوله اي از آن تشکیل می گردد، با فرآیند بازجذب و ترشح مرتبط است. 

د- وجود پودوسیت و مویرگ هاي منفذدار کالفک، به خوبی امکان نفوذ مواد را به درون گردیزه، فراهم می کند.

0123

چند مورد از موارد زیر جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟   . 185

با افزایش غلظت مواد در خون ..................  

الف) فشار اسمزي خون باال رفته و در نهایت باز جذب آب در کلیه ها باال می رود. 

ب) باز جذب  توسط آلدوسترون ترشح شده از هیپوفیزپسین افزایش می یابد. 

ج) رنین از کبد ترشح شده و فعالیت فوق کلیه را افزایش می دهد. 

د) گیرنده هاي اسمزي در هیپوتاالموس تحریک و مرکز تشنگی را فعال می کند.

Na
+

1324

چند مورد از عبارت هاي زیر نادرست است؟   . 186

الف) قسمت قیف مانند هر کلیه در بخش قشري یا مرکزي واقع است. 

ب) قسمت قیف مانند هر کلیه، ادرار نهایی را تولید می کند. 

ج) ستون کلیه جزء لپ کلیه محسوب می شود. 

د) اغلب مواد خارج شده از ابتداي مویرگ هاي خونی کلیه در حفره اي از قلب که دریچۀ سه لختی دارد؛ به هم می رسند.

4123 مورد  مورد  مورد  مورد 
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چند مورد به درستی جاي خالی را تکمیل می کند؟ « .................. می تواند هنگام ..................، .................. یافته باشد.»   . 187

الف) فشار سرخرگ آوران - افزایش ورود مواد به نفرون بر اساس اندازه - افزایش  

ب) قطر سرخرگ وابران - افزایش عبور مواد از شکاف هاي دیوارة بومن - کاهش 

پ) فشار سرخرگ کلیه - افزایش فشار وارده بر دیوارة سرخرگ آئورت - کاهش

ت) قطر سرخرگ بین هرمی - کاهش مقاومت ضخیم ترین الیۀ رگ - افزایش

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد جاي خالی را به درستی تکمیل می کنند؟   . 188

«کرم خاکی ..................، .................. توانایی .................. را دارد.» 

الف) همانند - مهره دار داراي پوست مرطوب تنفسی - خروج مواد از رگ هاي کوچک 

ب) همانند - جاندار ترشح کنندة مواد به غدد شاخکی - دفع نیتروژن در جهت شیب غلظت 

پ) برخالف - جاندار داراي سامانۀ نفریدي ساده تر - توانایی تعیین ترکیب نهایی ادرار 

ت) برخالف - جاندار داراي لوله هاي دفعی منتهی به یک منفذ - گوارش مکانیکی در انتهاي مري

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد دربارة ماهی ها درست است؟   . 189

الف) در هر ماهی اي که دستگاه گوارش در تنظیم نمک بدن نقش دارد، آب قبل از رشتۀ آبششی با خار آبششی تماس دارد. 

ب) هر ماهی اي که ادرار را با فشار اسمزي کمتر از بدن خود دفع می کند، امکان ندارد یون ها را برخالف شیب غلظت جابه جا کند. 

پ) هر ماهی اي که توانایی دفع یون از سیاهرگ را به صورت فعال دارد، همواره گازها را در دو جریان مخالف تبادل می کند. 

ت) امکان ندارد ماهی اي که الیۀ غیرزندة حافظ فشار اسمزي کمتر از محیط دارد، یاخته هایی به انجام یک هدف داشته باشد.

1234 مورد  ِمورد  مورد  مورد 

چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می نماید؟    «معموًال .................. بودن بیش از حد .................. ، می تواند منجر به  .................. درون  . 190

یاخته ها شود.»  

الف) رقیق ـ مایع اطراف یاخته ها نسبت به درون آن ها ـ خروج بیش از حد آب از  

ب) غلیظ ـ مایع اطراف یاخته ها نسبت به درون آن ها ـ ورود بیش از حد آب به  

ج) باال ـ فشار اسمزي درون یاخته ها نسبت به مایع اطراف آن ها ـ ورود بیش از حد آب به 

د) پایین ـ فشار اسمزي درون یاخته ها نسبت به مایع اطراف آن ها ـ خروج بیش از حد آب از

1234

کدام موارد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می کنند؟    «در یک انسان سالم و بالغ،  ..................  قدري از  ..................  است.»   . 191

الف) کلیۀ راست ـ کلیۀ چپ باالتر        ب) شش چپ ـ شش راست بزرگ تر 

ج) شش راست ـ شش چپ بزرگ تر       د) کلیۀ چپ ـ کلیۀ راست باالتر

«الف» - «ج»   «الف» - «د»   «ج» - «د»   «الف» - «ب»  

کدام عبارت ها ایراد علمی دارند؟   . 192

الف) هر گردیزه از یک کپسول بومن، لوله هاي پیچ خوردة دور و نزدیک، قوس هنله و دو شبکۀ مویرگی مرتبط با آن ها تشکیل شده است. 

ب) قبل و بعد لولۀ  شکل نفرون، لوله هاي پیچ خوردة دور و نزدیک قرار گرفته اند. 

ج) شبکه اي از مویرگ هاي مرتبط با گردیزه که در هم پیچیدگی بیش تري دارد، درون کپسول بومن قرار گرفته است. 

د) بخش هایی غیر از گردیزه نیز در تشکیل ادرار نقش دارند.

«د» - «الف»   «ج» - «د»   «ب» - «ج»   «الف» - «ب»  

U

34

شمارشی زیست دهم آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



در مقایسۀ انواع نفریدي موارد  ..................  نادرست هستند.   . 193

الف) در نوع پیشرفته تر آن مثانه وجود دارد.    ب) در پروتو نفریدي بر خالف متانفریدي یاخته هاي مژك دار وجود دارد. 

ج) در پالناریا برخالف حلزون مایعات بدن وارد نفریدي می شود.    د) در لیسه همانند پالناریا هر حلقۀ بدن یک جفت متانفریدي دارد.

«ب» و «د» برخالف «الف» «الف» و «ج» همانند «ب» «ب» و «الف» همانند «د» «د» و «ج» بر خالف «الف»

چند مورد عبارت روبه رو را به نادرستی تکمیل می نماید؟    «هر جانوري که داراي سامانۀ دفعی  ..................  است،  ..................»   . 194

الف) متصل به روده ـ نمی تواند بدون کمک دستگاه گردش مواد به تبادل گازهاي تنفسی بپردازد. 

ب) پروتونفریدي ـ می تواند مواد گوارش نیافته را از طریق مخرج دفع نماید. 

ج) متانفریدي ـ می تواند بدون کمک دستگاه گردش مواد به تبادل گازهاي تنفسی بپردازد. 

د) غدد شاخکی ـ نمی تواند مواد دفعی نیتروژن دار را با انتشار ساده از طریق آبشش دفع نماید.

1234

پس از بررسی یک دفع کامل ادرار در فردي مشخص شد که غلظت یون ها در ادرار او از مقدار طبیعی کمتر بوده و تعداد ذرات دفعی که از  . 195

سوخت و ساز نوکلئیک اسیدها به وجود آمده از مقدار طبیعی بیشتر است. در ارتباط با این فرد چه تعداد از عبارات زیر می تواند صحیح باشد؟ 

الف) بدن فرد به طور صحیح آمونیاك را به اوره تبدیل می کند. 

ب) مرکز تشنگی این فرد فعال است. 

ج) ممکن است سوخت و ساز نوکلئیک اسیدها در بدن فرد افزایش یافته باشد. 

د) قطعاً هورمون ضد ادراري از غدة زیرمغزي ترشح شده است.

4321

چند مورد از گزینه ها، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟   . 196

«هر جانوري که داراي .................. است، نمی تواند .................. باشد.» 

الف) تنفس پوستی و داراي شش – داراي گردش خون مضاعف 

ب) قلب دو حفره اي در نوزادي باشد – پس از بلوغ تنفس پوستی 

ج) ساده ترین سامانه گردش خون بسته – بعد از چینه دان، داراي سنگدان 

د) سامانۀ تنفس نایدیسی – در دهان، گوارش آنزیمی داشته

1234

چند مورد جمله مقابل را به درستی تکمیل می کنند؟ «هر جانوري که  ..................»   . 197

الف) داراي لوله اي با قیف مژك دار و مثانه است، لقاح دوطرفی و حالت نر - مادگی دارد. 

ب) اوریک اسید را با لوله هاي مالپیگی به روده می ریزد، همولنف را منافذ دریچه دار به قلب برمی گرداند. 

پ) داراي ساده ترین گردش خوِن بسته است، غذا را از چینه دان مستقیماً به سنگدان می راند. 

ت) قلب لوله اي در سطح پشتی بدن دارد، مویرگ هایی باعث اتصال رگ پشتی و شکمی به هم می گردند.

1234

چند مورد درباره تشکیل و ترکیب ادرار یک انسان سالم و بالغ درست می باشد؟    . 198

آ) قندها و آمینواسیدها همانند اوره و مواددفعی در لوله پیچ خورده نزدیک دیده می شود.  

ب) بلورهاي نوعی ماده دفعی نیتروژن دار دفعی، در مفاصل رسوب پیدا می کند.  

پ) نوعی ماده نیتروژن دار حاصل از تولید انرژي در ماهیچه ها، در ترکیب ادرار وجود دارد.  

ت) مقدار سمی ترین مادة نیتروژن دار حاصل از تجزیه آمینواسیدها در مثانه کمتر از کبد است.

2341
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در رابطه با گردش خون در یک کلیه سالم، چند مورد درست است؟   . 199

الف) خون ورودي و خروجی گلومرول روشن ولی خون شبکه دور لوله اي تیره است.  

ب) در تمام قسمت هاي نفرون می توان انشعابات سرخرگ وابران را مشاهده کرد.  

ج) خون حاوي مواد دفعی به سرخرگ وابران وارد نمی شود.  

د) پودوسیت ها با پاهاي خود اطراف شبکه هاي مویرگی را احاطه کرده اند.

1234

چند عبارت به نادرستی عبارت مقابل را تکمیل می کند؟ «هر جانور داراي .................. همانند هر جانور داراي .................. ،  .................. دارد. »   . 200

) پروتونفریدي ـ متانفریدي، سلوم  ) یاخته هاي یقه دار ـ یاخته هاي شعله اي، حفره گوارشی    

) لوله هاي مالپیگی ـ گردش خون بسته، لوله گوارشی ) تنفس نایدیسی ـ غدد شاخکی، گردش خون باز            

12

34

1234

چند مورد می تواند جاهاي خالی را به درستی تکمیل نماید؟ «در یک فرد سالم، میزان .................. در مقایسه با ..................  بیشتر است. »     . 201

الف) هورمون اریتروپویتین در شمارة  ـ شمارة  

ب) آمینواسیدها و گلوکز خون در شمارة  ـ شمارة   

ج) فراوان ترین ماده آلی دفعی در ادرار در شمارة  ـ شمارة   

د) پروتئین هاي محلول در پالسما (خوناب) شمارة  ـ شمارة   

گ ـ یون هاي پتاسیم و هیدروژن شمارة  ـ شمارة  

1

2

3

همگی موارد  سه مورد  دو مورد  یک مورد 

23

12

31

21

23

چند مورد در ارتباط با انسان صحیح است؟   . 202

الف- در نوعی بیماري کلیوي، میزان فشار اسمزي خون کاهش و بخش هایی از بدن متورم می گردد. 

ب - در نوعی بیماري مربوط به کم کاري کبد، میزان اوره خون پایین و میزان آمونیاك خون باال می رود. 

ج - در نوعی بیماري مفصلی، میزان رسوب مادة دفعی نیتروژن دار در مجاورت نوعی بافت پیوندي افزایش می یابد. 

د- در نوعی بیماري مربوط به کم کاري غده فوق کلیه، مقدار زیادي از آب نوشیده شده، دفع می گردد.

1234

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟   . 203

الف) دو انتهاي بستۀ نفرون ها این امکان را می دهد که کنترل بیشتري روي میزان مواد خروجی از بدن در ادرار داشته باشند. 

ب) مکانیسم هاي محافظت کننده از کلیه همگی از جنس بافت پیوندي می باشند. 

ج) وظیفۀ کلیه تنها دفع مواد زائد به کمک تشکیل ادرار است که به حفظ هم ایستایی در بدن کمک می کند. 

د) شبکه مویرگی گلومرول موقعیتی برخالف سایر مویرگ هاي بدن دارد.

3412 مورد  مورد  مورد  مورد 

در چند مورد زیر، حرکت مواد نمی تواند در دو جهت مخالف هم انجام شود؟   . 204

الف) عبور مواد غذایی در مري انسان    ب) جریان هوا در شش هاي قورباغه 

ج) حرکت گلوکز بین خون و نفرون    د) حرکت خون در دستگاه گردش خون ماهی 

هـ) عبور ادرار از میزناي به مثانه

  1234
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چه تعداد از عبارات زیر نادرست اند؟   . 205

الف) پودوسیت ها نوع خاصی از سلول هاي پوششی اند که رشته هاي بلند و پا مانند فراوان دارند. 

ب) فرآیند تراوش بدون هیچ نوع انتخابی سبب خروج مواد از کالفک می شود.  

، اوره ساخته و از بدن دفع می کند.  ج) کلیه با ترکیب آمونیاك با 

د) آنزیم مترشحه از غده فوق کلیه، سبب بازجذب آب از کلیه ها شده و حجم ادرار را کاهش می دهد.

صفر مورد  مورد مورد مورد

CO2

234

میزناي برخالف رودة باریک واجد کدام مشخصه زیر است؟   . 206

. سلول هاي ماهیچه اي دوکی شکل به رنگ قرمز دارند. 

. با کمک حرکات کرمی شکل مواد را رو به جلو حرکت می دهند. 

. سلول هاي پوششی آن با یون هاي بیکربنات در تماس هستند. 

. در انتهاي آن اندامی کیسه اي شکل و ماهیچه اي قرار دارد.

1

2

3

4

1234

چند مورد از موارد زیر نادرست بیان شده اند؟   . 207

الف) افزایش فشار اسمزي مایعات بدن، سبب افزایش ترشح هورمون ضدادراري می شود. 

ب) کاهش فشار اسمزي مایعات بدن سبب افزایش حجم ادرار تولیدي در کلیه ها می شود.  

ج) افزایش فشار اسمزي مایعات بدن همانند دفع ادرار رقیق زیاد، گیرنده هاي اسمزي هیپوتاالموس را تحریک می کند.  

د) تجمع سدیم در بدن احتمال ادم را افزایش و احتمال ترشح هورمون ضدادراري را کاهش می دهد.

1234

در جاندارانی که سامانۀ دفعی متصل به روده دارند، چند مورد درست است؟   . 208

الف) آب و یون ها در این سامانه بازجذب می شوند. 

ب) به دنبال ترشح اسیداوریک به این سامانه آب از طریق اسمز وارد آن می شود. 

ج) دستگاه اختصاصی براي گردش مواد دارند. 

د) همولنف درون سینوس ها یا حفره هاي بزرگ از طریق منافذ قلب پمپ می گردد. 

هـ) دستگاه گردش مواد نقشی در تأمین انرژي فرآیندهاي یاخته اي ندارد.

چهار مورد   سه مورد   دو مورد   یک مورد  

چند مورد از گزینه هاي زیر نادرست است؟   . 209

الف) همۀ مهره داران مشابه برخی از بی مهره گان داراي گردش خون بسته می باشند. 

ب) در سیستم گردش خون بسته فشارخون باالتر از گردش خون باز بوده، به همین دلیل در پستانداران میزان فشارخون گلومرولی در میزان تراوش

گلومرولی نقش مهمی دارد. 

ج) ماهی هاي غضروفی نسبت به ماهی هاي استخوانی داراي تنوع مکانیسم هاي دفع در جهت تنظیم اسمزي و مادة دفعی نیتروژن دار می باشند. 

د) در غدة راست روده اي ماهی هاي غضروفی مشابه غدد عرقی در انسان محلول هاي نمک با غلظت هاي مشابه به بیرون دفع می شود.

1234

چند مورد از عبارت هاي زیر نادرست می باشد؟   . 210

الف) در حشرات سامانۀ دفعی به نام لوله هاي مالپیگی است که اوریک اسید همراه با آب را از مویرگ هاي خونی دریافت می کند. 

ب) تمام بی مهرگان داراي ساختار مشخصی براي دفع هستند، یکی از این ساختارها نفریدي است.  

ج) نفریدي لوله هایی هستند که منافذي به بیرون دارند و دفع از طریق آن انجام می شود.  

د) در سخت پوستان مواد دفعی نیتروژن دار از طریق انتشار ساده از شش ها دفع می شود.

1234
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چند مورد از موارد زیر درست است؟   . 211

الف) هر یاخته اي در بدن انسان در محیطی مایع قرار دارد. 

ب) هر تغییر در موقعیت اندام ها موجب از بین رفتن هم ایستایی می شود. 

ج) به طور حتم هر اندامی که در حفظ تعادل آب نقش دارد، آنزیمی ترشح می کند.

0123

انواعی از جانوران می توانند نمک اضافۀ غذایی را که مصرف کرده اند از طریق غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان به صورت قطره هاي غلیظ دفع کنند.  . 212

چند مورد از موارد زیر می تواند بیان کنندة مشخصۀ مشترك این جانوران باشد؟  

الف) در هنگام خشک شدن محیط، به دنبال بزرگ شدن مثانه بازجذب آب از مثانه به خون افزایش می یابد.   

ب) فشار اسمزي مایعات بدن کمتر از فشار محیط است بنابراین آب می تواند وارد بدن جانور شود.  

ج) در دوره اي از زندگی داراي دستگاه گردش خون مشابهی با دستگاه گردش خون ماهی ها هستند.  

د) داراي طناب عصبی پشتی هستند که بخش جلویی آن برجسته شده و مغز را تشکیل می دهد.

1234

چه تعداد از موارد زیر در ارتباط با جانورانی صحیح است که در دوران نوزادي خود از اکسیژن محلول در آب استفاده می کردند؟   . 213

الف) ممکن نیست در پیکر آن ها پیچیده ترین شکل کلیه مشاهده شود. 

ب) دفع نمک به صورت محلول در آب در همۀ آن ها مشاهده می شود. 

ج) در دستگاه گردش مواد آن ها، فقط خون تیره از حفرات قلبی عبور می کند. 

د) همۀ راهکارهاي موثر در مقابله با مسائل تنظیم اسمزي، به صورت سازگاري هایی در دستگاه ادراري آن ها است.

1234

چند گزاره در ارتباط با دو فرایند تشکیل ادرار که با دخالت شبکۀ مویرگی دورلوله اي انجام می گیرند مشترك است؟   . 214

الف) لزوما به صورت فعال انجام می گیرد و انرژي مصرفی در این فرایند  است. 

ب) تمام مواد ورودي به گردیزه یا خروجی از آن از مویرگ ها عبور می کنند. 

ج) برخالف فرایند تراوش ممکن نیست تحت تاثیر پیک هاي شیمیایی درون ریز قرار بگیرند. 

د) مویرگ هاي دخیل در این فرایند در انتها در مجاورت هنلۀ پایین رو به سیاهرگ می پیوندند.

ATP

0123
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هر چهار جمله متن کتاب است و به درستی بیان شده است.  گزینه 4 1

فقط مورد (د) صحیح است.  گزینه 4

بررسی موارد: 

الف) بررسی محیط و تأثیر آن بر تعامالت جانداران از سطح بوم سازگان آغاز می شود. 

ب) یاخته، اولین سطحی است که حیات در آن پدیدار می شود ولی تنها سطح حیات نیست که این ویژگی را دارد بلکه در سطوح بعدي نیز حیات بروز می کند. 

ج) پاسخ به محیط از ویژگی هاي یک جاندار محسوب می شود ولی لزوماً پاسخ هاي جانداران مختلف به محرك هاي محیطی، مشابه و یکسان نیست. 

د) جمله کامًال صحیح است. 

و) شرایط محیطی دائما در حال تغییر است. جاندارن حاضر در محیط می بایست متناسب با تغییرات محیطی شرایط درونی پیکر خود را در حدود ثابتی نگه دارند. 

2

در اکثر مواقع کلیدواژة رد گزینه هایی که به جزئی نگري اشاره دارد، «ارتباط» است البته باید جمله را بخوانید تا مفهوم آن را دریابید ولی به این نکته نیز توجه کنید که در جزئی نگري، گزینه 4

ارتباطات و تأثیرات اجزاي سامانه بررسی نمی شود. 

بررسی گزینه ها: 

الف) به ارتباط جانداران با هم می پردازذ که «کلی نگري» است. 

ب) به ارتباط جانداران با ریزاندامگان می پردازد که «کلی نگري» است. 

ج) فناوري هاي نوین نتیجۀ ارتباط بین رشته  اي و کلی نگري است. 

د) تصویر بزرگ تر حاصل کلی نگري است. 

هـ) ارتباط سایر رشته ها نتیجۀ کلی نگري است. 

و) عدم ایجاد تصویر جامع نتیجۀ عدم کلی نگري است. 

پس فقط مورد «و» صحیح است. 

3

صورت سؤال اشاره به نگرش کلی دارد. براین اساس موارد الف، ج و د صحیح می باشند ولی مورد ب به دلیل کلمۀ «حداکثر» نادرست است زیرا در سطوح بعد از بوم سازگان یعنی گزینه 2

زیست بوم و زیست کره و یا حتی سطوح قبل از آن نیز می توانیم با نگرش کلی به ارتباط این سامانه ها بر سایر سطوح بپردازیم. 

4

تنها با مورد هـ جملۀ درستی ایجاد می شود زیرا زیست شناسان زمانی می توانند به درك کاملی از یک جاندار برسند که عالوه بر بررسی اجزا به تأثیر و ارتباط چندسویه اجزا بر یکدیگر گزینه 4

نیز توجه کنند. 

سایر موارد از جمله فعالیت هایی است که زیست شناسان «می توانند» انجام دهند. 

در مورد «د» دقت داشته باشید که ساختار غیرطبیعی با پدیدة غیرطبیعی متفاوت است گاهی ممکن است در اثر تغییراتی، بافتی تغییر شکل دهد و ساختاري غیرطبیعی را ایجاد کند (سرطان)

بررسی ساختارهاي غیرطبیعی با این توضیح، در محدودة فعالیت هاي زیست شناسان قرار می گیرد. 

5

تنها مورد «پ» به درستی بیان شده است.  گزینه 1

بررسی موارد: 

مورد الف ) اولین سطح براي کل نگري با محیط، بوم سازگان است. سطح باالیی آن زیست بوم است. در هر دوي این سطوح حداقل یک اجتماع وجود دارد، پس چند گونه وجود دارند. در نتیجه

امکان پیدا شدن زاده هاي نازا که حاصل آمیزش دو گونه هستند وجود دارد. 

مورد ب) براي کل نگري اجزا اولین سطح مورد مطالعه بافت است که چند جزء دارد. سطح پایینی آن یاخته است. استقالل حیات فقط براي یاخته وجود دارد که در تک یاخته اي ها دیده می شود. یک

بافت به تنهایی نمی تواند موجود زنده باشد. اما یک یاخته می تواند.  

مورد پ) تعامل تولید مثل ابتدا در یاخته به عنوان اساس تولید مثل دیده می شود. آخرین سطح نیز بعد از دستگاه تولید مثل و فرد، جمعیتی است که تعامالت تولید مثلی را ممکن می کند. هر دوي

این سطوح می توانند یک جمعیت (یک گونه) را تشکیل دهند. جمعیت تک یاخته اي ها براي سطح یاخته و جمعیت هاي دیگر براي خود سطح جمعیت. 

مورد ت) تفاوت هاي بین هر فرد اولین بار در سطح جمعیت دیده می شود. اما تنوع نه تنها در بین جانداران، بلکه در هر جاندار نیز وجود دارد. پس سطح پایینی که «فرد» است نیز می تواند تنوع

داشته باشد. 

6

تمامی موارد به نادرستی بیان شده است.  گزینه 4

بررسی موارد: 

مورد الف) زیست بوم از چند بوم سازگان تشکیل می شود که از نظر اقلیم (آب و هوا) و پراکندگی جانداران مشابه اند. 

مورد ب) جانداران یک گونه توانایی تولیدمثل با یکدیگر را دارند و ممکن است دو گروه از جانداران یک گونه فقط به علت نبودن در یک مکان خاص در یک جمعیت واحد نباشند. درصورتی که

توانایی تولید مثل با یکدیگر را کماکان علیرغم نبودن در یک جمعیت دارا هستند. 

مورد پ) زیست بوم از چند بوم سازگان تشکیل می شود. 

مورد ت) دقت  شود که جمعیت زیرمجموعه اي از یک اجتماع است و افراد حاضر در یک جمعیت توانایی تولید مثل با یکدیگر را دارند و در یک اجتماع نیز هستند. 

7

موارد «الف»، «ب» و «ج» عباراتی نادرست هستند. عبارت «الف»: جانداران را نوعی سامانۀ پیچیده می دانند که اجزاي آن باهم ارتباط هاي چندسویه دارند. پیچیدگی (نه سادگی!) این گزینه 3

سامانه ها را وقتی بیش تر مشاهده می کنیم که ارتباط جاندار و اجزاي تشکیل دهندة آن را با محیط زیست بررسی کنیم. عبارت «ب»: زیست شناسان امروزي به این نتیجه رسیده اند که بهتر است

براي درك سامانه هاي زنده، جزءنگري (مطالعۀ اجتماع اجزاي یک سامانه) را کنار بگذارند و بیشتر کل نگري کنند. عبارت «ج»: کل نگري، درك این موضوع که یک سامانه چیزي فراتر از اجتماع

ویژگی هاي اجزاي خود است را فراهم آورده است. مثًال درك این موضوع که چرا آب به عنوان یک کل، خواصی متفاوت (نه مشابه!) از هرکدام از اجزاي خود (هیدروژن و اکسیژن) دارد در یک

8
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دید کل نگر امکان پذیر است. عبارت «د»: اگر یاخته را به عنوان واحد ساختاري و عملکردي بدن، یک کل در نظر بگیریم؛ ویژگی هاي آن چیزي بیش از مجموع ویژگی هاي اجزاي تشکیل دهندة آن

است.

جمالت (الف وج) جاي خالی را به درستی تکمیل می کند و جمله هاي (ب و د) به نادرستی.  گزینه 2

بررسی موارد نادرست: 

مورد ب) هر چه انرژي جنبشی و اختالف غلظت بیشتر باشد انشار بیشتري صورت می گیرد. 

مورد د) نتیجۀ عمل انتشار برقراري تعادل بین دو سوي غشاء براي مادة قابل انتشار است.  

9

جمالت (ب، ج، د)  درست و جملۀ (الف) نادرست است.  گزینه 3

جملۀ (الف) نادرست: همۀ انواع بافت پیوندي داراي مادة زمینه اي هستند. 

جملۀ (ب) درست: در بافت پیوندي عالوه بر انواع یاخته ها، مادة زمینه اي و رشته هاي پروتئینی مانند کالژن دیده می شود. 

جملۀ (ج) درست: انواع و مقدار رشته هاي پروتئینی در انواع بافت پیوندي متفاوت است. 

جملۀ (د) درست: در مادة زمینه اي بافت پیوندي، گلیکوپروتئین و رشته هاي پروتئینی دیده می شود که غشاي پایه در بافت پوششی نیز از این جنس است.

10

جمالت (الف، ج، د) درست و جملۀ (ب) نادرست است.  گزینه 1

میزان کالژن بافت متراکم از سست بیشتر است، تعداد یاخته هاي آن کمتر و مادة زمینه اي آن نیز اندك تر است، مقاومتش در برابر کشش از بافت پیوندي سست بیشتر ولی انعطاف پذیري آن از

بافت پیوندي سست کمتر است. 

11

جمله هاي الف و ب و د درست هستند.  گزینه 3

فقط جمله ج درست نیست. چون یاخته هاي پوششی مخاط، هورمون هایی هم می توانند ترشح کنند که در تنظیم فعالیت دستگاه گوارش، نقش دارند.

12

فقط مورد «ب» نادرست است و سایر موارد درست هستند. در بزاق بی کربنات وجود دارد اما بی کربنات در تسهیل بلع نقشی ندارد. گزینه 1 13

جمله هاي ب و د صحیح می باشند.  گزینه 2

(الف) و (ج) نادرست: بافت پیوندي سست و متراکم از نظر تعداد یاخته، میزان رشته هاي کالژن و ماده زمینه اي، با هم متفاوتند. و در بخش هایی از ساختار کلی قلب، بافت پیوندي متراکم دیده

می شود. 

(ب) و (د) درست: اما بافت پیوندي سست معموًال بافت پوششی را پشتیبانی می کند و ماده زمینه اي بافت پیوندي سست چسبناك، شفاف و بی رنگ است و مخلوطی از انواع مولکول هاي درشت مثل

گلیکو پروتئین است (مثل غشاي پایه)

14

موارد (الف و ب و د) درست هستند.  گزینه 3

تصویر مقابل هیدر را نشان می دهد. این جانور داراي حفرة گوارشی است، این حفره فقط یک سوراخ براي ورود و خروج مواد دارد که به آن دهان می گویند (نادرستی مورد ج). هیدر داراي تعدادي

بازو است که وظیفۀ بردن غذا به سمت دهان را دارند (درستی مورد د). در این جانور بعد از انجام گوارش برون یاخته اي، یاخته هاي این حفره ذرات غذایی را با درون بري دریافت می کند (درستی

مورد ب). بعد از این، گوارش به صورت درون یاخته اي و در اندامک هایی که به وسیلۀ غشا محصور شدند ادامه می یابد (درستی مورد الف). 

15

جمالت (ب، ج، د) درست است وجملۀ (الف) نادرست است.  گزینه 3

علت نادرستی (الف): 

درهر دو الیه بیرونی والیه ماهیچه اي بافت پیوندي سست دیده می شود. 

16

بررسی موارد:  گزینه 2

الف) نادرست -  به دلیل ورود بیلی روبین بیش تر به خون و نهایتاً کلیه ها، ادرار تیره می شود. 

ب) درست -  به دلیل عدم دفع صفرا از طریق لوله ي گوارشی بیلی روبین در خون افزایش می یابد. 

ج) درست - مقداري از چربی ها گوارش نیافته دفع می شود  مقدار چربی در فرد کاهش می یابد  وزن کاهش 

د) نادرست - مقدار بیلی روبین راه یافته به لوله ي گوارشی کم می شود در نتیجه رنگ مدفوع روشن تر می شود.

17

⇐⇐

موارد (الف) و (ج) صحیح است.  گزینه 3

بررسی سایر موارد: 

مورد ب) در حفرة معده سلول هاي کناري وجود ندارد، در غده معده است. 

مورد د) باعث کاهش  معده می شود.

18

pH

موارد «الف»، «ج» و «د» نادرست می باشند.  گزینه 3

بررسی موارد: 

الف) گروهی از پروتئین هاي غشایی فقط در سطح داخلی غشا قرار دارند و مایع بین یاخته اي فقط با سطح خارجی یاخته در ارتباط است. (نادرست) 

ب) مایع بین یاخته اي به طور دائم مواد مختلفی را با خون مبادله می کند و ترکیبی شبیه خوناب (پالسما) دارد. (درست) 

ج) یاخته ها، مواد دفعی مانند کربن دي اکسید را به درون مایع بین یاخته اي دفع می کنند و این مواد از مایع بین یاخته اي به خون منتقل شده و از طریق خون به شش ها منتقل شده و از بدن دفع

می شود. (نادرست) 

د) در فرآیند اگزوسیتوز فقط ذرات بزرگ موجود در کیسه هاي غشایی با مصرف انرژي به درون مایع بین سلولی آزاد می شوند و کیسه هاي غشایی به غشاي سلول متصل می شوند و به فضاي بین

19
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سلولی آزاد نمی شوند. (نادرست) 

 
یاختهداخلکلسترولپروتئینپروتئین

یاختهخارج
کربوهیدرات

فسفولیپید

فقط مورد «د» نادرست می باشد.  گزینه 2

بررسی موارد: 

الف)چهار حلقه ي متصل به هم مولکول کلسترول فقط در یکی از دو الیه ي غشا قرار دارند.(درست) 

ب) مولکول هاي کلسترول در هر دو الیه ي غشاي یاخته دیده می شوند. (درست) 

ج) فراوان ترین مولکول موجود در غشا فسفولیپیدها می باشند و از آن جایی که هر فسفولیپید داراي دو مولکول اسید چرب می باشد. پس اسیدهاي چرب فراوان ترین مولکول هاي غشا می باشند.

(درست) 

د) همۀ کربوهیدرات ها غشا در سطح خارجی آن قرار دارند و با مایع بین یاخته اي در تماس می باشند. (نادرست)

20

فقط مورد «ب» درست می باشد. کربوهیدرات هاي متصل به سطح خارجی غشا زنجیره اي از مونوساکاریدهاي متصل به هم هستند که هر مونوساکارید حداقل به یک مونوساکارید دیگر گزینه 1

متصل است. 

بررسی سایر موارد: 

الف) کربوهیدرات هاي موجود در الیۀ خارجی غشاي سلول پوششی مري، فقط با بعضی از فسفولیپیدها و بعضی از پروتئین ها در سطح خارجی غشا پیوند برقرار می کنند و به کلسترول موجود در

غشا متصل نمی شوند. 

ج) رشته هاي کالژن و کشسان در مادة زمینه اي بافت پیوندي یافت می شوند نه بافت پوششی مري. 

د) موادي که می توانند از غشاء عبور کنند، از فضاي بین مولکول هاي لیپیدي می گذرند و یا به کمک مولکول هاي پروتئینی غشا عبور می کنند.

21

موارد «الف» و «د» درست می باشند.  گزینه 2

بررسی موارد:  

الف) اسمز هنگامی اتفاق می افتد که بین دو محلول، غشایی با تراوایی نسبی وجود داشته باشد. (درست) 

ب) مولکول هاي درشت مانند پروتئین هاي تولید شده در سلول، از طریق اگزوسیتوز از سلول خارج می شوند. (نادرست) 

ج) انتشار ساده و اسمز می توانند در خارج از سلول زنده نیز انجام شوند چون به انرژي و پروتئین هاي غشا نیازي ندارند، اما انتشار تسهیل شده به کمک پروتئین هاي انتقال دهنده غشا انجام

می شود. بنابراین در سلول زنده انجام می شود. (نادرست) 

د) هر سه فرآیند (اسمز، انتشار ساده و انتشار تسهیل شده) بدون مصرف انرژي، انجام می شوند و مولکول ها به دلیل داشتن انرژي جنبشی منتشر می شوند. (درست) 

22

هر چهار مورد نادرست می باشند.  گزینه 1

بررسی موارد:  

الف) انتقال فعال موجب کاهش تعداد نوکلئوتیدهاي  فسفاته می شود. چون موجب مصرف  که یک نوکلئوتید  فسفاته است می شود. 

ب) بعضی از یاخته ها قادر به آندوسیتوز و اگزوسیتوز می باشند. 

ج) در مورد آندوسیتوز درست، اما در مورد اگزوسیتوز صدق نمی کند. 

د) در انتشار برآیند حرکت مولکول ها در جهت شیب غلظت است (مولکول هایی که در خالف جهت شیب غلظت هم حرکت می کنند دیده می شوند)

23

3ATP3

فقط مورد  «ج» نادرست است.  گزینه 1

بررسی موارد: 

الف) بافت پیوندي زیر بافت پوششی لولۀ گوارش، بافت پیوندي سست است که مادة زمینه اي و یاخته ها و انعطاف آن از بافت پیوندي متراکم بیش تر اما میزان رشته هاي کالژن و مقاومت آن کم تر

است. (درست)

ب) بافت پیوندي سست در همۀ الیه هاي لوله گوارش وجود دارد. (درست) 

ج) رشته هاي کالژن در بافت پیوندي سست و متراکم جزء مادة زمینه اي محسوب نمی شوند. (نادرست) 

د) مقدار و نوع رشته ها و مادة زمینه اي در انواع بافت پیوندي متفاوت است. (درست) 

24

موارد «الف» و «ج» درست می باشند.  گزینه 3

بررسی موارد: 

مورد الف) در دیوارة معده، الیۀ ماهیچه اي حلقوي بین الیۀ ماهیچه اي طولی و مورب قرار گرفته است که همگی قدرت انقباض دارند. (درست) 

مورد ب) الیۀ بیرونی بخشی از صفاق می باشد. (نادرست) 

مورد ج) از آن جا که در هر چهار الیۀ دیوارة لولۀ گوارش بافت پیوندي سست مشاهده می شود، پس کالژن نیز در همۀ الیه ها از جمله الیه هاي داراي شبکه اي از یاخته هاي عصبی ( الیۀ زیر مخاطی و

الیۀ ماهیچه اي ) دیده می شود. (درست) 

مورد د) الیۀ داراي رگ هاي خونی فراوان، الیۀ زیر مخاط است که در معده در تماس با ماهیچۀ مورب است. (نادرست) 

25

موارد الف و ب و د و ه درست هستند.  گزینه 4

بررسی موارد: 

الف) درست - هیدارت هاي کربن غشا فقط در سطح خارج غشاي سلول (رو به مایع بین یاخته اي) یافته می شوند و در سمت داخل غشاء (رو به مایع میان یاخته اي) دیده نمی شوند. 
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ب) درست - مولکول هاي کلسترول که نوعی لیپید  حلقه اي هستند، در هر دو الیۀ غشاء سلول هاي جانوري در مجاورت سر فسفولیپیدها دیده می شوند.  

ج) نادرست - هیدرات هاي کربن غشایی می توانند مطابق شکل  صفحه  کتاب درسی حالت منشعب داشته باشند! فقط در سطح خارجی غشاء هستند و می توانند به پروتئین و یا لیپید متصل

باشند.

4

215

د) درست - بیشترین مولکول هاي غشا را فسفولیپید ها و بزرگ ترین آن ها را پروتئین ها تشکیل می دهند. 

ه) درست -  با توجه به تصویر غشاي یاخته در کتاب درسی، برخی پروتئین هاي غشایی فقط در یک سمت غشا واقع شده اند.

فقط موارد ب و ج درست هستند.  گزینه 2

بررسی موارد: 

الف) نادرست - انتقال فعال به کمک پروتئین هاي غشایی انجام می شود و مربوط به ریز مولکول هاست ولی آندوسیتوز و اگزوسیتوز مربوط به ذره هاي بزرگ تر است و با تولید کیسه هاي غشایی

(وزیکول) همراه است. 

ب)  درست - منبع انرژي براي آندوسیتوز و اگزوسیتوز،  می باشد. 

ج) درست - فرایندهاي آندوسیتوز و اگزوسیتوز در برخی سلول هاي زنده روي می دهد. 

د) هنگام درون بري و برون رانی، باالخره مولکول هاي آب هم همراه ذرات به کمک کیسه هاي غشایی وارد یا خارج می شوند.  

27

ATP

فقط موارد الف و ج درست هستند.  گزینه 2

بررسی موارد: 

مورد الف) درست - در فرایند آندوسیتوز از تعداد مولکول هاي غشاء (براي تولید کیسۀ غشایی) کاسته می شود و در اگزوسیتوز به آن ها افزوده می گردد . 

مورد ب) نادرست - این مورد مربوط به فرایند انتشار است. 

مورد ج) درست - هر دو فرایند آندوسیتوز و اگزوسیتوز به مصرف انرژي  نیاز دارند. 

مورد د) نادرست - آندوسیتوز و اگزوسیتوز فقط در یوکاریوت ها دیده می شوند (به دلیل تولید اندامک هاي غشاءدار به نام کیسۀ غشایی) ولی انتشار ساده، تسهیل شده و انتقال فعال در همۀ

سلول هاي زنده قابل مشاهده هستند. 

28

ATP

موارد ب و د صحیح اند.  گزینه 4

الف) دقت کنید که طبق کتاب درسی رشته هاي پروتئینی جدا از مادة زمینه اي در نظر  گرفته می شوند. 

ب) بافت هاي پیوندي داراي رشته هاي پروتئینی و ماده زمینه اي هستند که نوع و میزان آن ها بستگی به نوع آن بافت دارد. 

ج) در بافت پیوندي سست مقدار رشته هاي کالژن زیاد نیست بنابراین این بافت مقاومت کمی دارد. 

د) دربارة بافت پیوندي متراکم باید توجه داشت که به دلیل وجود رشته هاي کالژن زیاد، مقاومت باالیی دارد. 

29

ترشح کننده بزاقمجرای بزاق
یاخته های

جسم یاخته ای

دندریت ها نورو گلیا
جهت پیام عصبی

یاخته ماهیچه ای

بالف

اکسون

{

الف، ب و د صحیح اند.  گزینه 4

الف) مطابق شکل زیر در غده بزاقی سلول هاي بافت پوششی با اندازه متفاوت مشاهده می شود که ترشحات خود را به یک مجراي مشترك می ریزند. 

 ب) منظور از سلول هاي بافت عصبی که زوائد سیتوپالسمی ندارند سلول هاي نوروگلیا (سلول هاي پشتیبان) است به شکل توجه کنید. 

ج) باید توجه داشت سلول هاي ماهیچۀ صاف مدت زمان بیشتري انقباض را نگه می دارند. 

د) بافت پیوندي موجود در کف دست و پا بافت چربی است که نقش ضربه گیري و عایق حرارتی دارد و همچنین این بافت قابلیت ذخیره انرژي نیز دارد.

 

30

معده

لوز المعده

مخرج

روده بزرگ
روده باریک

راست روده

کیسه صفرا
کبد

مری
حلق

 

گزینه 3 موارد الف و د صحیحی اند. 

بررسی موارد:  

الف) صحیح، طبق شکل روبه رو در ابتداي مري، انتهاي مري، بین معده و رودة باریک و انتهاي رودة باریک می توان نوعی بنداره

مشاهده کرد. 

ب) غلط، بخش کیسه مانند لولۀ گوارش معده است که بندارة ابتدایی آن مربوط به مري است (نه معده) 

ج) با توجه به شکل روبه رو، بندارة انتهاي رودة باریک از رودة کور که ابتداي رودة بزرگ است باالتر است. 

د) مطابق شکل روبه رو، بندارة انتهایی مري پایین تر از باالترین قسمت معده قرار دارد. 

31

موارد الف، ج و هـ صحیح اند.  گزینه 4

بررسی موارد: 

32
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مورد الف) لولۀ گوارش از خارج به داخل شامل چهار الیۀ بیرونی، ماهیچه اي، زیر مخاطی و مخاطی می  باشد که هر الیه، از انواع بافت ها تشکیل شده است. 

مورد ب) پردة صفاق را تنها در بخش شکم می توان دید  و بخش هایی از لولۀ گوارش که خارج از حفرة شکمی باشند در اطراف خود پردة صفاق ندارند. 

مورد ج) صحیح، الیۀ ماهیچه اي طولی و حلقوي را همۀ اندام هاي لولۀ گوارش دارند، دیوارة معده یک الیه ماهیچۀ مورب نیز دارد. 

مورد د) این جمله مشابه جملۀ کتاب درسی است با این تفاوت که کتاب درسی گفته بخش هاي مختلف لولۀ گوارش ساختار تقریباً مشابهی دارند نه دستگاه گوارش. 

مورد هـ) در همۀ الیه هاي لولۀ گوارش بافت پیوندي سست یافت می شود. 

همه موارد صحیح اند.  گزینه 4

الف) ماهیچۀ طولی خارجی تر از ماهیچه حلقوي است. 

 ب) صحیح، با توجه به شکل پایین در مخاط و زیرمخاط روده غده هایی مشاهده می شود. 

ج) منظور سلول هاي عصبی است سلول هاي عصبی طبق شکل پایین در الیۀ ماهیچه اي و زیر مخاط مشاهده می شوند. 

د) یاخته هاي مخاطی روده باریک هم در ترشح و هم در جذب مواد نقش دارند. 

33

موارد الف، ب و د صحیح اند. گزینه 3 34

بررسی موارد: 

) دارند.  الف) سلول هاي پوششی سطحی در معده و سلول هاي غدد بزاقی در دهان قابلیت ترشح بیکربنات (

ب) بخش کیسه اي شکل لولۀ گوارش معده می باشد که میتواند غذاي بلعیده شده را در خود انبار کند. 

ج) به غذاهاي بلعیده شده که به طور کامل با شیرة معده (که مواد ترشح شده از معده است) آمیخته می شود کیموس گویند که وارد رودة باریک می شود. 

د) دیوارة معده چین خوردگی هایی دارد که با پر شدن معده باز می شود تا غذاي بلع شده در آن انبار شود. درنتیجه تعداد این چین خوردگی  ها کاهش می  یابد.

HCO−

3

فقط مورد الف نادرست است زیرا گوارش شیمیایی غذا در انسان و ملخ از دهان آغاز می گردد.  گزینه 4

بررسی سایر موارد: 

ب) یاخته هاي پوششی مخاط معده در بافت پیوندي زیرین خود فرو رفته و حفره هاي معده را به وجود آورده اند. 

ج) مجاري غده هاي معده، به حفره هاي معده راه دارند و حفره هاي معده به فضاي داخلی معده راه دارند. 

د) یاخته هاي پوششی سطحی مخاط معده (موجود در حفرات و در فاصلۀ بین حفره ها) و برخی از یاخته هاي غده هاي آن، مادة مخاطی زیاد ترشح می کنند. 

35

تنها مورد (ب) صحیح است.   گزینه 1

بررسی موارد: 

الف) پپسین ها پروتئازهاي ضعیفی هستند که پروتئین ها را به مولکول هاي کوچکتر تبدیل می کنند. 

ب) فاکتور داخلی معده در معده و از سلول هاي کناري ترشح می شوند و در رودة باریک به جذب ویتامین  کمک می کنند. 

ج) بیکربنات ترشح شده از یاخته هاي پوششی سطحی، الیۀ ژله اي حفاظتی را قلیایی می کند، اما در واقع مادة مخاطی است که از سلول هاي پوششی سطحی مخاط معده ترشح می شود و الیه ژله اي

حفاظتی ایجاد می کند 

د) آنزیم هاي معده به دو دسته پروتئازها و لیپاز تقسیم می شوند که به پیش سازهاي پروتئازهاي معده پپسینوژن گویند نه به همۀ آنزیم هاي ترشح شده از یاخته هاي اصلی معده. 

36

B12

فقط مورد ( د) درست است.  گزینه 1

آنزیم هایی که در فضاي درونی معده فرد یافت می شوند عبارتند از : 

آنزیم هاي شیره معده  مانند پپسین  

آنزیم هاي ورودي به معده  مانند آمیالز بزاق  لیزوزیم  

بررسی هریک از موارد  

الف- نادرست – در سطح کتاب درسی، دو هورمون لولۀ گوارش عبارتند از گاسترین ( که می تواند باعث افزایش آنزیم هاي ترشحی معده شود )  و سکرتین ( که می تواند باعث افزایش آنزیم هاي

ترشحی لوزالمعده شود) ولی در سطح کتاب درسی، هورمونی براي افزایش ترشح آمیالز بزاق ذکر نشده است .  

ب- نادرست – پپسینوژن توسط سلول هاي اصلی معده تولید شده است ولی آمیالز توسط سلول هاي غدد بزاقی و لیزوزیم هم توسط سلول هاي الیه مخاطی تولید شده است . 

ج- نادرست – فقط پپسینوژن از میان این آنزیم ها به کمک اسیدکلریدریک فعال می شود و آمیالز و لیزوزیم فعال شدنشان وابسته به عملکرد این اسید نیست.  

د- درست – همۀ این آنزیم ها مانند اکثر آنزیم هاي دیگر پروتئینی هستند و طی واکنش هاي سنتز آبدهی از اتصال آمینواسیدها توسط ریبوزوم تولید شده اند.

37
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موارد «الف» و «ب» و «د» نادرست است.   گزینه 3

آنزیم هاي درون لولۀ رودة باریک انسان یا از سلول هاي پوششی پانکراس ترشح می شوند یا از سلول هاي پوششی مخاط رودة باریک آزاد (نه ترشح) می شوند. هر دو نوع آنزیم ها در سلول هاي

بافت پوششی (بافتی با فضاي بین سلولی اندك) تولید و خارج می شوند.  

بررسی موارد نادرست: 

مورد الف) کلمه ترشح براي آنزیم هاي مخاطی رودة باریک نادرست است، زیرا ترشح نمی کنند بلکه فقط روي سطح خود آنزیم دارند. از طرفی همۀ آنزیم هاي موجود در این لوله غیرفعال نیستند.  

مورد ب) آنزیم هاي سلول هاي پوششی رودة باریک مستقیم وارد لوله می شوند و فقط آنزیم هاي پانکراسی از طریق مجرا و همراه صفرا وارد لولۀ رودة باریک می شوند. 

مورد د) براي آزادشدن آنزیم هاي رودة باریک انرژي صرف نمی شود.

38

فقط مورد (ب) درست است. بیشترین مولکول، فسفولیپید است.  گزینه 4

بررسی موارد: 

الف) نادرست، این ویژگی مربوط به کلسترول می باشد. 

ب) درست، در ساختار صفرا فسفولیپیدي به نام لسیتین وجود دارد. 

ج) نادرست، در تري گلیسیریدها  رسید چرب وجود دارد نه در فسفولیپیدها. 

د) نادرست، فسفولیپیدها در غشاي سایر انواع یاخته ها نیز قابل مشاهده هستند. 

39

3

فقط مورد «ج» درست است. گزینه 1

بررسی موارد: 

الف) نادرست، اسفنکترهاي کاردیا و پیلور از جنس ماهیچۀ صاف هستند. ماهیچۀ صاف تک هسته اي است.  

ب) نادرست، بافت مورد نظر، بافت پیوندي سست می باشد؛ ولی بافتی که بزرگ ترین ذخیره کنندة انرژي در بدن می باشد، چربی است. 

ج) درست، الیۀ مورد نظر بافت ماهیچه اي می باشد که در معده یک الیه بیشتر از روده است. 

د) نادرست، در الیۀ بیرونی که بافت پیوندي سست می باشد، سرخرگ و سیاهرگ را می بینیم که در ساختار آن ماهیچۀ صاف وجود دارد که دوکی تک هسته اي می باشد. 

40

فقط مورد «د» درست است. گزینه 2 41
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بررسی موارد: 

الف) نادرست، نمی توان گفت حنجره در عقب اپی گلوت قرار دارد، چون  اپی گلوت در واقع درپوش حنجره و جزئی از آن است.  

ب) نادرست، ریفالکس با استفراغ متفاوت است. در ریفالکس، اسید معده به مري باز می گردد؛ نه اینکه تمام غذا و شیره به مري باز گردد. 

ج) نادرست، ترکیبی که از مري به معده وارد می شود، کیموس نیست. کیموس در معده به وجود می آید. 

د) درست، زیرا، یکی از ترشحات سلول هاي کناري معده، اسید کلریدریک می باشد که باعث فعال شدن پپسینوژن یعنی تبدیل آن به پپسین می شود که پپسین باعث تجزیۀ پروتئین هایی مثل

کالژن می شود. 

B12هـ) نادرست، ویتامین  در معده جذب نمی شود. بلکه در رودة باریک جذب می شود. 

همۀ موارد درست هستند.  گزینه 4

الف) درست، ترکیبات ترشح شده از یاخته هاي اصلی پپسینوژن می باشد که تأثیري در فعال شدن پپسینوژن (خودش) ندارد. 

نکته: پپسین که در فعال شدن پپسینوژن نقش دارد، در حفرة معده تشکیل می شود. یعنی از سلول هاي اصلی ترشح نمی شود. 

ب) درست، پروتئاز هاي لوز المعده درون رودة باریک ریخته و آنجا فعال می شوند. 

ج) درست، با توجه به شکل سلول هاي کناري معده بزرگ تر از سلول هاي اصلی هستند. 

د) درست، سلول هاي پوششی دیوارة روده در غشاي خود آنزیم هاي گوارشی دارند و این آنزیم ها را ترشح نمی کنند.  

یاختۀکناری

یاختۀاصلی

یاختۀ ترشح کنندۀ
هورمون

پپسین

42

منظور سوال هیدر می باشد.  گزینه 2

موارد (الف) و (ج) درست هستند و موارد (ب) و (د) نادرست می باشند. 

بررسی موارد: 

مورد الف) درست - یاخته هاي حفرة گوارشی ذرات غذایی خردشده، درون حفرة گوارشی را به روش درون بري (آندوسیتوز) و با ایجاد کیسۀ غشایی جذب می کنند. 

مورد ب) نادرست - در اسفنج ها آب و مواد از دیواره و منافذ آن وارد و از سوراخ بزرگ خارج می شود. 

مورد ج) درست - درون یاخته ها (سلول ها) ذرات غذایی به شکل کریچه هاي غذایی وارد و با کافنده تن (لیزوزوم ها) ادغام شده و کریچه هاي (واکوئل) گوارشی را می سازند و گوارش صورت

می گیرد. 

مورد د) نادرست - یاخته هاي یقه دار، در بدن اسفنج ها، گردش آب در حفرة میانی را برعهده دارند. 

43

بررسی موارد:  گزینه 2

مورد الف) نادرست - در غدة معده سلول هاي پوششی سطحی تر که به حفرات معده نزدیک ترند، ترشح مادة مخاطی می کنند که الیۀ ژله اي معده را تشکیل می دهند. سلول هاي بخش عمقی ترشح

، هورمون ها و فاکتور داخلی را بر عهده دارند.  آنزیم ها، 

مورد ب) نادرست - سکرتین بر روي ترشحات بی کربنات سدیم از لوزالمعده مؤثر است. 

مورد ج) درست -  که از بعضی سلول هاي غدد معده آزاد می شود، سبب فعال شدن پپسینوژن می شود. 

مورد د) درست - در بخش هاي عمیق غدد معده، سلول هاي مترشحۀ گاسترین قرار دارند. 

44

HCl

HCl

فقط مورد «ج» صحیح است.  گزینه 1

بررسی موارد: 

مورد الف) بافت پوششی در تشکیل حفره هاي بدن نقش دارد. اّما غشاي پایه از این بافت، زنده نیست و واکنش هاي زیستی را انجام نمی دهد. 

مورد ب) بافت پوششی مویرگ که کنار هر بافت و اندامی می تواند قرار بگیرد، توانایی پشتیبانی از بافت مجاور خود را با انتقال مواد غذایی و دفع مواد زائد دارد. 

مورد ج) انرژي مواد غذایی که هدر می رود، به صورت گرما است. بافت چربی با هسته هاي کوچک در یاخته هاي خود، عایق گرما است. 

مورد د) بافت ماهیچه اي در ارتباط با بافت هاي مختلفی از جمله پیوندي مثل رباط و پوششی مثل مویرگ نیز هست. اما ایجاد ارتباط بافت ماهیچه اي با سایر نقاط بدن از طریق خون و اعصاب است

45

ماهیچۀ قلبی داراي یاخته هاي منشعب و متصل به  هم است؛ در حالی که یاخته هاي ماهیچۀ اسکلتی به صورت تار مانند و بدون انشعاب هستند.  گزینه 2

بررسی سایر گزینه ها: 

) یاخته هاي پوششی استوانه اي هستۀ کوچکی در میان یاخته بزرگی دارند. پس نسبت حجم هسته به میان یاخته آنها پایین است. گزینۀ 

46
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) یاخته هاي بافت اسکلتی و یاخته هاي بافت چربی خودشان پایین ترین سطح حیات را تشکیل می دهند و سطح پایینی آنها وجود ندارد.  گزینۀ 

) تولید ساختار هاي رشته مانند در بافت پیوندي وجود دارد که بخشی از قلب را تشکیل می دهند. یاخته هاي ماهیچۀ قلبی رشته تولید نمی کنند.  گزینۀ 

3

4

موارد «ب» و «ج» صحیح می باشند.  گزینه 2

بررسی موارد: 

مورد الف) بافت پوششی و بافت پیوندي گلیکوپروتئین دارند. بافت پوششی در همۀ الیه ها دیده نمی شود. 

مورد ب) بافت پیوندي سست در همۀ الیه ها قرار دارد که انعطاف پذیري باالیی دارد. 

مورد ج) الیۀ زیر مخاط در دو طرف خود ماهیچه دارد. درون این الیه شبکۀ عصبی متشکل از یاخته هاي عصبی تشکیل شده است. 

مورد د) بافت پیوندي سست در همۀ الیه ها وجود دارد و در این بافت فاصلۀ بین  یاخته اي کم نیست. یعنی فاصلۀ بین یاخته اي کم در همه  جاي الیه، براي هیچ کدام از الیه ها صدق نمی کند.

47

موارد «ب» و «ت» صحیح هستند.  گزینه 2

 زبان کوچک،  برچاکناي،  مري و  زبان هستند. 

بررسی موارد: 

مورد الف) هنگامی که زبان کوچک به باال می رود، یعنی بلع آغاز شده است. از ابتداي انعکاس بلع فعالیت هاي گوارشی به صورت غیر ارادي است؛ ولی در قبل از آن و هنگام گوارش در دهان

فعالیت ارادي داریم.

مورد ب) هنگام اتصال زبان به زبان کوچک، تودة غذایی در حال عبور از حلق است. پس برچاکناي پایین می آید و مدخل حنجره بسته می شود. 

مورد پ) تحریک شبکۀ عصبی در مري باعث انقباض ماهیچه هاي آن می شود. اما در ابتداي مري ماهیچه هاي مخطط وجود دارد که انقباض آن می تواند ارادي و غیرارادي باشد. 

مورد ت) غدة ترشحی زیر زبان، غدة بزاقی زیر زبانی است (طبق شکل). با ترشح بزاق از این غده، الیۀ درونی (مخاطی) مري از آسیب حفظ می شود. 

 

48

ABCD

فقط مورد «ب» به درستی بیان شده است.  گزینه 1

بررسی موارد: 

مورد الف) از لوزالمعده دو مجرا به رودة باریک وارد می شود. یکی مشترك با مجراي صفرا و یکی به صورت جدا. بنابراین انسداد مجراي مشترك باعث انسداد کامل ترشحات لوزالمعده نمی شود. 

مورد ب) بیکربنات هم در ترشحات صفرا و هم پانکراس وجود دارد که باعث کاهش خاصیت اسیدي کیموس معده در دوازدهه می شود. 

مورد پ) صفرا آنزیمی ندارد. 

مورد ت) در صورت درد در باالي دوازدهه، احتمال رسوب ترکیبات صفرا و سنگ صفراوي است. اما بیلی روبین در خون رسوب نمی کند و در بافت ها با رسوب خود یرقان را پدید می آورد.

49

فقط   مورد «پ» به درستی بیان  شده است.   گزینه 1

بررسی موارد: 

بزرگ سیاهرگ زیرین
سیاهرگ فوق کبدی

کبد

سیاهرگ
کبدیباب

 

مورد الف) خون کولون باالرو و کولون پایین رو توسط دو شاخۀ جدا به سیاهرگ باب وارد می شود. 

مورد ب) پروتئازهاي پانکراس به خون نمی ریزند. 

مورد پ) خون انتهاي رودة باریک و خون معده توسط دو سیاهرگ جدا به سیاهرگ باب می ریزند. 

مورد ت) سیاهرگ باب کبدي از سه شاخه خون می گیرد، ولی بزرگ سیاهرگ زیرین در باالي کبد از دو شاخۀ سیاهرگ فوق کبدي خون می گیرد.

50
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موارد ج و د درست هستند.   گزینه 3

بررسی موارد: 

مورد الف) در ابتدا  به سر میوزین متصل می شود ولی  از سر آن جدا می شود نه  

مورد ب) منظور سؤال بیکربنات است. بیکربنات تنها یون موجود در بزاق نیست بلکه یکی از آنهاست. 

مورد ج) واژه سازي توسط لب ها و زبان و دندان انجام می شود زبان در تشخیص مزة اومامی که مزة آمینواسید گلوتامات است نقش دارد. 

مورد د) منظور لیزوزیم است که می تواند باکتري که داراي یک نوع آنزیم رنابسپاراز براي ساخت رناها در اختیار دارد از بین ببرد. 

51

ATPADPATP

فقط مورد (ب) درست است.  گزینه 1

بررسی موارد: 

الف) منظور پروتئین هاي سراسري می باشد که همۀ آنها در تماس با کربوهیدرات ها نیستند. 

ب) پروتئین هاي ناقل جزء پروتئین هاي سراسري هستند که با هر دو الیۀ فسفولیپیدي غشاء در تماس هستند. 

ج) فشار اسمزي مایع اطراف یاخته ها، تقریباً مشابه درون آنها است نه دقیقاً. 

د) اندامک هاي دو غشایی شامل: هسته، کلروپالست و میتوکندري هستند که هسته و میتوکندري داراي  فضا و کلروپالست داراي  فضا می باشد. 

هسته و میتوکندري در پروکاریوت ها (باکتري ها) وجود ندارند و همچنین گلبول هاي قرمز فاقد هسته هستند. 

52

23

عبارت «الف»: با رسیدن غذا به حلق، مرحلۀ غیر ارادي بلع آغاز می شود. (قبل از رسیدن غذا به حلق، بلع به صورت ارادي صورت می گیرد و مرحلۀ غیر ارادي آغاز نشده است تا ادامه گزینه 4

پیدا کند!!! اما به قول کتاب درسی: بلع به شکل غیر ارادي، ادامه پیدا می کند.) 

عبارت هاي «ب» و «ج»: به طور کلی راه بینی با باال رفتن زبان کوچک بسته می شود، اما راه ناي با باال رفتن برچاکناي (اپی گلوت) باز می شود. راه بینی با پایین رفتن زبان کوچک باز می شود، اما راه ناي

با پایین رفتن برچاکناي بسته می شود. 

عبارت «د»: در حین عبور غذا از حلق (نه بعد از آن) به جهت جلوگیري از ورود غذا به ناي (مجراي تنفسی) مرکز بلع که در بصل النخاع قرار دارد با اثر بر مرکز تنفس که در نزدیکی آن قرار دارد،

باعث مهار آن و درنتیجه بسته شدن ناي و قطع تنفس براي مدت زمانی کوتاه می شود. بعد از عبور غذا از حلق و ورود آن به مري راه تنفسی باز می شود و حیات ادامه می یابد!

53

هیدرولیز یا آبکافت پیوند بین دو مونوساکارید یا دو آمینواسید، فقط به تجزیۀ دي ساکاریدها یا دي پپتیدها مربوط نمی شود؛ بلکه وقتی یک پلی ساکارید یا پلی پپتید به اجزاي کوچک تر گزینه 4

تجزیه می شوند، پیوندها بین دو مونوساکارید یا دو آمینواسید شکسته می شود! عبارت «الف»: آمیالزها، نشاسته را به دي ساکاریدها و مولکول هایی درشت تر (داراي  تا  مولکول گلوکز) تجزیه

می کنند. براي این کار بایستی پیوند بین دو مونوساکارید را آبکافت کنند. طبق متن کتاب درسی، پروتئازهاي لوزالمعده و آنزیم هاي یاخته هاي رودة باریک، هر دو پروتئین ها را به واحدهاي

سازندة خود یعنی آمینواسیدها، آبکافت می کنند. عبارت «ج»: تریپسین و پپسین به ترتیب پروتئازهاي لوزالمعده و معده هستند که هر دو براي تجزیۀ پروتئین ها، پیوند بین دو آمینواسید را باید

آبکافت کنند. عبارت «د»: قند شیر(الکتوز) و قند نیشکر(ساکارز) دي ساکارید تشریف دارند و آمیالزها برخالف آنزیم هاي روده اي قادر به هیدرولیز آن ها نیستند.

54

39

همۀ الیه هاي لوله گوارش داراي رگ خونی اند (به این موارد اصطالحاً اطالعات زائد، الکی، بیخودي یا همینجوري میگن !!!.) عبارت «الف»: اگر لطف بفرمایید و خوب به شکل کتاب گزینه 4

درسی دقت کنید، خواهید دید که الیه هاي مخاطی و زیرمخاطی داراي غده هستند. داخلی ترین یاخته هاي الیۀ زیرمخاط برخالف الیۀ مخاطی، از نوع پوششی نیست! عبارت «ب»: الیۀ ماهیچه اي و

زیرمخاطی داراي شبکه اي از یاخته هاي عصبی هستند. همانطور که در عبارت «الف» گفته شد، الیۀ زیرمخاطی داراي بافت پوششی غده اي است. عبارت «ج»: یاخته هاي ترشح کننده موسین مربوط به

الیه مخاطی لوله گوارش هستند، اما الیه هاي زیرمخاط و نیز الیه بیرونی هم روي الیه هاي ماهیچه اي قرار گرفته اند. عبارت «د»: رگه اي خونی فراوان، ویژه الیه زیرمخاطی است و در اکثر نواحی لوله

گوارش از خارج با الیه ماهیچه اي حلقوي در تماس است. باید توجه داشته باشید که در معده داخلی ترین الیۀ ماهیچه اي که با الیۀ زیرمخاطی در تماس است از نوع مورب است نه حلقوي!!

55

عبارت «الف»: هرچند که در پاسخ به ورود غذا بایستی شیره هاي گوارشی به موقع و به اندازة کافی ترشح شوند و نیز حرکات لولۀ گوارش به موقع صورت پذیرد. اما باید به این نکته گزینه 2

دقت داشت که فعالیت دستگاه گوارش بایستی با فعالیت سایر بخش هاي بدن نیز هماهنگ باشد (مانند آنچه در هماهنگی این دستگاه و دستگاه تنفس و گردش خون رخ می دهد) عبارت «ب»: در

الیۀ ماهیچه اي و زیرمخاط، شبکه اي از یاخته هاي عصبی وجود دارد. عبارت «ج»: با فعالیت دستگاه عصبی خودمختار، پیام عصبی مغز (نه نخاع!) به غده هاي بزاقی می رسد و بزاق به شکل انعکاسی

ترشح می شود. عبارت «د»: هنگام بلع و عبور غذا از حلق، مرکز بلع در بصل النخاع، فعالیت مرکز تنفس را که در نزدیک آن قرار دارد مهار می کند. عبارت «هـ»: هرچند دستگاه عصبی خود مختار با

شبکه هاي عصبی روده اي در ارتباط است و بر آن ها اثر می گذارد اما شبکه هاي عصبی روده اي می توانند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار، فعالیت کنند.

56

بررسی گزینه ها:  گزینه 3

الف) درست. یاخته  هاي ماهیچۀ مخطط، ارادي هستند ولی منشعب نیستند. 

ب) نادرست. یاخته هاي ماهیچۀ صاف، غیرارادي هستند ولی شکل دوکی دارند. 

ج) نادرست. یاخته هاي ماهیچۀ مخطط، ارادي هستند ولی چندهسته دارند. 

د) نادرست. یاخته هاي ماهیچۀ قلب، غیرارادي هستند ولی ظاهر مخطط دارند. 

57

موارد ب و هـ صحیح است. گزینه 3

بررسی موارد: 

الف) یاخته هاي پوششی مخاط روده باریک عالوه بر ماده مخاطی، آب و یون هاي مختلف از جمله بی کربنات ترشح می کنند البته گروهی از این یاخته ها آنزیم هاي گوارشی دارند این یاخته ها

می میرند، جدا می شوند منهدم می شوند و آنزیم هاي آن ها آزاد می شوند. (رد مورد الف) 

ب) لیپاز معده و روده و صفرا می تواند تحت تأثیر یک پاراسمپاتیک بیش تر ترشح شود. (تأیید مورد ب) 

ج) تنها پروتئازهاي لوزالمعده به شکل غیرفعال  ترشح می شوند که در گوارش چربی ها فاقد نقش است. (رد مورد ج) 

د) یاخته هاي حاشیه اي فعال در مجاورت کاردیا ترشحات خود را به فضاي معده اضافه می کنند ممکن است با ترشحات مربوط به هضم چربی ها مثل صفرا تماس پیدا نکنند (رد مورد د) 

هـ) غدد برون ریز از بافت پوششی به وجود می آیند (تایید مورد هـ) 

58
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فقط مورد« ب» درست است. تري گلیسریدها درون سلول پرز دوباره ساخته و به کیلو میکرون تبدیل می شوند. اسیدهاي چرب به روش انتشار وارد سلول پرز می شوند.   گزینه 1 59

در افراد مبتال به سلیاك به دلیل کنده شدن مخاط روده همانند افراد مبتال به سنگ صفرا جذب چربی ها دچار اختالل شده و مدفوع چرب می شود.  گزینه 2

همچنین به دلیل ناتوانی در جذب ویتامین  و کاهش میزان ویتامین  خون جذب کلسیم از روده ها دچار اختالل میشود. اختالل در جذب آهن در بیماران سلیاك سبب کم خونی می شود که مغز

استخوان به جهت جبران کم خونی فعالیت بیشتري از خود نشان می دهد. 

60

DD

»: تغییر  خون به دلیل عوارض تنفسی    گزینۀ « گزینه 4

»: تغییر نمودار قلب به دلیل ناراحتی هاي قلبی.  گزینۀ «

»: استفاده از اسید چرب به دلیل فعالیت زیاد ماهیچه هاي اسکلتی.   گزینۀ «

»: تحریک گیرندة افزایش  در بصل النخاع به دلیل افزایش  خون گزینۀ «

611pH

2

3

4CO2CO2

موارد الف و ج صحیح هستند.  گزینه 2

مورد الف درست: کبد با تولید لسیتین و نمک هاي صفرا در گوارش مواد لیپیدي و با تولید بی کربنات در ایجاد  مناسب براي فعالیت آنزیم هاي گوارشی در دوازدهه موثر است.  

مورد ب نادرست: ویتامین ضروري براي تولید گویچه هاي قرمز  است که به کمک فاکتور داخلی معده، جذب می شود. 

مورد ج درست: کبد با تولید لیپوپروتئین ها در انتقال لیپیدها به بافت ها نقش دارد. 

مورد د نادرست: خون دهان و بخشی از مري توسط کبد دریافت نمی شود. 
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pH

B12

بررسی موارد:  گزینه 2

مورد «الف» نادرست: آنچه که از یاخته هاي اصلی غدد معدي ترشح می شود پپسینوژن است نه پپسین که در اثر تماس با  فعال شده و تبدیل به پپسین می شود. 

مورد «ب» نادرست: یاخته هاي رودة باریک، آب، مایع مخاطی و بیکربنات ترشح می کنند و برخی از آن ها حاوي آنزیم هستند. دقت کنید این سلول ها، آنزیم ها را روي سطح غشاي خود دارند و

آن ها را ترشح نمی کنند. 

مورد «ج» نادرست: گوارش نهایی نشاسته در رودة باریک و توسط آنزیم هاي غشایی سلول هاي پوششی روده انجام می شود. آمیالز بزاق و آمیالز پانکراس نمی توانند از نشاسته، گلوکز بسازند.

آن ها نشاسته را به یک دي ساکارید و مولکول درشتی شامل  تا  مولکول گلوکز تبدیل می کنند. 

مورد «د» نادرست: اولین مرحله از گوارش چربی ها در معده و سپس رودة باریک و توسط امالح صفراوي و لسیتین انجام می شود که هر دو در صفرا وجود دارند که ترکیبی فاقد آنزیم است. 

63

HCl

39

در انسان، یاخته هاي بافت پوششی به یکدیگر بسیار نزدیک اند و بین آنها فضاي بین یاخته اي اندکی وجود دارد.  گزینه 2

در بافت پیوندي ُسست، مادة زمینه اي شفاف، بی رنگ و چسبنده است. در بافت پوششی مادة زمینه اي وجود ندارد. 

بررسی سایر گزینه ها : 

) یاخته هاي دیوارة حبابک ها جزء بافت پوششی هستند. عامل سطح فعال که از یاخته هاي نوع دوم دیوارة حبابک ها ترشح می شود، موجب تسهیل در باز شدن حبابک ها و در نتیجه ورود هواي

بیشتر به شش ها و افزایش حجم جاري تنفسی می شود. 

) در زیریاخته هاي بافت پوششی، غشاي پایه وجود دارد که این یاخته ها را به یکدیگر و به بافت هاي زیرآن، متصل نگه می دارد. غشاي پایه، شبکه اي ازرشته هاي پروتئینی وگلیکوپروتئینی است.  

64

1

3

و  و  به ترتیب، معده، سنگدان، کبد و رودة بزرگ هستند.  تمامی موارد نادرست هستند.  بخش هاي شماره  و  گزینه 4

بررسی موارد: 

الف) بندارة موجود در انتهاي معده، پیلور است. در نتیجۀ کافی نبودن انقباض بندارة انتهاي مري، برگشت شیرة معده به مري (ریفالکس) رخ می دهد.

ب) بخش شمارة  در این  تصویر، سنگدان پرندة دانه خوار است درحالی که جذب مواد گوارش یافته در معدة ملخ انجام می شود. 

651234

2

و  به ترتیب؛ کبد، لوزالمعده، دوازدهه و بخش مشترك مجراي لوزالمعده و مجراي صفرا هستند.  و  بخش هاي  و  گزینه 3

 سکرتین، از دوازدهه به خون ترشح می شود و با اثر بر لوزالمعده موجب می شود ترشح بیکربنات افزایش یابد. بیکربنات قلیایی بوده در نتیجه موجب افزایش  کیموس می گردد. 

بررسی سایر گزینه ها : 

) پروتئازهایی که در لوزالمعده ساخته شده اند با رسیدن به رودة باریک فعال می شوند. پس در بخش  هنوز فعال نیستند! درنتیجه نمی توانند خود لوزالمعده را تجزیه کنند. 

) صفرا آنزیم ندارد. پس آنزیم هاي بخش  در لوزالمعده ساخته شده اند. آنزیم هاي لوزالمعده، پروتئینی هستند. پروتئین ها توسط ریبوزوم ها(رناتن ها)که بصورت آزاد درسیتوپالسم یا روي

شبکۀ آندوپالسمی زبر قرار دارند، ساخته می شوند. 

 منظور از"ساختار متشکل از کیسه هاي روي هم قرارگرفته" در این گزینه، دستگاه گلژي است که پروتئین نمی سازد! (دستگاه گلژي در بسته بندي مواد و ترشح آن ها به خارج ازیاخته نقش دارد.) 

) ترکیب قلیایی و بدون آنزیمی که در کبد ساخته می شود، صفرا است. گوارش چربی ها، بیشتر در اثر فعالیت لیپاز لوزالمعده انجام می شود. صفرا در گوارش لیپید ها به لیپاز لوزالمعده کمک

می کند. 

661234

PH

14

24

4

همۀ موارد نادرست هستند.  گزینه 4

 تحلیل موارد:  

الف- معده، بخش داراي الیۀ ماهیچه اي مورب لولۀ گوارش بوده و آنزیم هاي آن، لیپاز و پروتئاز هاي معده هستند. لیپاز معده هنگام ترشح، فعال است. ضمن این که پروتئاز، فقط پروتئین و لیپاز،
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فقط لیپید موجود در  را تجزیه می کند. 

ب- بخش کیسه مانند واقع در زیر کبد، کیسه صفرا است. بر اساس شکل، تنها یکی از دو مجراي لوزالمعده که به دوازدهه راه دارند با مجراي کیسۀ صفرا مشترك است. 

لوزه المعده

مجرای لوزالمعده

مجرای صفرا

کیسه صفرا

 

پ- بخش داراي چین هاي غیردائمی در لولۀ گوارش، معده است. آنزیم هاي آن در یاخته هاي اصلی غدد معده ساخته می  شوند نه در یاخته هاي پوششی سطحی مخاط آن. 

ت- یاخته  هاي کولون باال رو و پایین روي رودة بزرگ (که در انسان ایستاده، به طور عمودي قرار دارند)، آنزیم گوارشی ترشح نمی کنند. 

HDL

موارد «ب» و «ج»  نادرست هستند.  گزینه 2

بررسی موارد: 

الف) ریزشدن مواد غذایی همان گوارش مکانیکی است. دقت کنید هورمون گاسترین از غدد معده ترشح می شود و معده با کمک حرکات کرمی می تواند موجب گوارش مکانیکی غذا شود. 

ب) آنزیم غیرفعال از معده و پانکراس ترشح می  شود. دقت کنید این آنزیم ها همگی پروتئاز هستند و بر اثر فعالیت آن ها دي ساکارید تولید نمی  شود. 

ج) دقت کنید در همۀ مواد مخاطی، حداقل آنزیم لیزوزیم وجود دارد که آنزیم گوارشی نیست اما دیوارة باکتري ها را تجزیه می کند.  

، کبد می تواند کلسترول بسازد.  د) کبد مواد صفرا را ترشح میکند. دقت کنید که طبق کنکور
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98

لوزالمعده، کبد و رودة باریک بی  کربنات ترشحی خود را به رودة باریک وارد می کنند اما دقت کنید از این بین، فقط رودة باریک جزء لولۀ گوارش است. موارد «ب» و «د» دربارة رودة گزینه 2

باریک درست است. 

بررسی همۀ موارد: 

الف) دربارة کبد درست است. 

ب) در رودة باریک هر دو نوع حرکت دیده می  شود و این حرکات بر اثر انقباضات الیۀ ماهیچه اي لولۀ گوارش است. 

ج) ذخیرة آهن حاصل از تخریب گویچۀ قرمز در کبد انجام می  شود. 

د) شیرة روده شامل موسین، آب، یون هاي مختلف از جمله بی کربنات و آنزیم است. 

69

اندام  هایی که در باالي دیافراگم قرار گرفته  اند جزء قسمت  هاي باالیی دستگاه گوارش هستند. موارد «الف» و «ب» درست هستند.  گزینه 2

بررسی همۀ موارد: 

الف) بافت پیوندي سست در همۀ الیه  هاي لولۀ گوارش دیده می  شود. 

ب) دهان و حلق داراي ماهیچۀ اسکلتی هستند و حرکات کرمی از حلق شروع می  شوند. 

ج) آمیالز از غده  هاي برون ریز دهان  که جزء دستگاه گوارش هستند اما جزء لولۀ گوارش محسوب نمی شوند، نیز ترشح می  شود. 

د) گوارش شیمیایی تحت اثر آمیالز و گوارش مکانیکی تحت اثر دندان ها و ماهیچه  ها در دهان شروع می  شود. 

70

چهار مورد از موارد باال صحیح می باشند.   گزینه 3

بررسی موارد:  

الف) یاخته هاي ماهیچه اي مخاط رودة باریک، با انقباض خود سبب حرکت پرزهاي رودة باریک شده و سطح جذب مواد غذایی را افزایش می دهند. 

ب) براساس تصویر کتاب درسی هر پرز فاقد زیرمخاط است ولی یاخته هاي ماهیچۀ صاف در آن مشاهده می شوند (زیر مخاط در ساختار چین خوردگی ها و مخاط در پرزها وجود دارد.) 

پ) ورود مواد حاصل از گوارش چربی ها به یاخته با انتشار است. ذرات چربی از طریق انتشار جذب می شوند و انتشار انرژي جنبشی مصرف می کند و در جهت شیب غلظت است. 

ت) در اثر بیماري سلیاك جذب مواد کاهش می یابد بنابراین ممکن است کلسیم خون کاهش پیدا کند و جذب ویتامین  نیز کاهش یابد بنابراین با کاهش جذب کلسیم خون، امکان افزایش

ترشح هورمون پاراتیروئید و با کاهش جذب ویتامین   به علت کمبود ساخت گویچه هاي قرمز افزایش ترشح هورومون اریتروپویتین را خواهیم داشت . 

ث) آنزیم پالسمین لختۀ تشکیل شده را تجزیه می کند نه اینکه مانع تشکیل لخته  شود!

71

B12

B12

فقط مورد «الف» عبارت را به طور نامناسب تکمیل می کند بقیۀ موارد صحیح می باشند.   گزینه 2

بررسی موارد: 

الف) آنزیم آغازگر روند هضم پروتئین ها، پپسین می باشد. همان طور که در کتاب درسی اشاره شده است پپسین، می تواند پپسینوژن غیرفعال را به پپسین فعال تبدیل کند ولی پپسین نمی تواند

پروتئین را به آمینواسید تبدیل کند.
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موارد ب و ت) آنزیم آغازگر روند هضم پلی ساکاریدها (کربوهیدرات ها) آمیالز بزاق می باشد. آمیالز، همانند سایر مولکول هاي درشت با اگزوسیتوز از یاختۀ سازندة خود خارج می شود. در

اگزوسیتوز ادغام کیسۀ غشایی با غشاي پالسمایی دیده می شود و همچنین در مورد «ت» فرآیند خروج آنزیم هاي ترشحی لولۀ گوارش از یاختۀ سازندة خودشان طی برون بري خارج می شوند. در

برون بري به سطح غشاي یاخته افزوده می شود.  

مورد پ) آنزیم آغازگر روند هضم لیپیدها، لیپاز معده است. در معده محیط فعالیت آنزیم ها اسیدي می باشد. در پایۀ دوازدهم فصل اول هم خواندیم که آنزیم ها، در دماي ویژه اي فعالیت می کنند.

همۀ موارد جمله را به طور مناسب کامل می کنند.   گزینه 4

بررسی موارد: 

الف) در ملخ چینه دان غذا را وارد پیش معده می کند. آمیالز مترشحه در دهان طی ذخیره و نرم تر شدن غذا در چینه دان گوارش کربوهیدرات ها (نشاسته در اینجا) را ادامه می دهد. (درست) 

ب) در پرندة دانه خوار، چینه دان غذا را وارد معده می کند. چینه دان در پرندة دانه خوار حجیم تر از سنگدان است. سنگدان با سنگ ریزه هایی که پرنده می بلعد، فرآیند آسیاب کردن غذا را تسهیل

می کند. (درست) 

پ) در گوسفند، نگاري غذاي خود را وارد هزارال می کند. نگاري محتویات خود را از سیرابی دریافت می کند. سیرابی حجیم ترین بخش معده است که گوارش میکروبی را آغاز می کند.  

ت) در پرندة دانه خوار غذا از سنگدان وارد روده می شود. سنگدان بخش عقبی معده بوده و در گوارش مکانیکی مواد غذایی به کمک سنگریزه ها نقش دارد.

73

فقط مورد «ب» صحیح می باشد زیرا منظور از هر بنداره با انقباض کند و طوالنی بنداره هاي ماهیچه اي صاف می باشند. اما ماهیچه هاي اسکلتی هستند که توانایی مصرف کراتین فسفات را گزینه 3

دارند ماهیچه هاي صاف توانایی این کار را ندارند.  

بررسی سایر موارد : 

الف) نادرست. دو شاخه از مجاري کبدي که به هم می پیوندند و به سمت مجراي صفراوي می روند در سمت راست این اتفاق می افتد. ولی کولون پایین رو در سمت چپ بدن قرار دارد.  

ب) درست. منظور از هر بنداره با انقباض کند و طوالنی بنداره هاي ماهیچه اي صاف می باشند. اما ماهیچه هاي اسکلتی هستند که توانایی مصرف کراتین فسفات را دارند ماهیچه هاي صاف توانایی این

کار را ندارند. 

پ) نادرست. بنداره هایی که ماهیچه هاي مخطط دارند نیز می توانند تحت شرایطی عمل غیرارادي انجام دهند . 

ت) نادرست. بر طبق متن کتاب درسی یاخته هاي پوششی مخاط در بخش هاي مختلف، کارهاي متفاوتی انجام می دهند.

74

منظور از مواد که توسط رودة باریک جذب می شوند و پس از عبور از قلب وارد کبد می شوند، چربی ها است. مولکول هاي چربی از طریق انتشار ساده وارد یاختۀ پوششی رودة باریک گزینه 1

می شوند و از یاختۀ پوششی رودة باریک وارد رگ لنفی می شوند سپس از طریق رگ لنفی به سیاهرگ زیرترقوه اي می ریزند و سپس از طریق بزرگ سیاهرگ زبرین وارد دهلیز راست می شوند. از

آنجا وارد بطن راست می شوند، سپس از شبکۀ مویرگی شش ها عبور می کنند و پس از عبور از دهلیز چپ و بطن چپ از طریق سرخرگ آئورت از قلب خارج شده و سپس به کبد می رسند.  

الف) «نادرست» - ورود چربی ها با انتشار ساده انجام می شود. انتشار ساده بدون نیاز به کانال هاي پروتئینی می باشد.  

ب) «نادرست» - ورود چربی ها با انتشار ساده و بدون مصرف انرژي  انجام می شود. 

پ) «درست» - مولکول هاي چربی در کبد یا بافت چربی ذخیره می شوند. کبد می تواند هورمون اریتروپویتین را تولید و ترشح کند. 

ت) «نادرست» - دراثر انسداد مجاري صفراوي جذب لیپیدها و ویتامین هاي محلول در چربی کاهش پیدا می کند. در نتیجه بافت چربی که بزرگترین ذخیرة انرژي بدن است تحلیل می رود.
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اگر انقباض بندارة انتهایی مري کافی نباشد، فرد دچار برگشت اسید معده می شود. در این حالت در اثر برگشت شیرة معده به مري به تدریج، مخاط مري آسیب می بیند. زیرا حفاظت گزینه 4

دیواره آن به اندازة معده و رودة باریک نیست. سیگار کشیدن، مصرف نوشیدنی هاي الکلی، رژیم غذایی نامناسب و استفاده بیش ازحد از غذاي آماده و تنش و اضطراب از علت هاي برگشت اسید

معده است. مواد اعتیاد آور (مانند سیگار) بیشتر بر بخشی از سامانه لیمبیک اثر می گذارند و موجب آزاد سازي ناقل هاي عصبی از جمله دوپامین می شوند که در فرد احساس لذت و سرخوشی ایجاد

می کند. الکل فعالیت مغز را کند و در نتیجه زمان واکنش فرد به محرك هاي محیط  افزایش پیدا می کند. الکل کاهش دهندة فعالیت هاي بدنی است و موجب آرام سازي ماهیچه ها می گردد. الکل در

»  صحیح دستگاه گوارش به سرعت جذب می شود و چون در چربی محلول است از غشا یاخته هاي بخش هاي مختلف مغز عبور و فعالیت هاي آن را مختل می کند. بنابراین گزینه هاي « و  و 

» می باشد که عبارت را از نظر درستی یا نادرستی با سایر گزینه ها متفاوت کرده است. » نادرست می باشد بنابراین پاسخ گزینۀ « خواهند بود و گزینۀ «

76

123

44

بررسی موارد:   گزینه 3

الف) لوگول در حضور نشاسته تغییر رنگ می دهد. آمیالز بزاق در دماي بدن مولکول  هاي نشاسته را تا حدود زیادي تجزیه می کند. بنابراین پس از اضافه کردن لوگول تغییر رنگ قابل توجهی

مشاهده نمی شود.  

ب) آنزیم پپسین در حضور کلریدریک اسید فعالیت می کند. در نتیجه پروتئین اضافه شده تجزیه نشده باقی می ماند. دقت داشته باشید که آنزیم پپسین در محیط اسیدي فعالیت دارد و محیط هاي

غیراسیدي غیرفعال است. 

ج) روغن و چربی انواعی از تري گلیسیریدها هستند. اما آنزیم لیپاز پانکراس براي حل شدن در لیپیدها به کمک صفرا نیازمند است.  پس باز هم فرایند تجزیه انجام نمی شود.

77

بافت چربی بزرگترین ذخیرة انرژي بدن را تشکیل می دهد.  گزینه 1

بررسی موارد:  

الف) درست. همۀ سلول هاي زنده ویژگی هم ایستایی را دارند.  

ب) نادرست. ذخیره سازي چربی در کبد به این شکل انجام می شود، نه در بافت چربی!  

ج) نادرست. انرژي الزم براي انتقال فعال می تواند از مولکول هایی غیر از   تأمین شود و لزوماً از آن استفاده نمی گردد.  

د) نادرست. هستۀ کوچک سلول چربی در مجاورت غشاي سلولی قرار گرفته است، نه در ناحیۀ مرکزي!

78

ATP

بررسی موارد:   گزینه 2

الف) نادرست. در تار ماهیچۀ اسکلتی هسته در ناحیۀ مرکزي قرار ندارد و به غشاي سلول بسیار نزدیک می باشد. هسته به شبکۀ آندوپالسمی صاف متصل است.  

ب) درست. هسته در پوشش خود منافذ پروتئینی دارد. که با شبکۀ آندوپالسمی احاطه شده است. این شبکه، مجموعه اي از لوله ها و کیسه هاست.  

ج) نادرست. میانک (سانتریول) بخشی است که می تواند بیش از یک عدد در سلول وجود داشته باشد. این بخش پوششی از جنس لیپید (غشا) ندارد.  

79
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بررسی موارد:   گزینه 2

الف) نادرست. پارامسی حفرة دهانی دارد، نه دهان!  

ب) درست. معده در ملخ آنزیم ترشح می کند و توانایی جذب نیز دارد.  

ج) درست. هردو همه یا بخشی از فرایند گوارش خود را به صورت درون سلولی انجام می دهند.  

د) نادرست. فقط گروهی از سلول هاي دیوارة حفرة گوارشی هیدر ذرات غذایی را وارد خود می کنند.

80

همۀ موارد نادرست می باشند.   گزینه 4

الف) در ملخ غذا ابتدا توسط آرواره ها خرد شده و سپس وارد دهان می شود.  

ب) در کرم کدو قطعاً این اتفاق رخ نمی دهد. زیرا گوارش درون سلولی ندارد و آنزیم هاي گوارشی داخل یاخته فعالیت نمی کنند.   

ج) کرم کدو فاقد گوارش برون سلولی و مژك می باشد.  

د) در هیدر هم گوارش درون سلولی و هم برون سلولی انجام می شود. پس به تشکیل واکوئول غذایی نیازمند است.

81

الف) مخاط معده چین خوردگی هایی دارد که با ورود غذاي بلع شده به معده باز می شوند.   گزینه 3

ب) بزرگترین سلول هاي غده هاي معده سلول هاي کناري هستند که اسید معده را ترشح می کنند، بنابراین  معده را کاهش می دهند.  

ج) این عبارت در مورد رودة باریک صادق است.  

د) دیوارة معده به سمت داخل الیۀ ماهیچه اي خود یک الیۀ ماهیچه اي دیگر دارد که به صورت مورب قرار گرفته است. درنتیجه مخاط معده روي الیۀ ماهیچه اي مورب می لغزد نه روي الیۀ

ماهیچه اي حلقوي!

82

PH

بررسی موارد:   گزینه 1

الف) نادرست. آمیالز بزاق و لوزالمعده در گوارش نشاسته نقش دارد. این آنزیم توسط سلول هاي غدد بزاقی و پانکراس ساخته می شود نه سلول هاي دیوارة لوله! پانکراس جزئی از لولۀ گوارش

محسوب نمی شود.  

ب) نادرست. فعالیت پروتئازهاي معده، لوزالمعده و آنزیم هاي رودة باریک در گوارش پروتئین ها نقش دارد. آنزیم هاي رودة باریک در خود روده فعال هستند و به صورت غیرفعال وارد روده

نمی شوند.  

ج) نادرست. لیپاز معده بدون کمک صفرا فعالیت می کند.  

د) درست. فرایند تجزیۀ کربوهیدرات ها با مصرف آب صورت می گیرد.

83

»: در سلیاك سلول هاي پرز روده تخریب می شوند.   گزینۀ « گزینه 1

بررسی موارد:  

الف) رودة بزرگ با جذب آب مدفوع را به حالت جامد در می آورد. هم رودة باریک و هم رودة بزرگ موسین ترشح می کنند.  

ب) معده با ترشح پروتئاز گوارش شیمیایی پروتئین ها را شروع می کند. معده لیپاز هم می سازد.  

ج) کبد صفرا را می سازد. صفرا آنزیم ندارد ولی بی کربنات دارد.  

د) دهان گوارش شیمیایی کربوهیدرات ها را شروع می کند. غدد بزاقی دهان آمیالز تولید می کنند.

841

فقط یک مورد از موارد باال صحیح می باشد.  گزینه 4

بررسی موارد: 

الف) ورود پیرووات به میتوکندري همواره بر خالف جهت شیب غلظت می باشد زیرا ورود پیرووات به میتوکندري از طریق فرآیند انتقال فعال است. بنابراین وقتی می گوید در بعضی زمان ها جمله

غلط می شود. (نادرست). 

ب) ورود یون هیدروژن به فضاي بین دو غشا همانند ورود یون هیدروژن به تیالکوئید با صرف انرژي الکترون ها انجام می شود. (نادرست) 

ج) در جذب گازهاي تنفسی، مواد از طریق انتشار جابه جا می شوند. در اسمز، آب در هر دو جهت حرکت می کند. (درست) 

د) کیسه هاي کوچک حاوي ناقل عصبی به فضاي سیناپسی وارد نمی شوند بلکه محتویات خود را وارد فضاي سیناپسی می کنند. (نادرست) 

85

منظور از ویتامین تسهیل کنندة جذب کلسیم، ویتامین  می باشد. این ویتامین نوعی ویتامین محلول در چربی است. ویتامین هاي محلول در چربی مکانسیم جذبی مشابه با چربی ها گزینه 3

دارند، یعنی براي ورود به سلول پوششی رودة باریک از روش انتشار ساده استفاده می کنند و براي خروج آن ها که به شکل کیلومیکرون در می آیند به روش اگزوسیتوز خارج می شوند. پس مقصود

صورت سوال اگزوسیتوز می باشد. 

الف) ورود کیلومیکرون ها به رگ هاي لنفی یعنی خروج آن ها از رودة باریک که به روش برونی رانی (اگزوسیتوز) انجام می شود. در فرآیند اگزوسیتوز نیاز به پمپ سدیم ــ پتاسیم نمی باشد پس

مورد الف غلط خواهد بود. حضور پمپ سدیم ــ پتاسیم در غشاي یاختۀ پوششی ریزپرز دار براي ورود گلوکز از روده به رگ هاي لنفی نیاز می باشد نه براي ورود چربی ها از روده به رگ هاي لنفی

(این مقایسه بسیار مهم می باشد). پس این مورد غلط است. 

ب) همانطور که در جریان هستید اگزوسیتوز با صرف رایج ترین انرژي زیستی یعنی  انجام می شود و می دانید که با مصرف  مولکول  تولید می شود. براي تولید 

از  نیازمند این هستیم که نوعی آنزیم  پیوند فسفات با فسفات را که نوعی پیوند پرانرژي است بشکند. همان طور که می دانید طبق کتاب درسی ساختار نهایی پروتئین ها از ساختار سوم

آغاز می شود. بیشتر آنزیم ها پروتئینی هستند به جز  پس در این فرآیند نوعی پروتئین آنزیمی یک گروه فسفات را از نوکلئوتید جدا می کند. می دانیم که در ساختار سوم پیوند هاي

ساختار اول و دوم پروتئین، یعنی به ترتیب اشتراکی و هیدروژنی، را خواهیم داشت. در ساختار سوم هم پیوند هاي یونی به وجود می آید پس حداقل سه نوع پیوند خواهد داشت. این مورد کامال

صحیح می باشد.  

ج) همانطور که می دانید این فرآیند (اگزوسیتوز) با مصرف رایج ترین انرژي زیستی یعنی  انجام می شود. می دانیم در اکثر سلول هاي بدن انسان تولید  بیشتر به روش هوازي
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درون میتوکندري انجام می شود. اکسایش پیرووات و تبدیل آن به استیل کوآنزیم  دومین مرحلۀ تنفس هوازي پس از قندکافت می باشد. این مورد کامال صحیح می باشد. 

د) طی روش برون رانی (اگزوسیتوز) کیسۀ غشایی با غشا یاخته ادغام می شود. این مورد کامال صحیح می باشد. 

A

همۀ موارد صحیح هستند.  گزینه 4

منظور سؤال، پرندة دانه خوار است. 

بررسی همۀ موارد: 

موارد «الف»، «ب» و «ج»: باتوجه به شکل زیر، پرندة دانه خوار واجد چهار انگشت در هر پاي خود می باشد. کبد آن در مجاورت سنگدان قرار دارد و توسط مجرایی به رودة باریک متصل است.

همچنین معدة آن برخالف معدة انسان، کیسه اي شکل نیست. 

مورد «د»: در مهره داران شش دار، ساز و کارهایی وجود دارد که باعث می شود جریان پیوسته اي از هواي تازه در مجاورت بخش مبادله اي دستگاه تنفس برقرار شود. این ساز و کارها به ساز و

کارهاي تهویه اي شهرت دارند.

دانچینه
معده

سنگدان

مخرج باریکروده 
کبد

مری

بزرگروده 

 

87

همۀ موارد نادرست اند. برخالف اندام هاي دیگر بدن، خون بخش هایی از لولۀ گوارش به طور مستقیم به قلب برنمی گردند. بلکه از راه سیاهرگ باب ابتدا به کبد و سپس از راه گزینه 1

سیاهرگ هاي دیگر به قلب می رود. جذب در دهان و معده اندك است. جذب اصلی در رودة باریک صورت می گیرد. رودة بزرگ نیز آب و یون ها را جذب می کند.  

بررسی همۀ موارد:  

مورد الف) بخش مد نظر این مورد دهان است. در قسمت هایی از لولۀ گوارش ماهیچه هاي حلقوي به نام بنداره (اسفنکتر) وجود دارند. بنداره ها در تنظیم عبور مواد نقش دارند. در ابتداي حلق،

اسفنکتر وجود ندارد.  

مورد ب) لولۀ گوارش بخشی با این ویژگی ها ندارد. صفات مطرح شده مربوط به پانکراس هستند. پانکراس بخشی از دستگاه گوارش محسوب می گردد، نه بخشی از لولۀ گوارش!  

مورد ج) بخش مد نظر این مورد معده، رودة باریک و رودة بزرگ است. رودة بزرگ آنزیم گوارشی ترشح نمی کند.  

مورد د) بخش مد نظر این مورد حلق و مري است. الیۀ ماهیچه اي در دهان، حلق، ابتداي مري و بندارة خارجی مخرج از نوع مخطط است.  بنابراین بخش هایی از مري فاقد ماهیچۀ مخطط است و به

کمک ماهیچه هاي صاف حلقۀ انقباضی ایجاد می کند. (فقط)  

88

فقط مورد «د» صحیح است.  بزاق حاوي آب، یون ها، آنزیم ها(آمیالز، لیزوزیم و...) و موسین است.   گزینه 2

بررسی همۀ موارد:  

الف) فقط مولکول هاي آب به روش اسمز از غشا عبور می کنند.  

ب) در سیب زمینی و غالت عالوه بر نشاسته، سلولز نیز وجود دارد. دستگاه گوارش ما آنزیم مورد نیاز براي تجزیۀ این پلی ساکارید را نمی سازد.  

ج) لیزوزیم آنزیمی است که در از بین بردن باکتري هاي دهان نقش دارد، نه مولکول هاي غذایی!  

د) آنزیم ها و موسین بخش آلی بزاق محسوب می شوند که هر دوي آن ها در ساختار خود پروتئین دارند. 

89

موارد (ب) و (د) نادرست هستند.  گزینه 2

 بررسی موارد: 

الف) در ساختار هموگلوبین، دو نوع رشته آمینو اسیدي وجود دارد. از هر نوع رشتۀ آمینو اسیدي نیز دو عدد وجود دارد. ( رشتۀ آمینو اسیدي دارد) 

ب) ترشح سورفاکتانت از اواخر دوران جنینی آغاز می شود و به همین دلیل، در نوزادانی که زودهنگام به دنیا آمده اند، مقدار کافی سورفاکتانت ساخته نمی شود و بنابراین، تنفس با زحمت و سختی

انجام می شود. پس سور فاکتانت به مقدار کافی وجود ندارد نه این که اصًال وجود ندارد. 

ج) در بخش هاي زیادي، بافت پوششی حبابک و مویرگ، هردو از یک غشاي پایۀ مشترك استفاده می کنند. در نتیجه، مسافت انتشار گازها، به حداقل میزان ممکن می رسد. مویرگ ها در همه جاي

حبابک حضور ندارند. 

%  کربن دي اکسید خون را حمل می کند) % اکسیژن و  د) نقش اصلی هموگلوبین، انتقال اکسیژن می باشد و در انتقال کربن دي اکسید، نقش کمتري دارد. (هموگلوبین 

90

 ⋆

4
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موارد (ب)، (ج) و (د) نادرست هستند. فقط مورد (الف) صحیح است.  گزینه 4

 بررسی موارد: 

مورد الف) نایژك و حبابک، هردو فاقد بافت غضروفی هستند. 

مورد ب) حبابک فاقد مخاط مژك دار است. اّما در نایژك مبادلۀ مخاط مژك دار دیده می شود. 

مورد ج) مادة مخاطی در نایژك ها ترشح می شود، ولی حبابک ها نمی توانند مادة مخاطی بسازند. 

مورد د) حبابک ها و نایژك ها هر دو داراي بافت پوششی هستند که در بافت پوششی، سلول هاي این بافت بر روي غشاي پایه قرار می گیرند.

91

موارد (الف)، (ج) و (د) نادرست هستند.  گزینه 1

 بررسی موارد:

92

 ⋆
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الف) به هر مولکلول  تنها یک گروه فسفات افزوده می شود. بنابراین گروه هاي فسفات نادرست است. 

ب) عبور گازهاي اکسیژن وکربن دي اکسید از غشا، در جهت شیب غلظت و به روش انتشار می باشد. 

ج) در ابتداي بینی و کیسه هاي حبابکی، بافت پوششی فاقد مژك وجود دارد، اّما ترشح سورفارکتانت تنها در کیسه هاي حبابکی دیده می شود که جزء بخش مبادله اي است. 

د) در ناي، اّولین الیه از درون، حاوي مخاط تنفسی مژك دار است، اّما در مخاط لولۀ گوارش سلول هاي مژك دار یافت نمی شوند.

ADP

هر  مورد صحیح هستند.  گزینه 4

بررسی موارد: 

الف) برخی انشعابات نایژك ها نسبت به نایژه ها باالتر بوده و به نوك شش ها نزدیک تر هستند. 

ب) برچاکناي باالتر از حنجره قرار گرفته است و از ناي دورتر است. 

ج) مري پشت ناي قرار گرفته و استخوان جناغ جلوي ناي قرار دارد، پس مري نسبت به ناي از استخوان جناغ دورتر است. 

د) حلق باالتر از اپی گلوت قرار دارد و پردة صوتی زیر حلق و اپی گلوت واقع شده در نتیجه اپی گلوت به پردة صوتی نزدیک تر است تا حلق. 

934

موارد (الف) و (ج) نادرست هستند.  گزینه 4

 بررسی موارد: 

الف) در فرآیند دم (نه بازدم) که حجم قفسۀ سینه زیاد می شود و فشار از روي سیاهرگ هاي ناحیۀ سینه برداشته می شود، نیروي مکشی در سیاهرگ ایجاد می شود که باعث حرکت خون به سمت

قلب می شود. 

ب) پل مغزي نمی تواد، مستقیماً برروي ماهیچه هاي تنفسی تأثیر بگذارد بلکه تأثیر مستقیم آن برروي بصل النخاع است، نورون هاي بصل النخاع، به طور مستقیم بر روي ماهیچه هاي تنفسی تأثیر

دارند. 

ج) تحریک گیرنده هاي حساس به افزایش  در بصل النخاع (نه پل مغزي)، باعث می شود که حجم تنفسی در دقیقه زیاد شود، زیرا تعداد تنفس زیاد می شود. 

د) بازدم عمیق فرآیندي فعال است و براي انجام آن، الزم است، که ماهیچه هاي بین دنده اي داخلی و ماهیچه هاي شکمی توسط مرکز تنفس در بصل النخاع تحریک شوند و به انقباض درآیند. 

94

 ⋆

CO2

هنگام انجام عمل دم دیافراگم منقبض می شود و به شکل مسطح در می آید. به عالوه از آن جا که در صورت سؤال به تنفس آرام و طبیعی اشاره شده، باید دم عادي را در نظر بگیریم.  گزینه 1

بررسی موارد: 

مورد الف) درست، در دم عادي عالوه بر ماهیچۀ دیافراگم، ماهیچۀ بین دنده اي خارجی هم منقبض می شود. 

مورد ب) درست - با انقباض ماهیچۀ بین دنده اي خارجی، قفسۀ سینه باال و جلو می رود. 

مورد ج) درست - به علت افزایش حجم قفسۀ سینه طی دم، فشار از روي سیاهرگ هاي نزدیک قلب برداشته شده و با فشار مکشی، خون به سمت قلب مکیده می شود. 

مورد د) درست - طی عمل دم بخشی از هوا درون مجاري تنفسی می ماند و به بخش مبادله اي نمی رسد؛ البته دقت کنید این بخش ممکن است در طی تنفس بعدي به بخش مبادله اي راه پیدا کند.

95

موارد «ب» و «پ» به درستی بیان شده اند.  گزینه 2

بررسی موارد: 

مورد الف) پرده هاي صوتی با بازدم صدا تولید می کنند. ماهیچه هاي گردنی هنگام دم عمیق منقبض می شوند. 

مورد ب) با بلع ، زبان کوچک به باال و برچاکناي براي بستن مدخل ناي به پایین می رود. 

مورد پ) در هر دو مجراي ناحیۀ حنجره (مري و ناي) هوا می تواند به صورت دوطرفه عبور کند. در ناي با دم و بازدم و در مري با بلعیدن هوا حین باز بودن بندارة ابتداي مري و با باد گلو. 

مورد ت) هواي مرده از ناي به ریه و بخش هادي می رسد؛ ولی هرگز به بخش تبادلی نمی رسد.

96

فقط مورد «پ» به درستی بیان شده است.  گزینه 1

بررسی موارد: 

مورد الف) وقتی دیافراگم پیام انقباضی نگیرد (فلج شود) به حالت استراحت می ماند. پس حجم ریه کاهش پیدا می کند. حجم ذخیرة دمی با فلج دیافراگم کاهش پیدا می کند؛ اما حجم باقی مانده

حجمی است که حّتی با انقباض و استراحت دیافراگم تغییري نمی کند و حدودي ثابت دارد. 

مورد ب) بیکربنات از حبابک ها دفع نمی شود بلکه گاز کربن دي اکسید آزاد شده از آن دفع می شود. 

مورد پ) در هنگام دم، قفسۀ سینه بزرگ و فضاي بین دنده اي افزایش می یابد؛ در عمل دم ماهیچه هاي دیافراگم و بین دنده اي خارجی منقبض می شوند. 

مورد ت) گازهاي تنفسی به گروه غیرپروتئینی هم متصل نمی شوند بلکه به اتم آهن متصل می شوند.

97

موارد «ب» و «پ» به درستی بیان شده اند.  گزینه 2

بررسی موارد: 

مورد الف) حشرات جانداران قسمت اول سؤال و ماهی ها جانداران قسمت دوم هستند. ماهی ها در آب زندگی می کنند. 

مورد ب) کرم خاکی جاندار قسمت اول و دوزیستان قسمت دوم سوال است. کرم خاکی در محیط مرطوب زندگی می کند؛ اما دوزیستان به علت الیۀ مخاطی نیازي به مرطوب  بودن دائمی محیط

ندارند. 

مورد پ) پرندگان داراي کیسه هاي هوایی به عنوان آخرین اندام هوا دار بدون قدرت تهویۀ هوایی هستند. پرندگان از گونه هاي مختلفی تشکیل شده اند و توانایی تشکیل اجتماع در بوم سازگان را

دارند. 

مورد ت) بی مهرگان خشکی زي شش دارند. آن ها در بوم سازگان خشکی می توانند زندگی کنند. چند بوم سازگان یک زیست بوم را تشکیل می دهد. اگر در زیست بوم بوم سازگان دریا دار وجود

داشته باشد (بوم سازگان پر آب) نمی توان گفت بوم سازگان دیگري که خشکی دارد، وجود ندارد.

98

فقط مورد «ت» به درستی بیان شده است.  گزینه 3

بررسی موارد:

99
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مورد الف) فقط در ابتداي بینی پوست و مو تشکیل شده  است و هواي وارد شده همواره در بینی با پوست و مو در تماس نیست. 

مورد ب) هوایی که از مري خارج می شود نیز به باالي حنجره و برچاکناي می رسد (باد گلو). این هوا از مجاري غضروف دار ناي عبور نکرده است. 

مورد پ) زنش مژك ها فقط ناخالصی هاي به دام افتاده در ترشحات مخاطی را به سمت حلق می رانند. ناخالصی ها توسط ترشحات مخاطی تصفیه می شوند. 

مورد ت) هواي مرده اي که حین دم وارد ریه و بخش هادي می شود (با انقباض دیافراگم دم اتفاق می افتد)، هرگز به بخش تبادلی و حبابک ها نمی رسد. در نتیجه هرگز به غشاي پایۀ مشترك بین

مویرگ و حبابک نمی رسد.

موارد «الف» و «پ» به نادرستی بیان شده  است.  گزینه 2

بررسی موارد: 

مورد الف) هم اکسیژن هم کربن دي اکسید با هموگلوبین انتقال داده می شوند. هواهاي دمی و بازدمی داراي مقادیري از اکسیژن و کربن دي اکسید هستند؛ در نتیجه در طی جابه جائی هر نوع هواي

تنفسی، هر دو این گازها جابه جا می شوند. اما حجم هواي بازدم عادي یا جاري، غیرفعال است و با انقباض ماهیچه هاي بین دنده اي نیست. 

مورد ب)  اکسیژن و کربن دي اکسید بدون یاخته و به صورت محلول در خوناب انتقال داده می شوند. پس کربن دي اکسید بیشتر با خوناب منتقل می شود. بازدم غیرفعال باعث دفع کربن

دي اکسید و تغییر رنگ برموتیمول  بلو می شود. 

مورد پ) در همۀ روش ها گاز ها براي انتقال نیاز به محلول بودن دارند. اما در همۀ روش ها آنزیم فعالیت ندارد. 

مورد ت) انتقال با هموگلوبین باعث جذب هیدروژن براي جلوگیري از اسیدي شدن خون می شود. در این روش کربن مونو اکسید می تواند اختالل ایجاد کند. این ماده به آسانی از هموگلوبین جدا

نمی شود؛ پس این اختالل برگشت پذیر است اما آسان نیست.
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%3%7

عبارت «الف»: از نظر عملکردي (نه ساختاري!) دستگاه تنفس به دو بخش هادي و مبادله اي تقسیم می شود. عبارت «ب»: عامل سطح فعال را بعضی از یاخته هاي دیوارة حبابک ها (بخش گزینه 3

مبادله اي) ترشح می کنند. عبارت «ج»: بدون شرح! عبارت «د»: یاخته هاي فراوان تر در دیوارة حبابک ها از نوع سنگفرشی هستند. دیوارة مویرگ هاي خونی نیز از یک الیه یاختۀ سنگفرشی ساده

تشکیل شده است. عبارت «هـ»: هیچکدام از انواع نایژك ها داراي غضروف نیستند. به قول کتاب درسی: انشعابی از نایژه که دیگر غضروف ندارد، نایژك نامیده می شود.

101

عبارت «الف»: حدود  درصد اکسیژن در خوناب حل می شود و  درصد آن را هموگلوبین انتقال می دهد.  درصد کربن دي اکسید در خوناب حل می شود.  درصد آن توسط گزینه 4

هموگلوبین حمل می شود و  درصد آن نیز تحت تاثیر آنزیم کربنیک انیدراز موجود در گویچه هاي قرمز با آب ترکیب می شود و به صورت یون بیکربنات حمل می شود. عبارت «ب»: کربنیک

انیدراز، کربن دي اکسید را با آب ترکیب می کند و کربنیک اسید تولید می کند. تجزیۀ این اسید به بیکربنات و یون هیدروژن ربطی به این آنزیم ندارد! عبارت «ج»: از تجزیۀ کربنیک اسید، دو یون

بیکربنات و هیدروژن به وجود می آید که فقط بیکربنات از گویچۀ قرمز خارج می شود. یون هیدروژن به هموگلوبین متصل می شود. عبارت «د»: با توجه به پیوستن یون هیدروژن به هموگلوبین، این

پروتئین مانع اسیدي شدن خون می شود.

102397723
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عبارت «الف»: در گوسفند شش راست، سه لوب و شش چپ داراي دو لوب است. عبارت «ب»: ناي در جلو و مري در پشت قرار دارد. پس می توان گفت سطح جلویی و پشتی ناي را گزینه 2

) شکل است اما نایژه یک حلقۀ کامل از غضروف را دارد. عبارت «د»: در ناي گوسفند، قبل از نایژة اصلی یک انشعاب سوم هم قابل مشاهده تشخیص داد. عبارت «ج»: غضروف ناي به صورت (

است. عبارت «هـ»: مطابق با کتاب درسی برعکس این عبارت صحیح است.

103

C

پوست دوزیستان، ساده ترین ساختار در اندام هاي تنفس مهره داران است. عبارت «الف»: دوزیستان، تنفس پوستی و شش دارند. در هر دوي این ساختارها، تبادالت گازي نیازمند کمک گزینه 4

دستگاه گردش مواد است.  عبارت «ب»: دقت کنید که: مکش هوا به درون ساختارهاي تنفسی به معنی استفاده از مکانیسم فشار منفی است. دوزیستانی مانند قورباغه از پمپ فشار مثبت استفاده

می کنند و به عبارتی به کمک ماهیچه هاي دهان و حلق، و با حرکتی شبیه قورت دادن، هوا را با فشار به درون شش ها می رانند. عبارت «ج»:نوزاد دوزیستان داراي آبشش است. اما دقت کنید که

بیرون زدن آبشش ها به صورت برجستگی هاي کوچک و پراکنده پوستی، مربوط به ساده ترین نوع آبشش ها (مانند آبشش ستاره دریایی) است. در سایر بی مهرگان، آبشش ها به نواحی خاصی

محدود می شوند.عبارت «د»: این جمله در رابطه با ماهی ها صادق است و دوزیستان بالغ از شش و تنفس پوستی براي تبادالت گازي استفاده می کنند.
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بررسی گزینه ها:  گزینه 4

الف) نادرست. ابتداي بینی داراي پوست است و بافت مخاطی ندارد. ولی در ناحیۀ حلق و گلو بافت پوششی سنگ فرشی از نوع مخاطی است. 

ب) نادرست. تمام مجاري تنفسی از ناي تا نایژك هاي انتهایی داراي بافت پوششی استوانه اي یک الیه هستند. 

ج) نادرست. نایژك ها برخالف ناي و نایژه ها، غضروف ندارند. 

د) نادرست. نایژك ها داراي بافت پوششی استوانه اي مژك دار هستند ولی غضروف ندارند. 

105

بررسی گزینه ها:  گزینه 4

الف و د) درست. هوایی که هنگام بازدم از حنجره عبور می کند، بسته به میزان هواي محبوس شده در شش، طی دم قبلی، متفاوت است. اگر تکلم پس از یک دم عمیق صورت گیرد، هواي ذخیرة

دمی، جاري و ذخیرة بازدمی می توانند پرده هاي صوتی را به ارتعاش دربیاورند. در کمترین حجم هواي خارج شده هم، هواي جاري با  میلی لیتر حجم، می تواند پرده هاي صوتی را به ارتعاش

در آورد. 

ب) هنگام بازدم، پرده هاي صوتی می توانند به ارتعاش درآیند. هنگام بازدم ماهیچه هاي بین دنده اي خارجی در حالت استراحت اند. 

ج) پرده هاي صوتی ، خود در ساختار حنجره قرار دارند. پس هواي مرتعش کننده شان هم از حنجره عبور می کند. 
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گزینه 2

 موارد «الف» و «ج» صحیح هستند. مطابق شکل روبه رو: 

بررسی سایر گزینه ها:  

مورد الف) درست: الیه بین غضروف و مخاط، زیر مخاط است که واجد رگ هاي خونی، اعصاب و غدد ترشحی است.  

نکته: الیه هاي ساختار بافتی دیوارة ناي از بیرون به درون شامل چهار الیه است.  

  

مخاط

زیر مخاط
غدۀ ترشحی

غضروف

مری
ماهیچه

مورد ب) نادرست: یاخته هاي الیه مخاطی استوانه اي یک الیه و مژك دار هستند نه مکعبی!  

مورد ج) درست:  بیرونی ترین الیه، پیوندي است. الیه پیوندي واجد رشته هاي کالژن فراوان در فضاي بین یاخته اي است. 

مورد د) نادرست: الیه ماهیچه صاف تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار تغییر شکل می دهد و منقبض می شود. الیه مجاور ماهیچه صاف پیوندي است. 

مورد هـ) نادرست: الیه واجد غدد ترشحی، الیه زیرمخاط است که با هواي مرده در تماس نیست.
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پیوندی

غضروفی ماهیچه ای

زیرمخاط

مخاط

⎫

⎭

⎬

⎪⎪⎪⎪⎪⎪

⎪⎪⎪⎪⎪⎪

بخش  : ماهیچه هاي بین دنده اي – بخش  : شش – بخش  : پردة جنب خارجی – بخش   : پرده جنب داخلی  گزینه 4

حجم شش ها در بازدم عادي و عمیق کاهش می یابد. در هر نوع کاهش حجم شش ها قطعاً هواي جاري خارج می گردد.  

»: در بازدم عادي همۀ ماهیچه هاي بین دنده اي داخلی و خارجی در حال استراحت هستند.   گزینۀ «

»: فشار مایع جنب در دم و بازدم کم تر از فشار جو است.  گزینۀ «

»: در دم عمیق ماهیچه هاي گردنی و بین دنده اي خارجی منقبض می شوند.  گزینۀ «
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تنها مورد (د) به درستی بیان شده است.  گزینه 1

منظور صورت سؤال دوزیستان است. در این جانوران، هر دو نوع خون روشن و تیره در بطن مخلوط شده و پس از ورود به یک رگ، از قلب خارج می شوند. 

بررسی موارد: 

مورد الف) خزندگان، پرندگان و پستانداران، پیچیده ترین شکل کلیه را دارند. (رد گزینه) 

مورد ب) طناب عصبی دوزیستان، تمامی مهره داران دیگر، پشتی است نه شکمی. (رد گزینه) 

مورد ج) این ویژگی مربوط به پرندگان است. (رد گزینه) 

مورد د) منظور از ساده ترین ساختار تنفسی، پوست است. دوزیستان بالغ، تنها مهره دارانی هستند که عالوه برتنفس ششی، از تنفس پوستی نیز بهره می گیرند. (تأیید گزینه) 
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بررسی موارد:  گزینه 2

مورد «الف» درست: اکسیژن براي انتشار از درون حبابک ها به درون گویچه هاي قرمز از یاخته هاي پوششی حبابک، غشاي پایۀ مشترك، یاختۀ پوششی مویرگ و غشاي گویچۀ قرمز عبور می کند

که شامل شش غشا است. پنج غشاي فسفولیپیدي و یک غشاي پایه که فسفولیپید ندارد.  

مورد «ب» درست:  کربن دي اکسید به صورت یون بی کربنات و از طریق پالسما  نیز به صورت محلول در پالسما از محل بافت ها به محل حبابک ها منتقل می شود.  

مورد «ج» نادرست: کربنیک اسید حاصل از ترکیب آب و کربن دي اکسید، درون گویچه هاي قرمز تجزیه و به یون هیدروژن و یون بی کربنات تبدیل می شود. بی کربنات از گویچۀ قرمز خارج شده

و از طریق پالسما جابه جا می شود نه از طریق گویچۀ قرمز. 

مورد «د» نادرست: هموگلوبین با جذب یون هاي هیدروژن حاصل از تجزیۀ کربنیک اسید و نه یون بیکربنات، مانع اسیدي شدن خون و بر هم خوردن هم ایستایی می شود. 
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بررسی موارد:  گزینه 2

مورد «الف» درست:  درصد از دي اکسید کربن با کمک گلبول قرمز تا شش ها حمل می شوند،  درصد به صورت ترکیب با هموگلوبین و  درصد با دخالت آنزیم کربنیک انیدراز گلبول قرمز

و ترکیب  با آب و تولید یون بی کربنات. 

مورد «ب» نادرست: پس از ترکیب  با آب، اسید کربنیک تولید می شود که به دو یون  و   تجزیه شده و  به هموگلوبین گلبول قرمز پیوسته و مانع از اسیدي شدن خون

می شود، بنابراین گلبول هاي قرمز (نه پالسما)، از اسیدي شدن خون جلوگیري می کنند. 

مورد «ج» نادرست: هر هموگلوبین، یک مولکول پروتئین گلوبین دارد که از  رشتۀ پلی پپتیدي تشکیل شده اند. 

مورد «د» نادرست: دیوارة حبابک از  نوع سلول ساخته می شود.  یاختۀ پوششی سنگ فرشی که تبادل گازها را انجام می دهند، و یاخته ترشح کننده سورفاکتانت. ماکروفاژها جزء سلول هاي دیواره

حبابک محسوب نمی شوند. 

مورد «هـ» درست: انقباض دیافراگم به هنگام انجام دم عادي و عمیق رخ می دهد، حال آنکه انقباض ماهیچه هاي بین دنده اي داخلی به هنگام بازدم عمیق انجام می شود. 
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بررسی موارد:  گزینه 2

مورد «الف» درست: با توجه به شکل کتاب، ماهیچۀ شکمی به دندة چهارم نیز متصل است. 

مورد «ب» نادرست: کربن دي اکسید منجر به اسیدي شدن خون می شود، پس بعد از بازدم  خون افزایش می یابد. 

مورد «ج» درست: بخشی از الیۀ خارجی پردة جنب به دنده ها متصل هست که در بازدم با پایین آمدن دنده ها به شش نزدیک می گردد. 

مورد «د» نادرست: هواي مرده مقدار هوایی است که در بخش  هادي می ماند و مقدار آن در دم عمیق و دم عادي تفاوتی ندارد. 
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هر چهار مورد عبارت را به درستی تکمیل می کنند.  گزینه 1

بررسی گزینه ها:  

الف) نایژك هاي بخش هادي و نایژك هاي مبادله اي به دلیل آن که فاقد غضروف اند قابلیت تغییر قطر را دارند. 

ب) منظور از رگ هاي مبادله کننده گازهاي تنفسی مویرگ ها هستند که در سراسر دستگاه تنفسی (بخش هادي و مبادله اي) دیده می شوند. 

ج) نایژك هاي بخش هادي و همه قسمت هاي بخش مبادله اي فاقد غضروف می باشند. 

د) منظور، غشاي پایه مربوط به بافت پوششی است که هم در بخش  هادي و هم در بخش مبادله اي بافت پوششی، به همراه غشاي پایه مشاهده می شود.

113

موارد ب و ج صحیح می باشند. منظور سوال سه ماهیچۀ میان بند، بین دنده اي خارجی و ماهیچه گردن می باشند.  گزینه 3

بررسی عبارات : 

الف)در دم عادي ماهیچه هاي بین دنده اي خارجی و میان بند همکاري می کنند اما فقط هنگام دم عمیق ماهیچه هاي گردن هم در فرایند تنفس شرکت می کنند. 

 ب)از بین این سه ماهیچه، دو ماهیچۀ دیافراگم و بین دنده اي خارجی می توانند در تنفس آرام و طبیعی به صورت غیرارادي عمل کنند. 

ج)همۀ ماهیچه هاي اسکلتی نیاز به یون کلسیم دارند. 

د)اگر ماهیچۀ گردن در حال استراحت باشد می توان هر دو عمل دم و یا بازدم را در نظر گرفت 

114

تنها مورد "ب" از تفاوت هاي این دو بخش می باشد.  گزینه 2

بررسی همۀ عبارات : 

الف) در هر دو بخش، نایژك یافت می شود. 

ب) بخش مبادله اي برخالف بخش هادي، داراي یاخته هاي سازندة سورفاکتانت می باشد که این یاخته ها ظاهر متفاوتی داشته و براي کاهش اثر نیروي کشش سطحی آب سورفاکتانت ترشح

می کنند. 

ج) هر دو بخش داراي نایژك می باشند که مقدار هواي ورودي و خروجی را تنظیم می کند. 

د) در هر دو بخش ترشحات مخاطی وجود دارند که ناخالصی هاي هوا را ضمن عبور به دام می اندازند. 

115

موارد «ج» و «د» نادرست می باشند.  گزینه 2

بررسی سایر عبارات: 

الف) بازدم معمولی به علت ویژگی کشسانی شش ها انجام می گیرد که سبب ثبت بخش  شده است. 

ب) در بازدم عمیق انقباض ماهیچۀ شکمی و بین دنده اي داخلی رخ می دهد. 

ج)  نشان دهندة حجم ذخیرة دمی است، در صورتی که ظرفیت تام حداکثر مقدار هوایی است که شش ها می توانند در خود جاي دهند و برابر است با مجموع ظرفیت حیاتی و حجم باقی مانده. 

د)در بخش  دم عادي در حال رخ دادن می باشد و ماهیچه هاي گردن نقشی در آن ندارند. 
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موارد ب وج نادرست می باشند.  گزینه 2

بررسی عبارات : 

الف) ارسطو معتقد بود که نفس کشیدن موجب خنک شدن قلب می شود بر این اساس می توان مورد الف را درست در نظر گرفت. 

ب) دستگاه تنفس انسان را می توان از نظر عملکرد (نه ساختار) به دو بخش هادي و مبادله اي تقسیم کرد. 

ج) در بینی شبکه اي از رگ هاي کوچک وجود دارد که موجب گرم شدن هوا می شوند و ترشحات مخاطی در گرم کردن هوا نقشی ندارد. 

 د) بر اساس شکل روبرو در کتاب درسی، حبابک ها خارج از کیسه حبابکی نیز قابل مشاهده اند.

  

نایژک انتهایی

نایژک
مبادله ای
کیسة
حبابکی

حبابک

117

تنها مورد" د" درست می باشد.  گزینه 1

بررسی همۀ عبارات : 

الف)ماکروفاژها جزئی از سلول هاي دیواره محسوب نمی شوند. 

ب)بخش" د" نشان دهندة نایژك انتهایی می باشد نه نایژك مبادله اي! 

ج)بخش "ج" نشان دهندة نایژك مبادله اي می باشد و در بخش هادي قرار ندارد. 

د) نایژك مبادله اي در انتهاي خود به ساختاري شبیه به خوشۀ انگور ختم می شود که از اجتماع حبابک ها پدید آمده است. هر یک از این خوشه ها را یک کیسۀ حبابکی می نامند. 
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موارد ب و ت درست هستند.   گزینه 3

تحلیل موارد:   

الف) در نایدیس ها (مجاري تنفسی حشرات) همانند مجاري تنفسی انسان، جریان هوا دو طرفه است. (نادرست) 

ب) در حشراتی مثل ملخ که تنفس نایدیسی دارند، دستگاه گردش مواد نقشی در انتقال گازهاي تنفسی ندارد. در هیدر، ساختار ویژه اي براي تنفس وجود ندارد. (درست)

پ) ماهی ها همانند نوزاد دوزیستان، داراي تنفس آبششی هستند. (نادرست) 

ت) دوزیستان بالغ عالوه بر تنفس ششی، تنفس پوستی نیز دارند. کرم خاکی تنفس پوستی دارد. در تنفس پوستی شبکۀ مویرگی زیرپوستی با مویرگ هاي فراوان وجود دارد. (درست) 
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بررسی موارد:   گزینه 4

الف) درست. «هـ» دم عادي بوده و طی آن دیافراگم منقبض می شود.   

ب) درسـت. «ب» دم عمیق بوده و در اثر ایجاد فشـار منفی در قفسـۀ سـینه و همچنین کاهش فشـار روي سـیاهرگ هاي نزدیک قلب، خون بیشتري وارد دهلیزها می شود.  

120

ج) درست. همواره در طول دم و بازدم تبادل گازهاي تنفسی بین مویرگ هاي ششی و هوا صورت می گیرد.   

د) درست. در پایان دم عمیق در اثر کشیده شدن دیوارة نایژه و نایژك، ماهیچه هاي این دیواره ها به بصـل النخاع پیام ارسـال می کنند. 

موارد الف، ب و د صحیح می باشند.   گزینه 3

مورد الف) فشار مایع جنب همواره از فشار جو کمتر است.  

مورد ب) در هر نوع دمی، چه عادي و چه عمیق، دیافراگم با انقباض خود از حالت گنبدي خارج شده و مسطح می شود و در انتهاي دم، مجدد به باال حرکت می کند.  

مورد ج) ماهیچه هاي ناحیۀ گردن فقط در دم عمیق (نه دم معمولی!) و ماهیچه هاي ناحیۀ شکمی فقط در بازدم عمیق (نه بازدم معمولی!) منقبض می شوند. حجم قفسه سینه در دم و بازدم به ترتیب

افزایش و کاهش می یابد.  

مورد د) نایژك ها به علت نداشتن غضروف، قابلیت تنگ و گشاد شدن دارند و از این طریق می توانند در تنظیم هوایی ورودي یا خروجی مشارکت کنند.  

121

مورد «ج» نادرست است.  گزینه 3

مورد الف)  عامل سطح فعال یا همان سورفاکتانت فقط در انتهاي بخش مبادله اي دستگاه تنفس، یعنی حبابک ها، دیده می شود ولی مخاط مژك دار در نایژك هاي مبادله اي به پایان می رسد، بنابراین

این مورد صحیح است. 

مورد ب) غشاء پایۀ مشترك در جاهاي متعددي مابین سلول هاي پوششی حبابک ها و مویرگ هاي اطراف آن ها دیده می شود ولی در محل حبابک ها، الیۀ مخاطی و یاخته هاي مژك دار وجود ندارند. 

مورد ج) در بخش انتهایی بینی، مخاط مژك دار وجود دارد، شبکۀ گسترده اي از رگ هاي خونی باعث گرم شدن هواي دم می شود. این مورد نادرست است.  

مورد د) منظور، یاخته هایی هستند که سورفاکتانت ترشح می کنند، این یاخته ها از نوع پوششی بوده و دیوارة حبابک ها را تشکیل می دهند. در حبابک ها غضروف دیده نمی شود.  
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بررسی موارد:  گزینه 3

مورد الف) این جمله کامًال درست است زیرا در هر نوع دمی (چه آرام و چه عمیق) دیافراگم منقبض شده و از برآمدگی آن کاسته می شود یا به عبارتی مسطح می شود. ضمناً در هر نوع دمی دنده ها

و جناغ به جلو حرکت می کنند. 

مورد ب) در هیچ نوع بازدمی، ماهیچه هاي ناحیۀ گردن انقباض پیدا نمی کنند. بیشترین و کم ترین میزان فشار مایع جنب نیز به ترتیب در بازدم و دم عمیق است.  

مورد ج) ماهیچه هاي ناحیۀ گردن هرگاه در حالت انقباض قرار بگیرند، ماهیچه هاي ناحیۀ شکمی در حالت استراحتند.  

مورد د) وضعیت ماهیچه ها در بازدم معمولی و عمیق متفاوت است، زیرا در بازدم معمولی تمام ماهیچه هاي شکمی، گردنی، بین دنده اي داخلی و خارجی و دیافراگم در حال استراحتند ولی در بازدم

عمیق ماهیچه هاي شکمی و بین دنده اي خارجی درگیرند؛ کم ترین میزان حجم شش ها در بازدم عمیق دیده می شوند و در انتهاي این فرآیند ظرفیت حیاتی شش ها خالی می شود.  

123

بررسی موارد:  گزینه 2

مورد الف) مژك ها به سمت حلق ضربان دارند، به عبارتی ترشحات مخاطی و سایر مواد را به سمت حلق حرکت می دهند.  

مورد ب) بینی اولین قسمت از بخش  هادي است و مخاط مژك دار در انتهاي بینی شروع می شود. 

مورد ج) آخرین بخش از قسمت  هادي دستگاه تنفسی، حبابک هاي انتهایی نام دارند که فاقد غضروفند ولی مخاط مژك دار در این قسمت هم دیده می شود. 

مورد د) زوائد یاخته هاي مجاري دستگاه تنفسی در انسان سالم در تمامی یاخته هاي مجاري تنفسی وجود ندارند. برخی از این یاخته ها، فاقد مژکند.  
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موارد ب، ج و د به ویژگی مشترك مجاري ناي، نایژه و نایژك ها اشاره می کند.   گزینه 3

بررسی موارد: 

مورد الف) غضروف در نایژك ها دیده نمی شود و به همین علت نایژك ها قادر به تغییر حجم و یا به عبارتی تنگ و گشاد شدن هستند.  

مورد ب، ج و د) یاخته هاي پوششی مژك دار در تمامی این مجاري با ترشحات خود باعث مرطوب شدن بیشتر هواي تنفسی و هم چنین به دام انداختن ناخالصی  هایی می شوند که همراه با هوا ممکن

است وارد سیستم تنفسی شود، ترشحات مخاطی همواره به سمت حلق رانده می شوند تا از آنجا یا به بیرون از بدن منتقل شوند و یا وارد دستگاه گوارش شوند (با بلعیدن خلط) 

125

گزینه 2

 جمالت (الف) و (ب) طبق شکل کامًال درست است.  

بررسی سایر موارد: 

مورد ج) نادرست، بافت پیوندي رشته اي در پیراشامه (پریکارد) نیز دیده می شود.

مورد د) نادرست، اسکلت فیبري، از بافت پیوندي متراکم است، نه پوششی. 

در ساختار دریچه ها بافت ماهیچه اي به کارنرفته بلکه بافت پوششی است که چین خورده، وجود بافت پیوندي در دریچه ها به استحکام آنها

کمک می کند.

سرخرگ اکلیلی

دریچة دولختی

سینیدریچة
ششیسرخرگ

آئورتیسینیدریچة

لختیدریچة سه

 

126

فقط مورد (ب) درست نیست، چون لنفوسیت ها که از سلول هاي بنیادي لنفوئیدي منشاء می گیرند، داراي هستۀ تک قسمتی هستند.  گزینه 1

بررسی موارد درست: 

مورد (الف): همۀ انواع گویچه هاي سفید (برخالف گویچه هاي سرخ) هسته دارند. به عالوه نقشی که به عنوان نقش اصلی گویچه هاي سفید در نظر گرفته شده است، دفاع از بدن در برابر عوامل

خارجی است. 

مورد (ج): نوتروفیل ها، بازوفیل ها و ائوزینوفیل ها داراي سیتوپالسم دانه دار هستند. 

مورد (د): مونوسیت ها داراي هستۀ تکی خمیده یا لوبیایی هستند، درحالی که لنفوسیت ها داراي هستۀ تکی گرد یا بیضی می باشند. 
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مونوسیتائوزینوفیلبازوفیل لنفوسیتنوتروفیل

گزینه 2

 موارد (الف) و (د) کامًال درست هستند.  

بررسی موارد نادرست: 

ب) فقط انقباض ماهیچه هاي اسکلتی باعث فشار به سیاهرگ هاي کنارشان می شود. (نه انقباض و

انبساط) 

ج) دریچه هاي باالیی باز، دریچه هاي پائینی بسته می شوند. 

در سیاهرگ هاي دست و پا، جریان خون را یک طرفه و به سمت باال هدایت می کنند. در هنگام

انقباض هر ماهیچه در سیاهرگ مجاور آن، دریچه هاي باالیی باز و دریچه هاي پایین بسته

می شوند.

بازدریچة

ماهیچه
درحالت
استراحت

خونجریانجهت

ماهیچة منقبض

دریچةبسته

 

128

فقط مورد (الف) درست می باشد.  گزینه 1

بررسی موارد: 

(کرونري) وارد می شود بنابراین حفرة چپ یا دهلیز چپ بیشتر از دهلیز مورد الف) به دهلیز چپ  سیاهرگ ششی متصل است و به دهلیز راست، سیاهرگ هاي زبرین، زبرین و سیاهرگ اکلیلی

راست است. 

مورد ب) ساختار خاّص دریچه ها و تفاوت فشار در دو طرف آن ها، باعث باز و بسته شدن آن ها می شود، نه اعصاب. 

مورد ج) غذا و  سلول هاي ماهیچه اي همۀ قسمت هاي قلب به وسیلۀ سرخرگ هاي اکلیلی منشعب از سرخرگ آئورت طی گردش خون عمومی تأمین می شود. ماهیچۀ قلب را رگ هاي ویژه اي به

نام سرخرگ هاي اکلیلی (کرونري) که از آئورت منشعب شده اند، تغذیه می شود.
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4

O2

فیبرین، ترومبین، پروترومبیناز و کربنیک انیدراز به طور طبیعی در پالسما دیده نمی شوند.  گزینه 1

موارد (الف و ج) جملۀ داده شده را به درستی تکمیل می کنند.  

- پروترومبین و فیبرینوژن طی روند انعقادخون به وجود نمی آیند و در حالت طبیعی در پالسماي خون وجود دارند. 

- کربنیک انیدراز در گلبول هاي قرمز است. پروترومبیناز هم به طور معمول در پالسما وجود ندارد و در صورت پارگی رگ براي انعقاد خون از بافت هاي آسیب دیدة جدار رگ یا از پالکت ها آزاد

می شود.  

130

موارد (الف) و (ب) درست هستند.  گزینه 3

بررسی گزینه ها: 

الف) ویتامین مؤثر در فرآیند انعقاد خون، ویتامین  است، که به نوعی ویتامین محلول در چربی است و براي جذب شدن کامل و صحیح خود به چربی هاي گوارش یافته احتیاج دارد. بنابراین در

صورت اختالل در ترشح و عملکرد صفرا (مثال به علت انسداد مجراي صفرا توسط کلسترول)، چربی ها به درستی گوارش پیدا نمی کنند و به همراه ویتامین هاي محلول در چربی به میزان بسیار

زیادي دفع می شوند. 

ب) تمام آهن هاي وارد شده به مغزاستخوان، براي ساخت هموگلوبین به کار می رود. همان طور که می دانید هموگلوبین مولکولی است، که با جذب یون هاي هیدروژن در خون از اسیدي شدن خوناب

جلوگیري می کند. 

ج) ورود کلسیم به درون مایعات بدن موجب تنگی رگ ها و کاهش میزان خون درون آن ها می شود. 

د) ویتامین  و فولیک اسید که نوعی ویتامین از خانوادة  است، براي ساخت گلبول قرمز مورد نیاز هستند. در معدة انسان سلول هاي کناري با تولید فاکتور داخلی معده از ویتامین  در

برابرآنزیم ها محافظت می کند و در صورت آسیب دیدن این سلول ها و از بین رفتن ویتامین  فرد دچار کم خونی شدید می شود. 
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K

B12BB12

B12

گزینه 1

تمام موارد داده شده به درستی بیان شده اند. 

 بررسی موارد: 

مورد الف) جریان خون در بیشتر سیاهرگ ها (آنهایی که مربوط به نواحی زیر قلب هستند.) رو به سمت باال و ( برخالف نیروي گرانش زمین) است.
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مورد ب) ماهیچه هاي موثر در دم معمولی و عمیق در حرکت خون در سیاهرگ ها نقش دارند . 

) با توجه به شکل روبه رو دریچه هاي باال و پایین در حال استراحت بسته است، در حالی که در ماهیچه در حالت انقباض دریچۀ مورد  

پایینی بسته و دریچۀ باالیی باز است. 

) در مویرگ هاي پیوسته به علت ارتباط تنگاتنگ یاخته ها تبادل مواد از روش جریان توده اي، محدود و کنترل  شده است. مورد 

ماهیچه
درحالت
استراحت

جهت جریان خون

دریچۀ باز

ماهیچۀ منقبض

دریچۀ بسته

ج

د

هیچکدام از موارد به درستی بیان نشده اند.  گزینه 4

بررسی موارد: 

الف) مرکز تنظیم بلع فقط در بصل النخاع قرار دارد. 

ب) فاصلۀ موج هاي  از یکدیگر کاهش می یابد. 

ج) رگ هاي لنفی در نهایت به سیاهرگ هاي زیر ترقوه اي سینه متصل می شوند نه سرخرگ ها. 

د) جمله صحیح است اّما نه دربارة همۀ سرخرگ ها بلکه دربارة بیشتر سرخرگ ها. ابتداي جمله باید کلمۀ بیشتر قید شود. 
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QRS

دریچهمنفذ دریچه دار

همولنف

فضای بین یاخته ای

قلب

مویرگ

سرخرگسیاهرگ

قلب

گردش خون باز ردش خون بسته

گزینه 4 

همۀ موارد به درستی بیان شده اند. 

بررسی موارد: 

الف) با توجه به شکل روبه رو فلش هاي روي تصویر جهت حرکت همولنف در ملخ از جلو

به سمت عقب بدن است. 

- فقط در جاندارانی که تنفس نایدیسی دارند، همولنف در نقل و انتقال گاز هاي تنفسی

نقش ندارند. بعضی در سایر جانداران که سامانۀ گردش خون باز دارند (ولی تنفس نایدیسی ندارند.) مانند بیشتر نرم تنان، همولنف عالوه بر انتقال موادغذایی و آب، در انتقال گازهاي تنفسی نیز

نقش دارد. (تأیید موارد (ب)، (ج)، (د)) 

و) از آن جایی که جانداران داراي گردش خون باز، فاقد مویرگ هستند، بنابراین همولنف مستقیماً به فضاي بین سلولی وارد می شود و در مجاورت آنها جریان می یابد. 

134

فقط مورد (ب) جمله را به درستی تکمیل می کند.  گزینه 1

الف) جذب موادغذایی در رودة کرم خاکی صورت می گیرد. / ب) تنفس کرم خاکی از نوع پوستی و تنفس در ملخ از نوع نایدیسی است. / ج) قلب اصلی در هر دو جاندار لوله اي شکل است. / د)

سامانۀ دفعی در ملخ از نوع لوله هاي مالپیگی است. 

135

گزینه 1

 موارد (د) نادرست هستند. (الف)، (ب)، (ج) و (و) صحیح  هستند. 

بررسی موارد: 

الف) کرم خاکی در مجموع داراي  قلب است. یک قلب لوله اي اصلی در سطح پشتی و  عدد (5 جفت) قلب فرعی.  

 ب و ج) قلب اصلی کرم خاکی مانند لوله اي شکل است و در سراسر سطح پشتی بدن امتداد یافته با این تفاوت که در قلب کرم خاکی برخالف قلب ملخ

منفذهاي دریچه دار دیده نمی شود. 

د) با توجه به شکل باال آب از چندین منفذ وارد و از یک یا چند منفذ بزرگ خارج می شود. 

و) در پالناریا (که داراي حفرة گوارشی است.) حرکات بدن به جابجایی مواد کمک می کند.

داریاختۀ یقه
محل ورود آب

حفره میانی

محل خروج آب

یاختۀ سازندۀ منفذ

136

1110

مورد (الف) صحیح هستند.  گزینه 4

 دریچۀ سینی سرخرگ ششی،  دریچۀ دولختی (میترال)،  دریچۀ سه لختی و  دریچۀ سینی آئورتی را نشان می دهد. 

بررسی موارد: 

الف) بسته شدن دریچه هاي دو لختی و سه لختی (دریچه هاي دهلیزي - بطنی) صداي اول قلب (پوم) را ایجاد می کند.

ب) دریچۀ دو لختی (میترال) متشکل از دو قطعۀ آویخته است در حالی که دریچۀ سینی سرخرگ ششی متشکل از سه قطعۀ آویخته است. 

ج) بسته شدن دریچه هاي سینی سرخرگ ششی همانند دریچه هاي سینی آئورتی باعث ایجاد صداي دوم قلب (تاك) می باشند. 

د) دریچه هاي دو لختی و سه لختی از زمان استراحت عمومی باز می باشند بنابراین در هنگام انقباض دهلیزها نیز باز هستند. دریچه هاي سینی آئورتی و سینی سرخرگ ششی هنگام انقباض بطن ها

باز هستند. 

137

← 1← 2← 3← 4

20

شمارشی زیست دهم آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



) با خون روشن در ارتباط است.  ) با خون تیره و دریچۀ سینی سرخرگ آئورت ( و) دریچۀ سه لختی (

) هر دو با خون تیره در ارتباط هستند.  ) و دریچۀ سه لختی ( ه) دریچۀ سینی سرخرگ ششی (

34

13

دهلیز راست
دهلیز چپ

بطن چپ
بزرگ سیاهرگ زیرین

بطن راست

آئورت

سرخرگ ششی
سیاهرگ های ششی

سیاهرگ های ششی

فقط مورد (د) نادرست است. گزینه 4 138

بررسی موارد: 

 الف) جمله درست می باشد. 

ب) جمله درست می باشد.     

ج) سمت راست قلب همیشه خون تیره و سمت چپ قلب همیشه خون روشن دارد. در واقع قلب به عنوان دو پمپ مختلف عمل

می کند. به طور همزمان، بطن راست، خون تیره را به شش ها و بطن چپ خون روشن را به گردش عمومی بدن پمپ می کنند. 

د) رگی که خون را از قلب دور می کند. (رگ خروجی از قلب)  سرخرگ و رگی که خون را به قلب نزدیک می کند (رگ

ورودي قلب)  سیاهرگ نام دارد و ربطی به میزان  یا  خون ندارد. یعنی براي تشخیص سرخرگ و سیاهرگ اصًال به

رنگ خون داخل رگ کاري نداریم. همۀ سرخرگ ها خون روشن (خون حاوي اکسیژن) را منتقل می کنند به جز سرخرگ هاي ششی که خون تیره (خون حاوي کربن دي اکسید) را منتقل می کنند.  

همۀ سیاهرگ ها خون تیره (خون حاوي کربن دي اکسید) را منتقل می کنند به غیر از سیاهرگ هاي ششی و سیاهرگ بند ناف که خون روشن (خون حاوي اکسیژن) را منتقل کنند. 

←

←CO2O2

موارد (الف) و (د) درست هستند.  گزینه 2

بررسی موارد نادرست: 

مورد (ب): بیشترین میزان خون در دهلیزها در انتهاي انقباض بطن ها دیده می شود. مورد (ج): بیشترین میزان خون در بطن ها در اواخر، (نه اوایل) مرحلۀ انقباض دهلیزها، وجود دارد. 

139

موارد (ب) و (ج) جملۀ داده شده را به درستی تکمیل می کنند.  گزینه 3

مورد (ب): سرخرگی که از بطن راست خارج می شود، (سرخرگ ششی) مانند سیاهرگ هاي ورودي به دهلیز راست (بزرگ سیاهرگ زیرین و زبرین و سیاهرگ اکلیلی) حاوي خون تیره است و

برخالف سیاهرگ هایی که داراي خون روشن است و به دهلیز چپ ( سیاهرگ ششی) وارد می شوند، که داراي خون تیره است. 

مورد (ج): سرخرگی که از بطن چپ خارج می شود (سرخرگ آئورت) همانند سیاهرگ هاي ورودي به دهلیز چپ حاوي خون روشن و برخالف سیاهرگ هاي ورودي به دهلیز راست، حاوي خون

روشن است. (زیرا سیاهرگ هاي ورودي به دهلیز راست حاوي خون تیره هستند.) 

140

4

موارد (ب) و (ج) نادرست هستند.  گزینه 2

بررسی موارد: 

- همۀ سرخرگ هاي بدن، در الیۀ میانی خود داراي ماهیچۀ صاف و رشته هاي کشسان هستند ولی در سرخرگهاي کوچک میزان رشته هاي کشسان کمتر و  میزان ماهیچۀ صاف بیشتر است. کمتر

بودن الیۀ کشسان در سرخرگ هاي کوچک و بیشتر بودن ضخامت الیۀ ماهیچه اي صاف، باعث می شود که مقاومت در سرخرگ هاي کوچک بیشتر از سرخرگ هاي بزرگ باشد. (تأیید مورد (الف) و

رد موارد (ب) و (ج) ) 

مورد (د):تنظیم اصلی جریان خون با سرخرگ هاي کوچک است. 

141

فقط مورد (ب) درست است.  گزینه 3

شکل مرحلۀ آغاز تحریک بطنی را نشان می دهد که همزمان با انقباض دهلیزها است. 

بررسی موارد: 

مورد الف) در انقباض دهلیزها، دریچه هاي دهلیزي – بطنی و از جمله دریچۀ میترال باز هستند. 

مورد ب) در انقباض دهلیزها، موج  تشکیل شده است. 

مورد ج) در مرحلۀ انقباض دهلیزها، دریچه هاي سینی بسته هستند. 

مورد د) صداي دوم قلب در پایان مرحلۀ انقباض بطن ها شنیده می شود. 

142

Q

گزینه 3 موارد ب، ج و د نادرست هستند و فقط مورد (الف) درست است. 

عالمت سؤال(؟)، مرحلۀ اواخر انقباض دهلیزها را نشان می دهد. 

بررسی موارد: 

الف) در مرحلۀ انقباض دهلیزها، تحریک مرحلۀ انقباض دهلیزها بسیار زودگذر است. ( ثانیه) و با انقباض دهلیز بطن ها به طور کامل پُرخون می شوند. 

ب) در مرحلۀ انقباض دهلیزها خونی از بطن ها خارج نمی شود. 

ج) در مرحلۀ انقباض دهلیز ماهیچه هاي قلب (میوکارد) دهلیزها در حالت انقباض است، نه استراحت. 

د) در محل اتصال بزرگ سیاهرگ زیرین به دهلیز راست دریچه اي وجود ندارد، که بخواهد باز یا بسته باشد. 
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0٫1

موارد (ب)، (ج) و (د) درست هستند و فقط مورد (الف) نادرست است.  گزینه 3

بررسی موارد: 

الف) فشار خون  تا  مربوط به سیستول بطنی است، بنابراین بطن ها در حال سیستول هستند، نه دیاستول. 

ب) فشار  تا  مربوط به سیستول بطنی است، بنابراین دریچه هاي سینی باز هستند. 

ج) از ثانیۀ  تا  مربوط به استراحت عمومی است، که فشار خون از  به  میرسد. 

د) از ثانیۀ  تا  فشارخون از  به  می رسد، که حداکثر است.  
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 ( )     فشار خون (    زمان (

  دهلیز چپ      بطن چپ     آئورت  

 

 

 

                 

 

mmHgs

80340٫0

80590٫1

805120٫2

12213130٫3

916160٫4

فقط مورد «الف» نادرست است.  گزینه 4

بررسی موارد: 

مورد الف) نادرست، آهن آزاد شده از تخریب گلبول هاي قرمز در کبد ذخیره می شود، که خون لولۀ  گوارش از طریق سیاهرگ باب به آن وارد می شود. 

مورد ب) درست، تخریب گویچه هاي قرمز در کبد و طحال انجام می شود، که طحال جزء اندام هاي لنفی است. 

مورد ج) درست، در کم خونی، بیماري هاي تنفسی و قلبی، ورزش هاي طوالنی یا قرار گرفتن در ارتفاعات، هورمون اریتروپویتین و در نهایت تعداد گلبول هاي قرمز افزایش می یابد. 

) شرکت می کند.  مورد د) درست، در تولید گلبول قرمز، اسید فولیک (از خانوادة ویتامین 

براي ساخته شدن گویچه هاي قرمز در مغز استخوان عالوه بر وجود آهن ویتامین  و فولیک اسید نیز الزم است. فولیک اسید، نوعی ویتامین از خانوادة  است که براي تقسیم طبیعی یاخته اي

الزم است. 
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B

B12B

الف- به علت بافت پیوندي عایق انتشار پیام الکتریکی از دهلیزها به بطن ها فقط از طریق شبکۀ هادي است پس درست است.  گزینه 2

ب- در قله  که بیانگر فعالیت گره سینوسی دهلیزي است نه دهلیزي بطنی . دهلیز ها انقباض را شروع می کنند پس نادرست است. 

ج- شبکۀ هادي که بافت آن تارماهیچه اي خاصی است در هر جا باشد سرعت هدایت بسیار باالیی دارد پس درست است. 

د- بعد از رسیدن جریان الکتریکی به دیواره بین دو بطن جریان سریع به نوك بطن رفته و در دیواره هاي جانبی مجدداً به سمت باال آمده و تا الیه عایق بین بطن ها و دهلیز ها رسیده و درون دیواره

بطن گسترش می یابند پس آخرین نقطۀ نوك قلب نیست پس نادرست است. 
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P

الف: اریتروپوئیتین هورمون بوده پس از تولید توسط کبد و کلیه به خون می ریزد و عامل ترشح آن کاهش اکسیژن خون است پس درست است.  گزینه 1

ب: کاهش اکسیژن روي قطر سرخرگ هاي کوچک مؤثر نیست بلکه عامل گشاد شدن آنها افرایش  است پس نادرست است. 

ج: کاهش اکسیژن باید سبب افزایش گلبول هاي قرمز شود که خود از یاخته هاي میلوئیدي منشأ می گیرند نه لنفوئیدي پس نادرست است. 

د: گیرنده هاي شیمیایی موجود در سرخرگ گردن و سر که به کاهش  حساسند پیام تحریک را به بصل النخاع برده و شدت تنفس را باال می برند. گیرنده اسمزي به غلظت خون حساس بوده و

در هیپوتاالموس قرار دارد پس نادرست است. 
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CO2

O2

بررسی موارد:  گزینه 2

موارد (ب)، (ج) و (د) درست هستند و تنها مورد (الف) نادرست است. 

مورد الف) نادرست- ِگرده ها قطعات یاخته اي با منشاء میلوئیدي بوده، که تبدیل به مگاکاریوسیت شده و

در اثر خردشدن این یاخته، گرده ها به وجود می آیند. 

مورد ب) درست- حلقه هاي غیرکامل و نعلی شکل ناي از جنس غضروف که نوعی بافت پیوندي است و

سبب باز بودن ناي می شود. 

مورد ج) درست- هنگام بلع به طور غیرارادي زبان کوچک باال رفته و مسیر بینی را می بندد و اپی گلوت

پایین آمده تا مسیر ابتدایی ناي یعنی حنجره را ببندد پس تنها مسیر باز مري است، که غذا وارد آن

می شود. 

مورد د) درست- مونوسیت ها، سیتوپالسم بدون دانه دارند و از یاخته هاي بنیادي که میلوئیدي هستند،

ساخته می شوند.

148

بررسی موارد:  گزینه 1

مورد الف) نادرست - در سرخرگ هاي کوچک به دلیل کاهش الیۀ کشسانی انعطاف پذیري کاهش یافته و مقاومت در برابر ورود خون افزایش می یابد؛ (قطر رگ خیلی کم تغییر می کند) ولی

سرخرگ ها قابلیت انعطاف باالیی داشته و باز می شوند. 

مورد ب) درست - در هر دو الیۀ داخلی سنگفرشی ساده است. 

مورد ج) نادرست - تنظیم جریان خون مویرگی (بافتی) به دلیل بندارة مویرگی در سرخرگ هاي کوچک انجام می شود و سرخرگ ها چنین نقشی ندارند. 

مورد د) نادرست - در تمام سرخرگ ها قطر الیۀ ماهیچه اي زیاد است و فقط میزان الیۀ کشسانی موجود در الیۀ ماهیچه اي در رگ هاي مختلف متغیر است. 
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بررسی موارد:  گزینه 1

مورد الف) درست - انقباض بطن ها  ثانیه طول می کشد و خون به سرخرگ ها فرستاده می شود. 

مورد ب) درست - دهلیزها فقط  ثانیه در حال انقباضند و در طی استراحت عمومی ( ثانیه) و انقباض بطن ها ( ثانیه) در حالت استراحتند.
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مورد ج) درست - مرحلۀ  ثانیه؛ یعنی استراحت قلب که خون سیاهرگ هاي اطراف قلب وارد دهلیزها شده و به دلیل باز بودن دریچه هاي میترال و سه لختی در بطن ها انباشته می شود. 

مورد د) درست - مرحلۀ  ثانیه (انقباض بطن) است که دهلیزها استراحت می کنند.

0٫4

0٫3

بررسی موارد:  گزینه 3

الف) فشار بطن هنگام ثبت فشار بیشینه حداکثر است و فشار دهلیز هنگام فعالیت گرة پیشاهنگ (استراحت عمومی) در کمترین مقدارهاي خود است. طبق اعداد جدول نیز مورد صحیح است. 

ب) بزرگ سیاهرگ زیرین، زبرین و سیاهرگ اکلیلی به دهلیز راست وارد می شوند. سرخرگ هاي بدن نیز دو دریچه در ابتداي آئورت و ابتداي سرخرگ ششی دارند، پس صحیح است. 

پ) گویچه هاي قرمز در تنظیم  خون دخیل اند، اما تقریباً همۀ یاخته هاي خونی کروي هستند. (گویچه هاي قرمز، سفید). 

ت) انحالل گازهاي تنفسی مثل کربن دي اکسید و اکسیژن در چربی بیشتر از یون ها مثل سدیم و پتاسیم است. 
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pH

موارد (الف) و (ب) صحیح است.  گزینه 2

بنداة مویرگی برخالف دریچه هاي قلبی ساختاري مشابه با الیۀ ماهیچه اي در سرخرگ هاي کوچک دارد. هر دو بافت ماهیچه اي هستند. 

بررسی موارد: 

): بندارة پیلور ساختاري مشابه با الیۀ ماهیچه اي معده دارد و هر  دو ماهیچه اي هستند. اما دریچه هاي قلبی ساختاري پوششی و پیوندي دارند.  گزینۀ (

): دریچه هاي النه کبوتري می توانند خون را یکطرفه کنند و به صورت جفت کار می کنند. یعنی دریچۀ باالیی باز و پایینی بسته است. این دریچه از الیۀ درونی سیاهرگ منشأ می گیرد همانند گزینۀ (

دریچۀ قلب که هر دو بافت پوششی دارند. 

): دریچۀ سینی بافت پوششی و پیوندي دارد. دریچۀ دوم دریچۀ گره هاي لنفی است. اما نکته این است که دریچۀ سینی با تفاوت فشار باز می شود نه با انقباض میوکارد.  گزینۀ (
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بررسی موارد:  گزینه 2

الف) نادرست، تبادل مواد با مویرگ ها است. اما آئورت و سرخرگ ششی نیز در ابتداي خود دریچه دارند؛ ولی تبادالتی با بافت هاي اطراف انجام نمی دهند. 

ب) درست، مویرگ و سیاهرگ بافت پوششی نازکی دارند که هر دوي اینها با فشار خون و باقی ماندة آن مواد درون خود را جابه جا می کنند. 

پ) درست، نبض احساس انقباض بطن بر روي پوست است، پس رگ هاي عمقی نبض ایجاد نمی کنند. 

ت) نادرست، مویرگ هاي ناپیوسته غشاي پایۀ ناقص دارند. 
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بررسی موارد:  گزینه 3

الف) کلیه و قلب و سایر اندام ها می توانند تحت تأثیر تنظیم هورمونی فشار خون را باال ببرند. اما فقط قلب توانایی ایجاد تکانۀ قلبی براي خالی کردن خون حفره ها را دارد. 

ب) گیرنده هاي شیمیایی حساس به اکسیژن، کربن دي اکسید و هیدروژن هستند که هر سۀ این مواد توانایی انتقال و جذب با هموگلوبین را دارند. پس هموگلوبین اطراف گیرنده در مقدار مواد

موجود اطراف گیرنده نقش دارد. 

پ) ماهیچۀ صاف سرخرگ ها و بنداره هاي ماهیچه اي ابتداي مویرگ ها تحت تأثیر کربن دي اکسید قرار می گیرند. هر دوي این ماهیچه ها صاف هستند و تک هسته و بدون انشعاب یاخته اي هستند. 

ت) پل مغزي و بصل النخاع توانایی تغییر مدت دم و آهنگ تنفس را دارند. هر دوي این مراکز توانایی تأمین اکسیژن بدن در شرایط خاص را با مراکز تنظیم گردش خون خود دارند. 

154

موارد (الف) و (پ) نادرست است.  گزینه 2

بررسی موارد: 

الف) رسیدن پیام به نوك قلب همزمان با انقباض دهلیزها است که هنوز پایان نیافته است. پس هیچ صداي قلبی شنیده نشده است. 

ب) حداکثر افزایش ارتفاع، یعنی حداکثر شیب موج که در  است که در ابتداي آن انقباض دهلیزها است که فشار درون آنها افزایش می یابد. پس در ابتداي  این فشار کمی افزایش یافته و در

قسمت پایین روي موج نیز این اتفاقات قبًال افتاده است. 

پ) هر دو دسته تار پیام عصبی را قبل از انقباض حفره ها انتقال می دهند. 

ت) هنگام انقباض دهلیز یا بطن موج  جدیدي از یاخته هاي ماهیچه اي گرة اول در حالت طبیعی ثبت نمی شود. 
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P

موارد (پ) و (ت) به درستی بیان شده است.  گزینه 2

بررسی موارد: 

الف) آغاز حجم ضربه اي، یعنی آغاز انقباض بطن که قبل از استراحت عمومی (باز شدن دریچۀ میترال) است. اما در مرحلۀ انقباض دهلیز نیز لت هاي میترال افزایش یافته اند و دریچه باز است. پس

قطعاً غلط است. 

ب) برگشت خون سیاهرگ به سمت قلب در همۀ مرحله ها اتفاق می افتد. 

پ) حداکثر فشار پشت دریچۀ قلبی قبل از استراحت عمومی است؛ یعنی انقباض بطن ها که بعد از انقباض دهلیزها (حاصل فعالیت گرة زیر سیاهرگ یا گرة پیشاهنگ) است. 

ت) حداقل فشار دهلیز ابتداي استراحت دهلیزي یا انقباض بطنی است که قبل تر از ایجاد فشار بیشینه (وسط انقباض بطنی) است. 
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بررسی موارد:  گزینه 3

الف) نادرست، هنگامی که دهلیزها کمترین فشار خون را دارند، پایان انقباض دهلیزها است. جریان پیام به خارج از قلب هنگام استراحت عمومی است. 

ب) نادرست، بیشترین فشار خون بطن در وسط انقباض بطن هاست و حداقل فشار آئورت بر خون داخلش؛ یعنی فشار کمینه که هنگام استراحت دهلیزهاست. 

پ) درست، کمترین فشار خون آئورت هنگام استراحت قلب یا انقباض دهلیزها است. در این هنگام می توان اختالف فشار بین حفره هاي پایینی و باالیی قلبی را دید. 

ت) نادرست، بیشترین مقدار خون در دهلیز هنگام پایان انقباض بطن است. این هنگام قبل از اتمام ثبت موج  است. در حالی که فاصلۀ بین دو انقباض از انتهاي  تا ابتداي  است. 
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TTP

گزینه 3

موارد (ب) و (ج) درست و موارد (الف) و (د) نادرست است.
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 الف) سینى سرخرگ ششى          ب) سینى آئورتى          ج) سه لختی          د) دولختی

بررسى موارد:

مورد الف- دریچۀ سینى سرخرگ ششى از بازگشت خون تیره به بطن راست جلوگیرى مى کند؛ نه بطن ها.

مورد ب- دریچۀ سینى آئورتى سرخرگ را از بطن راست جدا مى کند. ساختار خاص دریچه ها و تفاوت فشار در دو طرف آنها ، باعث باز یا بسته شدن دریچه ها می شود. 

مورد ج- گرة دوم (دهلیزى – بطنى) مرتبط با رشته هاى دیواره بین دو بطن است. گرة دهلیزي ــ بطنی در دیوارة پشتی دهلیز راست و در عقب دریچۀ سه لختی است.

مورد د- دریچۀ دولختى در ایجاد صداي اول (پوم) قوي، گنگ و طوالنى تر نقش دارد.

عبارت «الف» و «د» بطن چپ حاوي خون روشن (غنی از اکسیژن) و دهلیز راست حاوي خون تیره (غنی از کربن دي اکسید) است. عبارت «ب» و «ج» بطن راست حاوي خون تیره و دهلیز گزینه 4

چپ حاوي خون روشن است.  

159

عبارت «الف»: خون موجود در هیچ یک از حفره هاي قلب نمی تواند مستقیماً نیاز تنفسی و غذایی قلب را تأمین کند. عبارت «ب»: تصلب شرایین ممکن است سکته قلبی ایجاد کند. گزینه 4

عبارت «ج»: نادرست است چون سیاهرگ اکلیلی مستقیماً توسط منفذي به دهلیز راست قلب باز می شود.

160

عبارت «الف»: درست است چون قسمت پایین (نوك) بطن ها زودتر از دیواره هاي جانبی آن ها جریان الکتریکی را دریافت می کند. عبارت «ب»: درست است زیرا بطن ها با تأخیر نسبت گزینه 4

به دهلیزها باید به انقباض در بیایند. عبارت «ج»: نادرست است چون بافت پیوندي عایق جزو شبکۀ هادي نیست. عبارت «د»: نادرست است زیرا با توجه به شکل کتاب درسی از گره پیشاهنگ چهار

دسته تار خارج می شود که سه مسیر بین گرهی جریان را به گره دوم می رساند و یک دسته تار مربوط به دهلیز چپ است.

161

عبارت «الف»: ممکن است ... عبارت «د»: ممکن است ... گزینه 4 162

عبارت «ب»: نادرست است چون فاصلۀ بیش تر یاخته هاي بدن تا مویرگ ها حدود  میلیمتر ( میکرومتر) است. عبارت «ج»: نادرست است چون بعضی از مویرگ ها در ابتداي گزینه 2

خود بنداره دارند.

1630٫0220

در زمان استراحت عمومی که از انتهاي موج  آغاز و تا میانۀ موج  ادامه دارد، حجم دهلیزها و بطن  اضافه می شود.  گزینه 2

بررسی گزینه ها: 

، ناقل پیام استراحت بطن ها است. استراحت عمومی نیز پس از موج  ایجاد می شود.  الف) درست. موج 

ب) نادرست. در پایان استراحت عمومی صدایی شنیده نمی شود. 

ج) درست. در طی کل دیاستول بطنی، حدود  سی سی خون وارد هر بطن می شود. استراحت عمومی، بخشی از دیاستول بطنی است و مقدار حجم خون وارد شده به هر بطن در این مرحله، قطعاً

کمتر از  سی سی است. 

د) نادرست. زمانی که حجم بطن ها در حال افزایش است، قطعاً دریچۀ دهلیزي بطنی باز است. در واقع وقتی هر چهار دریچه بسته هستند، حجم دهلیزها و بطن ها به طور هم زمان افزایش نمی یابد. 
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بررسی گزینه¬ها:  گزینه 1

الف) نادرست. در نقطۀ  بطن ها در حال انقباض اند و فشار درون آن ها در حال افزایش است. در نقطۀ  نیز خون از دهلیزها وارد بطن ها می شود و فشار بطن ها افزایش می یابد. 

ب) درست. صداي اول که در نقطۀ  سمع می شود گنگ تر از صداي دوم که در نقطۀ  شنیده می شود، است. 

ج) نادرست. یاخته هاي قلبی منشعب و مخطط هستند. این یاخته ها در نقطۀ  در حال استراحت هستند. 

، پیام الکتریکی از طریق یاخته هاي دهلیزي به گره دهلیزي بطنی منتقل می شود.  د) نادرست. در نقطۀ 

165

CA

BD

D

A

بررسی گزینه ها:  گزینه 2

الف) نادرست. ایجاد لخته در سرخرگ کرونري ممکن است باعث سکته قلبی شود. 

ب) نادرست. سیاهرگ هاي کرونري به طور مستقیم به دهلیز راست وارد می شوند. 

ج) درست. مردن یاخته هاي ماهیچه اي قلب سبب سکته می شود. 

د) درست. یاخته هاي قلب توانایی گرفتن اکسیژن و مواد غذایی را از خونی که به آن ها می ریزد ندارند. 
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با بسته شدن دریچه هاي دهلیزي بطنی صداي گنگ شنیده می شود که این دریچه ها همیشه در تماس با خون حاوي اکسیژن هستند (نمی شود خون اکسیژن نداشته باشد، مقدار اکسیژن گزینه 3

خون تغییر می کند) - توسط جریان خون باز می شوند و توسط الیاف هایی به برآمدگی هاي ماهیچه  بطن متصل هستند - دقت شود که دریچه سه لختی در مجاورت گره قرار دارد نه دولختی (میترال)

167

همۀ موارد درست هستند. در مغز استخوان، گویچه هاي قرمزي که تولید می شوند هسته دارند. در سرخرگ هاي اکلیلی به دلیل نداشتن دریچه، پس از پایان انقباض بطن ها، با بازگشت گزینه 4

خون به سمت دریچه سینی سرخرگ آئورت، خون گیري ادامه می یابد. 

168

فقط مورد «ج» درست است.   گزینه 2

الف) بنداره هاي مویرگی به صورت موضعی و تحت تأثیر مواد شیمیایی موجود در خون باز و بسته می شوند.  

ب) گیرنده هاي حساس  به کمبود در سرخرگ ها و گیرنده هاي حساس به کمبود  در بصل النخاع قرار دارند.  

د) گیرنده هاي فشار موجود در دیواره سرخرگ ها پیام را به مغز فرستاده و تنظیم فشار خون بر عهده مراکز عصبی است نه گیرنده ها! 
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O2CO2

رگ هایی که به دهلیز راست قلب وارد می شوند، شامل بزرگ سیاهرگ زیرین و زبرین و سیاهرگ کرونري و رگ هایی که به دهلیز چپ وارد می شوند، شامل سیاهرگ هاي ششی گزینه 2

می شود.
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بررسی همۀ موارد: 

مورد الف) در سیاهرگ هاي ششی و سرخرگ هاي اکلیلی خون روشن و در بزرگ سیاهرگ هاي زیرین و زبرین خون تیره وجود دارد. در خون تیره، میزان ترکیب هموگلوبین با اکسیژن نسبت به

خون روشن کمتر است. (تأیید گزینه) 

مورد ب) بزرگ سیاهرگ زیرین خون اندام هاي پایین تر از قلب و بزرگ سیاهرگ زبرین خون اندام هاي باالیی قلب را دریافت می نماید. در این میان سیاهرگ کرونري خون تیره قلب را دریافت

می کند. (رد گزینه) 

مورد ج) دیوارة همۀ سرخرگ ها و سیاهرگ ها از سه الیۀ اصلی تشکیل شده است. الیۀ داخلی آن ها بافت پوششی سنگ فرشی است که در زیر آن، غشاي پایه قرار گرفته است. الیۀ میانی آن،

ماهیچه اي صاف است که همراه این الیه رشته هاي کشسان زیادي وجود دارد. آخرین الیه نیز، بافت پیوندي دیگري است که الیۀ خارجی آنها را می سازد. (تأیید گزینه) 

مورد د) در سیاهرگ هاي پایین تر از قلب، تحت تأثیر تلمبه ماهیچه اسکلتی خون در آن ها به جریان درمی آید. سیاهرگ کرونري و بزرگ سیاهرگ زبرین نیازي به تلمبه ماهیچه اسکلتی ندارند.

(رد گزینه) 

فقط مورد (د) صحیح است.  گزینه 1

بررسی همۀ موارد: 

، انقباض دهلیزها اتفاق افتاده است. (رد گزینه)  ، تارهاي ماهیچه اي درون دیواره بطن ها، موج الکتریکی را دریافت می کنند. در حالی که در قله موج  مورد الف) در هنگام ثبت موج 

مورد ب) به  دنبال ورود موج الکتریکی به الیۀ بین دیوارة دهلیزها و بطن ها انقباض بطن ها آغاز خواهد شد. (رد گزینه) 

مورد ج) هنگامی که موج الکتریکی به گرة دهلیزي بطنی منتقل می شود، مرحلۀ انقباض بطن ها آغاز خواهد شد. (رد گزینه) 

مورد د) هنگامی که موج الکتریکی به تارهاي ماهیچه اي دیوارة بین بطن ها منتقل می شود، انقباض دهلیزها پایان یافته است. (تأیید گزینه) 
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مورد «الف» و «د» درست هستند.  گزینه 2

مورد «الف»: درست: در طول سیستول بطنی، دریچه هاي بین دهلیزها و بطن ها، بسته اند و خون از سیاهرگ ها وارد دهلیزها شده و فشار خون تدریجاً در دهلیزها افزایش می یابد. 

مورد «ب» نادرست: در حد فاصل دهلیزها و بطن ها به دلیل وجود صفحۀ عایق، انتشار تحریک از طریق رشته هاي بافت گرهی انجام می گیرد و سلول هاي میوکارد دهلیزها با سلول هاي میوکارد

بطن ها ارتباط فیزیکی ندارند. 

مورد «ج» نادرست: فاصلۀ بین صداي دوم تا اول بعدي،  ثانیه و مجموع زمان سیستول دهلیزها و استراحت عمومی نیز  ثانیه است، پس باهم برابرند. 

مورد «د»: درست: در این فاصله دریچه هاي دهلیزي ــ بطنی باز هستند و خون ورودي از سیاهرگ ها به دهلیزها، به سمت بطن ها جریان می یابد، پس خون در دهلیزها تجمع نمی یابد. 
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بررسی موارد:  گزینه 2

مورد «الف» نادرست: سرخرگ آئورت داراي خون غنی از اکسیژن است ولی سرخرگ ششی اکسیژن کم و بی کربنات زیاد دارد. پس برخی از سرخرگ هاي بدن داراي خون روشن و برخی داراي

خون تیره هستند. 

مورد «ب» نادرست: سرخرگ ششی در گردش ششی نقش و سرخرگ آئورت در گردش عمومی دارد، پس برخی از سرخرگ ها در گردش عمومی و برخی در گردش ششی نقش دارند. 

مورد «ج» درست: الیه میانی همه سرخرگ ها داراي بافت ماهیچه اي صاف با سلول هاي دوکی شکل است. 

مورد «د» درست: میوکارد داراي بافت پیوندي رشته اي و داراي رشته هاي کالژن است، بافت پیوندي سرخرگ ها نیز رشته هاي کالژن دارد. 
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بررسی موارد:  گزینه 2

مورد «الف»: درست: بر روي همۀ مویرگ غشاء پایه اي دیده می شود که شامل رشته هاي پروتئینی و گلیکوپروتئینی است. 

مورد «ب»: درست: مغز استخوان و جگر و طحال هر سه داراي مویرگ هاي ناپیوسته اند که در تولید گلبول قرمز در دوران جنینی نقش دارند. 

مورد «ج»: نادرست: مویرگ کیسۀ هوایی از نوع پیوسته است که ورود و خروج مواد در آن ها به شدت تنظیم می شود، ولی در دیوارة روده از نوع منفذدار است. 

مورد «د»: نادرست: مویرگ هاي اندام سازنده هورمون اریتروپویتین کبد و کلیه ها هستند که مویرگ هاي کبد از نوع ناپیوسته با غشا پایۀ ناقص و مویرگ هاي کلیه از نوع منفذدار با غشا پایۀ

کامل اند. 
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بررسی موارد:  گزینه 3

مورد «الف» درست: زیرا هنگام بیماري کبدي که پروتئین هاي محلول در پالسما به میزان کمتري تولید می شوند، فشار اسمزي خون دچار کاهش شده؛ درنتیجه ادم شکل می گیرد. در فرآیند

شکل گیري ادم میزان نشت مواد به سمت لنف دچار افزایش شده و درنتیجه میزان لنف در رگ هاي لنفی می تواند دچار افزایش شود. 

مورد «ب» نادرست: زیرا دستگاه لنفی شامل رگ هاي لنفی، گره ها ي لنفی و اندام هاي لنفی بوده و در رگ هاي لنفی لنفوسیت ها تولید نمی شوند. 

مورد «ج» نادرست: زیرا در مسیر مویرگ لنفی گره لنفی وجود ندارد، بلکه در مسیر رگ هاي لنفی که قطورترند، گرة لنفی وجود دارد.  

مورد «د» نادرست: زیرا تعداد رگ  هاي لنفی که به گره هاي لنفی وارد می شوند، با تعداد رگ هاي لنفی که از گره ها خارج می گردند از نظر تعداد با هم تفاوت دارند. 
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بررسی موارد:  گزینه 3

مورد «الف» نادرست: مثًال سرخرگ آئورت به سرخرگ هاي کوچک تر از خود منتهی می شود نه مویرگ. 

نکته: در محل کپسول بومن در نفرون، آبشش ماهی هاي استخوانی و زیر پوست کرم خاکی سرخرگ به مویرگ و در ادامه دوباره به سرخرگ تبدیل می شود. 

نکته: در کبد: سیاهرگ باب کبدي به مویرگ و در ادامه دوباره به سیاهرگی به نام فوق کبدي تبدیل می گردد. 

مورد «ب» نادرست: مواد عبوري از منافذ، از طریق انتشار و تراوش انتقال می یابد. 

مورد «ج» درست: در تبادل مواد در شبکه مویرگی در بافت ها، وظیفۀ برگرداندن برخی مواد حاصل از تراوش که قادر به ورود به مویرگ نیستند، برعهدة رگ هاي لنفی است. اگر این رگ ها وظیفۀ

خود را به خوبی انجام ندهند، اِِدم یا خیز انجام می گردد. 

مورد «د» نادرست: قطر رگ هاي لنفی که به سیاهرگ هاي زیر ترقوه اي می ریزند، برابر نیست. 
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بررسی موارد: گزینه 2 177
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مورد الف) کمبود فولیک اسید که نوعی ویتامین از خانوادة  است، براي تنظیم طبیعی تقسیم سلولی الزم است. کمبود آن باعث می شود سلول هاي بنیادي به ویژه در مغز استخوان تکثیر نشود و

گلبول قرمز کاهش یابد. 

نکته: خود گلبول قرمز توانایی تقسیم شدن ندارد. 

مورد ب) مونوسیت ها مثل مگاکاریوسیت ها از سلول هاي بنیادي میلوئیدي ساخته می شوند. 

ج) 

 بازوفیل: هستۀ دو قسمتی روي هم افتاده ــ میان یاخته با دانه هاي تیره 

 ائوزینوفیل: هستۀ دو قسمتی دمبلی ــ میان یاخته با دانه هاي روشن درشت 

 نوتروفیل: هستۀ چندقسمتی ــ میان یاخته با دانه هاي روشن ریز 

 مونوسیت: هستۀ تکی خمیده یا لوبیایی ــ میان یاخته بدون دانه 

 لنفوسیت: هستۀ تکی گرد یا بیضی ــ میان یاختۀ بدون دانه 

گزینۀ ج) نوتروفیل ها هستۀ چند قسمتی و سیتوپالسم دانه دار با دانه هاي روشن  ریز و مونوسیت ها هستۀ تکی خمیده یا لوبیایی و سیتوپالسم بدون دانه. 

نوتروفیل ائوزینوفیل بازوفیل لنفوسیت مونوسیت 

    

مورد د) در یک فرد بالغ سلول هاي خونی در مغز استخوان و گره هاي لنفی و اندام هاي لنفاوي تولید می شود (تولید لنفوسیت ها) و در دوران جنینی در اندام هاي دیگري مثل کبد و طحال نیز ساخته

می شود. 

B
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بررسی موارد:  گزینه 3

مورد «الف» درست: با توجه به اینکه دستگاه تنفسی حشرات از نوع نایدیسی است؛ دستگاه تنفسی در این جانوران را لوله هایی می سازد که هوا را تا نزدیکی سلول ها (فضاي بین سلولی) می برند.

خون حشرات با این توضیحات نیازي به ناقل پروتئینی به نام هموگلوبین ندارد. 

مورد «ب» درست: چون تکامل مهره داران به صورت زیر می باشد که قلب در ماهی ها  حفره اي، دوزیستان سه حفره اي، خزندگان عالی و پرندگان و پستانداران به صورت  حفره اي می باشد. 

 

مورد «ج» نادرست: در خونریزي هاي شدید این نقش به عهدة پالکت ها می باشد. 

مورد «د» نادرست: بخشی از حفظ فشار اسمزي به عهدة آلبومین می باشد، ولی تنظیم  به عهدة بافرهاي خون مثل بافر بی کربنات، هموگلوبین و بافر فسفات می باشد. 
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خزندگان دوزیستان ماهی ها

PH

الیه هاي دیوارة قلب شامل: برون شامه، الیۀ ماهیچه اي و درون شامه می باشند. برون شامه روي خود بر می گردد و پیراشامه را به وجود می آورد.   گزینه 4

بررسی موارد: 

الف) داخلی ترین الیۀ قلب، درون شامه است که داراي یاخته هاي بافت پوششی می باشد. داخلی ترین الیۀ ناي، الیۀ مخاطی می باشد که این الیه نیز واجد یاخته هایی از بافت پوششی می باشد.

یاخته هاي بافت پوششی فضاي بین سلولی اندك دارند. (درست) 

ب) بین درون شامه و برون شامه، الیۀ ماهیچه اي قلب قرار گرفته است و دومین الیۀ ناي از بیرون به سمت داخل الیۀ ماهیچه اي است. حواستان باشد که تخمیر الکتیکی در یاخته هاي ماهیچه اي

اسکلتی انجام می شود نه یاخته هاي ماهیچه اي قلبی. (نادرست) 

ج) اوًال دوستان کتاب درسی می فرماید دیوارة قلب سه الیه دارد وقتی می گوییم بیرونی ترین الیۀ دیواره قلب منظور همان برون شامه می باشد که در تماس مستقیم با الیۀ ماهیچه اي قلب  قرار دارد.

برون شامۀ قلب واجد یاخته هاي از جنس بافت پیوندي متراکم می باشد. بافت پیوندي متراکم رشته هاي کالژن زیاد و کشسان کمی دارد. الیه اي که بخشی از صفاق است، الیۀ بیرونی لولۀ گوارش

می باشد که داراي بافت پیوندي سست است و رشته هاي کشسان زیادي دارد. (درست) 

د) منظور برون شامه و پیراشامه است که واجد یاخته هایی از بافت پیوندي متراکم هستند و مادة زمینه اي اندك دارند. درونی ترین الیۀ لولۀ گوارش مخاط است. همۀ الیه هاي لولۀ گوارش واجد بافت

پیوندي سست می باشند. مادة زمینه اي این بافت بیشتر از بافت پیوندي متراکم است. (درست)  
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فقط مورد «د» نادرست است.  گزینه 4

الف) اگر انقباض بندارة انتهاي مري کافی نباشد، فرد دچار برگشت اسید معده می شود. سیگار کشیدن، الکل، رژیم غذایی نامناسب و استفاده بیش از اندازه از غذاهاي آماده، تنش و اضطراب، از

علت هاي برگشت اسید معده اند. 

ب) فشار خون، نیرویی است که از سوي خون بر دیوارة رگ وارد می شود. عوامل مختلفی می توانند روي فشار خون تأثیر بگذارند، از جمله: چاقی، تغذیۀ نامناسب به ویژه مصرف چربی و نمک زیاد،

دخانیات، استرس (فشار روانی) و سابقۀ خانوادگی. 

ج) در افرادي که دخانیات مصرف می کنند، به علت از بین رفتن یاخته هاي مژك دار مخاط تنفسی، سرفه راه مؤثرتري براي بیرون راندن مواد خارجی است و به همین علت این گونه افراد به سرفه

هاي مکرر مبتال هستند. 

د) در افرادي که دخانیات مصرف می کنند، یاخته هاي مژك دار در مخاط تنفسی از بین می روند. بنابراین، می توان گفت بافت پوششی مجاري تنفسی این افراد دچار تغییراتی می شود. 

180

: پالسما (خوناب)  : یاخته هاي خونی   بخش  موارد الف، ب و د صحیح است؛ بخش  گزینه 3

مورد الف) عدم اکسیژن  رسانی مناسب باعث افزایش ترشح اریتروپویتین و در نتیجه افزایش تولید (نه تکثیر!) گویچه هاي قرمز می شود.  

مورد ب) در بیماري سلیاك جذب مواد مغذي کاهش جدي می یابد. بنابراین می توانیم بگوییم فولیک اسید نیز، که براي تولید گویچه هاي قرمز نیاز است، در بدن کم می شود. پس با کاهش تولید

گویچه هاي قرمز میزان حجم بخش  کاهش می یابد. با کاهش هماتوکریت، غلظت خون هم کاهش می یابد.  

مورد ج) آلدوسترون هورمونی است که از بخش قشري فوق کلیه ترشح شده و باعث افزایش بازجذب سدیم از ادرار و افزایش میزان آب موجود در خون می شود.  

مورد د) عدم ترشح سورفاکتانت در دوران جنینی باعث کاهش تبادل گازهاي تنفسی و در نتیجه کاهش  در خون می شود. کاهش  باعث افزایش ترشح اریتروپویتین می شود.  
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جمله هاي الف و د کامًال درست هستند.  گزینه 2

بررسی سایر موارد: 

ب) موقعیت و شکل کبد (نه معده)، باعث شده کلیۀ راست، کمی پایین تر از کلیۀ چپ قرار بگیرد. 

ج) کپسول کلیه، مانعی در برابر نفوذ میکروب ها به کلیه ایجاد می کند. چربی اطراف کلیه، هم کلیه را از ضربه محافظت می کند و هم در حفظ موقعیت کلیه نقش مهمی دارد. 

182

بررسی موارد:   گزینه 3

مورد «الف» نادرست، بدن ماهیان آب شیرین با مادة مخاطی پوشیده شده است. 

به علت فشار اسمزي باالي آب شور مواد معدنی به روش انتشار وارد بدن ماهیان آب شور می شوند و درکتاب اشاره اي به وجود ماده مخاطی در بدن ماهیان آب شور نمی کند. 

در این گونه تست ها مانند و خالف را حذف کرده و فقط بخش دوم گزینه ها را می خوانیم ببینیم در مورد قسمت اول صدق می کند یا نه، در اینجا ماهیان آب شیرین داراي بدن پوشیده با مادة

مخاطی هستند. 

مورد «ب» نادرست، جذب نمک و یون ها به روش فعال توسط آبشش هاي ماهی  آب شیرین صورت می گیرد بر اساس شیب غلظت آب وارد بدن این ماهی ها شده و غلظت مواد معدنی پایین است

پس درست است ولی در ماهی آب شور فشار اسمزي محیط بسیار باالست و تمایل به ورود به بدن دارد پس ماهی اضافه آن را از طریق ادرار یا آبشش دفع می کند. 

بر طبق باال - مورد «ج» درست است و مورد «د» نیز درست است. 
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الف: نفرون ها و گلومرول عمل تراوش را انجام می دهند؛ نادرست است.  گزینه 4

ب: سلول هاي پوششی مکعبی در لوله پیچ خورده نزدیک داراي ریزپرز هاي زیاد هستند در نتیجه سطح باالیی دارند که براي بازجذب باال مناسب می شود؛ درست است. 

ج: از سرخرگ آوران گلومرول و سرخرگ وابران شبکه دورلوله اي شکل می گیرد؛ درست است. 

د: شکاف هاي موجود در پودوسیت که روي مویرگ گلومرولی قرار گرفته اند و مویرگ منفذ دار (مویرگ گلومرولی) امکان عبور بسیاري از مولکول ها را از خون به درون کپسول بومن فراهم

می کند؛ درست است. 

184

بررسی موارد:  گزینه 3

الف) درست- غلظت مواد باال رفته و در نتیجه آب خون کم است. با تأثیر هورمون ضد ادراري باز جذب آب در کلیه ها باال می رود پس آب جبران می شود. 

ب) نادرست- آلدوسترون از غدة فوق کلیه آزاد شده و سبب باز جذب  آن می شود. 

ج) نادرست- آنزیم رنین از کلیه آزاد شده و با چندین واکنش متوالی سبب آزادسازي هورمون آلدوسترون از غدة فوق کلیه می شود. 

د) درست- با کاهش آب خون و افزایش غلظت خون گیرنده هاي اسمزي تحریک و مرکز تشنگی را در هیپوتاالموس فعال می کنند.
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Na+

بررسی موارد:  گزینه 4

مورد الف) درست، قسمت هاي قیف مانند در کلیه لگنچه و کپسول بومن است که لگنچه در قسمت مرکزي و کپسول بومن در قشر کلیه واقع شده است. 

نکته: قسمت قیف مانند نفرون، کپسول بومن است که در بخش قشري قرار گرفته است. 

مورد ب) نادرست، ادرار در لگنچه تولید نمی شود. ادرار تولید شده وارد لگنچه می شود. 

مورد ج) نادرست، ستون هاي کلیه در فاصلۀ بین هرم ها قرار دارند و جزء لپ کلیه نمی باشند. 

مورد د) نادرست، خون خارج شده از ابتداي مویرگ هاي خونی، اغلب پس از تبادل مواد در یاخته ها، دوباره در انتهاي مویرگ، جذب خون می شوند که در کلیه، این خون به بزرگ سیاهرگ  زیرین

می ریزد. ولی لنف کلیه از همان مواد تراوش شدة مویرگی حاصل شده  است که از طریق رگ هاي لنفی جمع آوري شده و سرانجام همراه لنف سایر قسمت هاي بدن به بزرگ سیاهرگ  زبرین

می ریزد. سیاهرگ  زیرین و زبرین خون خود را به دهلیز راست می ریزند که داراي دریچۀ سه لختی می باشد.

186

بررسی موارد:  گزینه 3

الف) درست، هنگام افزایش تراوش فشار خون آوران می تواند افزایش یافته باشد که باعث افزایش فشار تراوشی شده است. 

ب) درست، هنگام کاهش تراوش می تواند مجراي خروجی خون از بومن (سرخرگ وابران) تنگ شده باشد که مقدار بیشتري مایع به بیرون تراوش می کند. پس قطر  سرخرگ وابران می تواند کمتر

شده باشد. 

پ) نادرست، سرخرگ کلیه شاخه اي از آئورت است که با افزایش فشار بیشینه (فشار وارده بر دیوارة آئورت) می تواند فشار خون سرخرگ کلیه نیز افزایش یابد.

ت) درست، با کاهش مقاومت الیۀ ماهیچه اي، سرخرگ می تواند خون بیشتري در خود جاي دهد و فضاي درونی بیشتري داشته باشد. 
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بررسی موارد:  گزینه 2

الف) هم کرم خاکی هم دوزیست گردش خون بسته دارند، یعنی مواد را از رگ هاي کوچک یا مویرگ ها خارج می کنند. 

ب) سخت پوستان مواد را به غدد شاخکی تراوش می کنند نه ترشح. 

پ) شبکۀ مویرگی دور سامانۀ دفعی کرم خاکی برخالف پالناریا وجود دارد که می تواند در تعیین ترکیب نهایی ادرار نقش داشته باشد. 

ت) هم کرم خاکی و هم ملخ چینه دان که بخش انتهایی مري و براي گوارش مکانیکی است را دارند. ملخ جانداري است که چند لولۀ مالپیگی آن به یک منفذ ختم می شود. 
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بررسی موارد:  گزینه 2

الف) در همۀ ماهی ها آب قبل از تماس با رشتۀ آبششی با خار آبششی تماس دارد. ماهی مطرح شده در سؤال ماهیان غضروفی هستند که غدد راست روده اي دارند. 

ب) ماهیان آب شیرین، ادرار رقیق دفع می کنند. این ماهیان یون ها را برخالف شیب غلظت و به صورت فعال وارد آبشش خود می کنند. 

پ) همۀ ماهی ها براي تبادالت گازي جریان خون در خالف جهت جریان آب در رشته هاي آبششی خون دارند. 

ت) اجتماع یاخته هایی که توانایی انجام یک هدف در ارتباط با هم را دارند، بافت هستند که در همۀ جانداران پرسلولی دیده می شود. 
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عبارت «ج» و «د»: مشابه بودن غلظت مایع اطراف یاخته ها با غلظت درون آن ها یا به عبارت دقیق تر مشابه بودن فشار اسمزي آن ها بسیار حائز اهمیت است. اگر غلظت مایع اطراف گزینه 2 190
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یاخته ها رقیق تر یا غلیظ  تر از آنها باشد، به ترتیب باعث ورود و خروج بیش از حد آب می شود. باال و پایین بودن بیش از حد فشار اسمزي درون یاخته ها نسبت به مایع اطراف آنها، به ترتیب ممکن

است باعث ورود و خروج بیش از حد آب شود.

به علت قرارگیري و شکل کبد، کلیۀ راست قدري پایین تر از کلیۀ چپ است. شش چپ به علت مجاورت با قلب، از شش راست قدري کوچک تر است. گزینه 2 191

بررسی عبارت ها:  گزینه 1

عبارت «الف»: شبکه هاي مویرگی، بخشی از یک نفرون به حساب نمی آیند. 

عبارت «ب»: قبل از قوس هنله که  شکل است، لولۀ پیچ خوردة نزدیک و بعد از آن لولۀ پیچ خوردة دور قرار دارد. ترتیب را رعایت کنید! قبل و بعد  لولۀ پیچ خوردة نزدیک و دور!!! 

عبارت «ج»: شبکۀ اول مویرگی که کالفک یا گلومرول نام دارد، از طریق کپسول بومن با نفرون در ارتباط است. 

عبارت «د»: مجراي جمع کننده نیز در تغییر ترکیب نهایی ادرار نقش دارد.

192

U←

عبارت «ب»: هم در پروتونفریدي هم در متانفریدي یاخته هاي مژك دار وجود دارند. عبارت «د»: اوًال بدن لیسه حلقه حلقه نیست ثانیاً متانفریدي ندارد. پالناریا نیز بدن حلقه حلقه گزینه 4

ندارد.

193

عبارت «الف»: منظور حشرات هستند که بدون کمک دستگاه گردش مواد به تبادل گازهاي تنفسی می پردازند. عبارت «ب»: منظور پالناریا است که لوله گوارش و مخرج ندارد بلکه گزینه 4

حفرة گوارش دارد. عبارت «ج»: منظور بیش تر کرم هاي حلقوي و نرم تنان هستند که براي تبادل گازهاي تنفسی مجبورند از دستگاه گردش مواد استفاده کنند. عبارت «د»: منظور برخی از

سخت پوستان نظیر میگو و خرچنگ است که مواد دفعی نیتروژن دار با انتشار ساده از آبشش هاي خود دفع می کنند.

194

زیاد بودن تعداد (نه غلظت) یک مادة دفعی می تواند ناشی از افزایش حجم ادرار فرد باشد. در صورت صحت این موضوع غلظت یون ها نیز می تواند کاهش یابد. با توجه به لفظ گزینه 2

«می تواند» در صورت سؤال، به بررسی گزینه ها می پردازیم: 

الف) درست. اگر فرد به دیابت بی مزه مبتال باشد عالئم بیان شده را دارد و به شکل صحیح آمونیاك به اوره تبدیل می شود. 

ب) درست. اگر فرد به دیابت بی مزه مبتال باشد، احساس تشنگی می کند. 

ج) درست. اگر فرد به بیماري دیگري مبتال باشد که مقدار اوریک اسید تولیدي بدن افزایش یابد و ادرار فرد نیز رقیق باشد، این گزینه می تواند صحیح باشد. 

د) نادرست. مطابق توضیحات قبلی، اگر فرد به دیابت بی مزه مبتال باشد، در ترشح هورمون ضد ادراري قطعیتی وجود ندارد. 

195

بررسی گزینه ها:  گزینه 1

الف) نادرست. دوزیستان تنفس ششی و پوستی دارند که همگی گردش خون مضاعف دارند. 

ب) درست. ماهی ها و دوزیستان نوزاد قلب دو حفره اي دارند. ماهی ها برخالف دوزیستان پس از بلوغ تنفس پوستی ندارند. 

ج) نادرست.در کرم خاکی پس از چینه دان، سنگ دان قرار دارد. 

د) نادرست. ملخ تنفس نایدیسی دارد ولی توسط غدد بزاقی دهان آنزیم آمیالز تولید می کند. 
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تنها جمالت ب و پ درست هستند. چون حشرات داراي گردش خون باز و مایع همولنف اند و کرم خاکی هم فاقد معده است.  گزینه 2

بررسی سایر جمالت: 

الف) متانفریدي را در بیش تر کرم هاي حلقوي (کرم خاکی) و نرم تنان می توان دید که فقط کرم خاکی لقاح دوطرفی و حالت هرمافرودیت دارند. 

ت) حشرات فاقد مویرگ هستند و گردش خون باز دارند. 

197

تنها یک عبارت (عبارت دوم) در انسان سالم نادرست است و رسوب بلورهاي اوریک اسید در کلیه و نیز در مفاصل (بیماري نقرص) دیده نمی شود.   گزینه 2 198

فقط مورد الف درست است. انشعابات سرخرگ وابران اطراف کپسول بومن نیست. خون از گلومرول وارد سرخرگ وابران شده و داراي مواد دفعی است. پودوسیت ها سلول هاي گزینه 1

درونی کپسول بومن هستند و اطراف گلومرول را احاطه کرده اند.  

199

گزینه  و  به نادرستی بیان شده است.   گزینه 2

»: اسفنج ها فاقد حفره گوارشی اند.  گزینۀ «

»: در پالناریا که پروتونفریدي دارد سلوم دیده نمی شود.  گزینۀ «

»: حشرات و صدپایان تنفس نایدیسی دارند. در سخت پوستان غده شاخکی وجود دارد و همگی گردش خون باز دارند.  گزینۀ «

»: حشرات و همه جانوران گردش خون بسته لوله گوارشی دارند.   گزینۀ «
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بررسی موارد:  گزینه 2

مورد الف ـ نادرست، هورمون اریتروپویتین از یاخته هاي ویژه کبد و کلیه ترشح می شود، بنابراین باید در سیاهرگ کلیه و کبد این هورمون بیشتر باشد. 

مورد  ب ـ درست، این مواد به داخل کپسول بومن تراوش شده اند، بنابراین در سرخرگ وابران کمتر هستند. 

مورد  ج ـ نادرست، اوره در سرخرگ آوران بیشتر است. 

مورد  دـ نادرست، پروتئین ها معموًال به داخل کپسول تراوش نمی شوند. 

مورد  گ ـ درست، زیرا این مواد پس از ترشح در نفرون در سیاهرگ کلیه کمتر هستند.  

201

بررسی همۀ موارد:  گزینه 4

مورد الف) در نوعی بیماري کلیوي، در صورت افزایش ترشح بیش از حد آنزیم رنین، مقدار ترشح آلدوسترون از قشر فوق کلیه افزایش یافته و با افزایش بازجذب نمک و آب، افزایش فشار خون

و کاهش فشار اسمزي آن قابل مشاهده است. به دنبال آن خیز یا ادم رخ داده و بخش هایی از بدن متورم می گردد. (تأیید گزینه)
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مورد ب) در نوعی بیماري مربوط به کم کاري کبد، میزان ترکیب آمونیاك و کربن دي اکسید کاهش یافته و مقدار اوره کمتري تولید می شود. (تأیید گزینه) 

مورد ج) در نوعی بیماري مفصلی که نقرس نام دارد، میزان رسوب ماده دفعی نیتروژن دار (اوریک اسید) در مجاورت مفاصل افزایش می یابد. (تأیید گزینه) 

مورد د) در نوعی بیماري مربوط به کم کاري غدة فوق کلیه، در صورتی که مقدار ترشح آلدوسترون کاهش یابد، مقدار بازجذب آب کم شده و در نتیجه مقدار زیادي از آب نوشیده شده دفع می گردد.

(تأیید گزینه) 

دو مورد «ب» و «د» صحیح می باشند.  گزینه 4

مورد «الف» نادرست: نفرون ها ابتداي بسته دارند، ولی انتهاي نفرون ها باز است و توسط لولۀ رابط به مجراي جمع کننده متصل می شوند. 

مورد «ب» درست: دنده ها که از بخشی از کلیه محافظت می کنند از استخوان هستند که نوعی بافت پیوندي است. کپسول کلیه که اطراف هر کلیه را احاطه کرده نیز از جنس بافت پیوندي است.

چربی اطراف کلیه نیز که نقش حفاظت از ضربه را دارد نیز از جنس بافت پیوندي می باشد. 

مورد «ج» نادرست: کلیه ها عالوه بر ساختن ادرار که باعث حفظ تعادل آب، اسید ــ باز، یون ها و دفع مواد سمی و مواد زائد نیتروژن دار می شوند و به حفظ هم ایستایی کمک می کنند با تولید هورمون

اریتروپویتین در تنظیم تعداد گلبول هاي قرمز خون نیز نقش دارند. 

مورد «د» درست: به جز مویرگ هاي کبد که در حد فاصل دو سیاهرگ قرار گرفته اند، سایر مویرگ هاي بدن در حد فاصل سرخرگ و سیاهرگ قرار گرفته اند، ولی مویرگ هاي گلومرول در حد

فاصل  دو سرخرگ آوران و سرخرگ وابران قرار گرفته است. 
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بررسی مواردو مورد «د» و «هـ» درست می باشند.  گزینه 2

مورد «الف»:عبور مواد غذایی در مري انسان دو طرفه است، زیرا هنگام بلع و استفراغ مواد در دو جهت مخالف در طول مري حرکت می کنند. 

مورد «ب»: عبور هوا در شش هاي قورباغه نیز دوطرفه است، چون هوا به شش ها وارد و از همان مسیرخارج می شود. 

مورد «ج»: حرکت گلوکز بین خون و نفرون هم دوطرفه است، چون هنگام تراوش گلوکز از خون وارد نفرون شده و هنگام بازجذب برعکس از نفرون وارد خون می شود. 

مورد «د»: در دستگاه گردش خون ماهی، خون همواره در یک جهت حرکت می کند. 

مورد «هـ»: پس از ورود ادرار به میزناي، دریچه اي که حاصل چین خوردگی مخاط مثانه بر روي دهانۀ میزناي است، مانع بازگشت ادرار به میزناي می شود. 
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بررسی موارد:  گزینه 3

 مورد «الف» نادرست: پودوسیت ها نوع خاصی از سلول هاي پوششی اند که رشته هاي کوتاه و پا مانند فراوان دارند. 

مورد «ب» نادرست: در فرآیند تراوش مواد بر اساس اندازة خود تراوش می شوند، اما به جز اندازه انتخاب دیگري صورت نمی گیرد. 

مورد «ج» نادرست: ترکیب آمونیاك،  و تبدیل آن به اوره از کارهاي کبد است نه کلیه. 

مورد «د» نادرست: آنزیم رنین از ترشحات کلیه به داخل خون بوده و از فوق کلیه ترشح نمی شود. 
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CO2

بررسی گزینه ها:  گزینه 1

»: نادرست: سلول هاي ماهیچه اي دیوارة میزناي همانند سلول هاي ماهیچه اي دیوارة رودة باریک از نوع سلول هاي ماهیچه اي صاف و به رنگ صورتی ــ سفید هستند.  گزینۀ «

»: نادرست: میزناي با کمک حرکات کرمی شکل ادرار را به مثانه منتقل می کند و رودة باریک با حرکات کرمی شکل مواد غذایی را به سمت رودة بزرگ منتقل می کند.  گزینۀ «

»: نادرست: سلول هاي پوششی میزناي با ادرار در تماس هستند و ادرار داراي بی کربنات است، در رودة باریک بی کربنات ترشحی از کیسۀ صفرا، لوزالمعده و رودة باریک با سلول هاي گزینۀ «

پوششی در تماس است. 

»: درست: در عقب میزناي مثانه قرار می گیرد. میزناي حالت کیسه اي شکل دارد، در عقب رودة باریک رودة بزرگ قرار می گیرد که واجد ساختار لوله اي شکل است.  گزینۀ «
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بررسی موارد:  گزینه 1

مورد «الف» درست: وقتی آب بدن کم شود و یا فشار اسمزي مایعات بدن زیاد شود؛ باید ورودي آب بدن زیاد و دفع آن کم شود. در این حالت مرکز تشنگی در هیپوتاالموس تحریک می شود تا

فرد احساس تشنگی کند و از طرفی ترشح هورمون ضدادراري زیاد می شود تا بازجذب آب در کلیه ها زیاد شده و دفع آن از طریق ادرار کم شود.  

مورد «ب» درست: اگر فشار اسمزي مایعات بدن کم شود، آب اضافی از طریق کلیه دفع شده و منجر به تولید ادرار رقیق و بیشتر می شود.  

مورد «ج» درست: افزایش فشار اسمزي همانند دیابت بی مزه که در آن ادرار رقیق و زیاد دفع می شود، سبب احساس تشنگی می شود.
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مورد «د» نادرست: تجمع سدیم در بدن سبب تجمع مایع میان بافتی و افزایش احتمال ادم می گردد. اما تجمع سدیم در بدن به دلیل افزایش فشار اسمزي تولید و ترشح هورمون ضدادراري را نیز به

دنبال دارد. 

مورد «الف» نادرست: آب و یون ها در روده بازجذب می شوند نه لوله هاي مالپیگی.  گزینه 1

مورد «ب» نادرست: ابتدا آب به روش اسمز وارد این لوله ها می شود، سپس اسیداوریک به لوله ها وارد می شود. 

مورد «ج» درست: در مبحث تنوع گردش مواد در جانداران خواندید که در جانداران پر یاخته دستگاه گردش مواد به وجود آمده و در جانوران پیچیده تر دستگاه اختصاصی براي گردش مواد

تشکیل می گردد که شامل سامانۀ گردش خون باز و سامانۀ گردش خون بسته است. حشرات سامانۀ گردش خون باز دارند. 

مورد «د» نادرست: در حشرات، قلب لوله اي، همولنف را از طریق رگ ها (و نه منافذ قلب) به درون حفره هایی (سینوس ها) پمپ می کند. همولنف از طریق منافذ دریچه دار به قلب بر می گردد.

دریچه هاي منافذ هنگام انقباض قلب بسته است. 

مورد «هـ» نادرست: حشرات تنفس نایدیسی دارند. در جانورانی که تنفس نایدیسی دارند، دستگاه گردش مواد نقشی در انتقال گازهاي تنفسی ندارند، اما قطعاً در تامین انرژي فرآیندهاي یاخته

نقش دارد. انرژي فرآیندهاي یاخته اي مستقیماً از  تامین می شود، بنابراین از انرژي مواد مغذي مثل گلوکز براي تولید  استفاده می شود. گردش مواد (در اینجا گردش خون باز)

مواد مغذي را در اختیار سلول ها قرار می دهد تا انرژي آن ها، به انرژي نهفته در  تبدیل شود. 
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مورد «الف» درست: زیرا همۀ مهره داران مشابه برخی بی مهرگان (مانند کرم خاکی) داراي گردش خون بسته می باشند.  گزینه 1

مورد «ب» درست: زیرا در گردش خون بسته نسبت به گردش خون باز فشار خون باالتر بوده که همین افزایش فشارخون می تواند در افزایش میزان تراوش گلومرولی در پستانداران موثر واقع

شود. 

مورد «ج» درست: زیرا ماهی هاي غضروفی عالوه بر کلیه ها، داراي غدد راست روده اي در جهت تنظیم فشار اسمزي بدن می باشند. 

مورد «د» نادرست: زیرا غلظت محلول نمک دفع شده از غده راست روده اي ماهی هاي غضروفی بسیار غلیظ؛ درحالی که غلظت نمک در غدد عرقی انسان کم می باشد. 
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بررسی موارد:  گزینه 4

مورد «الف» نادرست: در حشرات گردش خون از نوع باز است و فاقد مویرگ خونی اند؛ در نتیجه یون هاي پتاسیم و کلر از همولنف به لوله هاي مالپیگی ترشح می شود و در پی آن آب از طرفین

اسمز وارد این لوله می شود. 

مورد «ب» نادرست: بیشتر بی مهرگان داراي ساختار مشخصی براي دفع هستند. 

مورد «ج» نادرست: نفریدي یک لولۀ پرپیچ و خم و داراي یک منفذ به بیرون می باشد. 

مورد «د» نادرست: در سخت پوستان شش وجود ندارد. 
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تنها مورد الف درست است. بررسی موارد:  گزینه 2

الف) طبق متن کتاب، تک تک یاخته هاي ما در محیطی مایع زندگی می کنند. 

ب) طبق متن کتاب: تغییر در موقعیت اندام ها می تواند به از بین رفتن هم ایستایی منجر شود. پس هر تغییري در موقعیت اندام ها الزاماً هم ایستایی را برهم نمی زنند. 

ج) پوست، کلیه و روده بزرگ از جمله اندام هایی هستند که در حفظ تعادل آب نقش دارند. کلیه آنزیم رنین و پوست آنزیم هاي مختلفی (همانند لیدوزنیم) ترشح می کند اّما روده بزرگ آنزیم

ندارد. 
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تنها مورد (د) به درستی بیان شده است.   گزینه 1

بررسی همۀ موارد:  

الف) در دوزیستان به هنگام خشک شدن محیط، دفع ادرار، کم و مثانه براي ذخیرة بیشتر آب بزرگ تر می شود و سپس باز جذب آب از مثانه به خون افزایش پیدا می کند. 

ب) در ماهیان آب شیرین، فشار اسمزي مایعات بدن کمتر از فشار محیط است بنابراین آب می تواند وارد بدن جانور بشود. 

ج) نوزاد دوزیستان همانند ماهی ها داراي دستگاه گردش خون ساده هستند.   

د) در همۀ مهره داران طناب عصبی پشتی وجود دارد که بخش جلویی آن برجسته شده و مغز را تشکیل می دهد. 
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دقت کنید همۀ جانوران، براي مبادلۀ گازهاي تنفسی به محیط مرطوب احتیاج دارند، در واقع گازهاي تنفسی به صورت محلول مبادله  گزینه 1

می شوند. پس در صورت سؤال در مورد همۀ مهره داران صحبت شده است. فقط مورد «ب» صحیح است. در همۀ مهره داران دفع ادرار صورت می گیرد که در برخی رقیق و در برخی غلیظ می باشد

اما در هرکدام دفع نمک به صورت محلول مشاهده می شود. 
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تنها مورد «د» صحیح است.   گزینه 2

بررسی سایر موارد: 

مورد الف) در هر دو فرایند، اغلب به منظور تعیین ترکیب ادرار،  مصرف می شود نه همیشه. براي مثال بازجذب آب به صورت غیرفعال انجام می شود. 

مورد ب) می دانیم که در فرایند ترشح ممکن است مواد دفعی ورودي به گردیزه از یاخته هاي گردیزه ترشح شده باشند. 

مورد ج) بازجذب می تواند تحت تأثیر هورمون ضد ادراري قرار گیرد. 

مورد د) شبکۀ مویرگی دور لوله اي در مجاورت لولۀ هنله به سیاهرگ منتهی می شود. 
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