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نام و نام خانوادگی

در نوزاد پروانۀ مونارک، ............ مشاهده می شود.1

دو زائدۀ بلند در قسمت جلویی و دو زائدۀ کوتاه در قسمت عقب بدن (1

نوارهای متناوب سیاه و قرمز در سطح بدن (2

نوعی رفتار جهت یابی به کمک نورون ها در پاسخ به محیط (3

حرکت توسط شش  جفت  پا (4

کدام گزینه نادرست است؟2

یک دارو برای درمان یک بیماری، در انسان های مختلف اثرات متفاوت دارد. (1

در پزشکی شخصی با اطالعات ژنتیکی فرد، راه درمان منحصر به فرد را طراحی می کنند. (2

با پزشکی شخصی می توان تمام بیماری هایی را که فرد در آینده امکان ابتال به آن را دارد پیش بینی نمود. (3

می توان با انتخاب مصنوعی، گیاهانی انتخاب نمود که مقدار بیشتری سلولز تولید می کنند. (4

کدام گزینه دربارۀ میکروسکوپ الکترونی نادرست است؟3

یکی از محصوالت حاصل از نگرش بین رشته ای علوم است. (1

به وسیلۀ آن می توانیم دنیای جانداران ذره بینی را مشاهده کنیم. (2

از فناوری های اطالعاتی و ارتباطی زیست شناسی محسوب می شود. (3

امکان مشاهدۀ اشیائی در حد چند آنگستروم را برای زیست شناسان فراهم می کند. (4

انرژی های ............4

تجدید ناپذیر هوا را آلوده نمی کنند. (1

تجدید ناپذیر طی استخراج باعث تخریب محیط زیست نمی شوند. (2

فسیلی مانند نفت، گاز و سوخت های زیستی باعث گرمایش زمین می شوند. (3

تجدیدپذیر شامل آب های روان، باد، خورشید و زمین گرمایی و... است. (4

بیش از ......... نیازهای انرژی یابی کنونی جهان از سوخت های .............. مانند ........... که ............. هستند، تأمین می شود.5

2) - زیستی - گازوئیل  زیستی - تجدیدپذیر 1) - فسیلی - نفت - تجدیدپذیر

4) - فسیلی - گاز - تجدیدناپذیر 3) - زیستی - گازوئیل  زیستی - تجدیدناپذیر
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به طورمعمول، گیاهان خودرو ............ دارند و می توانند ............6

زادآوری سریع - بر میزان خدمات بوم سازگان مؤثر باشند. (1

توانایی اندکی برای تولید دانه - در یک اجتماع زیستی یافت شوند. (2

با محیط های مختلف سازگاری - سبب حفاظت گیاهان در برابر آفت ها و بیماری ها شوند. (3

توانایی زیادی برای تولید میوه - به طور مستقیم، انرژی موردنیاز همۀ جانوران را فراهم کنند. (4

کدام گزینه در مورد سطوح سازمان یابی حیات درست است؟7

هر سطحی از سطوح سازمان یابی حیات که پا�ن تر از سطح یاخته است، در همۀ جانداران دیده می شود. (1

سطحی از سطوح سازمان یابی حیات که شامل همۀ خشکی ها، اقیانوس ها و دریاچه ها است، در حدفاصل بوم سازگان و (2

زیست کره قرار گرفته است.

همۀ یاخته ها، نوعی اجزای عملکردی دارند که جایگاه دنا است. (3

جانداران موجود در یک بوم سازگان می توانند از نظر خشکی زی یا دریازی بودن باهم تفاوت داشته باشند. (4

نور خورشید ............ گازوئیل زیستی ............8

برخالف - در فرآیند فتوسنتز نقش ندارد. (2 برخالف - نوعی انرژی تجدیدپذیر است. (1

همانند - باعث تولید باران اسیدی نمی شود. (4 همانند - در تولید  نقشی ندارد. (3CO۲

چند مورد جملۀ زیر را به درستی کامل می نماید؟9

"در زیست شناسی کل نگر ............"

الف) تنها ارتباط های بین سطوح مختلف سازماندهی موجود زنده مورد بررسی قرار می گیرد.

ب) تنها ارتباط های موجود زنده با سایر علوم مورد بررسی قرار می گیرد.

ج) برای بررسی مجموع ژن های هرگونه، عالوه بر اطالعات زیست شناسی از ریاضی و شیمی نیز استفاده می شود.

د) از نگرش بین رشته ای نیز استفاده می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

چند مورد جمله زیر را به درستی کامل می نماید؟10

"در زیست شناسی کل نگر ............ "

الف) تنها، ارتباط های بین سطوح مختلف سازماندهی موجود زنده مورد بررسی قرار می گیرد.

ب) تنها، ارتباط های موجود زنده با سایر علوم مورد بررسی قرار می گیرد.

ج) برای بررسی مجموع ژن های هرگونه عالوه بر اطالعات زیست شناسی از فنون و مفاهیم مهندسی نیز استفاده می شود.

د) از نگرش بین رشته ای نیز استفاده می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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کدام مورد نادرست است؟11

زیست شناسان معتقدند تعداد جانداران ناشناخته از مجموع جانداران شناخته شده تا به امروز بسیار بیشتر است. (1

تنوع زیستی دلیلی بر یگانگی حیات است. (2

ِدنا (DNA) در همه جانداران وجود دارد و کار یکسانی را انجام می دهد. (3

از اهداف زیست شناسان یافتن ویژگی های مشترک بین گونه های مختلف است. (4

هر نوع سوخت دارای منشأ زیستی ............12

از گیاهان و دانه های روغنی به دست می آید. (1

غیر فسیلی فاقد منشاء جانوری است. (2

که سرشار از سلولز است، فاقد مواد سرطان زا بوده و باعث باران اسیدی نمی شود. (3

الزامًا باعث کاهش کربن  دی اکسید جو و کاهش گرمایش زمین می شود. (4

چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟13

"شناخت ساختار مولکول دنا (DNA) عالوه بر تحول ............ نیز مؤثر بوده است."

الف) نگرش ها، در تحول ابزارهای زیست شناسان

ب) ابزارها، در تحول روش های زیست شناسان

ج) در زیست شناسی در تحول انتظارات جامعه از زیست شناسان

د) در زیست شناسی در تحول علم پزشکی

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

در رابطه با واحد ساختار و عمل در سلسله مراتب سازمان یابی زیستی، نمی توان گفت ............14

اولین سطح سازمان یابی حیات است که دارای همۀ ویژگی های حیات می باشد. (1

همۀ فعالیت های زیستی در آن انجام می شود. (2

اطالعات الزم برای سازش و ماندگاری آن در محیط، در مولکول دنا ذخیره شده است. (3

در این سطح از حیات، تنوع زیستی مشاهده نمی شود. (4

چه تعداد از موارد زیر جزء اثرات مربوط به استفاده از سوخت های فسیلی است؟15

* افزایش کربن دی اکسید جو

* گرمایش جهانی

* آلودگی محیط زیست به هنگام استخراج این سوخت ها

* بارش باران های اسیدی

* ورود مواد سرطان زا به جو

4 (2 3 (1
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در حال حاضر، تولید هر نوع سوخت زیستی، ............16

با استفاده از جانداران امروزی همراه است. (1

نقشی در گرمایش زمین به هنگام استفاده ندارد. (2

با به کارگیری آنزیم های مهندسی شده همراه است. (3

در طی فرآیند چرخه ای وابسته به دانه های روغنی رخ می دهد. (4

در ششمین سطح سازمان یابی حیات ............ نمی توان ............ را مشاهده کرد.17

همانند چهارمین سطح - پا�ن ترین سطح ساختاری واجد ویژگی های حیات (1

برخالف بوم سازگان - تعامل جمعیت های گوناگون باهم (2

برخالف سومین سطح - ارتباط هایی درهم آمیخته (3

همانند آخرین سطح - ایجاد جانداران تراژن (4

کدام یک از گزینه های زیر، جزء عوامل اصلی مؤثر در خشکسالی دریاچۀ ارومیه نیست؟18

حفر بی حساب چاه های کشاورزی در اطراف دریاچه (1

وجود گونه های جانوری مختلف در دریاچه (2

سدسازی در رود های منتهی به دریاچه (3

احداث بزرگراه بر روی دریاچه (4

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟19

"در پزشکی شخصی، ............"

رعایت اخالق زیستی باید موردتوجه پزشکان قرار گیرد. (1

از داروهایی استفاده می شود که کمترین اثرات جانبی را داشته باشند. (2

گاه شده و با اقدامات الزم، کامًال اثرات آن ها را از بین برد. می توان از بیماری های ارثی فرد آ (3

برای تشخیص و درمان بیماری ها به جای مشاهدۀ حال بیمار، اطالعات روی ژن های فرد بررسی می شود. (4

جاندارانی که در تهیۀ مواد مغذی و حفاظت از گیاهان در برابر آفت ها و بیماری ها نقش مهمی دارند، ............20

تنوع کمتری از جانداران دیگر دارند. (1

یاخته هایی هستند که به بافت تمایز می یابند. (2

بخش عمده ای از انرژی خود را به صورت گرما از دست می دهند. (3

می توانند در مهندسی ژن توسط ژن های انسانی به جانداران تراژن تبدیل شوند. (4
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جایگاه ساخت گلیکوژن و نیز ذخیرۀ آهن و برخی ویتامین ها در انسان ممکن نیست ................21

از طریق سیاهرگ فوق کبدی کیلومیکرون ها را جذب و ذخیره کند. (1

با ساختن ترکیباتی در دفع کلسترول اضافی نقش داشته باشد. (2

در هنگام افزایش جریان خون دستگاه گوارش، توانایی ساخت پروتئین داشته باشد. (3

در گوارش و ورود چربی ها به محیط داخلی تأثیرگذار باشد. (4

کدام گزینه صحیح است؟22

در محل شروع ارادی عمل بلع، حرکات کرمی دیواره لوله گوارش، باعث حرکت رو به جلوی مواد غذایی می شود. (1

به دنبال انقباضات کرمی شکل در حلق، ماهیچه های حلقوی ابتدای مری به حالت استراحت درمی آیند. (2

جاذبه زمین در حرکت غذا در طول مری، نقش ندارد. (3

با ورود غذا به حلق و تحریک یاخته های عصبی دیوارۀ آن، عمل ارادی بلع شروع می شود. (4

چند مورد در بیمار مبتال به سلیاک از بین نمی رود؟23

الف - یاخته های ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی

ب- بافت پیوندی زیر مخاط رودۀ باریک

ج- یاخته های پوششی دارای ریزپرز

2 (2 1 (1

صفر (4 3 (3

چند مورد دربارۀ ملخ نادرست است؟24

- گوارش مکانیکی غذا پیش از ورود به دهان آغاز می شود.

- گوارش شیمیایی کربوهیدرات در دهان آغاز و در چینه دان ادامه می یابد.

- در پیش معده عالوه بر گوارش مکانیکی، گوارش شیمیایی هم صورت می گیرد.

- جذب مواد غذایی در روده صورت می گیرد.

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟25

"یاختۀ نشان داده شده در شکل زیر، قطعًا ............"

واجد شبکۀ آندوپالسمی در اطراف هستۀ خود و فاقد کریچه است. (1

مواد مغذی موردنیاز خود را از مایع بین یاخته ای تأمین می کند. (2

با سایر یاخته ها دارای ویژگی های مشترک است. (3

می تواند در تشکیل بافت ها نقش داشته باشد. (4
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محیط زندگی یاخته های ماهیچه ای بدن انسان ............26

به طور دائم در حال تبادل با مادۀ زمینه ای نوعی بافت پیوندی است. (1

توسط ساختاری فاقد کربوهیدرات از محیط درون یاخته جدا شده است. (2

دارای ساختارهایی به نام راکیزه است. (3

شبیه خوناب بوده و جزو محیط داخلی یاخته ها است. (4

چند مورد در ارتباط با گوارش مواد غذایی در دهان صحیح است؟27

الف) بعضی از ترشحات غده های بزاقی نقشی در گوارش شیمیایی کربوهیدرات ها ندارند.

ب) طی گوارش مکانیکی در دهان، غذا به ذرات قابل جذب تبدیل می شود.

ج) آمیالز بزاق موجب گوارش شیمیایی مالتوز به مونوساکاریدها در دهان می شود.

د) گوارش شیمیایی همۀ مواد غذایی در دهان شروع و در رودۀ باریک کامل می شود.

2 (2 3 (1

0 (4 1 (3

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟28

"یاخته های پوششی مخاط رودۀ باریک ............"

الف) همانند یاخته های پوششی مخاط معده و برخالف غدد بزاقی، بی کربنات ترشح می کنند.

ب) برخالف بسیاری از یاخته های غدد معده و همانند غده های مخاط مری، مادۀ مخاطی ترشح می کنند.

ج) همانند یاخته های کناری غدد معده و برخالف غدد بزاقی، آنزیم های گوارشی دارند.

د) برخالف غده های بزاقی و همانند یاخته های پوششی مخاط معده، آب ترشح می کنند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

در هر بخشی از لولۀ گوارش که در سطح درونی خود دارای چین خوردگی حلقوی است، قطعًا ............29

صفاق در اتصال آن بخش به سایر اندام های درون حفرۀ شکم نقش دارد. (1

تمام ترشحات غدد دیواره وارد فضای لولۀ گوارش می شوند. (2

هر یاختۀ پوششی استوانه ای جذب مواد غذایی را انجام می دهد. (3

الیۀ ماهیچه ای از دو نوع ماهیچۀ طولی و حلقوی تشکیل شده است. (4

در اسب ............ گاو، قسمت عمدۀ جذب گلوکزهای حاصل از گوارش سلولز، پس از عبور از ............ صورت می گیرد.30

برخالف - رودۀ باریک (2 برخالف - شیردان (1

همانند - رودۀ باریک (4 همانند - شیردان (3
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در فرآیند جذب در رودۀ باریک، ورود بیشتر آمینواسیدها به ............ همانند ورود گلوکز به ............31

میان یاخته - مایع بین یاخته ازطریق هم انتقالی با  است. (1

میان یاخته - میان یاخته از طریق هم انتقالی با  است. (2

مایع بین  یاخته ای - مایع بین یاخته از طریق انتشار تسهیل شده است. (3

مایع بین  یاخته ای - میان یاخته به وسیلۀ پمپ سدیم - پتاسیم امکان پذیر است. (4

Na+

K+

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟32

"در فرد مبتال به سنگ کیسۀ صفرا، بخشی از ............"

مادۀ حاصل از تخریب هموگلوبین گویچه های قرمز در کبد، به خون وارد می شود. (1

تری گلیسیریدها ازطریق روده دفع می گردند. (2

ترکیبات صفرا رسوب می نمایند. (3

چربی ها به مویرگ های خونی دیوارۀ روده وارد می شوند. (4

چند مورد از موارد زیر درست است؟33

الف) الیۀ خارجی لولۀ گوارش در بخش های دارای دو بنداره، همواره بخشی از پردۀ صفاق را تشکیل می دهد.

ب) در الیۀ بیرونی دیوارۀ لولۀ گوارش، بافت پوششی برخالف بافت پیوندی سست همواره وجود دارد.

پ) بسته شدن ماهیچه های طولی ابتدای مری مانع خروج غذا از حلق و ورود آن به مری می گردد.

ت) برای بازشدن چین خوردگی های دیوارۀ معده، باید دریچۀ ابتدای معده بازگردد تا غذا وارد معده گردد.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

در هر بخش از لولۀ گوارش انسان که ............ قطعًا ............34

یاخته های پوششی تک الیۀ مخاط در ترشح موسین و بی کربنات نقش دارند - چین خوردگی مشاهده می شود. (1

بنداره هایی در ابتدا و انتها حضور دارند - حرکات کرمی فقط توسط ماهیچۀ صاف ایجاد می شوند. (2

گوارش نهایی کیموس صورت می گیرد - در الیۀ مخاطی، یاختۀ ماهیچه ای یافت نمی شود. (3

سه الیۀ ماهیچه ای حضور دارد - با ایجاد هر حرکت کرمی، بندارۀ انتهایی بازمی گردد. (4

کدام عبارت در ارتباط با لولۀ گوارش انسان، نادرست است؟35

هر پروتئازی که پروتئین ها را به واحدهای سازندۀ خود آب کافت می کند، در ابتدا غیرفعال است. (1

هر آنزیمی که موجب هیدرولیز دی ساکاریدها در رودۀ باریک می شود، مربوط به یاخته های رودۀ باریک است. (2

آمیالز لوزالمعده نشاسته را به یک دی ساکارید و مولکول های درشت تر تبدیل می کند. (3

گوارش هر پروتئینی در غذا، در محیط اسیدی آغاز می شود. (4
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در طی پدیدۀ ...........36

اسمز، در حضور محلول های آبی با غلظت های یکسان جابه جایی خالص آب رخ می دهد. (1

انتشار ساده، مولکول ها به دلیل داشتن انرژی جنبشی منتشر می شوند. (2

انتقال فعال، یاخته با صرف انرژی زیستی ذره های بزرگ پروتئینی را در خالف شیب غلظت جابه جا می کند. (3

انتشار تسهیل شده، مولکول ها در جهت شیب غلظت خود از بین مولکول های فسفولیپید غشا عبور می کنند. (4

............ که از پرزهای رودۀ باریک جذب شده اند، ابتدا ازطریق ............ به کبد وارد می شوند.37

آمینواسیدهایی - رگ های لنفی (2 فراوان ترین لیپیدهای رژیم غذایی - رگ لنفی (1

پروتئین هایی - سیاهرگ باب (4 گلوکزهایی - سیاهرگ باب (3

کدام گزینه دربارۀ بافت پوششی غده ای نادرست است؟38

در ساختار برخی از غدد بزاقی یافت می شود. (1

می تواند موادی را بسازد و به فضای درون اندام های واجد آن ترشح کند. (2

می تواند دارای یاخته های متفاوت ازنظر شکل و اندازه در ساختار خود باشد. (3

یاخته های آن توسط نوعی مولکول، اطالعات الزم برای زندگی را ذخیره می کنند. (4

هر غدۀ گوارشی در دستگاه گوارش انسان، ............39

در مخاط لولۀ گوارش قرار دارد. (1

توسط پردۀ صفاق احاطه می شود. (2

دارای یاخته های ترشحی کامًال مشابه است. (3

دارای یاخته های ترشحی متصل به غشای پایه است. (4

در رابطه با نوعی بافت با فضای بین یاخته ای اندک در بدن انسان، نمی توان گفت ............40

همانند انواع بافت ها در دستگاه های بدن یافت می شود. (1

غشا پایۀ موجود در زیر این بافت، در اتصال یاخته های این بافت به یکدیگر نقش دارد. (2

این بافت در غده های بزاقی، دارای ۳ نوع یاخته مختلف است که در ترشح مواد بزاق نقش دارد. (3

در مری، یاخته های عمقی این بافت، برخالف یاخته های سطحی دارای شکل متفاوتی است. (4

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می نماید؟41

"در هر جانور دارای ............ قطعًا ............ وجود دارد."

سازوکار تهویه ای از نوع پمپ فشار مثبت - امکان جریان یک طرفۀ غذا (1

سطح تنفسی در داخل بدن - کیسه های حبابکی در دستگاه تنفس (2

گوارش برون یاخته ای - ساختار تنفسی ویژه ای (3

تنفس آبششی - شبکۀ مویرگی در زیر پوست (4

Mousavi
Rectangle



9/20لرنیتو 1398

تنفس نایدیسی ............42

برخالف تنفس پوستی، انتقال گازهای تنفسی را مستقل از دستگاه گردش مواد انجام می دهد. (1

همانند تنفس آبششی، تنها در بی مهرگان مشاهده می شود. (2

همانند تنفس ششی، تنها در بی مهرگان مشاهده می شود. (3

برخالف تنفس ششی در دوزیستان، به کمک پمپ فشار مثبت صورت می پذیرد. (4

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل می کند؟43

"در یک فرد، هر ............ مؤثر بر تنفس که ............ قطعًا ............"

مرکز عصبی - آهنگ تنفس را افزایش می دهد - در بصل النخاع واقع شده است. (1

مرکز عصبی - مدت زمان دم را تنظیم می کند - در افزایش حجم تنفسی در دقیقه مؤثر است. (2

گیرندۀ - پيام عصبی تولید می کند - به دنبال کاهش نوعی گاز تنفسی، تحریک می شود. (3

ماهیچۀ صاف - از آن پیام عصبی به بصل النخاع ارسال می شود - در دیوارۀ نایژه و نایژک قرار دارد. (4

کدام گزینه در ارتباط با تنفس آبششی ستارۀ دریایی صحیح است؟44

در بیشتر تبادالت گازی پوست نقش دارد. (1

هموگلوبین، بیشترین نقش را در انتقال گازهای تنفسی دارد. (2

مایعات بدن از طریق کانال هایی در زیر پوست، گازها را جابه جا می کنند. (3

همۀ یاخته های بدن می توانند به طور مستقل به تبادل گاز با محیط بپردازند. (4

در شکل زیر اگر مراکز تنفسی موجود در بخش های مشخص شده، در مغز به صورت A و B درنظر گرفته شود، کدام گزینه به طور45

غلط مطرح شده است؟

افزایش کربن دی اکسید خون با اثر بر B، آهنگ تنفس را افزایش می دهد. (1

A می تواند مدت زمان دم را تنظیم کند. (2

در صورت پرشدن بیش از حد شش ها، ماهیچه های مخطط موجود در دیوارۀ نایژه ها و (3

نایژك ها برای خاتمۀ دم، پیام حسی به B می فرستند.

A با اثر بر B عمل دم را خاتمه می دهد. (4

در گروهی از جانوران، وجود ساختارهایی سبب افزایش کارایی تنفس در آن ها نسبت به پستانداران می شود. در این جانوران46

............

هوا از طریق پمپ فشار مثبت به شش ها وارد می شود. (1

افزایش کارایی تنفس به کمک مادۀ مخاطی لغزنده در سطح پوست میسر می شود. (2

به علت نوع حرکت، اکسیژن و انرژی بیشتری نسبت به سایر مهره داران مصرف می شود. (3

جهت حرکت خون در مویرگ ها و عبور آب در طرفین تیغه های آبششی برخالف یکدیگر است. (4
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کدام گزینه، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟47

"70 درصد از کربن دی اکسید، به صورت ماده ای حمل می شود که ........... "

می تواند به همراه دو نوع آنزیم با عملکردهای متفاوت با هم، ترشح شود. (1

توسط آنزیم انیدرازکربنیک گلبول قرمز و از تجزیۀ کربنیک  اسید در خوناب ایجاد می شود. (2

در معده سبب باال بردن  الیۀ ژله ای حفاظتی مترشحه از یاخته های آن می شود. (3

سکرتین مترشحه به خون با اثر بر پانکراس، ترشح آن را به دوازدهه افزایش می دهد. (4

pH

به طورمعمول ............. در خون انسان، ممکن نیست .............48

کاهش اکسیژن - باعث کاهش مصرف مولکول ADP در یاخته ها شود. (1

افزایش کربن  دی اکسید - با مصرف اکسیژن و تولید آب همراه باشد. (2

کاهش اکسیژن - باعث افزایش جذب گلوکز در مخاط روده شود. (3

افزایش کربن  دی اکسید- pH خون را از حالت عادی خارج کند. (4

در انسان، مقدار ............ خون حمل می شود، بیش از ............ خون است.49

کربن دی اکسید محلولی که در پالسمای - سه برابر مقدار اکسیژن محلول در پالسمای (1

اکسیژن محلولی که در پالسمای - سه برابر مقدار کربن دی اکسید متصل به هموگلوبین در (2

کربن دی اکسیدی که به صورت بی کربنات در - یازده برابر مقدار کربن دی اکسید محلول در پالسمای (3

اکسیژنی که توسط هموگلوبین های - چهار برابر مقدار کربن دی اکسید قابل حمل توسط هموگلوبین های (4

کدام عبارت در ارتباط با روش های تنفس در قورباغۀ بالغ صادق است؟50

همانند حشرات، انتقال گازهای تنفسی بدون کمک دستگاه گردش مواد ممکن است. (1

برخالف انسان، تبادل گازهای تنفسی تنها در حالتی که بینی بسته باشد ممکن است. (2

برخالف هر جانور دارای تنفس آبششی، تبادل گازهای تنفسی از طریق پوست ممکن است. (3

همانند هر جانور دارای کیسه های هوادار، برقراری جریان پیوسته ای از هوای تازه در مجاورت سطوح تنفسی ممکن شده (4

است.

کدام عبارت صحیح است؟51

در گویچۀ قرمز آنزیمی وجود دارد که مونواکسیدکربن را با آب ترکیب و کربنیک اسید ایجاد می کند. (1

در سرخرگ های ششی، هموگلوبین 97 درصد اکسیژن حمل می کند. (2

غلظت اکسیژن اطراف هموگلوبین در اتصال یا جداشدن اکسیژن به هموگلوبین تع�ن کننده است. (3

گلبول قرمز سهم کمتری در حمل دی اکسیدکربن نسبت به خوناب دارد. (4
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هر کولونی در رودۀ بزرگ که ............ به آن متصل است قطعًا مواد را ............ جابه جا می کند.52

كولون افقی - در خالف جهت زنش مژک های نای (1

كولون پا�ن رو - در جهت حرکت دیافراگم حین عمل دم (2

كولون باالرو - در جهت حرکات کرمی در مری حین استفراغ (3

رودۀ کور - در خالف جهت حرکات کرمی در مری حین عمل بلع (4

در رابطه با تشریح شش گوسفند کدام گزینه صحیح است؟53

شش چپ کوچک تر از شش راست است و این دو به اندازۀ دو لپ باهم تفاوت دارند. (1

باتوجه به غضروف های مری می توان جلو و عقب مری و نای را تشخیص داد. (2

اگر تکه ای از شش را ببریم، به یک بافت یکدست و فاقد منفذ برخورد می کنیم. (3

بریدن نایژۀ اصلی گوسفند به آسانی بریدن نای آن نمی باشد. (4

در طی حمل گازهای تنفسی ............54

1) کربن  دی اکسید، توسط هموگلوبین به شش ها حمل می شود.

حداقل ۳ نوع مادۀ مختلف می تواند به هموگلوبین موجود در گویچه های قرمز بپیوندد. (2

غشای گلبول قرمز نسبت به عبور یون بی کربنات غیرتراوا می باشد. (3

یون بی کربنات موجود در مویرگ های اندام ها به کربن دی اکسید و آب تجزیه می شود. (4

%۷۰

باتوجه به دستگاه زیر که برای بررسی مقدار نسبی گاز کربن  دی اکسید در هوای دمی و بازدمی است، اگر در ظرف a، محلول55

آب آهک و در ظرف b محلول برم تيمول قرار دهیم، کدام عبارت صحیح است؟

ابتدا مایع درون یکی از ظرف ها تغ�ر رنگ داده و شیری می شود. (1

در حین دم، هوای ظرف های a و b وارد ریه ها می شود. (2

طی بازدم، مقداری حباب ریز در اطراف لولۀ بلند ظرف b مشاهده می شود. (3

طی دم، هوا از درون ظرف b عبور می کند. (4

در شکل زیر، ............56

لوله هایی دیده می شوند که ساختاری جهت بستن منافذ دارند. (1

کیسه های حبابکی در دو طرف گردن نشان داده شده است. (2

ساختاری دیده می شود که در مهره داران خشکی زی جایگزین آبشش ها شده است. (3

سطوح تنفسی بیرون زده از سطح بدن، کارآمدی تنفس را نسبت به پستانداران (4

افزایش می دهد.
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کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟57

"در جانور بالغی که ............ امکان ندارد ............"

سازوکار پمپ فشار مثبت وجود دارد - بیشتر تبادالت گازی از طریق پوست انجام می شود. (1

دستگاه گردش مواد، نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد - قطر حفرۀ چینه دان از مری بیشتر باشد. (2

شبکۀ مویرگی زیرپوستی با مویرگ های فراوان وجود دارد - روده جایگاه جذب مواد غذایی باشد. (3

دارای کارآمدترین تنفس آبششی است - طول خارهای آبششی موجود در هر کمان آبششی باهم برابر باشد. (4

نوعی جانور دارای بخش نشان داده شده در دستگاه تنفس خود است. کدام گزینه در ارتباط با آن صحیح است؟58

خارهای آبششی از ورود مواد غذایی به شکاف آبششی جلوگیری می کند. (1

در کمان های آبششی خود رگ هایی از یک نوع با کیفیت خون متفاوت دارد. (2

جهت جریان خون در طول رشتۀ آبششی به صورت یک طرفه است. (3

جهت جریان خون و آب در رشته های آبششی یکسان است. (4

کدام یک از گزینه های زیر در مورد حمل گازها در خون صحیح است؟59

۹۷ درصد کربن  دی اکسید با روش هایی غیر از حل شدن در خوناب جابه جا می شود. (1

کربنیک  انیدراز، آنزیمی در گویچۀ قرمز است که کربنیک اسید را به سرعت به یون های سازندۀ آن تجزیه می کند. (2

کربن مونوکسید به اتم آهن مربوط به گروه پروتئینی هم به صورت برگشت ناپذیر متصل می شود. (3

خوناب سهم بیشتری در حمل درصدی از کربن دی اکسید نسبت به درصدی از اکسیژن دارد. (4

کدام عبارت در مورد سیستم تنفسی حشرات نادرست است؟60

انشعابات انتهایی نایدیس ها، بن بست بوده و دارای مایع است. (1

ابتدای نایدیس ها به دلیل داشتن منافذ تنفسی، همیشه باز است. (2

انشعابات پایانی نایدیس ها در فاصلۀ چند میکرونی تمام یاخته های بدن قرار دارند. (3

دستگاه گردش مواد، نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد. (4

در شش های گوسفند، ............ قطعًا به علت ............ است.61

حالت اسفنج مانند - وجود کیسه های حبابکی فراوان (1

ساده نبودن برش نایژه اصلی نسبت به نای - وجود غضروف های بیشتر (2

مشاهدۀ سوراخ ها - وجود نایژه ها (3

باز بودن دهانۀ سرخرگ ها - نبودن خون در آن ها (4
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ممکن نیست بی مهرگان ............62

خشکی زی تنفس از نوع تراشه ای داشته باشند. (1

تنفس از نوع آبششی داشته باشند. (2

تبادالت گازی را مستقیمًا بین یاخته ها و محیط انجام دهند. (3

با تنفس پوستی دارای شش باشند. (4

در تنفس آبششی، .............63

ساده ترین آبشش در جانوری دیده می شود که جزء خارپوستان است. (1

برخالف تنفس تراشه ای، مبادلۀ گازها با یاخته از طریق انتشار است. (2

در جانوران با آبشش های داخلی، هم سویی جهت جریان آب با جریان خون در طرفین تیغه های آبششی، کارایی آن ها را (3

افزایش می دهد.

همانند تنفس پوستی، جانور به طورقطع فاقد شش است. (4

چند مورد از عبارت های زیر می تواند بر مرکز تنظیم تنفسی اثرگذار باشد که به نخاع نزدیک تر است؟64

الف) مرکز تنفس در پل مغزی

ب) افزایش فعالیت راکيزه ها

ج) کشیده شدن بیش ازحد ماهیچه های صاف دیوارۀ نایژه ها و نایژک ها

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

در جانوری که به کمک ............ قادر به ............ است، قطعًا ............65

یاخته های سطحی - تبادل گازهای تنفسی - شبکۀ مویرگی تشکیل می شود. (1

سازوکار فشار منفی - افزایش کارایی تنفسی خود - غذای گوارش یافته و مواد دفعی مخلوط می شود. (2

لوله های منشعب و مرتبط به هم - تنفس - ساختاری جهت بستن منافذ سطح بدن وجود دارد. (3

میکروب ها - گوارش میکروبی قبل از گوارش آنزیمی - جریان پیوسته ای از هوای تازه در مجاورت سطح تنفسی آن برقرار (4

می شود.

بخشی از ساقۀ مغز انسان که بالفاصله در باالی نخاع قرار گرفته است، ............66

در تنظیم فعالیت های مختلف ازجمله تنفس، ترشح بزاق و اشک نقش دارد. (1

در شرایطی خاص می تواند به تنهایی مواد مغذی و اکسیژن بدن را تأمین نماید. (2

درنتیجۀ تحریک گیرنده های اسمزی فعال  شده و هورمون ضدادراری ترشح می کند. (3

در صورت کشش بیش ازحد دیوارۀ نایژه ها می تواند فرآیند دم را متوقف سازد. (4
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کدام یک از عبارات زیر دربارۀ پتانسیل عمل ایجاد شده در غشای یک یاختۀ عصبی رابط صحیح است؟67

در گره های رانویه، به دنبال باز شدن کانال دریچه دار پتاسیمی، پتانسیل درون یاخته نسبت به بیرون آن منفی می شود. (1

بعد از پایان پتانسیل عمل، غلظت پتاسیم داخل یاخته همانند سدیم خارج آن، شدیدًا کاهش می یابد. (2

در پتانسیل  میلی ولت، همواره یون سدیم همانند یون پتاسیم، به درون یاخته عصبی وارد می شود. (3

این یاختۀ عصبی به کمک پمپ سدیم - پتاسیم غشای خود، به پتانسیل الکتریکی  میلی ولت دست می یابد. (4

+۱۰

−۷۰

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟68

"در بدن انسان، هر یاخته ای که ............، قطعًا ............"

* در دستگاه عصبی مرکزی قرار دارد - دارای غالف میلین است.

* دارای کانال های دریچه دار سدیمی است - یاختۀ پیش سیناپسی می باشد.

* در مجاورت پایانۀ آکسون قرار دارد - دارای زوائد رشته مانند در اطراف خود است.

2 (2 صفر (1

1 (4 3 (3

کدام گزینه به ترتیب بیانگر پیامدهای مصرف طوالنی مدت سیگار (نوعی دخانیات حاوی نیکوتین) و الكل است؟69

کاهش مصرف فولیک اسید در مغز استخوان - اختالل در عملکرد مخچه (1

از بین رفتن یاخته های مژک دار موجود در انتهای بخش مبادله ای دستگاه تنفس - اختالل در گفتار (2

تغ�ر نیروی واردشده از سوی خون بر دیوارۀ رگ ها - افزایش شدت انقباض بندارۀ انتهای مری (3

QRS تغ�ر میزان گروهی از ناقل های عصبی موجود در مراکز مغزی - کاهش ارتفاع موج (4

در بدن یک مرد بالغ، در طی انعکاس تخلیۀ ادرار، ............70

تحریک گیرنده های کششی دیوارۀ مثانه، توسط رشته های عصبی حسی ریشۀ شکمی به نخاع منتقل می گردد. (1

به دنبال شروع انقباضات ماهیچه های صاف دیوارۀ مثانه، بالفاصله ادرار از مثانه به میزراه وارد می شود. (2

انقباض دریچۀ ماهیچه های موجود در انتهای میزنای، مانع بازگشت ادرار از مثانه به میزنای می شود. (3

الزامًا در ابتدا میزان ادرار موجود در محل ذخیرۀ موقت ادرار، از حد معینی بیشتر است. (4

هر جانور دارای ............، فاقد ............ است.71

غدد راست روده ای ترشح کنندۀ محلول نمکی بسیار غلیظ - طناب عصبی شکمی (1

ساده ترین سامانۀ گردش خون بسته - چینه دان و سنگدان (2

یک طناب عصبی گره دار در بخش شکمی - تنفس نایدیسی (3

دو طناب عصبی موازی مربوط به دستگاه عصبی مرکزی - حفرۀ گوارشی (4
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کدام گزینه در ارتباط با پردۀ میانی مننژ در یک انسان سالم و بالغ درست بیان شده است؟72

در مقایسه با 2 پردۀ دیگر مننژ، ضخامت کمتری دارد. (1

در همۀ انواع شیارهای قشر مغز دیده می شود. (2

در تماس با مایعی ضربه گیر قرار می گیرد. (3

در مغز تنها در سطح باالیی خود رشته های ریزی دارد. (4

کدام عبارت، دربارۀ هر یاختۀ عصبی که ناقل های عصبی خود را در مادۀ خاکستری نخاع می سازد، درست است؟73

ارتباط الزم بین یاخته های عصبی حسی و حرکتی را فراهم می کند. (1

دارای گیرندۀ ناقل عصبی در محل انجام سوخت وساز خود است. (2

در بخش هایی از آکسون خود فاقد کانال های دریچه دار پتاسیمی است. (3

پیام های عصبی را از بخش مرکزی دستگاه عصبی به سوی اندام ها می برد. (4

یاختۀ عصبی ............ یاختۀ عصبی ............ می تواند ............74

حرکتی، همانند - حسی - دارای آسه با انشعاباتی در انتهای خود باشد. (1

رابط، برخالف - حرکتی - چندین دارینۀ متصل به جسم یاخته ای داشته باشد. (2

حسی، برخالف - رابط - پیام های عصبی را به یک یاختۀ غیرعصبی انتقال دهد. (3

حرکتی، همانند - حسی - دارای رشته های میلین دار در طرفین جسم یاخته ای باشد. (4

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟75

"در بدن انسان بالغ، هر اندام یا بافتی که مویرگ های خونی آن ............ قطعًا ............"

دارای شکاف بین  یاخته ای هستند - الكل بر فعالیت یاخته های آن تأثیر ندارد. (1

غشای پایۀ پیوسته دارند - نقش مؤثری در تخریب گویچه های قرمز آسیب دیده دارد. (2

حفره هایی در بین یاخته های خود دارند - بزرگ ترین ذخیرۀ انرژی بدن انسان سالم محسوب می شود. (3

دارای منافذی در یاخته های خود هستند - یاخته های آن برای جابه جایی اکسیژن، از بیشترین مولکول های غشا کمک (4

می گیرند.

چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می کنند؟ "نمی توان گفت در ............ وجود دارد."76

الف) عصب نخاعی، همانند ریشه پشتی آن، هستۀ یاخته

ب) ریشه پشتی عصب نخاعی، همانند ریشه شکمی آن، هستۀ یاخته

ج) ریشه شکمی عصب نخاعی، برخالف عصب نخاعی، جسم یاخته ای

د) ریشه پشتی عصب نخاعی، برخالف عصب نخاعی، جسم یاخته ای

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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چند مورد از موارد زیر، گزارۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟77

"در مسیر انعکاس ایجاد شده به دنبال برخورد دست فرد به جسم داغ، ............"

الف) همۀ سیناپس های موجود در نخاع، در مادۀ خاکستری آن هستند.

ب) نورون های حرکتی همانند نورون های رابط، دارای جسم یاخته ای در بخش خاکستری نخاع اند.

پ) هر دو نورون موجود در ریشۀ شکمی نخاع متعلق به بخش پیکری دستگاه عصبی محیطی هستند.

ت) نیمی از نورون هایی که پیام عصبی در آن ها هدایت می گردد، فاقد میلین در اطراف زوائد رشته مانند خود هستند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

هریک از مراکز مغزی در انسان، چه مشخصه ای دارد؟78

در باالی ساقۀ مغز قرار گرفته است. (1

فقط ناقل های عصبی تولید می کند. (2

از یاخته های عصبی و غیرعصبی تشکیل شده است. (3

به پردازش اطالعات حسی مربوط به همۀ نقاط بدن می پردازد. (4

بخشی از هر نورون که پیام عصبی را از جسم سلولی دور می کند، ............. بخشی از آنکه پیام را به جسم سلولی نزدیک می کند،79

.............

برخالف - دارای انشعابات فراوان است. (1

مانند - توسط غالفی از جنس لیپید پوشانده شده است. (2

مانند - واجد شبکۀ آندوپالسمی گسترده و هسته است. (3

برخالف - می تواند از طریق غشای خود به ریز کیسه های (وزیکول های) سیناپسی بپیوندد. (4

باتوجه به شکل زیر، کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟80

" بخش ............ در مغز انسان سالم، معادل بخش یا بخش هایی در مغز ............ است که ............"

B - ماهی - توسط خون روشن انشعاباتی از سرخرگ پشتی بدن ماهی تغذیه می شود. (1

A - گوسفند - در جلوی بطن سوم، توسط یک رابط به هم متصل هستند. (2

D - ماهی - در جلوی مخچه قرار دارد و با لوب های بینایی مرز مشترک دارد. (3

C - گوسفند - بالفاصله در بخش عقبی برجستگی های چهارگانۀ ساقۀ مغز است. (4

کدام عبارت زیر درباره مرکز عصبی که دارای گیرنده های حساس به افزایش دی اکسید  کربن خون می باشد، صحیح نیست؟81

مرکز عصبی انعکاس عطسه است که هوا طی آن از راه دهان و بینی خارج می شود. (1

مرکز عصبی کنترل فشارخون و دمای بدن است. (2

همانند زیرنهنج، در تنظیم فاصلۀ زمانی موج های S و T در منحنی قلب نگاره نقش دارد. (3

پا�ن ترین بخش ساقۀ مغز است و مرکز گروهی از انعکاس های عصبی انسان است. (4
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کدام گزینه نتیجۀ کاهش مقدار آب خون است؟82

کاهش بازجذب سدیم در گردیزه های درون کلیه (1

وقوع پتانسیل عمل در یاخته های عصبی مرکز تشنگی در نهنج (2

تحریک گیرنده های فشاری خون در دیوارۀ سیاهرگ های بدن (3

کاهش فاصلۀ زمانی میان هر دو موج QRS متوالی در نوار قلبی (4

در انعکاس عقب کشیدن دست پس از برخورد با جسم داغ، ............83

در بخش خاکستری نخاع سه سیناپس تحریکی و یک سیناپس مهاری یافت می شود. (1

سیناپس نورون حرکتی ماهیچه سه سر بازو با ماهیچه عقب بازو مهاری است. (2

دندریت اولین نورونی که تحریک می شود، فاقد غالف میلین است. (3

پنج نورون از دستگاه عصبی خودمختار و پیکری نقش دارند. (4

در ارتباط با انعکاس عقب کشیدن دست انسان در برخورد با جسم داغ، کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟84

"نورونی که پیام عصبی را به نخاع نزدیک می کند ............ نورون هایی که پیام عصبی را از نخاع دور می کنند، ............"

همانند - تحت تأثیر فعالیت یاخته های پشتیبان، عملکرد خود را تغ�ر می دهد. (1

همانند - می تواند با نورون های رابط سیناپس داشته باشد. (2

برخالف - می تواند هم در دستگاه عصبی مرکزی و هم در دستگاه عصبی محیطی حضور داشته باشد. (3

برخالف - هرکدام با بیش از یک سلول عصبی رابط در مادۀ خاکستری نخاع، سیناپس برقرار می کند. (4

باتوجه به شکل زیر، ياختۀ دارای بخش ............ برخالف یاختۀ ............85

"۱" - دارای بخش "۲"، پتانسیل آرامش دو سوی غشای خود را با کمک انواعی از پروتئین ها حفظ (1

می کند.

"۲" - دارای بخش "۱"، می تواند متعلق به بافت عصبی باشد. (2

"۲" - ماهیچۀ اسکلتی، دارای هسته ای مجاور غشا است. (3

"۱" - عصبی رابط، توانایی تغ�ر ناگهانی اختالف پتانسیل دو سوی غشای خود را ندارد. (4

کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟86

"در ساختار چشم انسان، یاخته های گیرنده ای که دارای بیشترین مادۀ حساس به نور هستند، ............"

در بخشی از شبکیه که در امتداد محور نوری کرۀ چشم قرار دارد، فراوان ترند. (1

در نور زیاد تحریک شده و تشخیص رنگ و جزئیات اجسام را امکان پذیر می کنند. (2

مواد غذایی موردنیاز خود را از مویرگ های خونی الیۀ رنگ دانه دار چشم دریافت می کنند. (3

در پی تجزیۀ ویتامین A، واکنش هایی را که منجر به ایجاد پیام عصبی می شوند به راه می اندازند. (4
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در انسان سالم و بالغ، هر گیرندۀ حسی مژک داری که ............، قطعًا ............87

با مولکول های شیمیایی تحریک می شود - دارای دندریت و آکسون است. (1

دارای جسم یاخته ای است - در سقف حفرۀ بینی مستقر شده است. (2

با یک محرک مکانیکی پیام عصبی ایجاد می کند - پیامی به مخچه ارسال می کند. (3

مژک های آن با مایعی در تماس است - نوعی گیرندۀ مکانیکی است. (4

ضمن عمل تطابق چشم زمانی که ماهیچه  های ............ در حالت ............ هستند، تصویر اشیاء نزدیک روی شبکیه قرار می  گیرد.88

مژکی - استراحت (2 عنبیه - انقباض (1

مژکی - انقباض (4 عنبیه - استراحت (3

کدام یک، به ترتیب جزء گیرنده های شیمیایی، مکانیکی و دمایی در بدن انسان است؟89

گیرندۀ بویایی در بینی، گیرندۀ حس وضعیت در زردپی ماهیچۀ دو سر بازو، گیرندۀ دما در برخی از سیاهرگ های بزرگ بدن (1

گیرندۀ حساس به افزایش میزان  خون در سرخرگ های کوچک، گیرندۀ فشار در پوست، گیرندۀ دما در سرخرگ های (2

کوچک

گیرندۀ حساس به کاهش میزان  در آئورت، گیرندۀ فشارخون در سرخرگ های گردش ششی خون، گیرندۀ دمایی در (3

سرخرگ های بزرگ

گیرندۀ چشایی بر روی زبان، گیرندۀ فشار در پوست، گیرندۀ دمایی در سرخرگ های بزرگ (4

CO۲

O۲

در هر جانوری که ............ به طور حتم ............90

در پاهای جلویی خود محفظۀ هوایی دارد - گره های عصبی مغزی، فعالیت ماهیچه ها را در هر بند بدن کنترل می کنند. (1

در پاهای خود گیرنده های شیمیایی برای انواع مولکول ها دارد - دستگاه عصبی مرکزی از مغز و دو طناب عصبی موازی (2

تشکیل شده است.

در زیر و جلوی هر چشم خود گیرنده های دریافت کنندۀ امواج فروسرخ را دارد - طناب عصبی پشتی بخشی از دستگاه (3

عصبی مرکزی است.

با یاخته های گیرنده های نور امواج فرابنفش را دریافت می کند - یون های کلر و پتاسیم از شبکۀ مویرگی به لوله های مالپیگی (4

ترشح می شود.

جانور دارای گیرندۀ حسی شکل زیر، ............91

دو محیط شفاف در هر گیرنده نوری خود دارد. (1

دارای یک برجستگی در بخش جلویی طناب عصبی پشتی خود است. (2

ساختاری تنفسی دارد که فقط ازطریق یک منفذ با بیرون ارتباط دارد. (3

یون های پتاسیم و کلر را از همولنف به لوله های مالپیگی ترشح می کند. (4
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چند مورد از موارد زیر به درستی بیان نشده اند؟92

الف) گیرنده های دمایی و گیرنده های حساس به کاهش اکسیژن در دیوارۀ رگی حاوی خون تیره یافت می شوند.

ب) پتانسیل عمل ایجاد شده در پوشش پیوندی گیرندۀ فشار به دستگاه عصبی مرکزی ارسال می شود.

ج) سازش هر گیرنده قطعًا با عدم ارسال پیام عصبی همراه است.

د) گیرنده های حس پیکری فقط در پوست، ماهیچه های اسکلتی و زردپی های بدن انسان وجود دارند.

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

در رابطه با عصبی که پیام تولیدشده در یاخته های استوانه ای شبکیه چشم انسان را به مغز منتقل می کند، کدام عبارت زیر نادرست93

است؟

در ساختار آن نمی توان یاخته های مخروطی و استوانه ای را مشاهده کرد. (1

جزئی از دستگاه عصبی محیطی بوده که پیام عصبی را جهت پردازش ابتدا به تاالموس ها منتقل می کند. (2

می تواند باعث تغ�ر فعالیت یاخته های مخروطی موجود در شبکیه شود. (3

فعالیت آن نمی تواند تحت تأثیر بیماری مالتیپل اسکلروزیس، مختل شود. (4

در مورد تشریح چشم گاو کدام عبارت صحیح است؟94

بخش پهن تِر قسمت شفافی که به تارهای آویزی متصل است، به سمت بینی واقع شده است. (1

فاصلۀ محل خروج عصب بینایی تا قرنیه، در باالی چشم کمتر از پا�ن چشم است. (2

از طریق عصب بینایی می توانیم چپ یا راست بودن چشم را تشخیص دهیم. (3

اجسام مژگانی به عدسی و عنبیه به طور مستقیم متصل نیستند. (4

کدام گزینه درست بیان شده است؟95

تمام پیام های بینایی یک چشم به تاالموس سمت مقابل خود وارد شده و پردازش می گردند. (1

گیرنده های بویایی در بین یاخته هایی با فضای بین یاخته ای اندک قرار می گیرند. (2

در سرماخوردگی و گرفتگی بینی، مزۀ غذاها را تشخیص نمی دهیم. (3

جوانه های چشایی ساختارهای حسی منحصر به زبان اند که توانایی دریافت پنج مزه اصلی را دارا می باشند. (4

در مغز ماهی، ............ از ............ قرار گرفته است.96

لوب بینایی، پا�ن تر بصل النخاع (2 پیازهای بویایی، باالتر - مخچه (1

مخچه، پا�ن تر - لوب بینایی (4 مخ، باالتر - عصب بینایی و بویایی (3
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پیام های بینایی حاصل از تحریک گیرنده های نوری شبکیه در مجاورت قسمت ............ چشم، ............97

خارجی - با عبور از محل چلیپای بینایی، به تاالموس می روند. (1

خارجی - بدون عبور از کیاسمای بینایی به لوب پیشانی مخ می روند. (2

داخلی - پیش از پردازش اولیه در تاالموس، از چلیپای بینایی عبور می کنند. (3

داخلی - بدون عبور از کیاسمای بینایی به لوب پس سری مخ می روند. (4

در انسان، کدام گزینه ویژگی یاخته های تمایزیافته ای است که مستقیمًا توسط مولکول های بو تحریک می شوند؟98

در البه الی یاخته های پوششی تاژکدار قرار دارند. (1

با آکسون های بلند نورون های بویایی در ارتباط هستند. (2

موکوز را در بخش فوقانی حفرات بینی ترشح می نمایند. (3

در پتانسیل الکتریکی یاخته های لوب بویایی تغ�ر ایجاد می کنند. (4

در جانوری که ساده ترین ساختار عصبی را دارد، ............ وجود دارد.99

حفرۀ گوارشی برخالف تنفس پوستی (2 چشم مرکب همانند لولۀ گوارش (1

تنفس نایدیسی برخالف ِسلوم (4 سامانۀ گردش خون باز همانند یاخته های شعله ای (3

در صورت تزریق داروی مهار کنندۀ اعصاب پادهم حس (پاراسمپاتیک) در بدن انسان سالم، در فرد موردنظر به طور100

معمول ............ و ............ روی می دهد.

افزایش مصرف ATP در یاخته های ماهیچه ای دیافراگم - تنگی مردمک (1

گشاد شدن مردمک - کم  شدن فاصلۀ دو موج P متوالی در نوار قلب (2

افزایش حرکات کرمی معده - کاهش ترشحات یاخته های کبد (3

افزایش برون ده قلب - افزایش ترشح بی کربنات از لوزالمعده (4
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