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نام و نام خانوادگی

در یک فرد بالغ، آهن آزادشده از هموگلوبین، در داخل اندامی از بدن که خون لولۀ گوارش ابتدا به آن وارد می شود، ذخیره1

می گردد. کدام عبارت دربارۀ این اندام نادرست است؟

در تولید و دفع کلسترول نقش دارد. (1

بر سرعت تولید یاخته های قرمز خون تأثیرگذار است. (2

به کمک یاخته های خود، گویچه های قرمز را تولید می کند. (3

فاصلۀ یاخته های بافت پوششی مویرگ های آن بسیار زیاد است. (4

کدام عبارت دربارۀ نوعی یاختۀ خونی که هستۀ دو قسمتی روی هم افتاده و میان یاخته ای (سیتوپالسمی) با دانه های تیره دارد،2

درست است؟

می تواند پس از شناسایی آنتی ژن به سرعت تکثیر شود. (1

می تواند پس از تغ�ر، به نوعی درشت خوار تبدیل شود. (2

در مواردی باعث می شود تا دستگاه ایمنی به مواد بی خطر واکنش نشان دهد. (3

در مواردی، به کمک نوعی بسپار (پلیمر) خود، مرگ برنامه ریزی  شده ای را در سلولی دیگر به راه می اندازد. (4

برای تع�ن سرعت و ترکیب شیرۀ پروردۀ گیاه می توان از نوعی جاندار استفاده کرد، کدام ویژگی دربارۀ این جاندار درست است؟3

در هنگام انقباض قلب، دریچه های منافذ آن باز هستند. (1

اسکلت آن، عالوه  بر کمک به حرکت، وظيفۀ حفاظتی دارد. (2

با تحریک هر گرۀ عصبی، همۀ ماهیچه های بدن فعال می شوند. (3

رشته های میان دو طناب عصبی موازی، بخش محیطی دستگاه عصبی را تشکیل می دهند. (4

مطابق با شکل زیر، کدام عبارت نادرست است؟4

بخش ۲ همانند بخش ۱، رشته های پروتئینی دارد. (1

بخش ۴ برخالف بخش ۳، با رشته های عصبی در ارتباط است. (2

بخش ۳ برخالف بخش ۲، واجد ساختاری با صفحات بینابینی است. (3

بخش ۱ همانند بخش ۴، یاخته هایی با فضاهای بین یاخته ای اندک دارد. (4
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کدام عبارت نادرست است؟5

در جنین انسان، همۀ یاخته های خونی از یاخته های بنیادی مغز استخوان به وجود می آیند. (1

در یک فرد بالغ، pH خون می تواند توسط پروتئینی حاوی چهار رشتۀ پلی پپتیدی تنظیم شود. (2

در یک فرد بالغ، یاخته های بنیادی مغز استخوان می تواند منشأ انواع مختلف یاخته های خونی باشد. (3

در جنین انسان، یک نوع یاختۀ بنیادی می تواند در تولید قطعات یاخته ای بی رنگ و بدون هسته ای سهیم باشد. (4

در یک فرد بالغ، آهن آزادشده از هموگلوبین در داخل اندامی از بدن که خون لولۀ گوارش ابتدا به آن وارد می شود، ذخیره6

می گردد. چند مورد، دربارۀ این اندام صحیح است؟

الف) در تولید کلسترول نقش دارد.

ب) بر سرعت تولید یاخته های قرمز خون تأثیرگذار است.

ج) از طریق یاخته های بنیادی خود، گویچه های قرمز را تولید می نماید.

د) فاصلۀ یاخته های بافت پوششی در مویرگ های آن بسیار زیاد است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

در ارتباط با شکل زیر کدام مورد بهنادرستی نام گذاری شده است؟7

A و D دریچه های قلبی (1

B و C دریچه های سرخرگی (2

B دریچۀ سینی آئورتی (3

D دریچۀ سه لختی (4

کدام عبارت صحیح است؟8

انتشار انقباض بطن ها از پا�ن به سمت باال و انتشار انقباض دهلیزها از باال به سمت پا�ن است. (1

دهلیزها برخالف بطن ها به طور فعال از خون پر می شوند. (2

مدت زمانی که خون از سیاهرگ ها وارد دهلیزها می شود کمتر از مجموع زمان استراحت عمومی و انقباض دهلیزی است. (3

در مرحلۀ انبساط قلب مانعی برای ورود خون به بطن ها وجود دارد. (4

اگر یک تار ماهیچه ای دهلیز چپ را با محرک الکتریکی تحریک کنیم، ............ به انقباض درمی آیند.9

تمام تارهای ماهیچه ای میوکارد قلب (2 فقط تارهای ماهیچه ای دهلیز چپ (1

تمامی تارهای ماهیچه ای دهلیزها (4 فقط تارهای ماهیچه ای سمت چپ قلب (3
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پیراشامه (پریکارد) ............10

برخالف میوکارد فاقد بافت پیوندی است. (1

همانند برون شامه در تماس با مایع آب شامه ای است. (2

برخالف آندوکارد دارای بافت پوششی سنگفرشی ساده است. (3

همانند اسکلت فیبری در استحکام دریچه های قلب نقش دارد. (4

مویرگ های ............ ممکن نیست ............11

مغزی - دارای منفذ باشند. (1

ناپیوسته - دارای غشای پایۀ ناقص باشند. (2

پیوسته - در دستگاه عصبی محیطی حفره دار باشند. (3

منفذدار - در ساختار لولۀ گوارش دیده شوند. (4

باتوجه به منحنی مقابل، در نقطۀ ............12

B برخالف نقطۀ C، یاخته های مخطط و منشعب بطنی در حال (1

سیستول اند.

E برخالف نقطۀ A، پیام الکتریکی در حال انتشار به سمت گره دهلیزی (2

بطنی است.

D همانند نقطۀ C، ماهیچه های دریچه های قلبی در حال انقباض اند. (3

B همانند نقطۀ E، یاخته های ماهیچه ای دهلیزی در حال دیاستول اند. (4

کمترین حجم خون درون بطن ها ............13

به دنبال شنیده شدن صدای کوتاه تر مشاهده می شود. (1

در بخش پا�ن روی موج T می تواند دیده شود. (2

در هنگام بسته شدن دریچۀ میترال مشاهده می شود. (3

هم زمان با تحریک گره دهلیزی بطنی می تواند دیده شود. (4

با رسوب کلسترول در ............ ممکن نیست .............14

دیوارۀ سرخرگ ها - فشارخون در سرخرگ ها افزایش یابد. (1

کیسۀ صفرا - جذب ویتامین موردنیاز در روند تولید گویچۀ قرمز دچار اختالل شود. (2

دیوارۀ سرخرگ ها - ایجاد تکانۀ قلبی توسط گره سینوسی - دهلیزی افزایش یابد. (3

کیسۀ صفرا - مقداری از تری گلیسریدها از طریق روده دفع شود. (4
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در مراحل انعقاد خون با کمک گرده ها و عوامل انعقادی دیگر ..........15

ترشح آنزیم پروترومبیناز بالفاصله بعد از تولید پروترومبین عمل می کند. (1

برای عمل آنزیم های پروترومبیناز و ترومبین، وجود  الزم است. (2

رشته های پروتئینی نامحلول فیبرینوژن، یاخته های خونی و گرده ها را در برگرفته و لخته تشکیل می شود. (3

آنزیم پروترومبیناز مانند ترومبین بالفاصله پس از تولید فیبرینوژن عمل می کند. (4

Ca++

به طور معمول در رابطه با عملکرد قلب یک انسان سالم در فاصله بین ............16

صدای اول تا انقباض بعدی دهلیزها، از نظر مدت زمانی، کمتر از استراحت بطن ها است. (1

Q تا R در الکتروکاردیوگراف، فشار خون در بطن ها در حال کاهش است. (2

صدای واضح و کوتاه تا صدای گنگ و طوالنی بعدی، دو موج P و QRS در ECG ثبت می شود. (3

زمانی که فشار خون سرخرگ ها از میزان حداکثری به میزان حداقلی می رسد، خون درون دهلیزها، در حال جمع شدن (4

نیست.

ممکن نیست پروتئین های موجود در خوناب ............ .17

در حمل گازهای تنفسی دخالت داشته باشند. (1

در جذب و انتقال یون ها دخالت کنند. (2

در تنظیم فشار اسمزی خون نقش داشته باشند. (3

با شکسته شدن در فرآیند انعقاد خون دخالت کنند. (4

کدام عبارت نادرست است؟18

تراوش سبب افزایش فشار اسمزی و کاهش فشارخون می شود. (1

نوع مویرگ های گلومرول همانند مویرگ های طحال و روده است. (2

در هر کلیه تعداد لوله های هنله بیشتر از مجاری جمع کننده و کمتر از لوله های پیچ خورده است. (3

انسداد میزنای و میزراه می تواند باعث به هم خوردن هومئوستازی شود. (4

در یک انسان سالم در فاصلۀ صدای دوم تا صدای اول قلب که حدود ............ طول می کشد، دریچه های ............ هستند.19

0/3 - قلبی بسته (2 0/3 - سرخرگی بسته (1

0/5 - قلبی باز (4 0/5 - سرخرگی باز (3
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در یک فرد بالغ و سالم، ............20

هر گویچۀ سفید بدون دانه، حاصل تقسیم یاخته های بنیادی لنفوئیدی است. (1

اغلب از اندام های دستگاه لنفاوی، توانایی تولید گویچه های قرمز دارند. (2

هر گروه از یاخته های بنیادی در مغز استخوان توانایی تقسیم و تولید حداقل دو نوع یاخته را دارد. (3

محصوالت نهایی یاخته های بنیادی میلوئیدی، همگی یاخته هایی هسته دار یا بدون هسته می باشند. (4
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