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نام و نام خانوادگی

در یک فرد میانسال، بخش اعظم تنۀ استخوان زند زبرین، از بافتی تشکیل شده است که، ..............1

حفرات متعدد آن، مملو از مغز قرمز است. (1

فضاهای بین سلولی اندک و رشته های کالژن فراوان دارد. (2

در مادۀ زمینه ای خود دارای مجاری متعددی است. (3

سلول های آن به صورت پراکنده و نامنظم در کنار یکدیگر قرار دارند. (4

چند جمله دربارۀ درازترین استخوان بدن انسان نادرست است؟2

الف) با سر استخوان نازک نی در زانو، مفصل لوالیی دارد.

ب) بخش اعظم سر آن از بافتی تشکیل شده که پر از مغز زرد استخوان است.

ج) با استخوان لگن، مفصل گوی و کاسه ای دارد.

د) بخش اعظم تنۀ آن از بافتی تشکیل شده که پر از مغز قرمز استخوان است.

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

کدام عبارت دربارۀ عضلۀ سه  سر بازوی انسان صادق است؟3

تارچه های آن به طور مستقیم در تمام طول به یکدیگر چسبیده اند. (1

به دنبال هر نوع انقباض، طول آن کوتاه و قطر آن افزایش می یابد. (2

توسط بافت پیوندی بسیار مقاوم به استخوان پهن اتصال دارد. (3

گاهانه انجام می گیرد. انقباض تارهای آن همواره به صورت آ (4

کدام مورد دربارۀ هر تار ماهیچۀ اسکلتی بدن انسان صحیح است؟4

بیشتر انرژی خود را به روش هوازی به دست می آورد. (1

از به هم پیوستن چند یاخته در دوران جنینی ایجاد شده است. (2

بیشتر انرژی الزم برای انقباض آن از کراتین فسفات به دست می آید. (3

مقدار زیادی میوگلوبین دارد و انرژی خود را به کندی از دست می دهد. (4

نوع مفصل بازو با شانۀ انسان به کدام مفصل شبیه تر است؟5

نیم لگن و ران (2 ران و درشت نی (1

زند زیرین و بازو (4 ران و نازک نی (3
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کدام عبارت در ارتباط با مراحل انقباض در یک یاختۀ ماهیچۀ ذوزنقه ای بدن انسان نادرست است؟6

به دنبال سست شدن اتصال سر میوزین به اکتین، ATP به ADP تجزیه می گردد. (1

با چسبیدن یک مولکول ATP به سر میوزین، اتصال سر میوزین با رشتۀ اکتین سست می شود. (2

به دنبال اتصال یک گروه فسفات به مولکول ADP موجود در سر میوزین، طول ماهیچه کوتاه می شود. (3

در زمانی که سر میوزین، رشتۀ اکتین را به همراه خود به حرکت درمی آورد، مولکول ADP رها گردیده است. (4

محل تولید و بافت (یا اندام) هدف هورمون ضدادراری به ترتیب کدام است؟7

هیپوفیز پسین - کلیه (2 هیپوتاالموس - هیپوفیز پیشین (1

هیپوفیز پسین - فوق کلیه (4 هیپوتاالموس - کلیه (3

در انسان، محل قرار گرفتن کدام،   نادرست بیان شده است؟8

مخچه در پشت ساقۀ مغز (2 تیموس در جلوی نای (1

گلومرول در بخش مرکزی کلیه (4 ماهیچۀ دوسر در پشت ران (3

کدام گزینه، دربارۀ شکل زیر نادرست است؟9

در افراد مبتال به MS، یاختۀ شمارۀ "۱" می تواند از بین برود. (1

یاخته های شمارۀ "۴"، در بسیاری از ماهیچه های بدن یافت می شوند. (2

پروتئین انتقال دهندۀ سدیم- پتاسیم در بخش شمارۀ "۲" رشتۀ عصبی، همواره فعال (3

است.

آزادشدن ناقل عصبی در بخش شمارۀ "۳" با افزایش سطح غشای یاختۀ سازنده آن (4

همراه است.

چند مورد در ارتباط با مراحل انقباض در یک یاختۀ ماهیچۀ شکمی صحیح است؟10

الف) به دنبال اتصال یک گروه فسفات به مولکول ADP موجود در سر میوزین، طول یاخته کوتاه می شود.

ب) در زمانی که سر میوزین، رشتۀ اکتین را به همراه خود به حرکت درمی آورد، ADP رها گردیده است.

ج) با اتصال یک مولکول ATP به سر میوزین، اتصال سر میوزین با اکتین محکم می گردد.

د) پس از سست شدن اتصال بین سر میوزین و اکتین، عمل تجزیۀ ATP آغاز می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام مورد، فقط دربارۀ بسیاری از ماهیچه های اسکلتی بدن انسان درست است؟11

انرژی الزم برای انقباض آن ها، فقط از سوختن کراتین فسفات به دست می آید. (1

هر یاختۀ آن ها، از به هم پیوستن چند یاخته در دوران جنینی ایجاد شده است. (2

تارهایی ویژه برای انجام حرکات استقامتی و تارهایی دیگر برای انجام انقباضات سریع دارند. (3

به دنبال اتصال نوعی ناقل عصبی به گیرندۀ درون تار، یک موج تحریکی در طول غشای آن ایجاد می شود. (4
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برای تع�ن سرعت و ترکیب شیرۀ پروردۀ گیاه می توان از نوعی جاندار استفاده کرد، کدام ویژگی دربارۀ این جاندار درست است؟12

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

کدام گزینه، عبارت زیر را بهنادرستی تکمیل می کند؟13

"در خونریزی های شدید در بدن انسان ............"

ترشح شدن آنزیم پروترومبيناز باعث آغاز فرآیندی می شود که منجر به تشکیل لخته می شود. (1

به  نوعی ویتامین محلول در چربی و یون مؤثر در انقباض عضالت در انجام روند انعقاد نیاز داریم. (2

فقط گرده ها (پالکت ها) دور هم جمع شده و به هم می چسبند و درپوش ایجاد می کنند و مانع خونریزی می شوند. (3

اجزای اصلی در تولید لختۀ خون از قطعه قطعه شدن میان یاختۀ (سیتوپالسم) مگاکاریوسیت ها در مغز استخوان تولید (4

شده اند.

جانوری که از آن برای تع�ن سرعت و ترکیب شيرۀ پرورده استفاده می شود، ............14

برخالف هر جانور دارای توانایی دفع اوریک اسید، اسکلت بیرونی دارد. (1

همانند کرم خاکی قلبی پشتی دارد که می تواند مایعی را به درون مویرگ ها پمپاژ کند. (2

همانند ملخ در هر چشم مرکب خود، یک قرنیه، یک عدسی و تعدادی گیرندۀ نوری دارد. (3

همانند عروس دریایی، دارای اسکلتی است که اساس حرکتی مشابهی با سایر جانوران دارد. (4

چند مورد، عبارت زیر را به طور نامناسب کامل می کند؟15

"همۀ اجزای هسته دار خون بهر (هماتوکریت) انسان سالم و بالغ که منشأ میلوئیدی دارند، ............"

الف) نقش اصلی آن ها دفاع از بدن در برابر عوامل خارجی است.

ب) میان یاخته ای حاوی دانه های تیره یا روشن دارند.

ج) هورمون تیموسین در تمایز آن ها نقش ندارد.

د) دارای هسته ای دو یا چندقسمتی هستند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟16

"در بدن انسان سالم، غده ای که ............، نسبت به غدۀ درون ریزی که ............ است، در موقعیت باالتری قرار دارد."

به هنگام افزایش کلسیم خوناب (پالسما) هورمون بیشتری ترشح می کند - محل تمایز دسته ای از یاخته های دفاع اختصاصی (1

با ترشح هورمون آزادکننده در تولید هورمون مؤثر بر رشد طولی استخوان نقش دارد - ترشح کنندۀ هورمون محرک تیروئیدی (2

روی صفحات رشد غضروفی اثر دارد - ترشح کنندۀ هورمون مهارکنندۀ پروالکتین (3

در پاسخ به تنش های روحی روانی نقش دارد - مورد هدف هورمون سکرتین (4
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باتوجه به شکل زیر، کدام گزینه درست است؟17

"الف" برخالف یاخته های مژک دار سقف بینی، می تواند پیک کوتاه برد ترشح کند. (1

"ب" مانند یاخته های مژک دار گوش، نوعی گیرندۀ حواس ویژه است. (2

"ج" برخالف زاللیۀ چشم، می تواند نقش تغذیه کننده داشته باشد. (3

"د" مانند رابط سه گوش در مغز، شامل تعدادی دندریت است. (4

چند مورد زیر در ارتباط با هر مجرایی از بخش هادی دستگاه تنفس درست است که در داخل قفسۀ سینه قرار دارد؟18

الف) دارای یاخته هایی مژکدار در دیوارۀ خود است.

ب) دارای توان مناسب برای تنگ و گشاد شدن هستند.

ج) در دیوارۀ خود غضروف هایی C شکل دارند.

د) تحت تأثیر هورمون اپی نفرین قطر خود را تغ�ر می دهند.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

کدام عبارت، در ارتباط با انسان درست است؟19

همۀ یاخته های درون ریز، به صورت پراکنده در اندام ها یافت می شوند. (1

همۀ پیک های شیمیایی خون، از یاخته های غدد درون ریز ترشح می شوند. (2

همۀ پیک های تولیدشده توسط یاخته های عصبی (نورون ها)، از نوع کوتاه ُبردند. (3

همۀ یاخته های سازندۀ پیک های شیمیایی، با روش مشابهی مولکول های پیک را خارج می سازند. (4

چه تعداد از موارد زیر، در رابطه با غدۀ منفردی که در زیر معده قرار دارد و در خنثی نمودن محیط اسیدی ابتدای رودۀ باریک مؤثر20

است، به نادرستی بیان شده است؟

الف) هر یاختۀ ترشح کنندۀ آنزیم های گوارشی آن، تحت تأثیر هورمون سکرتین قرار می گیرد.

ب) شیرۀ مترشحه از آن تمامًا در محلی باالتر از محل ورود صفرا به دوازدهه وارد می شود.

ج) تنها ترشحات یاخته های درون ریز این اندام در آبکافت گلیکوژن نقش دارد.

د) بیشتر پروتئازهای آن به صورت فعال ترشح می شوند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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