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نام و نام خانوادگی

زیست شناسی

کدام گزینۀ زیر، در رابطه با سامانۀ پروتونفریدی در پالناریا صحیح است؟1

هر لولۀ جمع کننده، تنها با یک یاختۀ شعله ای ارتباط دارد. (1

شبکه ای از لوله هایی با دو انتهای باز در آن قابل مشاهده است. (2

کانال های دفعی، در بخش میانی بدن بر خالف دو طرف آن قابل مشاهده هستند. (3

لولۀ جمع کننده بر خالف یاختۀ شعله ای می تواند به طور مستقیم مواد را ا زطریق منفذ دفعی از بدن خارج کند. (4

اوریک اسید که درنتیجۀ سوخت وساز ............ حاصل می شود، انحالل پذیری زیادی در آب ............ .2

نوکلئیک اسیدها - دارد (2 پروتئین ها - ندارد (1

نوکلئیک اسیدها - ندارد (4 پروتئین ها - دارد (3

در تنظیم آب بدن، هنگام کاهش مقدار آب خون ............3

فشارخون در سرخرگ آوران افزایش می یابد. (1

آنزیم رنین به  وسیلۀ مویرگ های گلومرول ترشح می شود. (2

رنین با اثر مستقیم بر گردریزه باعث افزایش بازجذب آب می شود. (3

رنین بر یکی از پروتئین های خوناب اثر می گذارد. (4

چند مورد جملۀ زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟4

"در پالناریا ............"

الف) سامانۀ دفعی از نوع متانفریدی مشاهده می شود.

ب) سامانۀ دفعی از یاخته های شعله ای تشکیل شده است.

ج) شبکه ای از کانال ها وجود دارد که از طریق یک منفذ به خارج بدن راه می یابند.

د) سامانۀ دفعی دارای لوله ای است که در جلو، قیف مژک دار و در نزدیک انتها، دارای مثانه است.
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در بدن نوعی جانور دارای سامانۀ گردش خون بسته، تمامی تبادالت گازی ازطریق پوست انجام می شود. مشخصۀ این جانور کدام5

است؟

همانند قورباغه، خون ضمن یک بار گردش در بدن، دو بار از قلب عبور می کند. (1

برخالف ماهی قرمز، آب اضافی بدن ازطریق شبکه ای از کانال ها به خارج بدن راه می یابد. (2

همانند کوسه، اکسیژن موردنیاز یاخته های بدن از گازهای محلول در آب دریا به دست می آید. (3

برخالف ملخ، دستگاه گردش خون در رساندن اکسیژن به یاخته های بدن و دور کردن  از آن ها نقش مهمی دارد. (4CO۲

کدام گزینه، درباره کپسول محافظتی کلیه نادرست است؟6

مانعی در برابر نفوذ میکروب ها به کلیه ایجاد می کند. (1

به علت داشتن رشته های االستیک، انعطاف پذیری باالیی دارد. (2

بافت ذخیره کنندۀ انرژی در اطراف آن قرار دارد. (3

نسبت به بافت پیوندی سست، مادۀ زمینه ای اندکی دارد. (4

کدام عبارت نادرست است؟7

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

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟8

A: محل قرارگیری کالفک است.

B: شامل سه بخش قشری، مرکزی و لگنچه

C: محل تولید ادرار و ورود آن به میزنای
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در کدام یک از جانداران با سامانه های دفعی زیر، گردش خون بسته دیده می شود؟9

الف) متانفریدی

ب) لوله های مالپیگی

ج) غدد راست روده ای

د) غدد شاخکی

هـ) غدد نمکی

ج - هـ (2 الف - ب (1

ب - هـ (4 الف - د (3

کدام عبارت صحیح است؟10

بخشی از کلیه توسط دنده هایی حفاظت می شود که به استخوان جناغ متصل نیستند. (1

هر عدم ثبات وضعیت درونی بدن، ناشی از دریافت بیش ازحد الزم یا کمتر از حد کافی برخی مواد توسط یاخته ها است. (2

دستگاهی که در حفظ هم ایستایی بدن نقش اساسی دارد، ممکن نیست تحت تأثیر عوارض دیابت شیرین قرار گیرد. (3

بخشی از کلیه که مانعی در برابر نفوذ میکروب ها به آن است، با بافت چربی در تماس نیست. (4

کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی کامل می کند؟11

"در ............ برخالف ............"

ملخ - کوسه، بخشی از دستگاه گوارش در دفع آب و یون کلر نقش دارد. (1

پالناریا - میگو، بیشتر دفع نیتروژن از طریق سامانۀ دفعی اصلی صورت می گیرد. (2

بیشتر کرم های حلقوی - پرندگان، تعداد زیادی مثانه دیده می شود که در دفع ادرار نقش دارد. (3

خزندگان - سفره ماهی ها، غددی یافت می شوند که توانایی دفع محلول نمکی غلیظ را دارند. (4

در جانور با سامانۀ دفعی زیر ...........12

یون کلر همانند آب ترشح می شود. (1

اوریک اسید برخالف یون پتاسیم بازجذب می شود. (2

آب برخالف یون پتاسیم بازجذب ولی همانند آن ترشح می شود. (3

اوریک اسید همانند یون کلر ترشح ولی برخالف آن بازجذب نمی شود. (4

چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کنند؟13

"در حین عمل تراوش در کلیه ها در فرد سالم ............"

الف) مواد الزم و غیرالزم وارد گردریزه می شوند.

ب) مواد بر اساس اندازه وارد گردریزه می شوند و هیچ انتخابی صورت نمی گیرد.

ج) پروتئین های خوناب هیچ گاه وارد کپسول بومن نمی شوند.

د) مویرگ های کالفک منافذ بزرگی در دیوارۀ خود دارند.
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چند مورد عبارت زیر را به  صورت صحیح تکمیل می کند؟14

"در ............"

الف) پالناریا، بیشتر مادۀ زائد نیتروژن دار از طریق سامانۀ دفعی جانور، از بدن خارج نمی شود.

ب) عنکبوت، لوله های کروی که در محل اتصال پا به بدن قرار دارند غدد پیش رانی نامیده می شود.

ج) ملخ، سامانۀ دفعی متصل به معده، لوله های مالپیگی نام دارند.

د) کرم خاکی، هر حلقۀ بدن دارای دو عدد متانفریدی است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

در هر جانور مهره داری که نسبت به سایر مهره داران انرژی بیشتری مصرف می کند، .............15

امکان جریان یک طرفۀ غذا بدون مخلوط شدن غذای گوارش یافته و مواد دفعی فراهم است. (1

نمک اضافی ازطریق غددی در نزدیکی چشم یا زبان دفع می شود. (2

قلب در سامانۀ گردش خون، به صورت دو تلمبه با فشار یکسان عمل می کند. (3

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

چند مورد در رابطه با هر دو نوع نفریدی صحیح است؟16

الف) در انتهای خود مثانه دارد.

ب) توسط منفذ یا منافذی به بیرون بدن راه دارد.

ج) برای تنظیم اسمزی در هر جانور بی مهره ای به کار می رود.

د) توسط شبکۀ مویرگی احاطه می شود.

2 (2 3 (1

صفر (4 1 (3

در فرآیند تخلیه ادرار کدام اتفاق زیر نسبت به سایر موارد دیرتر رخ می دهد؟17

بسته شدن چین خوردگی های مخاط مثانه و جلوگیری از بازگشت ادرار به میزنای (1

تحریک گیرنده های کششی مثانه (2

انقباض انعکاسی عضالت دیواره مثانه (3

بازشدن بندارۀ خارجی میزراه (4

در حالت طبیعی کدام عبارت در مورد ناف کلیه در انسان سالم درست است؟18

باالترین رگ موجود در آن سیاهرگ کلیوی است. (1

تنها در مجاورت یکی از بخش های درونی کلیه است. (2

ادرار را از پا�ن ترین بخش خود به سمت مثانه می فرستد. (3

ساختاری شبیه قیف دارد و ادرار را به میزراه وارد می کند. (4
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در ماهیان آب شیرین ............ ماهیان آب شور ............19

همانند - حجم ادرار خروجی از بدن زیاد و میزان دفع یون از ادرار، کم است. (1

برخالف - آبشش ها، نمک و یون ها را دفع می کنند و آب در بدن جانور حفظ می شود. (2

همانند - آبشش ها با انتقال فعال یون ها را جذب می کنند و از راه ادرار یون دفع نمی شود. (3

برخالف - حجم آب خروجی ازطریق ادرار زیاد است. (4

در شکل زیر، در بخش ............20

۱، معموًال مقدار زیادی آب به لولۀ گوارش وارد نمی شود. (1

۲، برخی یون ها به خارج از محیط درونی دفع می شوند. (2

۳، جذب نمک ها و یون ها با انتقال فعال صورت می گیرد. (3

۴، مواد دفعی به صورت محلولی با غلظت کم از بدن خارج می شود. (4

انعکاس تخلیۀ ادرار ............21

با تحریک گیرنده های کششی دیوارۀ مثانه فعال می شود. (1

همواره منجر به دفع غیرارادی ادرار می شود. (2

تنها با کمک ماهیچه هایی ارادی رخ می دهد. (3

با تأثیر بر روی اسفنکتر داخلی دهانۀ میزنای باعث خروج ادرار می شود. (4

باتوجه به شکل زیر، کدام گزینه به نادرستی ذکر شده است؟22

یاخته های (۲)، رشته های کوتاه و پامانند فراوانی ایجاد می کنند. (1

رگ (۱) دارای بخشی از مواد قابل ترشح به درون نفرون است. (2

یاخته های (۳)، دومین مانع ممانعت کننده از تراوش پروتئین ها به درون نفرون (3

است.

یاخته های موجود در بخش (۴)، بازجذب مواد را در لولۀ پیچ خورده آغاز (4

می کنند.

کدام یک از عبارات زیر در مورد کراتین فسفات نادرست است؟23

در ساختار خود عنصر نیتروژن دارد. (1

در کبد به  منظور تأمین انرژی به کار می آید. (2

با اضافه شدن گروه فسفات آن به  مولکول  ساخته می شود. (3

سبب تولید کراتینین می شود که ماده ای دفعی است. (4
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در بدن یک انسان بالغ و سالم، پس از آغاز انعکاس تخلیۀ ادرار، ............24

با افزایش شدت انقباضات ماهیچه های صاف دیوارۀ مثانه، ادرار از مثانه به میزراه وارد می شود. (1

انقباض دریچۀ ماهیچه ای موجود در انتهای میزنای، مانع بازگشت ادرار از مثانه به میزنای می شود. (2

با تحریک گیرنده های کششی دیوارۀ مثانه، پیام عصبی به نخاع ارسال خواهد شد. (3

میزان ادرار موجود در محل ذخیرۀ موقت ادرار، از حد معینی فراتر می رود. (4

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

"در شبکۀ مویرگی ............ شبکۀ مویرگی کالفک کلیۀ انسان، ............"

مغز استخوان، همانند - درصد حجمی یاخته های خونی ممکن است بیشتر از ۴۵ درصد شود. (1

آبشش ماهی، همانند - دو رگ با بافت ماهیچه ای زیاد شبکۀ مویرگی را احاطه می کنند. (2

کبد، برخالف - میزان خون رسانی توسط شبکه های عصبی روده ای تنظیم می شود. (3

حبابک ها، برخالف - خون تیره وارد و خون روشن خارج می شود. (4

در هم ایستایی در بدن انسان، ............26

مواد دفعی نیتروژن دار تولیدشده در یاخته وارد آب میان بافتی شده و سپس وارد خون می گردند. (1

با ورود  از محیط داخلی به خون، میزان آن در محیط داخلی کاهش می یابد. (2

باید با ورود  از محیط داخلی به یاخته ها، میزان آن در خون کاهش یابد. (3

کمبود آب میان بافتی با افزایش ادرار جبران می شود. (4

O۲

CO۲

اندامی که با ترشح نوعی آنزیم و با اثر بر یکی از پروتئین های خوناب، مجموعه واکنش هایی را راه اندازی می کند که درنهایت منجر27

به ترشح هورمون آلدوسترون از غدد فوق کلیه می شود، نمی تواند در ............"

ماهیان دریایی، برخی از یون ها را به صورت ادرار رقیق دفع کند. (1

خزندگان و پرندگان، توانمندی بازجذب آب زیادی داشته باشد. (2

پستانداران، متناسب با واپایش تعادل اسمزی مایعات بدن جانور باشد. (3

گوسفند، دارای ساختاری شبیه قیف در بخش قشری کلیه باشد. (4

در فرآیند تشکیل ادرار، ............28

پروتئین ها هیچ گاه به درون کپسول بومن تراوش نمی شوند. (1

به محض ورود مواد تراوش شده به کالفک، بازجذب آغاز می شود. (2

بازجذب برخالف ترشح، در بیشتر موارد به روش فعال انجام می گیرد. (3

طی مرحله بازجذب، مواد مفید تراوش شده، توسط مویرگ های دور لوله ای دوباره جذب می شوند. (4
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کدام عبارت زیر صحیح نیست؟29

هم ایستایی از ویژگی های اساسی جانداران تک یاخته ای و پریاخته ای است. (1

به هم خوردن هم ایستایی قند خون همانند افزایش LDL خون می تواند باعث بروز بیماری های قلبی شود. (2

دیابت شیرین همانند کاهش وزن شدید و سریع، می تواند سبب نارسایی کلیه ها شود. (3

در ناحیه ناف کلیه برخالف ستون های کلیه رگ خونی مشاهده می شود. (4

بخشی از گردیزه های کلیۀ انسان که بیشترین سهم را در بازجذب مواد تراوش شده دارد، ممکن نیست ............30

دارای بافت پوششی مکعبی با مژه های فراوان باشد. (1

سبب تغ�ر ترکیب خون شبکۀ مویرگی دور لوله ای شود. (2

بالفاصله پس از کپسول بومن قرار گرفته باشد. (3

در بخش قشری کلیه قرار داشته باشد. (4

اگر تعداد بازدم های فردی نسبت به حالت طبیعی کاهش یابد، ترشح یون های ............ در شبکۀ مویرگی ............ نفرون های31

کلیۀ او افزایش می یابد.

2) - دور لوله ای 1) - کالفک

4) - اول 3) - درون کپسول بومن

H+H+

HCO۳
−HCO۳

−

کدام عبارت دربارۀ هر شبکۀ مویرگ خونی مرتبط با گردیزه صادق است؟32

از رگی با قدرت کشسانی بسیار زیاد منشأ می گیرد. (1

تبادل مواد با گردیزه را تنها بر اساس اندازه انجام می دهد. (2

با داشتن منافذ زیاد در غشاء سلول های پوششی مشخص می شود. (3

سیاهرگ های کوچکی به وجود می آورد که سرانجام سیاهرگ کلیه را می سازند. (4

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟33

"هر شبکۀ مویرگی در کلیه که فرآیند تراوش در آن انجام می شود ............ هر شبکۀ مویرگی در کلیه که بازجذب و ترشح در آن

انجام می شود ............"

برخالف - درون کپسول بومن قرار دارد و سرخرگ وابران خون را از آن خارج می کند. (1

همانند - در ارتباط با سرخرگ وابران قرار دارد و خون سرخرگ  آوران به آن وارد می شود. (2

همانند - مویرگ های منفذدار با غشاء پایۀ ضخیم دارد و در اطراف قوس هنله دیده می شود. (3

برخالف - سرخرگ وابران خون را به آن وارد و انشعابی از سیاهرگ کلیه خون را از آن خارج می کند. (4
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چند مورد عبارت زیر را به  درستی کامل می کند؟34

"در افرادی که برنامۀ کاهش وزن شدید و سریع را به کار می گیرند و چربی های بدن آن ها بیش ازحد تحلیل می رود ............"

الف) احتمال نارسایی کلیه ها وجود دارد.

ب) خطر بسته شدن میزنای و عدم تخلیۀ مناسب ادرار از کلیه وجود دارد.

ج) از بین رفتن هم ایستایی بدن را به دنبال ندارد.

د) احتمال تاخوردگی میزنای وجود دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

همۀ ساختارهایی که از کلیه ها محافظت می کنند، ............35

متعلق به بافتی هستند که یاخته های آن رشته های پروتئینی را تولید می کنند. (1

در خارجی ترین الیۀ تشکیل دهندۀ کیسۀ احاطه کنندۀ قلب قابل مشاهده هستند. (2

در جلوگیری از افتادگی نسبی کلیه ها از موقعیت طبیعی خود نقش دارند. (3

تمام قسمت های هر دو کلیه را از سمت خارج احاطه می کنند. (4

در هر تک یاخته ای،............36

کریچه های انقباضی در تنظیم هومئوستازی نقش مهمی دارند. (1

غشای یاخته ای در تغذیه همانند دفع مواد زائد نقش مهمی دارد. (2

تنظیم اسمزی بدون صرف انرژی و درجهت شیب غلظت رخ می دهد. (3

برخالف هر پریاخته ای گازها مستقیمًا بین یاخته و محیط مبادله می شوند. (4

به طورمعمول، هر شبکۀ مویرگی موجود در اطراف نفرون، ............37

غلظت  متصل به هموگلوبین را در حین عبور خون از خود به طور قابل توجهی تغ�ر می دهد. (1

خون روشن را ازطریق یک سرخرگ آوران دریافت می کند. (2

در دو انتهای خود، به سرخرگ و سیاهرگ متصل است. (3

دارای مقدار زیادی  به صورت ترکیب با هموگلوبین است. (4

O۲

O۲

در بیشتر موارد، ............38

تراوش مواد به دلیل فشار تراوشی صورت می گیرد. (1

ترشح همانند بازجذب با صرف انرژی انجام می گیرد. (2

لولۀ پیچ خوردۀ دور حداکثر بازجذب مواد را بر عهده دارد. (3

همۀ یون های پتاسیم به واسطۀ ترشح دفع می شود. (4
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کدام گزینه بخشی از مسیر خروج ادرار از بدن را به صورت پیوسته و به درستی نشان می دهد؟39

الف) بخشی از گردیزه که شبیه قیف است.

ب) بخشی از کلیه که منفذ میزنای به آن متصل است.

ج) بخشی که دیوارۀ آن حرکات کرمی دارد.

د) کیسه ای ماهیچه ای که ادرار را موقتًا ذخیره می کند.

هـ) بخشی که مواد دفعی را از لولۀ پیچ خوردۀ دور دریافت می کند.

و) بخشی که دارای بندارۀ خارجی و ارادی است.

الف  هـ  ب (2 هـ  الف  ج (1

الف  ج  د (4 هـ  ب  د (3

←←←←

←←←←

کدام گزینه دربارۀ گردیزه (نفرون)های انسان نادرست است؟40

در ساختار خود دارای بافت پوششی مکعبی یک الیه است. (1

در بخش پا�ن رو لولۀ هنله، جهت جریان خون و ادرار یکسان است. (2

در آن ها طول بخش قطور نزولی لولۀ هنله از طول بخش قطور صعودی کمتر است. (3

طویل ترین بخش آن ازطریق نواحی ضخیم خود به بخش های قبل و بعد از خود متصل می شود. (4

چند مورد عبارت را به نادرستی تکمیل می کند؟ "اگر در فردی ترشح هورمون ضدادراری متوقف شود، .............."41

الف) میزان حجم ادرار افزایش می یابد.

ب) غلظت خون برخالف غلظت مایع بین یاخته ای افزایش می یابد.

ج) میزان بازجذب آب به شبکۀ دور لوله ای کاهش می یابد.

2 (2 1 (1

صفر (4 3 (3

در ............42

بسیاری از تک یاخته ها، تنظیم اسمزی با کریچۀ انقباضی صورت می گیرد. (1

بسیاری از تک یاخته ای ها تنظیم اسمزی بدون مصرف انرژی زیستی صورت می گیرد. (2

طی انقباض کریچه های انقباضی، تنها آب اضافی یاخته دفع می گردد. (3

پارامسی تنظیم اسمزی فقط با کمک انتشار انجام می گیرد. (4

در ساختار درونی کلیه، .............43

انشعاباتی از سرخرگ و سیاهرگ در لپ کلیه دیده می شود. (1

سرخرگ کلیه نسبت به سیاهرگ کلیه به میزنای نزدیک تر است. (2

رأس هرم ها نسبت به قاعدۀ هرم ها به کپسول کلیه نزدیک تر است. (3

سرخرگ و سیاهرگ کلیه پس از عبور از بخش قشری وارد بخش مرکزی می شوند. (4
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باتوجه به ساختار گردیزه (نفرون) و رگ های خونی اطراف آن در کلیه های انسان سالم می توان گفت ............44

خون تیرۀ شبکۀ مویرگی دوم تنها در مجاورت بخش صعودی قوس هنله قرار دارد. (1

سرخرگ خارج شده از کپسول بومن، دارای خون روشن بوده و به دو شاخۀ اصلی تقسیم می شود. (2

تنها بخش نفرون که شبکۀ مویرگی دوم در اطراف آن وجود ندارد لولۀ جمع کنندۀ ادرار است. (3

محل ورود سرخرگ آوران به کپسول بومن با محل خروج سرخرگ وابران از آن، متفاوت است. (4

کدام مورد عبارت را به نادرستی کامل می کند؟45

"در سرخرگ وابران نسبت به ............"

سرخرگ آوران از میزان مواد زائد نیتروژن دار کاسته شده است. (1

ی خون افزوده شده است. انشعاب سرخرگ کلیه بر میزان  (2

سرخرگ آوران بر میزان گلوکز خون افزوده شده است. (3

انشعاب سرخرگ کلیه از میزان سرعت جریان خون کاسته شده است. (4

CO۲

گردیزه کلیه ............46

در تمام طول خود ضخامت یکنواخت دارد. (1

در انتهای خود به لوله ای با انشعابات متعدد، متصل است. (2

لوله ای است که درون آن خون یک طرفه حرکت می کند. (3

دارای بافت پوششی سنگفرشی چندالیه است. (4

به طورمعمول ............ قطر سرخرگ ورودی به گلومرول، باعث ............ فشار ترواشی در کالفک می شود و قطر آن ............ از47

قطر سرخرگ خروجی از کالفک است.

افزایش - افزایش - بیشتر (2 کاهش - افزایش - بیشتر (1

کاهش - کاهش - کمتر (4 افزایش - کاهش - کمتر (3

کدام گزینه در مورد تصویر زیر نادرست است؟48

A به تعداد حدود دو میلیون در ابتدای گردیزه های بدن انسان سالم قرار دارد. (1

B در بخش قشری کلیه قرار دارد و تا ابتدای لولۀ هنله ادامه دارد. (2

جهت جریان مواد از A به سمت D به صورت یک طرفه است. (3

بخش C در تشکیل ادرار نقش دارد و جزء گردیزه ها نیست. (4

در بدن انسان، محل انجام مرحلۀ تراوش از مراحل تشکیل ادرار در کلیه ها کدام است؟49

لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک (2 کپسول بومن (1

لولۀ پیچ خوردۀ دور (4 قوس هنله (3
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کدام گزینه صحیح است؟50

کلیه ها فقط در حفظ تعادل اسید- باز، یون ها و نیز دفع مواد زائد نیتروژن دار و سمی دخالت دارند. (1

کاهش وزن سریع و شدید همواره موجب بسته شدن میزنای می شود. (2

لگنچه برخالف بخش قشری کلیه در تولید ادرار نقشی ندارد. (3

طول بخش نازک هنله در قسمت باالرو آن بیشتر از قسمت پا�ن رو است. (4

چند مورد از موارد زیر جملۀ زیر را صحیح تکمیل می کند؟51

"شبکۀ اول مویرگی برخالف شبکۀ دوم مویرگی ..............."

الف) تبادل مواد را همواره بدون نیاز به مصرف انرژی زیستی انجام می دهد.

ب) بین دو رگ با ماهیچۀ صاف فراوان قرار دارد.

ج) تبادل مواد با نفرون را تنها در یک  جهت انجام می دهد.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

چند مورد عبارت را به درستی کامل می کند؟ "در صورت .............  خون در کلیه ها .................."52

الف) افزایش - میزان بی کربنات در ادرار افزایش می یابد.

ب) کاهش - ترشح  افزایش می یابد.

ج) کاهش - تراوش  کاهش می یابد.

pH

H+

H+

2 (2 1 (1

صفر (4 3 (3

کدام گزینه دربارۀ همۀ جانوران مهره داری که از درون حفرات قلب آن ها فقط خون تیره عبور می کند، صحیح است؟53

اندام کلیۀ این جانوران ساختار یکسان، اما عملکرد متفاوتی دارند. (1

در تمام طول حیاتشان، تبادل گازهای تنفسی در تیغه های آبششی صورت می گیرد. (2

خون در این جانوران برای حرکت درون رگ های خونی، نیازمند فشارخون است. (3

خون ضمن یک بار گردش در بدن، دو بار از قلب عبور می کند. (4

چند مورد زیر دربارۀ فعالیت دستگاه ادراری انسان صحیح است؟54

الف) یون های پتاسیم و هیدروژن به طور کامل توسط فرآیند ترشح از کلیه ها دفع می شوند.

ب) در صورت افزایش pH خون، کلیه ها بی کربنات بیشتری ترشح می کنند.

ج) محل ورود سرخرگ آوران و خروج سرخرگ وابران در کپسول بومن یکسان است.

د) سه مرحله تشکیل ادرار می تواند به صورت غیرفعال صورت گیرد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

Mohadeseh
Rectangle



12لرنیتو 1399 /21

در بسیاری از تک یاخته ای ها ............55

برطرف کردن نیازهای غذایی ازطریق سطح یاخته صورت می گیرد. (1

تنظیم اسمزی به واسطۀ انتشار صورت می پذیرد. (2

سامانۀ گردش آب مشاهده نمی شود. (3

ساختارهای مشخصی برای خارج کردن مواد دفعی وجود دارد. (4

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟56

"نمی توان گفت کلیه های انسان ............"

به طور کامل توسط دنده ها در بر گرفته شده اند. (1

به وسيلۀ پردۀ شفافی از جنس بافت پیوندی سست احاطه شده اند. (2

ادرار را ازطریق مجرای میزنای به سطح باالیی مثانه وارد می کنند. (3

براثر از بین رفتن سریع و شدید چربی های اطرافشان، ممکن است دچار نارسایی شوند. (4

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

"نمی توان گفت در دو سمت شبکه مویرگی .............، وجود دارد."

آبشش ماهی، سرخرگ (2 کالفک کلیه، سرخرگ (1

شش های انسان، سیاهرگ (4 کبد انسان، سیاهرگ (3

عوامل محافظت کننده از کلیه همگی ............58

به بافت پیوندی تعلق دارند. (1

در حفظ موقعیت کلیه نقش دارند. (2

در صورت تحلیل منجر به افتادگی کلیه می شوند. (3

در قرارگیری کلیه ها در موقعیت های متفاوت نقش دارند. (4

در ماهیان ............ همانند ماهیان ............59

آب شیرین - غضروفی، فشار اسمزی آب از مایعات بدن بیشتر است. (1

غضروفی - دریایی، برخی از یون ها به صورت محلول غلیظ دفع می شوند. (2

دریایی - آب شیرین، مثانه محل ذخیرۀ آب و یون ها است. (3

دریایی - غضروفی، نمک اضافه از طریق غدد نمکی به صورت قطره های غلیظ دفع می شود. (4
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کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟60

"هر بخش لوله ای شکل گردیزه ............ بخش قیفی شکل گردیزه الزامًا ............"

همانند - با خون سرخرگی به تبادل مواد می پردازد. (1

برخالف - در تمام طول خود دارای پیچ خوردگی است. (2

برخالف - برای ترشح مواد، ATP مصرف می کند. (3

همانند - در ارتباط با شبکۀ مویرگی قرار دارد. (4

ممکن نیست ............61

جانور دارای تنفس آبششی، فاقد رشته های آبششی باشد. (1

ساده ترین آبشش ها، در جانور دارای شبکۀ مویرگی یافت شود. (2

ضخامت پوست ستارۀ دریایی کمتر از ضخامت پوست دوزیستان باشد. (3

در هر آبشش ماهی، خارهای آبششی و رشته های آبششی به کمان های آبششی متصل شوند. (4

در طی حمل گازهای تنفسی ............62

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

کدام عبارت نادرست است؟63

دوزیستان بالغ، بیشتر تبادالت گازی با محیط را بدون دخالت مجاری تنفسی انجام می دهند. (1

یاخته های کیسۀ گوارشی پالناریا می توانند در تبادل گازهای تنفسی با محیط نقش داشته باشند. (2

در ستارۀ دریایی، یاخته های هر بخش از پوست به مبادالت گازی مایعات بدن کمک می کنند. (3

در پرندگان، وجود کیسه هایی در تمام حفرۀ بدنی سبب افزایش کارایی تنفسی می شود. (4

در دستگاه تنفس انسان، عامل سطح فعال توسط یاخته هایی ترشح می شود که ............64

با یاخته های بافت پوششی مویرگ و مری تفاوتی ندارد. (1

توانایی ترشح موسین را در سطح داخلی خود دارند. (2

دارای یاخته های غشای پایۀ مشترکی با مویرگ های اطراف خود است. (3

در مجاورت آن ها یاخته هایی وجود دارند که توانایی حرکت دارند. (4
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تنفس نایدیسی ............65

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 درستی تکمیل می نماید؟66

"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

با توجه به شکل زیر کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟67

"در انسان، در طی یک دم و بازدم عادی، ماهیچه هایی که با انقباض خود سبب حرکت قفسۀ سینه در جهات نشان داده شده در

شکل ............ می شوند، می توانند ............ شوند."

A - منجر به افزایش فشار درون حبابک ها (1

B - تحت تأثیر مرکز عصبی در پل مغزی، فعال (2

A - منجر به کشیدگی پردۀ جنب (3

B - باعث ورود هوای مرده به کیسه های حبابکی (4

کدام یک از گزینه های زیر در مورد حمل گازها در خون صحیح است؟68

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

در گروهی از جانوران، وجود ساختارهایی سبب افزایش کارایی تنفس در آن ها نسبت به پستانداران می شود. در این جانوران69

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

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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شکل زیر مربوط به دم نگارۀ (اسپیروگرام) پسری ۲۰ ساله است. کدام عبارت به درستی بیان نشده است؟70

همزمان با ثبت بخش ۴، فاصلۀ جناغ با ستون مهره کاهش می یابد. (1

بخش ۲ پس از اتمام انقباض ماهیچه های ناحیۀ گردنی ثبت شده است. (2

به دنبال ثبت بخش ۳، افزایش حجم قفسۀ سینه شروع می شود. (3

بخش ۱ می تواند به دنبال فعالیت گیرنده های شیمیایی ثبت شود. (4

چند عبارت، جمله زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ 71

"در زمان تغ�ر طرح A به طرح B، می توان گفت با ............ همراه است."

الف) دور شدن دو الیه پرده جنب از یکدیگر

ب) تغ�ر شکل دیافراگم از حالت گنبدی به مسطح

ج) جابه جایی دنده ها به سمت باال و جلو

د) تغ�ر ماهیچه های بين دنده اى خارجی از حالت استراحت به انقباض

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

کدام عبارت در مورد سیستم تنفسی حشرات نادرست است؟72

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

کدام گزینه در ارتباط با دستگاه تنفسی دوزیستان صحیح نیست؟73

در تنفس ششی در آن ها، هوا از دهان با فشار مثبت به شش ها وارد می گردد. (1

ساده ترین ساختار تنفس در اندام های تنفس مهره داران، در آن ها دیده می شود. (2

بیشتر تبادالت گازی در دوزیستان در نوعی از تنفس انجام می گیرد که (این نوع تنفس) نیاز به یک سطح مرطوب دارد. (3

در نوزاد آن ها همانند ماهیان بالغ، جهت حرکت خون در مویرگ های آبششی و عبور آب در طرفین تیغه های آبششی، (4

هم جهت است.
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مرکز تنفس واقع در بصل النخاع بر خالف مرکز تنفس واقع در پل مغزی چه مشخصه ای دارد؟74

در تنظیم مدت زمان انقباض دیافراگم نقش دارد. (1

در توقف جابه جا شدن دنده ها به سمت باال و جلو نقش دارد. (2

از دیوارۀ نایژه های بیش از حد کشیده شده پیام عصبی دریافت می کند. (3

با ارسال پیام عصبی موجب بازگشت ماهیچه ها به حالت استراحت می شود. (4

کدام عبارت در ارتباط با روش های تنفس در قورباغۀ بالغ صادق است؟75

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.

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟76

"هر بخش از بدن انسان که با ارسال پیام به بصل النخاع در پایان دم مؤثر است، ............"

الف- در خارج از مغز قرار دارد.

ب- در باالی بصل النخاع قرار دارد.

ج- حجم هوای باقی مانده را کاهش می دهد.

2 (2 1 (1

صفر (4 3 (3

در انسان، مقدار ............ خون حمل می شود، بیش از ............ خون است.77

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 یک از گزینه های زیر صحیح است؟78

در دیوارۀ نای و نایژه ها، حلقه های C شکل وجود دارد. (1

در دیوارۀ نای همانند دیوارۀ لوله گوارش، می توان غدد ترشحی را در الیه زیرمخاط مشاهده کرد. (2

به علت وجود غضروف در دیوارۀ نای، حرکت لقمه های بزرگ غذا آسان می شود. (3

پردۀ صوتی می تواند نای را همیشه باز نگه دارد. (4
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ساختار تنفسی دوزیستان برخالف ساختار تنفسی کرم خاکی چه مشخصه ای دارد؟79

در جانوران بالغ مقدار کمی از تبادالت گازی از راه تنفس پوستی انجام می شود. (1

آبشش های نوزاد دوزیستان، ساده ترین ساختار در اندام های تنفسی مهره داران است. (2

شبکۀ مویرگی زیرپوستی مویرگ های فراوان دارد که تراکم آن در نواحی مختلف بدن متفاوت است. (3

در محل ساختار تنفسی جانور بالغ، تبادل گازی با یاخته هایی صورت می گیرد که در مغز استخوان تولید شده اند. (4

کدام عبارت صحیح است؟80

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

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟81

"در انسان با مسطح شدن عضله ای که در تنفس آرام و طبیعی مهم ترین نقش را دارد، ............."

مقداری از هوای جاری دمی در مجاری تنفسی باقی می ماند. (1

جناغ سینه به سمت جلو حرکت می نماید. (2

حبابک ها به طور طبیعی باز می شوند. (3

دنده ها به سمت پا�ن حرکت می کنند. (4

پس از پایان یک بازدم عمیق، زمانی که ماهیچۀ اصلی مؤثر در تنفس آرام و طبیعی به شکل مسطح در می آید، ............82

حجم هوای موجود در شش ها اندکی کمتر از ۳۰۰۰ میلی لیتر است. (1

فشار هوای درون شش ها نسبت به فشار هوای بیرون مثبت است. (2

حجم هوایی معادل 500 میلی لیتر وارد کیسه های حبابکی می شود. (3

استخوان جناغ برخالف دنده ها به سمت باال و جلو حرکت می کند. (4

در مورد شکل زیر کدام نادرست است؟83

A الیۀ مخاطی را نشان می دهد که از یاخته های استوانه ای ساخته شده (1

است.

B یکی از الیه های دیوارۀ نای است که حاوی غدد ترشحی می باشد. (2

C یکی از انواع بافت پیوندی را نشان می دهد که در باز نگه  داشتن مجرای (3

نای نقش دارد.

E یکی از انواع بافت ماهیچه ای اسکلتی را نشان می باشد که عملکرد غیرارادی (4

دارد.
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کدام گزینه در ارتباط با تنفس ستارۀ دریایی صحیح است؟84

بیشتر تبادالت گازی با محیط از طریق پوست آن صورت می گیرد. (1

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

همۀ یاخته های بدن آن می توانند به طور مستقل به تبادل گاز با محیط بپردازند. (3

مایعات بدن از طریق کانال هایی در زیر پوست، گازهای تنفسی را جابه جا می کنند. (4

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟85

"در شش های انسان، بخش ایجادکنندۀ ساختار اسفنج گونه ............ بخش ایجادکنندۀ ساختار تار عنکبوت مانند، ............ است."

همانند - دارای یاخته هایی با فضای بین یاخته ای اندک (1

همانند - مستقیمًا با یاخته های سرشار از هموگلوبین، در تماس (2

برخالف - در دیوارۀ خود دارای یاخته هایی با توانایی حرکت (3

برخالف - در دیوارۀ خود فقط واجد 1 نوع یاخته از نظر شکل ظاهری (4

در رابطه با فعالیت آنزیم کربنیک انیدراز در گویچه های قرمز، کدام یک از گزینه های زیر زودتر از سایرین رخ می دهد؟86

با رسیدن یون بی کربنات به شش ها، کربن دی اکسید از ترکیب آن آزاد می شود. (1

کربنیک اسید به سرعت به یون های بی کربنات و هیدروژن تجزیه می شود. (2

يون بی کربنات از گویچۀ قرمز خارج و به خوناب وارد می شود. (3

از ترکیب آب با کربن دی اکسید کربنیک اسید پدید می آید. (4

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟87

"عطسه ............ سرفه ............"

همانند - از سازوکارهای بیرون راندن مواد خارجی است. (1

برخالف - هوا را با فشار از طریق دهان خارج می کند. (2

برخالف - گازهای نامطلوب را فقط از راه بینی خارج می کند. (3

همانند - فقط زمانی ایجاد می شود که ذرات خارجی مضر به حبابک ها برسند. (4

چند مورد از موارد زیر، در هر دو فرآیند "دم و بازدم عادی" در انسان سالم، مشاهده می شود؟88

الف) تغ�ر حجم قفسۀ سینه

ب) تنظیم میزان جریان هوا توسط نایژه ها

ج) کمتر بودن فشار مایع جنب از فشار جو

د) جابه جا شدن دنده ها توسط انقباض ماهیچه های بین دنده ای

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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ماهیچه های بین دنده ای ...........89

با استخوان برخالف پردۀ جنب ارتباط دارند. (1

عامل اول افزایش حجم قفسۀ سینه هستند. (2

داخلی، دنده ها را به سمت باال و جلو جابجا می کنند. (3

خارجی، به همراه ماهیچه های شکمی باعث کاهش حجم قفسه سینه می شوند. (4

دربارۀ بخش مبادله ای دستگاه تنفس انسان نمی توان گفت، ...........90

حبابک ها فقط در کیسه های حبابکی نیستند. (1

درشت خوارها، بزرگ ترین یاخته های دیوارۀ حبابک ها هستند. (2

جهت جریان هوا در حبابک های شش انسان، به صورت دوطرفه است. (3

در حبابک ها، در جاهای متعدد بافت پوششی حبابک و مویرگ هر دو از یک غشای پایۀ مشترک استفاده می کنند. (4

باتوجه به حجم های تنفسی انسان سالم، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟91

"مقدار حجم هوایی که با یک ............ می شود، ............ است."

دم عمیق پس از دم معمولی، وارد شش ها - با مجموع مقدار هوای ذخیرۀ بازدمی و باقی مانده برابر (1

بازدم عمیق پس از بازدم معمولی، از شش ها خارج - از نصف حجم ذخيرۀ دمی بیشتر (2

دم عادی پس از بازدم عادی، وارد شش ها - از مقدار حجم هوای باقی مانده بیشتر (3

بازدم عمیق پس از دم عمیق، از شش ها خارج - برابر با ظرفیت حیاتی شش ها (4

چند مورد از عبارات زیر، دربارۀ "نوعی جانور مهره دار که معدۀ آن بین چینه دان و سنگدان قرار دارد"، صحیح است؟92

الف) واجد چهار انگشت در هر پای خود است.

ب) معدۀ آن برخالف معدۀ انسان، کیسه ای شکل نیست.

ج) کبد آن در مجاورت سنگدان قرار دارد و توسط مجرایی به رودۀ باریک متصل است.

د) جریان پیوسته ای از هوای تازه در مجاورت بخش مبادله ای دستگاه تنفس آن برقرار می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

در محلی از دستگاه تنفس انسان که مسافت انتشار گازها به حداقل ممکن رسیده است، ............93

دیواره حاوی سه نوع یاختۀ مختلف وجود دارد. (1

اغلب یاخته های پوششی سنگفرشی، ترشح عامل سطح فعال را بر عهده دارند. (2

ترشح عامل سطح فعال، در نوزادان زودرس نیز مشاهده می شود. (3

گاز  همواره با عبور از دو غشای پایه، از خوناب خارج می شود. (4CO۲
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در ارتباط با هر بخش از مجاری هادی درون شش های یک فرد سالم و بالغ که ............ در دیوارۀ خود دارد، نمی توان گفت که94

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

ماهیچۀ مخطط اسکلتی - دارای سلول های پوششی سنگفرشی مژک دار در سطح درونی خود است. (1

فقط غضروف های C شکل - در ارسال پیام عصبی به مراکز تنفس نقش دارد. (2

غضروف هایی به صورت قطعه قطعه - در کنترل میزان هوای ورودی به حبابک ها نقش اصلی دارد. (3

یاختۀ استوانه ای مژک دار - فاقد بافت پیوندی غضروف در دیوارۀ خود است. (4

چند مورد از موارد زیر، بیانگر ویژگی فقط "گروهی از یاخته های دیوارۀ حبابک ها" در دستگاه تنفس انسان سالم است؟95

الف) بیگانه خواری باکتری ها و ذرات گردوغبار

ب) ترشح عامل سطح فعال

ج) تولید کربنیک اسید توسط نوعی آنزیم

2 (2 1 (1

صفر (4 3 (3

در گوسفند، بخشی از مجاری تنفسی که دارای حلقه های غضروفی کامل در ساختار خود است، معادل قسمتی از مجاری تنفسی96

انسان سالم و بالغ است که ............

در حالت طبیعی، در طی یک دم و بازدم می تواند در تماس با حجم هوایی قرار بگیرد که هیچ گاه از شش ها خارج نمی شود. (1

فاقد مخاط مژک دار است و در انتهای خود به ساختاری شبیه به خوشۀ انگور ختم می شود. (2

هیچ یک از یاخته های آن توانایی ترشح عامل کاهندۀ نیروی کشش سطحی را ندارند. (3

این مجاری به طور کامل درون قفسۀ سینۀ انسان و خارج از شش ها قرار دارند. (4

در هنگام انقباض ماهیچه(های) ............، ممکن نیست ............97

دیافراگم - ماهیچه های بین دنده ای خارجی نیز در حال انقباض باشند. (1

بین دنده ای داخلی - ماهیچه های شکمی در حال انقباض باشند. (2

شکمی - ماهیچۀ دیافراگم در حال استراحت باشند. (3

ناحیۀ گردن - جناغ به سمت پا�ن و عقب حرکت کند. (4

در پی فعالیت آنزیم کربنیک انیدراز در گویچه های قرمز بالغ، ابتدا ............98

کربنیک اسید به سرعت به یون بی کربنات و هیدروژن تجزیه می شود. (1

يون بی کربنات از گویچۀ قرمز خارج و به خوناب وارد می شود. (2

از ترکیب آب با کربن  دی اکسید، کربنیک اسید پدید می آید. (3

اتصال یون هیدروژن به هموگلوبین، از اسیدی شدن خون جلوگیری می کند. (4
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کدام گزینه دربارۀ هریک از دو انشعاب ایجادشده در انتهای نای صحیح است؟99

قادر به تبادل گازها بین هوا و خون نیستند. (2 فاقد غضروف در دیوارۀ خود هستند. (1

فاقد ماهیچه در دیوارۀ خود هستند. (4 به طور کامل درون شش ها قرار دارند. (3

کدام عبارت در مورد بخشی از مجاری تنفسی که روی آن چندین حبابک وجود دارد، نادرست است؟100

همانند نایژک انتهایی، توان مناسب برای تنگ و گشاد شدن را دارد. (1

همانند کیسه های حبابکی، در بخش مبادله ای دستگاه تنفس قرار دارد. (2

برخالف نای، فاقد ساختاری است که مجرای آن را همیشه باز نگه می دارد. (3

برخالف نایژۀ اصلی، نمی تواند ناخالصی های هوا را در مادۀ مخاطی به دام اندازد. (4

Mohadeseh
Rectangle


