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نام و نام خانوادگی

زیست شناسی

چند مورد عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟1

"در انسان، ............ می تواند متأثر از دستگاه عصبی خودمختار باشد و سایر بخش های دستگاه عصبی محیطی، همگی در

............ نقش دارند."

* انجام انقباض عضالت موجود در دیوارۀ سرخرگ ها - انتقال دستور انقباض ارادی هر عضلۀ متصل به استخوان

* تنظیم ترشح هر غدۀ برون ریز - انجام هر انعکاس غیرارادی عضالت بدن در پاسخ به نوعی محرک

* تغ�ر میزان سوخت وساز تارهای کند عضلۀ توأم - پاسخ دهی به گروهی از محرک های مختلف

* تنظیم میزان هر حرکت کرمی دیوارۀ لولۀ گوارش - در اتصال مغز و نخاع به بخش های دیگر بدن

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

کدام گزینه عبارت زیر را به طور نامناسب کامل می کند؟2

"در انسان ............، در رسیدن حجم هوای موجود در شش ها به ............ میزان ممکن، مؤثر است."

گنبدی شکل شدن دیافراگم (میان بند) - کمترین (1

کاهش فاصلۀ میان استخوان جناغ و ستون مهره ها - کمترین (2

کوتاه شدن طول سارکومر ماهیچه های بین دنده ای داخلی - بیشترین (3

اتصال پروتئین های اکتین و میوزین در ماهیچۀ بین دنده ای خارجی - بیشترین (4

کدام گزینه، عبارت زیر را بهنادرستی تکمیل می کند؟3

"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.
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دربارۀ ساختاری که در تصویر با عالمت سؤال مشخص شده است کدام گزینه درست است؟4

در اکثر جاندارانی که دارای اسکلت خارجی و حفرۀ درونی هستند، مشاهده می شود. (1

همانند غدد نزدیک چشم یا زبان خزندگان بیابانی، قطرات غلیظ نمک دفع می کند. (2

همانند سامانۀ دفعی مژک دار در پالناریا، نقش اصلی دفع مواد نیتروژن دار را ندارد. (3

مایعات دفعی را که به طور فعال از سلوم دریافت می کند از منافذ نزدیک شاخک دفع (4

می کند.

کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی کامل می کند؟5

"جانوری که در شکل زیر دیده می شود، نمی تواند ............ داشته باشد"

همانند گوش داخلی در انسان، پردۀ صماخ (1

همانند جانوری که دارای کیسه های معده است، مویرگ (2

برخالف جانوری که حفرۀ گوارشی دارد، متانفریدی (3

برخالف جانوری که قلب سه حفره ای دارد، اسکلت خارجی (4

در بدن انسان سالم و بالغ، ماهیچه ای که در انعکاس عقب کشیدن دست در برخورد با جسم داغ منقبض می شود، ............6

برخالف ماهیچۀ میان بند دارای خطوط تیره و روشن است. (1

همانند هر ماهیچۀ ارادی سبب حرکت استخوان می شود. (2

برخالف یاخته های ماهیچه ای قلبی، دارای بیش از یک هسته هستند. (3

همانند ماهیچه های مؤثر در بازدم عمیق، از نمای جلوی بدن دیده می شود. (4

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟7

"هر جانور مهره داری که ............ دارد، قطعًا ............ دارد."

الف) سازوکار تهویه ای با پمپ فشار مثبت - قلب چهار حفره ای

ب) سازوکار تهویه ای با پمپ فشار منفی - معدۀ چهار قسمتی

ج) کلیه - اسکلتی استخوانی

د) گردش خون بسته - کلیه

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

باتوجه به شکل زیر، یاخته های بخش ............ یاخته های بخش ............8

۳ برخالف - ۲، با تولید و ترشح بی کربنات در خنثی کردن اثر اسیدی کیموس معده نقش دارند. (1

۱ همانند - ۳، در صورت آسیب دیدن، می توانند باعث کاهش جذب نوعی ویتامین مؤثر در انعقاد خون (2

شوند.

۱ همانند - ۲، با ترشح آنزیم لیپاز در گوارش چربی ها در بخش ۴ نقش دارند. (3

۳ برخالف - ۴، ذخایر یون های کلسیم درون شبکۀ آندوپالسمی خود دارند. (4
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کدام مورد، فقط دربارۀ بسیاری از ماهیچه های اسکلتی بدن انسان درست است؟9

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

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟10

"در صورت تنگ شدن رگ های دیوارۀ کیسه های هوایی شش ها، ............"

الف) ترکیب هموگلوبین با اکسیژن کاهش می یابد.

ب) این امر می تواند محرکی برای ترشح هورمون سلول های درون ریز کلیه باشد.

ج) مقدار خون مویرگ های کیسه های هوایی کاهش می یابد.

د) تولید الکتیک اسید در سلول های ماهیچه ای بدن می تواند افزایش یابد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

چند مورد دربارۀ مواد دفعی حاصل از تأمین انرژی در ماهیچه ها، درست بیان شده است؟11

الف) ممکن است مقادیر اضافی آن ها تجزیه شود.

ب) می توانند باعث تحریک گیرندۀ درد در ماهیچه ها شوند.

ج) می توانند در پی ترکیب آمونیاک و  در ماهیچه ها تولید شوند.

د) می توانند در تشکیل مواد دفعی نیتروژن دار ادرار نقش داشته باشند.

CO۲

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

در ارتباط با ماده ای که بیشتر انرژی الزم برای انقباض ماهیچه های اسکلتی بدن انسان را تأمین می کند، کدام عبارت زیر صحیح12

است؟

همواره برای تولید ATP از آن، به اکسیژن نیاز است. (1

همواره حاصل آبکافت نشاسته به کمک آنزیم های گوارشی در لولۀ گوارش است. (2

به طور مستقیم با مصرف ATP به یاخته های دارای ریزپرز وارد می شود. (3

بدون اثر هورمون انسولین، می تواند به برخی یاخته های زندۀ بدن وارد شود. (4

جانوری که از آن برای تع�ن سرعت و ترکیب شيرۀ پرورده استفاده می شود، ............13

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
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باتوجه به شکل زیر کدام گزینه درست است؟14

بخش A به کنار هم ماندن استخوان ها در محل مفاصل متحرک کمک زیادی می کند. (1

بخش B نسبت به بافت پیوندی سست دارای سلول های کم و مادۀ زمینه ای فراوان است. (2

مایع درون بخش C توسط بخش A تولید می شود و جزء محیط داخلی بدن محسوب نمی شود. (3

رسوب بلورهای اوریک اسید در مفاصل دارای بخش D می تواند باعث ایجاد التهاب در مفصل شود. (4

کدام گزینه، دربارۀ شکل زیر نادرست است؟15

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.

............ ماهیچه ای که مهم ترین نقش را در تنفس طبیعی دارد، ............16

استراحت - پس از افزایش طول رشته های پروتئینی نازک و ضخیم در هر سارکومر اتفاق می افتد. (1

انقباض - با کمک عضالت شکمی منجر به ورود ۵۰۰ میلی لیتر هوا به مجاری تنفسی می شود. (2

استراحت - در کاهش حجم قفسۀ سینه برخالف کاهش فشار مایع بین دو الیۀ جنب نقش دارد. (3

انقباض - با ایجاد فشار منفی به طور مستقیم در سیاهرگ های پا، به صعود خون به قلب کمک می کند. (4

  نمی توان گفت به طورقطع ............17

افزایش هورمون کلسی تونین برخالف افزایش هورمون پاراتیروئید از پوکی استخوان می کاهد. (1

در تارهای ماهیچه ای سفید الکتیک اسید بیشتر و  کمتری نسبت به تارهای ماهیچه ای قرمز تولید می شود. (2

در گروهی از مفصل ها کپسول از بافت پیوندی رشته ای، استخوان را در محل مفصل احاطه نمی کند. (3

به دنبال تشکیل بیشتر کراتین فسفات،  بیشتری در اختیار تارهای ماهیچه ای قرار می گیرد. (4

ATP

ATP

کدام گزینه دربارۀ شکل زیر صحیح است؟18

"بخشی که در شکل با عالمت سؤال مشخص شده است، برخالف نوعی ساختار که ............ آن قرار دارد، ............"

در جلوی محل دوشاخه شدن - یاخته هایی دارد که ترشحات خود را به یک مجرای خاص می ریزند. (1

بالفاصله در پشت - حاوی یاخته های ماهیچه ای در دیوارۀ خود است. (2

در ابتدای - مجرای هوا را باز نگه می دارد. (3

بعد از محل دوشاخه شدن - دارای دیواره ای کامًال غضروفی است. (4
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چند مورد دربارۀ بخشی از لولۀ گوارش انسان سالم که چین خوردگی های غیردائمی دارد، درست است؟19

الف) در محیط قلیایی آن، آنزیم های پروتئازی فعال می شوند.

ب) به دنبال فعالیت مرکزی عصبی در بصل النخاع، غذا را پس از عبور از دو بنداره دریافت می کند.

ج) تحت تأثیر پیک های شیمیایی کوتاه برد و دوربرد قرار می گیرد.

د) همانند برخی یاخته های نفرون، ریزپرزهایی در غشاء گروهی از یاخته های خود دارند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

چند مورد، عبارت زیر را به طور نامناسب کامل می کند؟20

"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

در کلیه های آدمی، فرآیند ترشح ............ فرآیند تراوش ............21

برخالف - در تنظیم میزان PH خون نقش مهمی دارد. (1

همانند - تنها به روش فعال با صرف انرژی زیستی صورت می گیرد. (2

برخالف - به شبکۀ مویرگی که فقط در بخش مرکزی وجود دارد وابسته است. (3

همانند - تحت تأثیر برخی پیک های دوربرد دچار تغ�ر می شود. (4

کدام گزینه در ارتباط با تنظیم شیمیایی بدن انسان، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟22

"هورمون ............ برخالف ............ می تواند ............"

تیروئیدی - ضد ادراری - در کاهش pH ادرار نقش داشته باشد. (1

اکسی توسین - یون کلسیم - میزان تجزیۀ ATP در عضالت ناحیۀ لگن را افزایش دهد. (2

ضد ادراری - آلدوسترون - غلظت یون سدیم را در ادرار فرد سالم افزایش دهد. (3

کورتیزول - انسولین - فعالیت گروهی از یاخته های پوششی دیوارۀ نفرون ها را کاهش دهند. (4
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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 مؤثر23

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

باتوجه به تصویر زیر، چند مورد از موارد زیر درست است؟24

الف) با ورود ادرار به بخش 1، فرآیند بازجذب که اغلب به انرژی زیستی نیاز دارد آغاز می شود.

ب) در بخش 3 نسبت به بخش 4 مقدار فیبرینوژن و انسولین تغ�ر نمی کند.

ج) بخش 2 همانند بخش 1 در اسیدی شدن ادرار نقش ایفا می کند.

د) بخش 3 و 4 برخالف بخش های 1 و 2 دارای یاخته های دوکی شکل در ساختار خود هستند.

1 مورد (1

2 مورد (2

3 مورد (3

4 مورد (4

کدام گزینه دربارۀ تصویر زیر درست است؟25

در بخش ریزپرز خود دارای آنزیم هایی برای آبکافت دی ساکاریدها است. (1

برای هورمون آلدوسترون و هورمون پاراتیروئیدی دارای گیرنده است. (2

بیشتر جذب و بازجذب مواد غذایی در بدن از طریق آن صورت می گیرد. (3

دارای پروتئینی غشائی برای جذب همزمان سدیم و گلوتامات است. (4

در رابطه با لولۀ گوارش یک فرد سالم کدام گزینه از مشخصۀ هر یاختۀ هورمون سازی است که در نزدیکی پیلور قرار دارد؟26

با ترشح هورمون در نهایت موجب افزایش pH بخش ابتدایی رودۀ باریک می شود. (1

فضای بین یاخته ای کمی دارد و به کمک مادۀ زمینه ای به یاخته های دیگر متصل می شود. (2

پیک های دوربردی را ترشح و به درون خون وارد می کند تا فرآیندهای گوارشی تنظیم شود. (3

در بخش برون ریز غده ای قرار دارد که عالوه بر ترشح بی کربنات، با ترشح نوعی هورمون تجزیۀ گلیکوژن را ممکن می سازد. (4
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در هر ............27

بافت پوششی فضایی بین سلول ها وجود ندارد. (1

غدۀ برون ریز ترشح مواد به مجرا توسط سلول های پوششی انجام می گیرد. (2

بافت ماهیچه ای رشته های اکتین میوزین به صورت تارچه ها منظم شده اند. (3

بافت پوششی چندالیه فقط سلول های سنگفرشی یافت می شود. (4

چند مورد زیر در ارتباط با هر مجرایی از بخش هادی دستگاه تنفس درست است که در داخل قفسۀ سینه قرار دارد؟28

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

هر بافت استخوانی که طی فعالیت یاخته های غضروفی صفحات رشد تولید می شود، چه مشخصه ای دارد؟29

دارای تعداد زیادی سامانه های منظم هاورس است. (1

برای همۀ هورمون های آزادشده از غدد درون ریز ناحیۀ گلو گیرنده دارد. (2

در بین تیغه های استخوانی نامنظم خود حفره هایی دارد. (3

با یاخته های تولیدکنندۀ گویچه های قرمز تماس مستقیم دارد. (4

کاهش ............ همانند کاهش ............ می تواند منجر به ............ گردد.30

جذب ید موجود در غذا - فعالیت آنزیم های غدۀ تیروئید - عدم تولید کلسی تونین (1

ترشح هورمون آلدوسترون - ترشح هورمون کلسی تونین - افزایش چشم گیر حجم ادرار (2

ترشح هورمون تیموسین - ترشح هورمون آلدوسترون - افت عملکرد دستگاه ایمنی بدن (3

ترشحات بخش درون ریز لوزالمعده - ترشحات بخش برون ریز آن - تغ�ر میزان چربی بدن (4

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟31

"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

Mohadeseh
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چند مورد در ارتباط با فرومون ها، اطالعات درستی را بیان می کند؟32

گاه کند. الف) ممکن است، یک جانور را از وجود چندگونۀ مختلف در اطراف خودآ

ب) اگر از یک فرد ترشح شود، در افراد همان گونه، پاسخ های رفتاری ایجاد می کند.

ج) ممکن است یک جانور برای هشدار خطر حضور گونۀ دیگر، به هم گونۀ خود استفاده کند.

گاهی دهد. د) ممکن است برای تع�ن قلمرو به جانوران هم گونه آ

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

باتوجه به تصویر زیر که مربوط به کلیۀ انسان است، چند مورد از موارد زیر درست است؟33

- غلظت اریتروپویتین و فیبرینوژن موجود در "ب" بیشتر از بخش "الف" است.

- در ساختار بخش "ج" همانند بخش "ب" یاخته هایی با توان تولید االستین وجود دارد.

- تنظیم اصلی جریان خون در مویرگ میان "الف" و "ب" با عملکرد سلول های دوکی شکل این دو بخش است.

- افزایش هورمون غدد چهارگانۀ ناحیۀ گردن باعث افزایش یک یون معدنی در "ب" نسبت به "الف"

می شود.

2 مورد (1

3 مورد (2

4 مورد (3

1 مورد (4
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