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نام و نام خانوادگی

زیست شناسی

کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟1

"در همۀ جانورانی که توانایی ............ را دارند، ............"

تشکیل حلقۀ دفاعی به دور جوان ترها - گازهای تنفسی بین انشعابات نای و همۀ سلول های بدن مستقیمًا مبادله می شوند. (1

تولید فرومون های جنسی - انتقال گازهای تنفسی به طور عمده از طریق پروتئین های آهن دار خون صورت می گیرد. (2

انجام رفتار نقش پذیری - سطح مبادلۀ اکسیژن و دی اکسید کربن، کامًال به درون بدن منتقل شده است. (3

دفع اوره - با رسیدن اکسیژن به مایع بین سلولی، تنفس واقعی سلول های بدن انجام می شود. (4

کدام عبارت، در مورد همۀ جانورانی صادق است که بهترین شرایط ایمنی و تغذیه ای برای جنین آن ها مهيا گشته است؟2

هوا به وسیلۀ مکش حاصل از فشار مثبت به شش های آن ها وارد می شود. (1

بخش جلویی طناب عصبی شکمی آن ها، برجسته شده و مغز را تشکیل داده است. (2

شبکه های مویرگی ترشح کنندۀ مایع مغزی- نخاعی، فقط در خارج از بطن های ۱ و ۲ مغز آن ها قرار دارد. (3

ویژگی ساختار قلب آن ها به ترتیبی است که حفظ فشار خون در سامانۀ گردشی مضاعف را آسان می کند. (4

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟3

"در انسان، به منظور انجام هر نوع عمل ............ ماهیچه یا ماهیچه های ............"

بازدم - شکمی منقبض می شوند. (1

دم - ناحیۀ گردن انقباض می یابند. (2

دم - دیافراگم فقط نقش اصلی را بر عهده دارد. (3

بازدم - بین دنده ای خارجی به حالت استراحت درمی آیند. (4

سامانۀ گردشی مضاعف برای نخستین بار در گروهی از جانوران شکل گرفت. کدام ویژگی دربارۀ این گروه از جانوران نادرست4

است؟

هوا به وسیلۀ مکش حاصل از فشار منفی به شش های آن ها وارد می شود. (1

الروی آن ها دارای آبشش های خارجی بیرون زده از سطح بدن است. (2

در شرایطی، بازجذب آب از مثانۀ آن ها به خون افزایش می یابد. (3

بیشتر تبادالت گازی آن ها از طریق پوست انجام می گیرد. (4
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در انسان، کدام مورد دربارۀ الیه ای از ساختار بافتی دیوارۀ نای که در تماس با الیۀ مخاط قرار دارد، صادق نیست؟5

دارای رگ های خونی و اعصاب است. (2 تعدادی غدد ترشحی دارد. (1

یاخته های استوانه ای مژک دار دارد. (4 به اليۀ غضروفی- ماهیچه ای چسبیده است. (3

کدام عبارت نادرست است؟6

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

برای تع�ن سرعت و ترکیب شيرۀ پروردۀ گیاه می توان از نوعی جاندار استفاده کرد. کدام ویژگی دربارۀ این جاندار صادق است؟7

مغز آن، از چند گرۀ مجزا تشکیل شده است. (1

همولنف آن از طریق منافذ دریچه دار به قلب بازمی گردد. (2

دهانۀ قیف مژک دار سامانۀ دفعی آن، مستقیمًا با مایعات بدن ارتباط دارد. (3

تنفس آن از طریق برجستگی های کوچک و پراکندۀ پوستی صورت می گیرد. (4

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟8

"در انسان، به منظور انجام هر نوع عمل ............، ماهیچه یا ماهیچه های ............

دم - گردن، به افزایش حجم قفسۀ سینه کمک می نماید. (1

بازدم - بین دنده ای داخلی، به انقباض درمی آیند. (2

دم - دیافراگم، از حالت گنبدی خارج می شود. (3

بازدم - شکمی، از نظر طول کوتاه می شود. (4

کدام یک جزء بخش مبادله ای دستگاه تنفس نیست؟9

کیسۀ حبابکی (2 حلقۀ غضروفی (1

نایژک مبادله ای (4 بخش ترشح کنندۀ عامل سطح فعال (3

در دیوارۀ حبابک، یاخته های نوع دوم ............ یاخته های نوع اول ...................10

برخالف - فراوان ترند. (1

همانند - در برخی نقاط فاقد غشای پایه هستند. (2

همانند - در تبادل گازهای تنفسی نقش دارند. (3

برخالف - باکتری ها و ذرات گرد و غبار واردشده به حبابک را نابود می سازند. (4

Mohadeseh
Rectangle



3/4لرنیتو 1399

کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟11

"در کرم خاکی برخالف پالناریا ............"

سامانۀ دفعی در بخشی از طول با شبکۀ مویرگی ارتباط دارد. (1

سازوکارهایی وجود دارد که مشابه ایمنی غیراختصاصی عمل می کنند. (2

رگ شکمی به صورت قلب اصلی عمل می کند و خون را به جلو می راند. (3

مواد غذایی ابتدا گوارش برون یاخته ای و سپس گوارش درون یاخته ای می یابند. (4

کدام عبارت در ارتباط با کلیه های یک فرد سالم نادرست است؟12

با حضور نوعی ترکیب شیمیایی در خون، از حجم ادرار واردشده به مثانه کاسته می شود. (1

انشعابات سرخرگ وابران در اطراف لوله های پیچ خوردۀ گردیزه (نفرون) یافت می شود. (2

به محض ورود مواد به اولین بخش گردیزه (نفرون)، فرآیند بازجذب آغاز می شود. (3

نوعی ترشح درون ریز به طور حتم بر دو مرحله از مراحل تشکیل ادرار تأثیرگذار است. (4

سامانۀ دفعی در زنبور برخالف سامانۀ دفعی در کرم خاکی چه مشخصه ای دارد؟13

در دو انتها باز است. (2 به روده تخلیه می شود. (1

در بخشی از طول با شبکۀ مویرگی ارتباط دارد. (4 نزدیک به انتها به صورت مثانه در آمده است. (3

چند مورد، در ارتباط با کلیه های یک فرد سالم صحیح است؟14

الف) در پی حضور نوعی ترکیب شیمیایی در خون، از حجم ادرار واردشده به مثانه کاسته می شود.

ب) سرخرگ آوران در اطراف بخش های مختلف گردیزه (نفرون) منشعب می شود.

ج) نوعی ترشح درون ریز به طور حتم بر دومین مرحلۀ ساخت ادرار تأثیرگذار است.

د) به محض ورود مواد به اولین بخش گردیزه (نفرون) فرآیند بازجذب آغاز می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

بخشی از گردیزه که شبیه قیف است ............... بخشی از کلیه که ساختاری شبیه قیف دارد .....................15

همانند - در تولید ادرار نقش دارد. (1

همانند - با میزنای در ارتباط است. (2

برخالف - در ارتباط با شبکۀ مویرگی تشکیل دهندۀ سرخرگ وابران است. (3

برخالف - به بخش مرکزی تعلق دارد. (4
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کدام، عبارت را به نادرستی کامل می کند؟ "آمونیاک....................."16

برخالف اوره در خارج از کبد نیز تولید می شود. (1

همانند کراتینین در ماهیچه ها نیز تولید می شود. (2

برخالف اوریک اسید از تجزیۀ آمینواسیدها نیز ایجاد می شود. (3

همانند فراوان ترین مادۀ دفعی آلی در ادرار، در ساختار خود کربن دارد. (4

کدام عبارت   نادرست است؟ "در یک فرد بالغ ..............."17

بافتی که اطراف هر کلیه را احاطه کرده، دارای رشته های کالژن است. (1

در اثر تحلیل رفتن بافت چربی اطراف کلیه، احتمال تاخوردگی میزراه وجود دارد. (2

بخشی از کلیه ها توسط بافت استخوانی محافظت می شود. (3

ناف کلیۀ سمت راست نسبت به ناف کلیۀ سمت چپ، قدری پا�ن تر است. (4

در سامانۀ دفعی پروتونفریدی در پالناریا، ........... متانفریدی در کرم خاکی ...........18

برخالف - شبکۀ مویرگی در اطراف لوله ها دیده می شود. (1

همانند - مایع می تواند از منافذ سطح بدن دفع شود. (2

برخالف - یاخته های شعله ای تاژک دار در هدایت مایعات نقش دارند. (3

همانند - بیشتر دفع نیتروژن بدن صورت می گیرد. (4

عوامل محافظت کننده از کلیه همگی ............19

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 لپ کلیه برخالف .............20

ستون های کلیه انشعابات سرخرگی وجود دارد. (1

کپسول کلیه بافت پیوندی رشته ای حضور دارد. (2

هرم های کلیه همۀ بخش های هر نوع گردیزه ای وجود دارد. (3

ناف کلیه لگنچه وجود دارد. (4
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