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گزینه 3 1

منظور سؤال، کبد است که آهن آزادشده از هموگلوبین می تواند در آن ذخیره شود. کبد در فرد بالغ محل تولید گویچه های خونی

نیست (البته با ترشح اریتروپویتین می تواند تولید گویچه های خونی را در مغز استخوان تحریک کند).

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: درست. کبد با تولید و ترشح صفرا که حاوی کلسترول است، درواقع در تولید و دفع کلسترول نقش دارد.

گزینۀ 2: درست. برخی یاخته های درون ریز پراکنده در کبد هورمون اریتروپویتین ترشح می کنند که محرک خون سازی در مغز

استخوان است.

گزینۀ 4: درست. در کبد، مغز استخوان و طحال مویرگ های ناپیوسته وجود دارد که در آن برخالف سایر مویرگ ها، فاصلۀ

یاخته های بافت پوششی می تواند بسیار زیاد باشد.

گزینه 3 2

میان یاختۀ بازوفیل دانه دار است و هستۀ آن از دو قسمت روی هم افتاده تشکیل شده است. بازوفیل در حساسیت نقش دارد.

به این ترتیب که نسبت به مولکول ها و موادی که بی خطر هستند، واکنش نشان می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: بازوفیل ها در شناسایی آنتی ژن نقشی ندارند. آنتی ژن ها توسط لنفوسیت ها شناسایی می شوند.

گزینۀ 2: مونوسیت پس از دیاپدز به درشت خوار تبدیل می شود. توجه داشته باشید که نوعی درشت خوار اصًال معنی ندارد.

گزینۀ 4: آنزیم الزم برای شروع مرگ برنامه ریزی  شده توسط یاخته های کشندۀ طبیعی و لنفوسیت T کشنده به یاخته های سرطانی

وارد می شود. توجه داشته باشید که بر اساس اطالعات کتاب درسی سال یازدهم، می توان گفت بدون این آنزیم ها نیز مرگ

برنامه ریزی  شده درون یاخته می تواند شروع شود. پس ممکن است درون بازوفیل نیز مرگ برنامه ریزی  شده بدون دخالت

لنفوسیت کشندۀ طبیعی و لنفوسیت T کشنده انجام شود.

Mohadeseh
Rectangle

Mohadeseh
Rectangle



2لرنیتو 1398 /5

گزینه 2 3

منظور سؤال، شته (نوعی حشره) است که می دانیم اسکلت خارجی آن عالوه بر کمک به حرکت (اتصال به ماهیچه ها) نقش

حفاظتی نیز دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. قلب حشرات دارای تعدادی منفذ دریچه دار برای ورود خون (همولنف) است که هنگام انبساط قلب باز و هنگام

انقباض قلب بسته اند.

گزینۀ 3: نادرست. با تحریک هر گرۀ عصبی در حشرات، ماهیچه های مربوط به همان بند تحریک می شوند.

گزینۀ 4: نادرست. حشرات یک طناب عصبی دارند و توصیف دو طناب عصبی موازی مربوط به کرم پهن پالناریا است نه حشرات.

گزینه 2 4

بخش 3 همان میوکارد است که با رشته های عصبی در ارتباط است. بخش 4 همان آندوکارد است که ارتباطی با رشته های عصبی

ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: درست. هر دو بخش 1 (پریکارد) و 2 (اپی کارد) دارای بافت پیوندی رشته ای (متراکم) هستند و در ساختار خود رشته های

پروتئینی کالژن و االستین دارند.

گزینۀ 3: درست. در ساختار تارهای ماهیچه ای میوکارد (بخش 3) صفحات بینابینی وجود دارد ولی در آندوکارد، پریکارد و اپی کارد

صفحۀ بینابینی یافت نمی شود.

گزینۀ 4: درست. بخش های 1 (پریکارد) و 2 (اپی کارد) و 4 (آندوکارد) همگی دارای بافت پوششی سنگفرشی ساده هستند که در

آن فاصلۀ میان  یاخته ها بسیار اندک است.

گزینه 1 5

در جنین انسان عالوه بر مغز استخوان کبد، طحال و کیسۀ زرده نیز تولیدکنندۀ یاخته های خونی هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

، pH خون را تنظیم کند. گزینۀ ۲: هموگلوبین نوعی پروتئین ۴ رشته ای است که می تواند با جذب 

گزینۀ ۳: در یک فرد بالغ، منشأ یاخته های خونی (گویچه های سفید و قرمز)، یاخته های بنیادی مغز استخوان (میلوئیدی و

لنفوئیدی) است.

گزینۀ ۴: پالکت از تغ�ر یاخته های مگاکاریوسیت ساخته می شود. این یاخته ها از یاخته های میلوئیدی منشأ می گیرد.
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گزینه 3 6

اندام مورداشاره صورت سؤال کبد است و موارد الف، ب و د به درستی بیان شده است.

بررسی موارد:

الف) درست؛ کبد در تولید کلسترول نقش دارد.

ب) درست؛ کبد با تولید و ترشح اریتروپویتین در خون سازی و تقسیم یاخته های بنیادی نقش دارد.

ج) نادرست؛ یاخته های بنیادی کبد در یک فرد بالغ فاقد توانایی خون سازی است و از تقسیم آن ها یاخته های کبدی و یاخته های

مجرای صفرا ساخته می شود.

د) درست؛ کبد اندامی است که در آن مویرگ های ناپیوسته (با فاصلۀ زیاد در بین یاخته های پوششی) مشاهده می شود.

گزینه 3 7

B دریچۀ سینی سرخرگ ششی است.

گزینه 1 8

باتوجه به شکل زیر که مراحل چرخۀ ضربان قلب را نشان می دهد، انتشار انقباض بطن ها از پا�ن به باال و انتشار انقباض دهلیزها از

باال به پا�ن است.

گزینه 4 9

با انقباض یک تار ماهیچه ای دهلیز، تمام تارهای ماهیچه ای دهلیزها (چپ و راست) به انقباض درمی آیند، زیرا بین این یاخته های

ماهیچه ای صفحات بینابینی وجود دارد. ازآنجاکه بین دهلیزها و بطن ها بافت عایق وجود دارد انقباضات آن ها جدا از هم صورت

می گیرد.

گزینه 2 10

پیراشامه (پریکارد) کیسۀ محافظتی دوالیه است که بین الیه های خارجی و داخلی آن (برون شامه یا اپی کارد) مایع آب شامه ای قرار

دارد.

Mohadeseh
Rectangle



4/5لرنیتو 1398

گزینه 3 11

دستگاه عصبی مرکزی دارای مویرگ های پیوسته است، درضمن وجود حفره برای مویرگ های ناپیوسته است نه مویرگ های

پیوسته.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: مویرگ های مغزی ممکن است هیچ منفذی نداشته باشند، پس می توانند دارای منفذ باشند.

گزینۀ2: باتوجه به شکل زیر، در مویرگ های ناپیوسته، غشای پایه ناقص مشاهده می شود.

گزینۀ4: در روده (اندامی در لولۀ گوارش) مویرگ های منفذدار دیده می شود.

گزینه 4 12

نقطۀ B در مرحلۀ انقباض بطنی است و نقطۀ E در مرحلۀ انبساط قلب قرار دارد که در هر دوی این مرحله ها، یاخته های

ماهیچه ای دهلیزها در حال استراحت (دیاستول) قرار دارند.

گزینه 2 13

کمترین حجم خون درون بطن ها در انتهای مرحلۀ  ثانیه انقباض بطنی و پیش از باز شدن دریچه های دهلیزی - بطنی است

که در بخش پا�ن  روی موج T مشاهده می شود.

۰/۳

گزینه 2 14

ویتامین موردنیاز در روند تولید گویچۀ قرمز ویتامین  است که بااتصال به فاکتور داخلی معده به  روش درون بری در رودۀ

باریک جذب می شود. رسوب کلسترول در کیسۀ صفرا، تأثیری در روند جذب این ویتامین نخواهد داشت.

B۱۲

گزینه 2 15

هنگامی که بافتی یا گرده ای آسیب می بیند باعث ترشح آنزیم پروترومبیناز می شود و این آنزیم برای آنکه بتواند پروترومبین را به

ترومبین تبدیل کند تا در نهایت لخته ایجاد شود، نیاز به یون  و ویتامین  دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: همان طور که می دانید پروترومبین قبًال ساخته شده است و در خون وجود دارد، پس ترشح آنزیم پروترومبیناز بعد از تولید

ترومبین عمل نمی کند.

گزینۀ3: رشته های پروتئینی نامحلول فیبرین (نه فیبرینوژن)، یاخته های خونی و گرده ها را در برگرفته اند و لخته تشکیل می دهند.

گزینۀ4: طبق نمودار و تولید لخته در آنزیم پروترومبیناز بعد از تولید فیبرینوژن عمل نمی کند، زیرا فیبرینوژن قبًال در خون ساخته

شده و وجود دارد.
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گزینه 4 16

چون دریچه 2 و 3 لختی باز بوده و خون ورودی به دهلیزها، وارد بطن ها می شود و خون جمع نمی شود!

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: چون حدودًا یک دوره کامل یعنی 0/8 ثانیه می شود!

گزینۀ2: چون هنوز دریچه های 2 و 3 لختی بازند و خون از دهلیزها وارد بطن ها می شود!

گزینۀ3: چون بین صدای دوم و اول بعدی، انقباض دهلیزها و استراحت عمومی را داریم، پس موج P کامل اما فقط Q تا R را به

صورت کامل داریم!

گزینه 1 17

پروتئین های موجود در پالسما نقشی در حمل گازهای تنفسی ندارند.

گزینه 2 18

مویرگ های کلیه و روده، منفذدار است و مویرگ های طحال، جگر و مغز استخوان، ناپیوسته است.

گزینه 4 19

دریچه های سینی، دریچه های سرخرگی و دریچه های میترال و سه لختی، دریچه های قلبی هستند. در فاصلۀ صدای دوم یعنی

بسته شدن دریچه های سینی تا صدای اول قلب یعنی بسته شدن دریچه های میترال و سه لختی که حدود 0/5 ثانیه به طول

می انجامد، دریچه های قلبی باز و دریچه های سرخرگی بسته اند.

گزینه 3 20

سه گروه یاختۀ بنیادی در مغز استخوان وجود دارد:

1- یاخته های بنیادی مغز استخوان

2- یاخته های بنیادی میلوئیدی

3- یاخته های بنیادی لنفوئیدی که هر سه حداقل دو نوع یاخته تولید می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: مونوسیت ها از گویچه های سفید بدون دانه هستند که از یاختۀ بنیادی میلوئیدی منشأ می گیرند.

گزینۀ2: از میان اندام های لنفی در افراد بالغ فقط مغز استخوان در خون سازی و تولید گویچۀ قرمز نقش دارد نه اغلب آنها.

گزینۀ4: گرده ها نیز از یاخته های بنیادی میلوئیدی منشأ می گیرند، اما قطعه ای از یاخته هستند نه یاختۀ کامل.
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