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گزینه 3 1

بخش اعظم تنۀ استخوان زند زبرین (استخوان های دراز) دارای بافت استخوانی متراکم است که مجرای هاورس متعددی دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: بافت متراکم استخوان های دراز دارای مغز زرد است.

گزینۀ2: فضای بین سلولی بافت استخوانی زیاد است زیرا این بافت نوعی بافت پیوندی می باشد.

گزینۀ4: سلول های بافت استخوانی متراکم منظم و به صورت دایره های متحد المرکز در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.

گزینه 2 2

فقط جملۀ "ج" درست است و سه جملۀ دیگر غلط می باشند چون درازترین استخوان بدن، ران است که تنۀ آن عمدتًا از بافت

متراکم (با مغز زرد) و سر آن عمدتًا از بافت اسفنجی (با مغز قرمز) تشکیل شده و از باال با نیم لگن، مفصل گوی و کاسه ای ولی از

پا�ن با سر درشت نی، مفصل لوالیی دارد.

گزینه 3 3

ماهیچۀ پشت بازو (سه  سر بازو) ازطریق یک زردپی در باال به استخوان کتف متصل است که نوعی استخوان پهن می باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: هر سلول ماهیچه ای اسکلتی (تار) دارای تعدادی تارچه در سیتوپالسم خود است. ازطرفی بین تارچه ها شبکۀ

سارکوپالسمی (شبکۀ آندوپالسمی صاف تار ماهیچه ای) قرار گرفته است. به  این  ترتیب می توان نتیجه گرفت تارچه ها به هم

نچسبیده اند.

گزینۀ ۲: دقت کنید که در انقباض ایزومتریک، طول ماهیچه ثابت می ماند.

گزینۀ ۴: در انعکاس ها، انقباض ماهیچه های اسکلتی (مثًال ماهیچۀ سه  سر بازو در انعکاس زردپی زیر زانو) به صورت غیرارادی و

گاهانه انجام می شود. ناآ
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گزینه 2 4

تارهای ماهیچه ای اسکلتی دو نوع تند و کند هستند. همگی این تارها درنتیجۀ به هم پیوستن چندین یاخته به یکدیگر در دوران

جنینی ایجاد می شوند. به همین دلیل این یاخته ها چند هسته دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: تارهای کند بیشتر انرژی خود را از طریق هوازی کسب می کنند، نه تارهای تند!

گزینۀ ۳: بیشترین میزان انرژی الزم برای انقباض ماهیچه ها توسط گلوکز تأمین می شود. اگر گلوکز به اندازۀ کافی درون یاخته

موجود نباشد، در این حالت از کراتین فسفات و اسید چرب به عنوان منشأ انرژی استفاده می شود.

گزینۀ 4: داشتن میوگلوبیِن زیاد، ویژگی تارهای ماهیچه ای کند است، نه تارهای ماهیچه ای تند!

گزینه 2 5

در نیم لگن و شانه انسان، مفصِل گوی و کاسه ای وجود دارد ولی استخوان ران به درشت نی در زانو با مفصل لوالیی متصل می شود.

گزینه 3 6

ADP مصرف می شود، نه تولید! درواقع باید ATP دقت کنید که در فعالیت انقباض ماهیچه و حرکت سر میوزین روی رشتۀ اکتین

جدا شده و ATP به جای آن متصل شود.

این سؤال بر اساس شکل کتاب اشکاالتی دارد. از نظر شکل کتاب گزینه های ۱ و ۲ قابل استنباط نیستند. البته توجه کنید که در گزینۀ

2، گزینۀ 1 تأثیر می شود و گزینۀ 1 ادامۀ گزینۀ ۲ را بیان می کند. می توان برداشت کرد که از دید طراح سؤال این دو گزینه جمالت

درستی هستند.

گزینۀ 4: باتوجه به شکل، با جدا شدن ADP سر میوزین حرکت کرده و کل میوزین را به سمت خط Z سارکومر می کشاند.
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گزینه 3 7

محل تولید هورمون ضدادراری جسم سلولی نورون های هیپوتاالموس و محل ذخیره آن هیپوفیز پسین است. این هورمون در

هنگام لزوم آزاد می شود و با تأثیر روی کلیه ها سبب غلیظ شدن ادرار و درنتیجه حفظ آب بدن می شود.

گزینه 4 8

گلومرول در بخش قشری کلیه قرار دارد که در زیر میکروسکوپ دانه دار دیده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: تیموس در پشت استخوان جناغ و در جلوی نای قرار دارد.

گزینۀ 2: مخچه در پشت ساقه مغز و از دو نیمکره که در وسط آن ها بخشی به نام کرمینه قرار دارد تشکیل شده است.

گزینۀ 3: ماهیچۀ دو سر در پشت ران انسان قرار دارد.
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گزینه 1 9

موارد ۱ تا ۴ به ترتیب یاخته پشتیبان (سازندۀ غالف میلین)، گرۀ رانویه موجود روی آکسون یاختۀ عصبی حرکتی، سیناپس و

رشته های ماهیچه ای را نشان می دهد. در افراد مبتال به MS، یاخته های پشتیبانی که در سیستم عصبی مرکزی میلین می سازند، از

بین می روند.

بررسی سایر گزینه ها:

۲) در بسیاری از ماهیچه های بدن هر دو نوع تار ماهیچه ای تند و کند وجود دارد.

3) پروتئین انتقال دهندۀ سدیم- پتاسیم در یاختۀ عصبی همواره فعال است.

کسونی خارج می شوند. در برون رانی سطح غشای یاختۀ سازندۀ ناقل عصبی، ۴) ناقل های عصبی به روش برون رانی از انتهای آ

افزایش می یابد.

گزینه 2 10

موارد (ب) و (د) درست هستند.

بررسی موارد:

الف) نادرست. باتوجه به تصویر باال، هیچ گاه به ADP متصل به سر میوزین، فسفات اضافه نمی شود. فسفری شدن ADP که منجر

به تولید ATP می گردد به صورت اکسایشی (درون میتوکندری تارهای ماهیچه ای) یا در سطح پیش ماده (هم در مادۀ زمینۀ

سیتوپالسم و هم درون میتوکندری) صورت می گیرد.

ب) درست. پس ازاینکه گروه فسفات از سر میوزین رها شد، میوزین به اکتین متصل می شود و پس ازاینکه ADP از سر میوزین رها

شد، میوزین رشتۀ اکتین را با خود به حرکت درمی آورد.

ج) نادرست. اتصال ATP به سر میوزین منجر به جدا شدن سر میوزین از اکتین می گردد نه محکم شدن اتصال با آن!

د) درست. پس ازاینکه سر میوزین، اکتین را رها کرد، ATP متصل به سر میوزین با خاصیت آنزیمی سر میوزین تجزیه می شود که

باعث حرکت در جای سر میوزین می گردد.

گزینه 3 11

بسیاری از ماهیچه های اسکلتی انسان دارای هر دو نوع تار ماهیچه ای تند (برای حرکات سرعتی) و کند (برای حرکات استقامتی)

هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. انرژی الزم برای انقباض ماهیچه ها عمدتًا از سوختن گلوکز به دست می آید ولی برای انقباض طوالنی تر از

اسیدهای چرب استفاده می کند. دراین بین به طور جانبی کراتین فسفات هم می تواند با از دست دادن فسفات باعث بازتولید سریع

ATP شود ولی به تنهایی کارایی الزم را ندارد.

گزینۀ 2: نادرست. تمام یاخته های ماهیچۀ  اسکلتی از به هم پیوستن چند یاخته در دوران جنینی ایجاد شده اند نه بسیاری از آن ها.

گزینۀ 4: نادرست. گیرنده های مربوط به ناقل عصبی در غشای سلول قرار دارند نه درون سلول.
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گزینه 2 12

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 3 13

دقت کنید در خونریزی های شدید باید لخته تشکیل شود و درپوش پالکتی نمی تواند مانع خونریزی شود. درپوش پالکتی در

خونریزی های محدود مانع خونریزی می شود.

گزینه 4 14

منظور صورت سؤال شته است که نوعی حشره است.

بررسی همۀ گزینه ها:

گزينۀ "1": همۀ حشرات اسکلت بیرونی و توانایی دفع اوریک اسید دارند. (نادرست)

گزينۀ "2": حشرات دارای سامانۀ گردش باز هستند و فاقد مویرگ هستند. کرم خاکی دارای ساده ترین گردش خون بسته است.

همچنین این جانور خون و مویرگ دارد. (نادرست)

گزينۀ "3": در هر چشم مرکب حشرات، تعداد زیادی واحد بینایی وجود دارد و هر واحد بینایی یک قرنیه، یک عدسی و تعدادی

گیرندۀ نوری دارد. (نادرست)

گزينۀ "4": اسکلت آب ایستایی در عروس دریایی برخالف اسکلت بیرونی در حشرات، نقشی در محافظت از بدن ندارد. همۀ انواع

اسکلت ها به حرکت جانور کمک می کنند و اساس حرکت در همۀ جانوران مشابه است. (درست)
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گزینه 2 15

موارد "ب" و "د" نادرست هستند.

اجزای هسته دار هماتوکریت خون انسان سالم و بالغ که منشأ میلوئیدی دارند، شامل مونوسیت ها، ائوزینوفیل ها، بازوفیل ها و

نوتروفیل ها است.

بررسی موارد:

الف) مونوسیت، نوتروفیل، ائوزینوفیل و بازوفیل همگی از گویچه های سفید هستند. نقش اصلی گویچه های سفید، دفاع از بدن در

برابر عوامل خارجی است. (درست)

ب) مونوسیت ها گویچه های سفیدی هستند که برخالف ائوزینوفیل، بازوفیل و نوتروفیل، میان یاخته ای بدون دانه دارند. (نادرست)

ج) هورمون تیموسین تنها در تمایز لنفوسیت ها نقش دارد. (درست)

د) مونوسیت ها دارای هستۀ تکی خمیده یا لوبیایی هستند. (نادرست)

گزینه 3 16

غده ای که بر صفحات رشد استخوانی اثر می گذارد، غدۀ هیپوفیز است که نسبت به غدۀ هیپوتاالموس (ترشح کنندۀ هورمون

مهارکننده) در موقعیت پا�ن تری قرار دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": غدۀ تیروئید در افزایش کلسیم خون فعالیتش افزایش می یابد که نسبت به غدۀ تیموس در موقعیت باالتری قرار دارد.

گزینۀ "۲": غدۀ زیرنهنج (هیپوتاالموس) با ترشح هورمون آزادکننده، به طور غیرمستقیم در رشد طولی استخوان نقش دارد که

نسبت به غدۀ هیپوفیز باالتر است.

گزینۀ "۴": غدد فوق کلیوی که در تنش های روانی نقش دارد، نسبت به لوزالمعده (مورد هدف هورمون سکرتین) در موقعیت

باالتری قرار دارد.

گزینه 2 17

علت نادرستی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: یاخته های مژک دار سقف بینی با نورون های پیاز بویایی سیناپس دارند، پس انتقال دهندۀ عصبی (پیک کوتاه برد) ترشح

می کنند.

گزینۀ ۳: زاللیه برای عدسی و قرنیۀ چشم نقش تغذیه کننده دارد.

گزینۀ ۴: "د" به آکسون های یاخته های عصبی اشاره می کند و فاقد دندریت است.

گزینه 2 18

منظور صورت سؤال، بخشی از نای، نایژه ها و نایژک ها (تا نایژک انتهایی) می باشد. فقط مورد "الف" دربارۀ این بخش ها صحیح

است.

بررسی همۀ موارد:

الف) این قسمت ها به بخش هادی دستگاه تنفس تعلق دارند و به همین دلیل، دارای یاخته هایی مژک دار در دیوارۀ خود هستند.

ب) نایژک ها توان مناسب برای تنگ و گشاد شدن را دارند، ولی نایژه های اصلی نه.

ج) در دیوارۀ نایژک ها، غضروف های C شکل وجود ندارد.

د) نایژک ها تحت تأثیر هورمون اپی نفرین قطر خود را تغ�ر می دهند، ولی نایژه های اصلی نه.
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گزینه 4 19

در سطح کتاب درسی دورۀ متوسطه، تمام پیک های شیمیایی به روش برون رانی (اگزوسیتوز) از یاختۀ سازنده شان ترشح می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. در برخی اندام ها (نه همۀ اندام ها) مانند کلیه و کبد، یاخته های درون ریز به صورت پراکنده (غیرمجتمع) دیده

می شوند.

گزینۀ 2: نادرست. برخی پیک های شیمیایی موجود در خون، نه از غدد درون ریز بلکه از یاخته های پراکندۀ درون ریز ترشح می شوند

مانند اریتروپویتین.

گزینۀ 3: نادرست. اغلب نورون ها، پیک شیمیایی کوتاه برد (ناقل عصبی) ترشح می کنند ولی برخی از نورون ها، پیک شیمیایی

دوربرد (هورمون) ترشح می کنند. به عنوان مثال هورمون های ضد ادراری، اکسی توسین، آزادکننده ها و مهارکننده ها هرکدام توسط

برخی نورون های هیپوتاالموس (زیرنهنج) تولید می شوند.

گزینه 4 20

لوزالمعده، غدۀ منفردی است که در زیر معده قرار دارد. بی کربنات مترشحه از لوزالمعده اثر اسید معده را خنثی و درون دوازدهه را

قلیایی می کند.

الف) هورمون سکرتین از دوازدهه و در پاسخ به ورود کیموس، به خون ترشح می شود و با اثر بر لوزالمعده موجب می شود ترشح

بی کربنات (نه آنزیم های گوارشی) افزایش یابد.

ب) بخشی از شیرۀ لوزالمعده از طریق مجرای مشترک با مجرای صفرا، وارد دوازدهه می شود.

ج) دقت کنید بخش برون ریز لوزالمعده می تواند با ترشح آنزیم های تجزیه کنندۀ گلیکوژن، در آبکافت گلیکوژن نقش داشته باشد.

همچنین هورمون گلوکاگون نیز در آبکافت مولکول های گلیکوژن نقش دارد.

د) دقت کنید که پروتئازهای لوزالمعده به صورت غیرفعال ترشح می شوند.
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