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زیست شناسی

گزینه 2 1

موارد اول، دوم و چهارم نادرست است.

مورد اول: انقباض عضالت صاف دیوارۀ سرخرگ ها تحت کنترل دستگاه عصبی خودمختار است. دقت کنید دستگاه عصبی محیطی

عالوه بر دستگاه عصبی پیکری، بخش حسی نیز دارد. بخش حسی در ارسال پیام حرکتی انقباض عضالت نقش ندارد.

مورد دوم: تنظیم ترشح هر غدۀ برون ریز در بدن انسان، تحت کنترل دستگاه عصبی خودمختار است، اما دقت کنید دستگاه عصبی

خودمختار نیز در انجام برخی انعکاس های بدن مانند انعکاس تخلیۀ مثانه می تواند مؤثر باشد.

مورد سوم: دستگاه عصبی خودمختار با تغ�ر در میزان خون رسانی به عضالت اسکلتی بدن انسان می تواند باعث تغ�ر در

سوخت وساز تارهای عضالت اسکلتی شود. همچنین دستگاه عصبی مرکزی و محیطی بدن انسان در پاسخ دهی به محرک ها نقش

دارد.

مورد چهارم: حرکات کرمی دیوارۀ لولۀ گوارش در حلق هم مشاهده می شود. در دیوارۀ حلق و بخش ابتدایی مری، عضالت

اسکلتی مشاهده می شود و حرکات این عضالت تحت کنترل دستگاه عصبی پیکری است. همچنین طبق متن کتاب درسی،

دستگاه عصبی محیطی در اتصال مغز و نخاع به سایر بخش های بدن نقش مهمی دارد.

گزینه 3 2

طبق شکل کتاب درسی، حجم هوای موجود در شش ها، پس از دم عمیق به بیشترین و پس از بازدم عمیق به کمترین میزان

ممکن می رسد.

دم، فرآیندی است که درنتیجۀ افزایش حجم قفسۀ سینه رخ می دهد. در این رویداد، دو عامل دخالت دارد. اول، ماهیچۀ دیافراگم

(میان بند) که در حالت استراحت، گنبدی شکل است اما وقتی منقبض می شود، به حالت مسطح درمی آید. دوم، انقباض

ماهیچه های بین دنده ای خارجی با اتصال پروتئین های میوزین به اکتین و تغ�ر شکل آن، خطوط Z سارکومر به هم نزدیک

می شوند. نزدیک شدن خطوط Z باعث کوتاه شدن طول سارکومرها و در کل، کاهش طول ماهیچه می شود که دنده را به سمت

باال و جلو جابه جا می کند و جناغ را به جلو می راند. (طبق شکل ۱۴، فاصلۀ میان استخوان جناغ و ستون مهره ها افزایش می یابد) در

تنفس آرام و طبیعی، دیافراگم نقش اصلی را بر عهده دارد. در دم عمیق، انقباض ماهیچه های ناحیۀ گردن نیز، به افزایش حجم

قفسۀ سینه کمک می کند. با به استراحت درآمدن ماهیچۀ دیافراگم (گنبدی شکل شدن آن) و ماهیچه های بین دنده ای خارجی و بر

اثر ویژگی کشسانی شش ها، حجم قفسۀ سینه و درنتیجه حجم شش ها کاهش می یابد و هوای درون آن ها به بیرون رانده

می شود. در بازدم عمیق، انقباض ماهیچه های بین دنده ای داخلی و نیز ماهیچه های شکمی، به کاهش حجم قفسۀ سینه کمک

می کند.

گزینه 3 3

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.
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گزینه 3 4

غدد شاخکی در برخی سخت پوستان (مانند خرچنگ و میگو) دیده می شود و با اینکه دفع بیشتر مواد نیتروژن دار در آن ها به کمک

آبشش است، در دفع مایعات بدن نقش دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. غدد شاخکی فقط در برخی سخت پوستان مانند میگو و خرچنگ دیده می شود.

گزینۀ 2: نادرست. غدد شاخکی در میگو و خرچنگ، در دفع مایعات دفعی نقش دارند. غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان در پرندگان

و خزندگان دریایی یا بیابانی که در غذا یا آب  آن ها نمک زیاد است، دیده می شود که قطرات غلیظ از نمک دفع می کند.

گزینۀ 4: نادرست. مایعات دفعی از حفرۀ عمومی (سلوم) به این غدد تراوش می شوند و از منفذ نزدیک شاخک دفع می گردند.

تراوش به معنی دفع فعال نیست.

گزینه 2 5

جانوری که در شکل دیده می شود، جیرجیرک بوده که جزء حشرات است؛ یعنی گردش خون باز، اسکلت خارجی، لوله های

مالپیگی و تنفس نایدیسی دارد. از ویژگی های منحصربه فرد این جانور، داشتن پردۀ صماخ در پاهای جلویی خود است.

بررسی گزینه ها:

۱) پردۀ صماخ در انسان در مرز بین گوش میانی و بیرونی قرار دارد.

۲) کیسه های معده در ملخ وجود دارد که همانند جیرجیرک، فاقد مویرگ است.

3) حشرات همانند جانورانی که حفرۀ گوارشی دارند نمی توانند متانفریدی داشته باشند.

۴) قلب سه حفره ای در دوزیستان بالغ وجود دارد که جزء مهره داران و دارای اسکلت داخلی هستند.

گزینه 4 6

ماهیچه ای که در انعکاس عقب کشیدن دست در برخورد با جسم داغ منقبض می شود، ماهیچۀ دو سر بازو است که همانند

ماهیچه های شکمی از نمای جلوی بدن قابل  مشاهده است.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) ماهیچۀ دوسر بازو همانند ماهیچۀ دیافراگم جزء ماهیچه های اسکلتی هستند.

۲) برخی ماهیچه های اسکلتی به استخوان متصل نیستند؛ مانند بندارۀ خارجی مخرج.

۳) گروهی از یاخته های ماهیچه ای قلبی دوهسته ای هستند.

گزینه 1 7

فقط مورد "د" درست است.

بررسی تک تک موارد:

الف- در مهره دارانی مانند قورباغه، سازوکار تهویه ای با پمپ فشار مثبت وجود دارد. قورباغه دوزیستی با قلب سه  حفره ای است.

ب- در مهره داری مانند انسان سازوکار تهویه ای با پمپ فشار منفی وجود دارد. انسان معدۀ چهار قسمتی ندارد.

ج- مهره داری که کلیه دارد ممکن است اسکلت غضروفی داشته باشد مانند کوسه ماهی و سفره ماهی که اسکلت غضروفی دارند.

د- همۀ مهره داران گردش خونی بسته دارند و همگی کلیه نیز دارند.
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گزینه 2 8

بررسی گزینه ها:

گزینۀ "1": كبد با تولید صفرا و همچنین لوزالمعده با تولید و ترشح بی کربنات به دوازدهه در خنثی کردن اثر اسیدی کیموس معده

نقش دارند.

گزینۀ "2": اختالل در تولید صفرا همانند اختالل در تولید و ترشح لوزالمعده می تواند منجر به کاهش جذب چربی ها و ویتامین های

محلول در چربی شود. ویتامین K، ویتامینی محلول در چربی است که در فرآیند انعقاد نقش ضروری دارد.

گزینۀ "3": صفرای موجود درون کیسۀ صفرا، فاقد آنزیم است.

گزینۀ "4": رودۀ باریک دارای الیۀ ماهیچه ای است. یاخته های ماهیچه ای درون شبکۀ آندوپالسمی خود کلسیم فراوانی برای

انقباض دارند.

گزینه 3 9

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.

گزینه 4 10

رگ های دیوارۀ کیسه های هوایی شش ها در برابر کمبود اکسیژن تنگ می شوند. خون موجود در مویرگ های کیسه های هوایی

کاهش می یابد. در زمان کمبود اکسیژن، ترکیب هموگلوبین با اکسیژن کاهش می یابد. هورمون اریتروپویتین در پاسخ به کمبود

اکسیژن از سلول های درون ریز کلیه و کبد ترشح می شود و روی سلول های بنیادی مغز استخوان اثر می گذارد و تولید گلبول قرمز را

افزایش می دهد. در صورت کمبود اکسیژن در سلول های ماهیچه ای تخمیر الکتیک اسید روی می دهد.

گزینه 3 11

الف) به عنوان مثال مقادیر اضافی الکتیک اسید تولیدشده توسط عضالت می تواند تجزیه شود.

ب) برای الکتیک اسید صادق است.

ج) دقت کنید اوره از ترکیب آمونیاک و کربن دی اکسید تولید می شود؛ اما دقت کنید این ماده در کبد تولید می شود نه در

ماهیچه ها!

د) این مورد برای کراتینین صادق است.
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گزینه 4 12

به عنوان مثال ورود گلوکز از رودۀ باریک به درون یاختۀ پرز، نیازی به انسولین ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: برای تنفس بی هوازی صادق نیست.

گزینۀ ۲: ممکن است از تجزیۀ سایر قندها مانند گلیکوژن به  دست  آمده باشد.

گزینۀ ۳: طی فرآیند هم انتقالی به یاخته های دارای ریزپرز وارد می شود.

گزینه 4 13

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)

گزینه 4 14

A = پردۀ سازندۀ مایع مفصلی

B = کپسول مفصلی

C = حفرۀ مفصلی دارای مایع مفصلی

D = غضروف سر استخوان

۱) کپسول مفصلی، رباط ها و زردپی ها به کنار یکدیگر ماندن استخوان ها کمک می کنند.

۲) کپسول مفصلی از نوع بافت پیوندی رشته ای است که دارای سلول ها و مادۀ زمینه ای کمتری نسبت به بافت پیوندی سست

می باشد.

۳) مایع مفصلی جزء محیط داخلی محسوب می شود.

۴) دیگر مادۀ دفعی نیتروژن دار در ادرار اوریک اسید است که درنتیجۀ سوخت و ساز نوکلئیک اسیدها حاصل می شود. اوریک اسید

انحالل پذیری زیادی در آب ندارد؛ بنابراین تمایل آن به رسوب کردن و تشکیل بلور زیاد است. رسوب بلورهای اوریک اسید در کلیه ها

باعث ایجاد سنگ کلیه و در مفاصل باعث بیماری نقرس می شود. نقرس یکی از بیماری های مفصلی است که با دردناک شدن

مفاصل و التهاب آن ها همراه است.
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گزینه 1 15

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 3 16

منظور از ماهیچه ای که مهم ترین نقش را در تنفس طبیعی دارد، پردۀ دیافراگم است که ماهیچه ای مخطط محسوب می شود؛

استراحت این ماهیچه منجر به بازگشت آن به حالت گنبدی شکل در مرحلۀ بازدم می شود که منجر به کاهش حجم قفسۀ سینه،

کاهش فاصلۀ بین دو الیه پردۀ جنب اطراف شش ها و افزایش فشار مایع جنب می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": در طی انقباض و استراحت یاخته های ماهیچه ای اسکلتی که در طی آن ها تغ�رات طول سارکومرها دیده می شود، طول

پروتئین های انقباضی تغ�ر نمی کند.

گزينۀ "2": در بازدم عمیق، انقباض عضالت شکم به کاهش حجم قفسۀ سینه کمک می کند؛ در تنفس عادی که در طی آن هوای

جاری به مجاری تنفسی وارد و از آن خارج می شود، عضالت شکم نقش ندارند.

گزينۀ "4": انقباض پردۀ دیافراگم با افزایش حجم قفسۀ سینه منجر به ایجاد فشار منفی (کشش) در سیاهرگ های این ناحیه

می شود؛ نه سیاهرگ های پا.

گزینه 4 17

به دنبال تجزیۀ کراتین فسفات و آزاد کردن فسفات خود،  بیشتری در اختیار تارهای ماهیچه ای قرار می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: هورمون های کلسی تونین از تیروئید و هورمون های رشد، سبب رسوب کلسیم در استخوان شده و مانع پوکی استخوان

می شود ولی هورمون های پاراتیروئیدی سبب تجزیۀ مادۀ زمینه ای استخوان شده و کلسیم استخوان را کم و کلسیم خون را باال

می برد.

گزینۀ 2: تارهای ماهیچه ای سفید (تند) انرژی خود را بیشتر به روش بی هوازی ازطریق تخمیر الکتیک و تولید کمتر  به

دست می آورند.

گزینۀ 3: در مفاصل ثابت مانند جمجمه صادق نیست.

ATP

ATP
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گزینه 1 18

بخش مشخص شده در شکل، نای است. در دیوارۀ نای غدد ترشحی برون ریزی وجود دارد که ترشحات خود را وارد مجرا می کنند.

در جلوی محل دوشاخه شدن نای، غدۀ تیموس مشاهده می شود که یک غده درون ریز است و ترشحات آن وارد خون می شود.

یادآوری: غددی که ترشحات خود را به درون مجرا می ریزند، غدد درون ریز هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "2": مری بالفاصله در پشت نای واقع شده است که همانند نای در دیوارۀ خود، یاخته های ماهیچه ای دارد.

گزينۀ "3": حنجره در ابتدای نای قرار دارد و دارای دیوارۀ غضروفی است. نای نیز دارای حلقه های غضروفی است. غضروف در این

ساختارها وظیفۀ باز نگه  داشتن مسیر عبور هوا را بر عهده دارد.

گزينۀ "4": نای در انتهای خود به دو نایژۀ اصلی منشعب می شود. در دیوارۀ نای همانند نایژه ها، حلقه های غضروفی دیده

می شوند، اما دقت کنید که دیوارۀ این ساختارها کامًال از جنس غضروف نیست بلکه غضروف ها به صورت حلقه ای قرار گرفته اند و

بین آن ها بافت ماهیچه ای و پیوندی دیده می شود.

گزینه 2 19

معده بخش کیسه ای شکل لولۀ گوارش است که در پی ورود غذا چین خوردگی دیوارۀ آن از بین می روند. درنتیجه معده دارای

چین خوردگی های غیردائمی است. دقت کنید رودۀ باریک نیز دارای چین خوردگی است اما این چین خوردگی ها با خوردن غذا از

بین نمی روند و دائمی هستند.

الف) دقت کنید محیط درونی معده اسیدی است و پپسینوژن ها درون معده فعال می شوند. (نادرست)

ب) در پی انعکاس بلع، غذا پس از عبور از دو بنداره به درون معده وارد می شود. مرکز عصبی انعکاس بلع در بصل النخاع است.

(درست)

ج) اندام های لولۀ گوارش تحت تنظیم عوامل عصبی (پیک های کوتاه برد) و عوامل هورمونی (پیک های دوربرد) قرار دارند.

(درست)

د) دقت کنید یاخته های معده هیچ کدام ریزپرز ندارند. (نادرست)

گزینه 2 20

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)
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گزینه 4 21

فرآیند بازجذب تحت تأثیر برخی هورمون ها (پیک دوربرد) تغ�ر می کند. مثًال آلدوسترون بازجذب سدیم و هورمون غدد

پاراتیروئید بازجذب کلسیم و هورمون ضد ادراری بازجذب آب را افزایش می دهد.

فرآیند ترشح هم به طور مستقیم (که در کتاب درسی ذکر نشده) و هم به طور غیرمستقیم (که می توان از کتاب درسی نتیجه

گرفت) تغ�ر می کند.

فرایند تراوش به فشارخون بستگی دارد و هورمون هایی که فشارخون را افزایش دهند ممکن است باعث افزایش ترشح شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: فرآیند ترشح (با ترشح هیدروژن) و فرآیند بازجذب (با بازجذب بی کربنات) در تنظیم PH خون نقش مهمی دارند.

گزینۀ 2: هر دو فرآیند ترشح و بازجذب اغلب به روش فعال صورت می گیرند.

گزینۀ 3: هر دو فرآیند ترشح و بازجذب به شبکۀ مویرگی دورلوله ای وابسته هستند که می تواند هم در بخش قشری و هم در

بخش مرکزی کلیه واقع شده باشد.

گزینه 3 22

هورمون ضد ادراری با تأثیر بر نفرون ها و کاهش مقدار آب ادرار، غلظت یون سدیم در ادرار را افزایش می دهد. هورمون

آلدوسترون باعث افزایش بازجذب سدیم از ادرار گردیده و غلظت این یون را در ادرار کاهش می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) هر دو هورمون در کاهش pH ادرار و اسیدی تر شدن آن نقش دارند. هورمون های تیروئیدی  و  با افزایش تنفس

یاخته ای در سلول ها باعث افزایش یون  در خون گردیده که دفع این یون نیز به ادرار افزایش می یابد. هورمون ضد ادراری

نیز با بازجذب آب، غلظت یون ها در ادرار را افزایش می دهد؛ پس غلظت یون  در ادرار افزایش یافته و pH کاهش می یابد.

۲) هر دو باعث انقباض ماهیچه های صاف گردیده که این فرآیند نیازمند مصرف ATP است.

۴) کورتیزول گلوکز خون را افزایش می دهد؛ پس مقدار بیشتری گلوکز به نفرون تراواش شده و یاخته های لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک

باید با صرف انرژی گلوکز بیشتری را بازجذب نمایند؛ اما انسولین قند خون را کاهش می دهد؛ پس بازجذب گلوکز از لولۀ

 پیچ خوردۀ نزدیک کاهش می یابد.

T۳T ۴

H+

H+

گزینه 4 23

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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گزینه 4 24

هر چهار مورد درست هستند.

بررسی موارد:

الف) بخش 1 به لولۀ  پیچ خوردۀ نزدیک اشاره می کند و می دانیم بالفاصله بعد از ورود مواد به لولۀ  پیچ خوردۀ نزدیک، فرآیند

بازجذب شروع می شود.

ب) فیبرینوژن و انسولین از پروتئین های خوناب هستند. بین بخش 4 یعنی سرخرگ آوران و بخش 3 یعنی سرخرگ وابران، شبکۀ

مویرگی کالفک وجود دارد که تراوش صورت می دهد ولی پروتئین های خوناب طی تراوش از آن خارج نمی شوند.

تذکر: البته غلظت پروتئین های خوناب در شمارۀ 3 بیش از شمارۀ 4 است. (چرا؟)

ج) بخش 1 به طور مستقیم می تواند با ترشح یون هیدروژن در اسیدی شدن ادرار نقش داشته باشد. بخش 2 می تواند به طور

مستقیم (تراوش) و غیرمستقیم (تنفس یاخته ای) در تولید یون هیدروژن و اسیدی شدن ادرار نقش داشته باشد.

د) بخش 3 و 4 سرخرگ هستند و در ساختار آن ها الیۀ ماهیچه ای صاف که یاخته های دوکی شکل دارد دیده می شود.

گزینه 2 25

توجه کنید که در این تست با رد سایر گزینه ها می توان به راحتی به گزینۀ 2 رسید.

تصویر مربوط به یک یاختۀ پوششی مکعبی ریزپرزدار در لولۀ خمیدۀ نزدیک در گردیزه است که مسئول بازجذب در کلیه است.

برای بازجذب سدیم هورمون آلدوسترون و برای بازجذب کلسیم هورمون غدد پاراتیروئید نقش ایفا می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. یاخته های پوششی ریزپرزدار استوانه ای در مخاط رودۀ باریک، در بخش ریزپرز خود دارای آنزیم هایی برای تجزیۀ

دی ساکاریدها مانند الکتوز و ساکاروز هستند.

گزینۀ 3: نادرست. وظیفۀ این یاخته که در کلیه قرار دارد بیشتر بازجذب است و وظیفۀ جذب را یاخته های ریزپرزدار روده که

استوانه ای هستند بر عهده دارند.

گزینۀ 4: نادرست. یاخته های پوششی ریزپرزدار رودۀ باریک دارای پروتئینی برای هم انتقالی سدیم و بسیاری از آمینواسیدها هستند

نه این یاخته که مربوط به کلیه است. از سال یازدهم فصل 2 به خاطر داریم که گلوتامات یک آمینواسید است.

گزینه 3 26

یاخته های ترشح کنندۀ هورمون های گاسترین و سکرتین از یاخته های هورمون ساز لولۀ گوارش هستند که در نزدیکی پیلور قرار

دارند. هورمون ها پیک های دوربرد می باشند.

بررسی همه گزینه ها:

گزینۀ "1": دوازدهه بخش ابتدایی رودۀ باریک است. در نهایت با اثر سکرتین بر یاخته های پانکراس، ترشح بی کربنات افزایش پیدا

می کند و موجب افزایش pH دوازدهه می شود. اما در مورد هورمون گاسترین صادق نیست.

گزینۀ "2": تعدادی از یاخته های پوششی می توانند هورمون گاسترین تولید کنند. یاخته های پوششی فضای بین یاخته ای کمی

دارند اما توجه کنید که تنها بافت پیوندی، دارای مادۀ زمینه ای می باشد نه بافت پوششی.

گزینۀ "3": یاخته های درون ریز در معده و دوازدهه به ترتیب هورمون گاسترین و سکرتین را ترشح می کنند. ترشحات دستگاه

درون ریز به خون وارد می شود.

گزینۀ "4": این گزینه برای یاخته های ترشح کنندۀ سکرتین و گاسترین صادق نیست.
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گزینه 2 27

1) نادرست، در برخی نقاط مانند مویرگ های ناپیوسته، فضای بین سلولی وسیعی بین سلول های پوششی وجود دارد.

2) درست، در غدد برون ریز مجرای غده توسط سلول های پوشش احاطه شده است که ترشحات خود را به مجرا می ریزند.

3) نادرست، در ماهیچۀ صاف سارکومرهای منظم به صورت تارچه  مشاهده نمی شود.

4) نادرست، در پوششی سنگفرشی چند الیه، زیرین ترین الیه مکعبی اند.

گزینه 2 28

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.

گزینه 2 29

باتوجه به شکل کتاب درسی، صفحات رشد می توانند هر دو نوع بافت استخوانی فشرده و اسفنجی را تولید کنند؛ بنابراین صورت

سؤال، هر دوی این بافت ها را مدنظر دارد. باتوجه به مطالبی که در کتاب درسی می خوانیم، در ناحیۀ گلو غدد تیروئید و پاراتیروئید

، کلسی تونین، پاراتیروئیدی را ترشح می کنند. این هورمون ها همگی در بافت استخوانی حضور دارند که هورمون های  و 

گیرنده دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": فقط بافت استخوانی فشرده چنین ویژگی دارد.

گزينۀ "3": این گزینه فقط بافت استخوانی اسفنجی را مدنظر دارد.

گزينۀ "4": بسیاری از بافت های استخوانی اسفنجی این ویژگی را دارند و ممکن است با یاخته های تولیدکنندۀ گویچه های قرمز

(مغز قرمز) در تماس باشند.

T ۴T۳

گزینه 4 30

کاهش ترشحات بخش درون ریز لوزالمعده مانند کاهش ترشح انسولین که باعث ایجاد بیماری دیابت نوع یک می شود. در این

بیماری به دلیل آنکه یاخته ها قادر به استفاده از گلوکز نیستند، از چربی ها به عنوان منبع انرژی استفاده می کنند. درنتیجه میزان

چربی بدن کاهش می یابد. از طرفی کاهش ترشحات بخش برون ریز مثل اختالل در تولید و رهاسازی آنزیم های پانکراس ازجمله

لیپاز موجب اختالل در جذب چربی های غذایی می شود؛ بنابراین از این طریق هم میزان چربی بدن تغ�ر می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": کاهش فعالیت آنزیم های غدۀ تیروئید می تواند باعث کاهش تولید کلسی تونین شود ولی کاهش جذب ید غذا بر تولید

کلسی تونین اثری ندارد چون برای تولید آن نیازی به ید نیست.

گزينۀ "2": کلسی تونین اثر مهمی بر حجم و غلظت ادرار ندارد.

گزينۀ "3": هورمون تیموسین در تمایز لنفوسیت ها نقش دارد و کاهش ترشح آن باعث افت عملکرد دستگاه ایمنی می شود اما

کاهش ترشح آلدوسترون تأثیری بر عملکرد سیستم ایمنی بدن ندارد.
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گزینه 3 31

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 4 32

بررسی موارد:

الف) مارها، فرومون های موجود در هوا را که توسط جانوران هم گونۀ خودشان ترشح شده است تشخیص می دهند و از وجود

گاه می شوند. جانوران (گونه های مختلف دیگر) در اطراف خودآ

ب) فرومون ها، موادی هستند که از یک فرد ترشح شده و در فرد یا افراد دیگری از همان گونه پاسخ های رفتاری ایجاد می کند.

ج) زنبور از فرومون ها برای هشدار خطر شکارچی (گونۀ دیگر) به زنبورهای هم گونۀ خود استفاده می کند.

گاهی دادن به افراد دیگر هم گونۀ خود استفاده می کنند. د) گربه ها از فرومون ها برای تع�ن قلمرو خود و آ

گزینه 1 33

موارد اول و دوم درست و موارد سوم و چهارم نادرست هستند.

بررسی موارد:

مورد اول: درست. پروتئین های پالسما مانند آلبومین، فیبرینوژن و هورمون هایی مانند انسولین و اریتروپویتین که پروتئینی هستند،

در سرخرگ وابران "ب" غلظت بیشتری از سرخرگ آوران "الف" دارند. ( به دلیل خروج آب از کالفک به کپسول بومن با فرآیند

تراوش)

مورد دوم: درست. هم در ساختار سرخرگ "الف" و "ب" و هم در ساختار سیاهرگ "ج" سه الیۀ اصلی وجود دارد و در الیۀ میانی

یاخته های پیوندی رشته های پروتئینی کشسان (االستین) ترشح می کنند.

مورد سوم: نادرست. تنظیم اصلی جریان خون در مویرگ ها با تنگ و گشاد شدن سرخرگ های کوچک انجام می شود که قبل از

مویرگ ها قرار دارند. در اینجا تنظیم اصلی جریان خون در مویرگ کالفک به کمک ماهیچه های صاف جدار سرخرگ آوران صورت

می گیرد. البته تنگ و گشاد شدن سرخرگ وابران هم بر آن مؤثر است ولی تنظیم کنندۀ اصلی نیست.

مورد چهارم: نادرست. منظور از غدد چهارگانۀ ناحیۀ گردن، غدد پاراتیروئید هستند که با ترشح هورمون پاراتیروئیدی، و اثر آن به

لوله های گردیزه، باعث بازجذب کلسیم به شبکۀ دورلوله ای می شوند ولی این مقدار قطعًا بیش از کلسیم موجود در سرخرگ آوران

نخواهد بود!
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