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زیست شناسی

گزینه 4 1

تنفس واقعی سلول های بدن جانوران با رسیدن اکسیژن به مایع بین سلولی انجام می شود. این در جانورانی که اوره دفع می کنند

نیز صادق است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: گاوهای وحشی برای محافظت از جوان ترها دور آن ها حلقه تشکیل می دهند. دقت کنید که گاوها از پستانداران هستند و

ازطریق شش ها گازهای تنفسی را مبادله می کنند.

گزینۀ 2: فرومون های جنسی در حشراتی مثل پروانه ها تولید می شود. در حشرات خون در انتقال گازهای تنفسی نقشی ندارد.

گزینۀ 3: نقش پذیری در ماهی هم دیده می شود ولی ماهی ها آبشش دارند و می دانیم که سطح تنفسی در آبشش بیرون از بدن

است.

گزینه 4 2

منظور طراح، پستانداران جفت دار است. جدایی کامل بطن ها در پرندگان و پستانداران و برخی خزندگان مثل کروکودیل ها رخ

می دهد. این حالت، حفظ فشار در سامانۀ گردشی مضاعف را آسان می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. در پستانداران، سازوکار فشار منفی (نه مثبت) باعث مکش هوا طی دم به داخل شش ها می شود.

گزینۀ 2: نادرست. طناب عصبی در تمام مهره داران (ازجمله پستانداران) پشتی است و نخاع دارد. مهره داران طناب عصبی شکمی

ندارند.

گزینۀ 3: نادرست. شبکه های مویرگی که مایع مغزی- نخاعی را ترشح می کنند درون بطن های 1 و 2 در نیمکره های مخ قرار دارند.

Mohadeseh
Rectangle

Mohadeseh
Rectangle



2لرنیتو 1399 /6

گزینه 4 3

در هر نوع بازدم (عادی و عمیق) ماهیچه های دیافراگم و بین دنده ای خارجی که مسئول دم هستند به حالت استراحت درمی آیند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. ماهیچه های شکمی فقط در بازدم عمیق (برای خروج هوای ذخیرۀ بازدمی) به انقباض درمی آیند، نه در هر نوع

بازدمی.

گزینۀ 2: نادرست. ماهیچه های ناحیۀ گردن فقط در دم عمیق (برای ورود هوای ذخیرۀ دمی) به انقباض درمی آیند نه هر نوع

دمی.

گزینۀ 3: نادرست. در تنفس آرام و طبیعی دیافراگم نقش اصلی را بر عهده دارد. در تنفس عمیق، عالوه بر دیافراگم ماهیچه های

دیگری هم دخالت چشمگیر دارند.

گزینه 1 4

سامانۀ گردشی مضاعف برای نخستین بار در دوزیستان بالغ شکل گرفته است. دوزیستان هوا را با فشار مثبت به شش ها وارد

می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۲: الرو دوزیستان شبیه ماهی ها است و دارای آبشش خارجی است.

گزینۀ ۳: در دوزیستان در هنگام خشکی محیط، بازجذب آب از مثانه افزایش می یابد.

گزینۀ 4: در دوزیستان بالغ بخش عمدۀ تبادل گازها از طریق پوست انجام می گیرد و بخش کمی توسط شش ها اتفاق می افتد.

گزینه 4 5

الیۀ زیرمخاطی در تماس با الیۀ مخاطی قرار دارد. یاختۀ پوششی استوانه ای مژک دار در الیۀ مخاط یافت می شود نه زیرمخاط!

بررسی سایر گزینه ها:

در الیۀ زیرمخاط نای غدد ترشحی قرار دارد (رد گزینۀ 1). طبیعی است که درون آن رگ های خونی و اعصاب وجود داشته باشد (رد

گزینۀ 2). باتوجه به شکل در سطح بیرونی الیۀ زیرمخاط نای غضروف دیده می شود (رد گزینۀ 3).
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گزینه 1 6

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.

H+

گزینه 2 7

از شته ها می توان برای تع�ن سرعت و ترکیب شيرۀ پرورده استفاده کرد. شته نوعی حشره است و در حشرات همولنف از طریق

منافذ دریچه دار به قلب بازمی گردد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: مغز حشرات از چند گرۀ به هم جوش خورده تشکیل شده است، نه گره های مجزا!

گزینۀ ۳: قیف مژک دار مربوط به سامانۀ دفعی متانفریدی است ولی سامانۀ دفعی حشرات لوله های مالپیگی است.

گزینۀ ۴: برجستگی های کوچک و پراکندۀ پوستی معادل دیگری برای آبشش است. حشرات سامانۀ تبادلی نایدیسی دارند، نه

آبششی!

گزینه 3 8

در هر نوع دمی (دم عادی و دم عمیق)، دیافراگم منقبض می شود؛ یعنی از حالت گنبدی خارج شده و به حالت مسطح درمی آید.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: انقباض ماهیچه های ناحیۀ گردن تنها در دم عمیق مشاهده می شود.

گزینۀ ۲: انقباض ماهیچه های بین دنده ای داخلی فقط در بازدم عمیق رخ می دهد.

گزینۀ ۴: فقط در بازدم عمیق ماهیچه های ناحیۀ شکمی منقبض (کوتاه) می شوند.

گزینه 1 9

حلقه های غضروفی در ساختار نای دیده می شوند که به بخش هادی تعلق دارد. در ساختار بخش مبادله ای حلقه های غضروفی

وجود ندارد.

گزینه 3 10

یاخته های نوع دوم با ترشح عامل سطح فعال در باز شدن حبابک ها و تبادل گازی نقش دارند و یاخته های نوع اول نیز در انتشار

گازها بین خود و خون نقش دارند.
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گزینه 1 11

سامانۀ دفعی کرم خاکی (متانفریدی) برخالف سامانۀ دفعی پالناریا (پروتونفریدی) در بخشی از طول خود (مطابق تصویر زیر اطراف

لوله ها و قبل از مثانه) با شبکۀ مویرگی ارتباط دارد.

توجه کنید که در میان بی مهرگان، فقط کرم های حلقوی (مانند کرم خاکی) دارای شبکۀ مویرگی هستند و صرفًا با همین نکته هم

می شود تست را پاسخ داد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: نادرست. کرم خاکی و پالناریا هر دو بی مهره هستند و سازوکارهای ایمنی غیراختصاصی در تمام مهره داران و بی مهرگان

یافت می شود.

گزینۀ 3: نادرست. در کرم خاکی، مطابق تصویر زیر، رگ پشتی (نه رگ شکمی) به صورت قلب اصلی عمل می کند و خون را به جلو

می راند. توجه کنید که کرم های پهن مانند پالناریا، فاقد قلب، رگ و خون هستند.

گزینۀ 4: نادرست. کرم خاکی برخالف پالناریا دارای لولۀ گوارش است و جاندارانی که لولۀ گوارش دارند، گوارش در آن ها

برون یاخته ای است.
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گزینه 3 12

به محض ورود مواد به دومین بخش گردیزه (لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک) فرآیند بازجذب مواد آغاز می شود. اولین بخش گردیزه،

کپسول بومن است که در آن تراوش صورت می گیرد ولی بازجذبی انجام نمی  شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: درست. حضور هورمون ضد ادراری که در هیپوتاالموس تولید و از هیپوفیز پسین به خون ترشح می شود، با افزایش

بازجذب آب باعث کاهش حجم ادرار واردشده به مثانه می شود.

گزینۀ 2: درست. انشعابات سرخرگ وابران همان شبکۀ دوم مویرگی یا شبکۀ دور لوله ای است که اطراف لوله های پیچ خورده و لولۀ

هنله یافت می شود و در بازجذب و ترشح نقش دارد.

گزینۀ 4: درست. هورمون آلدوسترون با بازجذب سدیم می تواند باعث افزایش فشار خون شود. افزایش فشارخون ممکن است

باعث افزایش تراوش در کپسول بومن گردد؛ بنابراین آلدوسترون می تواند بر دو مرحله از مراحل تولید ادرار مؤثر باشد.

تذکر مهم: پاسخ گزینۀ 4 درواقع توجیه است! آلدوسترون باعث بازجذب سدیم و البته ترشح پتاسیم می شود که مورد دوم در کتاب

درسی ذکر نشده است!!

گزینه 1 13

زنبورها (حشرات) سامانۀ دفعی متصل به روده به نام لوله های مالپیگی دارند؛ درصورتی که سامانۀ دفعی کرم خاکی متانفریدی

است. محتوای لوله های مالپیگی به روده تخلیه می شوند.

یک انتهای لولۀ مالپیگی بسته است که از طریق این انتها مواد به درون لولۀ مالپیگی وارد شده و از سمت دیگر آن که باز است به

درون روده تخلیه می شود (رد گزینۀ 2). مثانه در انتهای متانفریدی دیده می شود (رد گزینۀ 3). در زنبور شبکۀ مویرگی وجود ندارد

ولی متانفریدی کرم خاکی در ارتباط با شبکۀ مویرگی است (رد گزینۀ 4).

گزینه 2 14

موارد (الف) و (ج) در ارتباط با کلیه ها صحیح است.

بررسی موارد:

الف) درست؛ ADH نوعی ترکیب شیمیایی است که پس از حضور در خون باعث بازجذب آب از کلیه ها می شود و حجم ادرار را

کاهش می دهد.

ب) نادرست؛ سرخرگ آوران فاقد انشعابات در اطراف نفرون است. سرخرگ آوران درون کپسول بومن منشعب شده و کالفک را

می سازد.

ج) درست؛ ADH و آلدوسترون هر دو ترکیب درون ریز هستند که روی بازجذب (دومین مرحلۀ ساخت ادرار) اثرگذار هستند.

د) نادرست؛ اولین بخش گردیزه کپسول بومن است، نه لولۀ  پیچ خوردۀ نزدیک! شروع بازجذب از لولۀ  پیچ خوردۀ نزدیک است.

به این ترتیب به محض ورود مواد به داخل آن بازجذب شروع نمی شود.

گزینه 3 15

بخشی از گردیزه که شبیه قیف است کپسول بومن و بخشی از کلیه که ساختاری شبیه قیف دارد، لگنچه می باشد. کپسول بومن

برخالف لگنچه با کالفک در ارتباط است که در انتها سرخرگ وابران را به  وجود می آورد.
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گزینه 4 16

فراوان ترین مادۀ دفعی آلی در ادرار اوره است که از ترکیب آمونیاک (ماده ای معدنی) با کربن دی اکسید ایجاد می شود، آمونیاک

فاقد کربن در ساختار خود است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: اوره در کبد و از ترکیب آمونیاک و  ایجاد می شود.

گزینۀ2: از تجزیۀ آمینواسید ها آمونیاک شکل می گیرد که می تواند در بافت ماهیچه ای باشد.

گزینۀ3: آمونیاک از تجزیۀ آمینواسیدها و نوکلئیک اسیدها ایجاد می شود. درحالی که اوریک اسید از تجزیۀ نوکلئیک اسیدها تشکیل

می شود.

CO۲

گزینه 2 17

در اثر تحلیل رفتن بافت چربی اطراف کلیه ها، احتمال تاخوردگی میزنای وجود دارد نه میزراه.

گزینه 2 18

در پالناریا آب اضافی از منافذ دفعی در سطح بدن و در کرم خاکی نیز ادرار (مایعات بدن) از منافذ ادراری در سطح بدن دفع

می شوند.

گزینه 1 19

عوامل محافظت کننده از کلیه دنده ها (بافت استخوانی)، کپسول (بافت پیوندی رشته ای)، چربی اطراف کلیه هستند که همگی به

بافت پیوندی تعلق دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه های "2" و "3": از بین عوامل ذکرشده بافت چربی در این مورد نقش دارد.

گزینۀ4: قرارگیری کلیه ها در موقعیت های متفاوت نسبت به یکدیگر به دلیل جایگاه کبد است نه عوامل محافظت کننده از آن.

گزینه 3 20

لپ کلیه شامل هرم کلیه و ناحیۀ قشری مربوط به آن است که در آن همۀ بخش های هر نوع گردیزه ای وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: در ستون های کلیه انشعابات سرخرگی وجود دارد.

گزینۀ2: کپسول کلیه پردۀ شفافی از جنس بافت پیوندی رشته ای است.

گزینۀ4: در ناحیۀ ناف کلیه لگنچه وجود دارد.

Mohadeseh
Rectangle


