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زیستشنـاسـی    آزمـون پالس    

2015فــصــل اول  پـــایـۀ دهـــم 1
کدام گزینه با توجه به دستاوردهای علوم زیست شناسی، به نادرستی ذکر شده است؟ 	

1(بررسیفعالیتقلبیبانوارقلب،نمونهایازمشاهداتغیرمستقیمزیستشناسانمیباشد.
2(علمزیستشناسیبهحدیتواناوگستردهاستکهتواناییپاسخبههمۀپرسشهایانسانرادارد.

3(بیماریهایافزایشفشاروقندخونبااستفادهازداروهاوروشهایجدیدمهارشدهاند.
4(امروزهبابررسیاطالعاتموجوددردنایهرفرد،روشهاییرابرایبیماریهایویطراحیمیکنند.

کنندۀ یاخته های پوششی استوانه ای از بافت پیوندی سست، واجد کدام  مشخصۀ زیر نمی باشد؟ 	 در داخلی ترین الیۀ محل اصلی جذب مواد غذایی، عامل جدا
1(نوعیصافیمحدودکنندهبرایدرشتمولکولهادرسطحبیرونیرگهاییباکمترینسرعتجریانخونمیباشد.
2(میتواندبهصورتشبکهایپیوستهازرشتههایمولکولیدرشت،دریکسمتیاختههایپوششیمشاهدهشود.

3(ازنظرداشتنمولکولهاییزیستیباسهیاچهارنوععنصرسازندهدرساختارخود،باغشایپالسماییتشابهدارد.
4(ضمنداشتنساختارییکنواخت،تنهادراتصالیاختههاییبافضایبینیاختهایاندکبهیکدیگرنقشدارند.

پایین ترین سطح ساختاری حیات که در بدن همۀ جانداران دیده می شود، چه مشخصه ای دارد؟ 	
1(بزرگترینسطحازسطوحسازمانیابیحیاتآنجانداراستکهدرتشکیلبافتنقشدارد.

2(دارایویژگیهاییدرهرجانداراستکهاساستولیدمثلورشدونموبهویژگیهایآنوابستهاست.
3(بهواسطۀدنایموجوددربزرگتریناندامکآن،الگویرشدونموجاندارتنظیممیشود.

4(تنهاسطحیازحیاتنیستکههمۀفعالیتهایزیستیدرآنانجاممیشود.
کدام گزینه در رابطه با واحد ساختار و عمل در سطوح سازمان یابی حیات، به نادرستی بیان شده است؟ 	

1(اطالعاتالزمبرایسازشوماندگاریآندرمحیط،درمولکولدناذخیرهشدهاست.
2(اولینسطحسازمانیابیحیاتاستکههمۀویژگیهایحیاترادارد.

3(دراینسطحازحیات،تنوعزیستیمشاهدهنمیشود.
4(دریکبافتمیتوانانواعمختلفیازآنرامشاهدهکرد.

کدام گزینه، برای تکمیل جملۀ  روبه رو نامناسب است؟ »شکل زیر، سطحی از سطوح سازمان یابی حیات را نشان می دهد که ............... «  	
1(تعاملبینعواملزندهوغیرزندهبرایاولینباردراینسطحنمایانمیشود.

2(بیشازیکاجتماعزیستیدرآنیافتمیشود.
3(درآن،گونههایمختلفجانداراندرتعاملباهمقراردارند.

4(ارتقایکیفیتزندگیانسانهابامیزانخدماتآن،ارتباطدارد.
کدام گزینه، جملۀ زیر را از نظر درستی یا نادرستی به صورت متفاوت تکمیل می کند؟ 	

 »گروهی از مولکول های زیستی که ............... غشای یاخته های جانوری ............... .« 
1(سراسرعرضـراطیمیکنند،ازمتنوعترینعناصرسازندهوواحدهایساختاریدربینمولکولهایزیستیبرخوردارهستند.

2(تنهادرالیۀبیرونیـیافتمیشوند،ضمندخالتدرتشکیلاولینسطحسازمانیابیحیات،درصورتمصرفانرژیتولیدمیکند.
3(هیچگونهاتصالیباکربوهیدراتهایـندارند،باداشتناسیدهایچربدرساختارخود،فاقدنقشمهمیدرذخیرهوتأمینانرژیاست.

4(فراوانترینمولکولهایـمحسوبمیشوند،ضمنداشتنساختاریمشابهبافراوانترینلیپیدرژیمغذایی،صرفاًازسهنوععنصرساختهشدهاند.
  کدام گزینه، به ترتیب در رابطه با دو عبارت زیر به درستی بیان شده است؟ 	

 هر مولکول زیستی که در ساختار خود مولکول های طویل اسید چرب دارد. 

 نوعی مولکول زیستی که منبع ذخیرۀ گلوکز در اندام تولیدکنندۀ صفرا می باشد. 
1(طیسوختن،حدوددوبرابرمولکولهایمتشکلازگلوکزانرژیآزادمیکنند.ـدربینمولکولهایزیستیحداقلتعدادانواععناصرسازندهرادارد.

2(تنوعمونومریبیشترینسبتبهمولکولهایدارایعملکردآنزیمیدارد.ـهموارهازواحدهایساختارییکسانیتشکیلشدهاست.
3(درساختاربخشیکهمرزبیندرونوبیرونیاختهاست،یافتمیشود.ـواجدحلقۀآلیدرساختارتکپارهایتشکیلدهندۀخودهستند.
4(گلیسرولساختارآنبهسهمولکولدیگراتصالدارد.ـدرجانورانهمگوارشبرونیاختهایوهمگوارشدرونیاختهایمشاهدهمیشود.

به طور معمول، ............... نمی تواند ............... را به دنبال داشته باشد. 	
1(کلنگریـتوضیحیازوابستهبودنایجادیکسامانۀپیچیدهبهارتباطبیناجزایآن

2(نگرشبینرشتهایـتعاملبینعلمزیستشناسیوفنونومفاهیممهندسی
3(اختاللدرتواناییسازشبامحیطـخمنشدنساقۀگیاهبهسمتنور

4(پیشرفتهایسریععلمزیستشناسیـزمینههایسوءاستفادههاییدرجامعه
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 چه تعداد از موارد زیر در رابطه با مولکولی که الگوهای وراثت همۀ جانداران توسط اطالعات آن تنظیم می شود، به درستی  بیان شده است؟ 	
الف( تنوع مونومری بیشتری نسبت به مولکول های زیستی با عملکرد آنزیمی و کانالی دارد. 

ب( واجد ساختاری دورشته ای، طویل و نردبان مانند با واحدهای ساختاری بسیار متنوع می باشد. 
ج( با داشتن توانایی کنترل شکل، اندازه و فعالیت های گوناگون یاخته، انشعاباتی در ساختار خود دارد. 

د( ضمن داشتن پنج نوع عنصر سازنده در ساختار خود، عامل اصلی مورد مطالعه در پزشکی شخصی است. 
4)4 3)3 2)2 1)1

کدام گزینه برای تکمیل عبارت روبه رو نامناسب است؟ »زیست شناسان امروزی با استفاده از ............... می توانند ............... « 		
1(اخالقزیستیـمانعازانتشاراطالعاتحاصلازپزشکیشخصیافرادشوند.

2(پایدارکردنبومسازگانهاـموجبکاهشکیفیتزندگیانسانهاشوند.
3(مهندسیژنتیکـدرافزایشیاکاهشخدماتیکبومسازگانمؤثرباشند.

4(نگرشبینرشتهایـبهاستفادهازفناوریهاینوینبپردازند.
 به طور معمول، ............... موجود در درون یک واحد ساختار و عملکرد بدن جانوران، امکان ندارد ...............  		

1(بزرگترینساختارـبهکمککوچکتریناندامکهایسیتوپالسم،درساختمولکولیزیستیبامتنوعترینواحدهایسازندهمؤثرباشد. 
2(هرساختاردوغشاییـمحتوینوعیمولکولزیستیکهدرعلوممهندسیژنتیکوپزشکیشخصیمورداستفادهقرارمیگیرد،باشد.
3(هراندامکبدونغشایـدراولینسطحسازمانیابیحیاتکهدرحالتقسیماست،بهتعدادبیشازیکعددقابلمشاهدهباشد.

کندگییکسانیدربخشهایمختلفآنداشتهباشد. 4(پرتعدادتریناندامکـضمنشناوربودندرمادۀزمینهایسیتوپالسم،پرا
هر جانداری که ............... ، قطعاً ...............  		

1(تقسیمیاختهراتنهابرایتولیدمثلانجاممیدهدـیاختههایآنمیتوانندمواددفعیخودراواردمایعبینیاختهایکنند.
2(دریاختههایخوددارایمولکولدنااستـمیتواندباجاندارانیازگونههایدیگردریکجمعیتزندگیکند.

3(بهکمکاطالعاتمولکولدنا،الگوهایتمایزیخودراتنظیممیکندـمیتواندباانجامتقسیمیاختهایرشدکند.
4(بهمحرکهایمحیطیپاسخمیدهدـدارایویژگیهاییاستکهبهسازشوماندگاریآندرمحیطکمکمیکند.

کدام گزینه، جملۀ  روبه رو را به نادرستی تکمیل می کند؟ »در زیست شناسی نوین ............... می تواند ناشی از ............... باشد.« 		
1(تغییرالگویرشدجاندارانـبهوجودآمدنفناوریمهندسیژنتیک

2(شناساییمجموعهژنهایجاندارانـبهکارگیریفناوریهایاطالعاتی
CO2ـمصرفسوختهاییبامنشأجاندارانامروزی 3(تولیدمیزانباالییاز

4(ارائۀتصویریجامعوکلیازجاندارانـنگرشکلنگری
با توجه به مطالب بیان شده در فصل اول  زیست  دهم، چه تعداد از موارد زیر، به نادرستی بیان شده است؟ 		

الف( غشای پالسمایی همواره کنترل تبادل مواد بین سیتوپالسم و مایع بین یاخته ای را بر عهده دارد.
ب( همۀ کربوهیدرات های موجود در غشای یک یاختۀ جانوری به یک مولکول زیستی دارای چهار نوع اتم، اتصال دارند.

ج( در یک یاختۀ جانوری،  پروتئینی که عرض غشای یاخته را طی نمی کند، نمی تواند به زنجیره های کربوهیدرات متصل شود.
د( در یک یاختۀ جانوری، لیپیدهای موجود در غشا که در مجاورت سیتوپالسم قرار گرفته اند، توانایی اتصال به رشته های کشسان و کالژن را دارند.

4)4 3)3 2)2 1)1
امروزه یکی از اهداف زیست شناسان، تأمین غذای سالم و کافی برای انسان است. کدام گزینه در راستای این هدف به درستی بیان نشده است؟ 		

1(گیاهانهمانندهمۀجانداراندیگردرمحیطیپیچیدهرشدمیکنندومحصولمیدهند.
2(جهتافزایشکیفیتوکمیتغذایانسان،بایددرشناساییگیاهانازنگرشکلنگریاستفادهکرد.

3(تنهاشناختبیشترتعاملهایسودمندبینعواملزندهوغیرزندهباگیاهانبهکاهشمحصولکمکمیکند.
4(شناختبیشترروابطگیاهانومحیطزیست،میتواندمنجربهاصالحژنتیکیاینگیاهانشود.

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 		
»در یک فرد سالم، بعضی از مولکول ها این توانایی را دارند که در ............... شیب غلظت و ............... و از طریق ............... غشای پالسمایی به یاخته های پوششی موجود در 

دیوارۀ رودۀ باریک وارد شوند.«
2(خالفجهتـبهکمکانرژیجنبشیخودـپروتئینهایمنفذدار 1(جهتـبهکمکانرژیجنبشیخودـپروتئینهایانتقالدهندۀ

4(جهتـباصرفانرژیزیستیـفضایبینفسفولیپیدهای 3(خالفجهتـباصرفانرژیزیستیـپروتئینهایسراسری
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 کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟ 		
 »نوعی مولکول ساخته شده در بدن انسان که نقش اصلی را در ذخیرۀ اطالعات وراثتی برعهده دارد، با گروهی از مولکول های  زیستی که ............... ، از نظر ............... با هم ............... دارند.« 

1(نوعگروهخونیABOبهبودنیانبودنآنهابررویغشایگویچۀقرمزوابستهاستـساختهشدنتوسطاندامکغشادارـشباهت 
2(تنهامتشکلازسهنوععنصرسازندههستندونقشکمتریدرتأمینانرژیدارندـوجودحلقۀآلیدرتکپارهایخودـتفاوت

3(فراوانترینمولکولهایتشکیلدهندۀغشاییاختههستندـداشتننوعیعنصرمعدنیبهکاررفتهدرATPـشباهت
گوشیـتفاوت 4(درانتقالگازهایتنفسیدرونخوننقشاصلیرادارندـوجودداشتندرترشحاتبزاقیغددبنا

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 		
»هر نوعی، از روش های عبور مواد از غشای یاخته که توسط پروتئین های غشایی انجام می گیرند، ............... «

2(میتواندمنجربهکاهشفسفاتآزاددرونیاختهشود. 1(لزوماًباصرفانرژیزیستیهمراهاست.
4(میتواندانرژیموردنیازخودراازمنبعیبهغیرازATPتأمینکند. 3(لزوماًموادرادرخالفجهتشیبغلظتجابهجامیکند.

می توان انتظار داشت ............... موجب افزایش ............... و کاهش ............... شود. 		
اثربیماریهایارثیدرآینده احتمالموفقیتدرمانداروییـ 1(پزشکیشخصیـ

2(پایدارکردنبومسازگانـکیفیتزندگیانسانـمقدارتولیدکنندگیآنها
کـمقدارتولیدکنندگیگیاهانـتعاملجانداران 3(شناختاجزایزندهوغیرزندۀدرونخا

ک 4(جنگلزداییـتنوعزیستمحیطیـازبینرفتنخا
کدام گزینه برای تکمیل عبارت روبه رو مناسب است؟ »در بدن انسان، نوعی بافت پیوندی که ............... ، قطعاً ............... دارد.« 		

2(مادۀزمینهایشفافداردـتعدادیاختۀکمورشتههایکالژنفراوان 1(دارایمادۀزمینهایبیرنگاستـدرزیرغشایپایۀبافتپوششیحضور
4(بزرگترینذخیرۀانرژیدربدناستـیاختههاییباهستۀمرکزی 3(مقاومتکمیدربرابرکششداردـدرهمۀالیههایلولۀگوارشحضور

2518فــصــل دوم  پـــایـۀ دهـــم 2
 در سامانۀ گوارشی نوعی جاندار ............... ، فرایند گوارش شیمیایی مواد غذایی زمانی به اتمام می رسد که ...............  		

1(کهبدنآنفقطیکسوراخبرایورودوخروجموادداردـذراتغذاییدرتماسبازوائدطویِلسیتوپالسمییاختههایحفرهقرارمیگیرند.
کوئولغذاییاضافهمیشوند. 2(تکیاختهایکهدربخشیازپیکرخودواجدحفرۀدهانیمیباشدـآنزیمهایگوارشیکیسۀلیزوزیمبهوا
3(گیاهخوارکهگوارشمکانیکیغذاقبلازرسیدنبهلولۀگوارشیشروعمیشودـگوارشمکانیکیدربخشقبلیبهپایانرسیدهباشد.
4(کهبخشعقبیمعدهحجیمودارایساختارماهیچهایاستـذراتغذایی،ازطویلترینبخشلولۀگوارشیجاندارعبورمیکنند.

کدام گزینۀ زیر نمی تواند در پی کم کاری نوعی از یاخته های غدِد اندام کیسه ای شکل لولۀ گوارش انسان رخ دهد که  ظاهری غیراستوانه ای دارند؟   		
1(افزایشسطحغشایپالسماییگروهیازیاختههایویژۀاندامیازدستگاهگوارشکهبخشاعظمآندرسمتراستمریاست. 

2(ترشحنوعیترکیبشیمیاییمؤثربرتغییرساختارمولکولهاییزیستیبامتنوعترینواحدهایسازنده،کمتررخمیدهد.
3(ساختبسپارهاییازواحدهایسازندۀآمیندار،دراندامدریافتکنندۀخونتیرۀلولۀگوارشفردافزایشپیدامیکند.

4(درانجاممراحلاینترفازومیتوزطبیعییاختههایموجوددرداخلیترینالیۀلولۀگوارشاختاللایجادمیشود.
به طور معمول در بدن انسان سالم، هر  بخشی از ............... که پروتئازهای غیرفعال ترشح می کند، ............... 		

1(دستگاهگوارشـمیتواندضمنتولیدپیکشیمیاییدوربرد،تعدادپروتئینهایغشاییبرخیازیاختههایخودراافزایشدهد. 
2(لولۀگوارشـتوسطفراوانترینیاختههایموجوددرغدددیوارۀخود،آغازکنندۀگوارششیمیاییانواعیازدرشتمولکولهامیباشد.

3(دستگاهگوارشـباداشتنترشحاتمخاطی،درگوارشمکانیکِیمخلوطنهاییحاصلازحرکاِتبخشکیسهایشکللولۀگوارشنقشدارد.
4(لولۀگوارشـتوسطنوعیحرکتلولۀگوارشکهبایکحلقۀانقباضیهمراهاست،هموارهموادراازباالبهسمتانتهایخودحرکتمیدهد.

 کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 		
 »تنها گروهی از ماهیچه های حلقوِی تنظیم کنندۀ عبور مواد در لولۀ گوارش که در سطح ............... از قسمت قطورتر لوزالمعده قرار  گرفته اند، ............... « 

1(باالتریـحینانتقالغذاازمحلشروعگوارششیمیاییموادغذاییبهطویلترینبخشلولۀگوارش،بهحالتاستراحتدرمیآیند.
2(باالتریـبخشیازاندامیمیباشندکههمۀیاختههایماهیچهایآن،یکمرکزغشاداِرتنظیمکنندۀصفاتژنتیکیدرقسمتمرکزیخوددارند.

3(پایینتریـبرایکوچککردنحلقۀماهیچهایخود،نیازمنددریافتپیامعصبیازیاختههایفراوانتربافتعصبیبدنهستند.
4(پایینتریـمیتوانندمحتویاتغذاییکامالًگوارشیافتۀدرونلولۀگوارشازنظرفیزیکیوشیمیاییراازخودعبوردهند.
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2520فــصــل های 1 تا 4   پـــایـۀ دهـــم 1
با توجه به مطالب زیست دهم، چند مورد، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 			

»براساس نگرش کل نگری نمی توان ............... را بررسی کرد.«
الف( تعامالت بین پروتئین های مادۀ زمینه ای بافت پیوندی سست و یاخته های سازندۀ آن 

ب( ویژگی های عملکردی چگونگی ذخیرۀ چربی در یاخته های بافت پیوندی چربی 
ج(   ویژگی های ساختاری غشای پالسمایی یاخته های تشکیل دهندۀ بافت پوششی مکعبی

 د( ارتباط بین یاخته های بافت پوششی استوانه ای تک الیه با غشای پایۀ زیر آن ها 
 1(صفر 2) 1  3) 2  4) 3

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟ 			
 »در بین مولکول های زیستی، هر مولکولی که در ساختار خود حداقل دو مونوساکارید مورد استفاده در تنفس یاخته ای دارد،   ............... .« 

کاریدذخیرهایدرگیاهانیاقارچهامحسوبمیشود.  1(هموارهبهعنواننوعیپلیسا
گونمولکولهایلیپیدیایجادمیکند.  2(انرژیتولیدیکمترینسبتبهانواعگونا

 3(میتوانددرلولۀگوارشنوعیجاندارپریاختهاِیواجددهانومخرجمشاهدهگردد.
 4(درساختارخودنمیتوانددارایمولکولیباسهنوععنصرسازندهوپنجاتمکربنباشد.

در رابطه با روش های عبور مواد از عرض غشای یاختۀ جانوری، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 			
 »فرایندی که منجر به افزایش ریزکیسه های درون سیتوپالسم می گردد، ............... فرایندی که مختص خروج درشت مولکول ها از  یاخته است، قطعاً ............... .« 

 1(همانندـباصرفانرژیزیستیدرنهایتافزایشغلظتمولکولمنتقلشدهبیندوسمتغشاییاختهرابههمراهدارد.
 2(برخالفـدرهرنوعیاختۀزندۀواجدغشایپالسماییباتشکیلریزکیسههایغشاییوصرفATPهمراهاست.
 3(همانندـدرهرمرتبهازانجاماینفرایند،تنهایکنوعمولکولبیندوسمتغشایپالسماییجابهجامیشود.

 4(برخالفـمیزانمحتویاتسیتوپالسموحجمغشایپالسمایییاختهرابهترتیبافزایشوکاهشمیدهد.
چند مورد، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  			

»در ساختار دیوارۀ بخشی که مقصد نهایی فرایند بلع در انسان است، الیه ای که ............... ، نمی تواند ............... باشد.«
الف( بخشی از صفاق است ـ دارای رگ های خونی در کنار رشته های عصبی دستگاه عصبی

ب( در راه اندازی حرکات مخلوط کننده نقش دارد ـ دارای یاخته هایی با بیش از یک هسته
ج( باعث ترشح عامل داخلی معده می شود ـ شبکه هایی از یاخته های عصبی داشته

د( دومین الیه از داخل به خارج است ـ دارای بافت پیوندی با مادۀ زمینه ای شفاف و چسبناک
4 (4  3 (3  2 (2  1 (1 

در بین اندام های مرتبط با لولۀ  گوارش، کدام ویژگی در باالترین اندام برخالف پایین ترین اندام وجود دارد؟ 			
 1(تواناییترشحآنزیمتجزیهکنندۀانواعکربوهیدرات 2(تواناییترشحیونبهدرونلولۀگوارشتوسطمجرایاختصاصی

 3(عدماتصالبهپردۀاحاطهکنندۀاندامهایدستگاهگوارشازخارج 4(وجودپروتئینهایجابهجاکنندۀموادازخاللغشاییاختههایخود
معده و لوزالمعده دو اندامی هستند که خون خارج شده از آن ها وارد سیاهرگ باب می شود و خون آن ها مستقیماً به قلب باز نمی گردد. معده و لوزالمعده از نظر ............... ،  			

مشابه و از نظر ............... با یک دیگر متفاوت اند.
 1(ترشحبیکربناتوآمیالزـنقشدرگوارشلیپیدها 2(داشتنشبکۀعصبیـترشحسکرتینوپروتئاز

 3(پروتئازهایغیرفعالوبیکربناتـترشحگاسترین 4(ترشحآمیالزولیپازـداشتنحرکاتکرمی
در انسان سالم و بالغ، بخشی از لولۀ گوارش که گوارش غذا را آغاز می کند ............... هر بخشی از دستگاه گوارش که ...............  			

 1(برخالفـآسیبنوعیازیاختههایآنمیتواندسببکمبودنوعیویتامینشود،تحتکنترلشبکههایعصبیرودهایاست.
 2(همانندـکیسهایشکلمیباشد،آنزیمهایگوارشیترشحمیکندکهدرpHکمتراز7بهترینفعالیترادارد.

 3(همانندـپروتئازهایغیرفعالترشحمیکند،نمیتواندترکیبیداشتهباشدکهازنوعیبافتپوششیغدهایترشحشدهاست.
 4(برخالفـدرآنپروتئینهابهواحدهایسازندۀخودآبکافتمیشوند،توسطبخشیازصفاقپوشیدهنیست.

در بخشی از لولۀ گوارش انسان که محل اصلی جذب مواد غذایی است، ...............  			
 1(الیههایمخاط،زیرمخاطوماهیچهایدرتشکیلچینخوردگیهانقشدارند.

 2(موادغذاییتنهابهواسطۀدوالیۀیاختههایپوششیازجریانخونجداشدهاند.
 3(آمینواسیدهاییکهجذبمیشوند،تنهاحاصلگوارشپروتئینهایغذاهستند.
 4(انقباضیاختههایماهیچهایموجوددرزیرمخاط،موجبحرکتپرزهامیشوند.
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در دستگاه ............... جانداری که بخشی از تنظیم اسمزی محیط داخلی بدن خود را با دفع محلول بسیار غلیظ سدیم کلرید به لولۀ  گوارش انجام می دهد، لزوماً ............... .  			
O2مشابهرگیبابیشترینفشارخوناست. 1(گردشموادـخونجریانداشتهدرونرگیباکمترینمیزانفشارخونازنظرمیزانگاز

2(تنفسـشبکۀمویرگیموجوددراندامهایتهویهکننده،ضمنهدایتخونازباالبهطرفپایین،دردوطرفخودواجدسرخرگهستند.
CO2باالتوسطانشعابیازسیاهرگواردرشتههایآبششیشدهوپسازتهویه،توسطانشعابیازسرخرگخارجمیشود. 3(تنفسـخونیبا
4(گردشموادـساختارواردکنندۀخونبهحفرۀکوچکترقلبنسبتبهبخشدریافتکنندۀخونازبزرگترینحفره،فشارخونبیشتریدارد.

کدام گزینه در ارتباط با اندامی در پرندگان که چینه دان بخش حجیم و انتهایی آن است و در آن غذا ذخیره و نرم می شود، به درستی بیان شده است؟ 			
1(معادلآندرانسان،دارایبافتپوششیسنگفرشیچندالیهاستوآنزیمهایگوارشیترشحمیکند.

2(انتهایمعادلآندرانسان،بهسمتیازبدنکهششبزرگترقراردارد،متمایلاست.
3(درپستاندارنشخوارکننده،محتویاتدرونخودرابهطورمستقیمواردبخشیمیکندکهبیشترینحجمرادربینقسمتهایسازندۀمعدهدارد.

4(درانسان،همۀماهیچههایحلقویموجوددرساختارآنازیاختههایدوکیشکلتشکیلشدهاست.
کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟ 			

 »الیه  ای از پردۀ متصل کنندۀ اندام  های تصفیه کنندۀ خون به قفسۀ سینه که فاصلۀ ............... تا بیرونی ترین الیۀ قلبی دارد، ............... .« 
1(بیشتریـدرسطحبیرونیخونبامایعیواجدفشارکمترازفشارجودرتماسمستقیماست.

کنندۀششهاازحفرۀشکمیدرتماسمیباشد. 2(کمتریـدربخشیازخودباماهیچۀجدا
3(کمتریـضخامتکمترینسبتبهماهیچههایبیندندهایوالیۀدیگراینپردهدارد.
4(بیشتریـباگروهیازاستخوانهایبخشمحوریاسکلتانسانارتباطمستقیمدارد.

ساختارهای مشابه خوشۀ انگور در بخش مبادله ای دستگاه تنفس انسان سالم، ............... انشعابی از نایژه که فاقد غضروف است،   ............... .   			
1(برخالفـواجدساختاریدرسطحزیرینیاختههایسطحیخودمیباشندکهازرشتههایپروتئینیوگلیکوپروتئینیساختهشدهاست.

2(همانندـازمادهایگلیکوپروتئینیدرسطحخودبرخوردارمیباشدکهباجذبآبفراوانخاصیتچسبندگیپیدامیکند.
3(همانندـنسبتبهمجاریتنفسیکهدرابتدایخوددارایحلقههایغضروفیکاملهستند،تعدادبیشتریدارند.

4(برخالفـدارایزوائدسیتوپالسمیبااندازههایمتفاوتدرسطحیاختههایپوششیسطحیخودمیباشد.
در دستگاه تنفسی انسان ............... ، قطعاً ...............  			

1(هنگامیکهبزرگترینماهیچۀتنفسیمسطحمیشودـحرکتخونتیرهازسیاهرگهایدرونحفرۀشکمیبهسمتقلبتسهیلمیشود.
2(هرحجمیازهواکهفقطبهدنبالانقباضعضالتشکمیازششهاخارجمیشودـفاقدگازمصرفیدرتنفسیاختهایاست.

3(هرماهیچۀمؤثردرفرایندبازدمعادیـباانقباضخود،موجبافزایشفشاردرکیسههایحبابکیمیشود.
4(بخشیازهوایدمیکهحدود150میلیلیتراستـدرهمۀنایژکهایموجوددرششهاقابلمشاهدهاست.

در رابطه با فرایندهای تنظیم تنفس در انسان، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 			
 »نوعی مرکز تنفسی در دستگاه عصبی مرکزی که فاصلۀ ............... تا مرکز گردهمایی اغلب پیام های حسی دارد، ............... .« 

گمشود. 1(کمتریـباارسالپیامبهمرکزتنفسیکهدرسطحباالتریقراردارد،میتوانددرنهایتمنجربهاستراحترفتنماهیچۀدیافرا
2(بیشتریـباارسالپیامبهمهمترینعضلۀتنفسی،منجربهآغازورودهوابهدرونحبابکهاوبازشدنحبابکهایبستهمیشود.

3(کمتریـهرگاهبرمرکزتنفسینزدیکتربهنخاعاثرمیگذارد،پیامعصبیبهطرفماهیچههایبیندندهایارسالمیشود.
4(بیشتریـتحتتأثیرافزایششدیدفعالیتدرنوعیاندامکدوغشاییودنادار،فعالیتعصبیخودراتغییرمیدهد.

کدام گزینه با توجه به نقاط نمودار زیر که در ارتباط با فردی بزرگسال و سالم است، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 			
»ماهیچه های ............... در نقطۀ ............... ، وضعیتی خالف ماهیچه های بین دنده ای ............... در نقطۀ ............... دارند.«

BـداخلیوشکمیـC1(بیندندهایداخلیوشکمیـ
AـداخلیوناحیۀگردنـDگموناحیۀگردنـ 2(دیافرا

Cگمـ 3(بیندندهایداخلیوشکمیـAـخارجیودیافرا
Dگمـ 4(بیندندهایخارجیوناحیۀگردنـBـخارجیودیافرا

با توجه به مطالب عنوان شده در فصل 3 زیست دهم، کدام گزینۀ زیر در رابطه با حمل گازها در خون به درستی بیان شده است؟ 			
1(مولکولیکهبیشترحجمیاختههایخونیقرمزرااشغالکردهاست،ازچهارجفتزنجیرۀآمینواسیدیمتصلبهگروههمتشکیلشدهاست.

2(درصورتافزایشمولکولیگازیکهبهآسانیازهموگلوبینجدانمیشود،میزانتولیدکربنیکاسیددرگویچههایقرمزافزایشمییابد.
کسیددارند. 3(همۀگازهایشرکتکنندهدرتنفسیاختهایهوازی،برایاتصالبههموگلوبینمیلترکیبیکمترینسبتبهگازکربنمونوا
CO2درگویچههایقرمز،پسازخروجازاینیاختههابهبیکربناتوهیدروژنتبدیلمیشود. 4(نوعیفراوردۀحاصلازترکیبآبو
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کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ 			
»بعضی جانوران که تبادالت گازی آن ها ............... « 

1(نیازیبهساختارتنفسیویژهندارد،داراییاختههاییبایکیادوتاژکدرساختارپیکرخودهستند.
2(باانتشارسادهازراهپوستصورتمیگیرد،میتوانندفاقدبرخیازانواعبافتهایپیوندیباشند.

3(بهطورهمزمانازدوسامانۀمتفاوتقابلانجاماست،دارایگردشخونبستههستند.
4(بهکمکسطحتنفسیویژهصورتمیگیرد،فاقدسازوکارهایتهویهایهستند.

در مدت زمانی از دورۀ قلبی یک پسر 7 سالۀ سالم در حال استراحت، هرگاه مانعی برای ............... بطن ها ............... ، قطعاً ...............  			
1(ورودخونبهـایجادشودـبالفاصلهپسازآن،یاختههایمخططومنشعبدهلیزیمنقبضمیشوند.

2(خروجخونازـوجودداشتهباشدـموجمربوطبهاستراحتبطنهاروینوارقلبثبتنشدهاست.
3(ورودخونبهـوجودداشتهباشدـدرپایان،صدایطوالنیتروگنگقلبیشنیدهمیشود.

4(خروجخونازـوجودنداشتهباشدـمیزانبروندهقلبیحدود5لیتردردقیقهمحاسبهمیشود.
در مدت زمانی از دورۀ قلبی یک فرد سالم و بالغ که فشار خون دهلیزها و بطن ها در حال افزایش است و فشار خون سرخرگ آئورت ثابت باقی می ماند، قطعاً ............... اتفاق نمی افتد. 			

2(رسیدنپیامالکتریکیبهدیوارۀبیندوبطن 1(شنیدهشدنصداییکوتاهوواضحدرپایانآن
4(ورودخونازبزرگترینحفراتقلبی 3(انقباضیاختههایمخططومنشعبدهلیزی

در بدن یک انسان سالم و بالغ یکی از وظایف نوعی دستگاه، انتقال چربی های جذب شده از دیوارۀ رودۀ باریک به خون است. در ارتباط با این دستگاه کدام گزینه  			
به نادرستی بیان شده است؟ 

1(مجموعهمایعاتوموادواردشدهبهرگهایآنازطریقدومجرابهسیاهرگهایزیرترقوهایمیریزد.
2(درمحلاتصالرگهایآنبهبخشهایگرهمانندایندستگاه،دریچههاییوجوددارد.

3(خونیکیازاندامهایآنهمراهخوندستگاهگوارش،ابتدابهکبدواردمیشود.
4(مجرایاصلیسمتچپآنازمجرایسمتراستقطرکمتریدارد.

چند مورد، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ 			
»در بدن یک انسان بالغ، نوعی مویرگ خونی که ............... ، می تواند در اندامی با توانایی ............... وجود داشته باشد.«

الف( ورود و خروج مواد در آن ها به شدت تنظیم می شود ـ تولید هورمون تنظیم کنندۀ گویچه های قرمز
ب( منافذ فراوانی در غشای یاخته های پوششی خود دارد ـ برقراری شبکۀ مویرگی بین دو سرخرگ
ج( فاصلۀ زیادی میان یاخته های بافت پوششی آن وجود دارد ـ تولید مادۀ مؤثر در گوارش چربی ها

د( دارای حفره هایی در دیوارۀ خود است ـ ذخیرۀ آهن و برخی ویتامین ها
4)4 3)3 2)2 1)1

کدام گزینه با توجه به محتویاِت ساختاری که در خونریزی شدیدتر جلوی خروج خون از رگ آسیب دیده را می گیرد، به درستی بیان شده است؟ 			
1(هرجزءآنپسازگریزانه)سانتریفیوژ(دربخش45درصدقرارمیگیرد.

2(یاختههاییکههمگیمیتوانندآنزیمدنابسپارازداشتهباشند.
3(برایتشکیلآن،عواملانعقادی)یاختهومولکول(دخالتدارند.

4(رشتههایپروتئینیکهآنزیمپروترومبینازمستقیماًدربهوجودآوردنآنهانقشدارد.
کدام گزینه برای تکمیل جملۀ روبه رو نامناسب است؟ »در بدن یک فرد سالم ............... می تواند ناشی از ............... باشد.« 			

1(افزایشتعدادضربانهاییکهگرهپیشاهنگتولیدمیکندـتحریکگیرندههایشیمیاییموجوددردیوارۀسرخرگها
2(فشارخون۸0میلیمترجیوهدربزرگترینسرخرگبدنـانقباضدیوارۀماهیچهایسرخرگ

کسید 3(افزایشانقباضماهیچههایصافموجوددردیوارۀسرخرگهایکوچکـافزایشکربندیا
4(پیوستگیجریانخونـقدرتکشسانیزیادسرخرگها

در قلب انسان، دسته ای از تارهای ماهیچه ای متعلق به شبکۀ هادی که ............... هستند، ...............  			
1(خارجکنندۀپیامگرهدهلیزیـبطنیـدردیوارۀدهلیزیبهدوشاخهتقسیممیشوند.

2(مربوطبهدهلیزـپیامهایالکتریکیرابهگرهدهلیزیـبطنیواردنمیکنند.
3(مربوطبهبطنهایچپوراستـدرنوکقلبازیکدیگرجدامیشوند.

4(انتقالدهندۀپیامالکتریکیبهدهلیزچپـانشعابپیدانمیکنند.
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2015جانوری - فــصــل های 2 تا 5   پـــایـۀ دهـــم 1
یاخته هایی در بدن پروانۀ مونارک که با استفاده از آن ها، جایگاه خورشید در آسمان تشخیص داده می شود، مربوط به بافتی در  بدن انسان هستند که ........... .  			

1(متخصصانبرایبررسیفعالیتهایدستگاهعصبیمرکزی،ازبیشتریاختههایموجوددراینبافتاستفادهمیکنند. 
2(بیشتریاختههایآن،باتولیدپوششیواجدمولکولهایفسفولیپیدی،موجبجهشیشدنانتقالپیامهایعصبیمیشوند.

3(باداشتنبیشازیکنوعیاخته،میتوانندتوسطمویرگهاییتغذیهشوندکهورودوخروجمواددرآنهابهشدتتنظیممیشود.
4(برخیازیاختههایآن،باداشتنانشعاباتیدردوانتهایخودقادربهتولیدوهدایتدوطرفۀپیامعصبیدردستگاهعصبیهستند.

کدام گزینه برای تکمیل جملۀ روبه رو مناسب است؟ »در هر جانور واجد هفت ویژگی حیات که ............... ، قطعاً ............... « 			
1(دستگاهگردشخوندرتبادلگازهایتنفسینقشنداردـگازهایتنفسیمستقیماًبینیاختههایبدنومحیطاطرافمبادلهمیشود.

2(بهکمکسطوحتنفسیآبششیقادربهتنظیمفشاراسمزیمایعاتبدناستـادراریباغلظتباالازبدندفعمیکند.
بیندستگاهتنفسیومحیطخارجارتباطمستقیموجوددارد. 3(دارایمجرایتنفسیدربدنخودمیباشدـ

4(واجداندامششاستـدراسکلتدرونی،سختتریننوعبافتپیوندیمشاهدهمیشود.
کدام گزینه برای تکمیل جملۀ روبه رو نامناسب است؟ »در سامانۀ گردش مواد ............... به طور قطع ............... « 			

1(کروکودیلـمایعیکهدرسطحتنفسیتصفیهشدهاست،ابتداواردقلبمیگردد.
2(ملخـدرمحلاتصالقلببهرگهایخارجکنندۀهمولنف،دریچهوجوددارد.
کیـفشارتراوشیدرابتدایمویرگهابیشترازانتهایآنهامیباشد. 3(کرمخا
4(اسفنجهاـآبواردشدهبهحفرۀمیانیازطریقیکسوراخبزرگخارجمیگردد.

در اطراف معدۀ نوعی جانور گیاه خوار، تعدادی کیسه وجود دارد که به درون معده راه دارند. کدام گزینه در ارتباط با این جانور صادق است؟   			
1(مکاناصلیجذبموادغذاییدراینجانور،دومینمحلگوارششیمیاییموادغذاییاست.

2(خونازطریقمنافذدریچهدارابتداواردقلبوسپسدرتماسمستقیمبایاختههایبدنقرارمیگیرد.

3(دارایمنافذیدرسطحبدناستکههواازطریقآنهابهنایدیسهاودستگاهگردشموادانتقالمییابد.

4(رودۀاینجانورمحلدفعمادهایاستکهدرانسانتمایلزیادیبهرسوبکردنوتشکیلبلوردارد.
کدام گزینه، جملۀ روبه رو را به نادرستی تکمیل می کند؟ »در هر مهره داری که خون ضمن یک بار گردش در بدن، ............... از قلب عبور می کند، قطعاً ............... « 			

کسیدپسازعبورازقلب،ابتدابهطرفجلویبدنحرکتمیکند. 1(یکبارـخوِنغنیازکربندیا
2(دوبارـخونتصفیهشدهتوسطقلبیبابیشازدوحفرهبهقسمتهایمختلفبدنفرستادهمیشود.
ضمنانجامتبادالتگازیتوسطآبششها،رگیباکمترینمیزانفشارخون،حاملخونتیرهاست. 3(یکبارـ

4(دوبارـپیچیدهترینشکلکلیهیافتمیشود.
در معدۀ جانوری که شش آن در شکل مقابل به نمایش درآمده است، هر بخشی که مواد غذایی در خالف  			

جهت نیروی جاذبه به  آن وارد می شود، از نظر ............... با قسمتی از آن که ............... دارد.    
1(تواناییدریافتموادغذایینیمهجویدهشدهـبزرگترینبخشمعدهمحسوبمیشود،شباهت

2(داشتننقشمؤثردرگوارشمکانیکیذراتغذاییـبالفاصلهقبلازنگاریقرارگرفتهاست،تفاوت
3(کاهشفشاراسمزیمحتویاتدرونلولۀگوارشـموادغذاییراسهمرتبهازخودعبورمیدهد،شباهت
بزرگترینچینخوردگیهایداخلیرادارد،تفاوت 4(بیتأثیریدرگوارشازطریقتولیدآنزیمهایگوارشیـ

کدام گزینه به ترتیب در ارتباط با دو جاندار گفته شده به درستی بیان شده است؟  			
 بین چینه دان و سنگدان آن یک اندام گوارشی قرار دارد.  دارای پیش معده است.  

1(گوارشمکانیکیغذادرونلولۀگوارششروعمیشودـکبدآنبهرودۀباریکوصلاست.
2(فاقداندامیاستکهنقشیمعادلرودۀباریکانسانراداردـکبدپایینترازمعدهقراردارد.

3(درکیسههایمعده،گوارشبرونیاختهایتکمیلمیشودـچینهدان،بزرگترینبخشدستگاهگوارشآناست.
4(غددبزاقیپایینچینهدانقرارداردـسنگدانازبخشابتداییمعدهتشکیلمیشود.

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  			
»در بخشی از لولۀ گوارش ............... که گوارش میکروبی در آن ............... از گوارش آنزیمی صورت می گیرد، ............... «

1(گوسفندـقبلـالیهالیهترینقسمتمعدۀجانورمحسوبشدهوتواناییانتقالمستقیمغذابهدرونمریرادارد.
2(گاوـزودترـبهطورمعمولدرزمانگوارشغذابخشیازانرژیآزادشدهتوسطیاختههابهصورتحرارتآزادمیشود.

3(انسانـبعدـآنزیمسلوالزترشحشدهازیاختههایاینبخشدرگوارشسلولزنقشدارد.
4(نشخوارکنندگانـقبلـتاحدودیآبگیریموادغذاییانجاممیشود.
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کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  			
»با توجه به شکل داده شده، می توان گفت معموالً یاخته های بخش ............... یاخته های ............... «

جدارۀنگاریدرگوسفند،فاقدتواناییتولیدآنزیمهایمؤثردرگوارششیمیاییذراتغذاییهستند. A«)1«همانندـ

B«)2«برخالفـهمینبخشدرانسان،باتولیدترکیباتی،آغازگرروندهضمشیمیاییذراتغذاییهستند.
C«)3«همانندـهمینبخشدرملخ،موادغذاییرامستقیماًبهحجیمترینبخشلولۀگوارشواردمیکنند.
G«)4«برخالفـجدارۀرودۀباریکدرانسان،نمیتواننددرتماسمستقیمباموادغذاییگوارشیافتهقرارگیرند.

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  			
»جانوری که ............... دارد، ............... جانور بالغی که ............... است.«

1(قلبدوحفرهایـبرخالفهرـدودهلیزدرقلبخوددارد،دارایگردشخونبستۀساده
2(فقطیکدهلیزدرقلبخودـهمانندهرـبطنراستوچپدارد،دارایهمایستایی)هومئوستازی(
3(فقطیکبطنباخونتیرهدرقلبخودـبرخالفـحفرۀگوارشیدارد،قطعاًدارایاسکلتاستخوانی

4(قلبدارایمنافذدریچهدارـبرخالفـسادهترینسامانۀگردشبستهرادارد،فاقدمویرگ
کدام گزینه در ارتباط با همۀ جانورانی که مویرگ ها در کنار یاخته ها و با کمک آب میان بافتی، تبادل مواد غذایی، دفعی و گازها را انجام می دهند، به درستی بیان شده است؟  			

1(یاختههایخونیکهدرانتقالگازهایتنفسینقشدارند،درمغزقرمزاستخوانساختهمیشوند.
2(دارایکلیهبودهکهنقشاصلیرادرتنظیمهمایستاییبدنبرعهدهدارد.

3(ویژگیهاییدارندکهبرایسازشوماندگاریدرمحیطبهآنهاکمکمیکند.
4(ساختارتنفسیویژهایدردرونبدنآنهامشاهدهمیشودکهارتباطیاختههایبدنرابامحیطفراهممیکنند.

کدام گزینه در ارتباط با هر جانور مهره داری که در ساختار قلب آن فقط یک بطن وجود دارد، به درستی بیان شده است؟  			
2(درهرحفرۀقلبیفقطخونتیرهجریاندارد. 1(بطنخونرایکباربهششهاوپوستوسپسبهبقیۀبدنتلمبهمیکند.
4(دردوراننوزادیدارایتنفسآبششیاست. 3(خـونضمـنیکبـارگـردشدربـدن،دوبـارازقلـبعبـورمیکنـد.

در ارتباط با هر جانور بالغی که ............... ، می توان گفت ...............   			
1(فقطیکبطندرساختارقلبخودداردـازطریقسطوحآبششیبهتبادلگازهایتنفسیموردنیازخودمیپردازد.
2(عالوهبرکلیهدارایغددراسترودهایبرایدفعمحلولبسیارغلیظنمکاستـدرقلبآنهافقطخونتیرهجریاندارد.

3(درنزدیکیچشمخوددارایغددنمکیاستـعالوهبرششهادارایکیسههایهواداربرایذخیرۀهوااست.
4(دارایلولههایمالپیگیاستـدارایصفحاتآروارهمانندبرایخردکردنموادگیاهیاست.

با توجه به جانداران مورد بررسی در فصل 4 زیست دهم، کدام گزینۀ زیر در رابطه با دستگاه گردش مواد جاندارانی با یاخته های  یقه دار صحیح بیان شده است؟ 			
1(تاژکهاییاختههایسازندۀمنافذورودیبهبدنباحرکاتضربانیخون،بهحرکتآبدرونحفرۀمیانیبدنکمکمیکنند.
2(منافذواردکنندۀآببهحفرۀمیانیبدننسبتبهسوراخهایخارجکنندۀآبازآن،تعدادبیشترواندازۀکوچکتریدارند.
3(انتقالآبدرونحفرۀمیانیبدنبهبیرونتوسطیاختههاییانجاممیگیردکهدرسطحخودواجدیکتاژکهستند.
4(درسطحدرونبدناینجانوربرخالفسطحخارجیآن،یاختههاییدارایزوائدسیتوپالسمیمژکدیدهمیشوند.

در گروهی از جانوران، بروز حالتی، حفظ فشار خون در سامانۀ گردشی مضاعف را آسان می کند. کدام گزینه در ارتباط با این جانوران به درستی بیان شده است؟ 			
1(عالوهبرکلیهها،دارایغددراسترودهایهستندکهمحلولسدیمکلریدبسیارغلیظرابهرودهترشحمیکنند.
2(قسمتیواجدساختارماهیچهایکهازبخشعقبیمعدهتشکیلمیشود،درهمۀانواعاینجانورانمشاهدهمیشود.

3(دراینجانوران،دستگاهگردشمواد،نقشیدرانتقالگازهایتنفسیموادغذاییموردنیازجاندارندارد.
کسیژنبهبافتهایبدندراینجانورانمهماست. 4(فشارخونباالبرایرساندنسریعموادوخونغنیازا

 کدام گزینۀ زیر در رابطه با جانداری صادق است که اجزای دستگاه دفعی آن به صورت لوله های منشعبی متصل به هر دو سطح  شکمی و پشتی لولۀ گوارش قابل مشاهده است؟ 			
1(محلآغازگوارششیمیاییذراتغذایی،نزدیکترینبخشلولۀگوارشبهطویلترینپایاینجانورمحسوبمیشود.
گانهمحتویاتخودراواردمحلجذبموادغذاییمیکند. 2(هرلولۀدفعیمرتبطبالولۀگوارش،ازطریقیکمنفذجدا
3(درطنابعصبیموجوددرسطحشکمیخودواجدگرههایعصبیتنظیمکنندۀفعالیتماهیچههایبدنمیباشد.

4(قبلازمجاریعرضیارتباطدهندۀنایدیسهایکناریبهیکدیگر،هیچگونهانشعابیازنایدیسدیدهنمیشود.
کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   			

»در ارتباط با گردش خون جانوری که قلب دوحفره ای دارد، می توان گفت رگی که ............... در انسان، ............... «
دارایخونیباغلظتCO2زیاداست. 1(خونرابهسینوسدهلیزیواردمیکندهمانندسرخرگششیـ
خونراازقلبدورمیکند. 2(درناحیۀشکمیبهسرجانورنزدیکتراستبرخالفسیاهرگهایششیـ
O2رابهمغزمیفرستدهمانندرگخروجیازبطنچپـنوعیسرخرگاست. 3(خونغنیازگاز
4(خونرابهآبششهامیفرستدهمانندرگیکهـخونرابهکلیهمیبرد،دارایO2باغلظتکماست.
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5040جامـع بـه سبـک کنکـور سراسـری 1
کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 			

»در خون ریزی های شدید ............... خون ریزی های محدود، ............... «
1(همانندـوجودیونکلسیموویتامینKضروریاست.

2(همانندـآنزیمپروترومبینازتوسطبافتهایآسیبدیدهبهخونترشحمیشود.
کتهابههمدرپوشایجادمیشود. 3(برخالفـبهدنبالاتصالپال

4(برخالفـنوعیرشتۀپروتئینیبادربرگرفتنیاختههایخونیوگردهها,لختهراتشکیلمیدهد.
کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ 			

»یکی از شرایط ............... است.«
1(تشخیصجایگاهخورشیددرآسمانتوسطپروانههایمونارک،فعالیتانواعیازواحدهایساختاریوعملکردیدرپیکرآنها

2(شناختهرچهبیشترسامانههایزنده،استفادهازاطالعاترشتههایمختلف
3(افزایشکیفیتوکمیتغذایانسان،شناختروابطگیاهانومحیطزیست

4(ارتقایکیفیتزندگیانسان،پایدارکردنبومسازگانباعدمتغییرمقدارمصرفکنندگیدرآنها
در ساختار غدد معدۀ انسان، یاخته های ترشح کنندۀ مادۀ  مخاطی برخالف یاخته های اصلی، چه مشخصه ای دارند؟ 			

2(میتواننددرتماسبایاختههاییباشندکهاسیدترشحمیکنند. 1(میتواننددرتماسبایاختههایپوششیسطحیباشند.
4(ترکیبیترشحمیکنندکهدرساختارآنواحدهایآمینواسیدییافتمیشود. 3(باترشحبیکربنات،الیۀژلهایحفاظتیراقلیاییمیکنند.

در ساختار دستگاه گوارش انسان، کدام اندام به صورت کامل در سمت راست بدن قرار گرفته است؟ 			
2(اندامیکهدرساختصفرانقشدارد. 1(اندامیکهرژیمغذاییپرچربمیتواندباعثتولیدسنگدرآنشود.

4(اندامیکهآنزیمهایالزمبرایگوارششیمیاییانواعموادراتولیدمیکند. 3(اندامیکهدرانتهایآنبندارۀپیلورمشاهدهمیشود.
در ارتباط با ساختار تنفسی که در ملخ وجود دارد، کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟ 			

2(گازهاراازطریقهمولنفبهیاختههایبدنمیرساند. 1(منافذمتعددیدردوسمتبدن،درابتدایلولههاینایدیسییافتمیشوند.
4(انشعاباتپایانیآنبنبستبودهوحاویمایعاست. 3(اینساختارتنفسیواجدلولههایمنشعبومرتبطبههممیباشد.

در ارتباط با دستگاه عصبی جانوران مختلف، چند مورد نادرست بیان شده است؟ 			
الف( بعضی از گره های عصبی حشرات، درون مغز جانور دیده می شوند.

ب( همۀ یاخته های دستگاه عصبی هیدر به صورت مستقل از هم تحریک می شوند.
ج( بعضی از رشته های عصبی بخش محیطی دستگاه عصبی هیدر، با یک دیگر ارتباط برقرار می کنند.

د( همۀ رشته های عصبی مرتبط با طناب های عصبی پالناریا، جزئی از بخش مرکزی دستگاه عصبی جانور محسوب می شوند.
4)4 3)3 2)2 1)1

کدام گزینه در ارتباط با یاخته های موجود در خون یک فرد بالغ به درستی بیان شده است؟ 			
1(یاختههاییکهتولیدآنهابهگروهیازویتامینهایگروهBوابستهاست،درکبدوطحالایجادمیشوند.

2(هریاختهایکههستۀتکقسمتیوسیتوپالسمبدوندانهدارد،فقطدرخونیافتمیشود.
کاریوسیتهامنشأایجادقطعاتیاختهایهستندکهدرخونریزیهایشدیدباایجاددرپوشازخونریزیجلوگیریمیکنند. 3(مگا

4(یاختههاییکهتحتتأثیراریتروپویتینتعدادآنهادرنوعیبافتپیوندیافزایشمییابد،قطعاًفاقدژنسازندۀهموگلوبینهستند.
چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟ 			

 »با توجه به قلب یک فرد سالم و بالغ، به منظور ................. نیاز است تا ...................... « 
الف( همزمان نبودن انقباض دهلیزی و بطنی ـ فرستادن پیام از گره دهلیزی ـ بطنی به درون بطن با فاصلۀ زمانی انجام شود. 

ب( شروع انقباض هر حفرۀ قلبی ـ کمی قبل از شروع انقباض، پیام انقباض در سرتاسر ماهیچۀ آن ها گسترش پیدا کند. 
ج( به استراحت در آمدن تمام یاخته های ماهیچه ای قلب ـ پیام استراحت از طریق صفحات بینابینی منتشر شود. 

د( ثبت موج  P  در نوار قلب ـ پیام انقباض از گره سینوسی ـ دهلیزی به گره دهلیزی ـ بطنی ارسال شود. 
4)4 3)3 2)2 1)1
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چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 			
»در بدن انسان در حالت ایستاده، رگ هایی که بیشتر ............... ، نمی توانند ............... « 

الف( در بخش های عمقی بدن قرار دارند ـ میزان خون ورودی به مویرگ ها را تنظیم کنند.
ب( خون روشن در آن ها جریان دارد ـ در حفظ پیوستگی جریان خون نقش داشته باشند.

ج( حجم خون را در خود جای داده اند ـ در مواردی خون را به برخی اندام های بدن وارد کنند.
د( آن ها جهت حرکت خون به سمت باال دارند ـ فشار خون بیشینه و کمینه داشته باشند.

4)4 3)3 2)2 1)1
کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟    			

»جانوری که ............... دارد، ............... جانور بالغی که ............... است.«
1(قلبدوحفرهایـبرخالفهرـدودهلیزدرقلبخوددارد،دارایگردشخونبستۀساده

2(فقطیکدهلیزدرقلبخودـهمانندهرـبطنراستوچپدارد،دارایهمایستایی)هومئوستازی(
3(فقطیکبطنباخونتیرهدرقلبخودـبرخالفـحفرۀگوارشیدارد،قطعاًدارایاسکلتاستخوانی

4(قلببامنافذدریچهدارـبرخالفـسادهترینسامانۀگردشبستهرادارد،فاقدمویرگدرسامانۀگردشموادخود
با توجه به یاخته های دیوارۀ حبابک، یاخته هایی که ...............  			

1(تعدادبیشترینسبتبهنوعدیگردارند،ممکننیستدرتماسبادرشتخوارهاباشند.
2(فراوانیکمترینسبتبهنوعدیگردارند،مادهایترشحمیکنندکهبازشدنحبابکهاراتسهیلمیکند.

3(دارایظاهریکامالًمتفاوتبایاختههایسنگفرشیهستند،نقشاصلیرادرتبادلگازهایتنفسیدارند.
4(دارایظاهرسنگفرشیهستند،ممکننیستدرتماسباغشایپایهباشند.

کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ 			
1(درشبکۀمویرگیاطرافلولههایپیچخورده،خونروشنهمانندخونتیرهدیدهمیشود.

2(درقوسهنله،جهتحرکتمواددرقسمتنزولیهمانندجهتحرکتخوندربخشسیاهرگیحاصلازشبکۀمویرگیدورلولهای،روبهپاییناست.
3(فرایندتراوشدربخشلولهایشکلگردیزهآغازمیشودوموادغذاییخونابهمانندمواددفعیآنبهگردیزهواردمیشوند.

4(گروهیازموادپسازعبورازمنافذکالفک،بهطورکاملدرلولۀپیچخوردۀواجدیاختۀریزپرزداربازجذبمیشوند.
چند مورد، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ 			

»به طور معمول در انسان به دنبال ............... می یابد.«
ب( ایجاد دیابت بی مزه، غلظت گلوکز خون، افزایش الف( کاهش ترشح هورمون ضدادراری، فشار اسمزی در خون، کاهش 

د( ترکیب آمونیاک و کربن دی اکسید در کلیه ها، غلظت اوره در ادرار، افزایش ج( تجزیۀ آمینواسیدها، ماده ای تولید می شود که به طور طبیعی در خون، تجمع  
1)4 2)3 3)2 4)1

چند مورد در ارتباط با کامبیوم آوندساز ساقه و ریشۀ نوعی گیاه گلدار به نادرستی بیان شده  است؟ 			
الف( یاخته های مریستمی که بین آوندهای چوب و آبکش نخستین قرار دارند، منشأ کامبیوم آوندساز ساقه هستند.

ب( شکل و اندازۀ کامبیوم آوندساز در ریشه  و ساقه یکسان است.
ج( کامبیوم آوندساز ریشه و ساقه، هر دو توسط یاخته هایی با هستۀ درشت ایجاد می شوند.

د( کامبیوم آوندساز مقدار چوب بیشتری نسبت به آبکش می سازد.
4)4 3)3 2)2 1)1

کدام گزینه فقط در ارتباط با بعضی از یاخته هایی که در انتقال فعال برخی یون ها به آوند چوبی و ریشۀ نوعی گیاه نهان دانۀ جوان و دولپه ای نقش دارند، صحیح می باشد؟ 			
1(ضمنقرارداشتندرریشه،درافزایشفشاراسمزیمحتویاتموجوددرآوندهایچوبینقشدارند.
2(درتماسمستقیمباقطورترینیاختههایتشکیلدهندۀبخشاعظمسامانۀبافتآوندیمیباشند.

3(عملکردیمشابهصافیداشتهوازعبورموادمضرازمسیرآپوپالستیجلوگیریمیکنند.
4(باداشتننواریازجنسسوبرین،فاقدپروتوپالستزندهوتواناییانجامتنفسهوازیمیباشند.

در ارتباط با حرکت شیرۀ پرورده، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟  			
1(دربخشیازگیاهکهترکیباتآلیموردنیازبخشهایدیگرگیاهراتأمینمیکند،آبواردیاختههایآبکشینمیشود.

2(دریکیازمهمترینمحلهایمنبع،بخشزیادیازآبجذبشدهتوسطریشههابههواتبخیرمیشود.
3(برایانجامباربرداریآبکشیدرمحلمصرف،انرژیزیستیتوسطیاختههامصرفنمیشود.

4(حرکتاینشیرهپیچیدهترازحرکتشیرۀخامبودهوازطریقسیتوپالسمیاختههایمردهبهیاختههایدیگرمنتقلمیشود.
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در چشم انسان ماهیچۀ مژگانی با کدام بخش در تماس مستقیم است و چه خصوصیتی دارد؟ 			
1(عنبیهـدرصورتکاهششدیدهورمونپاراتیروئیدی،فعالیتپروتئینهایانقباضیدرونآنمختلمیشود.

2(زاللیهـهنگامکوتاهتربودنسارکومریاختههایتکهستهایآن،تارهایآویزیبهحالتشلدرمیآیند.
3(شبکیهـهنگاممشاهدۀاجسامنزدیکباانقباضتوسطاعصابخودمختارموجبضخیمشدنعدسیمیشود.

4(عدسیـپسازیکدورهفعالیتشدیدگوارشی،هورمونانسولینموجبورودگلوکزبهدرونیاختههایآنمیشود.
کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  			

»در زمان انتقال پیام عصبی بین دو نوع نورون، یکی از شرایط ............... است.«
ATPکسونینورونپیشهمایهای،تجزیۀمولکول 1(خروجناقلعصبیازپایانۀآ

2(مهاریاختۀپسهمایهای،بازشدنکانالهایدریچهدارسدیمیغشایآن
3(تغییرنفوذپذیریغشاییاختۀپسهمایهاینسبتبهیونها،اتصالناقلعصبیبهگیرندۀویژۀخود

4(فراهمشدنامکانانتقالپیامهایجدید،فعالیتگروهیازآنزیمها
در یک فرد سالم و بالغ، هر نورونی که ............... ، قطعاً ...............  			

کسونخودتواناییتولیدپتانسیلعملراداردـدارایتعدادییاختۀپشتیباندراطرافخوداست. 1(درتمامیطولآ
کسترینخاعیافتمیشود. کسونداردـبهعنوانیاختۀپسسیناپسیدربخشخا 2(یکآ

3(دندریتمنفردداردـدرریشۀشکمیعصبنخاعییافتمیشود.
4(فاقدغالفمیلیناستـدراطرافمرکزیترینبخشنخاعوجودندارد.

کدام گزینۀ زیر در ارتباط با بدن فردی سالم نادرست است؟ 			
1(شیارهایموجوددرسطحجلوییطنابعصبیپشتیبدنانسان،عمقوتعدادبیشترینسبتبهشیارهایموجوددرسطحعقبیآندارند.
2(رشتههاینزدیککنندۀپیامبهجسمیاختهایهمانندرشتههایدورکنندۀپیامازجسمیاختهای،دروناعصابنخاعیقابلمشاهدههستند.

کسترینخاعجایدادهاست. 3(نورونمرتبطکنندۀریشۀشکمیوپشتیاعصابنخاعیهمانندنورونریشۀشکمی،هستۀخودرادربخشخا
کسونیتولیدمیگردند. کسترینخاعهمانندناقلهایآزادشدهدرخارجازآنها،توسطنورونهایتکآ 4(تمامیناقلهایتولیدشدهدربخشخا

چند مورد از عبارت های زیر به درستی بیان شده است؟ 			
الف( مقدار مایع مفصلی با میزان محدودیت حرکتی استخوان ها رابطۀ مستقیم دارد.

ب( تعداد رباط ها در ناحیۀ مفصل با آزادی چرخش و حرکت استخوان ها رابطۀ مستقیم دارد.
ج( مقدار نمک های طعام مادۀ زمینه ای استخوانی با استحکام استخوان ها رابطۀ مستقیم دارد.

د( مقدار رشته های پروتئینی ضخیم موجود در رباط ها و زردپی ها، با میزان مقاومت آن ها رابطۀ مستقیم دارد.
4)4 3)3 2)2 1)1

تارهای ماهیچه ای که در دوندگان دوی ............... بیشتر یافت می شوند، ............... تارهای ماهیچه ای نوع دیگر، ...............  			
1(صدمترـبرخالفـمقدارمیوگلوبینزیادیدارند.

2(صدمترـبرخالفـمیتواننددارایگیرندههایناقلینعصبیدرسطحغشایخودباشند.
3(ماراتنـنسبتبهـمقدارانجامچرخۀکربسدرآنهابیشتراست.

4(ماراتنـنسبتبهـتعدادکانالهایکلسیمیبیشتریدرغشایشبکۀآندوپالسمیخوددارند.
در بدن انسان بالغ، غدۀ درون ریزی وجود دارد که در نمای جلویی گردن، در باال و پایین آن ساختار دارای غضروف وجود دارد. در پی فعالیت بیش از حد یاخته های  			

درون ریز آن، ............... 
1(ممکناستکهترشحبعضیازهورمونهایبخشپیشینهیپوفیزافزایشیابد.
2(افزایشفاصلۀدوموجRمتوالیدرمنحنینوارقلب)ECG(قابلانتظاراست.

3(امکانداردکهترشحهورمونازدونوعغدۀدرونریزدیگرنیزافزایشیابد.
4(میتوانوضعیتیشبیهنوعیبیماریژنتیکیرامشاهدهکردکهدرآنبیماری،مغزآسیبمیبیند.

چند مورد از عبارت های زیر به درستی بیان شده است؟ 			
الف( در فردی با کاهش شدید هماتوکریت، مغز زرد می تواند به مغز قرمز استخوان تبدیل شود.

ب( در فردی با پرکاری غدد پاراتیروئید، احتمال شکستگی استخوان ها با کم ترین ضربه وجود دارد.
ج( در یک فرد الکلی، پوکی استخوان به دلیل عدم جذب کلسیم در روده شایع است.

د( در صورت آسیب پردۀ مجاور کپسول مفصلی، میزان ترمیم بخش صیقلی غضروف مفصلی افزایش می یابد.
4)4 3)3 2)2 1)1
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