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  » ...........تونين پس از هاي كلسي ي تيروئيد انسان، مولكول هاي غده در سلول«كند؟  كدام جمله مقابل را بطور نادرست تكميل مي-1
    .شود ها اضافه مي هاي قند به آن هاي كوچكي از مولكول ورود به شبكه آندوپالسمي زبر ، زنجيره) 1
  .نمايند هاي انتقالي به سوي غشاهاي پالسمايي حركت مي چه در كيسه، آماده شدن كامل براي ترشح ) 2
    .گردند هاي گلژي منتقل مي هاي انتقالي به دستگاه نشانه گذاري، محتويات وزيكول) 3
  .زنند هاي آندوپالسمي به بيرون جوانه مي هايي از غشاي شبكه هاي قند به آن، وزيكولاتصال زنجيره كوچك از مولكول) 4
  ...............توانند باشند، نميمتصل مي............. هاي سطحي غشائ ساركولم كه به پروتئين«   ست؟ كدام نادرست ا-2
                     .هاي كوتاهي از مونوساكاريد پيوند يابند به زنجيره–هاي اسكلت سلولي ريز رشته) 1
  .كنند منافذي براي عبور مواد ايجاد –هاي پروتئيني عرض غشاء كانال) 2
  .هاي غشايي در تماس باشند با بخش آب گريز مولكول–هاي سراسري عرض غشاء پروتئين) 3
  .ها كمك كنندها و مولكول به برقراري اتصال فيزيكي ميان سلول–هاي كوتاهي از مونوساكاريد زنجيره) 4
  .سازدمي................  شبكه آندوپالسمي صاف -3
    ها رهااي، يون كلسيم را به اطراف ميونهاي ماهيچه سلولبا رسيدن پيام عصبي به) 1
    هاي خاصي را براي تنظيم قند خونهاي جگر، آنزيمدر سلول) 2
        هاي ديونه، اسيد چرب و كلسترول غشاء رادر سلول) 3
  تعداد زيادي از فسفوليپيدهاي غشاي سلولي را) 4
    .................... گيرد، قرار مي............. در يك  Canis lupus كن نيست جانداري كه با  با توجه به نظام طبقه بندي رايج امروزي ، مم-4
  فاقد ديافرگم باشدرده ـ ) 2  .دار خود را از سطوح تنفسي بدون صرف انرژي دفع كندشاخه ـ مواد سمي نيتروژن) 1 

  .تيره ـ  سطح تنفسي خارج از بدن قرار گيرد) 4      .رفتار يادگيري بدون مغز و طناب عصبي انجام شودفرمانرو ـ ) 3
   چند مورد صحيح مي باشد؟  - 5

  . در بذر افشاني هوا ، حباب هاي همراه با پالسمودسم ها بين تراكئيد ها جا به جا مي شوند )الف
 .در سلول هاي غربالي تركيبات آلي بر خالف آب قادر به انتشار از طريق غشاي سلولي نيستند) ب

 .هاي واقع در انتهاي آوندهاي چوبي، تعريق متوقف مي شود گوجه فرنگي با كاهش فشار ريشه اي و بسته شدن روزنهدر )ج

  .با تورژسانس سلول هاي نگهبان روزنه هوايي ، بر طول ديواره ي مشترك آنها  افزوده مي شود )د
  .مي كنندشته ها به تعيين تركيب شيره ي پروده ي  عناصر آوندي ، كمك مهمي ) هـ

1 (1    2 (2    3 (3    4 (4  
  .تجزيه مي شود.................  گزينه ي نادرست كدام است؟ سلولز ، -6
  در شيردان گوزن به كمك آنزيم هاي گوارشي ) 2        به مقدار قابل توجهي در معده ي گاو) 1
  ب هادر روده ي بزرگ فيل به كمك ميكرو) 4        به مقدار كمي در روده ي باريك اسب) 3
  ................ چند مورد از موارد زير صحيح مي باشد ؟   بخشي از معده گاو -7

      .كه به دم نزديكتر است با ترشح آنزيم باعث هضم سلولز مي شود) الف
  .. كه مسئول جذب آب است محتويات خود را مستقيم از نگاري دريافت مي كند) ب
  .ر آنجا غذا با همراه با باكتري هايي كه وارد آن شده اند گوارش مي يابدكه مسئول ترشح آنزيم هاي گوارشي است د) ج
    محتويات آن وارد مري مي شود داراي بافت پوششي ترشح كننده آنزيم سلوالز است) د
  .محتويات آن وارد روده مي شود مسئول ترشح آنزيم هاي گوارشي است) هـ

1(2    2(3    3(4    4(1  
  .............معده  كدام عبارت صحيح است؟ در -8
  .    پپسينوژن، پروتئين را به پپتيدهاي كوچكتر تجزيه مي كند) 2  .درون سلولهاي اصلي معده پپسينوژن با اثر اسيد كلريدريك بر پپسين فعال تبديل مي شود) 1
پس از پايان گوارش غذا حركات دودي آن شديد ) 4  .ددر معده نوزاد آدمي و  بيشتر پستانداران آنزيم رنين يافت مي شود كه كازئين را هيدروليز مي كن) 3

  .تر مي شود
  هاي گوارشي هضم كننده مواد غذايي موجود در روده انسان درست است؟ي همه آنزيم كدام عبارت درباره-9
  .گردندآزاد ميهاي سازنده خود تنها با صرف انرژي توسط سلول) 2    .شودهايي با فضاي بين سلولي اندك توليد ميتوسط سلول) 1
  .گردندهمراه با ترشحات صفرا به ابتداي دوازدهه وارد مي) 4      .دهندفعاليت خود را انجام مي ATPبدون مصرف) 3

  نمي شود..............   كدام نادرست است؟ در سسك سينه سياه هيچ گاه -10
  هواي تهويه نشده از ناي وارد كيسه ي هوادار جلويي ) 2    كيسه ي هوادار عقبيهوايي كه از سطوح تنفسي عبور مي كند وارد ) 1
  موقع دم ، هوا از شش ها خارج  ) 4         موقع دم ، هوا از كيسه هاي هوادار خارج ) 3
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  ي همه جانداراني كه تنفس نايي دارند درست است؟ كدام عبارت درباره-11
      .كندالدين دريافت ميهاي خود را از وهر زاده، نيمي از ژن) 1
  .تواند منجر به توليد گامت نوتركيب شودفرايند كراسينگ آور مي) 2
    .دهدبه دنبال هر جهش، تغييري در تعداد نوكلئوتيدهاي يك ژن رخ مي) 3
  .ها فعاليت داردهايي كه جزء مونوساكاريدي دارند، در سيتوپالسم آنآنزيم) 4

  بافتي آن جدايي وجود دارد؟ نوري درست است كه بين خون و مايع مياني هر جا  كدام عبارت، درباره-12
    .اند هاي بدن فعال ها، در محيط خارج از سلول بعضي از آنزيم) 1
  .معده در گوارش شيميايي و ذخيره مواد غذايي نقش دارد) 2
    .هاي خوني وجود دارد در حفرات مغز استخوان آن، انشعاباتي از رگ) 3
  .ي آن وجود دارد هاي زنده هاي مختلف فقط در بعضي از سلول رتحركت به صو) 4

  .نمي شود.................... وارد ............... كدام نادرست است؟ در-13
     كيسه ي هوادار پسين –چلچله ، دي اكسيد كربن كه به صورت بيكربنات در خون حمل مي شود ) 1
  ويرگ هاي جذب كننده ي گلوكز  م–انسان ، كاروتن پس از جذب از روده ) 2
           شبكه ي دوم مويرگي –در انسان ، اوره پس از تراوش ) 3
   مويرگ هاي خوني روده –انسان ، لسيتين صفرا ) 4

  ».......... سورفاكتانت «  چند مورد از موارد زير جمله زير را به طور نادرست تكميل مي كنند؟   -14
  .        رگ هاي كيسه هوايي ترشح مي شوداز برخي سلولهاي ديواره موي) الف
 .دهدهاي آن را افزايش ميسطح داخلي خانه هاي ششي  را مي پوشاند و كشش سطحي مايع پوشاننده) ب

  .         ميلي متر طول دارد ، از بافت سنگفرشي يك اليه ترشح مي شود22زماني كه جنين ) ج
  .شوده مايع بين سلولي وارد ميهاي مستقر بر روي غشاي پايه بتوسط سلول)  د
1(1    2(2    3(3                                 4(4  

   كدام گزينه نادرست است؟- 15
  .محسوب مي شود....... بخشي از....... برخالف هواي ....... با توجه به منحني اسپيروگرام در يك فرد سالم، مي توان بيان داشت كه هواي 

            فسي  حجم تن– مكمل -مرده) 1
     حجم تنفسي- ذخيره ي بازدمي–ذخيره ي دمي ) 2
             ظرفيت حياتي- باقيمانده–مرده ) 3
   ظرفيت حياتي- باقيمانده-ذخيره ي بازدم) 4

   چند مورد درست است؟ -16
  .مجموع هواي  ذخيره بازدمي و جاري و هواي مكمل را  ظرفيت حياتي مي گويند) الف
  . بازدم عميق از ششها خارج نمي شود ذخيره بازدمي استمقدار هوايي كه حتي با) ب
  .شودها ميهاي دمي وارد ششبا فعاليت ماهيچههواي مكمل ) ج
  .طي يك دم و بازدم عادي جابجا مي شود اگر در تعداد حركات تنفس در يك دقيقه ضرب شود حجم تنفسي است) د
  .ق در شش ها باقي مي ماند، هواي باقي مانده استمقدار هوايي از ظرفيت حياتي كه پس از يك بازدم عمي) ه
1(1    2(2    3(3    4(4  

  » ................ خرچنگ ، ................. در ماهي «  تكميل مي نمايد؟نادرستي كدام گزينه عبارت زير را به -17
      . سلول هاي قلب توسط خون روشن تغذيه مي شوند–مانند ) 1
  .تركيبات پالسما ، از ابتداي مويرگ ها به فضاهاي بين سلولي وارد مي شود مقدارزيادي از –برخالف ) 2
    . سرخرگ شكمي ، خون غني از اكسيژن را به بافت هاي مختلف بدن مي رساند–برخالف ) 3 

  . سرخرگ پشتي داراي خون غني از اكسيژن است–مانند ) 4
  .منتقل مي كند....................سان ، در ان............... در ماهي مانند  ................ -18

         خون روشن را از قلب به اندام ها– آئورت –سرخرگ پشتي ) 1
   خون تيره را از قلب به دستگاه تنفس – سرخرگ ششي –سرخرگ شكمي ) 2
       خون تيره را از قلب به دستگاه تنفس – سياهرگ ششي –سرخرگ شكمي ) 3
  ن را از قلب به دستگاه تنفس  خو– سرخرگ ششي –سرخرگ پشتي )4
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  ............................چند مورد نادرست اند؟  به طور معمول در يك فرد بالغ  -19
    ي اندام ها ، از طريق سياهرگ ها مستقيماً به قلب وارد مي شود خون جمع آوري شده از همه) الف
  .هر رگي كه روده را ترك مي كند ابتدا وارد كبد مي شود) ب
      .كلسترول از پس از  جذب از روده توسط رگ لنفي به يكي از سرخرگ هاي بدن مي ريزد)ج
  .كاهش سديم بدن و افزايش پروتئين خون در بهبود ادم موثر مي باشد)د
  .ميوكارد بطن راست همانند بطن چپ توسط خون روشن تغذيه مي شود) هـ

1 (1    2 (2    3 (3    4 (4  
  ». است.......ي   تر از نقطه، كمCي در هنگام ثبت نقطه...... توان بيان داشت كه  با توجه به منحني زير مي« چند مورد صحيح است؟ -20 

       Dها  ـتا نوار تيره در ميوكارد بطن Zفاصله خط) الف
   Dز قلب ـهاي با تعداد دريچه) ب
    Bحجم خون دهليزها  ـ) ج
     Bفشار خون در سرخرگ ششي ـ) د
  Bمقدار كلسيم سيتوسل دهليزها ـ) هـ

1(1  2(2  3(3  4(4  
  ».................. در فرد مبتال به «   چند عبارت جمله ي زير را به طور صحيح تكميل مي كند؟ -21
  . شودسنگ كيسه صفرا ، به علت كاهش جذب برخي ويتامين ها ، مي تواند در روند انعقاد خون اختالل ايجاد) الف
  .انسداد رگ هاي لنفاوي ، بخشي از چربي ها به مويرگ هاي خوني ديواره ي روده وارد مي شوند) ب
  .خيز ، كاهش سديم و افزايش پروتئين خون مي تواند در بهبودي آن مؤثر باشد) ج
  .  از روده نقش دارد، منجر به افزايش آب ميان بافتي مي شودDانسداد رگي كه در جذب ويتامين ) د
1 (1    2 (2     3 (3    4 (4  

  ي دريچه ميترال صحيح است؟  چند عبارت، درباره-22
  .                            را بازسازي كنندNADتواند در حضور يك ماده آليهاي آن نميسلول) الف
  .اردهاي بافت پوششي ديواره قلب اتصال دهايي به برجستگيبه وسيله رشته) ب
  .        شوداكسيدكربن به صورت بيكربنات حمل ميكند بيشتر ديدر خوني كه از آن عبور مي) ج
  .شودمانع ورود خون به دهليزها مي Tدر شروع رسم موج) د
1(1                    2(2                    3(3                     4 (4  

  .......................فقط .................. يه انسان هنگام تشكيل ادرار  در كل-23
                   .شوندخورده دور با انتقال فعال ترشح ميهاي هيدروژن ـ در پيچيون) 1
  .شودسديم ـ در بخش نازك باالرو هنله در جهت شيب غلظت بازجذب مي) 2
  .             شوددار كليه به فضاي درون نفرون منتقل مينهپتاسيم ـ از طريق ترشح در بخش دا) 3
  .شودآب ـ در بخش باالرو هنله بازجذب نمي) 4

  هاي انسان درست است؟ي كليه كدام عبارت درباره- 24
  .ها منتقل شودتواند با دو روش متفاوت به فضاي درون نفرونهاي پيچ خورده نوعي تركيبب ميدر لوله) 1
  .شودهاي سازنده ادرار وارد ميهمواره مقداري آب به داخل لوله، NaClا بازجذبهمراه ب) 2
    .شوداوره همانند سديم وارد شبكه مويرگي دور مجاري جمع كننده مي) 3
  .باز گردانندتوانند بيكربنات را به محيط داخلي اي روده ميهاي استوانه، سلولهمانندهاي مكعبي نفرون سلول) 4

   است؟نادرستهاي انسان ي كليه كدام عبارت درباره- 25
  .           كاهدافزايش پروتئين خون تا حدي از نيروي تراوش كليوي مي) 1
  . دهدافزايش آلدسترون همانند افزايش هورمون ضد ادراري ، تراوش كليوي را افزايش مي) 2
  . دهدهاي پيچ خورده افزايش ميرشح هيدروژن را در لولهافزايش كورتيزول و كاهش انسولين خون ت) 3
  . كننداسفنگتر هاي داخلي و خارجي در پاسخ به دستگاه عصبي پيكري تخليه ادرار را كنترل مي) 4

  ..................... دار را توانند ماده نيتروژننمي................  جانداري كه -26
  .توانند مقدار بسيار اندك اكسيژن را جذب كنند ـ به شكل بلورهاي جامد از خود دفع كندد ميهاي خوبا كارايي باالي شش) 1
  .هاي سطحي بدن خود دفع كندي سلولدر چشم خود فاقد عدسي و قرنيه است ـ از همه) 2
  .هاي فرابنفش است ـ به موادي كه كمتر سمي هستند، تبديل كنددر چشم خود داراي گيرنده) 3
  .شوند ـ به صورت آمونياك دفع كندهاي ناي در سراسر بدن منشعب ميشاخه) 4
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  كند؟  تكميل مينادرست كدام عبارت مقابل را بطور -27
  »...................تواند كند، ميدفع مي................... دار را جانوري كه ماده نيتروژن«
  .     هاي خود وارد كنده درون ششبه شكل بلور هاي جامد ـ در مرحله بازدم، هوا را ب) 1
  .ها درون اسكلت قرار داشته باشندبه صورت اسيد اوريك  ـ ماهيچه) 2
          .هاي ويژه تمايز يافته براي تنفس داشته باشدبا آب فراوان ـ درون بدن بخش) 3
  .د انجام دهدهاي بدن را بدون نياز به همكاري گردش موابه صورت آمونياك ـ تبادل گاز با سلول) 4

  »..................... هاي زنده بدن انسان فقط در رابطه با سلول« كند؟  چند مورد عبارت مقابل را بطور مناسب كامل مي-28
  .توانند پيرووات را بطور مستقيم توسط مولكولي پر انرژي احياء كننداي ميهاي ماهيچهسلول) الف
  .ها اتصال بين سلولي وجود داردرچههاي ماهيچه قلبي، بين تادر سلول) ب
  .دهنداي صاف، تحت كنترل دستگاه عصبي خودمختار فعاليت خود را تغيير ميهاي ماهيچهسلول) ج
  .هاي قرمز ، كمبود تيامين تأثيري بر فعاليت متابوليسمي آن ندارددر گلبول) د
1 (1    2 (2    3 (3    4 (4  

  »................... اي هاي ماهيچهدر سلول.................. هنگامي كه «كند؟ ب كامل مي چند مورد، عبارت مقابل را بطور مناس-29
  .شودتر مي و نوار تيره كمZي خطديافراگم ، فاصله شود ـها خارج ميهواي ذخيره بازدمي از شش) الف
  .كندهاي ميوزين نشت ميي ساركوپالسمي به اطراف رشتهها، كلسيم از شبكهتند ـ ميوكارد بطنبطني باز هس، ي سيني بسته و دهليزيهادريچه) ب
  .يابدها، طول نوار و صفحه روشن افزايش ميشود ـ  ميوكارد بطنصداي دوم قلب شنيده مي) ج
  .شودي افزوده ميي ساركوپالسميابد ـ ميوكارد دهليزها، به مقدار كلسيم شبكهفشار خون آئورت افزايش مي) د
1 (1    2 (2    3 (3    4 (4  

  هاي مختلف انسان صادق است؟  كدام عبارت، در مورد سلول-30
    .هاي متفاوتي وجود دارد هاي استخواني و غضروفي  ، مجموعه ژن در سلول) 1
  .كند اي، هر ژن از طريق توليد يك آنزيم تأثير خود را اعمال ميهاي ماهيچه در سلول) 2
    .اي يكسان استهاي عصبي و ماهيچه ها در سلول بعضي ژنمحصول ) 3
  .شودف ديده ميلهاي مختاي حركت به صورتهاي ماهيچه فقط در سلول) 4

  ».......................انجام هر حركت «  در رابطه با حركت گياهان كدام عبارت صحيح است؟ -31
      . خودي، مستقل از عوامل دروني استغير خودبه) 1
  . هاي بيروني استخودي، وابسته به محركغير خودبه) 2
        .غير القايي ، مستقل از عوامل دروني است) 3
  .هاي بيروني استغير القايي، وابسته به محرك) 4

  ». شودمي................هاي با تحريك نورون«   كدام عبارت در رابطه با عضالت داخلي كره چشم صحيح است؟-32
  شوند و مردمك چشم گشاد هاي شعاعي عنبيه منقبض ميماهيچهسمپاتيك، ) 1
  هاي حلقوي عنبيه كاهش يافته و مردمك تنگ پاراسمپاتيك، كلسيم درون شبكه آندوپالسمي ماهيچه) 2
  ها زياد   آنهاي جسم مژگاني مقدار سديم داخلدار سديمي در ياختههاي دريچهخود مختار، با باز شدن كانال) 3
  شود و تصوير اشياء نزديك روي شبكيه تشكيل تر مي مختار، با انقباض تارهاي آويزي، عدسي ضخيمخود) 4

  ............... چند مورد جمله ي زير را به طور درست تكميل مي كند؟   در غازهاي وحشي -33
  .      موقعي كه كيسه ي هوادار عقبي پر مي شوند، ديافراگم مسطح مي شود) الف
  .سيد كربني كه به صورت بيكربنات حمل مي شود از كيسه ي هوادار عقبي عبور مي كنددي اك) ب
  . هاي پرواز به مقدار زيادي ميوگلوبين دارند هاي ماهيچه مويرگ) ج
  . توليد مي شودNADH ، دو عدد Aهاي، با تبديل هر مولكول  سه كربنه يك فسفاته به استيل كوآنزيم  در ماهيچه) د
  .اي  ميل تركيبي زيادي با اكسيژن را دارندهاي ماهيچه سلولهموگلوبين) هـ

1 (1    2 (2    3 (3    4 (4  
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