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 همۀ ...............-1

 از نوع مخروطي هستند.،هاي نوري لكۀ زرد ) گيرنده2 توانايي توليد جريان الكتريكي را دارند.،هاي بافت عصبي ) ياخته1
مي4 اندازه نيستند.هم،هاي موجود در ساختار خط جانبي ماهي ) مژك3  توانند پرتوهاي فروسرخ را تشخيص دهند. ) مارها

 بيان شده است؟ نادرستيبههاي زير در مورد هيدر از گزينهيك كدام-2
به ) شكل ياخته1 و استوانه هاي بدن آن فقط  اي است. صورت مكعبي
مي2  شود. ) تحريك هر نقطه از بدن جانور، در همۀ سطح آن منتشر
 ) كيسۀ گوارش اين جانور يك راه به خارج از بدن دارد.3
تق4 مي سيم) دستگاه عصبي آن فاقد و مركزي  باشد. بندي محيطي

به-3 مي كدام گزينه مسير ارسال پيام بينايي را  دهد؟ درستي نشان
پس←نهنج←كياسماي بينايي←عصب بينايي←) شكبيۀ چشم1  سري لوب
مخ←كياسماي بينايي←زير نهنج←عصب بينايي←) شبكيۀ چشم2  قشر
بي←) آكسون گيرندV نوري3 پس←زير نهنج←نايي كياسماي  سري لوب
مخ←كياسماي بينايي←نهنج←) آكسون گيرندV نوري4  قشر

 در گوش انسان ...............-4
 نقش حفاظتي دارند.،مانند گوش مياني ) موهاي كرك2 دايره در شنوايي نقش دارند. ) مجاري نيم1

را چۀ بيضي مايع مجاري نيم) دري4 استاش در خوب شنيدن اصوات نقش دارد. ) شيپور3 .لرزاندميدايره
 بافت استخواني فشرده ............... بافت استخواني اسفنجي ...............-5

مي در مغز خود ياخته-) برخالف2 اي از جنس كالژن است. داراي مادV زمينه-) برخالف1  سازد. هاي خوني
.است شده هاي استخواني تشكيل از تيغه-) همانند4.داردن وجود ها به يك ميزا در تمام استخوان-) همانند3

را-6 مي نادرستيبهكدام عبارت جملۀ زير  كند؟ تكميل
 ...............»هاي استخواني ياخته«
مي2 اي دارند. ) قدرت تقسيم ياخته1  شوند. ) در اثر ورزش پركار

مي مادV زمينه،) تا آخر عمر3  ) توانايي ساختن كالژن دارند.4 كنند. اي ترشح
 است؟ نادرستكدام گزينه-7

مي،) با انقباض ماهيچۀ شعاعي مردمك1  يابد. ميزان نور ورودي به چشم افزايش
 روند.ميها هاي بينايي پس از كياسماي بينايي به تاالموس ) پيام2
 دار هستند. هاي بويايي مژك هاي چشايي مانند گيرنده ) گيرنده3
 ترين اليۀ كرV چشم نقش دارد. مشيميه در تغذيۀ داخلي)4

 است؟ نادرستكدام گزينه-8
مي1  تواند فاقد سامانۀ هاورس باشد. ) سطح دروني تنۀ استخوان ران
 ) سطح خارجي استخوان ران با بافت پيوندي احاطه شده است.2
 ) درون انتهاي برآمدV استخوان ران، مغز قرمز وجود دارد.3
م4  جراي مركزي سامانۀ هاورس از مغز استخوان پر شده است.)

 براي مشاهدV كدام بخش از مغز گوسفند الزم است مغز را برش دهيم؟-9
 ) درخت زندگي4 ) مغز مياني3 هاي بويايي ) لوب2 ) كياسماي بينايي1

به-10 مي چند مورد جملۀ زير را  كند؟ درستي كامل
»افزايش ...............تواند سبب فعاليت سمپاتيكمي«

 هاي اسكلتي شود.ب) جريان خون به سوي ماهيچه سوي قلب شود. الف) جريان خون به
د) نور ورودي به چشم شود.ج) تعداد تنفس شود.

1(12(23(34(4
 بيان شده است؟ نادرستيبههاي دروني چشم هاي زير در مورد همۀ ماهيچه يك از گزينه كدام-11

آن هاي ماهيچه ياخته)1 تك اي و دوكي هسته ها  شكل هستند. اي
ميآنايههاي ماهيچ ) ياخته2  شوند. ها توسط اعصاب خودمختار كنترل
مي3  شوند. ) جزو اليۀ مياني چشم محسوب
آن4 مي ) تغيير ميزان نور ورودي سبب تغيير ميزان انقباض  شود. ها
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يا-12  دار است؟ هاي مژك ختهدر انسان چند مورد زير داراي

د) سقف حفرV بيني دايرهج) مجاري نيمب) جوانۀ چشايي الف) نايژك انتهايي
1(12(23(34(4

 كدام عبارت درست است؟-13
 هاي جمجمه مانند مفصل زانو، غضروف وجود دارد. ) در محل مفصل استخوان1
 هاي استخواني است. داراي تيغه،ي) بافت استخواني فشرده برخالف بافت استخواني اسفنج2
 سامانۀ هاورس وجود دارد.،) در استخوان بازو مانند استخوان مچ دست3
مي به كنار هم ماندن استخوان،) غضروف برخالف رباط4  كند. ها كمك

 ها درست است؟ كدام عبارت در مورد رباط-14
، نوعي بافت پيوندي است.غضروف) برخالف1
 هاي كالژن دارند. خوان، در بافت خود رشته) برخالف است2
مي ) مانند كپسول مفصلي به كنار هم ماندن استخوان3  كنند. ها كمك
 ) مانند زردپي در توليد مايع مفصلي نقش دارند.4

 دندريت هستند. فاقدهاي ............... گيرنده-15
 ) فشار در پوست انسان4ي در خط جانبي ماهي) مكانيك3 ) بويايي در بيني انسان2 ) شيميايي در پاي مگس1

 شوند. هاي ............... عنبيه در زمان ورود به مكان پرنور، منقبضمي هاي مژگاني مانند ماهيچه ماهيچهنگام ديدن اشياي ...............،ه-16
 حلقوي-) نزديك4 شعاعي-) نزديك3 حلقوي-) دور2 شعاعي-) دور1

مي-17  تواند در سياهرگ وجود داشته باشد؟ چند مورد
ج) خون روشنب) گيرندV حواس ويژه الف) گيرندV دما

و) دريچهد) خون تيره
1(52(23(34(4

 هاي حسي حشرات درست است؟ چند عبارت زير دربارV گيرنده-18
مي،هاي نوري در زنبور الف) گيرنده  كند. پرتوهاي فرابنفش را نيز دريافت

 دهد. ها را تشخيصمي مزه،مگس با گيرندV شيميايي روي موهاي پاي خودب)
ميج) دستگاه عصبي حشرات، تصويري موزائيكي از پيام  كند. هاي چشم مركب ايجاد

ميد) گيرنده  كند. هاي مكانيكي متصل به پردV صماخ پاي جيرجيرك، اصوات را دريافت
1(12(23(34(4

م-19  تواند باعث پوكي استخوان شود؟يچند مورد زير
 هاي الكليد) مصرف نوشابهج) افزايش وزنب) مصرف دخانيات الف) فعاليت بدني

1(12(23(34(4
را يك از گزينه كدام-20  جزء محيط داخلي محسوب كرد؟ توان نميهاي زير

 ) مايع مفصلي4 ) اشك3 نخاعي-) مايع مغزي2 ) زالليه1
به چند مورد-21 مي عبارت زير را  كند؟ درستي كامل

»ماهيت پيام عصبي ايجاد شده در گيرنده ............... با ماهيت پيام عصبي ايجاد شده در گيرنده ............... مشابه است.«
 حس وضعيت-د) دما درد-ج) فشار تعادلي-ب) شنوائي چشائي-الف) بويائي

1(12(23(34(4
ع-22  بارت دربارV دستگاه عصبي انسان درست است؟كدام

مي ماهيچه ) فعاليت1  گيرد. هاي اسكلتي فقط به شكل ارادي صورت
مي ) نورون2  توانند داراي پوشش ميلين باشند. هاي حسي بخش پيكري
به،) بخش خودمختار3 مي كار ماهيچۀ قلب را  كند. طور آگاهانه تنظيم
م4 مي،اهيچه هاي اسكلتي) با فعاليت بخش سمپاتيك،  كنند. خون بيشتري دريافت

و شكمي قابل مشاهده چند مورد از بخش-23 و از هر دو سطح پشتي ؟ هستند هاي مغز گوسفند بدون ايجاد برش
ج) پل مغزيب) كياسماي بينايي هاي بويايي الف) لوب
 فيز اپي)واي رابط پينه)هد) كرمينه

1(12(23(34(4
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و فهم * صفحه▲3پاسخ: گزينۀ-1  كتاب35و2،25،33هاي مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: درك
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

و ياخته1گزينۀ به : بافت عصبي از نورون  ها توانايي توليد جريان الكتريكي را دارند. نام نوروگليا تشكيل شده است كه فقط نورون هاي غيرعصبي
 اي نيز وجود دارند. هاي نوري استوانه : در لكۀ زرد، گيرنده2نۀ گزي

مي4گزينۀ  توانند پرتوهاي فروسرخ را تشخيص دهند. : برخي مارها
 كتاب18مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحۀ▲1پاسخ: گزينۀ-2

و استوانهبه هيدر، هاي عصبي ياخته  اي نيستند. صورت مكعبي
و فهم * صفحه▲1خ: گزينۀ پاس-3  كتاب32و24هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: درك

 درست است.1گزينۀ32طبق شكل صفحۀ
و فهم * صفحۀ▲3پاسخ: گزينۀ-4  كتاب29مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: درك

مي،استاش شيپور و هوا از اين مجرا به گوش حلق را به گوش مياني مرتبط ميكند شود تا فشار آن در دو طرف پردV صماخ يكسـان مياني منتقل
و پرده به  درستي بلرزد. شود

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
د.ندايره در شنوايي نقش ندار : مجاري نيم1گزينۀ
، درون مجراي گوش قرار دارند، نه در گوش مياني.مانند : موهاي كرك2گزينۀ
مي: دريچۀ بيضي باعث4گزينۀ  شود. لرزش مايع درون حلزون

 كتاب40و39هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲4پاسخ: گزينۀ-5
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

و مواد معدني وجود دارد. مادV زمينه،: در هر دو نوع بافت1گزينۀ  اي از جنس كالژن
مين اسفنجي قرار دارد، ياخته: در مغز قرمز كه در بافت استخوا2گزينۀ  شوند. هاي خوني تشكيل
و محل قرارگيري هر نوع بافت استخواني در استخوان3گزينۀ  هاي مختلف متفاوت است. : ميزان

 كتاب41و39،40هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: دانش * صفحه▲3پاسخ: گزينۀ-6
ميV زمينهاواخر سن رشد، مادتا هاي استخواني ياخته  كنند. اي ترشح

 كتاب32و23،28،31هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲1پاسخ: گزينۀ-7
بااست مردمك فاقد ماهيچه  يابد. انقباض ماهيچۀ شعاعي عنبيه، ميزان نور ورودي به چشم افزايشمي.

در▲4پاسخ: گزينۀ-8 و فهم * صفحهمشخصات سؤال: * متوسط * حيطه:  كتاب40و39هايك
رگ دارايمجراي مركزي هر سامانۀ هاورس و  ها است. اعصاب

و فهم * صفحۀ▲4پاسخ: گزينۀ-9  كتاب14مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: درك
و پل مغزي بدون برش زدن مغز گوسفند، قابل مشاهده هستند. و مغز مياني  كياسماي بينايي

 كتاب24و17هاي مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد * صفحه▲4 پاسخ: گزينۀ-10
و در نتيجه افزايش نور ورودي به چشم مي  شود. فعاليت سمپاتيك سبب افزايش قطر سوراخ مردمك

 كتاب24و23هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲4پاسخ: گزينۀ-11
 انقباض عنبيه تأثيرگذار است. تغيير ميزان نور ورودي بر

 كتاب32مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحۀ▲4پاسخ: گزينۀ-12
 هايي با مژك هستند. تمام موارد داراي ياخته

 كتاب43و39،42هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲3پاسخ: گزينۀ-13
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

و غضروف ندارد. : مفصل استخوان1گزينۀ  هاي جمجمه از نوع ثابت است
به : تيغه2گزينۀ پس صورت نامنظم قرار گرفته هاي استخواني در بافت استخواني اسفنجي  هاي استخواني است. داراي تيغه بافت اسفنجي اند،
مي : غضروف از اصطكاك استخوان4گزينۀ و رباط به كنار ها جلوگيري مي هم ماندن استخوان كند  كند. ها كمك
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 كتاب43و39هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲3پاسخ: گزينۀ-14

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
 : غضروف مانند رباط نوعي بافت پيوندي است.1گزينۀ
 دارد.اي آن كالژن : استخوان نوعي بافت پيوندي است كه مادV زمينه2 گزينۀ
 : زردپي در توليد مايع مفصلي نقشي ندارد.4گزينۀ

و فهم * صفحه▲3پاسخ: گزينۀ-15  كتاب33و20،31هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: درك
و دندريت ندارند. هاي مژك هاي مكانيكي خط جانبي ماهي، ياخته گيرنده33در صفحۀ15با توجه به شكل  دار هستند

 كتاب28و24،25 مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد * صفحۀ▲4گزينۀ پاسخ:-16
مي هنگام ديدن اشياي نزديك، با انقباض ماهيچه  شود. هاي مژگاني، عدسي ضخيم

مي،هاي حلقوي با انقباض ماهيچه،هنگام ورود به مكان پرنور  شود. مردمك چشم تنگ
م▲4پاسخ: گزينۀ-17 *  كتاب21توسط * حيطه: كاربرد * صفحۀ مشخصات سؤال:

مي،جز گيرندV حواس ويژه به  توانند در سياهرگ وجود داشته باشند. بقيۀ موارد
و فهم * صفحه▲4پاسخ: گزينۀ-18  كتاب34و33هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: درك

 همۀ موارد درست هستند.
*▲2پاسخ: گزينۀ-19 و فهم * صفحه مشخصات سؤال: * متوسط  كتاب41و40هاي حيطه: درك

و افزايش وزن باعث متراكم و محكم فعاليت بدني مي تر شدن ازو مصرف نوشابهتشوند. مصرف دخانيا تر شدن استخوان هاي الكلي با جلوگيري
مي رسوب كلسيم در استخوان  شوند. ها باعث پوكي استخوان

د▲3پاسخ: گزينۀ-20 *  كتاب43و9،24هاي شوار * حيطه: كاربرد * صفحهمشخصات سؤال:
مي اشك توسط سلول و ترشح و جزء محيط داخلي محسوب نمي هاي پوششي غدV اشكي ساخته  شود. شود
و مايع مغزي مي-زالليه و مايع مفصلي از خون منشأ مي نخاعي و جزء محيط داخلي محسوب  شوند. گيرند

 كتاب32ل: * دشوار * حيطه: كاربرد * صفحۀ مشخصات سؤا▲4پاسخ: گزينۀ-21
مي ماهيت پيام عصبي كه از گيرنده  رسند، يكسان است. هاي گوناگون بدن به دستگاه عصبي مركزي

 كتاب17و16هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: دانش * صفحه▲4پاسخ: گزينۀ-22
 ها: رد ساير گزينه

و غيرارادي : فعاليت ماهيچۀ اسكلتي1گزينۀ  تواند باشد.ميبه شكل ارادي
 هاي حركتي است. : بخش پيكري فقط شامل نورون2گزينۀ
به كار قلب، ماهيچه،: بخش خودمختار3گزينۀ و غدد را مي هاي صاف .دكن صورت ناآگاهانه تنظيم

و فهم * صفحۀ▲1پاسخ: گزينۀ-23  كتاب14مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: درك
 درست است.» الف«مورد فقط
و بدون برش دادن مغز لوب و شكمي  قابل مشاهده هستند.،هاي بويايي از هر دو سطح پشتي

و كرمينه از سطح پشتي و كياسماي بينايي از سطح شكمي  قابل مشاهده هستند.،پل مغزي
و اپي پينه رابط  فيز از سطح شكمي قابل مشاهده نيستند. اي


