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ایمنی بدن، دستگاه عصبی، حواس، هورمون

2شناسی و آزمایشگاه زیست
سطحیهاي سهمجموعه کتاب

5426:کد کتاب

نسبتاً دشوار هايسؤال
.سوال پاسخ دهند5سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.دهندسوال پاسخ ) 7یا (6سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند8سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي داریم دانشانتظار

.شناسایی کند…هايي خود را از طریق گیرندهطعمهتواندنمی…-1

مکانیکی-ماهیگربه) 1
الکتریکی-مارماهی) 2
مکانیکی-خفاش) 3
فرابنفش-مارزنگی) 4

.شباهت زیادي دارد…ي موي سبیل گربه از نظر عمل بهي موجود در قاعدهگیرندهنوع-2

سلول چشایی زبان انسان ) 1
دار در گوش انسانسلول مژك) 2
ي ابریشمهاي موجود در شاخک جنس نر پروانهگیرنده) 3
هاي موجود در ساختار چشم جامی شکل پالناریاگیرنده) 4

.دخالت دارد…عدسی قرار دارد و در…زاللیه در-3

حفظ شکل کروي چشم-پشت) 1
آوري ماده دفعی قسمت شفاف صلبیهجمع-جلوي) 2
ي عدسی    تغذیه-پشت) 3
ي شبکیهتغذیه-جلوي) 4

…زیرشکل -4

.استماهیان جزء دستگاه عصبی مرکزي ) 1
.هاي مکانیکی با ساختار سانتریولی استدر ارتباط با گیرنده) 2
.استمربوط به جانوري است که داراي سرخرگ ششی با خون تیره ) 3
.برابر است100000هایی براي کاهش سمیت آمونیاك به حدود قطعاً مربوط به جانوري است که فاقد آنزیم) 4

تري دارند؟ها در کدام مورد زیر نقش کمپالسموسیت-5

Rhبا مادرRhآگلوتینه شدن خون جنین) 1

تولید پادتن در ایجاد آلرژي) 2
هاي سرطانیاز بین بردن سلول) 3
هاخواري در فاگوسیتافزایش فعالیت ذره)4

نماید؟تکمیل مینادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به -6
»…مارماهی،…ماهیگربه«

.دهدمیهاي مکانیکی تشخیصجهت حرکت آب را به کمک گیرنده-مانند) 1
.توانایی شناسایی طعمه از طریق میدان الکتریکی را دارد-مانند) 2
.پشتی است که از سر تا دم کشیده شده استيداراي باله-برخالف) 3
.فاقد توانایی شناسایی اشیاي زنده و غیرزنده از طریق انحراف خطوط میدان الکتریکی خودش است-برخالف) 4
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5426:کد کتاب2شناسی و آزمایشگاه زیست

؟باشدنمیها عکس هم نقش کدام هورمون-7

گلوکاگون-انسولین) 1
نفریناپی-آلدوسترون) 2
پاراتیروئیدي-تونینکلسی) 3
کورتیزول-انسولین) 4

.یابدکاهش می…هاي سمپاتیکو با توقف فعالیت نورونافزایش…هاي پاراسمپاتیک، در انسان با شروع فعالیت نورون-8

ترشح صفرا-فشار خون) 1
حجم تنفسی-ترشح بزاق) 2
ده قلب برون-ضربان قلب) 3
مقدار قند خون-قطر مردمک چشم) 4

»…همواره …يسلول سازنده«گزینه درست است؟ کدام-9

.آیندوجود میهاي خاطره بهاز تقسیم سلول-پادتن) 1
.کندآن را در حساسیت تولید و آزاد می-هیستامین) 2
.شوندمیژن خاصی تقسیم پس از برخورد با آنتی-پرفورین) 3
.میرندي ویروس میبه علت حمله-اینترفرون آلوده به ویروس) 4

…هاي عصبی،دهندهانتقال…هاهورمون-10

.شوندهاي عصبی ترشح نمیاز سلول-برخالف)1
.شوندها میوارد مایع بین سلول-همانند) 2
.گیرندتحت تأثیر تنظیم عصبی قرار نمی-برخالف) 3
.  داراي اثرات سریع هستند-همانند) 4

…هاي هورموندر انسان سالم، همه-11

.هاي پروتئینی هستندداراي گیرنده) 1
.از جنس آمینواسیدي یا استروئیدي هستند) 2
. شودمقدار ترشح شدنشان توسط هیپوتاالموس و هیپوفیز پیشین تنظیم می) 3
. کنندپس از تولید، از غشاي پالسمایی سلول عبور می) 4

.افزایش یابد…،نیستتر افراد دیابتی به آن مبتال هستند، ممکن در نوعی دیابت که بیش-12

هاي چربی بدننسبت سطح به حجم سلول) 1
هاي کلیههاي هیدروژن توسط نفروندفع یون) 2
ریز لوزالمعدههاي درونفعالیت ترشحی سلول) 3
انسولینیهاي تعداد گیرنده) 4

؟کدام گزینه به درستی بیان شده است-13

.کندنمیهاي بدن خود فرد حمله گاه به سلولدهد و هیچمیهاي بیگانه تشخیص هاي بدن را از سلولدستگاه ایمنی سلول) 1
. تولید نشده استاستخوانبنیادي مغز هاي سلولالزاماً از موجود در خون Tلنفوسیتره) 2
.ها هستندموجود در بدن انسانيفقط قادر به اتصال به عوامل بیگانهBهاي هاي دفاعی تولید شده توسط لنفوسیتپروتئین) 3
. شوندهاي سالم میمهرگان صرفا شامل عوامل دخیل در خط اول دفاع غیراختصاصی بدن انسانهاي دفاعی در بیمکانیسم)4
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»…ي آندوپالسمیشبکه«است؟ نادرستکدام -14

. نقش داردRhو هم پادتن ضد Rhزبر هم در ساخت )1
. ي تیروکسین نقش داردزبر هم در ساخت تیروکسین و هم گیرنده) 2
. ي مواد نقش داردصاف هم در تولید و هم در ذخیره) 3
. ترین نوع پروتئین استصاف همانند زبر داراي مهم) 4

…شود، ایجاد مینزدیک بر روي شبکیهيفردي که تصویر اشیادر-15

.تر استي چشم از حد معمول بزرگقطعاً کره) 1
.ي اشیاي دور باید از عینک استفاده کندقطعاً براي مشاهده) 2
.تواند به عیوب انکساري چشم مبتال نباشدمی) 3
.تواند در اثر کدرشدن قرنیه به آب مروارید مبتال شودمی)4

…هاي درون خط جانبیگیرندهتحریک-16

. مارماهی برخالف گربه ماهی فقط توسط محرك مکانیکی است) 1
.گربه ماهی برخالف مارماهی فقط توسط محرك مکانیکی است) 2
.محرك مکانیکی استگربه ماهی همانند مارماهی فقط توسط ) 3
.هاي الکتریکی و مکانیکی استگربه ماهی همانند مارماهی با محرك) 4

کند؟تکمیل مینادرستیطور ي زیر را بهکدام مورد جمله-17
…زیري ساختارجانداران سازنده

.     اندمنحصراَ شکارچی) 1
.ها هستندهاي مشابه فاگوسیتفاقد سلول) 2
.            اندداراي همولنف) 3
.کنندمیهاي مورچه را تضمین بقاي بعضی از گونه) 4

…زجاجیه…زاللیه-18

. اي شفاف استي ژلهماده-همانند) 1
.در تماس مستقیم با عدسی قرار دارد-همانند) 2
. ي عنبیه استتغذیه کننده-برخالف) 3
.شودترشح میهاي قرنیه از مویرگ-برخالف) 4

…قطعاً …جانور باهر-19

. فاقد گوارش برون سلولی است-قدرت جوانه زنی) 1
.فاقد سیاهرگ شکمی است-چشم مرکب) 2
.اسکلت خارجی کیتینی دارد-يهاي لولهقلب) 3
.تنفس پوستی دارد-نوريي ترین گیرندهساده) 4

…در انسان سالم،«هستند؟ نادرستهاعبارتکدام-20

.هاي بویایی با دستگاه  لیمبیک در ارتباط هستندلوب-الف
.کندمیقسمتی از مغز که مرکز احساسات است، تاالموس را به مرکز تشنگی و گرسنگی و قشر مخ متصل-ب
.ي مغز وجود دارندعالوه بر تاالموس، مراکز مهم تقویت و انتقال پیام عصبی دیگري نیز در باالي ساقه-ج
.ترین مرکز یادگیري و هماهنگی حرکات الزم براي حفظ تعادل بدن، مجاور هیپوتاالموس قرار داردمهم-د
ج و د) 4ب و د ) 3الف و ج ) 2الف و ب   ) 1
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»…ي آندوپالسمیشبکه«است؟ نادرستکدام -14
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…شود، ایجاد مینزدیک بر روي شبکیهيفردي که تصویر اشیادر-15

.تر استي چشم از حد معمول بزرگقطعاً کره) 1
.ي اشیاي دور باید از عینک استفاده کندقطعاً براي مشاهده) 2
.تواند به عیوب انکساري چشم مبتال نباشدمی) 3
.تواند در اثر کدرشدن قرنیه به آب مروارید مبتال شودمی)4

…هاي درون خط جانبیگیرندهتحریک-16

. مارماهی برخالف گربه ماهی فقط توسط محرك مکانیکی است) 1
.گربه ماهی برخالف مارماهی فقط توسط محرك مکانیکی است) 2
.محرك مکانیکی استگربه ماهی همانند مارماهی فقط توسط ) 3
.هاي الکتریکی و مکانیکی استگربه ماهی همانند مارماهی با محرك) 4

کند؟تکمیل مینادرستیطور ي زیر را بهکدام مورد جمله-17
…زیري ساختارجانداران سازنده

.     اندمنحصراَ شکارچی) 1
.ها هستندهاي مشابه فاگوسیتفاقد سلول) 2
.            اندداراي همولنف) 3
.کنندمیهاي مورچه را تضمین بقاي بعضی از گونه) 4

…زجاجیه…زاللیه-18

. اي شفاف استي ژلهماده-همانند) 1
.در تماس مستقیم با عدسی قرار دارد-همانند) 2
. ي عنبیه استتغذیه کننده-برخالف) 3
.شودترشح میهاي قرنیه از مویرگ-برخالف) 4

…قطعاً …جانور باهر-19

. فاقد گوارش برون سلولی است-قدرت جوانه زنی) 1
.فاقد سیاهرگ شکمی است-چشم مرکب) 2
.اسکلت خارجی کیتینی دارد-يهاي لولهقلب) 3
.تنفس پوستی دارد-نوريي ترین گیرندهساده) 4

…در انسان سالم،«هستند؟ نادرستهاعبارتکدام-20

.هاي بویایی با دستگاه  لیمبیک در ارتباط هستندلوب-الف
.کندمیقسمتی از مغز که مرکز احساسات است، تاالموس را به مرکز تشنگی و گرسنگی و قشر مخ متصل-ب
.ي مغز وجود دارندعالوه بر تاالموس، مراکز مهم تقویت و انتقال پیام عصبی دیگري نیز در باالي ساقه-ج
.ترین مرکز یادگیري و هماهنگی حرکات الزم براي حفظ تعادل بدن، مجاور هیپوتاالموس قرار داردمهم-د
ج و د) 4ب و د ) 3الف و ج ) 2الف و ب   ) 1
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»…ي آندوپالسمیشبکه«است؟ نادرستکدام -14

. نقش داردRhو هم پادتن ضد Rhزبر هم در ساخت )1
. ي تیروکسین نقش داردزبر هم در ساخت تیروکسین و هم گیرنده) 2
. ي مواد نقش داردصاف هم در تولید و هم در ذخیره) 3
. ترین نوع پروتئین استصاف همانند زبر داراي مهم) 4

…شود، ایجاد مینزدیک بر روي شبکیهيفردي که تصویر اشیادر-15

.تر استي چشم از حد معمول بزرگقطعاً کره) 1
.ي اشیاي دور باید از عینک استفاده کندقطعاً براي مشاهده) 2
.تواند به عیوب انکساري چشم مبتال نباشدمی) 3
.تواند در اثر کدرشدن قرنیه به آب مروارید مبتال شودمی)4

…هاي درون خط جانبیگیرندهتحریک-16

. مارماهی برخالف گربه ماهی فقط توسط محرك مکانیکی است) 1
.گربه ماهی برخالف مارماهی فقط توسط محرك مکانیکی است) 2
.محرك مکانیکی استگربه ماهی همانند مارماهی فقط توسط ) 3
.هاي الکتریکی و مکانیکی استگربه ماهی همانند مارماهی با محرك) 4

کند؟تکمیل مینادرستیطور ي زیر را بهکدام مورد جمله-17
…زیري ساختارجانداران سازنده

.     اندمنحصراَ شکارچی) 1
.ها هستندهاي مشابه فاگوسیتفاقد سلول) 2
.            اندداراي همولنف) 3
.کنندمیهاي مورچه را تضمین بقاي بعضی از گونه) 4

…زجاجیه…زاللیه-18

. اي شفاف استي ژلهماده-همانند) 1
.در تماس مستقیم با عدسی قرار دارد-همانند) 2
. ي عنبیه استتغذیه کننده-برخالف) 3
.شودترشح میهاي قرنیه از مویرگ-برخالف) 4

…قطعاً …جانور باهر-19

. فاقد گوارش برون سلولی است-قدرت جوانه زنی) 1
.فاقد سیاهرگ شکمی است-چشم مرکب) 2
.اسکلت خارجی کیتینی دارد-يهاي لولهقلب) 3
.تنفس پوستی دارد-نوريي ترین گیرندهساده) 4

…در انسان سالم،«هستند؟ نادرستهاعبارتکدام-20

.هاي بویایی با دستگاه  لیمبیک در ارتباط هستندلوب-الف
.کندمیقسمتی از مغز که مرکز احساسات است، تاالموس را به مرکز تشنگی و گرسنگی و قشر مخ متصل-ب
.ي مغز وجود دارندعالوه بر تاالموس، مراکز مهم تقویت و انتقال پیام عصبی دیگري نیز در باالي ساقه-ج
.ترین مرکز یادگیري و هماهنگی حرکات الزم براي حفظ تعادل بدن، مجاور هیپوتاالموس قرار داردمهم-د
ج و د) 4ب و د ) 3الف و ج ) 2الف و ب   ) 1
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…همگی، …هايهورمون-21
.اي دارندهاي درون هستهگیرنده-استروئیدي) 1
.باشندهاي غشایی میواجد گیرنده-آمینواسیدي) 2
.شوندابتدا وارد مایع میان بافتی می-آمینواسیدي) 3
.شوندمیسبب تولید پیک دومینِ درون سلولی-استروئیدي) 4

کند؟را به درستی کامل می» …هاي عصبی در انسان، در بررسی فعالیت«عبارت گزینهکدام-22

.اي استي عصبی براي انتقال پیام به هر بافت ماهیچهدهندهکولین تنها انتقالاستیل)1

.تر از خارج آن استدر داخل سلول بیشNaپس از پایان پتانسیل عمل غلظت) 2
.تواند از انتهاي یک آکسون به جسم سلولی نورون دیگر پیام ببردي عصبی میدهندهانتقال) 3
.پتاسیم در مراحل مختلف عملکرد سلول ثابت است-پمپ سدیممیزان فعالیت) 4

است؟نادرستکدام عبارت -23
.هاي دیگرندي نخستین خط دفاعی بدن در برابر بسیاري از ویروسهاي ترشح شده در پاسخ به عامل اریون، ایجادکنندهاینترفرون) 1
.  ها را داردشود، توانایی شناسایی عوامل بیگانه و سرکوب آني آپاندیس مستقر میلنفوسیتی که از خون خارج و سپس در زائدههر ) 2
. هاي خاطره همراه بوده و ایمنی بدست آمده همواره دائمی خواهد بودتزریق واکسن برخالف تزریق سرم، با تولید سلول) 3
. خاطره افزایش یابدBهاي تواند همانند تعداد لنفوسیتها میدر آلرژي تعداد ائوزینوفیل) 4

…MSدر بیماري -24

.   گیردالیه خارجی مخ بیشتر از الیه خارجی نخاع مورد تهاجم دستگاه ایمنی قرار می) 1
.شودعصبی دچار اختالل میهاي با تخریب تدریجی غالف میلین، انتقال جهشی پیام) 2
.             رودلیپیدي، عالیم بیماري از بین میيهاي عصبی نوروگلیا و ترمیم الیهدر صورت فعالیت سلول) 3
.هاي بافت پیوندي اختالل ایجاد شده استهمانند آلرژي در عملکرد گروهی از سلول) 4

…خونی خارج شود قطعاًهاي ي دیاپدز از جدار مویرگسلولی که با پدیدههر-25
.سال زنده بماندتواند تا بیش از یکمی) 1
.هاي مکمل استهاي پروتئینداراي ژن) 2
.ها استاز گروه گرانولوسیت) 3
.بین خون و لنف در گردش است) 4

…هیپوفیز…فیزاپی-26
.   اي کوتاه از هیپوتاالموس آویزان استاز طریق ساقه–همانند ) 1
.هاي هیپوتاالموسی را داردهورمونتوانایی ذخیره-برخالف ) 2
.            ي مالنین استسازنده-برخالف) 3
.بدن نقش دارددر هومئوستازي –همانند) 4

…جزي موارد زیر در بدو ترشح غیرفعال هستند، به همه-27
ي معده پروتئازهاي شیره) 1
پادتن) 2
ي پانکراسپروتئازهاي شیره)3
هاي مکملپروتئین) 4

…سطح تنفسی-28
.تواند مایع مخاطی نیز داشته باشدکرم خاکی می) 1
.ها منتقل شده استزي به درون ششداران خشکیتمام مهره) 2
.کندهاي بدن اکسیژن رسانی میاز طریق همولنف به سلولملخ) 3
.کندداشته و اکسیژن مولکول آب را جذب میآال خارج از سطح بدن قرار ماهی قزل) 4
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…نیستدر آلرژي ممکن -29
. ها افزایش یابدها همانند پالسموسیتتعداد ائوزوینوفیل) 1
.در هر برخورد با آلرژن، پادتن به سطح ماستوسیت بچسبد) 2
. هاي خونی تغییر یابدهمانند پاسخ التهابی، قطر رگ) 3
.   ماستوسیت همانند بازوفیل سبب ترشح هیستامین در پالسما شوند) 4

شود و به قشر مخ اختالل ایجاد می…طور معمول در انتقال اطالعاتهاي نخاعی سمت چپ قطع شوند بهي پشتی عصبریشهاگر-30
اختالل ایجاد ها مخ به اندام…طور معمول در انتقال اطالعاتهاي نخاعی سمت راست بدن قطع شوند بهي شکمی عصباگر ریشه

.خواهد شد
حرکتی چپِ-حسی راست) 2حرکتی چپِ -حسی چپ) 1
حرکتی راست-حسی چپ) 4حرکتی راست          -حسی راست) 3

».شودمی…طور مستقیم سبببه…در انسان سالم به طور معمول، هورمون مترشحه از« کدام عبارت درست است؟-31
افزایش ترشح آلدوسترون-هیپوتاالموس) 1
افزایش تولید شیر-هیپوفیز پسین) 2
افزایش برون ده قلب-بخش مرکزي فوق کلیه) 3
کاهش آب خون-هیپوفیز پسین) 4

کدام عبارت، صحیح است؟-32

.شودمیهورمون محرك انقباضات رحم به هنگام زایمان در هیپوفیز پسین تولید) 1
.ي هورمون ضدادراري از طریق آکسون با هیپوفیز پیشین ارتباط داردمحل ذخیره) 2
.هاي خونی با هیپوفیز پیشین ارتباط داردرگمحل تولید هورمون آزادکننده از طریق ) 3
.ریز استهاي برونپستانی داراي سلوليي هورمون محرك خروج شیر از غدهمحل ذخیره) 4

کدام عبارت صحیح است؟-33
.شودهر پروتئین مکملی پس از برخورد با میکروب، فعال شده و به طور مستقیم سبب نابودي میکروب می) 1
.دهدورود به نخاع با نورون رابط سیناپس میهر تار عصبی در عصب نخاعی پس از ) 2
.هاي فرومونی استهر جسم مومانند روي شاخک جنس نر نوعی پروانه داراي گیرنده) 3
.کندي نور در پالناریا، پیام عصبی را پس از هدایت از جسم سلولی به عصب بینایی وارد میهر سلول گیرنده) 4

…هاي پیش سیناپسیکولین در سلولهاي حاوي استیلوزیکول-34

.توانند وارد فضاي سیناپسی شوندي آکسون میپس از رسیدن پیام عصبی به پایانه) 1
.برسندسیناپسی همواره پس از آزاد شدن، باید فضاي سیناپسی را طی کنند تا به سلول پس) 2
. شونددر افراد معتاد به سیگار، فقط در حضور نیکوتین آزاد می) 3
.سیناپسی نقش داشته باشندنفرین، محتویاتشان در انتقال پیام عصبی به نورون پسهاي حاوي اپیچون وزیکولممکن است هم) 4

تواند عبارت زیر را به درستی تکمیل کند؟کدام موارد می-35
»…هیستامین تولید شده توسط«

.شوندها با سطح غشاي سلول، آزاد میها، در اثر اتصال پادتنماستوسیت-الف
.خون را متوجه خود کنندهاي سفید توانند گلبولي محل زخم، نمیهاي آسیب دیدهسلول-ب
.شوندها میي مویرگهاي صاف دیوارهها، باعث کاهش ترشح کلسیم در ماهیچهبازوفیل-ج
.ها شودتواند باعث تنگی نایژكها، میها در بافتهاي مشابه بازوفیلسلول-د
.شودهاي خونی، باعث افزایش فشار خون در محل ترشح میسلول-ه
ب، ج و ه) 4الف، ب و ه) 3ب و د) 2د و ه )1

…ي نگهباندر مورچه-36
.دهنددوازده ماهیچه، هر پا را حرکت می) 1
.دار شکمی استدستگاه عصبی مرکزي شامل مغز و یک نخاع گره) 2
.پروتئین در ایجاد اسکلت سلولی دخالت دارندهاي کیتینی سخت به همراه رشته) 3
.کندهر واحد مستقل بینایی، بخش کوچکی از طیف الکترومغناطیس را از بخش کوچکی از میدان بینایی دریافت می) 4

600008/93%29%55

600003/93%13%55

750008/93%34%54

600003/93%42%54

640003/94%24%53

640001/94%19%52

600003/93%19%52

640001/94%35%51



13
سطحیهاي سهمجموعه کتابایمنی بدن، دستگاه عصبی، حواس، هورمون

5426:کد کتاب2شناسی و آزمایشگاه زیست

…قطعاً…هر جانوري با-37
.ي خود، عدسی دارددر زیر قرنیه-دستگاه تنفس نایی) 1
.   فاقد همولنف است-دستگاه عصبی محیطی و مرکزي) 2
.اندهایی دارد که از پرپوشیده شدهبال-n2=78عدد کروموزومی ) 3
.    فاقد توانایی کسب انرژي از بیشترین ترکیب آلی طبیعت است-اسکلت خارجی) 4

است ؟نادرستکدام عبارت -38
.هر محل استقرار لنفوسیت بالغ، محل استقرار ماکروفاژ نیز است) 1
.هاي بالغ خارج شده از مغز استخوان در ایمنی هومورال شرکت دارندي لنفوسیتهمه) 2
.دارندها در دفاع غیراختصاصی شرکت ي گرانولوسیتهمه) 3
.هر گلبول سفیدي که حرکت تاکتیکی داشته باشد، آگرانولوسیت است) 4

.دهدنمیروي …گاههیچ…کهطور معمول پس از آندر انسان به-39
ي اگزوسیتوزترشح هیستامین به وسیله-چسبدهاي سطح ماستوسیت میآلرژن به پادتن) 1
ها هیستامین در ماستوسیتسنتز-چسبدهاي سطح ماستوسیت میآلرژن به پادتن) 2
هاسنتز پادتن در پالسموسیت-چسبدخاطره میBهاي سطح سلول آلرژن به گیرنده) 3
ي سلولی ماستوسیتاتصال پادتن به دیواره-چسبدمیBهاي لنفوسیتآلرژن به گیرنده) 4

سلول پس سیناپسی متصل ي غشايي عصبیِ مهاري روي گیرندهانتقال دهنده…در انعکاس زردپی زیر زانوي انسان، در سیناپس-40
.شودمی

ي جلوي رانماهیچهنورون رابط با نورون حرکتی ) 1
ي جلوي راننورون حسی با نورون حرکتی ماهیچه) 2
ي عقب راننورون رابط با نورون حرکتی ماهیچه) 3
ي عقب راننورون حسی با نورون حرکتی ماهیچه) 4

.باشدمی…درا دارد، فاق…ترینهر جانوري که ساده-41
هومئوستازي–ي نوري گیرنده) 1
همولنف–دستگاه عصبی ) 2
هایی با زوائد حرکتیسلول–دستگاه گردش مواد ) 3
گوارش برون سلولی–گردش خون بسته )4

…نیستاند، ممکن ها منشا گرفتهخوارهاي بافتی که از مونوسیتذره-42

.میکرون دارند، مستقر باشند8تر از هاي خونی با قطر کمهایی که مویرگدر اندام) 1
.سلولی عبور کنندهاي خون از مایع میان هایی تولید کنند که براي سرکوب میکروبپروتئین) 2
.هاي خارج از خون بپردازندبا مصرف انرژي به هضم میکروب) 3
.هاي آلوده به ویروس شوندهایی تولید کنند که سبب سوراخ کردن غشاي سلولپروتئین) 4

.دخالت دارد…در…در مرکز اصلی پردازش اطالعات بدن انسان،-43
تغییر فشار مایع جنب  -هیپوتاالموس) 1
عملکرد هوشمندانه                  –دستگاه لیمبیک ) 2
ي اسکلتی     هر حرکت ماهیچه–مخچه) 3
اریتروپویتینتنظیم ترشح -تاالموس) 4

…ي سپري شکل جلوي گلو هستند،گفت در انسان، هورمون ترشح شده از غدد کوچکی که پشت غدهتوان نمی-44

.روي بافت پوششی مکعبی گیرنده دارند) 1
.شوندسبب فعال شدن یک ویتامین محلول در چربی می) 2
.دهندمیاي بافت استخوانی را افزایش ي زمینهرسوب کلسیم در ماده) 3
.اي روده نقش دارندهاي استوانهدر افزایش جذب کلسیم توسط سلول) 4
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2شناسی و آزمایشگاه زیست
سطحیهاي سهمجموعه کتاب

5426:کد کتاب

ر دشواهايسؤال
.سوال پاسخ دهند4سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند) 6یا (5سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند7سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

است؟نادرستعبارت در ارتباط با انسان  کدام-45
.شوندي صماخ سبب ارتعاش استخوان چکشی میهاي عصبی پس از ارتعاش پردهپیام) 1
.گرددشود توسط زاللیه تغذیه میدر بیماري آب مروارید همانند پیرچشمی، بخشی که دچار اختالل می) 2
.ي بینی شودهاي موجود در سقف حفرهتواند سبب تحریک گیرندهترکیبات شیمیایی ثانوي در گیاه شب بو می) 3
.هاي مختلف بدن اطالع یابدتواند از قسمتهاي اسکلتی میهاي موجود در ماهیچهي گیرندهدستگاه مرکزي انسان به واسطه) 4

…هر جانور داراي-46
.عصبی، داراي یک طناب عصبی شکمی استيگره) 1
ها قرار دارد اي، در گروه پریماتي مننژ سه الیهپرده) 2
.ي عصبی، فاقد دستگاه عصبی مرکزي استشبکهشکل دستگاه عصبی به) 3
.باشدجلویی، میانی و عقبی در دوران جنینی میتوانایی پرواز، داراي مغز ) 4

»…هر جانور داراي« کنند؟ي زیر را به درستی تکمیل میکدام موارد جمله-47
.طناب عصبی شکمی، دفاع اختصاصی دارد-الف

.دفاع اختصاصی، انواعی از بافت پیوندي دارد-ب
.      قدرت پس زدن بافت، داراي ایمنی سلولی است-ج
.انعکاس نخاعی داردایمنی سلولی،-د
د-الف) 4ج -الف) 3ج -ب) 2د  -ب) 1

.دهدروي می…و…ي اعصاب پاراسمپاتیک، در فرد مورد نظردر صورت تزریق داروي مهارکننده-48
تنگ شدن مردمک-افزایش حجم تنفسی) 1
ده قلبافزایش برون-افزایش ترشح صفرا به روده) 2
QRSي دو موج کم شدن فاصله-گشاد شدن مردمک) 3

کربنات پانکراسافزایش ترشح بی-افزایش حرکات دودي روده) 4
»…برخالف…«؟کندی تکمیل مینادرستکدام گزینه، عبارت زیر را به طور -49

.هاي سالم بدن ممکن استاینترفرون در سلول-مکملتولید پروتئین) 1
.شودهاي مکمل، در حالت عادي ترشح نمیپروتئین-پرفورین) 2
.توانند در دفاع گیاهان نقش داشته باشندپپتیدها نمی-هاي اسید چربمولکول) 3
.شودها دوك تقسیم تشکیل نمیلنفوسیت-هاپالسموسیتدر ) 4

.باشدمی…معمول، بخشی از مننژ که به قشر مخ انسان چسبیده است،طوربه-50
مغزي، فاقد نقش-در ایجاد سد خونی) 1
شامه، در تماس مستقیمبا سخت) 2
ي نوعی بافت پوششی یک الیهدر برگیرنده) 3
نخاعی-در ساختار خود، داراي مقادیر فراوانی مایع مغزي) 4

.هاي بنیادي مغز استخوان منشا گرفته باشندسلولمستقیماً از …يهاي سازندهسلولنیستممکن -51
هپارین و هیستامین ) 1
اینتروفرون و ترومبوپالستین) 2
اریتروپویتین و پادتن ) 3
پروتئین مکمل و اسیدکربنیک) 4
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.ي بینی شودهاي موجود در سقف حفرهتواند سبب تحریک گیرندهترکیبات شیمیایی ثانوي در گیاه شب بو می) 3
.هاي مختلف بدن اطالع یابدتواند از قسمتهاي اسکلتی میهاي موجود در ماهیچهي گیرندهدستگاه مرکزي انسان به واسطه) 4

…هر جانور داراي-46
.عصبی، داراي یک طناب عصبی شکمی استيگره) 1
ها قرار دارد اي، در گروه پریماتي مننژ سه الیهپرده) 2
.ي عصبی، فاقد دستگاه عصبی مرکزي استشبکهشکل دستگاه عصبی به) 3
.باشدجلویی، میانی و عقبی در دوران جنینی میتوانایی پرواز، داراي مغز ) 4

»…هر جانور داراي« کنند؟ي زیر را به درستی تکمیل میکدام موارد جمله-47
.طناب عصبی شکمی، دفاع اختصاصی دارد-الف

.دفاع اختصاصی، انواعی از بافت پیوندي دارد-ب
.      قدرت پس زدن بافت، داراي ایمنی سلولی است-ج
.انعکاس نخاعی داردایمنی سلولی،-د
د-الف) 4ج -الف) 3ج -ب) 2د  -ب) 1

.دهدروي می…و…ي اعصاب پاراسمپاتیک، در فرد مورد نظردر صورت تزریق داروي مهارکننده-48
تنگ شدن مردمک-افزایش حجم تنفسی) 1
ده قلبافزایش برون-افزایش ترشح صفرا به روده) 2
QRSي دو موج کم شدن فاصله-گشاد شدن مردمک) 3

کربنات پانکراسافزایش ترشح بی-افزایش حرکات دودي روده) 4
»…برخالف…«؟کندی تکمیل مینادرستکدام گزینه، عبارت زیر را به طور -49

.هاي سالم بدن ممکن استاینترفرون در سلول-مکملتولید پروتئین) 1
.شودهاي مکمل، در حالت عادي ترشح نمیپروتئین-پرفورین) 2
.توانند در دفاع گیاهان نقش داشته باشندپپتیدها نمی-هاي اسید چربمولکول) 3
.شودها دوك تقسیم تشکیل نمیلنفوسیت-هاپالسموسیتدر ) 4

.باشدمی…معمول، بخشی از مننژ که به قشر مخ انسان چسبیده است،طوربه-50
مغزي، فاقد نقش-در ایجاد سد خونی) 1
شامه، در تماس مستقیمبا سخت) 2
ي نوعی بافت پوششی یک الیهدر برگیرنده) 3
نخاعی-در ساختار خود، داراي مقادیر فراوانی مایع مغزي) 4

.هاي بنیادي مغز استخوان منشا گرفته باشندسلولمستقیماً از …يهاي سازندهسلولنیستممکن -51
هپارین و هیستامین ) 1
اینتروفرون و ترومبوپالستین) 2
اریتروپویتین و پادتن ) 3
پروتئین مکمل و اسیدکربنیک) 4
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.سوال پاسخ دهند7سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

است؟نادرستعبارت در ارتباط با انسان  کدام-45
.شوندي صماخ سبب ارتعاش استخوان چکشی میهاي عصبی پس از ارتعاش پردهپیام) 1
.گرددشود توسط زاللیه تغذیه میدر بیماري آب مروارید همانند پیرچشمی، بخشی که دچار اختالل می) 2
.ي بینی شودهاي موجود در سقف حفرهتواند سبب تحریک گیرندهترکیبات شیمیایی ثانوي در گیاه شب بو می) 3
.هاي مختلف بدن اطالع یابدتواند از قسمتهاي اسکلتی میهاي موجود در ماهیچهي گیرندهدستگاه مرکزي انسان به واسطه) 4

…هر جانور داراي-46
.عصبی، داراي یک طناب عصبی شکمی استيگره) 1
ها قرار دارد اي، در گروه پریماتي مننژ سه الیهپرده) 2
.ي عصبی، فاقد دستگاه عصبی مرکزي استشبکهشکل دستگاه عصبی به) 3
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»…هر جانور داراي« کنند؟ي زیر را به درستی تکمیل میکدام موارد جمله-47
.طناب عصبی شکمی، دفاع اختصاصی دارد-الف

.دفاع اختصاصی، انواعی از بافت پیوندي دارد-ب
.      قدرت پس زدن بافت، داراي ایمنی سلولی است-ج
.انعکاس نخاعی داردایمنی سلولی،-د
د-الف) 4ج -الف) 3ج -ب) 2د  -ب) 1

.دهدروي می…و…ي اعصاب پاراسمپاتیک، در فرد مورد نظردر صورت تزریق داروي مهارکننده-48
تنگ شدن مردمک-افزایش حجم تنفسی) 1
ده قلبافزایش برون-افزایش ترشح صفرا به روده) 2
QRSي دو موج کم شدن فاصله-گشاد شدن مردمک) 3

کربنات پانکراسافزایش ترشح بی-افزایش حرکات دودي روده) 4
»…برخالف…«؟کندی تکمیل مینادرستکدام گزینه، عبارت زیر را به طور -49

.هاي سالم بدن ممکن استاینترفرون در سلول-مکملتولید پروتئین) 1
.شودهاي مکمل، در حالت عادي ترشح نمیپروتئین-پرفورین) 2
.توانند در دفاع گیاهان نقش داشته باشندپپتیدها نمی-هاي اسید چربمولکول) 3
.شودها دوك تقسیم تشکیل نمیلنفوسیت-هاپالسموسیتدر ) 4

.باشدمی…معمول، بخشی از مننژ که به قشر مخ انسان چسبیده است،طوربه-50
مغزي، فاقد نقش-در ایجاد سد خونی) 1
شامه، در تماس مستقیمبا سخت) 2
ي نوعی بافت پوششی یک الیهدر برگیرنده) 3
نخاعی-در ساختار خود، داراي مقادیر فراوانی مایع مغزي) 4
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پروتئین مکمل و اسیدکربنیک) 4
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…در یک انسان سالم، قسمتی از گوش که-52
.کند، فاقد ارتباط فیزیکی با حلزون گوش استپیام تعادلی ایجاد می) 1
.کند، در مجاورت استخوان پهن قرار دارداز استخوان رکابی ارتعاشات را دریافت می) 2
.شودهاي خود با استخوان محافظت میدهد، در تمامی قسمتمیهوا را بین گوش و حلق انتقال) 3
.ترین نوع بافت پیوندي استهاي خود داراي سختي بخشآوري صداها نقش دارد، در همهدر جمع) 4

.ي خون تاثیرگذار باشدتواند در باال رفتن اورهمی…همانند کاهش غیرطبیعی هورمون…غیرطبیعی هورمونافزایش-53

آلدوسترون-ضد ادراري) 2انسولین -کورتیزول) 1
کلسی تونین-ضد ادراري) 4پاراتیروئیدي-کورتیزول) 3

…نیستدر افراد مبتال به دیابت شیرین ممکن-54

.شوندهاي اولین محل همگرایی نور درچشم، دچار اختالل عملکرد سلول) 1
.هاي قشري و مرکزي فوق کلیه، عالئم بیماري تشدید شوندبا فعالیت بخش) 2
.شوداز استحکام زردپی آشیل کاسته ) 3
.مقدار تولید و ترشح هورمون گلوکاگون افزایش یابد) 4

…هر پیک شیمیایی که-55

.ي خود اثر داشته باشدهاي تولیدکنندهتواند روي سلولبه خون وارد شود، نمی) 1
.ترین بافت بدن موثر باشدهاي سنگینتواند در تحریک سلولاز نورون به خون وارد شود، نمی) 2
.تواند درون جسم سلولی گیرنده داشته باشدقطعاً نمیمغزي عبورکند،-از سد خونی) 3
.ي عصبی نیستاثر سریع و کوتاه مدت دارد، الزاماً انتقال دهنده) 4

.ندارندسیناپس …با…هايدر انعکاس زردپی زیر زانو  نورون-56

ي چهارسر ران ماهیچه-دستگاه عصبی) 2ي دوسر رانماهیچه-دستگاه عصبی پیکري) 1
هاي حرکتی عقب راننورون-حسی) 4هاي حرکتی عقب ران  با نورون-رابط) 3

.گرددمی…، سبب کاهش یون…دار کانال دریچه…ي غشاي نورون،ATPي هیدرولیز کنندهپمپ -57

پتاسیم مایع میان بافتی-پتاسیمی-همانند) 2سدیم سیتوسل سلول عصبی-سدیمی-همانند) 1
مایع میان بافتیپتاسیم -پتاسیمی-برخالف) 4سدیم مایع میان بافتی-سدیمی-برخالف) 3

کدام عبارت صحیح است؟-58
.یابدهاي درون نورون کاهش میبه دنبال بسته شدن کانال دریچه دار پتاسیمی، تراکم سدیم) 1
.تواند پیام عصبی را به جسم سلولی نورون دیگر منتقل کندي آکسون نورون حرکتی میپایانه) 2
.ي مخدر استها شود، یک نوع مادهها و سیناپساي که سبب عملکرد طبیعی نورونهرمادهدر افراد معتاد) 3
. شوددر افراد سیگاري نیکوتین همانند استیل کولین ابتدا وارد گردش خون کوچک شده و از گردش خون عمومی خارج می) 4

؟ شودنمیهاي بافت پیوندي ساخته یک توسط سلولکدام-59
.اندازدها را به دام میاي که با جذب آب چسبناك شده و میکروبماده)1
.دهدها را افزایش میها متصل شده و فاگوسیتوز آناي که به میکروبماده) 2
.ها طی روند انعقاد دچار تورژسانس شوندشود گردهمیاي که باعث ماده) 3
. کنداکسیدکربن را تسریع میاي که واکنش بین آب و ديماده) 4

یک از وظایف جسم گلژي در سلول ذکر شده، است؟کدام-60
سبي میانی در هنگام سیتوکینز سلول اایجاد تیغه)1
تغییر فیزیکی پادتن در پالسموسیت) 2
انتقالی از جدار آن در ماستوسیتاگزوسیتوز وزیکول ) 3
پتاسیم در نورون-دار شدن پمپ سدیمنشان) 4
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کدام عبارت صحیح است؟-61
.ترین لوب مغزي انسان، مسئول پردازش اطالعات بینایی استکوچک) 1
.شودي خارجی چشم انسان، گرما تولید میدر بخش شفاف الیه) 2
.ي مستقیم دارداي چشم انسان با شدت نور رابطههاي استوانهدار سدیمی در گیرندههاي دریچهباز شدن کانالتعداد ) 3
.در اتاق کامالً تاریک که در سراسر آن تارهاي سیمی کشیده شده است، ممکن نیست جانورانی با چشم مرکب قادر به پرواز باشند) 4

.…افزایش کورتیزول-62
برخالف آلدوسترون بر روي میزان تراوش کلیوي اثر ندارد) 1
همانند آلدوسترون بر روي میزان تراوش کلیوي اثر ندارد ) 2
شودهمانند آلدوسترون باعث افزایش میزان تراوش کلیوي می) 3
شودباعث افزایش میزان تراوش کلیوي میبر خالف آلدوسترون ) 4

چند مورد زیر صحیح اند؟-63

.ي غذا نقش دارندي بینی در درك مزههاي موجود در سقف حفرهگیرنده-الف
.رودهواي وارد شده به گوش بیرونی انسان ابتدا تصفیه شده و سپس به گوش میانی می-ب
.هاي عصبی را دارندهمگی توانایی تولید پیام عصبی و انتقال آن به رشتهي چشایی هاي موجود در یک جوانهسلول-ج
.شوددار گوش، پس از تولید فقط به مرکز اصلی پردازش اطالعات بدن فرستاده میهاي مژكي سلولهاي عصبی همهپیام-د
.کس داردي عي مخروطی، با شدت نور رابطهاي برخالف گیرندهي استوانهحساسیت نوري گیرنده-ه
1 (52 (43 (34 (2

…نیستبا نزدیک شدن اختالف پتانسیل نورون حسی به صفر ممکن -64

. دار پتاسیمی باز باشند و تراکم پتاسیم داخل سلول شدیداً کاهش یابدهاي دریچهکانال) 1
.هاي سدیم و پتاسیم در دو سمت غشا به حالت اول برگرددغلظت یونATPبا مصرف ) 2
.تر از نفوذپذیري آن به پتاسیم باشدهاي سدیمی بیشنفوذپذیري غشاء به یون) 3
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»…،در فرد مبتال به آسم«کند؟صحیح تکمیل میي مقابل را به طور چند مورد جمله-65
.یابندها در خون افزایش میگروهی از گرانولوسیت-الف

. شوندها تنگ میانشعابات پس از نایژه-ب
. شوندهاي خاطره ساخته میسلول-ج
. کورتیزول در درمان آن مؤثر است-د
1 (12 (23 (34 (4

»... جانوري که « کند؟ طور درستی کامل میي مقابل را بهچند مورد جمله-66
.کنداي دارد، قطعاً آمونیاك دفع میقلب دو حفره) الف

.چشم مرکب دارد، قطعاً خون وارد شده به قلب آن، کم اکسیژن است) ب
.گردش خون باز دارد، قطعاً همولنف در حمل گازهاي تنفسی دخالت ندارد) ج
.طور مستقل به تبادل مواد با محیط بپردازندتوانند بههایش میي سلولدارد، همهترین گردش مواد را ساده) د
3) 24) 13) 2صفر) 1

».…نقش دارد،…بخشی از چشم انسان که در «کند؟چند مورد عبارت را به درستی تکمیل می-67
.هاي دوکی شکل استداراي سلول-تغییر قطر مردمک -الف

.تحت تاثیر دستگاه عصبی خودمختار قرار دارد-تغییر قطر عدسی-ب
.لیزوزیم در تماس استدر سطح خارجی خود با-اولین شکست نور -ج
.گیرداز پالسماي خون منشأ می-هاي عدسیي سلولتغذیه-د
1 (12 (23 (34 (4
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سطحیهاي سهمجموعه کتابایمنی بدن، دستگاه عصبی، حواس، هورمون

5426:کد کتاب2شناسی و آزمایشگاه زیست

رتر دشواهايسؤال
.سوال پاسخ دهند3سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند) 5یا (4سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند6سوال به بیش از 10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

…را دارد، قطعاً یادگیري هر بخشی از مغز انسان که توانایی -68

.در تنظیم حرکات ماهیچه دخالت دارد) 1
.کندپیام هاي خود را مستقیماً از نخاع دریافت می) 2
. جزیی از بزرگترین بخش مغز است) 3
.داردي مغز قرار در باالي ساقه) 4

چند مورد در ارتباط با دستگاه ایمنی انسان صحیح است؟-69

.        هاي واگیردار استبیماري ایدز همانند بیماري کزاز از گروه بیماري-الف
.شودانتقال پادتن از مادر به جنین همیشه باعث ایجاد مصونیت می-ب
.ي وجود دارداي شاخی همواره بافت سنگفرشی چندالیهزیر هر الیه-ج
.هاي مکمل بدون ورود میکروب به خون غیرممکن استتشکیل ساختار حلقه مانند توسط پروتئین-د
1 (12 (23 (34 (4

است؟نادرستچند جمله -70

.گیردسیناپس انتقال پیام عصبی صورت می4نورون هدایت و در 3در انعکاس زردپی زیر زانو در -الف
.کندبرخورد مغز با جمجمه جلوگیري میباشد که از مغزي داراي بافت پوششی تک الیه می-سد خونی-ب
.نرم شامه با بخش خاکستري مخ و بخش سفید نخاع در تماس است-ج
.کنندي مننژ بین دو نیمکره مخ نفوذ میهاي پردهالیه-د
1 (12 (23 (34 (4

»…هر عصب نخاعی«کند؟ ي مقابل را به درستی کامل میچند مورد زیر جمله-71

فقط تار حسی دارد) الف
.قطعاً تار حرکتی دارد) ب
.هاي اسکلتی پیام می بردفقط به ماهیچه) ج
. قطعاً در انعکاس نخاعی شرکت دارد) د
1 (12 (23 (34 (4

»…ي آندوپالسمی شبکه«است؟ نادرستکدام -72

. نقش داردRhو هم پادتن ضد Rhزبر هم در ساخت )1
. ي تیروکسین نقش داردزبر هم در ساخت تیروکسین و هم گیرنده) 2
. ي مواد نقش داردصاف هم در تولید و هم در ذخیره) 3
. ترین نوع پروتئین استصاف همانند زبر داراي مهم) 4
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فقط تار حسی دارد) الف
.قطعاً تار حرکتی دارد) ب
.هاي اسکلتی پیام می بردفقط به ماهیچه) ج
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.ي وجود دارداي شاخی همواره بافت سنگفرشی چندالیهزیر هر الیه-ج
.هاي مکمل بدون ورود میکروب به خون غیرممکن استتشکیل ساختار حلقه مانند توسط پروتئین-د
1 (12 (23 (34 (4

است؟نادرستچند جمله -70

.گیردسیناپس انتقال پیام عصبی صورت می4نورون هدایت و در 3در انعکاس زردپی زیر زانو در -الف
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فقط تار حسی دارد) الف
.قطعاً تار حرکتی دارد) ب
.هاي اسکلتی پیام می بردفقط به ماهیچه) ج
. قطعاً در انعکاس نخاعی شرکت دارد) د
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»…ي آندوپالسمی شبکه«است؟ نادرستکدام -72
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دستگاه عصبی، حواس، هورمونایمنی بدن،

2شناسی و آزمایشگاه زیست
سطحیهاي سهمجموعه کتاب

5426:کد کتاب

کند؟میتکمیلچند مورد عبارت زیر را به درستی -73
».در سطح باالتري قرار دارد…نسبت به …در یک انسان ایستاده،«

پرده صماخ -دایرهمجاري نیم-بچکشی-استخوان رکابی-الف
تاالموس-مغز میانی-دنقطه کور-ي زردلکه-ج

پانکراس-ي فوق کلیهغده-هـ
1 (22 (33(44 (5

».شود…تواند سبب نمی…ترشحات«کند؟ چند مورد عبارت مقابل را به درستی کامل می-74

هاي خارج خوني سلولی باکتريتخریب دیواره-هاي بافت پوششیسلول) الف
هاافزایش دیاپدز برخی آگرانولوسیت-هاي آسیب دیدهسلول) ب
هاي داخل خونغشاي میکروبسوراخ شدن -هاي خونیسلول) ج
هاي خونی افزایش قطر رگ-هاي بافتیسلول) د
1 (12 (23 (34 (4

…در انعکاس زردپی زیر زانو -75
.کندعصب حرکتی از ریشه شکمی پیام را خارج می) 1
.ماندي زیر ران، این ماهیچه در حالت استراحت میبا مهار نورون حرکتی ماهیچه) 2
.    شودپیام حسی در ریشه پشتی ابتدا به جسم سلولی نزدیک و سپس از آن دور می) 3
.بردي روي ران به نخاع میي ماهیچههاي حسی را از گیرندهدستگاه عصبی خودمختار پیام) 4

درستی از این تار باشد؟تواند تفسیر دهد، کدام عبارت میي پیام عصبی را در طول یک تار نشان میشکل زیر سیر نقطه به نقطه-76

.                                             دهدرخ می» ب«اگر این تار آکسون فرض شود، انتقال پیام در سمت ) 1
.واقع است» ب«نورون در سمت اگر این تار آکسون فرض شود، جسم سلولی ) 2
.                                                است» الف«تواند دندریت باشد و هدایت پیام به سمت این تار می) 3
.واقع است» الف« تواند دندریت باشد و جسم سلولی نورون در سمت این تار می) 4

است؟نادرستکدام عبارت -77
.آورنددست میهاي افراد مبتال به دیابت شیرین نسبت به افراد سالم انرژي بیشتري از سوختن مواد بهسلول) 1
. ها تأثیرگذار باشندهاي گروهی از سلولتوانند در فعالیت لیزوزومموجود در خون رویان میT4وT3هايهورمون) 2
.یابدي ارثی افزایش میدر افراد مبتال به هیپوتیروئیدیسم، احتمال ابتال به دیابت شیرین در افراد داراي زمینه) 3
. ها همواره اثر سریع و کوتاه مدت دارندهاي شیمیایی ترشح شده از آنها برخالف پیکهاي شیمیایی موثر بر نورونپیک) 4

چند مورد در ارتباط با هورمون گلوکاگون صحیح است؟-78

.هاي سلول هدف را فعال کندیک از آنزیمتواند هیچحلقوي نمیAMPبدون تولید -الف
.شودترشح آن طی مکانیسم خود تنظیمی منفی و از طریق غلظت قند خون تنظیم می-ب
.  شودترشح دراز مدت هورمون محرك فوق کلیه موجب کاهش ترشح آن می-ج
. شودموجب افزایش فشار اسمزي سلول هدف می-د
1 (12 (23 (34 (4

».یابدافزایش می…همانند بیماران مبتال به…در بیماران مبتال به«کند؟ چند مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل می-79

هیپرتیروئیدیسم، برون ده قلبی-پرکاري بخش مرکزي فوق کلیه) الف
هاي چربیهیپرتیروئیدیسم، نسبت سطح به حجم سلول-دیابت شیرین درمان نشده) ب
پرکاري هیپوفیز پیشین، امکان ایجاد خیز-پرکاري بخش قشري فوق کلیه) ج
پرکاري بخش قشري فوق کلیه، استحکام بافت استخوانی-غدد پاراتیروئیدپرکاري ) د
1 (12 (23 (34 (4
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پرده صماخ -دایرهمجاري نیم-بچکشی-استخوان رکابی-الف
تاالموس-مغز میانی-دنقطه کور-ي زردلکه-ج

پانکراس-ي فوق کلیهغده-هـ
1 (22 (33(44 (5

».شود…تواند سبب نمی…ترشحات«کند؟ چند مورد عبارت مقابل را به درستی کامل می-74

هاي خارج خوني سلولی باکتريتخریب دیواره-هاي بافت پوششیسلول) الف
هاافزایش دیاپدز برخی آگرانولوسیت-هاي آسیب دیدهسلول) ب
هاي داخل خونغشاي میکروبسوراخ شدن -هاي خونیسلول) ج
هاي خونی افزایش قطر رگ-هاي بافتیسلول) د
1 (12 (23 (34 (4

…در انعکاس زردپی زیر زانو -75
.کندعصب حرکتی از ریشه شکمی پیام را خارج می) 1
.ماندي زیر ران، این ماهیچه در حالت استراحت میبا مهار نورون حرکتی ماهیچه) 2
.    شودپیام حسی در ریشه پشتی ابتدا به جسم سلولی نزدیک و سپس از آن دور می) 3
.بردي روي ران به نخاع میي ماهیچههاي حسی را از گیرندهدستگاه عصبی خودمختار پیام) 4

درستی از این تار باشد؟تواند تفسیر دهد، کدام عبارت میي پیام عصبی را در طول یک تار نشان میشکل زیر سیر نقطه به نقطه-76

.                                             دهدرخ می» ب«اگر این تار آکسون فرض شود، انتقال پیام در سمت ) 1
.واقع است» ب«نورون در سمت اگر این تار آکسون فرض شود، جسم سلولی ) 2
.                                                است» الف«تواند دندریت باشد و هدایت پیام به سمت این تار می) 3
.واقع است» الف« تواند دندریت باشد و جسم سلولی نورون در سمت این تار می) 4

است؟نادرستکدام عبارت -77
.آورنددست میهاي افراد مبتال به دیابت شیرین نسبت به افراد سالم انرژي بیشتري از سوختن مواد بهسلول) 1
. ها تأثیرگذار باشندهاي گروهی از سلولتوانند در فعالیت لیزوزومموجود در خون رویان میT4وT3هايهورمون) 2
.یابدي ارثی افزایش میدر افراد مبتال به هیپوتیروئیدیسم، احتمال ابتال به دیابت شیرین در افراد داراي زمینه) 3
. ها همواره اثر سریع و کوتاه مدت دارندهاي شیمیایی ترشح شده از آنها برخالف پیکهاي شیمیایی موثر بر نورونپیک) 4

چند مورد در ارتباط با هورمون گلوکاگون صحیح است؟-78

.هاي سلول هدف را فعال کندیک از آنزیمتواند هیچحلقوي نمیAMPبدون تولید -الف
.شودترشح آن طی مکانیسم خود تنظیمی منفی و از طریق غلظت قند خون تنظیم می-ب
.  شودترشح دراز مدت هورمون محرك فوق کلیه موجب کاهش ترشح آن می-ج
. شودموجب افزایش فشار اسمزي سلول هدف می-د
1 (12 (23 (34 (4

».یابدافزایش می…همانند بیماران مبتال به…در بیماران مبتال به«کند؟ چند مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل می-79

هیپرتیروئیدیسم، برون ده قلبی-پرکاري بخش مرکزي فوق کلیه) الف
هاي چربیهیپرتیروئیدیسم، نسبت سطح به حجم سلول-دیابت شیرین درمان نشده) ب
پرکاري هیپوفیز پیشین، امکان ایجاد خیز-پرکاري بخش قشري فوق کلیه) ج
پرکاري بخش قشري فوق کلیه، استحکام بافت استخوانی-غدد پاراتیروئیدپرکاري ) د
1 (12 (23 (34 (4
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.کندعصب حرکتی از ریشه شکمی پیام را خارج می) 1
.ماندي زیر ران، این ماهیچه در حالت استراحت میبا مهار نورون حرکتی ماهیچه) 2
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.بردي روي ران به نخاع میي ماهیچههاي حسی را از گیرندهدستگاه عصبی خودمختار پیام) 4

درستی از این تار باشد؟تواند تفسیر دهد، کدام عبارت میي پیام عصبی را در طول یک تار نشان میشکل زیر سیر نقطه به نقطه-76

.                                             دهدرخ می» ب«اگر این تار آکسون فرض شود، انتقال پیام در سمت ) 1
.واقع است» ب«نورون در سمت اگر این تار آکسون فرض شود، جسم سلولی ) 2
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.آورنددست میهاي افراد مبتال به دیابت شیرین نسبت به افراد سالم انرژي بیشتري از سوختن مواد بهسلول) 1
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چند مورد صحیح است؟-80

.یابدهاي چربی کاهش می، نسبت سطح به حجم سلولIدر دیابت نوع -الف
.یابدهاي چربی افزایش میدر هیپوتیروئیدیسم نسبت سطح به حجم سلول-ب
.شودها کاسته میها و زردپیاستحکام رباطهاي طوالنی مدت از در استرس-ج
.شونداي خون میي زمینهبعضی از ترشحات غشاهاي موکوزي، وارد ماده-د
1 (12 (23 (34 (4

. دیده شوند…نیستدر تشریح مغز گوسفند ممکن -81

بدون برش مثلث مغزي2و 1هاي بطن) 1
اي هاي چهارگانه بدون برش جسم پینهبرجستگی) 2
مغزيپلهاي مغزي در مجاورتپایک) 3
هاي مخ از سطح پشتی هاي بین نیمکرهها بدون برشِ رابطتاالموس) 4

که پوست انسان در معرض سرما یا گرماي شدید قرار گیرد، چه تعداد از موارد زیر ممکن است، اتفاق بیفتد؟ایندنبالبه-82

ي درد در گرماي شدیدورود یون سدیم از مایع بین سلولی بافت پوششی به دندریت گیرنده-الف
پیوندي در سرماي شدیدخروج یون پتاسیم از دندریت گیرنده سرما به مایع بین سلولی بافت -ب
هاي مکانیکی پوستیک از گیرندهپتاسیم در هیچ-عدم فعالیت پمپ سدیم-ج
دار سدیمی و پتاسیمی در دندریت گیرنده درد در هر دو حالتهاي دریچهبسته بودن کانال-د
1 (12 (23 (34 (4

چند مورد صحیح است؟-83
.باشدهاي حرکتی میهر تار دستگاه عصبی پیکري، مربوط به عصب-الف

.دستگاه عصبی مرکزي نقش ندارندها به هیچ یک از تارهاي دستگاه عصبی پیکري در ارسال پیام از ماهیچه-ب
.هاي حسی اندهر تار بخش حسی دستگاه عصبی محیطی، مربوط به عصب-ج
.کندهاي حسی از طریق ریشه پشتی نخاع پیام را به دستگاه عصبی مرکزي وارد میهر تار عصب-د
1 (12 (23 (34 (4
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