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با توجه به شکل، در بخش رو به رو «الف»  1

در سیتوپالسم ماهیچۀ قلبی دهلیزي میزان کلسیم بیش از مرحلۀ «ب» است.  

پل اتصالی بین میوزین و اکتین دائماً در ماهیچۀ قلبی بطنی در حال تشکیل و جدا شدن است.  

سارکومرهاي ماهیچۀ قلبی دهلیزي و ماهیچۀ قلبی بطنی، در حال کوتاه شدن هستند.  

در ماهیچۀ قلبی بطنی، کلسیم فعاالنه در حال برگشت به شبکۀ آندوپالسمی است.  

چند مورد عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟   2

«گیرنده هاي بویایی انسان، ..................» 

الف) یاخته هاي عصبی هستند که به جاي دندریت، مژك دارند. 

ب) پیام را با دارینه هاي خود به مخ می برند.   

ج) قبل از پیاز بویایی، سیناپس می دهند. 

د) پیام هاي بویایی را به دستگاه عصبی مرکزي مغز و نخاع ارسال می کنند.
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از بین بردن .................. از طریق ایجاد منفذ در آن توسط .................. ممکن نیست. (با تغییر)  3

ویروس ـ اینترفرون باکتري ـ پروتیئن هاي مکمل ـ پرفورین سلول آلوده به  HIVسلول سرطانی ـ پرفورین

کدام عبارت، درست است؟  4

نخاع درون ستون مهره ها از بصل النخاع تا انتهاي کمر امتداد دارد.

همه ي رشته هاي عصبی، توسط الیه اي از پروتئین و فسفولیپید عایق بندي می شوند.

هم زمان با  شدن اختالف پتانسیل دو سوي غشا، کانال هاي دریچه دار سدیمی باز هستند.

در انتهاي پتانسیل عمل، مقدار سدیم داخل نورون، بیش تر از پتانسیل آرامش است.
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پس از تهیۀ کاریوتیپ از یک سلول پوششی دختر  ساله، مشاهده می شود که فقط یک کروموزوم  وجود دارد. با توجه به این کاریوتیپ  5

می توان گفت قطعاً ..................

در هنگام تشکیل سلول جنسی در بدن مادر این کودك، کروموزوم هاي جنسی با هم مانده اند.

در تمام سلول هاي پیکري این دختر،  کروموزوم وجود دارد که  تاي آن غیرجنسی است.

امکان دارد در سن بلوغ با تقسیم میوز، در بدن این فرد، سلول هاي جنسی طبیعی تشکیل شود.

در هنگام میتوز در بدن این فرد، یکی از سلول هاي حاصل، فاقد کروموزوم جنسی  است.
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چند مورد از جمالت زیر صحیح می باشد؟   6

الف)از بین لوب هاي قشر مخ، فقط لوب گیجگاهی و لوب پس سري با مخچه در ارتباط اند. 

ب) مغز انسان  شیار عمیق دارد که یک شیار آن طولی می باشد. 

ج) لوب آهیانه از پایین با لوب گیجگاهی و از پشت با مخچه در ارتباط است. 

د) دو لوب پیشانی و پس سري برخالف دو لوب گیجگاهی و پیشانی مرز مشترك ندارند.
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چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟   7

الف) دسته اي از یاخته هاي حاصل از سلول هاي میلوئیدي می توانند در محیط روده عمل برون رانی انجام دهند. 

ب) دو نوع پروتئین پرفورین و اینترفرون به ترتیب می توانند در مرگ و حیات یاخته آلوده به ویروس نقش داشته باشند. 

ج) در یاختۀ کشندة طبیعی ، وزیکول هایی ساخته می شود که برخی حاوي پرفورین و برخی دیگر حاوي آنزیم مربوط به مرگ برنامه ریزي شده هستند. 

د) در پاسخ التهابی پیک شیمیایی می تواند توسط یاخته هاي سنگفرشی تک الیه ساخته شوند.
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در نهاندانگان .................. (با تغییر)  8

همۀ دانه هاي بالغ، اندوختۀ  کروموزومی دارند.

دانۀ گردة رسیده از هر نوع کروموزوم، دو عدد دارد.

برگ هاي رویانی به مدت طوالنی فتوسنتز می کنند.

، درون کیسۀ رویانی و مجاور منفذ ورود لولۀ گرده به کیسه رویانی تشکیل می شود. سلول 
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کدام عبارت جاي خالی را به نادرستی تکمیل می کند؟ (با تغییر)   9

«در هر دوره ي جنسی یک زن، همواره هم زمان با .................. »

شروع ترشح استروژن از فولیکول، اووسیت اولیه درون فولیکول تقسیم میوز  را ادامه می دهد.

رشد جسم زرد، سلول تخم در طول لوله به سمت رحم حرکت می کند.

افزایش ترشح پروژسترون، ترشح  و  کاهش می یابد.

رشد فولیکول، دیوارة رحم ضخیم و پُرخون می شود.
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در مغز ماهی کدام گزینه، به ترتیب از بزرگ به کوچک (از راست به چپ) ردیف شده است؟  10

لوب بویایی - مخ - مخچه - بصل النخاع - لوب بینایی مخ - لوب بینایی - مخچه - بصل النخاع - لوب بویایی

لوب بینایی - مخ - بصل النخاع- مخچه - لوب بویایی لوب بینایی - مخچه - بصل النخاع- مخ - لوب بویایی

گیرنده هاي حسی موجود در  .................. گیرنده هاي  ..................  از نوع  .................. هستند.  11

پاهاي جلویی جیرجیرك، برخالف ـ خط جانبی ماهی ـ مکانیکی

موهاي حسی پاي مگس، همانند ـ سوراخ هاي زیر چشم هاي مار زنگی ـ شیمیایی

هر سوراخ زیر چشم هاي مار زنگی، همانند ـ واحدهاي بینایی مستقل ملخ - دریافت کننده امواج الکترومغناطیس

قاعده موي انسان، برخالف ـ حلزون شنوایی او ـ مکانیکی
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در فن کشت بافت گیاهی گل دار،  ..................  از آنکه کروموزوم هاي یاخته اي که روي محیط کشت قرار گرفته است حداکثر فشردگی را پیدا  12

کنند، ..................

قبل ـ در سطح استوایی یاخته ساختارهایی چهار کروماتیدي پدید می آید. پس ـ پوشش هسته و شبکه آندوپالسمی تجزیه می شوند.

پس ـ کوتاه شدن رشته هاي دوك کروماتیدهاي خواهري را از هم جدا می کند. 108قبل ـ  ریزلولۀ سانتریولی پدید آمدن دوك را سازماندهی می کنند.

در دوزیستی اگر  .................. مشاهده شود  ..................  13

کسب تمام ویژگی هاي اصلی حیات - تعداد حفره هاي قلبی با انواع روش هاي تنفسی برابر است.

روش فرعی تنفسی به صورت پمپ فشار مثبت - دو رگ مجزا وظیفه خون رسانی به اندام تنفسی و سایر اندام ها را دارد.

توانایی تشکیل الیه هاي ژله اي در اطراف ساختار کروي - به طور قطع فاقد ساختار تنفسی است که در داخل بدن نباشد.

روش تنفسی مشابه جاندار داراي خط جانبی - همانند اندامی دفعی در بدن انسان، در دو طرف شبکۀ مویرگی یک نوع رگ مشاهده می شود.  

با فرض این که ماده اي بتواند فّعالیّت اعصاب سمپاتیک را متوقف کند، سبب افزایش  .................. و کاهش ..................  می شود.  14

انقباض عضالت اسکلتی ـ حجم تنفسی ترشح بیکربنات پانکراس ـ ترشح گاسترین

ترشح امالح صفراوي به روده ـ دفعات انقباض ماهیچۀ قلبی حرکات تنفسی ـ فشار خون گلومرولی

چند مورد از گزینه هاي ذکر شده، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   15

" تمامی نورون هاي حرکتی دخیل در انعکاس عقب کشیدن دست، .................. " 

الف) با حداقل یک نورون رابط در بخش خاکستري نخاع، همایۀ، مهارکننده دارند. 

ب) با ماهیچه هاي داراي  یاخته هایی با ظاهر مخطط، فقط همایۀ تحریک کننده دارند. 

ج) ممکن است بر اثر فعالیت زیاد سیستم ایمنی در بیماري ام اس، آسیب ببینند. 

د) داراي آسه هایی هستند که از ریشۀ پشتی عصب نخاعی عبور نمی کنند.

چهار مورد سه مورد  دو مورد      یک مورد         

هر سلولی در بافت عصبی مغز انسان که در .................. نقش داشته باشد، به طور حتم .................. .  16

حفظ هومئوستازي - توانایی هدایت پیام عصبی و انتقال دادن آن را ندارد. 

تولید پیام هاي عصبی - پیام ها را به صورت جهشی در طول خود هدایت می کند.

حفاظت از یاخته هاي دیگر بافت عصبی - می تواند موجب بروز تغییراتی در نمودار نوار مغزي فرد شود. 

انتقال پیام عصبی به نورون ها - در سیتوپالسم خود نسبت به مایع بین سلولی سدیم بیشتري دارد. 

کدام گزینه صحیح است؟  17

لغزیدن میوزین و اکتین در مجاورت هم برخالف بازگشت کلسیم به شبکۀ آندوپالسمی، به انرژي نیاز دارد. 

در حین انقباض سارکومرها، غلظت کلسیم در سیتوپالسم کم تر از زمان استراحت است.

لغزیدن میوزین و اکتین در مجاورت هم در شرایطی باعث گرمازایی در بدن می شود.

در حین انقباض سارکومرها، طول رشته هاي ضخیم میوزین یک سارکومر، کاهش می یابد.

در طی پتانسیل عمل در نوعی گیرنده درد در پاسخ به دما، در پی .................. لزوما ..................  18

کاهش اختالف غلظت دو سوي غشا - کانال دریچه دار سدیمی باز است. 

افزایش نفوذپذیري غشا به سدیم - خروج سدیم با انتقال فعال انجام می شود. 

باز شدن کانالی که دریچه آن به سمت سیتوپالسم است - اختالف پتانسیل دو سوي غشا ابتدا افزایش می یابد. 

) درمی آید. 70−فعالیت بیشتر پمپ سدیم - پتاسیم - پتانسیل غشا به حالت آرامش (
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کدام گزینه به درستی بیان شده است؟  19

، سبب نقص سیستم ایمنی بدن می شود. ابتال به ویروس   و بیماري

کاهش تحمل ایمنی در برابر عوامل خارجی، سبب ایجاد بیماري هاي خودایمنی و آلرژي می شود.

آلرژي برخالف خودایمنی یک پدیده صرفا اکتسابی است که با دخالت عامل خارجی بروز می کند.

برخی پاسخ هاي ایمنی بدن به یاخته هاي خودي، نمی تواند به علت بیماري هاي خودایمنی باشد.

HIVMS

چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟   20

«به طور معمول در یک فرد بالغ، هر اووسیتی که در دوران جنینی تقسیم خود را شروع کرده است، به طور حتم  .................. » 

الف) توسط یاخته هاي تغذیه کننده احاطه شده، که به مجموع آنها فولیکول (انبانک) گفته می شود. 

ب) با کوتاه کردن رشته هاي دوك، کروموزوم هاي همتا خود را از هم جدا می کند. 

ج) با تقسیم نامساوي سیتوپالسم خود یک یاخته بزرگ و یک یاخته کوچک تر به وجود می آورد. 

92DNAد) درون هسته خود  مولکول  خطی دارد.

1234

چند مورد از عبارات زیر صحیح است؟   21

الف) بخش مرکزي غدة فوق کلیه برخالف بخش قشري تحت کنترل سیستم عصبی است. 

ب) بخش قشري فوق کلیه تنها دو نوع هورمون ترشح می کند که یکی از آنها باعث افزایش فشار خون می شود. 

ج) افزایش فعالیت بخش مرکزي همانند بخش قشري باعث افزایش قند خون و فشار خون می شود. 

د) بخش قشري فوق کلیه با افزایش تنش هاي طوالنی مدت می تواند احتمال ابتال به سرطان را افزایش دهد.
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چند مورد جمله زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   22

هر هورمون افزاینده گلوکز خوناب  ..................  

الف) در یک فرد ایستاده، از غده اي که از تیموس پایین تر است ترشح شده است. 

ب) به صورت مستقل از اثر هورمون هاي آزادکننده، ترشح می شود. 

ج) ممکن نیست توسط یاخته هاي عصبی ساخته شده باشد. 

د) در پاسخ به کاهش گلوکز خوناب، ترشح می شود.

1234

چه تعداد از موارد زیر، عبارت داده شده را به درستی کامل می کنند؟   23

«در قسمت .................. منحنی پتانسیل عمل در نورون ها، یون هاي سدیم .................. یون هاي پتاسیم، می توانند به وسیلۀ .................. جابه جا شوند.» 

الف- پایین رو – همانند – پمپ هاي سدیم-پتاسیم 

ب- باالرو – برخالف – کانال هاي یونی فاقد دریچه 

ج- پایین رو – همانند – فراوان ترین مولکول هاي غشا 

د- باالرو – برخالف – کانال هاي یونی دریچه دار

1234

کدام عبارت به نادرستی بیان شده است؟ «به دنبال افزایش هورمون .................. در خون فردي بالغ .................. کاهش می یابد و بر میزان  24

.................. افزوده می شود.»

ضد ادراري ـ فشار اسمزي پالسما ـ غلظت ادرار   کورتیزول ـ  دیاپدز لنفوسیت هاـ تجزیه ي پروتئین ها

اپی نفرین ـ فاصله بین دو سیستول بطنی ـ ارتفاع  T3QRS - سطح پالسمایی یُد ـ تولید بی کربنات خون
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بخشی از ساقه مغز که  ..................  نقش دارد ..................  بخشی از آن  ..................  نقش دارد.  25

در توقف دم – همانند-که داراي ارتباط با گیرنده هاي حساس به  است - در تنظیم انعکاس عطسه.

در انعکاس بلع- برخالف- که ارتباط مستقیمی با مغز میانی دارد به طور مستقیم در ترشح اشک.

در ترشح بزاق - برخالف - که در ارتباط با برجستگی هاي چهارگانه است در بینایی.

در توقف دم – همانند - که در ارتباط با گیرنده حساس به فشار خون است در نوعی فرایند گوارشی.

co2

ج

ب
الف با توجه به شکل مقابل که مربوط به اندامی متعلق به حشرات است،  ..................   26

معادل بخش «ج» در انسان، در الیه اي حاوي یاخته هایی با توانایی ایجاد پتانسیل عمل وجود دارد.

معادل بخش «الف» در انسان، الیه اي شفاف است که با الیۀ میانی و رنگین چشم در تماس است.

معادل بخش «ب» در انسان، به کمک ماهیچه هاي شعاعی و حلقوي متصل به خود، قطور و نازك می شود.

معادل بخش «الف» و «ب» در انسان، توسط ماده اي ژله اي و شفاف تغذیه می شوند و مواد دفعی خود را به آن تحویل می دهند.

در انسان .................. می تواند ناشی از  .................. باشد.  27

افزایش مقدار سدیم در خون ـ کاهش هورمون آلدوسترون اختالل در انقباض ماهیچه ها ـ افزایش هورمون کلسی تونین

عدم حضور کلسیم در مدفوع ـ کاهش هورمون پاراتیروئیدي حضور مقادیري گلوکز در ادرار ـ افزایش هورمون انسولین

کدام گزینه به درستی بیان شده است؟  28

، دچار اختالل عملکردي می شوند.   نورون هایی که پیام عصبی را مستقیماً از گیرنده هاي نوري شبکیه دریافت می کنند، در بیماري 

یاخته هاي استوانه اي نسبت به مخروطی حساسیت کمتري به نور دارند.  

ماهیچه هاي مژگانی با تماس مستقیم به عدسی چشم، ضخامت آن را تغییر می دهند.  

در هنگام دیدن اشیاي نزدیک، مصرف  توسط ماهیچه هاي مژگانی بیشتر می شود.  

MS

ATP

در روند طبیعی تولید یاخته هاي جنسی در جانداري یوکاریوتی، در صورتی که ..................  غیر ممکن است ..................  29

تقسیم سیتوپالسم به طور مساوي رخ دهد - فقط یک نوع یاختۀ جنسی ایجاد شود.

یاخته هاي حاصل از تقسیم، با هم تفاوت داشته باشند - تقسیم سیتوپالسم بدون وجود اکتین و میوزین انجام شود.

یاخته هاي حاصله داراي حجم برابر و تک زائدة حرکتی باشند - یاخته هاي مذکور بدون شرکت در لقاح ، زاده اي  ایجاد کنند. 

، فام تن هاي جنسی متفاوتی داشته باشند- خون آن جاندار، حاوي استروژن باشد. 1یاخته هاي حاصل از کاستمان 

چند مورد به درستی عبارت را تکمیل می کنند؟   30

«در پی شکسته شدن سد فیزیکی گیاه در برابر دشمن ..................  ممکن است.» 

الف) ترشح ترکیبات به دام انداز براي دشمن                         ب) قطع ارتباط سلول هاي آلوده با بافت سالم 

ج) رسیدن عالئمی به سلول ها براي اجراي مرگ یاخته اي         د) آزادسازي مواد اسیدي از سلول ها
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بخش الف، در هنگام انقباض بطنی را نشان می دهد، پس ماهیچۀ قلبی بطنی در حال انقباض است و مرتباً پل هاي بین اکتین و میوزین تشکیل و تخریب می شود.   1

بررسی سایر گزینه ها: 

: بخش الف، در هنگام انقباض بطن هاست و ماهیچۀ قلبی دهلیزي در حال استراحت است؛ بنابراین یون هاي کلسیم در شبکۀ آندوپالسمی به صورت ذخیره قرار دارند.  گزینۀ 

: فقط سارکومرهاي ماهیچۀ قلبی بطنی در حال کوتاه شدن است.  گزینۀ 

: ماهیچۀ قلبی بطنی در حال انقباض است، و در نتیجه کلسیم در حال آزاد شدن از شبکۀ آندوپالسمی است. گزینۀ 

 2

بررسی موارد: 

الف. گیرنده هاي بویایی یاخته هاي عصبی که دندریت هایشان مژك دار است. 

ب. دارینه (دندریت) و جسم یاخته اي گیرنده هاي بویایی، بین یاخته هاي پوششی قرار دارند.

آکسون این نورون ها پیام بویایی را به پیاز بویایی می برند و در پیاز بویایی با نورون هاي دیگري

سیناپس می دهند. 

ج. گیرنده هاي بویایی در پیاز بویایی با نورون هاي جدید سیناپس می دهند نه قبل از آن. 

د. پیام هاي بویایی ابتدا به پیاز بویایی و سرانجام به قشر مخ ارسال می شود. پیام هاي بویایی به

نخاع نمی رود.

های بودارمولکول
بینیحفرة
پیاز بویایی

پیاز بویایی یاختة عصبی

هایرشته

گیرندة بویایی
عصبی حسی

های بودارمولکول
های گیرنده بویاییمژک

  

پروتئین هاي مکمل و پرفورین، هر دو از طریق ایجاد منفذ، سلول را از بین می برند، اما اینترفرون این گونه نیست.   3

.( یاخته هاي سرطانی و سلول هاي آلوده به ویروس از طریق منافذ ایجاد شده توسط پرفورین هاي تولید شده از سلول هاي  کشنده و یاخته هاي کشندة طبیعی از بین می روند (رد گزینه هاي  و 

.( در باکتري پروتئین مکمل در ایجاد منفذ در غشاء آن مؤثر هستند (رد گزینۀ 

در انتهاي پتانسیل عمل و قبل از بیشتر شدن فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم، مقدار سدیم داخل نورون، بیشتر از میزان سدیم در هنگام پتانسیل آرامش است.  4

بررسی سایر گزینه ها:

: نخاع درون ستون مهره ها از بصل النخاع تا دومین مهره ي کمر امتداد دارد. گزینۀ 

: رشته هاي عصبی میلین دار توسط میلین که از جنس پروتئین و فسفولیپید است پوشیده شده. گزینۀ 

: هنگامی که اختالف پتانسیل به  می رسد، ابتدا کانال هاي دریچه دار سدیمی بسته و سپس کانال هاي دریچه دار پتاسیمی باز می شوند.  گزینۀ 

بررسی گزینه  ها:   5

»: نادرست: با هم ماندن کروموزوم ها ممکن است در هنگام تشکیل سلول هاي جنسی در بدن هر یک از والدین (پدر یا مادر) این کودك رخ داده باشد.  گزینۀ «

»: نادرست: امکان دارد سلول هاي جنسی طبیعی با هم ترکیب شده و یک سلول تخم طبیعی تشکیل شده باشد، ولی در دوران جنینی یا پس از آن در اثر پدیده با هم ماندن کروموزوم ها گزینۀ «

حین تقسیم میتوز، برخی از سلول هاي بدن فرد عدد کروموزومی غیرعادي داشته باشد. 

)  و دیگري  کروموزوم (فاقد »: درست: ممکن است در بدن این فرد تقسیم میوز انجام شده و دو نوع سلول ایجاد شود که یکی از آنها داراي  کروموزوم (حاوي کرومووزم  گزینۀ «

) باشد. و یا آنکه امکان دارد سلول هاي زاینده در بدن این فرد از نظر عدد کروموزومی طبیعی باشند.  کروموزوم 

»: نادرست: در اثر میتوز از یک سلول با هر عدد کروموزومی، دو سلول با همان عدد کروموزومی ایجاد می شود. پس تمام سلول هاي حاصل از میتوز یک سلول  کروموزومی، داراي  گزینۀ «

کروموزوم و داراي کروموزوم  خواهند بود.  

 6

فقط مورد (ج) نادرست است. 

لوب آهیانه از پشت با لوب پس سري در ارتباط است، نه مخچه.

   
سریهای پسلوب

های پیشانیلوب

نیمکرهشیار بین دو

لوب آهیانه

لوب آهیانه

سریلوب پس

مخچه
لوب گیجگاهی

لوب
پیشانی

 7

موارد الف، ب و د درست هستند.

1
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بررسی موارد: 

مورد الف) ائوزینوفیل ها از یاخته هاي میلوئیدي به وجود می آیند و درصورت وجود کرم هاي انگل در محیط روده، با عمل برون رانی محتویات دانه هاي خود را روي بر روي انها می ریزند. 

مورد ب) پرفورین و اینترفرون هردو پروتئین هستند. پرفورین روي غشا یاخته آلوده به ویروس منفذ ایجاد می کند و سبب مرگ آن می شود و اینترفرون سبب مقاومت یاختۀ الوده به ویروس در

برابر ویروس می شود.  

مورد ج) طبق شکل پایین همۀ وزیکول هایی موجود در یاختۀ کشنده طبیعی حاوي آنزیم هاي مربوط به مرگ برنامه ریزي شده و پرفورین هستند. 

مورد د) یاخته هاي دیواره مویرگ از نوع سنگفرشی تک الیه هستند و می توانند پیک شیمیایی براي جذب گویچه هاي سفید تولید کنند. 

ریزکیسه
پرفورین

آنزیم
درشت خوار

یاختة کشندة طبیعی

یاختة هدف

ها،منافذی راپرفورین
.در غشا ایجاد می کند

آنزیم از منافذ عبور کرده
به یاخته وارد می شود و
.باعث مرگ یاخته می شود

ریز کیسه ها حاوی
پرفورین و مولکول های
آنزیم محتویات خود را با
.برون رانی ترشح می کنند

یاخته کشنده طبیعی با یاخته
.هدف متصل می شوند

یاخته مرده توسط درشت خوار
.بیگانه خواری می شود

دانۀ گردة رسیده محصول یک بار میتوز گرده نارس است و داراي سلول هاي رویشی و زایشی است. بنابراین درون دانۀ گردة رسیده در نهاندانگان از هر  8

کروموزوم، دو عدد وجود دارد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: در دانه هاي دو لپه اي، اندوخته دانه به درون لپه ها انتقال می یابد که  کروموزومی است.   گزینۀ «

»: برگ هاي رویانی در بسیاري از گونه ها از خاك خارج می شود و به مدت کوتاه فتوسنتز می کند.   گزینۀ «

»: سلول هاي  در وسط کیسۀ رویانی تشکیل می  شوند نه در مجاورت منفذ ورود لولۀ گرده به کیسۀ رویانی گزینۀ «

در هر دورة جنسی، معموًال هم زمان با رشد جسم زرد، اووسیت ثانویه یا با اسپرم روبرو شده و لقاح انجام شده و تخم تشکیل می شود و یا اینکه اووسیت ثانویه  9

بدون اینکه لقاح یابد طول لولۀ فالوپ را طی می کند و در نهایت بدون تشکیل تخم از بدن خارج می شود.  در طول لولۀ فالوپ به سمت رحم حرکت می کند. بقیۀ موارد درست می باشند. (اکثر

اووسیت ثانویه به صورت لقاح نیافته به سمت رحم رفته و دفع می شوند) 

» صحیح می باشد. دقت شود که لوب بویایی در ماهی ها نسبت به کل مغز ماهی ها از لوب بویایی آدمی بزرگ تر است و چون لوب هاي مطابق شکل زیر، گزینۀ «  10

بویایی محل دریافت پیام هاي عصبی از گیرنده هاي بویایی هستند، حس بویایی ماهی از آدمی قوي تر است. بزرگ ترین بخش مغز ماهی لوب بینایی می باشد و سطح مخ، فاقد چین خوردگی و صاف

می باشد. 

عصب بویایی

مخ
مخچهلوب بینایی

نخاع

عصب بیناییبصل النخاع

)پیاز هایبویاییلوب های )

 

هم نور مرئی و هم امواج فروسرخ و فرابنفش، همگی از نوع امواج الکترو مغناطیسی هستند.   11

»: هر دو از نوع مکانیکی هستند.  گزینۀ «

»: در مار زنگی این گیرنده ها امواج فروسرخ را دریافت می کنند.  گزینۀ «

»: هر دو از نوع مکانیکی هستند. گزینۀ «

در این فن (کشت بافت)، یاخته یا قطعه اي از بافت گیاهی روي محیط کشت قرار می گیرد. یاخته و بافت در شرایط مناسب، با تقسیم میتوز، توده اي از یاخته هاي  12

هم شکل به نام کال را پدید می آورند. حداکثر فشردگی کروموزوم ها در مرحلۀ متافاز میتوز رخ می دهد. (در مرحلۀ آنافاز میتوز که پس از متافاز رخ می دهد، با کوتاه شدن رشته هاي دوك،

کروماتیدهاي خواهري از هم جدا می شوند.) 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: قبل از مرحلۀ متافاز این اتفاق می افتد.  گزینۀ «

»: در تقسیم میتوز ساختارهاي چهارکروماتیدي پدید نمی آیند و تشکیل تترادها مربوط به تقسیم میوز است.  گزینۀ «

»: گیاهان گل دار سانتریول ندارند.  گزینۀ «

دوزیستان نابالغ شبیه ماهی ها بوده و همان سیستم تنفسی ماهی ها در آن ها وجود دارد و داراي گردش خون ساده هستند. دو طرف شبکه مویرگی ششی،  13

سرخرگ وجود دارد. در انسان در دو طرف شبکه گلومرول نیز  سرخرگ قرار دارد.
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بررسی سایر گزینه ها: 

: دوزیست بالغ با کسب توانایی تولید مثل تمام ویژگی هاي حیات را دارد در دوزیست بالغ قلب سه حفره اي است و دو روش تنفس پوستی و ششی وجود دارد.  گزینۀ 

: دوزیستان بالغ شش و پمپ فشار مثبت دارند که در آن ها یک رگ از قلب خارج شده و سپس دو شاخه می دهد نه دو رگ مجزا  گزینۀ 

: دوزیستان داراي توانایی تخم گذاري همان دوزیستان بالغ هستند شش آن دوزیستان در داخل بدن قرار می گیرد اما ساختار تنفسی پوستی در سطح خارجی بدن قرار دارد. گزینۀ 

تحریک سمپاتیک معموًال آثار تشدیدکننده دارد. به جز در دستگاه گوارش که اثر آن بازدارنده است.   14

در صورت توقف فّعالّیت اعصاب سمپاتیک: 

»: ترشح شیرة گوارشی کاهش می یابد.  گزینۀ «

»: این اعصاب تأثیري بر ماهیچه هاي مخطط (اسکلتی) ندارند.  گزینۀ «

»: حرکات تنفسی کاهش پیدا می کند.  گزینۀ «

»: ورود امالح صفراوي به روده افزایش و ضربان قلب کاهش می یابد.  گزینۀ «

در بررسی همۀ گزینه ها توجه کنید که در ابتداي پاسخ نوشته ایم: درصورت مهار فّعالّیت اعصاب سمپاتیک!

 15

موارد الف و ب نادرست اند.  

تحلیل موارد: با توجه به شکل روبه رو 

الف) شامل نورون حرکتی منتهی به ماهیچۀ دوسر نمی شود! 

ب) سیناپس نورون حرکتی با ماهیچۀ  ي دوسر از نوع تحریکی است اما سیناپس نورون حرکتی با ماهیچۀ سه سر از

نوع تحریکی نمی باشد.  

ج) در ام اس، غالف میلین نورون هاي واقع در سیستم عصبی مرکزي آسیب می بینند.  

دقت کنید بخش ابتدایی آسه نورون هاي حرکتی در مادة سفید (بخش میلین د ار) نخاع 

(یک مرکز عصبی) قرار دارد! 

د) آسه هاي نورون هاي مذکور از ریشۀ شکمی عصب نخاعی عبور می کنند. 

 

دقت کنید بحث سؤال دربارة بافت عصبی مغز است.سلول هاي پشتیبان در حفاظت از سلول هاي عصبی دخالت دارند. اگر فعالیت سلول هاي پشتیبان دچار اختالل  16

شود، نورون ها نیز دچار مشکالتی می شوند که در نوار مغزي خودش را نشان می دهد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: توجه داشته باشید که هم نورون ها و هم سلول هاي پشتیبان در حفظ هم ایستایی دخالت دارند، نورون ها توانایی هدایت و انتقال پیام عصبی را دارند. در حالی که سلول هاي پشتیبان گزینۀ «

این گونه نیستند. 

»: نورون ها در تولید پیام هاي عصبی دخالت دارند، تنها گروهی از نورون ها میلین دارند و پیام را به صورت جهشی در طول خود هدایت می کنند.  گزینۀ «

»: نورون هاي دستگاه عصبی در انتقال پیام هاي عصبی دخالت دارند. نورون ها همواره در سیتوپالسم خود نسبت به مایع بین سلولی پتاسیم بیشتري دارند.  گزینۀ «

در شرایطی لغزیدن اکتین و میوزین در کنار هم باعث انقباضات شدید ماهیچه می شود و حالت لرز در فرد ایجاد می شود. هدف بدن در این شرایط ایجاد گرما و  17

گرم کردن بدن است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: هر دو نیاز به  دارند. پمپ هاي کلسیمی در غشاي شبکۀ سارکوپالسمی براي فعالیت خود نیازمند صرف  هستند.  گزینۀ «

»: حین انقباض غلظت کلسیم سیتوپالسمی نسبت به زمان استراحت در سیتوپالسم زیادتر است.  گزینۀ «

»: طول رشته هاي ضخیم همواره ثابت است و تغییر نمی کند. گزینۀ «

فعالیت پمپ سدیم پتاسیم در تمام مراحل پتانسیل آرامش و عمل دیده می شود اما در انتهاي پتانسیل عمل افزایش می یابد.   18

بررسی سایر گزینه ها: 

): کاهش اختالف پتانسیل دو سوي غشا همزمان با نزدیک شدن اختالف پتانسیل به صفر رخ می دهد. این حالت می تواند همزمان باشد با باز بودن کانال دریچه دار سدیمی یا کانال گزینۀ (

دریچه دار پتاسیمی. 

): دریچه کانال دریچه دار پتاسیمی به سمت سیتوپالسم است. همزمان با باز شدن این دریچه ها اختالف پتانسیل دو سوي غشا از حدود  به صفر تمایل می یابد.  گزینۀ (

): ابتدا پتانسیل غشا به حالت آرامش درمی آید سپس فعالیت پمپ سدیم پتاسیم به منظور بازگرداندن حالت یون ها به حالت طبیعی افزایش می یابد.  گزینۀ (

پاسخ ایمنی اي که سیستم دفاعی بدن به یاخته هاي ویروسی شده و سرطانی شده می دهد، ارتباطی به خود ایمنی ندارد، در این پاسخ، سیستم ایمنی بدن، یاخته هاي  19

خودي را نابود می کند تا از گسترش ویروس و سرطان جلوگیري کند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: ابتال به  سبب نقص سیستم ایمنی بدن نمی شود. بلکه بیماري  خود محصول نقص سیستم ایمنی بدن می باشد. یعنی بیماري  به این دلیل به وجود می آید که شخص گزینۀ «
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به طور ارثی داراي نقص سیستم ایمنی است. 

»: کاهش تحمل ایمنی در مقابل عوامل خارجی، آلرژي ایجاد می کند، نه خودایمنی.  گزینۀ «

»: آلرژي و ایمنی هر دو ارثی هستند، ولی براي بروز آلرژي، حضور عامل خارجی (مادة حساسیت زا) الزم است.  گزینۀ «

موارد الف و د درست هستند.   20

خط فکري: توجه کنید که همۀ یاخته هاي اووگونی در دوران جنینی به اووسیت اولیه تبدیل می شود. و هر یک از اووسیت هاي اولیه در دوران جنینی تقسیم خود را شروع می کنند. 

بررسی موارد: 

«الف» هر اووسیت اولیه توسط فولیکول (انبانک) احاطه می شود.  

«ب» همۀ اووسیت هاي اولیه پس از بلوغ زنان تقسیم میوزي خود را تکمیل نمی کنند تنها بعضی از آنها تقسیم خود را کامل می کنند. (حدود  عدد در کل زندگی یک فرد بالغ)  

«ج» بسیاري از اووسیت هاي اولیه تقسیم نمی شوند و تقسیم سیتوپالسم نامساوي را انجام نمی دهند.  

«د» اووسیت اولیه  و مضاعف بوده که یعنی داراي  مولکول  خطی در هسته است.

موارد «ج و د» صحیح اند.    21

بررسی موارد: 

«الف»: بخش قشري فوق کلیوي هم تحت کنترل هیپوتاالموس و هیپوفیز است یعنی تحت کنترل سیستم عصبی است.  

«ب»: بخش قشري بیش از دو نوع هورمون ترشح می کند، عالوه بر آلدوسترون و کورتیزول، هورمون استروژن و پروژسترون و تستوسترون می سازد.  

«ج»: بخش قشري و مرکزي فوق کلیه، قندخون و فشارخون را افزایش می دهند.  

«د»: بخش قشري فوق کلیه، با تضعیف سیستم ایمنی باعث افزایش احتمال ابتال به سرطان می شود.

هورمون هاي افزاینده گلوکز خوناب عبارتند از: اپی نفرین و نوراپی نفرین، کورتیزول و گلوکاگون.    22

مورد «الف»: غده فوق کلیه و غده لوزالمعده که هورمون هاي افزاینده گلوکز خوناب را ترشح می کنند، همگی در موقعیت پایین تري از غده تیموس قرار دارند. 

مورد «ب»: ترشح کورتیزول تابع هورمون محرك غده فوق کلیه است که از هیپوفیز پیشین ترشح می شود و ساخت هورمون محرك غدة فوق کلیه تحت تاثیر نوعی هورمون آزاد کننده

هیپوتاالموسی است. 

مورد «ج»: اپی نفرین و نوراپی نفرین توسط بخش مرکزي غدة فوق کلیه که ساختار عصبی دارد ترشح می شوند. 

مورد «د»: کورتیزول و اپی نفرین وقتی ترشح می شوند که فرد در شرایط تنش قرار گیرد. 

موارد الف و د درست هستند.    23

بررسی موارد: 

الف) پمپ سدیم - پتاسیم همیشه فعال بوده و یون هاي سدیم و پتاسیم را بین دو سوي غشاي نورون جابه جا می کند. 

ب) کانال هاي فاقد دریچه و یا نشتی در تمامی مراحل پتانسیل عمل فعال بوده و یون هاي سدیم و پتاسیم را جابه جا می کنند. 

ج) فسفولیپیدها فراوان ترین مولکول هاي غشا و مولکول هایی آبگریز بوده که انتقال یون ها از طریق آنها صورت نمی گیرد. 

د) در بخش باالروي منحنی پتانسیل عمل، کانال هاي دریچه دار سدیمی باز و کانال هاي دریچه دار پتاسیمی بسته اند. 

»: افزایش کورتیزول موجب تضعیف سیستم ایمنی می شود پس دیاپدز لنفوسیت را کم می کند.  گزینۀ «  24

بررسی سایر گزینه ها: 

»: این هورمون با افزایش باز جذب آب حجم پالسما را افزایش و فشار اسمزي را کاهش می دهد.   گزینۀ «

، تنفس هوازي افزایش و تولید  افزایش و فعالیت آنزیم آنیدراز کربنیک افزایش می یابد.   »: با افزایش هورمون  گزینۀ «

»: افزایش اپی نفرین، تعداد ضربان قلب را افزایش می دهد در نتیجه چرخه قلبی کاهش یافته.  گزینۀ «

همان طور که گفته شد گیرنده حساس به افزایش فشارخون در ارتباط با بصل النخاع است و پل مغزي هم در توقف دم نقش دارد و هر دو این مراکز در  25

فرایندهاي گوارش نقش دارند. 

 نکته: عامل دیگري که در پایان دم موثر است پیامی است که از شش ها ارسال می شود و اگر شش ها بیش از حد پر شوند آن گاه به مرکز تنفس در بصل النخاع ارسال می شود که بالفاصله ادامه دم

را متوقف می کند.

بررسی سایر گزینه ها: 

»: مرکز تنفس در پل مغز می تواند با اثر بر مرکز تنفس در بصل النخاع دم را خاتمه می دهد، همچنین بصل النخاع با گیرنده هاي حساس به افزایش کربن دي اکسید ارتباط دارد که با گزینۀ «

تحریک آن ها آهنگ تنفس افزایش می یابد اما، بصل النخاع مرکز انعکاس هایی مانند عطسه، بلع، و سرفه است. 

»: همان طور که گفته شده مرکز بلع بصل النخاع است، و پل مغزي در تنظیم فعالیت هاي مختلف از جمله تنفس، ترشح بزاق و اشک نقش دارد بصل النخاع در ارتباط مستقیم با پل مغزي  گزینۀ «

است و پل مغزي با مغز میانی ارتباط مستقیم دارد. 

»: برجستگی هاي چهارگانه بخشی از مغز میانی ا ند که در شنوایی، بینایی و حرکت نقش دارند. در ترشح بزاق پل مغزي نقش دارد که در فرایندهایی مانند ترشح اشک هم نقش دارد و  گزینۀ «

مرکز تنظیم تنفس هم هست. 

بخش «الف» = قرنیه، بخش «ب» = عدسی و بخش «ج» = گیرنده هاي نوري را نمایش می دهند.   26

گیرنده هاي نوري در انسان در الیه شبکیه قرار دارند که حاوي یاخته هایی با توانایی تولید پتانسیل عمل اند. 

کلسیم براي انقباض ماهیچه ها مورد نیاز است و کلسی تونین، کلسیم در دسترس ماهیچه ها را کاهش می دهد. پس افزایش این هورمون می تواند در انقباض  27

ماهیچه ها اختالل ایجاد کند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: آلدوسترون بازجذب سدیم در کلیه ها را افزایش می دهد؛ پس کاهش آن سدیم خون را کاهش می دهد. گزینۀ «
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»: انسولین از مقدار گلوکز موجود در خون و احتمال حضور آن در ادرار می کاهد.  گزینۀ «

»: هورمون پاراتیروئیدي با اثر بر ویتامین  جذب کلسیم در روده را افزایش می دهد و احتمال حضور کلسیم در مدفوع را کاهش می دهد. گزینۀ «

با دیدن اشیاي نزدیک در نتیجۀ انقباض ماهیچه هاي مژگانی، قطر عدسی زیاد و مصرف  بیشتر می شود.   28

بررسی سایر گزینه ها: 

، یاخته هاي پشتیبان موجود در دستگاه عصبی مرکزي از بین می رود و در نتیجه هدایت پیام در نورون هاي مغز و نخاع مختل می شود.  ): در بیماري  گزینۀ (

): یاخته هاي استوانه اي به کمترین میزان نور در محیط حساس اند و براي دیدن اجسام در نور کم تخصص یافته اند.  گزینۀ (

): ماهیچه هاي مژگانی به واسطۀ تارهاي آویزي با عدسی در تماس هستند.   گزینۀ (

منظور از یاخته هاي داراي تک زائدة حرکتی، زامه (اسپرم) ها هستند. ایجاد زاده از گامت بدون لقاح ، همان بکر زایی است که فقط در گامت هاي ماده قابل انجام  29

است نه در اسپرم ها !  

بررسی سایر گزینه ها: 

) در زنبور عسل نر یاخته هاي جنسی با تقسیم رشتمان به وجود می آیند و حاصل رشتمان طبیعی، یاخته هایی کامال مشابه با یکدیگر (فقط یک نوع ) و مشابه با یاختۀ مادري(یاخته شروع گزینۀ 

کنندة تقسیم) است. 

) در نهاندانگان طی تشکیل دانه گرده رسیده که به تولید یاخته هاي جنسی نر می انجامد، یاخته هاي حاصل از تقسیم رشتمان دانۀ گردة نارس، یاختۀ رویشی و زایشی هستند که از نظر گزینۀ 

اندازه و عملکرد باهم متفاوتند. در گیاهان تقسیم سیتوپالسم با ایجاد صفحۀ یاخته اي و بدون ایجاد حلقۀ انقباضی از جنس اکتین و میوزین، صورت می گیرد. 

) دارند. در مرد نیز استروژن (یکی از هورمون هاي جنسی زنانه) از بخش ، فام تن هاي جنسی متفاوتی ( یکی   و دیگري  ) در یک مرد بالغ، زام یاخته هاي ثانویه حاصل از کاستمان  گزینۀ 

قشري غدد فوق کلیه ترشح می شود. 

هر  مورد عبارت را به درستی تکمیل می کند.   30

بررسی گزینه ها: 

«الف»: برخی گیاهان در پاسخ به زخم ترکیباتی ترشح می کنند که در محافظت از آن ها نقش دارند. 

«ب»: گاه با ورود ویروس ها به درون سلول هاي گیاهی مرگ یاخته اي رخ می دهد که در نتیجۀ آن ارتباط سلول هاي الوده از بافت سالم قطع می شود.

«ج»: سالیسیلیک اسید از موادي است که می تواند القاکنندة مرگ یاخته اي باشد، یعنی مانند یک عالمت اولیه براي این فرایند عمل می کند. 

«د»: در پی ورود ویروس ها مرگ یاخته اي رخ می دهد. 

براي انجام این فرایند رهاسازي سالیسیلیک اسید صورت می گیرد. 
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