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همواره ....... .1561
1(انرژیموردنیازبرایاعمالحیاتییاختههادرمولکولATPذخیرهمیشود.

2(عبورآبدربافتهایبدنانسانازطریقاسمزانجاممیشود.
3(فضایبینیاختهایدربافتپیوندیمتراکم،بیشترازبافتپیوندیسستاست.
4(ترشحاتدرونمعدهوروده،حاصلفعالیتغدههایترشحیدرایناندامهااست.

کدام گزینه به درستی بیان شده است؟1571
1(سطحیترینیاختههایغدههایمعدهعالوهبرموسین،بیکربناتهمترشحمیکنند.

2(درسراسردستگاهگوارشانسان،ترشحگلیکوپروتئینموسینامکانپذیراست.
3(دریکفردسالمدرفاصلٔهبینبلعها،هموارهبندارٔهانتهاییمریدرحالتانقباضقراردارد.

4(درصورتتخریبیاختههایکناریمعده،گوارشکربوهیدراتهامختلنمیشود.

در یک فرد سالِم در حال استراحت، یونی که تحت اثر آنزیم کربنیک انیدراز ساخته شده و سپس وارد خوناب می شود، می تواند ...... .1581
1(توسطیاختههایپوششیغددبزاقینیزساختهوترشحشود.

2(درمجاورتبافتهاازخوناببهدرونگویچههایقرمزواردگردد.
3(بارسیدنبهششهاوترکیبباآب،کربندیاکسیدآزادکند.

4(بااتصالبههیدروژنآزادشدهازهموگلوبین،مانعاسیدیشدنخونگردد.

در پی افزایش حجم قفسه سینه .............. .1591
2(ماهیچههایشکمیمنقبضمیشوند.  1(دیافراگممسطحمیشود.

4(هوایمردهکاهشپیدامیکند. 3(فعالیتبرخیگیرندههایشیمیاییمیتواندکاهشیابد.

در هر جانوری که ...... قطعًا ...... .1601
جریانخوندرانتقالگازهایتنفسیداراینقشاست. 1(سازوکارتهویهایمنفیداردـ

هرانشعابنایدیس،اکسیژنرابهکناریاختههامیرساند. 2(تنفسنایدیسیداردـ
جهتجریانخونوآبدرآبششمخالفهمهستند. 3(تنفسیآبششیداردـ
دارایپمپفشارمثبتبرایتهویهمیباشد. 4(شبکهمویرگیزیرپوستیداردـ

با سخت شدن دیوارٔه سرخرگ های کرونری، ممکن است ...... .1611
2(فشاربیشتریبردریچٔهسهلختیواردگردد. 1(میزانپرشدندهلیزهاازخونکاهشپیداکند.

4(بطنهابهطورکاملازخونپرنشوند. 3(فاصلٔهزمانیPتاQازحدطبیعیخودبیشترشود.

زیست شناسى 
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دفترچهٔ شمارة (2)

آزمون اختصاصـى گروه آزمـایشـى عـلوم تجربـى
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16211 111111 T کمی قبل از ثبت موج ، ECG در منحنی
2(قطرسرخرگهایکوچککاهشمییابد.  1(دیوارٔهسرخرگهاگشادمیشود.

4(پیوستگیجریانخونتوسطرگهاحفظمیشود. 3(دیوارٔهکشسانسرخرگهاجمعمیشود.

چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ » با تحریک گیرنده های شیمیایی سرخرگ آئورت، ...... پیدا می کند«1631
ب( ترشح اریتروپویتین، افزایش آ( نیاز بدن به فاکتور داخلی معده، کاهش  

ت( فشار خون سرخرگی، کاهش پ( هماتوکریت، افزایش  
4)4 3)3 2)2 1)1

در هر جانور دارای قلب لوله ای ...... .1641
1(بینقلبورگهایمتصلبهآن،دریچههاییکطرفهکنندهجریانوجودداد.

2(تبادلگازهایتنفسیباسلولهایبدن،بدوندخالتگردشموادصورتمیگیرد.
3(مویرگهادرتمامقسمتهایبدن،بینرگپشتیوشکمیوجوددارند.

4(همولنفازطریقمنافذدریچهداربهقلببازگشتپیدامیکند.

هر عامل محافظت کننده از کلیه ها با دارا بودن ...... .1651
2(فاصلٔهیاختهایاندک،مانعیدربرابرنفوذمیکروبهاایجادمیکند. 1(مقادیرفراوانیکالژن،درحفظموقعیتآنهانقشمهمیدارد.

4(ساختارمستحکم،ازبخشیازکلیههاحفاظتبهعملمیآورد. 3(رشتههایپروتئینیخارجیاختهای،درحفاظتازکلیههانقشدارند.

...... ، نقش تعیین کننده ای در نخستین مرحلٔه تشکیل ادرار ندارد.1661
2(دیوارٔهدرونیکپسولبومن  1(افزایشآلبومینموجوددرخوناب

4(میزانجریانخوندرسرخرگوابران 3(میتوکندریهاییاختههایپوششیکپسولبومن

کدام یک از جمالت زیر در ارتباط با اپیدرم گیاهی به درستی بیان شده است؟1671
2(تمامییاختههایاندامهایجوانبهسمتبیرونکوتینترشحمیکنند. 1(تمامییاختههاحاصلفعالیتمستقیمیاختههایمریستمنخستینهستند.

4(تمامییاختههادارایدیوارهباضخامتنسبتًایکساندراطرافخودهستند. 3(یاختههایدارایقدرتفتوسنتزازیاختههایپیرامونیکوچکترهستند.

در گیاه تک لپه ...... گیاه دولپه ...... .1681
ریشهدارایآوندهایچوبیوآبکشیبهصورتیکدرمیاناست. 1(برخالفـ

ساقهدارایآوندهایچوبیمستقردرسمتخارجیهردستهآوندیاست. 2(برخالفـ
مرزپوستواستوانهآوندیکاماًلمشخصاست. 3(همانندـ

استوانهآوندیساقهدارایآوندهایچوبیمستقردرسمتداخلیخوداست. 4(همانندـ

باکتری  های ...... باکتری  های ...... .1691
آمونیاکساز،ازترکیباتآلینیتروژنداربهعنوانپیشمادهاستفادهمیکنند. 1(تثبیتکنندهنیتروژنبرخالفـ

گروهسیانوباکتری،تواناییآزادسازیاکسیژنبهمحیطراندارند. 2(آمونیاکسازبرخالفـ
آمونیاکساز،تواناییتثبیتنیتروژنرادارند. 3(نیتراتسازمشابهـ

نیتراتساز،اشکالیازنیتروژنراتولیدمیکنندکهازریشهبهسمتساقهجابهجامیشوند. 4(تثبیتکنندهنیتروژنمشابهـ
چند مورد، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟1701

آ( کاهش رطوبت هوا همانند کاهش کربن دی اکسید می تواند موجب افزایش سرعت مکش تعرق شود.
ب( افزایش تفاوت پتانسیل آب بین برگ و محیط برخالف کاهش دمای محیط، می تواند موجب کاهش وقوع تعریق در گندم شود.

پ( زمان تغییر فشار اسمزی در یاخته  های اپیدرمی همانند شدت دمای محیط بر روی میزان آب داخل گیاه مؤثر است.
ت( شدت نور محیط برخالف میزان گاز زردکننده برم تیمول بلو، تأثیری بر میزان هورمون  گیاهی ندارد. 

4)4 3)3 2)2 1)1
ضمن هدایت پیام عصبی در طول دارینٔه یاختٔه عصبی حسی در انعکاس عقب کشیدن دست، ...... پتانسیل عمل ...... .1711

ازطریقکانالهاینشتی،واردمایعبینیاختهایگردند. 1(یونهایسدیممیتوانندهموارهدرحینـ
کانالهایدریچهدارپتاسیمی،سببکاهشتراکمپتاسیمدردرونیاختهمیشوند. 2(درقسمتهایمیلینداردارینهودربخشپایینرومنحنیـ

خروجیونهایپتاسیمازسیتوپالسمشروعمیشود. 3(بعدازپتانسیل30+،کانالهایدریچهدارپتاسیمیدربخشپایینرومنحنیـ
نمیتواندسببتغییرشیبغلظتیونهایسدیمدردوسویغشاییاختهشود. 4(افزایشفعالیتکانالهاییونیدربخشباالرومنحنیـ

بخشی از ساقٔه مغز که قسمتی از آن در عقب اپی فیز قرار گرفته است، ...... .1721
2(شاملدونیمکرهوبخشیبهنامکرمینهدروسطآنهاست. 1(تحتتأثیرمواداعتیادآور،دوپامینترشحمیکند.

4(دارایمرکزیاستکهبررویمرکزاصلیتنظیمتنفس،اثرمهاریدارد. 3(بهنحویبافعالیتهایماهیچههایاسکلتیبدنارتباطدارد.


