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کدام گزینه عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »مولکول های ...... موجود در لولۀ گوارش انسان ...... «1561
پسازعبورازبافتپوششیمخاط،برایورودبهخونازالیهایگلیکوپروتئینیعبورمیکنند. 1(آمینواسیدـ

میتوانندطیعملآبکافتکربوهیدراتها،دربخشکیسهایلولۀگوارشتشکیلباشند. 2(گلوکزـ
میتوانندبدوننیازبهوجودپروتئینهایغشاییواردسلولپرزرودهشوند. 3(اسیدچربـ

میتوانندتوسطعواملیبهجزغذاتامینشدهباشند. ـ B
12
4(ویتامین

چند مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟  »ترکیبی ...... «1571
1( اسیدی از یاخته هایی در بدن ترشح می شود که می تواند وظیفه ای مشابه با عمل یک آنزیم انجام دهد.

2( آلی در شیرۀ روده وجود دارد که ترشح آن در معده می تواند سبب ایجاد حالت ژله ای در کنار سلول های معده شود.
3( آنزیمی در بزاق وجود دارد که به خنثی سازی ویروس ها درون دهان کمک می کند.

4( لیپیدی متشکل از چند حلقه در ساخت کیلومیکرون استفاده می شود، این لیپید در ساختار غشا پالسمایی برخی جانوران وجود دارد.
4)4 3)3 2)2 1)1

در رابطه با شکل مقابل کدام یک از موارد زیر صحیح است؟1581
1( بعضی از ماهیچه های بخش 1 همانند ماهیچه های شکمی، در بازدم عادی در حال استراحت هستند. 

2( بین بخش 3 و 4 مایعی وجود دارد که در فرد سالم فشار آن در دم برخالف بازدم کم تر از فشار جو است. 
3(  هنگام انقباض ماهیچه های گردنی، همۀ یاخته های بخش 1 کوتاه تر می شوند.

4( هنگام کاهش حجم بخش 2، قطعًا مقدار هوایی که طی یک دم عادی وارد بخش2 شده است، خارج می گردد.
چند مورد در رابطه با مغز  انسان درست بیان شده است؟1591

1( در زیر رابط سه گوش، رابط پینه ای و در دو طرف آن بطن های جانبی را می توان مشاهده کرد.
2( اجسام مخطط در دو طرف رابط پینه ای  و رابط پینه ای در انتهای شیار بین دو نیمکره قرار دارد.

3( برجستگی های چهار گانه در زیر اپی فیزو مخچه در مجاورت لوب پس سری  دیده می شود.
4( رابط پینه ای  باالتر از هیپوتاالموس ها و بطن 4 در جلوی مخچه  قرار دارد.

4)4 3)3 2)2 1)1
کدام مورد در رابطه با انعکاس عقب کشیدن دست عبارت درستی را بیان می کند؟1601

1(پسازاتصالناقلعصبیبههریاختهکههدایتغیرجهشیدارد،ازانتهاییاختهناقلعصبیآزادمیشود.
2(دربخشباالرونمودارپتانسیلعملنورونحسی،نفوذپذیریکانالهاینشتینسبتبهسدیمبیشازپتاسیماست

3(درزمانیکهکانالدریچهدارسدیمینورونحرکتیماهیچۀسهسر،بازاست،اختالفپتانسیلمیتواند20میلیولتباشد.
4(جسمیاختهاینورونرابطنمیتوانددارایکانالهایپروتئینیبرایاتصالناقلعصبیباشد.
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کدام عبارت در رابطه با گیرنده های حواس ویژه صحیح است؟1611
1(هریاختۀتشکیلدهندۀحلزونگوشمیتواند،پیاممحرکمکانیکیرابهپیامالکتریکیتبدیلکند.

2(تاالموسهاپردازشنهاییاطالعاتبیناییراهماننداطالعاتشنواییبرعهدهدارند.
3(آکسونیاختهایکهدرنتیجۀحرکتمادۀژلهایدرونمجارینیمدایرهدچارتغییرپتانسیلالکتریکیمیشود،پیامعصبیرابهمغزمنتقلمیکند.

4(هستۀیاختههایاطرافگیرندههایبویاییدربخشیازیاختهقرارگرفتهاند،کهازمولکولهایبودارفاصلۀکمتریدارد.
کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »گروهی از ...... ممکن نیست 111111«1621

بتوانندبکرزاییانجامدهند. 1(مهرهدارانکهاشعۀفروسرخرادرکمیکنندـ
دردستگاهحرکتیخودیاختههایماهیچهایداشتهباشند. 2(جانورانکهاشعۀفوقبنفشرادرکمیکنندـ

دفعموادسمینیتروژندارراازطریقلولۀگوارشخودانجامدهند. 3(جانورانکهدرپاهایخودگیرندۀشیمیاییدارندـ
فاقدتخمکبادیوارهایژلهایوچسبندهباشند. 4(مهرهدارانکهدرآنهابطنهابهطورکاملازیکدیگرجدانشدهاندـ

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »)در( هر ...... همانند  ......«1631
هرمگس،دارایبیشازیکعدسیبرایدریافتاطالعاتنوریاست. 1(انسانـ

گیرندههایفشارخونازنوعمکانیکیاست. 2(گیرندۀحواسپیکریـ
ماهیچۀدیافراگمتحتکنترلاعصابخودمختاراست. 3(ماهیچۀتنگکنندۀمردمکـ

هرگیرندٔهحواسپیکریسازشپذیراست. 4(گیرندۀبویاییـ
کدام مورد عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »در ...... برخالف  ......«1641

گاو،غذایموجوددردهانرادرنهایتبهمعدهواردمیکند. 2(عملبلع،انسانـ پرنده،موادغذاییخوردهشدهبیشازیکبارازمریعبورمیکنند. 1(گاوـ
گاو،گوارشبرونیاختهایقبلازمعدهپایانمییابد. 4(ملخـ ملخ،چینهدانقبلازسنگدانقراردارد. 3(کرمخاکیـ

 کدام گزینه عبارت  درستی را بیان می کند؟1651
1(احتمالافزایشpHمحیطداخلیازعوارضنوزادانیاستکهاختاللدرتولیدعاملسطحفعالدارند.

2(درهنگامدمتحتتأثیرمستقیماعصابحرکتی،حجمحبابکهاافزایشمییابدودرنتیجههوایبیشتریبهآنهاواردمیشود.
3(ژنتولیدلیزوزیممیتوانددریاختههایغدهایبیانشودکهدارایمجراییبرایخروجترشحاتخوداست.

4(درانسان،ماهیچههایاسکلتیبرخالفماهیچههایصافمیتواننددارایگیرندۀمکانیکیباشند.
کدام گزینه در رابطه با دریچه های قلب  نادرست است؟1661

1(دریچۀمیترالدارایدوقطعهاستکهلبههایآندرجهتیمخالفلبههایدریچۀسینیآئورتیقراردارد.
2(دریچههاییدرقلبکهازبازگشتخونبهبطنهاجلوگیریمیکنند،توسطرشتههاییبهدیوارۀقلباتصالدارند.

3(درباالیقطعهایازسینیآئورتیکهبهسمتدریچههایدولختیوسهلختیقراردارد،منافذسرخرگهایتغذیهکنندٔهماهیچٔهقلبوجودندارد.
4(استحکامدریچۀسهلختیبهدلیلوجودنوعیبافتاستکهبیشتریاختههایماهیچۀقلببهرشتههایضخیمآنچسبیدهاند.

کدام مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ »صدای ...... قلب زمانی شنیده می شود که ...... و پس از آن ......«1671
استراحتدهلیزهاشروعمیشود. جریانخونسرخرگهابهسمتبطنهادرحالبرگشتاستـ 1(دومـ

بطنهادرحالافزایشحجمهستند. ثبتموجTهنوزبهپایاننرسیدهاستـ 2(دومـ
کاهشحجمبطنهاسببخروجخونمیشود. دهلیزهادرشروعانقباضخودهستندـ 3(اولـ

موجQRSوTثبتمیشود. بطنهادرشروعکاهشحجمخودهستندـ 4(اولـ
چند مورد عبارت درستی را بیان می کند؟1681

1(امکانتبادلچربیهاازطریقیاختههایپوششیهمۀانواعمویرگهایبدنوجوددارد.
2(ژنتولیدآنزیمپروترومبینازعالوهبرگردهها)پالکتها(درانواعیازیاختههایبدننیزممکناستروشنشود.

3(دانههایدرونگردهها)پالکتها(حاویترکیباتفعالیاستکهآزادشدنیکیازآنهاشروعکنندۀروندتشکیللختهخوناست.
4(ازتقسیموتمایزیاختههایبنیادی،انواعمتفاوتییاختههایبنیادیدیگرتولیدمیشود.

4)4 3)3 2)2 1)1
در بدن انسان در شرایطی میزان اریتروپویتین به طور معنی داری افزایش یافته است، چند مورد زیر دور از ذهن نیست؟ 1691

) از حالت طبیعی )ECG 2( تغییر منحنی قلب نگاره  1( تغییر pH خون  
4( تحریک نوعی گیرنده در بصل النخاع 3( استفادۀ یاخته های ماهیچۀ اسکلتی از اسید چرب 

4)4 3)3 2)2 1)1
کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور نامناسبی  تکمیل می کند؟ »همٔه جانوران ......«1701

1(کهشکلگیریلولٔهگوارش،اولینباردرآنهاانجامشدهاست،ازسلومبرایانتقالمواداستفادهمیکنند.
2(کهدارایسادهترینگردشخونبستههستند،درهمۀقسمتهایبدن،بینرگپشتیوشکمیدارایمویرگهستند.

3(باسامانۀگردشیمضاعف،میتوانندفشارخونرادرسامانۀگردشیخودبهسادگیوبهطورمناسبباالنگهدارند.
4(مهرهداردارایسامانۀگردشیبستهوساده،میتوانندخوناکسیژنداررایکبارهبههمۀمویرگهایاندامهامنتقلکنند.


