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هرهورمونیکهدردستگاهگوارشآدمیتولیدوترشحمیشود،نمیتواند 1561111111
1( گروهی از یاخته ها را از نقاط وارسی عبور دهد.
2( تحت تأثیر هورمون های آزادکننده مغزی باشد.

3( میزان ترشح یون هیدروژن را به لوله ادراری تغییر دهد.
4( میزان غلظت گلوکز موجود در پالسما را تنظیم کند.

درساختارتنفسیهرجانوریکهدرلولهگوارش،رودهبالفاصلهپسازسنگداندیدهمیشودبهطورحتم1571111111
1( دستگاه گردش مواد در جابه جایی گازهای تنفسی و مبادله آن ها نقش دارد.

2( هوای بازدمی بدون نیاز به انقباض ماهیچه ها از بدن خارج می شود.
3( بیش تر اکسیژن جذب شده مستقیمًا صرف تنفس یاخته ای می شود.

4(جهت جریان هوا در شش ها با جهت جریان هوا در کیسه های هوایی یکسان است.

کدامعبارتدرستاست؟1581
1( در انعکاس بلع بیش از یک مسیر در چهارراه حلق باز دیده می شود.

2( در صورتی که بنداره انتهایی مری بدون عبور غذا باز شود قطعًا مخاط مری آسیب می بیند.
3( آنزیم های مترشحه در محل آغاز گوارش کربوهیدرات ها به طور حتم نقش گوارشی دارند.
4( حرکات کرمی شکل در سرتاسر طول لوله گوارش فقط محتویات لوله را مخلوط می کنند.

نمیتوانگفتجانورانیکه111111قطعًا 1591111111
1( دارای لوله گوارش هستندـ  گوارش مواد غذایی را خارج از یاخته ها انجام می دهند.

2( فاقد طناب عصبی شکمی می باشندـ  امکان جریان یک طرفه غذا را در بدن خود فراهم می کنند.
3( حفره گوارشی دارندـ  به کمک انواعی از هیدروالزها فرایند گوارش برون یاخته ای را آغاز می کنند.

4( واجد سلوم هستندـ  غذای گوارش یافته و مواد دفعی را مخلوط نمی کنند.
چندموردزیردررابطهباساختاردیوارهدنایدرستاست؟1601

الف(الیهبینغضروفومخاطحاویرگهایخونی،اعصابوغددترشحیاست.
ب(داخلیترینالیهتوسطیاختههایمکعبیمژکدارپوشیدهشدهاست.

ج(بیرونیترینالیهواجدرشتههایکالژنفراواندرفضایبینیاختهایاست.
د(الیهمجاورماهیچهصافتحتتأثیردستگاهعصبیخودمختارتغییرشکلمیدهد.

ه(الیهواجدغددترشحیمستقیمًاباهوایمردهمحتویکربندیاکسیدزیادمجاورتدارد.
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بهطورمعمولغیرممکناست111111موجوددرپالسما1611111111
1( پروتئین های چهاررشته ای یاخته های بی هستهـ  عالوه بر انتقال گازهای تنفسی باعث جذب پروتون ها نیز بشوند.

2( فیبرینوژن هایـ  در حضور نوعی آنزیم خوناب در انعقاد خون نقش داشته باشند.
3( پروتومبین هایـ  در حضور کلسیم در تنظیم PH خون مؤثر واقع شوند.

4( گلوبولین هایـ  در ایمنی اختصاصی و مبارزه با عوامل بیماری زا مؤثر باشند.

دریکنوارقلبانسانسالمممکننیست 111111حفراتکوچکترقلبدرحال111111باشند.1621
1( بالفاصله قبل از پشت موج T، همانند کمی پس از صدای دومـ  دریافت خون

2( قبل از بسته شدن دریچه های دو و سه لختی، بر خالف مدت زمان بسته بودن آن هاـ  انقباض
3( بالفاصله بعد از ثبت موج P، همانند کمی پس از صدای اولـ  استراحت

4( بعد از باز شدن دریچه های سینی، بر خالف مدت زمان بسته بودن آن هاـ  خون گیری

درهمهجانورانیکهاز111111استفادهمیکنندبهطورحتم1631111111
1( سامانه گردش خون مضاعفـ  اکسیژن مورد نیاز یاخته ای منحصرًا از طریق شش ها تأمین می شود.

2( سامانه گردش مواد بازـ  خون پس از عبور از قلب ابتدا به سمت سطح تنفسی منتقل می شود.
3( قلب های لوله ایـ  همولنف نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد.

4( سامانه گردش آبـ  گروهی از یاخته های تاژکدار به جریان آب کمک می کنند.

مویرگهای111111 نمیتوانند 1641111111
1( شبکه دور لوله ای در کلیهـ  یاخته هایی ناپیوسته و بدون منفذ داشته باشند.

2( درون پرزهای روده باریکـ  الیه ای پلی ساکاریدی و پروتئینی مجاورت داشته باشند.
3( عبوری از تیغه های استخوانیـ  همانند مویرگ های کبد ناپیوسته باشند.

4( اطراف حبابک ها در شش هاـ  به دنبال تغییر فشار تراوشی مایع بین بافتی ایجاد کنند.
هرجانوربیمهره111111بهطورحتم1651111111

1( واجد سامانه متانفریدیـ  بیش تر دفع نیتروژن را از طریق سطح بدن انجام می دهد.
2( فاقد سامانه متانفریدیـ  واجد ساختار مشخصی برای دفع مواد زائد می باشد.

3( واجد سامانه پروتونفریدیـ  به کمک شبکه ای از کانال های دفعی به تنظیم اسمزی مایعات بدن می پردازد.
4( فاقد سامانه پروتونفریدیـ  لوله هایی با دو انتهای باز به دفع آب اضافی بدن کمک می کند.

کدامگزینهعبارتمقابلرابهنادرستیتکمیلمیکند؟»هریاختهآوندچوبی......«1661
1( واجد دیواره عرضی نسبت به سایر آوند ها بیش ترین میزان رسوب لیگنین را نشان می دهد.

2( که کوتاه ترین اندازه را دارد، به شکل دوک های فاقد الن به دنبال هم قرار می گیرد.
3( که کم ترین میزان رسوب لیگنین را نشان می دهد، در مجاورت نایدیس ها دیده می شود.

4( فاقد دیوارٔه عرضی، به کمک لوله ای پیوسته شیرٔه خام را به سرعت عبور می دهند.

درهرگیاهیکهلقاحمضاعفیادوتاییداردممکننیست 1671111111
2( یاخته های استوانه آوندی فعاالنه یون های معدنی را منتقل کنند. 1( مسیر آپوپالستی سبب ورود مواد مضربه ریشه شود. 

4( خروج آب به شکل مایع از یاخته های میانبرگ صورت بگیرد. 3( یاخته های درون پوستی در مجاورت پارانشیم پوست فاقد چوب پنبه باشند. 
چندمورددربارهگیاهانصحیحاست؟1681

الف(آوندهایچوبآبکشسالاولدرنهاندانگاننتیجهفعالیتسرالدنخستیناست.
ب(تمامیاختههاییکهسبباستحکامگیاهمیشوندفاقدپروتوپالستهستند.

ج(قطرپوستریشهگیاهعلفیبیشترازساقهوقطراستوانهآوندیساقهبیشترازریشهاست.
د(درمحلاتصالساقهبهریشهوضعیتاستقرارآوندهاتغییرمیکند.

ه(تراکمدستجاتآوندیدرساقهتکلپهایهادرمرکزبیشترازکنارههاست.
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چندعبارتدررابطهبابیشترینیاختههایهردستهآوندینادرستاست؟1691
الف(یاختههایغیرزندههستندکهدیوارهچوبیآنهابهجاماندهاست.
ب(لیگنیندردیوارهیاختههایآنهابهاشکالمتفاوتیرسوبمیکند.

ج(یاختههاییباطولمتفاوتوعملکردمشابهازطریقپالسمودسمبههممرتبطهستند.
د(عبورموادغیرآلیازیاختههایفاقددیوارهعرضیسریعترازیاختههایدوکیشکلاست.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1


