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کدام گزینه ،در مورد یک یاختة یوکاریوتی ،نادرست است؟
 )1فضاي درون هسته توسط منافذي در غشاي هسته با درونیاخته در ارتباط است.
 )2هر کربوهيدرات غشایي به مولکولهاي سطح خارجي غشا متصل شده است.
 )3الیة بيروني غشا همانند الیة دروني آن حاوي مولکولهاي کلسترول است.
 )4هر پروتئين غشایي به هر دو الیة فسفوليپيديِ غشا متصل شده است.

 -2چند مورد ،برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
« در انسان هر اسفنکتر در لولة گوارش » ..................
الف -در خط میانی بدن واقع شده است.
ب -توسط دستگاه عصبی رودهای کنترل میشود.
ج -بین دو بخش مختلف از لولة گوارش قرار گرفته است.
د -فقط در صورت تماس غذا با مخاط لولة گوارش ،باز میشوند.
2 )2
1 )1

3 )3

4 )4

 -3کدام گزینه ،وجه مشترک ساختار بافتی رودة باریک و نای را بیان میدارد؟
 )1بافت پوششي ،سطح الیة پيوندي خارجي را ميپوشاند.
 )2حفرة غدد ترشحي در الیة حاوي اعصاب دیده ميشود.
 )3قطورترین الیه ،عمدتاً از بافتهاي ماهيچهاي تشکيل شده است.
 )4الیه زیر مخاط فقط در یک سمت خود با ماهيچههاي صاف در تماس است.
 -4کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
هر بخشی از لولة گوارش انسان که  ..................قطعاً ..................
 )1ترشحات اندامهاي خارج از لولة گوارش را دریافت مينماید -محل ترشح آنزیم و بيکربنات است.
 )2محل ترشح موسين به همراه بيکربنات است -فاقد یاختههاي توليدکنندة گاسترین ميباشد.
 )3مکان اصلي جذب انواع مواد غذایي است -با ترشح آميالز ،نشاسته را تجزیه مينماید.
 )4فقط مادة مخاطي بدون آنزیم ترشح ميکند -حرکات کرميشکل سریع انجام ميدهد.
 -5کدام عبارت ،دربارة صفرا به درستی بیان شده است؟
 )1بعد از توليد ،توسط مجراي صفرا به کيسه صفرا وارد ميشود.
 )2پس از ورود کيموس به دوازدهه توليد آن توسط کبد شروع ميشود.
 )3در گوارش چربيها همانند ورود آنها به مخاط رودة باریک نقش بسزایي دارد.
 )4ميزان بيکربنات درون صفرا همانند شيرة پانکراس تحت تاثير سکرتين تغيير ميکند.
 -6کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
به طور طبیعی در رودة باریک انسان ..................
 )1فعاليت بيشتر پمپ سدیم-پتاسيم در یاختههاي پرز از شيب غلظت یون سدیم ميکاهد.
 )2در ساختار چين حلقوي برخالف پرز ،سيناپس بين عصب و ماهيچه دیده ميشود.
 )3پروتئازِ توليد شده در یاختههاي پرز ،آبکافت نهایي پروتئينها را انجام ميدهد.
 )4الیة ماهيچة حلقوي در دو سمت خود با شبکههاي عصبي در تماس است.
 -7کدام عبارت ،در مورد نایژة اصلی کوتاهتر در دستگاه تنفس انسان ،درست است؟
 )2قطر کمتري نسبت به نایژة اصلي دیگر دارد.
 )1به شش بزرگتر وارد ميشود.
 )3با نایژکهاي کمتري در ارتباط است.

 )4حلقههاي غضروفي  Cشکل در دیوارة خود دارد.
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 -8کدام گزینه ،عبارت زیر را به درستی کامل مینماید؟
در بخش  ..................دستگاه تنفسی انسان ،هر ..................
 )1مبادلهاي -نایژک انتهایي ،داراي یاختههاي مژکدار است.
 )2هادي -نایژه ،داراي حلقههاي غضروفي در دیوارة خود است.
 )3هادي -نایژک ،به کوچکترین نایژة درون شش ،متصل شده است.
 )4مبادلهاي -کيسة حبابکي ،به مجرایي با یاختههاي مژکدار متصل است.
 -9کدام گزینه ،درمورد دستگاه تنفس انسان ،صادق است؟
 )1در دیوارة حبابکها خون روشن به مویرگهایي با دیوارة فاقد منفذ وارد ميشود.
 )2همة یاختههاي دیوارة هر حبابک در شش متعلق به بافت پوششيِ سنگفرشي ساده هستند.
 )3همة اکسيژن واردشده به گویچة قرمز ،توسط گروههاي هم در هر رشتة هموگلوبين حمل ميشود.
 )4تحریک گيرندههاي مغزي نسبت به گيرندههاي دیوارة آئورت ،محرک مهمتري براي شروع تنفس محسوب ميشود.
 -10به طور طبیعی .................. ،حجم تنفسی در منحنی دمنگاره ،هنگامی  ..................میشود که قطعاً ..................
 )1بزرگترین -به ششها وارد -انقباض ماهيچههاي گردني به حرکت قفسة سينه کمک ميکند.
 )2بزرگترین -از ششها خارج -ماهيچههاي شکمي و بيندندهاي داخلي منقبض ميشوند.
 )3کوچکترین -از ششها خارج -گروهي از ماهيچههاي بيندندهاي منقبض ميشوند.
 )4کوچکترین -به ششها وارد -دندهها به سمت پایين و جلو جابهجا ميشوند.
 -11در هنگام ثبت قسمتی از منحنی الکتروکاردیوگرام که بیشترین بخش از میوکارد تحریک شده است ،کدام مورد رخ نمیدهد؟
 )2صدايِ قلبي واضح و کوتاهتر شنيده ميشود.
 )1دریچههاي سيني باز ميشوند.
 )4از انقباض ميوکارد دهليزها کاسته ميشود.

 )3فشار خون در آئورت افزایش ميیابد.
 -12چند مورد ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
به طور طبیعی در انسان ،هر ..................
الف -سرخرگ ششی ،از زیر سرخرگ آئورت عبور میکند.
ب -دریچة قلبی ،توسط اسکلت فیبری مستحکم میشود.

ج -سرخرگ اکلیلی ،بعد از جداشدن از آئورت به دو شاخه منشعب میشود.
د -تار تخصصیافته برای هدایت جریان الکتریکی قلب ،در دیوارة بطنها قرار گرفته است.
3 )3
2 )2
1 )1

4 )4

 -13وجه مشترک انواع رگهای موجود در دستگاه گردش خون انسان که در شبکهای مرتبط به هم وجود دارند ،کدام است؟
 )1دیوارة آنها از سه الیة اصلي تشکيل شده است.
 )2ميتوانند محل انجام تراگذري گویچههاي سفيد باشند.
 )3یاختههاي خوني به همراه خوناب را به طور یکطرفه منتقل ميکنند.
 )4تحت تاثير اعصاب پاراسمپاتيک ميزان قطر خود براي عبور مواد را تغيير ميدهند.
 -14در خون انسان ،همة یاختههای خونی سفید که  ..................دارند ،فاقد  ..................میباشند.
 )2هستة دوقسمتي -ميانیاخته با دانههاي روشن ریز
 )1ميانیاختهاي با دانههاي روشن -هستة چندقسمتي
 )3ميانیاختهاي بدون دانه -هستة لوبيایيشکل

 )4هستة چند قسمتي -ميانیاخته با دانههاي ریز

 -15به طور طبیعی در فرایندهای مهار خونریزی و انعقاد خون ..................
 )1پروتئين حاصل از تغيير فيبرینوژن به ایجاد درپوش کمک ميکند.
 )2بافت آسيبدیده همانند گِردة آسيبدیده ،پروترومبيناز را ترشح ميکند.
 )3یاختههاي خوني برخالف گردهها توسط رشتههاي فيبرین در برگرفته ميشوند.
 )4آزادشدن چندین ترکيب فعال از گردة آسيبدیده براي شروع فرایند تشکيل لخته الزامي است.
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 -16کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
بهطور طبیعی در انسان .................. ،میتواند منجر به  ..................شود.
 )1ترشح هورمون ضدادراري -فعالشدن مرکز عصبي تشنگي در زیرنهنج
 )2کاهش حجم ضربهاي قلب -افزایش فعاليت آنزیمهاي سنتزکنندة آلدوسترون
 )3انقباض ماهيچههاي بيندندهاي خارجي -افزایش حجم حفرات نيمة راست قلب
 )4فعالشدن مرکز عصبي بلع در ساقة مغز -مهار مرکز عصبي تنفس در بصلالنخاع
 -17کدام گزینه ،عبارت زیر را به درستی کامل مینماید؟
با تشریح  ..................گوسفند میتوان بیان داشت که ..................
 )1شش -فقط دو انشعاب از ناي به درون ششها وارد ميشود.
 )2کليه -بخش مرکزي نسبت به بخش قشري ،ظاهر تيرهتر دارد.
 )3قلب -نيمي از دریچههاي قلبي به طنابهاي ارتجاعي متصلاند.
 )4قلب -برآمدگيهاي ماهيچهاي در حفرات سمت چپ قلب دیده ميشوند.
 -18بهطور طبیعی ،در مرحلة  ..................از فرایند تشکیل ادرار ..................
 )1تراوش -با خروج آب و مواد محلول از کالفک ،فشار اسمزي در مویرگهاي خوني افزایش ميیابد.
 )2بازجذب -لولة کليوي برخالف مجراي جمعکننده مواد مفيد را به محيط داخلي برميگرداند.
 )3بازجذب -بيشترین ميزان انرژي توسط یاختههاي لولة کليوي در بخش مرکزي مصرف ميشود.
 )4ترشح -مواد دفعي براي خروج از محيط داخلي بدن باید حداقل از دو الیة فسفوليپيدي عبور نمایند.
 -19در کلیه انسان ،هر یاختة  ..................قطعاً ..................
 )1متصل به ضخيمترین غشاي پایه مویرگهاي خوني -داراي ظاهر سنگفرشي و منفذدار است.
 )2خوني در سرخرگ آوران -از درون شبکة مویرگي اطراف لولههاي پيچخورده عبور ميکند.
 )3توليدکنندة اوره -از غلظت آمونياک و کربندياکسيد در محيط داخلي بدن ميکاهد.
 )4هدف هورمون آلدوسترون -حاوي ژن موثر در ساخت رنين در هستة خود است.
 -20هر جانور دارای سادهترین  ،..................بهطور حتم ..................
 )1آبشش -بدون کمک دستگاه گردش مواد به انتقال گازهاي تنفسي در بدن ميپردازد.
 )2اندام تنفسي -خون ضمن هر بار گردش در بدن ،دو بار از حفرات قلبي عبور ميکند.
 )3سامانة گردش خون بسته -شبکة مویرگي به تبادل مواد با لولة متانفریدي ميپردازد.
 )4ساختار عصبي -دستگاه گردش آب در انتقال گازهاي تنفسي به یاختهها موثر است.
 -21در لولة گوارش  ..................مواد غذایی پس از ترک محل  ..................همواره به جایگاهی منتقل میشوند که ..................
 )1گاو -آبگيري مواد گوارشیافته -گوارش آنزیمي مواد غذایي شروع ميشود.
 )2ملخ -ترشح آنزیمهاي گوارشي -مواد غذایي جذبشده وارد همولنف ميشوند.
 )3گاو -پایان گوارش ميکروبي غذا -مقدار زیادي آب توسط مخاط جذب ميشود.
 )4ملخ -شروع گوارش مکانيکي و شيميایي -امکان آبکافت مواد غذایي وجود ندارد.
 -22کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
« در انسان ،هورمونی که توسط یاختههای درونریزِ موجود در  ..................ترشح میشود» .................. ،
 )1کليه -به گيرندة خود در یاختههاي بنيادي متصل ميشود.
 )2معده -فعاليت یاختههاي بافتِ سازندة خود را افزایش ميدهد.
 )3دوازدهه -منجر به افزایش  pHمواد غذایي در ابتداي روده ميشود.
 )4کبد -با اتصال به یاختههاي خوني ،ميزان انتقال اکسيژن را افزایش ميدهد.

@biomaze

www.biomaze.ir
گروه آموزشی ماز

آزمون آنالین زیستشناسی ماز

صفحه 5

آمادگی کنکور 99

 -23کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
در سامانة گردش موادِ جانوری که  ..................به هنگام انقباض قلب ..................
 )1غذا را مستقيماً از سنگدان وارد روده ميکند -پنج جفت کمان رگي خون را مستقيماً وارد رگهاي شکمي ميکنند.
 )2در شرایط خشکي ،مثانه براي ذخيرة بيشتر آب بزرگتر ميشود -همة خون تيره قلب به سمت ششها فرستاده ميشود.
 )3اوریکاسيد را به لولههاي مالپيگي ترشح ميکند -با بازشدن دریچة منافذ قلبي ،همولنف به درون سينوسها پمپ ميشود.
 )4توسط غدد راسترودهاي ،سدیمکلرید غليظ ترشح ميکند -خون روشن در رگ پشتي به سمت انتهاي بدن حرکت ميکند.
 -24چند مورد ،دربارة کانالهای میانیاختهای در گیاهان ،درست است؟
الف -در هر یاختة گیاهی الندار یافت میشوند.
ب -مسیر سیمپالستی برای عبور مواد را تشکیل میدهند.
ج -مانع انتشار ویروسهای بیماریزا در بافت گیاهی زنده میشوند.
د -در الگوی جریان فشاری ،امکان انتقال فعال ترکیبات قندی بین آوندهای آبکش را فراهم میکنند.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
 -25در یک گیاه دولپهای ،یاختههای رایجترین بافت در سامانة بافت زمینهای  ..................یاختههای ..................
 )1برخالف -کالنشيمي ،فاقد دیوارة پسين چندالیه هستند.
 )2همانند -اسکلرانشيم ،قادر به همانندسازي دِناي هستهاي هستند.
 )3همانند -آوند چوبي ،در دیوارة نخستين خود تعداد فراواني الن دارند.
 )4برخالف -آوند آبکشي ميتوانند از همة نقاط وارسي در چرخة یاختهاي عبور کنند.
 -26در برش عرضی ریشة نوعی گیاه علفی ،دستههای آوند آبکش و چوب نخستین در مجاورت یکدیگر و درون استوانة آوندی قرار
گرفتهاند .در ساقة این گیاه قطعاً ..................
 )1دستههاي آوندي بين پوست و بافتِ مغز ساقه قرار گرفتهاند.
 )2هر سرالد نخستين توسط یاختههاي زندة جوانه محافظت ميشود.
 )3الیهاي از ترکيبات ليپيدي سطح همة یاختههاي روپوستي را ميپوشاند.
 )4یاختههاي الیه ریشهزا خارجيترین قسمت استوانة آوندي را تشکيل ميدهند.
 -27کدام گزینه ،درست است؟
 )1همة باکتريهایي که نيتروژن را به آمونيوم تبدیل ميکنند ،رابطة همزیستي با گياهان دارند.
 )2همة گياهان انگل ،به کمک بخشهاي مکنده از یک گياه فتوسنتزکننده تغذیه ميکنند.
 )3همة قارچهایي که در ایجاد قارچریشه اي نقش دارند ،متعلق به یک جمعيت هستند.
 )4بيشتر برگهاي گياهان گوشتخوار براي شکار و گوارش جانوران تکامل یافته است.
 -28کدام گزینه به ترتیب محل انجام تعرق و سازش گیاهان برای کاهش تعرق را به درستی ذکر کرده است؟
 )1روزنههاي هوایي در پيراپوست درخت -روزنههاي فرورفته در گياهان بياباني
 )2برآمدگيهاي سطح ساقة چوبي -افزایش تعداد نوعي یاختة تمایزیافته روپوستي در برگها
 )3الیهاي که سطح بيروني یاختههاي روپوستي را ميپوشاند -بستهبودن روزنة هوایي در طول روز در همة کاکتوسها
 )4در هر یک از اندامهاي گياه که بافت پوششي فقط از یک الیه تشکيل شده است -تفاوت ضخامت در دیوارة یاختههاي نگهبان روزنه
 -29یاختههای نگهبان روزنه ،تنها یاختههای روپوستی  ..................در برگها هستند و به هنگام تورژسانس این یاختهها ..................
 )1موثر در کاهش تعرق -غلظت یونهاي کلر و پتاسيم در ميانیاخته به حداقل خود ميرسد.
 )2موثر در ایجاد مکش تعرقي -طول دیوارة دو طرف یاخته به طور غيریکسان افزایش ميیابد.
 )3داراي سبزدیسه -آرایش شعاعي رشتههاي سلولزي دیواره مانع از افزایش عرض یاخته ميشود.
 )4موثر در تبادل گازهاي تنفسي -بيشترین افزایش طول دیواره در محل تماس دو یاخته دیده ميشود.
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 -30کدام مورد در مسیرهای عبور آب و مواد معدنی در عرض ریشة گیاه علفی ،مشاهده نمیشود؟
 )1فقط یک مسير براي عبور آب و مواد معدني از الیه درونپوست وجود دارد.
 )2آب و مواد معدني ميتوانند بدون کمک پالسمودسم از الیه ریشهزا عبور کنند.
 )3آب و مواد معدني در مسير آپوپالستي از خارجيترین بخش استوانة آوندي عبور ميکنند.
 )4یاختههایي با دیوارة چوبپنبهاي مانع از برگشت مواد جذبشده به خارج از استوانة آوندي ميشود.
 -31در مسیر انعکاس عقب کشیدن دست ،همة رشتههای عصبی که ناقل عصبی ترشح میکنند ،چه مشخصة مشترکی دارند؟
 )2درون مادة خاکستري نخاع قرار دارند.
 )1پيام عصبي را به طور جهشي هدایت ميکنند.
 )4به دستگاه عصبي محيطي تعلق دارند.

 )3قادر به هدایت نقطه به نقطه پيام عصبي هستند.
 -32کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

پس از اتصال یاختة کشندة طبیعی به یاختة هدف خود و ادغام ریزکیسههایی با غشای یاختهای ،ابتدا ..................
 )1چند مولکول پرفورین با کمک یکدیگر ،یک منفذ را در غشاي یاختة هدف ایجاد ميکنند.
 )2پرفورین و آنزیم القاکنندة مرگ یاختهاي به مایع ميان بافتي ترشح ميشوند.
 )3آنزیم القاکنندة مرگ یاختهاي از منافذ یاختة کشنده عبور ميکند.
 )4پرفورین به همراه انواعي آنزیم وارد یاختة هدف ميشود.
 -33کدام عبارت ،درمورد دستگاه عصبی پالناریا به درستی بیان شده است؟
 )1فاصلة بين دو طناب عصبي در سراسر بدن یکسان است.
 )2بخش مرکزي و محيطي ،ساختار نردبانمانندي را ایجاد ميکنند.
 )3هر طناب عصبي در دو طرف خود به رشتههاي دستگاه عصبي مرکزي متصل است.
 )4هر گره عصبي در مغز ،توسط رشتههاي عصبي در دو طرف خود با سایر بخشها مرتبط ميشود.
 -34در انسان ،بخشی از ساقة مغز که در تنظیم ترشح بزاق و اشک نقش دارد ،نمیتواند ..................
 )1با اثر بر ماهيچههاي موثر در دم ،موجب خاتمة دم در فرایند تنفس شود.
 )2حاوي مراکز عصبي موثر در هماهنگي بخشهاي اعصاب خودمختار باشد.
 )3با تاثير بر اعصاب خودمختار ،سبب ترشح انعکاسي بزاق در دهان شود.
 )4با ارسال پيامهایي سبب افزایش تعداد تنفس در دقيقه شود.
 -35بزرگترین و کوچک ترین لوب هر نیمکرة مخ انسان ،به ترتیب با  ..................و  ..................در تماس هستند.
 )2لوب گيجگاهي -مخچه
 )1ساقة مغز -لوب آهيانه
 )4لوب پيشاني -ساقة مغز

 )3لوب پسسري -مخچه

 -36کدام گزینه ،دربارة گیرندههای نوری که توانایی دیدن جزئیات اجسام را به انسان میدهند ،درست است؟
 )1رنگيزههاي آن در بخشي استوانهاي ذخيره ميشوند.
 )2تراکم این نوع گيرنده در بخشهاي مختلف شبکيه یکسان است.
 )3اطالعات الزم براي تقسيم یاختهاي را در مولکولي اسيدي ذخيره ميکند.
 )4در بيماران مبتال به مالتيپلاسکلروزیس غالف ميلين آکسون این گيرندهها تخریب ميشود.
 -37در یک فرد بالغ  ..................استخوانهای کوچک موجود در گوش میانی به نوعی پرده اتصال دارند و ..................
 )1بيشتر -بين این استخوانها مفصل متحرک مشاهده ميشود.
 )2برخي -مجاري نيمدایره در سه جهت فضا کنار یکدیگر قرار دارند.
 )3بيشتر -پردة صماخ به صورت عمود در انتهاي مجراي شنوایي مستقر است.
 )4برخي -شيپور استاش در تمام طول مسير خود توسط استخوان جمجمه محافظت ميشود.
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 -38در انسان ،گیرندههای بویایی ..................
 )1برخالف هر گيرندة وضعيت ،نوعي یاختة عصبي تمایزیافته محسوب ميشود.
 )2برخالف گيرندههاي چشایي ،با غشاي پایة بافت پوششي در تماس هستند.
 )3همانند گيرندههاي نوري ،پيامهاي عصبي را به تاالموس ارسال ميکنند.
 )4همانند گيرندههاي شنوایي ،مژکهاي متعدد در سطح خود دارند.
 -39چند مورد ،عبارت زیر را به درستی تکمیل میکند؟
فعالیت اعصابی که  ..................را تحریک میکنند ،در چشم باعث  ..................میزان نور ورودی به چشم میشود.
الف -حرکت خون بیشتر به سمت ششها -افزایش

ب -انقباض بندارة پیلور -کاهش

ج -کاهش مدت زمان چرخة انقباض قلب -کاهش

د -حرکت پرزهای رودة باریک -افزایش

1 )1

3 )3

2 )2

4 )4

 -40در همة ماهیها ..................
 )1جمجمة استخواني به محافظت از مغز ميپردازد.
 )2ضمن فرآیند لقاح خارجي تعدادي تخم ایجاد ميشود.
 )3خون ضمن یکبار گردش در بدن ،دو بار از قلب ميگذرد.
 )4خط جانبي به تشخيص اجسام ثابت و متحرک کمک ميکند.
 -41چند مورد ،دربارة هر هورمونی در انسان که موجب افزایش قند خون میشود ،صادق است؟
الف -تولید بیکربنات توسط آنزیمهای گویچة قرمز را افزایش میدهد.
ب -توسط یاختههای پوششی در غدد درونریز تولید میشود.
ج -موجب افزایش ورود گلوگز به یاختههای کبدی میشود.
د -در سطحی پایینتر از دریچة پیلور تولید میشود.
2 )2
1 )1

3 )3

4 )4

 -42در انسان ،در پی کاهش آب بدن و افزایش غلظت مواد حلشده در خوناب ،کدام مورد مشاهده نمیشود؟
 )1پتانسيل غشاي گيرندههاي اسمزي در زیرنهنج تغيير ميکند.
 )2هورمونهاي هيپوفيز پسين به گيرنده خود در مرکز عصبي تشنگي متصل ميشوند.
 )3آب بيشتري از دیوارة لولههاي ادراري کليه عبور ميکند.
 )4نوعي گيرندة مکانيکي در دیوارة آئورت تحریک ميشود.
 -43کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
« در بدن انسان ،هر غدة درونریزی که از دو لوب تقریباً هماندازه تشکیل شده است ،قطعاً » ..................
 )1باالتر از غدد فوق کليه قرار گرفتهاست.

 )2در خط مياني بدن جاي گرفته است.

 )3حاوي مویرگهاي خوني منفذدار است.

 )4در توليد بيش از یک نوع هورمون دخالت دارد.

 -44کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
« تصویر مقابل میتواند مربوط به فرایند ترشح نوعی پیک شیمیایی باشد که » ..................
 )1ضمن ترشح خود ،موجب افزایش سطح غشاي پایانة اکسون ميشود.
 )2با اتصال به گيرندههایي در کليه ،سبب افزایش فشار اسمزي ادرار ميشود.
 )3توسط چرخة بازخوردي مثبت ،موجب افزایش غلظت خود در خون سياهرگي ميشود.
 )4پس از ترشح در محل توليد خود ،نفوذپذیري مجاري جمعکننده ادرار را به آب افزایش دهد.
 -45غدة لوزالمعده در انسان دارای دو سمت پهن و باریک است که از سمت پهنتر خود با ..................
در تماس است و نسبت به  ..................به سطح شکمی بدن نزدیکتر است.
 )2دوازدهه -عروق خوني بزرگ در مجاور خود
 )1طحال -عروق خوني بزرگ در مجاور خود
 )3طحال -دریچة پيلور

 )4دوازدهه -دریچة پيلور
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 -46کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
« وجه  ..................هورمونهای آلدوسترون و ضدادراری را میتوان در  ..................بیان کرد» .
 )2تشابه -تاثير بر حجم ادرار
 )1تفاوت -تاثير بر اندام حاوي یاخته درونریز
 )4تفاوت -ممانعت از افت فشار خون

 )3تشابه -توليد توسط یاختههاي درونریز

 -47در فردی که به مدت طوالنی دچار کمبود ویتامین  Dبوده است ،مشاهدة کدام مورد دور از انتظار است؟
 )2بازجذب کلسيم توسط گردیزهها کاهش ميیابد.
 )1جذب کلسيم توسط یاختههاي روده کاهش ميیابد.
 )4ترشح کلسيتونين در تيروئيد کاهش ميیابد.

 )3ترشح هورمون پاراتيروئيدي افزایش ميیابد.

 -48در انسان ،هورمون پاراتیروئیدی در پاسخ به  ..................ترشح میشود و با تاثیر بر گیرندة خود در غشای یاختههای ..................
 )1کاهش کلسيم خوناب -پوششي در پرز روده ،ویتامين  Dرا فعال ميکند.
 )2افزایش کلسيم در استخوان -استخواني ،مادة زمينهاي استخوان را تجزیه ميکند.
 )3کاهش کلسيم خوناب -گردیزه ،ورود کلسيم به مایع ميانبافتي کليه را افزایش ميدهد.
 )4افزایش کلسيم در استخوان -فعالکنندة ویتامين  ،Dجذب غيرفعال کلسيم را افزایش ميدهد.
 -49در فردی که دچار پرکاری غدة تیروئید شده است ،کدام موارد به ترتیب افزایش و کاهش مییابند؟
 )1فعاليت سيناپسهاي درون مغز -ذخایر گليکوژن در عضالت
 )2فعاليت پمپهاي سدیم-پتاسيم -فعاليت آنزیم کربنيکانيدراز
 )3فعاليت بعضي از غدد درونریز بدن -توليد گلوکز در یاختههاي کبد
 )4مصرف اکسيژن در طي تنفس یاختهاي -تجزیه بافت چربي در اندامها
 -50کدام عبارت ،درست است؟
 )1همة هورمونهاي هيپوفيز پسين ،توسط رشتههاي عصبي توليد ميشوند.
 )2دو نوع هورمون ترشح شده از هيپوفيز ،به حفظ تعادل آب بدن کمک ميکنند.
 )3یک گروه از یاختههاي عصبي ،همة هورمونهاي هيپوفيز پسين را توليد ميکنند.
 )4مویرگهاي خوني ،ارتباط مستقيم بين بخشهاي هيپوفيز و هيپوتاالموس را برقرار ميکنند.
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