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کدام یک از عبارتهای زیر ،در پی تحریک گیرندههای مکانیکی دیواره گلو رخ میدهد؟
الف ـ با ارسال پیام به مراکز مغزی پیامهای حرکتی مناسب به ماهیچههای دیواره مری منتقل میشود.
ب ـ تارهای ماهیچهای زبان کوتاهتر شده و موجب باال رفتن آن و چسبیدن به سقف حفره دهان میگردد.
ج ـ زبان کوچک در امتداد کام قرار گرفته و دهانه راه بینی را میبندد و راه نای نیز با پایین رفتن اپیگلوت بسته میشود.
د ـ با رسیدن امواج دودی به بخش انتهایی مری رشتههای اکتین و میوزین تارهای آن بخش در تماس بایکدیگر قرار میگیرند.
 )۲الف  -د

 )۱الف  -ج

 )۴ب  -د

 )۳ب  -ج

 - 2کدام گزینه درباره همه آنزیمهای روده باریک درست بیان شده است؟
 )۱پس از ورود به روده تغییر یافته و به صورت فعال در میآیند.
 )۲به درون ساختارهای لوله مانند موسوم به مجرا ترشح میشوند.
 )۳توسط سلولهایی تولید میشوند که سطح مجاری و حفرات را میپوشانند.
 )۴همواره فعالیت برون سلولی داشته و پس از ساخته شدن و نشانهگذاری به بیرون سلول ترشح میشوند.
 - 3چند مورد از عبارات زیر در ارتباط با دیافراگم و فعالیت آن صحیح است؟

 با فعالیت خود سبب تغییر فشار داخل شکمی و جریان خون سیاهرگهای مجاور میشوند.
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 با حرکت خود به باال و پایین در تنفس آرام و طبیعی مهمترین نقش را در حرکات ششها دارد.
 ژنهای مربوط به آنزیمهای تولیدکننده و تجزیه کننده گلیکوژن در سلولهای عضالنی دیافراگم بیان میشود.

 رگهایی چون بزرگ ساهرگ زیرین و آئورت و مری با گذر از آن موجب ارتباط حفرهی شکمی با حفره سینهای میگردند.
۱ )۱

c
.
h
۲ )۲

۴ )۴

۳ )۳

 - 4کدام عبارت در مورد همه سیاهرگهای بدن انسان درست است؟
 )۱قلب اولین اندامی است که خون آنها را دریافت میکند.
 )۲دارای دیوارهی ماهیچهای با قطر زیاد و مقامت کم هستند.
 )۳دریچههای النه کبوتری سبب تسهیل حرکت خون درون آنها میشوند.
 )۴مایع لنفی را از رگهای دستگاه لنفی دریافت و به گردش خون بازمیگردانند.
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 - 5کدام گزینه درباره مردی با گروه خونی  Bکه از این نظر ناخالص بوده و دارای  Rhمنفی میباشد ،نادرست است؟
 )۱قطعا دارای پادتن ضد  Aدر پالسمای خود است.
 )۲قطعا دارای پادتن ضد  Rhدر پالسمای خود است.
 )۳توانایی ایجاد دو نوع گامت از لحاظ گروه خونیهای خونی را دارد.
 )۴دارای آنزیم انیدرازکربنیک و آنتیژن  Bبر روی غشای اریتروسیتهای خود است.
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 - 6کدام عبارت درباره ی عملکرد کلیههای انسان نادرست است؟
 )۱در افراد گیاهخوار به طور معمول میزان ترشح در لولههای پیچخورده کمتر از سایر افراد است.
 )۲در پی افزایش ترشح از نورونهای درونریز هیپوتاالموس میزان بازجذب آب از نفرونها کاهش مییابد.
 )۳ماده زائد  CO(NH2)2در جهت شیب غلظت از لولههای جمع کننده ادرار خارج و جذب خون میگردد.
 )۴در پی از کار افتادن کلیههای فرد ،میزان گلبول سازی در مغز قرمز استخوانهای پهن کاهش مییابد.
 - 7چند مورد از موارد زیر وجه مشترک همهی میونها میباشد؟
 طول و قطر یکسانی دارند.

 در تماس مستقیم با غالف پیوندی اطراف خود هستند.

 دارای گیرنده غشایی برای هورمون تیروکسین میباشند.
 غشای شبکه آندوپالسمی صاف آنها دارای کانالهای کلسیمی هستند.
 هستههای متعدد آنها مجاور غشا پالسمایی قرار گرفتهاند.
۱ )۱

۲ )۲

۴ )۴

۳ )۳

 - 8در کلیهها درون بخش  ................لولهی هنله همانند لولهی پیچخوردهی  ................بازجذب  ................صرفانرژی انجام میپذیرد.
 )۱ضخیم صعودی – دور –  ،NaClبا

 )۲نازک نزولی – دور –  ،H2Oبدون

 )۳ضخیم نزولی – نزدیک –  ،H2Oبدون

 )۴نازک صعودی – نزدیک –  ،NaClبا
صفحه 1
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 - 9کدام عبارت درباره ساختار شبکیه چشم انسان نادرست بیان شده است؟
 )۱گیرندههای استوانهای شبکیه در سطح خلفی عنبیه در شدت نور کم ،بیشتر تحریک میشوند.
 )۲فراوانی گیرندههای مخروطی شبکیه در امتداد محور نوری کره چشم فراوانتر از سایر نقاط میباشد.
 )۳تغییر پتانسیل الکتریکی غشای عالوه بر گیرندههای نوری ،در نورونهای واقع در شبکیه نیز ایجاد میگردد.
 )۴قسمتی از شبکیه که عصب بینایی از آن خارج میگردد ،در پایینتر از محور نوری کره چشم قرار گرفته است.
 - 10در انسان کدام گزینه در ارتباط با سلولهای تمایزیافتهای که مستقیما توسط سلولهای بو تحریک میشوند ،صحیح نمیباشد؟
 )۱همانند سلولهای مجاور خود دارای مژکهایی در تماس با مایع مخاطی میباشند.
 )۲با گذر از منافذ جمجمه و مننژ سبب تغییر پتانسیل الکتریکی سلولهای پیاز بویایی میگردند.
 )۳هستهی آنها در مقایسه با سلولهای پوششی اطرافشان ،در سطح باالتری قرار گرفته است.
 )۴گیرندههای شیمیایی هستند که پس از تحریک شدن پیام عصبی را تولید و به مغز ارسال میکنند.
 - 11کدام عبارت در مورد غدهی پینه آل انسان صحیح است؟
 )۱در تشکیل دیواره پشتی بطن چهارم شرکت میکند.
 )۲غدهای به اندازهی بادام است که مالتونین ترشح میکند.
 )۳در پشت مغز میانی باالتر از برجستگیهای چهارگانه قرار دارد.
 )۴فعالیت آن در روز بر اثر دریافت اطالعات از بخشهای بینایی به حداکثر میرسد.
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 - 12کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
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در انسان الیه خارجی مننژ  .....................الیه میانی آن ......................
 )۲برخالف – در ایجاد سد خونی مغزی نقش ندارد.
 )۱برخالف – از دو الیه تشکیل شده است
 )۴همانند – مغز و نخاع را احاطه کرده و از آن محافظت می کند.
 )۳همانند – در تماس با ماده سفید نخاع قرار نمیگیرد.
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 - 13چند مورد در ارتباط با قشر غده فوق کلیه فردی سالم درست بیان شدن است؟

 تحت تاثیر هورمون تحریک کننده مترشحه از هیپوفیز میزان متابولیسم استروئیدها را افزایش میدهد.
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 با ترشح طوالنی مدت هورمون کورتیزول تعداد سلولهای دارای آنتیژن سرطانی در بدن افزایش مییابد.
 با اتصال به گیرندههای غشایی موجب تغییر شکل آن و تشکیل پیک دومین در سلولهای هدف میگردد.

 افزایش ترشح هورمونهای آن موجب کاهش فعالیت سلولهای ترشح کننده هورمون محرک فوق کلیه میگردد.
۱ )۱

۲ )۲

۳ )۳

o
o

۴ )۴

 - 14کدام عبارت در مورد انسان نادرست میباشد؟
 )۱ویتامین  Dتحت تاثیر هورمون مترشحه از غدد پاراتیروئید تغییر یافته و میزان جذب کلسیم را افزایش میدهد.
 )۲هورمونهای مهارکننده و آزاد کننده در محل اتصال ساقه هیپوفیز به هیپوتاالموس وارد گردش خون میگردند.
 )۳میزان فعالیت نوعی آنزیم در غشای گلبولهای قرمز تحت تاثیر هورمونهای تک آمینواسیدی تیروئید افزایش مییابد.
 )۴اکسی توسین برخالف هورمون آنتیدیورتیک موجب تماس رشتههای اکتین با میوزین در سلولهای هدف میگردد.
 - 15نمیتوان گفت به دنبال افزایش سطح .....................
 )۱آلدوسترون ،میزان تراوش در نفرونها افزایش مییابد.
 )۲کلسیم خون ،تراکم مادهی زمینهای استخوان افزایش مییابد.
 )۳پتاسیم خون ،پایداری محیط داخلی دچار اختالل شده که میتواند کشنده باشد.
 )۴گاسترین ،مویرگهای خونرسانی کننده به غدد معدی حالت اسیدی پیدا میکنند.
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