
نام آزمون: آقاي زیست

مباحث آزمون : انسان ( فصل 4 دهم و فصل 3 و 4
یازدهم )

VIP : دکتر ساالر فرضیسطح آزمون

در یک فرد سالم، در فاصله زمانی شروع صداي اول قلب تا خاتمه صداي دوم، کدام اتفاق روي می دهد؟ - 1

ثبت موج  در نوار قلب انقباض دو دهلیز راست و چپ

انتشار پیام الکتریکی از گره پیشاهنگ به گره دوم ثبت موج  در منحنی نوار قلبی (الکتروکاردیوگرام)
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کدام عبارت صحیح است؟ - 2

هر پروتئینی که در تنظیم  خون نقش مهم دارد، قطعا در خوناب وجود دارد.

درصد حجم آب در خوناب از درصد یاخته هاي خونی بیشتر است.

هر پروتئینی که در خوناب در فرایند انتقال مواد نقش دارد، در مبارزه با عوامل بیماري زا دخالت دارد.

هر مادة دفعی در خوناب حاصل تبادل دائم مادة بین یاخته اي با خون است.

PH

در بدن یک فرد بالغ، .................. (با تغییر) - 3

اختالل در فعالیت ماهیچه هاي اسکلتی بدن، می تواند ناشی از اختالل در دستگاه درون ریز بدن باشد.

به هنگام انقباض انواع ماهیچه ها، همواره ناقلین عصبی، به غشاي یاختۀ ماهیچه متصل می شوند.

در سر پهن تر استخوان بازو، فقط رباط یکی از استخوان هاي ساعد، به سطح استخوان بازو متصل می شود.

در بافت استخوانی متراکم، هر مجراي هاورس حاوي سرخرگ هاي تغذیه اي به همراه مغز استخوان می باشد.

چند مورد در ارتباط با هورمون گلوکاگون صحیح است؟ - 4
الف) ترشح آن، سبب تبدیل گلوکز به گلیکوژن می شود.

ب) ترشح آن طی مکانیسم بازخورد منفی و از طریق غلظت قند خون تنظیم می شود.
ج) ترشح دراز مدت هورمون محرك فوق کلیه موجب کاهش ترشح آن می شود.

د) موجب افزایش فشار اسمزي سلول هدف می شود.
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کدام عبارت درست است؟ - 5
«در انسان سالم به طور معمول، هورمون مترشحه از .................. به طور مستقیم سبب .................. می شود.»

هیپوفیز پسین - افزایش تولید شیر هیپوتاالموس - افزایش ترشح آلدوسترون

هیپوفیز پسین - کاهش آب خون بخش مرکزي فوق کلیه - افزایش برون ده قلب

در یک تار ماهیچه اي اسکلتی، زمانی که یون هاي کلسیم در جهت شیب غلظت از شبکۀ آندوپالسمی خارج می شوند، نمی توان گفت .................. .(با - 6
تغییر)

پروتئین هاي اکتین در دو نیمۀ هر سارکومر به یکدیگر نزدیک می شوند. طول سارکومر کوتاهتر می شود و دو خط   به هم نزدیکتر می شود.

طول بخش تیره تغییر نمی کند، ولی طول بخش روشن کوتاهتر می شود. طول پروتئین هاي میوزین کوتاهتر می شود و آنها به خط  نزدیکتر می شوند.
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چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ - 7
«می توان گفت کسانی که .................. هستند، میزان هورمون .................. در خوناب آن ها افزایش می یابد.»

الف) داراي اختالل در ترشح و عملکرد صفرا - پاراتیروئیدي
ب) مبتال به پرکاري غده هاي پاراتیروئید - کلسی تونین

ج) مبتال به دیابت شیرین نوع  - گلوکاگون
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با توجه به شکل مقابل و در ارتباط با زردپی عضله دوسر بازو، کدام گزینه درست است؟ - 8
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، به انتهاي دو استخوان در محل مفصل متصل می شود. همانند بخش 

، داراي یاخته هاي دوکی شکل و مادة زمینه اي فراوان م  باشد. برخالف بخش 

، توسط رگ هاي خونی یاخته هاي خود را تغذیه می کند. برخالف بخش 

همانند بخش 2، حاوي رشته هاي االستیک و کشسان تولید شده توسط یاخته هاي خود می باشد.
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چند مورد دربارة رشته هاي پروتئینی انقباضی ماهیچۀ اسکلتی درست بیان شده است؟ - 9

 هر رشتۀ اکتین، به یک خط  متصل می باشد.

 هر مولکول میوزین، از دو رشتۀ به هم پیچیده تشکیل شده است.

 هر رشته اکتین، داراي چندین محل اتصال براي سرهاي مولکول هاي میوزین می باشد.

 فقط مولکول هاي میوزین، در طی انقباض در تماس با یون هاي کلسیم قرار می گیرند.
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کدام گزینه عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟  - 10
«دستگاه درون ریز بدن انسان .................. دستگاه عصبی، ..................»

همانند- داراي یاخته هایی با غشاي پایه در سطح زیرین خود می باشد.

برخالف- می تواند به طور مستقیم بر فعالیت همۀ یاخته هاي زنده و سالم بدن انسان تاثیرگذار باشد.

همانند- همۀ پیک هاي شیمیایی خود را تا فواصل دوري نسبت به یاختۀ ترشح کننده منتقل می کنند.

برخالف- همۀ پیک هاي شیمیایی خود را به جریان خون ترشح می کند.

در ارتباط با ماده اي که بیشتر انرژي الزم براي انقباض ماهیچه هاي اسکلتی بدن انسان را تأمین می کند، کدام عبارت زیر صحیح است؟ - 11

همواره براي تولید  از آن، به اکسیژن نیاز است.

همواره حاصل آب کافت نشاسته به کمک آنزیم هاي گوارشی در لوله گوارش می باشد.

به طور مستقیم با مصرف  به یاخته هاي داراي ریز پرز وارد می شود.

بدون اثر هورمون انسولین، می تواند به برخی یاخته هاي زنده بدن وارد شود.
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کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ - 12
«در غدة شکل مقابل، بخش ب ..................  بخش الف ..................»

همانند - توسط کپسول پیوندي احاطه کننده کلیه ها محافظت می شود.

برخالف - ممکن نیست تحت تأثیر مستقیم هورمون هاي  و  هیپوفیزي قرار بگیرد.

همانند - با ترشح نوعی هورمون، از طریق افزایش حجم خون، فشارخون را افزایش می دهد.

برخالف - با ترشح نوعی پیک شیمیایی، می تواند ظرفیت حیاتی شش ها را افزایش دهد.
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کدام گزینه ، عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟ « در بدن فردي سالم، در صورت افزایش ترشح .................. - 13
از غده شکل مقابل ..................»

هورمون هاي یددار – میزان ترشح نوعی هورمون آزاد کننده هیپوتاالموسی کاهش می یابد.

هر نوع هورمون – فعالیت یاخته هاي بافت ماهیچه اي همانند بافت استخوانی تغییر می کند.

هورمون هاي تیروئیدي – میزان تولید انرژي زیستی در یاخته هاي زنده افزایش می یابد.

CO2هر پیک شیمیایی دوربرد – گیرنده هاي حساس به افزایش  در ساقۀ مغز بیشتر تحریک می شوند.
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در شکل مقابل، به دلیل .................. دریچه هاي .................. ، می توان با قاطعیت گفت .................. - 14

بسته بودن -  و  - هیچ یک از حفرات قلبی در حالت استراحت نیستند.

بسته بودن -  و  - هیچ یک از حفرات قلبی در حالت انقباض نیستند.

باز بودن -  و  - همۀ حفرات قلبی در حال استراحت اند.

باز بودن -  و  - فشار خون همۀ حفرات قلبی کمتر از آئورت است.
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کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ - 15
«در انسان، .................. غیر طبیعی هورمون .................. سبب می شود تا .................. پیدا کند.»

کاهش- انسولین - میزان فراوان ترین مادة آلی ادرار، افزایش افزایش - تیروئیدي - میزان مصرف گلوکز توسط یاخته هاي زنده، افزایش

کاهش - ضد ادراري - میزان تحریک گیرنده هاي اسمزي زیرنهنج، کاهش افزایش - کورتیزول - میزان فعالیت یاخته هاي درشت خوار، کاهش

در یک انسان سالم و بالغ، وقتی از باال به قلب نگاه می کنیم و در حالتی که دریچۀ سینی سرخرگ ششی در سمت راست قرار دارد، .................. دریچۀ - 16
..................

جلویی ترین- در محل جدا شدن سرخرگ هاي تغذیه کننده الیۀ ماهیچه اي قلب قرار دارد.

عقبی ترین- توسط یک سري طناب هاي ماهیچه اي به دیوارة درون شامۀ بطن متصل است.

بزرگ ترین- داراي یاخته هاي نزدیک به هم با فضاي بین یاخته اي کم در ساختار خود می باشد.

کوچک ترین- در اطراف خود داراي نوعی بافت پیوندي عایق بوده که مانع انتشار پیام از الیۀ ماهیچه اي دهلیز به بطن می شود.

الف

ب

با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟ (با تغییر) - 17
«در غدة فوق کلیه انسان، بخش (ب) .................. بخش (الف)، ..................»

همانند - توسط بافت پیوندي رشته اي کپسول کلیه محافظت نمی شود.

برخالف - می تواند با ترشح نوعی هورمون، ظرفیت حیاتی شش ها را افزایش دهد.

همانند - با اثر بر فعالیت ضخیم ترین الیۀ دیوارة قلب، فشار خون انسان را افزایش می دهد.

برخالف - هورمونی که ترشح طوالنی مدت آن می تواند منجربه کاهش دیاپدز نوتروفیل ها در بدن  شود، را ترشح نمی کند.
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کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟ - 18
«باتوجه به شکل مقابل دربارة قلب انسان سالم می توان گفت .................. »

یاخته هاي بخش  همانند یاخته هاي ماهیچۀ دلتایی، در ساختار خود اکتین و میوزین دارند.

، زوائد رشته مانند یاخته هایی متعلق به بافت عصبی مشاهده می شود. در بطن، در بخش  همانند بخش 

یاخته هاي بخش  همواره با خون داراي اکسیژن در تماس می باشند.

هر یک از یاخته هاي (سلول هاي) بخش  توانایی تولید انواعی از رشته هاي پروتئین را در مادة زمینه اي براساس اطالعات  خود دارند.
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در یک فرد سالم و بالغ، در هنگام فعالیت ماهیچه توأم، .................. بالفاصله پس از .................. صورت می گیرد. - 19

کوتاه شدن طول نوار تیره - جدا شدن  از میوزین تولید مولکول فسفات - اتصال سر اکتین به میوزین

نزدیک شدن خطوط  به هم - ایجاد موج تحریکی در غشا جدا شدن سر میوزین از اکتین - اتصال  به سر میوزین
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در هر نوع دیابت در بدن انسان بالغ می توان .................. همانند .................. را مشاهده کرد. - 20

افزایش میزان تراوش در گلومرول کلیه - به هم خوردن هومئوستازي گردش خون

افزایش نسبت سطح به حجم یاخته هاي چربی - ترشح بیشتر یون هاي هیدروژن در نفرون ها

افزایش فشار اسمزي ادرار - تحریک بیشتر گیرنده هاي شیمیایی اسمزي موجود در هیپوتاالموس

تحریک برخی نورون هاي تولید کنندة پیک شیمیایی در هیپوتاالموس - تغییر در تنظیم بیان ژن برخی یاخته ها

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ - 21
«هر بخشی از بدن یک فرد سالم که .................. ، حاوي مویرگ هایی است که .................. »

یاخته هاي آن در تولید کلسترول و لسیتین نقش دارد - فاصلۀ یاخته هاي پهن و نازك دیوارة آن ها بسیار زیاد است.

تحت تأثیر ترشحات غدد فوق کلیوي، فشار خون را افزایش می دهد - یاخته هاي بافت پوششی آن با همدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند.

خون غنی از  خود را از طریق سیاهرگ  باب به قلب هدایت می کند - با داشتن الیه اي پروتئینی ضخیم، عبور پروتئین هاي درشت را محدود می کند.

لیپیدهاي کیلومیکرون ها در آنجا ذخیره می شود - یاخته هاي پوششی سنگفرشی آن با فاصله گرفتن از هم حفراتی را ایجاد کرده اند.

CO2

کدام گزینه در مورد امواج قلب و تغییرات فشار و میزان خون درون حفرات قلبی صحیح است؟ - 22

، فشار خون در دهلیزها به مقدار بسیار زیادي افزایش می یابد. کمی پس از  موج 

در انتهاي سیستول بطنی، فشار خون در آئورت همانند بطن چپ کم می شود.

در زمان ثبت موج  بیشترین میزان خون در دهلیزها وجود دارد.

در میانۀ سیستول بطنی برخالف سیستول دهلیزي، فشار خون در دهلیز چپ افزایش می یابد.
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با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ - 23
«زمانی که در هر ماهیچۀ اسکلتی انسان، شکل سارکومرها در حال تبدیل از .................. به .................. است، به طور حتم .................. »

»- استخوان هایی در دو طرف این عضله در حال نزدیک شدن به هم هستند. » -« »

»- در تارهاي ماهیچۀ متقابل آن، خطوط  سارکومرها در حال نزدیک شدن به هم هستند. » -« »

»- یون هاي کلسیم با مصرف انرژي زیستی، به سرعت به درون شبکۀ آندوپالسمی وارد می شوند. » -« »

»- در غشاي یاخته و غشاي شبکۀ آندوپالسمی،  توسط برخی پروتئین ها در حال مصرف شدن است. » -« »
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می توان گفت در بدن انسان، هنگامی که مغز زرد استخوان به مغز قرمز تبدیل شود .................. - 24

ممکن است درصد حجمی سلول هاي خونی فرد کاهش یافته باشد. فعالیت سلول هاي اصلی غدد دیوارة معده افزایش می یابد.

فعالیت همۀ سلول هاي کبدي و کلیوي براي ترشح اریتروپویتین افزایش می یابد. قطعًا میزان اکسیژن ورودي به شش هاي فرد کاهش یافته است.

در رابطه با بدن انسان سالم و بالغ کدام گزینه نادرست است؟ - 25

در زمان انقباض عضلۀ دوسر بازو، گیرنده هاي حس وضعیت در عضلۀ جلوي بازو همانند عضلۀ پشت بازو، می توانند پیام عصبی به مغز ارسال کنند.

عضلۀ اسکلتی دوسر بازو همانند عضلۀ اسکلتی پشت بازو، همواره پیام هاي عصبی حرکتی را از طریق اعصاب خارج شده از نخاع دریافت می کنند.

در بدن انسان، زردپی عضلۀ سه سربازو همانند زردپی عضلۀ دوسر بازو، به استخوان زندزبرین موجود در ساعد دست متصل می شود.

در زمان تحریک گیرنده هاي درد موجود در عضلۀ دوسر بازو، ممکن است گیرنده هاي حس وضعیت پیام عصبی حسی تولید کنند.
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چند مورد براي تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟ - 26
«افزایش ..................  در بدن انسان نمی تواند از اثرات افزایش هورمون (هاي) ..................  باشد.»

 الف) حجم خون درون سرخرگ ها- غدد مغزي
ج) احتمال بروز خیز- غدد فوق کلیوي

ب) مصرف اکسیژن در یاخته ها- تیروئیدي
 د) مصرف مولکول هاي آب در کبد- غدة پانکراس
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کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «کاهش غیرطبیعی تولید هورمون ها در غدة ..................  ممکن نیست سبب ..................  - 27
شود.»

هیپوفیز پیشین- کاهش تقسیم یاخته هاي نوعی بافت پیوندي نوزاد هیپوفیز پیشین- اختالل در عملکرد غدد شیري مادر داراي نوزاد یک ماهه

پاراتیروئید- حفظ هم ایستایی یون کلسیم در بدن انسان تیروئید- اختالل نمو دستگاه عصبی مرکزي نوزاد

کدام گزینه در رابطه با هر غدة درون ریزي در بدن انسان سالم و بالغ که توسط استخوان هاي جمجمه محافظت می شود، درست است؟ - 28

در تنظیم ترشحات دیگر غدد درون ریز بدن نقش دارد. فعالیت هر یاختۀ سازندة آن در نوار مغزي ثبت می شود.

همانند غدد بزاقی، یاخته هاي آن موادي را به درون خون وارد می کنند. توسط یاخته هاي پوششی خود به تولید و ترشح هورمون ها می پردازد.

چند مورد دربارة «همۀ یاخته هاي خونی واجد زوائد که ضمن گردش در خون، در بافت هاي بدن انسان نیز پراکنده می شوند» صادق است؟ - 29
الف) تنها یک هسته دارند.

ب) توانایی تولید چندین نوع یاخته را دارند. 
ج) از بدن در برابر عوامل خارجی دفاع می کنند.

د) در دوران جنینی تنها در کبد و طحال ساخته می شوند.
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در انسان، «همۀ رگ هایی که خون را به سمت بافت هاي مختلف بدن هدایت می کنند»، چه مشخصه اي دارند؟ - 30

مبادلۀ سریع مولکول ها را بین خون و یاخته هاي بدن از طریق انتشار، آسان تر می کنند.

یک الیه از یاخته هاي بافت پوششی در دیوارة آنها وجود دارد.

در دیوارة آنها، ماهیچه هاي صاف فراوان یافت می شود.

بافت پیوندي، الیۀ خارجی دیوارة آنها را می سازد.

در خون ریزي هاي محدود  ..................  خونریزي هاي شدید،  .................. - 31

، به منظور انعقاد خون و تشکیل لخته الزم است. برخالف - وجود یون کلسیم و ویتامین 

برخالف - اجتماع و چسبندگی ِگرده ها جهت جلوگیري از خون ریزي مشاهده نمی شود.

همانند - نوعی قطعات یاخته اي پر از ترکیبات فعال، داراي نقشی مهم می باشند.

همانند - ِگرده هاي آسیب دیده، آنزیم پروترومبیناز ترشح می کنند.

K

کدام گزینه دربارة «همۀ رگ هاي خونی که با داشتن فضاي داخلی وسیع و دیواره اي با مقاومت کمتر، می توانند بیشتر حجم خون را در خود جاي - 32
دهند»، صحیح است؟

باقیماندة فشار سرخرگی باعث ادامۀ جریان خون در آنها می شود.

حرکت خون در آنها به انقباض ماهیچه هاي اسکلتی وابسته نیست.

دریچه هاي النه کبوتري آنها در هنگام انقباض هر ماهیچۀ مجاورشان باز می شوند.

افزایش حجم قفسۀ سینه به هنگام انقباض ماهیچه هاي شکمی، باعث جریان خون در آنها می شود.
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چند مورد دربارة «خون موجود در هر رگ خونی بدن انسان سالم» درست است؟  - 33
الف) از انواع یاخته ها، رشته هاي پروتئینی و مادة زمینه اي تشکیل شده است.

ب) در پایان مسیر گردش خون ششی یا عمومی به دهلیزها وارد می شود. 
ج) به طور منظم و یک طرفه در رگ هاي خونی جریان دارد. 

د) اکسیژن کم، اما کربن دي اکسید زیادي دارد.

4321

چه تعداد از موارد زیر به ترتیب در رابطه با بافت استخوانی متراکم و اسفنجی بدن انسان، به درستی بیان شده است؟ - 34
الف) فاقد یاخته هاي سازندة یاختۀ میلوئیدي می باشد.

ب) یاخته هاي آن همانند برخی بیگانه خوارها، داراي رشته هاي سیتوپالسمی است.
ج) در تماس با یاخته هاي هدف هورمون اریتروپویتین است.

د) یاخته هاي آن توانایی تشکیل پیوند اشتراکی در میان یاختۀ خود را دارد.

3 − 32 − 22 − 44 − 3

بالفاصله پس از شنیدن صداي اول قلب در یک فرد سالم،  .................. - 35

خون در دهلیزها جمع می شود. فشار خون در بطن ها شدیداً افت می کند.

دریچه هاي دهلیزي- بطنی بسته می شوند. دریچه هاي سینی بسته می شوند.
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