
انتشار تسهیل شده و گذرندگی (اسمز) هر دو فرآیندي در ارتباط با انتشار می باشند. انتشار جریان مولکول ها از جاي پر غلظت به جاي گزینه 3 - 1
کم غلظت است.

بررسی موارد در سایر گزینه ها:

: در انتشار تسهیل شده و انتقال فعال (در هر دو) پروتئین هاي غشا نقش دارند. گزینۀ 

: در انتشار تسهیل شده  مصرف نمی شود. گزینۀ 

: در انتشار تسهیل شده ترکیبات در جهت شیب غلظت جا به جا می شوند.  گزینۀ 

جمله هاي الف و ب نادرستند چون عامل داخلی توسط یاخته هاي کناري غده هاي معده که کلریدریک اسید هم ترشح می کنند، ترشح گزینه 4 - 2

می شوند و عامل داخلی براي جذب ویتامین   در روده الزم است نه معده.
بقیه ي جمله ها درست هستند.

گزینه 3  که کلسترول زیادي دارد و به دیواره سرخرگ ها چسبیده و مسیر عبور خون را تنگ و نهایتاً مسدود می کند. - 3

ترشحات پانکراس، کبدو غدد بزاقی به درون لوله گوارشی می ریزد. ترشحات  مخاطی ناي به درون ناي ترشح شده و به همراه گزینه 3 - 4
ناخالصی هاي به دام افتاده در آن با حرکات ضربانی مژك ها به سمت حلق رانده می شوند.

آب به روش اسمز و بدون صرف انرژي زیستی جابه جا می شود. مولکول گلوکز و آمینواسیدها توسط بازجذب فعال در کلیه جابه جا گزینه 3 - 5
می شوند. بعضی از داروها با فرآیند ترشح وارد گردیزه می شوند نه همۀ آنها.

به هر یک از هرم ها و ناحیۀ قشري مربوط به آن، یک لپ کلیه گفته می شود. گزینه 1 - 6

سرخرگ هاي آوران، گلومرول را می سازند و سرخرگ وابران از گلومرول هاي خارج شده و شبکۀ دوِر لوله اي را می سازد. از شبکۀ دوِر گزینه 1 - 7
لوله اي، مویرگ ها به هم می پیوندند و سیاهرگ هاي کوچکی به وجود می آورند که سرانجام سیاهرگ کلیه را می سازند.

فقط مورد  «ج» نادرست است. گزینه 1 - 8
بررسی موارد:

الف) بافت پیوندي زیر بافت پوششی لولۀ گوارش، بافت پیوندي سست است که مادة زمینه اي و یاخته ها و انعطاف آن از بافت پیوندي متراکم
بیش تر اما میزان رشته هاي کالژن و مقاومت آن کم تر است. (درست)

ب) بافت پیوندي سست در همۀ الیه هاي لوله گوارش وجود دارد. (درست)
ج) رشته هاي کالژن در بافت پیوندي سست و متراکم جزء مادة زمینه اي محسوب نمی شوند. (نادرست)

د) مقدار و نوع رشته ها و مادة زمینه اي در انواع بافت پیوندي متفاوت است. (درست)

خروج اغلب آمینواسیدها (نه همۀ آنها) از سلول هاي پوششی پرز همانند خروج گلوکز از این سلول ها، توسط انتشار تسهیل شده صورت گزینه 1 - 9
می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها: 

) مولکول هاي حاصل از گوارش لیپیدها، مولکول هاي اسید چرب و مونوگلیسریدها هستند که طی  مرحلۀ زیر جذب می شوند: -گزینۀ 

- شکل گیري مجدد - انتشار (بدون صرف انرژي) مولکول هاي اسید چرب  مونوگلیسریدها به طور جداگانه به درون سلول هاي پرز 

- قرارگیري کنار هم تري گلیسریدها  فسفولیپیدها  کلسترول  پروتئین در داخل شبکۀ آندوپالسمی سلول تري گلیسرید درون سلول پرز 
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- ورود - ورود کیلو میکرون ها به مویرگ لنفی  - اگزوسیتوز (با صرف انرژي) کیلو میکرون ها به فضاي بین سلولی  پرز و تشکیل کیلو میکرون 

- ذخیره شدن کیلو میکرون ها در کبد یا بافت چربی  کیلو میکرون ها از رگ لنفی به رگ خونی از طریق سیاهرگ هاي زیر ترقوه اي چپ و راست 

- تبدیل کیلو میکرون به لیپوپروتئین ها در سلول هاي کبدي.
پس همانطور که مشاهده می شود خروج مولکول هاي حاصل از گوارش لیپیدها از سلول هاي پوششی پرز بر خالف ورود آنها با صرف انرژي زیستی

است.

) گلوکز و بیشتر آمینواسیدها با روش هم انتقالی با سدیم از فضاي روده وارد سلول هاي پوششی پرز روده می شوند و سپس با روش انتشار -گزینۀ 
تسهیل شده از سلول هاي پوششی پرز روده خارج و وارد مایع بیِن سلولی شده و وارد خون می شوند.

)خروج گیلو میکرون ها از سلول هاي پوششی پرز روده از طریق اکزوسینتور و جذب ویتامین  از طریق آندوسیتوز می باشد که هر دو گزینۀ 
فرآیند با تشکیل کمینه هاي غشایی همراه است.

فقط مورد (ب) جمله را به درستی تکمیل می کند. گزینه 1 - 10
الف) جذب موادغذایی در رودة کرم خاکی صورت می گیرد. / ب) تنفس کرم خاکی از نوع پوستی و تنفس در ملخ از نوع نایدیسی است. / ج) قلب

اصلی در هر دو جاندار لوله اي شکل است. / د) سامانۀ دفعی در ملخ از نوع لوله هاي مالپیگی است.

تعداد سرخرگ هاي اکلیلی ( عدد) و تعداد سیاهرگ هاي اکلیلی (یک عدد) می باشد. در نتیجه تعداد سیاهرگ هاي اکلیلی نصف گزینه 3 - 11
سرخرگ هاي اکلیلی است.

سرخرگ آوران به مویرگ و سرخرگ وابران ختم می شود. گزینه 2 - 12
بررسی سایر گزینه ها:

) شاخه هاي سرخرگ وابران با پیوستن به هم، سیاهرگ هاي کوچک را بوجود می آورند.

) سرخرگ آوران قطر بیشتري نسبت به سرخرگ وابران دارد.

) سرخرگ آوران سرخرگ وابران هردو خون روشن دارند.   

پودوسیت ها با ایجاد فاصله هاي شکاف مانند، باعث امکان نفوذ مواد به گردریزه می شوند. گزینه 4 - 13
بررسی سایر گزینه ها:

) مویرگ هاي لنفی به صورد دوطرفه می باشد زیرا این مویرگ ها داراي انتهایی بسته می باشند.

) در بخش پایین رو هنله، سیاهرگ هایی دیده می شوند که داراي خون تیره هستند.

) هر رگی که به ابتداي نفرون ها یعنی کپسول بومن وارد می شود نوعی سرخرگ است که حاصل انشعاب سرخرگ بین هرمی می باشد.

همۀ موارد درست هستند. گزینه 4 - 14
الف) درست، ترکیبات ترشح شده از یاخته هاي اصلی پپسینوژن می باشد که تأثیري در فعال شدن پپسینوژن (خودش) ندارد.

نکته: پپسین که در فعال شدن پپسینوژن نقش دارد، در حفرة معده تشکیل می شود. یعنی از سلول هاي اصلی ترشح نمی شود.
ب) درست، پروتئاز هاي لوز المعده درون رودة باریک ریخته و آنجا فعال می شوند.

ج) درست، با توجه به شکل سلول هاي کناري معده بزرگ تر از سلول هاي اصلی هستند.
د) درست، سلول هاي پوششی دیوارة روده پس از جداشدن از دیوارة روده قدرت ترشح آنزیم هاي گوارشی را دارند. (پس از مرگ)
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یاختۀکناری

یاختۀاصلی

یاختۀ ترشح کنندۀ
ھورمون

پپسین

: رودة بزرگ : کبد،  : معده،  : چینه دان،  گزینه 4 - 15
در کبد انسان، از مواد جذب شده، گلیکوژن و پروتئین ساخته می شود و موادي مانند آهن و برخی ویتامین ها نیز در آن ذخیره می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

»: در انسان روده بزرگ، آب و یون ها را جذب می کند. ورود مواد به محیط داخلی بدن، جذب نام دارد. گزینۀ «

»: معدة و کیسه هاي معدة ملخ، آنزیم هایی ترشح می کنند که به پیش معده وارد می شوند. جذب مواد غذایی در معده ملخ انجام می شود. گزینۀ «

»: در ملخ، ادامۀ گوارش کربوهیدرات ها و ذخیره و نرم شدن غذا در چینه دان انجام می شود. گزینۀ «
موارد الف، ج و د درست هستند. گزینه 1 - 16

عالمت سؤال، مرحلۀ انقباض بطن ها را نشان می دهد.

 موج  اندکی پیش از پایان انقباض بطن ها و بازگشت آنها به حالت استراحت.

مپوکارد در کتاب  ماهیچه قلب
بررسی همۀ موارد:

مورد الف) در هنگام انقباض بطن ها، دریچه هاي سینی باز هستند.
مورد ب)  بین دهلیزها و بطن ها دریچه اي وجود دارد که در هنگام شروع انقباض بطن ها از بازگشت خون به دهلیزها جلوگیري می کند.

مورد ج) در مرحلۀ میانی انقباض بطن ها، فشار خون در سرخرگ هاي ششی و آئورت افزایش می یابد. (فشار خون آئورت از  در ابتداي انقباض

بطن ها به  در میانه سیستول بطنی می رسد.)
مورد د) در مرحلۀ انقباض بطن ها، دهلیزها در حال استراحت هستند.

بررسی موارد: گزینه 2 - 17
مورد اول) جذب مواد حاصل از گوارش در رودة جانور صورت می گیرد. دقت کنید که در هزار ال آب جذب می شود؛ ولی آب محصول گوارش شیمیایی

نمی باشد. (درست)
مورد دوم) غذاي دوباره جویده شده بعد از ورود به سیرابی و نگاري وارد هزارال می شود. (نادرست)

مورد سوم) دقت کنید آنزیم هاي تجزیه کنندة سلولز توسط میکروب ها تولید می شود، نه یاخته هاي دیوارة معده! (نادرست)
مورد چهارم) دقت کنید شیردان با ترشح آنزیم ها، در گوارش سایر کربوهیدرات ها نقش دارد. اما نگاري خودش آنزیم تولید نمی کند؛ بلکه آنزیم هاي

تولید شده توسط میکروب ها، در گوارش نقش دارند. (درست)
با توجه به شکل زیرغدد ترشح کننده در الیۀ مخاط و زیرمخاط دیده می شوند. یاخته هاي ماهیچه اي در الیۀ مخاطی حضور دارند. گزینه 2 - 18

همچنین در ساختار زیر مخاط در دیوارة رگ هاي خونی ماهیچه هاي صاف مشاهده می شود.
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ماھیچھ ھای حلقوی
]ماھیچھ ھای طولی

ماھیچھ مخاطی
بافت پیوندی
بافت پوششی

فضای روده

[

غده
غده

سیاھرگ

سرخرگ
عصبی

بافت پیوندی
بافت پوششی [

زیر مخاطی

:ماھیچھ ای

:مخاطی

:بیرونی

بررسی سایر گزینه ها:

»:  بافت پوششی سطحی در الیۀ مخاط و الیۀ بیرونی دیده می شود. بافت پوششی مخاط در ترشح و جذب مواد نقش دارد. الیۀ بیرونی گزینۀ «
بخشی از صفاق است که اندام هاي درون شکم را از خارج به هم وصل می کند.

»:  بافت پیوندي متراکم در هر الیه لولۀ گوارش یافت نمی شود. گزینۀ «

»:  شبکۀ عصبی در الیۀ زیر مخاط و الیۀ ماهیچه اي دیده می شود. حرکات روده و خرد و نرم کردن غذا مستقیماً توسط الیۀ ماهیچه اي گزینۀ «
صورت می گیرد.

تراوایی نسبی غشاي یاخته باعث می شود برخی مواد مثل بعضی یون ها نتوانند از آن عبور کنند. پس بعضی یون ها توانایی عبور از گزینه 4 - 19
سطح خارجی را ندارند. به معنی دیگر سطح خارجی غشا توانایی عبور برخی یون ها را ندارد.

بررسی گزینه ها:

) مواد محلول در آب نمی توانند از لیپید هاي غشا عبور کنند. گزینۀ 

) پروتئین هاي سطح درونی غشا در تماس با کربوهیدرات نیستند. گزینۀ 

) در سطح سمت درونی غشا، دو نوع لیپید (فسفولیپید و کلسترول) قرار گرفته اند. گزینۀ 

الیۀ ماهیچه اي زیرالیۀ مخاطی همانند الیۀ ماهیچه اي (دو قسمت طولی و حلقوي) توانایی تحریک پذیري را با بافت عصبی دارد. گزینه 4 - 20
بررسی سایر گزینه ها:

) بالفاصله زیر یاخته هاي پوششی، غشاي پایه قرار دارد و زیر آن الیۀ ماهیچه اي است که تحریک پذیر است. گزینۀ 

) الیۀ ماهیچه اي در اتصال با زیر مخاط پر عروق قرار دارد؛ اما این یاخته ها ماهیچۀ صاف هستند که برخالف ماهیچۀ قلبی منشعب نیستند. گزینۀ 

) شبکۀ تولید شده در یاخته هاي پوششی غشاي پایه است که زنده نیست. گزینۀ 

پیام عصبی که منجر به انقباض ماهیچۀ بین دنده اي داخلی می شود، بازدم عمیق را آغاز می کند. حین بازدم عمیق حجم جاري قبًال از گزینه 2 - 21
شش خارج  شده است.
بررسی سایر گزینه ها:

) پیام عصبی ارسال شده از ماهیچۀ نایژه ها و نایژك ها در صورت پر بودن بیش از اندازة ریه، از خارج مغز به بصل النخاع می رود و باعث پایان گزینۀ 
دم می شود.

) گیرندة حساس به کربن دي اکسید در مغز وجود دارد. اگر بی کربنات حاصل انیدراز کربنیک تجزیه شود، کربن دي اکسید پدید می آید. گزینۀ 

) مجاري هادي درون ریه نایژه و نایژك تا نایژك انتهایی هستند. پیام هاي پل مغزي به بصل النخاع می رود که توانایی دریافت پیام به طور گزینۀ 
مستقیم از نایژه ها و نایژك ها را دارد.
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گزینه 3 سرخرگ و  سیاهرگ هستند. - 22
مقاومت در مقابل تغییرات مقدار خون بر عهدة الیۀ ماهیچه اي سرخرگ ها و سیاهرگ ها است. به همین دلیل در سرخرگ هاي کوچک الیۀ خارجی

کمتر و الیۀ میانی ضخیم تر است و مقاومت بیشتري به جریان خون دارند.
بررسی سایر گزینه ها:

): الیۀ ماهیچه اي در سرخرگ ها توانایی هدایت پیام انقباضی بطن را دارد. گزینۀ (

): دریچه هاي النه کبوتري خون را می توانند در پشت خود نیز متوقف کنند؛ اما دریچه هاي سرخرگی جریان خونی سرخرگ به سمت بطن گزینۀ (
را فقط مسدود می کنند.

): هر دو رگ، الیۀ درونی از بافت پوششی دارند که در مجاورت غشاي پایۀ غیرزنده قرار دارد. گزینۀ (

کم ترین ارتفاع قلۀ موج نسبت به خط پایۀ موج  است که هنگام انقباض دهلیزها ثبت می شود. گزینه 2 - 23
بررسی سایر گزینه ها:

): بیشترین شیب خط (افزایش فعالیت در واحد زمان) یعنی بیشترین ارتفاع در کوتاه ترین زمان که مربوط به موج  (مرحلۀ با بیشترین گزینۀ (

زمان باز بودن دریچه ها) نیست و موج  است.

): آخرین افزایش فشار در چرخۀ قلب مربوط به سرخرگ ها و فشار خون آنها است. این حداکثر افزایش در وسط انقباض بطن ها است و گزینۀ (
دریچه هاي سرخرگی باز هستند.

): طوالنی ترین فعالیت مربوط به موج  است که بعد از شنیدن طوالنی ترین صداي بسته شدن دریچه اي (صداي اول) است. گزینۀ (
در پرنده غذا پس از خروج از چینه دان وارد معده می شود که گوارش شیمیایی در آن رخ می دهد و معده قادر به ترشح آنزیم هاي گزینه 3 - 24

گوارشی می باشد و در ملخ غذا پس از خروج از چینه دان وارد پیش معده می شود که فاقد توانایی ترشح آنزیم هاي گوارشی است.
رد سایر گزینه ها:

) در ملخ، غذا پس از خروج از چینه دان وارد پیش معده می شود که قادر به ترشح آنزیم نمی باشد و حجم آن نیز کمتر از چینه دان است و گزینۀ 
در پرنده نیز غذا از چینه دان وارد معده می شود که حجم آن کمتر از چینه دان است.

) در پرنده غذا پس از خروج از چینه دان وارد معده و سپس سنگدان و بعد وارد روده می شود پس غذا از چینه دان وارد روده نمی شود.  گزینۀ 

) در ملخ نیز غذا پس از خروج از چینه دان وارد پیش معده می شود در پیش معده هم گوارش مکانیکی و هم گوارش شیمیایی انجام  گزینۀ 
می شود.

مواد می توانند یا با انتشار از عرض غشا در جهت شیب غلظت جابه جا شوند یا با انتشار از منافذ مویرگ. گزینه 4 - 25

فشار خون

جریان بھ خارجفشار اسمزی

جریان بھ داخل

ورود مواد
مویرگ

خروج مواد
ایمایع بین یاختھ

جھت جریان خون

بررسی سایر گزینه ها:

): نقطۀ صفر تبادل نزدیک تر به سمت سیاهرگی است؛ یعنی فشار خون قدرت بیشتري براي دفع مواد دارد تا فشار اسمزي براي جذب گزینۀ (
مواد.
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): افزایش قدرت انقباضی بطن؛ یعنی افزایش فشار خون و فشار تراوشی که منجر به حرکت نمودار به سمت راست می شود، یعنی قدرت گزینۀ (
فشار تراوشی را افزایش می دهد.

): عدم ورود خون به دهلیز راست؛ یعنی عدم پمپ درست خون از قلب به اندام ها که اگر اصالح نشود منجر به کاهش فشار خون می شود، گزینۀ (
این یعنی قدرت فشار خون کاهش می یابد و نمودار به سمت چپ حرکت می کند.

بافت پیوندي اطراف کلیه هم کپسول و هم چربی است که با از بین رفتن چربی می تواند کلیه دچار افتادگی شود و از مکان اصلی گزینه 3 - 26
خود دور شود. این کار می تواند باعث کاهش تعداد دنده هاي محافظت کنندة کلیه شود.

بررسی سایر گزینه ها:

): با کاهش حجم ضربه اي فشار خون نیز می تواند کاهش یابد، پس فشار تراوشی شبکۀ مویرگی کالفک نیز کاهش می یابد. گزینۀ (

): اگر لخته اي در مویرگ هاي کلیه تشکیل شود، می تواند به بافت کلیه آسیب زده و تولید اریتروپویتین که باعث تولید یاخته هاي خونی گزینۀ (
بی هسته (قرمز) است را کاهش دهد.

): اگر شکاف هاي تراوشی آسیب ببیند، امکان دارد مواد بزرگ یا سایر مواد اضافه وارد کپسول بومن شوند که می تواند باعث افزایش فشار گزینۀ (
اسمزي آن قسمت و کاهش فشار اسمزي کالفک شود.

سرخرگ مجراي باالتر، سیاهرگ مجراي میانی و میزناي مجراي پایینی هستند. گزینه 4 - 27
میزناي در انتهاي خود دریچه ندارد و دریچۀ مخاطی مثانه ادرار را نگه می دارد. در سرخرگ ها نیز فقط سرخرگ آئورت و ششی در ابتداي خود

دریچه دارند و هیچ سرخرگی در انتهاي خود دریچه ندارد.
بررسی سایر گزینه ها:

): سرخرگ ها فشار بطن چپ را هدایت می کنند. گزینۀ (

): خون شبکۀ دور لوله اي در نهایت به انشعابی از سیاهرگ کلیه می ریزد و در نهایت با سیاهرگ کلیوي خارج می شود. گزینۀ (

): چند ساختار هرمی شکل می توانند مواد خود را با یک مجرا به لگنچه و سپس میزناي بریزند. گزینۀ (

بخش قشری

سرخگ کلیھ

کپسول کلیھ

یک ھرم از بخش
مرکزی

لگنچھ
سیاھرگ کلیھ

میزنای

انشعابی از سرخرگ

انشعابی از سیاھرگ

لپ کلیھ

ساده ترین آبشش ها، برجستگی هاي کوچک و پراکندة پوستی هستند، مانند آبشش هاي ستارة دریایی، باتوجه به شکل زیر مایعات گزینه 3 - 28
بدن در کانال هایی در زیر پوست قرار دارند.
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 بررسی سایر گزینه ها:

»:  پوست در همۀ تبادالت گازي نقش دارد. گزینۀ «

»: باتوجه به شکل زیر، دستگاه گردش مواد نقش در انتقال گازهاي تنفسی ندارند. گزینۀ «

جھت جریان آب

جھت جریان خون

رشتھ ھای
آبششی

ورودیسرخرگ

خارھای آبششی

جھت جریان آب

کمان
آبششی

تیغھ ھای درون

سرخرگ
ورودی

سرخرگ خروجی

سرخرگ خروجی

رشتھ ھای آبششی

»: این گزینه در مورد ستارة دریایی صدق نمی کند. گزینۀ «

ابتداي روده ي بزرگ، پایین تر از دوازدهه و کبد(اندام تولید کنندة صفرا) باالتر از دوازدهه قرار دارد.  گزینه 1 - 29
بررسی سایر گزینه ها:

»: بندارة انتهایی مري و لوزالمعده پایین تر از دهان (محل آغاز گوارش مکانیکی مواد غذایی) قرار دارند. گزینۀ «

»: رودة باریک(محل گوارش نهایی کیموس) پایین تر از بندارة انتهایی مري و حلق (محل آغاز حرکات کرمی) باالتر از آن قرار دارد. گزینۀ «

»: معده بخش کیسه اي شکل لوله ي گوارش می باشد. بخش ابتدایی رودة باریک دوازدهه نام دارد. نمی توان گفت معده پایین تر از کیسۀ گزینۀ «
صفرا قرار دارد. 

بررسی گزینه ها: گزینه 3 - 30

»: کلسترول لیپیدي است که در ساخت غشاي یاخته هاي جانوري و نیز انواعی از هورمون ها شرکت می کند. (درست) گزینۀ «

»: در یک یاختۀ جانوري، هر پروتئینی که در انتقال مواد از عرض غشاي یاخته نقش دارد، در تماس با فسفولیپیدهاي غشا قرار می گیرد. گزینۀ «
(درست)

»: مولکول گلیسرول، در تري گلیسریدها همانند فسفولیپیدها، با سه مولکول دیگر پیوند برقرار کرده است. (نادرست) گزینۀ «

»: زیست کره آخرین سطح سازمان یابی حیات است. همۀ جانداران به محرك هاي محیطی پاسخ می دهند. (درست) گزینۀ «
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گوارش شیمیایی پروتئین ها و لیپیدها در معده آغاز می شود. در ساختار غشاي پایه کربوهیدرات و پروتئین دیده می شود. گزینه 4 - 31

یاخته هاي ترشح کنندة هورمون هاي گاسترین و سکرتین از یاخته هاي هورمون ساز لولۀ گوارش هستند که در نزدیکی پیلور قرار دارند. گزینه 3 - 32
هورمون ها پیک هاي دوربرد می باشند. بررسی همۀ گزینه ها:

): دوازدهه بخش ابتدایی رودة باریک است. در نهایت با اثر سکرتین بر یاخته هاي پانکراس، ترشح بی کربنات افزایش پیدا می کند و موجب گزینۀ (

افزایش  دوازدهه می شود. اما در مورد هورمون گاسترین صادق نیست.

): تعدادي از یاخته هاي پوششی می توانند هورمون گاسترین تولید کنند. یاخته هاي پوششی فضاي بین یاخته اي کمی دارند؛ اما توجه کنید گزینۀ (
که تنها بافت پیوندي، داراي مادة زمینه اي می باشد نه بافت پوششی!

): یاخته هاي درون ریز در معده و دوازدهه به ترتیب هورمون گاسترین و سکرتین را ترشح می کنند. ترشحات دستگاه درون ریز به خون وارد گزینۀ (
می شود.

): این گزینه براي یاخته هاي ترشح کنندة سکرتین و گاسترین صادق نمی باشد. گزینۀ (

منظور سؤال، یاخته هاي درشت خوار (ماکروفاژ) است.  گزینه 2 - 33
درشت خوارها در مجاورت مویرگ هاي خونی مشاهده می شوند. 

بررسی سایر گزینه ها:

»: درشت خوارها واجد تعدادي زوائد در سطح غشاي خود هستند.  گزینۀ «

»: در غشاي یاخته ها، انواعی از کربوهیدرات ها به مولکول هاي فسفولیپیدي و پروتئینی متصل اند. گزینۀ «

»: راکیزه (میتوکندري) دو غشا دارد و کار آن تأمین انرژي براي یاخته است. مولکول  شکل رایج انرژي در یاخته است.  گزینۀ «

موارد «الف» و «ج» صحیح اند. گزینه 2 - 34
بررسی موارد:

مورد الف) اغلب یاخته هاي ماهیچه اي قلبی یک هسته اي هستند.
مورد ب) یاخته هاي ماهیچه اي قلب از طریق صفحات بینابینی به سرعت پیام هاي انقباض و استراحت را انتشار می دهند.

مورد ج) بسیاري از یاخته هاي ماهیچه اي قلب به رشته هاي کالژن موجود در بافت پیوندي الیۀ میانی قلب متصل هستند. بافت پیوندي متراکم
باعث استحکام دریچه هاي قلبی می شود.

مورد د) بعضی یاخته هاي ماهیچۀ قلب ویژگی هایی دارند که آن ها را براي تحریک خودبه خودي قلب اختصاصی کرده است. پراکندگی این یاخته ها
به صورت شبکه اي از رشته ها و گره ها در بین سایر یاخته هاست که به مجموع  آن ها شبکۀ هادي قلب می گویند.

در سرخرگ هاي کوچک تر، میزان رشته هاي کشسان، کمتر و میزان ماهیچه هاي صاف، بیشتر است. این ساختار باعث می شود با ورود گزینه 4 - 35
خون، قطر این رگ ها تغییر زیادي نکند و در برابر جریان خون مقاومت کنند. میزان این مقاومت در زمان انقباض ماهیچۀ صاف دیواره، بیشتر و در

هنگام استراحت، کمتر می شود. کم و زیاد  شدن این مقاومت، میزان ورود خون به مویرگ ها را تنظیم می کند.
بررسی گزینه ها:

»: مویرگ ها فقط یک الیۀ بافت پوششی همراه با غشاي پایه دارند. گزینۀ «

»: بعضی مویرگ ها در ابتداي خود داراي بنداره هستند. گزینۀ «

»: قطر سرخرگ هاي کوچک با ورود خون، تغییر زیادي نمی کند، نه اینکه اصًال تغییر نکند. گزینۀ «

»:در سرخرگ هاي کوچک نسبت ماهیچۀ صاف به رشته هاي کشسان از سرخرگ هاي بزرگ تر بیشتر است. گزینۀ «
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