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آز کدام یک عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  1

»در یاختۀ کلیوی انسان، اندامک سیتوپالسمی کیسه داری که ……… برخالف اندامک فاقد کیسه ای که ………«
1  به همراه تعدادی لوله در سیتوپالسم گسترش دارد - تأمین انرژی نقش دارد، سبب بسته بندی و ترشح مواد می شود. 

2 در جابه جایی مواد نقش دارد - استوانه های عمود بر هم است، انواعی آنزیم برای تجزیه مواد دارد. 
3 دو غشای منفذدار دارد - در ترشح مواد نقش دارد، حاوی دنا می باشد. 

4 پر از پروتئین هایی برای سرعت دادن به تجزیۀ مواد می باشد - دو غشا دارد، در تأمین انرژی زیستی رایج یاخته نقشی ندارد. 

در انسان، کدام عبارت زیر از نظر صحیح یا غلط بودن، با سایر عبارات متفاوت است؟  2
1  مادۀ مخاطی دهان در اثر ترکیب نوعی گلیکوپروتئین با مقدار اندکی آب حاصل می شود.

2 هر بافت ماهیچه ای مورد نیاز برای انتقال غذا از دهان به ابتدای مری، فاقد یاختۀ دوکی شکل تک هسته ای می باشد.
3 عاملی که در دهان سبب چسباندن ذرات غذایی به همدیگر می شود، فاقد آمینواسید می باشد.

4 غده های موجود در دو الیه داخلی دیوارۀ مری، ماده ای مخاطی برای آسان شدن حرکت غذا ترشح می کنند.

در بخشی از لولۀ گوارش انسان، فرورفتگی نوعی یاخته های مخاطی سبب ایجاد تعدادی حفره در سطح داخلی شده است. در مورد ویژگی های موجود  3
در این اندام گوارشی چند عبارت زیر نادرست است؟

الف( این یاخته ها حاوی مادۀ زمینه ای با فضای بین یاخته ای اندک می باشند.
ب( هر حفرۀ تشکیل شده به یک مجرا از هر غده راه دارد.

ج( تشکیل این حفرات در بافتی صورت می گیرد که مادۀ زمینه ای آن حاوی رشته های گلیکوپروتئینی و کالژن می باشد.
د( هر یاختۀ فرو رفته در مخاط معده، توانایی تولید مادۀ آلی و معدنی و ترشح آن ها را دارد.

4 4 مورد 3 3 مورد  2 2 مورد  1  1 مورد 

با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  4
»بخش ……… بخش ……… می تواند ………«

1  )الف(، همانند - )ب( - آنزیم کربوهیدراز تولید کند.

2 )د( برخالف - )ج( - در هر الیۀ جدار خود بافت های مختلفی داشته باشد.

3 )ب( برخالف - )د( - آنزیم هایی با توانایی هیدرولیز پلی پپتید به آمینواسید تولید کند.

4 )ج( همانند - )الف( - در هر چهار الیۀ جدار خود بافت پیوندی سست داشته باشد.

کدام گزینه عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »در انسان، نوعی مولکول زیستی که به مقدار بیشتر ……… وجود دارد، ………« 5
2 در بین لیپیدهای رژیم غذایی - توسط نوعی آنزیم لوزالمعده تجزیه می شود. 1  در HDL - می تواند در اندامی با توانایی تولید کلسترول ذخیره شود. 

4 در چین های میکروسکوپی دوازدهه - در بین ترکیبات صفرا دیده نمی شود. 3 در لیپوپروتئین کم چگال - در تولید برخی هورمون ها نقش دارد. 

چند مورد عبارت »اولین اندام از لولۀ گوارش انسان که ………« را به نادرستی تکمیل می کند؟ 6
الف( توانایی ترشح پپسین دارد، از سایر قسمت ها یک الیۀ ماهیچه ای بیشتر دارد. 

ب( توانایی جذب مواد دارد، آنزیم های گوارشی متعددی به آن وارد می شود.
ج( شبکۀ یاخته های عصبی دارد، فاقد ماهیچۀ مخطط می باشد.

د( هورمون تولید می کند، آنزیم هایش در محیط اسیدی غیرفعال می شوند.
4 4 مورد 3 3 مورد  2 2 مورد  1  1 مورد 

کدام گزینه عبارت »نوعی گاز تنفسی معمولی در بدن انسان، که ………« را به نادرستی تکمیل می کند؟  7
1  افزایش آن سبب تغییر در ساختار پروتئین می شود، محلول برم تیمول بلو را زردرنگ می کند. 

2 محل اتصال آن به هموگلوبین متفاوت با اکسیژن است، سبب گازگرفتگی نمی شود. 
3 مقدار آن در خون روشن از تیره کمتر است، بیشتر به صورت ترکیب با هموگلوبین در خون منتقل می شود. 

4 کاهش آن سبب افزایش تنفس می شود، در جایگاه فعال کربنیک انیدراز قرار نمی گیرد. 

چند مورد از عبارت های زیر، جملۀ مقابل را در انسان به طور صحیحی تکمیل می کنند؟ »همۀ انواع نایژک ها ……… نایژه ها ………«  8
ب( برخالف - فاقد بافت پیوندی با رشته های کالژن اند. الف( همانند - دارای غشای مخاطی مژک دار می باشند. 
د( برخالف - در هنگام بازدم فشار هوای بیشتری دارند. ج( همانند - محل های تهویۀ هوا هستند. 

4 4 مورد 3 3 مورد  2 2 مورد  1  1 مورد 
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چند مورد از عبارت های زیر دربارۀ مکانیسم حمل گازهای تنفسی در خون انسان صحیح می باشد؟ 9
الف( هرچه مقدار تنفس در بافت ها بیشتر شود، فعالیت کربنیک انیدراز نیز بیشتر می شود. 

CO2 با هموگلوبین، غلظت این دو ماده در خون می باشد. O2 و  ب( مهم ترین عامل در ترکیب 
CO2 از بافت به درون رگ به صورت یون بیکربنات می باشد.  ج( بیشترین مقدار انتقال 

O2 از هموگلوبین جدا می شود.  د( درون رگ مجاور بافت ها، مقداری 
4 1 مورد 3 2 مورد  2 4 مورد  1  3 مورد 

در انسان، چند مورد از عبارت های زیر دربارۀ فرایند دم درست می باشد؟  10
الف( دیافراگم با حرکت خود به پایین، حجم قفسۀ سینه را افزایش می دهد.

ب( جناغ به جلو حرکت می کند و اختالف فشار هوای درون شش و جو بیشتر می شود.
ج( دنده ها به سمت باال و بیرون حرکت می کنند و به کمک ماهیچه ها حجم قفسۀ سینه را زیاد می کنند.

د( فشار وارد بر سیاهرگ شکم زیاد شده و به جریان خون سیاهرگی کمک می کند.
4 1 مورد 3 2 مورد  2 3 مورد  1  4 مورد 

چند مورد از عبارت های زیر دربارۀ شبکۀ هادی قلب نادرست می باشد؟  11
الف( یاخته های ضخیم ترین الیۀ برون شامۀ قلب هستند که برای تحریک طبیعی قلب اختصاص یافته اند.

ب( به صورت شبکه ای از گره ها و رشته ها در بین هر یاخته الیه ماهیچۀ قلبی قرار گرفته اند.
ج( این شبکه بدون نیاز به عصب، سبب تحریک ماهیچۀ قلب می شود.

د( جریان الکتریکی را در سراسر قلب به سرعت گسترش می دهد.
4 صفر مورد 3 1 مورد   2 3 مورد  1  2 مورد 

در ابتدای یکی از مراحل چرخه کاری قلب انسان، تغییری در وضعیت مکانیکی دهلیزها رخ نمی دهد. کدام واقعه در طی این مرحله کاری قلب اتفاق می افتد؟ 12
1  پیام الکتریکی به سرعت به دو شاخۀ چپ و راست شبکۀ هادی بین دو بطن منتقل می شود.

2 بیشترین مقدار خون درون بطن ها در انتهای این مرحله وجود دارد.
3 طی آن خون بزرگ سیاهرگ ها در دهلیزها جمع می شود.

4 در انتهای این مرحله گره سینوسی دهلیزی پیام الکتریکی جدیدی را تولید می کند.

چند مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »هر یاخته ای از ساختار دهلیزها که در تماس مستقیم با خون گرفته شده از ……… می باشد ………« 13
الف( سیاهرگ های ششی - با انقباض خود سبب ورود خون به بطن چپ می شود.

ب( سیاهرگ اکلیلی - توسط بافت خود به دریچۀ سه لختی استحکام می دهد.
ج( بزرگ سیاهرگ زیرین - توسط نوعی بافت پیوندی به ماهیچۀ قلب متصل می شود.

د( سیاهرگی حاوی لنف کل بدن - با این خون پراکسیژن نیازهای غذایی خود را برطرف نمی کند.
4 4 مورد 3 3 مورد  2 2 مورد  1  1 مورد 

در مورد الیه ای از دیوارۀ سیاهرگ ران انسان که سبب تشکیل دریچۀ النه کبوتری می شود، چند عبارت زیر نادرست است؟ 14
ب( در مقایسه با همین الیه در سرخرگ رانی ضخامت کمتری دارد. الف( در سطح درونی خود غشای پایه دارد. 

د( یاخته های آن از نظر شکل مشابه یکی از بافت های پیراشامه می باشند. ج( ماهیچۀ صاف به همراه رشته های کشسان زیاد دارد. 
4 4 مورد 3 3 مورد  2 2 مورد  1  1 مورد 

چند مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »در رابطه با مواد مورد نیاز در مکانیسم ساخت گویچۀ قرمز در انسان بالغ، هر ویتامینی که ………« 15
الف( مستقیمًا برای تقسیم طبیعی یاخته ها مورد نیاز است، در غذای جانوری و گیاهی یافت می شود.

ب( وجود آن برای فعالیت ویتامین دیگری الزم است، فقط در غذاهای گیاهی یافت می شود.
ج( جذب آن به یاخته ای از غدد معده وابسته است، در رودۀ بزرگ نیز تولید می شود.

د( فقط در غذای جانوری یافت می شود، فعالیت آن به فولیک اسید وابسته است.
ه ( همانند فولیک اسید در حبوبات وجود دارد، در کبد نیز ذخیره می شود. 

4 4 مورد 3 3 مورد  2 2 مورد  1  1 مورد 

کدام گزینه عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل نمی کند؟ »رگی در کلیۀ انسان که در لگنچه، ………« 16
1  در بخش باالتری منشعب می شود، در برش عرضی حفرۀ داخلی آن به صورت گسترده مشاهده می شود. 

2 از کلیه خارج می شود، فشار خونی دارد که در ایجاد جریان خون پیوسته بدن نقش مؤثری دارد. 
CO2 گشاد شده و به  صورت موضعی به کلیه غذا می رساند.  3 به کلیه وارد می شود، در اثر افزایش 

4 در بخش پایین تری قرار دارد،  مقدار اوره کمتری از رگ هم اندازۀ باالی خود دارد. 

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »در دستگاه دفع ادرار انسان، هر مجرایی که ادرار را ………« 17
1  از کلیه خارج می کند، در انتهای چین خوردگی مخاط خود، یک دریچه دارد. 
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2 به مثانه وارد می کند، مقداری ترکیب شیمیایی ادرار را عوض می کند. 
3 وارد مجرای جمع کننده می کند، دو مکانیسم بازجذب و ترشح انجام می دهد. 

4 از مثانه خارج می کند، در دو انتهای خود بندارۀ مجزایی دارد. 

چند مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »در سیستم گردش خون کلیوی انسان هر رگی که در دو طرف خود فقط ……… دارد، ………« 18
الف( مویرگ - خون تیره را از انتهای بستۀ گردیزه خارج می کند.

ب( سرخرگ - در مجاورت یاخته هایی با پاهای رشته مانند قرار دارد.
ج( سیاهرگ - خون چند اندام مختلف را درون خود جای داده است. 

د( سرخرگ کوچک - دو فرایند تشکیل ادرار به کمک آن انجام می شود. 
4 صفر مورد 3 3 مورد  2 2 مورد  1  1 مورد 

چند مورد عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »در برش طولی مغز، ………« 19
ب( مرکز تعادل بدن، متصل به پایین رابط پینه ای می باشد. الف( مرکز تنظیم بزاق، بین مغز میانی و بصل النخاع است. 

د( تاالموس زیر مرکز تنظیم دمای بدن و پشت مغز میانی است. ج( مرکز تنظیم مدت دم، جلوی مخچه و تاالموس می باشد. 
4 4 مورد 3 3 مورد  2 2 مورد  1  1 مورد 

در انعکاس کشیدن دست به عقب در برخورد با جسم داغ، ………… 20
1  آکسون های یاختۀ عصبی رابط برخالف دندریت ها، فقط سیناپس تحریک کننده دارند.
2 یاختۀ عصبی رابط، در یاختۀ عصبی حرکتی ماهیچه سه سر پتانسیل عمل ایجاد می کند.

3 هر سیناپسی در بخش خاکستری نخاع، انتقال دهندۀ عصبی ترشح می کند.
4 یاختۀ عصبی حرکتی ماهیچه عقب بازو، پتانسیل عمل دارد ولی ناقلی ترشح نمی کند.

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  21
»در انسان، گیرنده ……… همانند گیرنده ……… از نوع گیرنده های مکانیکی حس ……… می باشد.«

2 ارتعاش پوست - ارتعاش شنوایی - ویژه 1  تعادلی - حساس به تغییر طول ماهیچۀ دوسر بازو - پیکری  
4 فشار پوستی نشیمن گاه - درون کپسول مفصلی - پیکری 3 وضعیتی کپسول مفصلی - حساس به فشار خون سیاهرگ ها - ویژه 

چند مورد از عبارت های زیر دربارۀ چشم انسان صحیح می باشد؟ 22
الف( الیۀ دارای مویرگ های خونی فراوان، حاوی گیرنده های بینایی می باشد.

ب( گیرنده های بینایی ساختاری مانند گیرنده تماسی حواس پیکری دارند.
ج( یاخته های عصبی شبکیه برخالف گیرنده های نوری آن قدرت جذب نور ندارند. 

د( در یاخته های گیرنده نوری و عصبی شبکیه تغییر نفوذپذیری غشا به یون ها صورت می گیرد.
4 1 مورد 3 4 مورد  2 3 مورد  1  2 مورد 

چند مورد از جمله های زیر دربارۀ اندام و حس چشایی نادرست است؟  23
الف( در هر برجستگی زبان، یک جوانۀ چشایی وجود دارد.

ب( هر گیرنده شیمیایی در جوانه های چشایی، چهار مزۀ اصلی را تشخیص می دهند.
ج( مولکول های غذایی محلول از بین دو منفذ به غشای یاخته گیرنده متصل می شوند.

د( یاخته هایی که در جوانۀ چشایی به دندریت متصل نیستند، فاقد هسته هستند.
4 1 مورد 3 3 مورد  2 2 مورد  1  4 مورد 

چند مورد عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »در انسان بافتی که از خارج تنۀ استخوان ران را می پوشاند، ………« 24
ب( از رشته های کالژن و مواد کلسیم دار تشکیل شده است. الف( مشابه آن در کیسه های هوایی، سازندۀ سورفاکتانت است. 

د( روی شبکه ای گلیکوپروتئینی قرار گرفته است. ج( دارای پروتئین و رشته های کشسان است. 
4 4 مورد 3 3 مورد  2 2 مورد  1  1 مورد 

کدام گزینه در مورد مکانیسم انقباض یک ماهیچۀ اسکلتی در انسان نادرست می باشد؟ 25
1  به پیام عصبی در یاخته های عصبی حرکتی برای برون رانی مولکول های ناقل عصبی نیاز دارد.

2 موج تحریکی غشای تار ماهیچه ای آن، سبب تغییر نفوذپذیری کانال های کلسیمی غشای تار آن می شود.
3 انتشار یون های کلسیم به درون تارچه، سبب تغییر کمی در اندازۀ ماهیچه می شود.

4 برای اتصال میوزین به اکتین، هم تغییر شکل سر میوزین و هم وجود کلسیم الزامی است.

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 26
»در انسان، اتصال انسولین به نوعی یاخته ……… به طور قطع سبب ……… می شود.«

2 تولید کننده سکرتین - ذخیره بیشتر پلی ساکارید 1  هر اندام سازنده اریتروپویتین - تجزیه بیشتر گلوکز 
4 تولید کننده گاسترین - تجزیه گلوکز در رگ مجاور آن 3 اندام سازنده HDL - ذخیره بیشتر پلی ساکارید نیز 



4
در بین هورمون های مترشحه از هیپوفیز انسان، هورمونی که ……… می تواند ……… نیز انجام دهد. 27

1  تنظیم تمایز اسپرم ها را انجام می دهد - تحریک تخمک گذاری
2 تحریک تولید شیر می کند - خروج شیر از غدد شیری را

3 خون را رقیق می کند - تنظیم توازن یون ها در بدن را
4 تحریک ساخت استخوان می کند - فعالیت تحریکی برای تولید نوعی هورمون

کدام گزینه عبارت مقابل را در انسان به درستی تکمیل می کند؟ » ……… ، نمی تواند برای ……… مناسب باشد.« 28
1  در التهاب، پیک شیمیایی حاصل از یاخته های سنگ فرشی ساده - جلب توجه یاخته دندریتی به محل آسیب 

2 یک یاخته بیگانه خوار بافتی با منشأ یاختۀ خونی - تولید و ترشح پیک شیمیایی
3 تحریک مرکز عصبی در زیر تاالموس - کاهش فعالیت عوامل میکروبی

4 پروتئین دفاعی حاوی دو گیرندۀ آنتی ژنی یکسان - تسهیل شرایط مساعد برای ایجاد منفذ در غشای میکروب

کدام گزینه عبارت »هر یاخته لولۀ زامه ساز که ……… دارد، قطعًا ………« را به درستی تکمیل می کند؟  29
1  قدرت میتوز - در پشتیبانی و تغذیه زامه و دفاع از آن ها، نقش دارد.

2 از هر جایگاه ژن، یک نوع دستورالعمل - فاقد کروموزوم مضاعف می باشد.
3 تاژک - به یاخته های کناری خود متصل است و هاپلوئید می باشد.

4 وظیفۀ دفاع غیراختصاصی ویژۀ مردان را - بیش از یک نوع گیرندۀ هورمونی دارد.

چند مورد از عبارت های زیر صحیح هستند؟ 30
الف( در فرایند لقاح، تشکیل جدار لقاحی با ایجاد تغییراتی در یاخته های الیۀ ژله ای مام یاخته صورت می گیرد.

ب( دستورالعمل های ژنتیکی یاخته های الیه های زایندۀ جنینی و کوریونی یکسان می باشد.

ج( توده یاخته درونی بالستوسیست، قبل از جایگزینی، الیه های زاینده را تشکیل می دهد.
د( در پی ایجاد جدار لقاحی، فرایند لقاح آغاز می شود.

4 4 مورد 3 3 مورد  2 2 مورد  1  1 مورد 
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آز در یک یاختۀ انس�ان، اندامک های کیس�ه دار، ش�بکۀ آندوپالس�می، دستگاه گلژی، ریزکیس�ه و کافنده تن هس�تند. لیزوزوم )اکفندهتن( حاوی آنزیم هایی برای 11 14

 ATP افزایش س�رعت واکنش های تجزیه اس�ت که این واکنش ها نقش�ی در تأمین انرژی یاخته ندارند اما راکیزه از اندامک های بدون کیسه و دوغشایی است که به تولید
)انرژیزیستیرایج( می پردازد.

گزینۀ )1(: داش�تن لوله و گس�ترده بودن در سیتوپالس�م مربوط به ش��بکۂ آندوپالمسی اس�ت اما بسته بندی و ترشح مواد را دس��تگاه گلژی انجام می دهد. 
اندام�ک فاق�د کیس�ۀ مؤثر در تأمی�ن انرژی یاخته نیز، میتوکندری اس�ت. / گزینۀ )2(: ریزکیس��ه در جابه جایی مواد نق�ش دارد ولی آنزیم های مربوط ب�ه تجزیۀ مواد در 
لیزوزوم دیده می ش�وند. اس�توانه های عمود بر هم نیز ویژگی میانک هاس�ت. / گزینۀ )3(: هسته دو  غش�ای منفذدار دارد که اصاًل اندامک سیتوپالمسی نیست و کیسه دار 

هم نمی باشد.

دوس�تان عزیزم در خیلی از تس�ت ها برای اینکه ش�ما را گمراه کنند، یک گزینه مثل گزینۀ )3( این سؤال را به صورت درست قرار می دهند ولی اصاًل ربطی 
به سؤال خواسته شده ندارد. )لطفاًازهمیناالنعادتکنیدکهمتنسؤالراخوببخوانید.(

دهان، حلق و ابتدای مری که در بلع نقش دارند، حاوی ماهیچۀ مخطط با یاخته های استوانه ای چندهسته ای می باشند.21 12
گزینۀ )1(: مادۀ مخاطی از ترکیب گلیکوپروتئین موس�ین با آب فراوان ایجاد ش�ده اس�ت )نهآباندک(. / گزینۀ )3(: مادۀ مخاطی دهان حاوی موس��ین 
گلیکوپروتئینی می باش�د که بخش پروتئین آن آمینواس�ید دارد. / گزینۀ )4(: دو الیه داخل ش�امل مخاط و زیرمخاط می ش�ود در حالی که کتاب درس�ی در مری فقط غدد 

مخاط را برای انجام وظیفۀ ساخت مادۀ مخاطی، معرفی کرده است. 
موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند. سؤال در مورد معده است که فرورفتگی یاخته های پوششی سطحی آن، باعث ایجاد حفرات آن می شود. 31 13

الف نادرس�ت اس�ت. یاخته های مورد نظر ابفت پوش��ی اس�توانه ای مخاط مع�ده با فضای بین یاخته ای اندک می باش�ند )مادۀزمین��هایویژۀبافت
ج نادرست است. حفرات  ب نادرس�ت اس�ت. ممکن است یک حفره در ادامه به مجرای دو غده راه داشته باشد )مثلش��لکتابدرسی(.|  پیوندیاس��ت(.| 
در اثر فرورفتگی بافت پوشش�ی در بافت پیوندی سس�ت ایجاد ش�ده اند. در بافت پیوندی، مادۀ زمینه ای حاوی رش�ته های پیوندی نمی باش�د بلکه این دو با هم،  فضای 
د درست است. هر یاختۀ بافت پوششی حفرات معده توانایی ترشح بیکربنات معدنی  بین یاخته ای را پر می کنند )همچنینرشتهها،پروتئینیهستندونهلگیکوپروتئینی(.| 

و مادۀ مخاطی حاوی موسین آلی دارند.
همان ط�ور ک�ه می دانید کبد می تواند ذخیره و آزادس�ازی گلیکوژن را انجام دهد. پس آنزیم کربوهیدراز درون یاخته ای )تجزی��هکنندۀکربوهیدرات( دارد. می دانیم 41 11

در لوزالمعده هم آنزیم های مختلفی برای هیدرولیز مواد مختلف از جمله کربوهیدرات ها وجود دارد و در نظر داش�ته باش�ید که با توجه به ش�کل، بخش )الف( کبد، )ب( 
لوزالمعده )اگرمیخواستمعدهرانشاندهد،باالتررانشانهمیرفت(، )ج( رودۀ بزرگ و )د( رودۀ باریک است. 

گزینۀ )2(: هر دو نوع روده می توانند در الیه های مختلف جدار خود، بافت های مختلفی داش�ته باش�ند )بافتپیوندیسس��تکهپایثابتاست!(. / 
گزینۀ )3(: هم لوزالمعده و هم رودۀ باریک،  آنزیم هایی برای آزاد کردن آمینواسید از پلی پپتید دارند. / گزینۀ )4(: کبد بخشی از لولۀ گوارش نیست. داشتن بافت پیوندی 

سست در هر الیه، در خصوص بخش های لولۀ گوارش صحیح است )کبداصالًساختارالیهالیهندارد(.
چین های میکروس�کوپی رودۀ باریک، همان ریزپرزها هس�تند که در غش�ای یاخته های پوشش�ی روده وجود دارند. از فصل اول به یاد دارید که فسفولیپیدها به 51 14

فراوانی در غشای یاخته وجود دارند. حتمًا از گفتار قبل یادتون نرفته که یکی از ترکیبات موجود در صفرا نیز فسفولیپید است. 
گزینۀ )1(: مقدار پروتئین در HDLها زیاد است. از طرفی دقت کنید که کبد محل ذخیرۀ آهن، برخی ویتامین ها،  گلیکوژن و پروتئین می باشد و از طرفی 
برای ایجاد صفرا به تولید کلس�ترول می پردازد. / گزینۀ )2(: تری گلیس�ریدها فراوان ترین لیپیدهای رژیم غذایی هس�تند و توسط لیپاز لوزالمعده، به واحدهای سازندۀ خود 
تجزیه می شوند. / گزینۀ )3(: کلسترول و پروتئین در لیپوپروتئین کم چگال وجود دارند. در LDL مقدار کلسترول بیشتر از پروتئین است. از طرفی در فصل اول یاد گرفتید 

که کلسترول در تولید برخی هورمون ها مؤثر است. 
همۀ موارد نادرست هستند. 61 14

ب اولین اندام از لولۀ گوارش که توانایی  الف معده، پپس�ینوژن ترش�ح می کند )نهپپس��یندرحقیقتهیچاندامی،قابلیتترشحپپس��ینراندارد(.| 
ج شبکۀ  جذب مواد را دارد، دهان اس�ت )دردهانفقطآنزیمگوارش��یازنوعآمیالزبزاقواردمیش��ودولیآنزیمهایمتعددگوارش��یدیگریدیدهنمیشوند(.| 
یاخته های عصبی از مری تا مخرج وجود دارد. ماهیچۀ مخطط در قسمت ابتدایی مری وجود دارد ولی دقت کنید که در الیۀ زیرمخاط کل مری از ابتدا تا انتها باید شبکۀ 
د اولین اندام از لولۀ گوارش که هورمون تولید می کند، معده اس�ت که اتفاقًا آنزیم های آن در محیط اسیدی حداکثر فعالیت بهینۀ  یاختۀ عصبی وجود داش�ته باش�د.| 

خود را دارند. 
CO2 در خون روشن از تیره کمتر است. این گاز کمتر به وسیلۀ ترکیب با هموگلوبین و بیشتر به صورت 71 CO2 هستند که مقدار  O2 و  گازهای تنفسی معمولی  13

یون بیکربنات حمل می شود )البتهکمترینحالتانتقالآنبهصورتمحلولدرپالسمامیباشد(. 

در خون فرد سالم 
O2  ترکیب با هموگلوبین <<< محلول در پالسما نحوۀ انتقال 

CO2  یون بیکربنات در پالسما << ترکیب با هموگلوبین < محلول در پالسما نحوۀ انتقال 

CO2 محلول برم تیمول بلو آبی رنگ را زردرنگ می کند.  CO2 به خاطر تولید بیشتر کربنیک اسید بر روی pH پالسما مؤثر است.  گزینۀ )1(:افزایش 
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CO2 است(. / گزینۀ )4(:کاهش اکسیژن سبب 2 / گزینۀ )2(:محل اتصال CO با اکسیژن مشابه است که کربن مونواکسید، سبب گازگرفتگی می شود )ولیعبارتدرمورد 
افزایش تنفس می شود که این گاز، پیش مادۀ کربنیک انیدراز نمی باشد.

عبارت های )الف( و )د( درست هستند.81 12
ب نادرست است. در سطح  الف درست است. تمام مجاری تنفسی دارای غشای مخاطی پوششِی تولیدکننده مخاط تنفسی هستند و مژک دار می باشند.| 
ج نادرست است. تهویه هوا فقط در کیسه های حبابکی متصل به نایژک های مبادله ای صورت می گیرد. /   خارجی هر مجاری تنفسی بافت پیوندی و رشتۀ کالژن وجود دارد.| 

د( درست است. به دلیل نبودن حلقه های غضروفی در داخل نایژک، فشار و مقاومت هوا در آن ها از نای و نایژه ها بیشتر است.  
موارد )الف(، )ب( و )د( صحیح می باشند.91 11

، فعالیت این آنزیم  CO2 CO2 محصول تنفس یاخته ای و پیش مادۀ کربنیک انیدراز است. بنابراین با زیاد شدن تنفس و مقدار  الف درس�ت اس�ت. 
ج نادرست است. خیلی دقت کنید  ب درست است. مهم ترین عامل ترکیب گازهای تنفسی با هموگلوبین غلظت این دو ماده در خون است.|  نیز افزایش می یابد.| 
و باره�ا ب�ه صورت دام در تس�ت ها قرار داده ام که عب�ور گازها از بافت به درون خون یا برعکس، فقط به صورت محلول صورت می گی�رد )عبارتفوقاگردرموردانتقال

د درست است. در مجاورت بافت ها، اکسیژن ها از هموگلوبین جدا می شوند تا در تنفس یاخته ای بافت مصرف شوند.  CO2 درخونبودصحیحمیشد!(.| 

هر چهار عبارت صحیح اس�ت، باید توجه کنید که وقتی دیافراگم منقبض و مس�طح می ش�ود، به اپیین حرکت کرده و در نتیجه حجم قفس�ۀ سینه در جهت قائم 101 11
)عمودی( افزایش می یابد )درس�تی الف(. در این حالت با انقباض ماهیچۀ بین دنده ای خارجی، جناغ به جلو و دنده ها به باال و اطراف می روند  و با کم ش�دن فش�ار هوای 
درون ش�ش ها، اختالف آن با بیرون بیش�تر ش�ده تا هوا وارد بدن ش�ود )درستی ب و ج(. با پایین آمدن دیافراگم، فش�ار به شکم و سیاهرگ درون آن زیاد شده و برخالف 

بازدم به جریان خون سیاهرگی کمک می کند )درستی د( )البتهایننکته»کمکدمبهجریانخونسیاهرگی«رادرفصلبعدبهصورتمفصلترمیخوانیم!(.
موارد )الف( و )ب( نادرست می باشند.111 11

الف نادرست است. 

ش�بکۀ هادی قلب، مقدار کمی یاخته های ماهیچۂ قلیب می باش�د که در الیۀ میانی یا ماهیچه ای قلب قرار دارند )نهبرونش��امه(. این ش�بکه برای ش�روع و 
انتقال تحریکات به ماهیچۀ قلب اختصاص یافته است.

ب نادرست است. شبکۀ هادی قلب، فقط با یاخته های ماهیچه ای قلب ارتباط دارد و به یاخته های عصبی و پیوندی متراکم موجود در الیۀ ماهیچۀ قلب پیامی نمی دهد 
ج درست است. شبکۀ هادی و ماهیچۀ منقبض شونده  )ازطرفیبههریاختۀماهیچهاینیزمتصلنیستندویاختههاباصفحاتارتباطیپیامرابههممنقلمیکنند(.| 
ماهیچۀ قلبی، هر دو از بافت ماهیچه ای هس�تند و بین آن ها سیناپس�ی )محلارتباطیاختۀعصبیبهیاختۀبعدی( برقرار نمی ش�ود ولی شبکۀ گرهی باعث تحریک ماهیچۀ 

د درست است. شبکۀ هادی قلب، جریان الکتریکی را در رسارس قلب به رسعت گسترش می دهد. قلب می شود.| 
منظور س�ؤال مرحلۀ اس�تراحت عمومی اس�ت که دهلیزها مانند مرحلۀ قبل از آن یعنی انقباض بطن ها، در اس�تراحت باقی می مانند. در انتهای مرحلۀ استراحت 121 14

عمومی، گره ضربان ساز پیام جدیدی ایجاد می کند تا موج P و انقباض دهلیزها انجام شود. 
گزینۀ )1(: در ابتدای مرحلۀ استراحت عمومی پیام الکتریکی جدیدی تولید نشده است که به بطن ها رسیده باشد. / گزینۀ )2(: بیشترین مقدار خون درون 
بطن ها در پایان انقباض دهلیزها اس�ت. / گزینۀ )3(: طی اس�تراحت عمومی، خون بزرگ س�یاهرگ به دهلیزها وارد و سپس بالفاصله و بدون مانع به درون بطن ها می ریزد 

ولی خون در حفرۀ دهلیزها جمع نمی شود.
فقط مورد )ج( صحیح است. یاخته های الیۀ درونی قلب )درونشامه( به وسیلۀ بافت پیوندی سست به ماهیچۀ قلب متصل هستند. این الیه با خون ورودی از 131 11

بزرگ سیاهرگ ارتباط دارد. 
الف نادرس�ت اس�ت. یاخته های پوشش�ی دهلیز چپ که با خون وارد ش�ده از سیاهرگ های شش�ی ارتباط مس�تقیم دارند قادر به انقباض نمی باشند. | 
ب نادرست است. مقصود این گزینه، یاخته های الیۀ درونی دهلیز راست است که در استحکام هیچ دریچه ای نقش ندارند )استحاکمدریچههابهکمکبافتپیوندی

د نادرست است. بزرگ سیاهرگ زبرین حاوی لنف جمع شده از کل بدن است که به نسبت خون آن، اکسیژن کمی دارد و تیره است.  متراکمصورتمیگیرد(.| 

موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند. با دقت در شکل ابتدایی گفتار متوجه می شوید که بافت پوشی سنگ فرشی در الیۀ داخلی سیاهرگ ها سبب تشکیل 141 13
دریچۀ النه کبوتری می شود. 

ب نادرست است.  الف نادرس�ت اس�ت. غش�ای پایه روی یاخته های پوشش�ی داخل رگ ها قرار دارد. چون زیر این یاخته ها، خون واقع شده است.| 
ج نادرست است. در الیۀ داخلی فقط بافت پوششی سنگ فرشی وجود دارد.|  ضخامت الیۀ داخلی )بافتپوششیسنگفرشی( در سرخرگ و سیاهرگ یکسان است.| 

د درست است. در الیۀ داخلی رگ ها و در پیراشامه، بافت پوششی سنگ فریش وجود دارد. 
B12 و فولیک  اسید نیاز است. موارد الف( و )ج( دربارۀ این دو ویتامین صحیح 151 برای ساخته شدن گویچه های قرمز در مغز استخوان انسان بالغ به آهن، ویتامین  12

هستند. توجه داشته باشید که آهن، ویتامین نیست!!
الف درس�ت اس�ت. فولیک اس��ید نوعی ویتامین از خانواده B است و مستقیمًا برای تقسیم طبیعی هر یاخته ای الزم است. سبزیجات با برگ سبز تیره، 
B12 برای کارکرد صحیح  ب نادرست است. وجود ویتامین  حبوبات )غذاهایگیاهی(، گوش�ت قرمز و جگر )غذاهایجانوری( از منابع آهن و فولیک اس�یدند.| 
B12 در رودۀ باریک به عامل داخیل معده که از  ج درس�ت اس�ت. جذب ویتامین  B12 فقط در غذاهای جانوری یافت می ش�ود.|  فولیک اس�ید الزم اس�ت. ویتامین 
B12 فقط در غذاهای  د نادرس�ت است. ویتامین  B12 تولید می شود.|  یاخته های کناری غدد معده ترش�ح می ش�ود، وابس�ته اس�ت. در رودۀ بزرگ مقداری ویتامین 
B12 وابس�ته است )نهبرعکس(. / ه�( نادرست اس�ت. این مورد در رابطه با آهن که یکی از مواد  جانوری یافت می ش�ود. کارکرد صحیح فولیک  اس�ید به وجود ویتامین 
مورد نیاز ساخت گویچۀ قرمز می باشد، صحیح است اما باید توجه داشته باشید که در صورت سؤال، این مواد، به ویتامین ها محدود شده اند که آهن یک ویتامین نیست.
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در لگنچه و مرکز کلیه، س�رخرگ کلیه در س�طح باالتری نس�بت به س�یاهرگ قرار دارد و خون را به کلیه وارد می کند. س�یاهرگ کلیه در سطح پایین تری قرار 161 14
دارد و خون را از کلیه خارج می کند. مقدار اوره موجود در س�یاهرگ کلیه )خونخروجی(، به دلیل تش�کیل ادرار در کلیه، کمتر از مقدار اوره در س�رخرگ کلیه )خون

ورودی( می باشد. 

گزینۀ )1(: سیاهرگ کلیه که اپیین تر از سرخرگ است، حفرۀ داخلی گسترده تر و بیشتر دارد. / گزینۀ )2(: سیاهرگ کلیه خون را از کلیه خارج می کند ولی به 
 یاد دارید که فش�ار خون درون س�رخرگ ها، بیش�تر از س�یاهرگ ها اس�ت و این فش�ار برای کار طبیعی دس�تگاه گردش خون و پیوس�تگی جریان خون در بدن الزم اس�ت. /

CO2 برای پاسخ موضعی، در گشاد کردن سرخرگ های کوچک )نزدیکبهمویرگ( نقش دارد )نهسرخرگبزرگیمثلسرخرگلکیه(.  گزینۀ )3(: افزایش 

میزراه ادرار را از مثانه خارج می کند که هم در ابتدا و هم در انتهای آن بنداره وجود دارد. 171 14
گزینۀ )1(: میزن�ای ادرار را از کلی�ه خ�ارج می کن�د ول�ی دق�ت کنید ک�ه دریچۀ انته�ای آن حاص�ل چین خوردگی بافت پوشش�ی مخاط مثانه می باش�د 
)ن��همیزن��ای(. / گزینۀ )2(: میزن�ای ادرار را به مثانه وارد می کند و تغییری در ترکیب ش�یمیایی آن نمی دهد )چوندرلگنچه،میزنایها،میزراهومثانهبازجذبیاترش��حی
درانس��انصورتنمیگیرد(. / گزینۀ )3(: ادرار به مایعی گفته می ش�ود که وارد لگنچه می ش�ود پس مایع درون گردیزه ها که به لوله های جمع کننده وارد می ش�ود و قبل از 

لگنچه قرار دارد، ادرار به حساب نمی آید.
همۀ موارد نادرست هستند.181 14

الف رگ بین شبکۀ مویرگی کالفکی و دورلوله ای، سرخرگ وابران است که خون روشن را از کپسول بومن که انتهای بسته گردیزه است، خارج می کند.| 
ب دقت کنید که عالوه بر کالفک ها که در دو طرف خود س�رخرگ دارند، انش�عابات س�رخرگی مثل سرخرگ بین هرمی نیز در دو طرف خود سرخرگ کلیه و سرخرگ 
ج در کلیه رگی که در دو طرف س�یاهرگ دارد وجود ندارد )بازهمدقتکنیدک��هایننکتهدرمورد قش�ری دارد ول�ی ای�ن رگ ها در مجاور کپس�ول بومن قرار ندارن�د.| 
د مویرگ های کالفک در دو طرف س�رخرگ کوچک آوران و وابران قرار دارند که فقط در تراوش یعنی یک  س��یاهرگبابصحیحمیباش��دکهدرکبدقرارداردنهلکیه!(.| 

مرحله ادرارسازی نقش دارند. 
موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست می باشند. اگر به شکل روبه رو خوب دقت کنید به درستی عبارت )الف( 191 13

پی می برید و این شکل رو واسه دکتر شدن حفظ می کنید. 
 پل مغزی مرکز تنظیم ترشح اشک، بزاق و تنظیم مدت دم می باشد که بین بصل النخاع و مغز میانی در جلوی 

مخچه می باشد )درستی الف و نادرستی ج(.
 مخچه مرکز تنظیم وضعیت و تعادل بدن است که به رابط پینه ای متصل نمی باشد )نادرستی ب(.

 هیپوتاالم�وس مرک�ز تنظی�م دم�ای بدن می باش�د ک�ه در زیر تاالم�وس ولی در باالی س�اقۀ مغز ق�رار دارد
)نادرستی د(.

در انعکاس عقب کشیدن دست در برخورد با جسم داغ:201 13
گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. آکس�ون دو یاختۀ عصبی رابط با یاخته های عصبی حرکتی یک س�یناپس تحریکی و یک س�یناپس مهاری برقرار می کنند. / گزینۀ )2(: نادرست 
اس�ت. در یاختۀ عصبی حرکتی ماهیچه سه س�ر )عقببازو( پتانسیل عمل ایجاد نمی ش�ود. / گزینۀ )3(: درست است. همه سیناپس های موجود در بخش خاکستری نخاع 
چه تحریک کننده و چه مهار کننده دارای ناقل عصبی می باشند. / گزینۀ )4(: نادرست است. هر یاختۀ عصبی که در سیناپس دارای پتانسیل عمل باشد از انتهای آکسون 

خود ناقل ترشح می کند که در این مسیر یاختۀ عصبی ماهیچه عقب بازو پتانسیل عمل و تولید ناقل ندارد.
گیرنده های فشار پوستی و وضعیتی در کپسول مفصلی  مربوط به حس پیکری و از نوع مکانیکی می باشند.211 14

 گزینۀ )1(: گیرنده وضعیتی مربوط به حس پیکری ولی گیرنده تعادلی مربوط به حس ویژه در گوش می باشد. / گزینۀ )2(: گیرنده ارتعاش پوست همانند 
گوش از نوع مکانیکی بوده ولی در پوس�ت مربوط به حس پیکری اس�ت. / گزینۀ )3(: گیرنده فش�ار خون در رگ ها است و همانند گیرنده وضعیتی مربوط به حس پیکری 

می باشد.
موارد )ج( و )د( درست می باشد.221 11

ب نادرس�ت اس�ت. گیرنده حواس پیکری دندریت یا انتهای آن است و بخشی از یک  الف نادرس�ت اس�ت. مش�یمیه فاقد گیرنده بینایی است. |   
ج درست است. الیه های یاختۀ عصبی شبکیه برخالف گیرنده های نوری آن فاقد رنگدانه  یاخته محس�وب می ش�ود ولی گیرنده چش�م انسان یک یاختۀ کامل است. | 
د درس�ت اس�ت. یاخته های گیرنده های بینایی برای تولید پیام عصبی و یاخته های عصبی شبکیه برای هدایت و انتقال پیام عصبی  و در نتیجه جذب نور می باش�ند. | 

دچار تغییر در وضعیت کانال های دریچه دار خود می شوند.
همۀ موارد نادرست می باشند.231 11

الف نادرست است. در هر برجستگی زبان تعداد زیادی جوانۀ چشایی وجود   
ب نادرس�ت اس�ت. ه�ر گیرن�ده یک مزۀ خاص را تش�خیص می ده�د و از طرفی 5  دارد.| 
ج نادرس�ت اس�ت. مولکول ه�ای غذا که در بزاق حل  م�زۀ اصلی هم وجود دارد )نه4تا(.| 
می ش�وند از منافذ عبور کرده و سپس یاخته گیرنده چش�ایی را تحریک می کنند که دارای غشا 
د نادرست است. هر یاخته گیرنده یا پشتیبان درون یک جوانۀ چشایی، هسته دارد  است.| 

ولی فقط گیرنده ها قدرت تحریک داشته و به دندریت عصبی متصل هستند.
موارد )الف(، )ب( و )د( به نادرس�تی تکمیل می کنند. بافت پیوندی رش��ته ای روی تنه ماهیچه ها و اس�تخوان ران را می پوشاند. این بافت پروتئین های ساختاری 241 13

کالژن و رشته های کشسان مقاوم دارد.

B

B

C

B

B

B

B

B

B



الف در مورد بافت پوششی می باشد، عبارت )ب( در مورد مادۀ زمینه ای استخوان و رشته های استخوانی است و عبارت )د( در مورد بافت پوششی صادق است 4 عبارت )
که روی غشای پایه قرار دارد. به همین دلیل این عبارات نادرست هستند.

25112

در مکانیسم ایجاد انقباض ماهیچه مخطط )اسلکتی(:
1( درس�ت اس�ت. پیام عصبی یاختۀ عصبی که به انتهای آکس�ون می رس�د، س�بب برون رانی ناقل عصبی به فضای سیناپس�ی می ش�ود تا این ناقل به گیرنده یاخته 
پس سیناپسی ماهیچه ای برسد. این پروتئین، هم گیرنده ای اختصاصی برای ناقل عصبی است و هم کانالی سدیمی برای ورود سدیم و شروع پتانسیل عمل می باشد.
2( نادرس�ت اس�ت. پس از برخورد ناقل عصبی به گیرنده غش�ای ماهیچه ای، موج الکتریکی در غش�ای ماهیچه س�بب تحریک س�اختار  غش�ا می ش�ود تا ش�بکۀ 
آندوپالس�می را تحریک کند. در پی این عمل کانال های کلس�یمی غش��ای شبکۂ آندوپالمسی به سمت تارچه ها باز می شوند. دقت کنید که پیام عصبی، در غشای تار، 

سبب باز کردن کانال دریچه دار سدیمی ولی در غشای شبکۀ آندوپالسمی سبب باز کردن کانال دریچه دار کلسیمی می شود.
3( درس�ت اس�ت. تحریک ش�بکه آندوپالسمی سبب انتشار تسهیل شده کلسیم به تارچه شده سپس سر میوزین با هیدرولیز ATP و از دست دادن گروه فسفات به 

اکتین متصل شود. در این حالت طول ماهیچه کمی کوتاه می شود ولی استخوان متصل به آن به مقدار زیادی جابه جا می شود.
4( درست است. اتصال سر میوزین به اکتین نیازمند تغییر شکل سر میوزین می باشد. هیدرولیز ATP در سر میوزین سبب کوتاه شدن سارکومر با کشیدن اکتین ها 

به سمت هم می شود.

انس�ولین وقتی به گیرنده اختصاصی خود در کبد )کبدس��ازندهHDLوLDLمیباشد( یا ماهیچه اسکلتی برخورد می کند اول گلوکز را وارد یاخته های آن ها کرده 261 13
و س�پس گلوکز را عالوه بر مصرف تنفس یاخته ای، مقداری از آن را به گلیکوژن ذخیره ای تبدیل می کند ولی در س�ایر یاخته ها انس�ولین، فقط س�بب ورود گلوکز و افزایش 

تجزیه و سوخت وساز گلوکز می شود.
 گزینۀ )1( در مورد کبد و کلیه هاست که در کبد می تواند به ذخیرۀ گلیکوژن و اتصال گلوکزها به هم نیز بپردازد. / گزینۀ )2( در مورد یاختۀ پوششی دوازدهه است که 
فقط گلوکز را تجزیه می کند. / گزینۀ  )3( در مورد کبد است که به دلیل کلمه »نیز« صحیح است. / گزینۀ )4(  در مورد معده است که درون یاخته مورد نظر است )نهرگ(.

هورمون ضد ادراری با تحریک بازجذب آب از کلیه، خون را رقیق کرده و تنظیم توازن یون ها را باعث می شود. ولی در گزینۀ )1( قسمت اول را FSH در مردان 271 13
و قس�مت دوم را LH در زنان انجام می دهد. در گزینۀ )2( به ترتیب پروالکتین و اکسی توس�ین و در گزینۀ )4( به ترتیب هورمون رش�د و هورمون محرک قش�ر فوق کلیه 

نقش دارند.

در بیماری دیابت بی مزه اختالل در تولید هورمون ضد ادراری سبب به هم خوردن توازن یون ها می شود.
در التهاب پیک ش�یمیایی حاصل از یاخته های مویرگی )سنگفرش��یساده( و درشت خوارهای بافتی سبب کشاندن گویچه های سفید مثل نوتروفیل و مونوسیت 281 11

به ناحیه التهاب می شوند نه یاخته بیگانه خوار بافتی مثل یاختۀ دندریتی!!!
گزینۀ )2(: در التهاب یاخته های درشت خوار، ماستوسیت آسیب دیده و دیواره مویرگ ها پیک شیمیایی ترشح می کنند )حتماًبهیادداریدکهمنشأدرشتخوارها
ازیاختههایمونوس��یتدرخونمیباش��دکهواردبافتش��دهاند(. / گزینۀ )3(: تب س�بب کاهش فعالیت میکروب های بدن می شود که طی آن فعالیت هیپوتاالموس در 
باال بردن دمای بدن مؤثر اس�ت. / گزینۀ )4(: اتصال پادتن )کهیکیازمصادیققس��متاولاینعبارتاس��ت( به آنتی ژن در فعال کردن پروتئین مکمل و ایجاد شرایط 

برای تولید منفذ در غشای میکروب مؤثر می باشد.
291 FSH یاخته های س�رتولی نوعی یاختۀ بیگانه خوار باکتری ویژۀ مردان می باش�ند که در دفاع غیراختصاصی نقش دارند. این یاخته عالوه بر اینکه برای هورمون 14

گیرنده دارد و وظیفۀ تغذیه و بیگانه خواری زامه ها را انجام می دهد، برای تنظیم سوخت وساز خود، مثل هر یاختۀ دیگری برای هورمون های تیروئیدی نیز گیرنده دارد.
گزینۀ )1(: برای رد این گزینه می توان گفت، در لولۀ زامه ساز، زامه زا ها قدرت میتوز دارند ولی فقط یاخته های سرتولی در تغذیۀ زامه ها و پشتیبانی از آن ها 
نقش دارند. / گزینۀ )2(: هر یاخته هاپلوئید، از هر ژن یک نوع دس��تورالعمل دارد. این یاخته هاپلوئید اگر زام یاخته ثانویه بوده که محصول میوز 1 اس�ت و دارای کروموزوم 
مضاعف می باش�د. البته به کلمۀ »نوع« دقت کنید حتی ممکن اس�ت یاخته ای دیپلوئید باشد ولی انواع دستورالعمل ژنی کروموزوم های همتای آن مشابه هم باشد که در 
زیست دوازدهم به آن ها خالص گفته می شود. / گزینۀ )3(: یاخته تاژک دار در لولۀ زامه ساز می تواند زام یاختک  یا زامه تمایز یافته باشد که زام یاختک ها ابتدا به هم متصلند 
ولی طی تمایز به زامه ها، از هم جدا شده و تاژک دار می شوند )درمسیرزامهسازی،زامیاختههایثانویهوزامیاختکها،یاختههایهاپلوئیدمتصلبهیاختۀدیگرمیباشند

کهزامیاختکهاطیتمایزبهزامه،ازهمجدامیشوند(.

فقط مورد )ب( صحیح می باشد.301 11
الف نادرس�ت اس�ت. الیۀ ژله ای مام یاخته، فاقد س�اختار یاخته ای می باش�د و یک مادۀ ژله ای چس�بناک اس�ت که جدار لقاحی س�بب تغییراتی در آن 
ب درس�ت اس�ت. کوریون و سایر پرده های اطراف جنین، از تقسیم میتوز تروفوبالست ایجاد شده اند که از یاخته های جنینی می باشند. از طرفی توده یاخته  می ش�ود. | 
ج نادرست است. تشکیل الیه های  درونی و الیه های زاینده آن نیز همگی مانند تروفوبالست از میتوز یاخته تخم ایجاد شده اند و دستورالعمل ژنتیکی یکسانی دارند.| 
د نادرست است. جدار لقاحی، پس از شروع فرایند لقاح و ضمن برخورد  زاینده جنینی از تودۀ یاختۀ درونی، بعد از جایگزیین جنین در جدار درونی رحم انجام می شود.| 

غشای زامه و مام یاخته به همدیگر تشکیل می شود و پس از آن است که جدار لقاحی تشکیل می شود.
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