
 

 

 پاسخ تشریحی زیست شناسی

 :گزینه سه 101سوال

 نمودار و رفته باال قلب ضربان که معنا این به.است یافته کاهش بعدی نمودار P موج تا T موج فاصله است مشخص شکل از که همانطور

 است صحیح د و ج و الف موارد.است شده تر فشرده

 برای هم قلب و داشت خواهند اکسیژن به نیاز کند، می پیدا افزایش بدن های سلول متابولیسم چون تیرویید پرکاری بیماری در(الف

 وزن کاهش بیماری این در.رود می باال قلب ضربان نتیجه در و است خون پمپاژ برای بیشتر تالش به مجبور بیشتر اکسیژن رساندن

 بیشتر ها آن های ژن از باید و داریم نیاز لیپاز های انزیم به بدن های چربی تجزیه برای و شوند می تجزیه بدن های چربی و داریم

 (الف تایید) بشه رونویسی

 بخش های هورمون ساخت بدن ها فشار این در.است باال قلب ضربان مداوم استرس علت به طوالنی جسمی و روحی های فشار در(ب

 کلسترول ها آن ساز پیش و هستند استروئیدی ها هورمون این.کورتیزول هورمون مثل.دهد می افزایش را کلیه فوق قشری

 (ب رد)کند می پیدا افزایش کلسترول مصرف و دارند کلسترول مصرف به نیاز شدن ساخته برای.پس.است

 و شود می اسیدی خون نتیجه در و شود می حاصل اسیدی مواد و شوند می تجزیه ها چربی تیروئید پرکاری در شد بیان که همانطور(ج

 می احساس( شود می وارد باریک روده ابتدای به سکرتین هورمون تاثیر تحت که ای ماده)کربنات بی  بیشتر بازجذب به نیاز

 (ج تایید)شود

 هورمون این.شود می ترشح کورتیزول هورمون و رود می باال قلب ضربان طوالنی جسمی روحی فشار در شد بیان که همانطور(د

 تایید)شود می حاصل اوره مثل دار نیتروژن زائد مواد ها پروتئین متابولیسم از که میدانیم و.شکند می انرژی مصرف برای را ها پروتیین

 (د

 :گزینه دو 102سوال

افزایش تعرق در سلول های برگ گیاهان سبب میشود که تمایل خروج گاز های محلول در شیره خام افزایش یابد و منجر به پدیده 

.افزایش تعریق با افزایش فشار ریشه ای همراه است .افزایش فشار ریشه ای و صعود بیشتر آب به سمت باال حباب دارشدگی شود 

 سبب کاهش پدیده حباب دار شدگی میشود 

:تعرق توسط سلول های روزنه هوایی که تحت کنترل سلول های نگهبان روزنه است انجام میشود ولی تعریق از طریق روزنه 1گزینه

 اره بازدر انتهای آوند های چوبی انجام میشودهای آبی همو

:افزایش تعرق در برگ ها می تواند سبب کشیدگی ستون آب به سمت باال شود که در ریشه پریسیکل با ایجاد فشار ریشه ای 3گزینه 

)با صرف انرژی سعی در جبران آب و تامین مجدد میکند . افزایش تعریق نیز به دنبال افزایش فعالیت سلول های پریسیکل است 

 زیستی(

 ریق و کاهش تعرق میشود عافزایش ت :باال بودن دمای خاک سبب4گزینه

 :گزینه سه103سوال



 

 

دد ترشح کننده مواد نمکی غبرون ریزی که محتویات خود را به داخل دوازدهه می ریزند شامل غدد موکوزی دیواره روده باریک ،غدد 

 د مترشحه صفرا هستند که همگی از جنس بافت پوششی اند،غدد برون ریز پانکراس و غدد برون ریز کب

:در روده باریک و بزرگ و معده و حتی دهان جذب داریم ماهیچه های لوله گوارش در روده و معده از نوع صاف و تحت تاثر 1گزینه 

 اعصاب خود مختارند ولی در دهان از نوع مخطط و ارادی و تحت تاثیر اعصاب پیکری اند 

نیز در روده بزرگ میتواند جذب خون شود که Kجذب مویرگ خونی میشوند ویتامین  Cو Bامین های محلول در آب شامل :ویت2گزینه 

 ل در چربی و تحت تاثیر صفراست واین ویتامین محل

نواسید است :پلیمر هایی که گوارش ناقص می یابند نشاسته در دهان و پروتئین ها در معده اند که مونومر هایشان گلوکزو آمی4گزینه

 که جذب گلوکز با جذب سدیم با صرف انرژی است و جذب آمینواسید ها نیز باصرف انرژی و برای برخی با جذب سدیم است

 گزینه چهار: 104والس

وجود ندارد بلکه در آن سیاهرگ ها این ویژگی را دارند ولی در ماهی سرخرگ  2COدر خرچنگ دراز ، سرخرگ با تراکم باالی 

خروجی از قلب که به سطح تنفسی می رود )سرخرگ شکمی(دارای خون تیره و تراکم باالی دی اکسید کربن است که پس از  عبور از 

 2COخرگ دارای خون تیره و دارای تراکم سطح تنقسی و تبادل گاز ها روشن شده و غنی از اکسیژن میگردد)سرخرگ پشتی(پس سر

 فقط در قبل از سطح تنفسی دیده میشود 

 فقط در بخش شکمی آن ها یافت میشود 2CO:در خرچنگ دراز و ماهی خون تیره دارای تراکم باالی 1گزینه 

ور یافت میشوند و در بخش :در خرچنگ دراز و ماهی سیاهرگ ها که دارای خون تیره هستند فقط در بخش شکمی این دو جان 2گزینه 

 پشتی سیاهرگ یافت نمی شود 

خون غنی از اکسیژن در خرچنگ دراز ،سرخرگ شکمی و پشتی در آن است که سرخرگ پشتی در بخشی که قلب حضور  :3گزینه 

 دارد دیده میشود ولی سرخرگ شکمی در سطحی است که قلب حضور ندارد 

 خرگ پشتی است قلب در ماهی در سطح شکمی قرار دارد در ارتباط با ماهی سرخرگ غنی از اکسیژن سر

 گزینه یک : 105سوال

افزایش فشار اسمزی در اطراف لوله هنله نزولی که در بخش نازک آن بازجذب آب صورت میگیرد آب بیشتری بازجذب شده ) چون 

 فشار اسمزی مویرگ افزایش یافته(و در نهایت حجم ادرار کاهش می یابد 

: در صورت افزایش فشار خون در کپسول بومن میزان تراوش و مواد تراوش شده در نفرون افزایش می یابد . پس با افزایش  2گزینه 

 فشار خون و تراوش مقدار گلوکز درون نفرون زیاد میشود 

 و مقدار آن در سرخرگ وابران نسبت به قبل کاهش می یابد .

ه هنله نزولی که در بخش نازک آن باز جذب آب صورت می گیرد ، آب کمتری باز در اطراف لولکاهش فشار اسمزی با :  3گزینه 

 جذب شده و در نهایت حجم ادرار افزایش می یابد .



 

 

: کاهش فشار خون در کپسول بومن سبب تراوش کمتر دارو ها به داخل نفرون شده و در شبکه دوم مویرگی ترشح این مواد  4گزینه 

 (انرژی بیشتر  و تولید دی اکسید کربن بیشتر و مصرف اکسیژن بیشتر افزایش می یابد ) یعنی صرف 

 گزینه دو  :  106سوال 

بسیاری از سرخرگ ها و سیاهرگ های باالی قلب فاقد دریچه اند . این رگ ها به دلیل داشتن الیه ماهیچه ای صاف تحت تاثیر اعصاب 

 خود مختار اند ) بیشتر سمپاتیک (

 ئورت و ششی با داشتن دریچه مانع از بازگشت خون به قلب می شوند : سرخرگ های آ 1گزینه 

شبکه مویرگی : سرخرگ های منشعب از آئورت و سیاهرگ های ششی حاوی خون روشن اند سیاهرگ ششی بعد از تشکیل  3گزینه 

 قرار دارد 

: سرخرگ ششی و سیاهرگ های بدن به جز سیاهرگ های ششی حاوی خون تیره اند . سرخرگ ها خون را درون خود ذخیره  4گزینه 

 نمی کنند ولی سیاهرگ ها با قطر زیاد و مقاومت کم این کار را می کنند 

 گزینه چهار:  107سوال 

گیرد . ترشح و دفع پتاسیم در روده بزرگ رخ می دهد جذب گروهی از ویتامین ها به داخل مویرگ لنفی در روده باریک صورت می 

 در روده بزرگ جذب خون می شود .  Kجذب لنف می شوند ولی ویتامین   A،K،D،Eویتامین های محلول در چربی شامل 

نیکی و : مری ، معده و روده باریک و بزرگ تحت تاثیر اعصاب خود مختار قرار دارند فقط معده در این بین گوارش مکا 1گزینه 

 شیمیایی دارد .

 : مری ، روده باریک و بزرگ توانایی ترشح آنزیم گوارشی ندارند . روده باریک با صرف انرژی آمینو اسید ها را جذب میکند . 2گزینه 

اد نکته مهم : روده باریک ترشح آنزیم گوارشی ندارد . آنزیم های گوارشی سلول های دیواره آن پس از کنده شدن و مرگ سلول آز

 می شوند .

: روده باریک و معده زمانی که خالی باشند حاوی چین خوردگی هستند . معده می تواند با تولید هورمون گاسترین سبب  3گزینه 

 ترشح بیشتر اسید معده شود و کیموس را اسیدی تر کند.

 : گزینه یک 108سوال 

رد در سیرابی و نگاری که باکتری ها به طور معمول وجود دارند و شخوار کنندگان آنزیم سلوالز در هر جهار قسمت معده وجود دادر ن

باکتری ها و آنزیم سلوالز به همراه غذا یافت می شوند . در سلول های معده که زنده اند در نبود اکسیژن در در شیردان و هزارال 

 ( 2Oکمتری تولید می شود ) نسبت به زمان حضور  ATP مرحله گلیکولیز 

 : غذا پس از عبور از نگاری که سلول های آن توانایی ترشح سلوالز را ندارند وارد دهان میشود 2گزینه 

: هزارال و روده دارای چین خوردگی هستند که در هزارال در جذب آب و در روده در جذب مونومر های سلولز خورده شده  3گزینه 

 نقش دارند 



 

 

 ی تامین می شود دهان ، هزارال و سیرابی هستند : بخش هایی که محتویات آن ها توسط مر 4گزینه 

 هزارال در جذب بخشی از مواد گوارش یاقته یعنی بخش بیشتر آب نقش دارد و سیرابی فاقد توانایی هرگونه جذب است 

 گزینه دو :  109سوال 

هوادار جلویی می شود ولی هوای  کیسه های هوا دار عقبی هنگام دم پر می شوند و در این هنگام هوای درون شش ها وارد کیسه های

 آن ها کامال خالی نمی شود و در سطح تنفسی همواره تبادل صورت می گیرد ولی عمل تبادل هنگام بازدم بسیار بیشتر از دم است 

: هوای موجود در نای می تواند هنگام بازدم توسط کیسه های هوادار پیشین تامین شود ولی کیسه های هوادار عقبی هیچ نقشی  1گزینه 

 در تامین هوای نای ندارند 

 ای می شود : کیسه های هوادار پیشین مستقیما به نای راه ندارند و هوای خروجی از آن ها به سطح تنفسی وارد و سپس وارد ن 3گزینه 

: شش های پرندگان ک سطح تبادل گاز هاست در دم هوای خود را وارد کیسه های هوادار پیشین می کند ولی به دلیل فشار  4گزینه 

 منفی موجود مقداری هوا درون آن باقی می ماند و کامال خالی از هوا نمی شود

 گزینه چهار :  110سوال 

هستند . لیپید ها نیز میتوانند پلیمر باشند )موم(    RNAو    DNAتئین ها ، کربو هیدرات ها و پلیمر های موجود در سلول های ما ، پرو

 ولی در بدن انسان یافت نمی شوند 

: مثال نقض این گزینه واکنش تجزیه آب اکسیژنه درون پراکسیزوم است که به وسیله آنزیم کاتاالز صورت می گیرد و طی  1گزینه 

 بی بدن است ایجاد می شود آن آب که بیشترین ترک

 : بسیاری از واکنش های متابولیسمی سلول توسط آنزیم ها است که در اغلب موارد درون سلولی اند  2گزینه 

، البته باید به بسیاری از آنزیم هایی که درون سلول فعالیت می کنند توسط ریبوزوم های آزاد درون سیتوسل تولید میشوند  : 3گزینه 

که توسط ریبوزوم ها  r RNA آنزیم های گوارشی لیزوزوم که توسط ریبوزوم های متصل به شبکه آندوپالسمی  زبر ساخته می شوند و 

 سنتز نمی شود توجه کرد

 گزینه سه:  111سوال 

در سمت چپ بدن که محل تجزیه  اندامیماهیچه های دلتایی و ذوزنقه ای در هر دو سطح بدن قابل مشاهده اند و باالتر از طحال ) 

 لوبین است ( قرار دارند هموگ

 : این دو ماهیچه باالتر از پانکراس قرار دارند  1گزینه 

 : این دو ماهیچه پایین تر از تاالموس قرار دارند  2گزینه 

 : این دو ماهیچه باالتر از بیضه ها یا تخمدان ها قرار دارند  4گزینه 

 یکگزینه :  112سوال 



 

 

حرکات تنجشی که در برگ های گیاهان رخ می دهند حرکات شب تنجی و لرزه تنجی اند که همه آنها در اندام های زنده گیاهی رخ 

 می دهند 

: حرکاتی که فقط با محرک بیرونی صورت می گیرند غیر فعال هستند و در اندام ها و سلول های مرده رخ می دهند که انرژی  2گزینه 

 ی کنند زیستی مصرف نم

: حرکات تاکتیکی و خود به خودی مثل تورژسانس سلول های نگهبان روزنه در سلول های زنده  رخ می دهند اما حرکات خود  3گزینه 

 به خودی فقط محرک درونی و حرکات تاکتیکی هم محرک درونی و هم محرک بیرونی دارند 

اند . پاسخ نوعی اندام در حال رویش به محرک خارجی در ارتباط با  : حرکات القایی در گل برخی گیاهان حرکات شب تنجی 4گزینه  

 گرایشی است 

 گزینه یک : 113سوال 

 حداکثر میزان انقباض بطن ها زمانی است که بیشترین انرژی زیستی را مصرف می کنند 

روی نوار قلب   Pسبب ثبت موج در این نقطه موج استراحت بطن ها کم کم روی الکتروکاردیوگرام ثبت می شود . گره پیش آهنگ  

 می شود .

: در پایان انقباض قلب مقدار انقباضات بطن ها کاهش می یابد . در این مرحله دریچه های قلبی بسته اند . مرحله ای که  2گزینه 

 است که دریچه های قلبی بسته می شوند .  QRSاز   Sپتانسیل برای دومین بار منفی می شود شروع بخش 

: پس از پایان انقباض دهلیز ها تحریکات درو ن شبکه گرهی میوکارد به سرعت پخش میشود ولی هنوز به طور کامل درون  3گزینه 

تمام قلب تحریک را دریافت کرده و در پایان سیستول بطن ها بیشترین فشار بر روی دریچه  Sبطن منتشر نشده ، بلکه پس از بخش 

 طن تحریکی یافت نمی شود های سینی است ، و پایان سیستول در ب

سی سی است  100: در آغاز سیستول بطن ها بیشترین فشار در آئورت دیده می شود ولی نمیتوان گفت خون موجود در قلب  4گزینه 

بلکه در پایان سیستول و آغاز دیاستول این مقدار خون در قلب وجود دارد . در مرحله استراحت عمومی همه حفرات در استراحتند اگر 

 مقدار خون موجود در بطن را در پایان سیستول با استراحت عمومی مقایسه کنیم خون موجود در مرحله استراحت عمومی بیشتر است .

 نکته : در آغاز سیستول خون درون بطن ها از مرحله استراحت هم بیشتر است 

 گزینه چهار:114سوال 

 همه موارد صحیح اند

احتمال تشکیل سنگ صفرا          اختالل در ورود صفرا به روده و اختالل در جذب چربی ها و ویتامین           افزایش کلسترول در بدن

 های محلول در چربی

 افزایش میزان مصرف سدیم در سلول های استوانه ای)برون ریز(پانکراس           افزایش ترشح سدیم بی کربنات 



 

 

معده است که هورمون گاسترین ترشح میکنند . این مورد درست است زیرا با تصور اینکه در مورد الف(منظور سلول های درون ریز 

این خانم میزان تولید این هورمون زیاد و غیر طبیعی شده باشد کیموس بیش از حد اسیدی شده بنابراین نیاز به تولید سدیم بی 

 شده کربنات بیشتری ممکن است احساس شود که در صورت سوال به آن اشاره

مورد ب(با مسدود شدن مسیر ورود صفرا به روده در ایجاد یک امولسیون پایدار از مواد چربی از جمله تری گلیسرید ها اختالل ایجاد 

میشود بنابراین میزان ایجاد واحد های سازنده چربی ها )مونو گلیسیرید ها و گلیسرول(از آنها کاهش می یابد در نتیجه در سلول های 

 آن دسته از واکنش های سنتز آبدهی که سبب تولید مجدد لیپید ها برای ورود به لنف می شدند کاهش می یابد مخاط روده 

به منظور اینکه از عواقب کمبود این ویتامین در بدن جلوگیری شود  A مورد ج(با ایجاد اختالل در جذب مواد لیپیدی از جمله ویتامین

 احساس شود کاروتن (ممکن است نیاز به مصرف پیش ساز آن)بتا 

رخ می دهد که با توجه به توضیحات داده شده در مورد قبل این مورد نیز کامال Kمورد د(انعقاد خون به کمک ویتامین محلول در چربی 

 صحیح است 

 :گزینه دو 115سوال

محسوب میشود برای  محل جذب مونومر ها در ملخ معده است و در گنجشک روده.در معده ملخ که آخرین محل ذخیره موقت غذا

 نخستین بار گوارش شیمیایی صورت میگیرد ولی در روده گنجشک برای دومین باراست  )بار اول در معده بوده(

:دومین محل ذخیره موقتی غذا در ملخ و کرم خاکی سنگدان است که با ماهیچه هایش گوارش مکانیکی انجام می دهد و فاقد 1گزینه

 کوارش شیمیایی است 

ومین محل گوارش فیزیکی در ملخ و گنجشک سنگدان است .در ملخ سنگدان قبل از معده است که محل جذب مونومر :د3گزینه

 هاست ودر گنجشک سنگدان قبل از روده است که محل جذب مونومر هاست

 :در ملخ بعد از سنگدان معده است و در کرم خاکی روده .که هر دو محل جذب و گوارش مواد غذایی است  4گزینه

 گزینه سه :  116سوال 

باز و بسته بودن این روزنه  2و  1سلول های مجاور آن ها هستند که  حالت های  Bنگهبان روزنه و سلول های   Aطبق شکل سلول های 

ها را نشان میدهد . این سلول ها از بافت اپیدرمی هستند ، قدرت تقسیم ندارند  و نمیتوانند کروموزوم های خود را در استوای سلول 

 ردیف کنند .

 شیمی جوان قدرت تقسیم دارند نکته : سلول های مریستمی  ، بنیادی و تا حدودی پاران

: آماس سلول های نگهبان به مدت طوالنی سبب افزایش تعرق می گردد که میتواند باعث ایجاد حباب در شیره خام شود و  1گزینه 

 پیوستگی آن را قطع کند

هنگامی که روزنه باز است گاز های : سلول های مجاور در حالت باز بودن روزنه به دلیل پالسمولیز فشار اسمزی باالیی دارند و  2گزینه 

 اکسیژن و دی اکسید کربن با انتشار از آن عبور می کنند . 



 

 

: پالسمولیز سلول های نگهبان که با بسته شدن روزنه همراه است و فعالیت باالی تار کشنده در ریشه میتواند باعث ایجاد  4گزینه 

 پدیده تعریق شود .

 گزینه چهار:  117سوال 

: دسته های آوندی ، سلول های  3: تارکشنده ریشه ، سلول های بخش  2: بخش پوست ریشه ، سلول های بخش  1خش سلول های ب

 : مریستم راسی  4بخش 

 بافت پارانشیمی و همچنین سلول های مریستم های راسی توانایی تقسیم دارند بافت های زمینه ای موجود در پوست مثل 

حاصل تمایز سلول های رو پوستی اند فاقد قدرت تقسیم هستند . سلول های مریستم راسی با تقسیم   : سلول های تار کشنده که 1گزینه

 سلول های بنیادی ایجاد میشنوند 

 : دسته های آوندی و تار کشنده در پیوستگی شیره خام نقش دارند . 2گزینه 

د متابولیسم اند . در بخش پوست بافت های زمینه ای : سلول های بخش سه دسته های آوندی حاوی آوند چوب هستند که فاق 3گزینه 

 شامل پارانشیم و کالنشیم دارای متابولیسم ولی بافت اسکلرانشیمی فاقد این ویژگی اند

 گزینه سه:  118سوال 

نسبت به  4به دلیل انقباض دهلیز ها هرچی هم خون مونده وارد بطن ها میشه تا در ادامه کار بطن منقبض شود . در نقطه  2در نقطه 

 سایر نقاط خون درون بطن ها کمترین است چون اندکی بعد از پایان سیستول بطن است 

 بطن ها هردو در دیاستول اند  قلب در استراحت عمومی است و دهلیز ها و 4و  1: در نقاط  1گزینه 

 که این دریچه ها بازند فشار بیشتری تحمل میکنند  1بطن در سیستول است و دریچه های قلبی برخالف نقطه  3: در نقطه  2گزینه 

قرار می  با انقباض بطن و دهلیز یون کلسیم آزاد و  در تماس مستقیم با  نوار های تیره و روشن سارکومر 3و  2: در نقاط  4گزینه 

 گیرد 

 گزینه سه:  119سوال 

 جانورانی که عموما در زیستگاه خود ساکنند شامل اسفنج ها ، هیدر ، کشتی چسب و ...

در اطراف سلول های خود محیطی  هستند از طرفی جانوران دارای همولنف عنکبوتیان ، حشرات و خرچنگ ها هستند که همه  آن ها

 نسبتا پایدار برای فعالیت ایجاد کرده اند 

: جانوران دارای پرده دیافراگم کامل پستاندارانند که دفاع اختصاصی و توانایی شناسایی آنتی ژن دارند . جانوران فاقد چهار  1گزینه 

 ی دارند . اندام حرکتی میتوانند ماهیان باشند که مثل پستانداران دفاع اختصاص

: پرندگان ، خفاش ها و حشرات دارای قدرت پرواز اند و همگی دارای سطح تنفسی درون بدن هستند . جانوران دارای لقاح  2گزینه 

 خارجی شامل دوزیستان نیز می شوند که بالغ آن ها دارای شش در درون بدن هستند 



 

 

که میتوانند خون عبوری از دستگاه تنفسی را بالفاصله به قلب برگردانند شامل  : جانوران دارای مثانه شنا ماهیان اند . جانورانی 4گزینه 

مهره داران دارای گردش خون مضاعف و خرچنگ دراز هستند یادتون باشه همه مهره داران اسکلت درونی دارند ولی خرچنگ دراز نه 

 ! 

 گزینه سه: 120سوال 

یاهرگ ششی و سیاهرگ های بزرگ زیرین و زبرین و یک سیاهرگ کرونری رگ هایی که خون را وارد قلب می کنند شامل چهار س 

 هستند . این رگ ها در مقابل سرخرگ آئورت که خون روشن را از قلب خارج می کند قدرت انقباضی کمتری دارند

 رتر اند : چهار سیاهرگ ششی خون روشن را وارد دهلیز چپ میکنند و نسبت به دریچه های قلبی از نوک بطن دو 1گزینه 

: سرخرگ ششی خون تیره را از قلب خارج می کند . جهت حرکت خون در این رگ و بزرگ سیاهرگ زیرین رو به باال و  2گزینه 

 برخالف جهت گرانش است .

: خون تیره توسط دو سیاهرگ بزرگ زیرین و زبرین و سیاهرگ کرونر وارد قلب میشود . سیاهرگ های ششی خون روشن  4گزینه 

 سطح تنفسی می آورند . چون همه این رگ ها سیاهرگی اند دیواره ای با مقاومت کم دارند .را از 

 گزینه دو :  121سوال 

نیز به صورت محلول در پالسما  %3اکسیژن پس از ورود به خون با هموگلوبین ترکیب شده و  %97در شش در تبادل گاز های تنفسی 

 است . 2COبا  %3از توان خود این کار را میکند و  %97کسیژن ترکیب نمی شود بلکه با حمل می شود . هموگلوبین به طور کامل با ا

: هوای جاری در مجاری تنفسی و کیسه های هوایی وجود دارد . سلول های مژه دار موجود در مجاری تنفسی توانایی ترشح  1گزینه  

 سورفاکتانت را ندارند 

 است   2Oبیشتر از   2CO   ن بیشتر از دی اکسید کربن است ، ولی سرعت انتشار : اختالف فشار برای انتشار اکسیژ 3گزینه 

بیشتری جذب خون  2CO : با غیر فعال شدن آنزیم انیدراز کربنیک تغییری در مقدار تولید دی اکسید کربن ایجاد نمی شود و  4گزینه 

 نمی شود و در خون مقدار بی کربنات کاهش و مقدار این گاز افزایش می یابد  

 :گزینه سه122سوال 

 نمی سوال دیگر های مولکول به نسبت است قطبی مولکول یک که آب پس است قطبی نا و است لیپید جنس از فسفولیپیدی غشای

 سلول غشای خود به نسبت کمتری سطح که کند می عبور ها کانال از آن عمده کلسیم همانند و باشد  داشته باال عبور سرعت تواند

 های مولکول از تر راحت تواند می دارد بیشتری حجم و جرم کربن اکسید دی چون کربن اکسید دی و اکسیژن بین در.اند کرده احاطه

 .کند عبور قطبی غیر

 

 گزینه سه :  123سوال 



 

 

اما نمک در بخش قشری در لوله های پیچ خورده دور و نزدیک با صرف انرژی و فعال باز جذب آب همواره غیر فعال و طی اسمز است 

 باز جذب میشود 

: در لوله پیچ خورده نزدیک باز جذب یون بی کر بنات بدون صرف انرژی است و عبور آن از طریق پروتئینی کانالیست . در  1گزینه 

خورده دور این یون با انتقال فعال باز جذب می شود . اصوال برای باز جذب یون ها چه به صورت فعال ، چه به صورت غیرفعال لوله پیچ 

 نیاز به پروتئین سراسری ) کانال یا ناقل ( است .

کننده ادرار ) که جزء نفرون : با تراوش مواد وارد کپسول بومن می شوند . مواد تراوش شده در طول نفرون و در لوله جمع  2گزینه 

 نیست ( باز جذب می شوند .

: در صورتی که باز جذب بی کربنات به شبکه دوم غیر فعال شود ، به دلیل ترشح مواد که سلول ها انجام می دهند انرژی در  4گزینه  

آنزیم انیدرازکربنیک به بی کربنات و  تولید و وارد خون می شود و با اثر  2CO طی تنفس سلولی ) مخصوصا هوازی ( تولید می شود و 

یون هیدروژن تبدیل می شود پس در صورتی که حتی ما  باز جذب بی کربنات نداشته باشیم درون شبکه مویرگی دوم بیکربنات 

 افزایش می یابد 

 گزینه دو :  124سوال 

م دارند ساختاری که در تغییر موقت اسکلت سلولی سلول های ماهیچه ای دیواره رگ خونی از نوع صافند که در الیه میانی اند و تقسی

نقش دارد سانتریول است و رشته های دوک را طی تقسیم ایجاد می کند . این رشته ها می توانند از یک سو به ماده ژنتیک و از سوی 

 دیگر به سانتریول متصل شوند

ه سارکوپالسمی به داخل سارکومر ها فرستاده می شوند . : لوله های عرضی در سلول های ماهیچه ای مخطط و قلبی توسط شبک 1گزینه 

 و میوفیبریل نداریم .در ماهیچه صاف سارکومر 

 نکته : در غشای شبکه آندوپالسمی صاف سلول های بدن آنزیم های سنتز کننده کلسترول داریم .

توکندری میتواند درون خود با زنجیره های انتقال : درون میتوکندری و پراکسیزوم و ریبوزوم و ... آب تولید می شود . فقط می 3گزینه 

 الکترون و چرخه کربس انرژی زیستی تولید کند 

:ساخت رشته پولیپپتیدی درون سلول بر عهده ریبوزوم هاست که در سنتز غشا برای سایر اندامک های سلول نقش ندارد  4گزینه  

 چون این وظیفه بر عهده شبکه آندوپالسمی زبر است 

 گزینه یک:  125سوال 

 اندامک هایی که در خنثی کردن مواد سمی در سلول فعالیت می کنند شبکه آندوپالسمی صاف و پراکسیزوم هستند . 

نکته خیلی مهم : شبکه آندوپالسمی صاف سلول های کبدی توانایی دفع سموم و خنثی کردن آن ها را دارند اما در سلول های درون ریز 

ازند این شبکه چنین کاری نمیکند و تنها اندامک پراکسیزوم که جزء غشای درونی نیست  این وظیفه را با پانکراس که انسولین می س

 تجزیه آب اکسیژنه انجام میدهد 



 

 

: بیشترین مولکول غشا فسفرلیپید است که میتواند در شبکه آندوپالسمی صاف و زبر سنتز شود . شبکه آندوپالسمی زبر  2گزینه 

 غشای خارجی هسته دارد و شبکه آندوپالسمی صاف پیوستگی غیر مستقیم . پیوستگی مستقیم با

 : میتوکندری و هسته در ژنوم کلی سلول نقش دارند . فقط هسته دارای بخش هستک است  3گزینه 

میشوند و تابع دوتایی تقسیم   : درون فضای میتوکندری ، تنفس سلولی انجام می شود . این اندامک ها مستقل از چرخه سلولی 4گزینه 

 آن نیستند 


