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 يديپاسخ كل
 1 (2 2 (4 3 (3 4 (3 
 5( 1 6( 2 7( 4 8 (3 
 9( 3 10 (4 11( 2 12 (4 
 13( 3 14 (3 15 (2 

 پاسخ تشريحي

 .گيرد صورت مي ي دور خميده ي ترشح دارو فقط در لوله 2 ي گزينه -1
آمينه يك اسيدسين نيز لو! گيرد انتقال فعال صورت مي با فقطنزديك و  ي در خميده فقطآمينه  بازجذب گلوكز و اسيد :1 ي گزينه

 .شود نزديك بازجذب مي ي است پس در خميده
بـه جـز قسـمت    ) فقـط بـا اسـمز   (شـود   ي ادرار انجام مي كننده ي جمع هاي نفرون و لوله بازجذب آب در تمام قسمت :2 ي گزينه

 .گيرد ه با اسمز صورت ميراوبازجذب آب هم. دور ي باالروي هنله و خميده
 انتشار ساده =بدون مصرف انرژي  =جهت شيب غلظت   :3 ي گزينه 

 ي لولـه ي نزديك بـدون مصـرف انـرژي و در     خميده ي لوله كربنات در باز جذب بي
 .شود انجام ميخميده دور با مصرف انرژي 

 
ي ادرار  كننـده  جمـع  ي لولـه  هـاي مختلـف نفـرون و    در قسمت NaClاما بازجذب 

 :مقابل است صورت به
 

 !ي ادرار، قسمتي از نفرون نيست، ديگه كننده ي جمع دونستيد لوله حتماً مي
 .گيرد صورت مي ي ادرار كننده فقط در مجاري جمع) بدون انرژي( ساده بازجذب اوره طبق انتشار :4 ي گزينه

 .كننده ادرار نسبت به اوره نفوذناپذير است نفرون برخالف مجاري جمع 

 .ندتنفس ناي دار حشرات 4 ي گزينه -2
 آمونياك <اوره  <اوريك اسيد  :دار ي زائد نيتروژن براي دفع ماده نياز به آب

 .كنند ي دفع ميپس آب كم. يداوريك استار حشرات اسد ي دفعي نيتروژن ماده :1 ي گزينه
 .حشرات يك عدد طناب عصبي دارند :2 ي گزينه
 .شده اي پروتئيني تشكيل ي زمينه آن از كيتين و ماده) نه اسكلت سلولي( خارجياسكلت  :3 ي گزينه
 .گيرند هوا مي زهاي بدن حشرات مستقيماً اكسيژن را ا سلول :4 ي گزينه

گيـرد سيسـتئين هـم نـوعي      با انتشار فعال صورت مـي  فقطي نزديك و  از خميده فقطبازجذب آمينواسيد  3 ي گزينه -3
 .شود ي نزديك بازجذب مي از خميدهفقط پس . آمينواسيد است

نزديـك و فقـط بـا انتقـال فعـال صـورت        ي شد بازجذب گلوكز فقط در خميده گونه كه در پاسخ سؤال يك گفته همان :1 ي گزينه
 .گيرد مي

 پاسخ سؤال يك رجوع به :2 ي گزينه
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 .)همواره فعال است( .همراه است ترشح همواره با مصرف انرژي :3 ي گزينه

 .گيرد ي دور صورت مي ي نزديك اما ترشح دارو در خميده و سموم در خميده +Hترشح 
 يكسؤال رجوع به پاسخ  :4 ي گزينه

يعنـي عمـل    .گـذارد  تـأثير مـي  ) انتقـال فعـال  (بـه انـرژي   هاي وابسـته   ديدن ميتوكندري بر فعاليت آسيب 3 ي گزينه -4
 .ي كدام گزينه به انرژي نياز ندارد شده انجام

 بازجـذب  هنله فعـال اسـت پـس    يدر قسمت نازك باالرو NaClشد بازجذب  چه در پاسخ سؤال يك گفته طبق آن :1 ي گزينه
 .گيرد بدون انرژي صورت مي

 .شود پس با ازكارافتادن ميتوكندري بازجذب آن متوقف مي ،بازجذب آمينواسيد فعال است و نين آمينواسيد استآرژ :2 ي گزينه
 .تراوش با مصرف انرژي همراه نيست :3 ي گزينه
 .گيرد صورت مي) بدون مصرف انرژي( ساده بازجذب اوره همواره از طريق انتشار :4 ي گزينه

 :ها بررسي ساير گزينه 1 ي گزينه -5
 .اي بافت پيوندي رشته غشا زيريعني همان شود  مايع مفصلي توسط غشاء زير كپسول ساخته مي :1 ي گزينه
 .ني مفصل و رباط وجود ندارد در مفصل زانو بين استخوان ران و نازك :2 ي گزينه

 

  :4 ي گزينه
 

ي است و فقط خود ودبهداران است كه فعال و خ پروانه ي اين شكل مربوط به پيچش نوك برگ گياهان تيره 2 ي گزينه -6
 .روني نياز داردبه محرك د

 :ها بررسي ساير گزينه 4 ي گزينه -7
 .دآور درمي تقيممسپس به حالت سد ده را به عقب حركت ميپا ابتدا  ،هنگام حركت به جلو) نوعي اسب(اكوئوس  :1 ي گزينه
 .است )زند زيرين و زبرين(آرنج مفصل بين بازو و ساعد  :2 ي گزينه
 .كند قباض ماهيچه عرضي بدن خود را درازتر ميكرم خاكي با ان :3 ي گزينه

 .دارد و غيرارادي است مي متجانس است، انقباض را در خود نگه :اي صاف بافت ماهيچه 3 ي گزينه -8
 .، غيرمنشعب استدارد نمي انقباض را مدت زيادي در خود نگه، سيتوكينز ندارد :ي اسكلتي بافت ماهيچه
 .است منشعب و غيرارادي است سلولي داراي اتصال بين :اي قلب بافت ماهيچه

) عضـله قلبـي  (سلولي هستند  اي كه داراي اتصال بين هاي ماهيچه يعني سلول ؛صحيح است 3 ي گزينههاي فوق،  پس باتوجه به گفته
 .اند غيرارادي) عضله صاف(دارند  متجانسهاي كه وضع  همانند ماهيچه

 :ها بررسي ساير گزينه 3 ي گزينه -9
 .ي خود منافذ زيادي دارند يوارهها در د مويرگ اغلب :1 ي گزينه
 .تنها استثنا اين جمله گلومرول است كه بازجذب ندارد :2 ي گزينه
 .ي صاف حلقوي دارند ماهيچه ،خود يابتدادر  ها ي مويرگ همه :3 ي گزينه

 .نه مفصل لواليي شود باعث حركات استخوان در تمامي جهات مي اي گوي و كاسهمفصل  :اوالً -
 .گوي و كاسه است ،مفصل شانه لواليي نيست :ثانياً -
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 .شود ساكاريد مي بي دارند كه مانع جذب پليرچ ي در سطح خود يك اليهها  رگ :4 ي گزينه

 :ها نهبررسي ساير گزي 4 ي گزينه -10
 .دها دار در تغيير مقدار خون بافت ترين نقش را مهم ،مويرگي صاف حلقوي  ماهيچه :1 ي گزينه
 .شود هاي مغز مي باعث كاهش مقاومت سرخرگ) CO2يعني افزايش (كربنات  افزايش بي :2 ي گزينه

 .كند ها تسهيل مي سياهرگ باغلكبوتري حركت خون را در  ي النه وجود دريچه :3 ي گزينه
 .شود مي QRSشدن قلب باعث افزايش ارتفاع  كالً بزرگ :4 ي گزينه

 

، افـزايش  ))كرونـر (رسـان بـه قلـب     هاي خون به جز رگ(ها  ها، تنگي رگ فشار خون مزمن، تنگي دريچه :قلب شدن هاي بزرگ علت
 )هاي قرمز تعداد گلبول طبيعيغير افزايش(سيتمي  پروتئين خون و پلي

آهنگ كندتر  هاي ايجادشده در گره پيش يابد كه تحريك افزايش مي Pتا  Qي موج  در قلب زماني فاصله 2 ي گزينه -11
 .ها برسد از حالت عادي به بطن

باعـث كـاهش ارتفـاع    ) رسان بـه قلـب   ونرگ خ(گفته شد تنگي كرونر  10گونه كه در جواب تست  همان 4 ي گزينه -12
QRS كردن قلب باعث افزايش ارتفاع  از طريق بزرگي ديگر  گزينه 3. شود ميQRS شود مي. 

 :ها بررسي ساير گزينه 3 ي گزينه -13
 .هاي سياهرگ است نه سرخرگ يگژاز ويدادن حجم زيادي از خون در خود  و جايمقاومت كم  ،قطر زياد :1 ي گزينه

 .دهند را در خود جاي مي) تر از قلب حتي بيش(ها حجم زيادي از خون  سياهرگ 

 .هاست هاي سرخرگ ارتجاعي از ويژگي قابل ي ديواره :2 ي گزينه
 .ديوگرافيگويند نه الكتروكار مي كارديوگرافيهاي قلب را  ثبت حركات مكانيكي و تغييرات فشار درون حفره :4 ي گزينه

هـاي   سـلول  يبه نزديكـ  را كنند تا خون هاي خود را گشاد مي هاي بدن هنگام كمبود اكسيژن رگ تمام اندام 3 ي گزينه -14
 .دند اكسيژن را از خون دريافت كننتا بتوان خود ببرند

ـ هتري از دست بد د كه اكسيژن كمنشو هنگام كمبود اكسيژن تنگ مي ،ها هاي هوايي شش كسيه ي هاي ديواره اما رگ  ميـان  در. دن
 .شود هاي هوايي ترشح مي ي كيسه ديواره فقط سورفاكتانت از ها گزينه

 :ها بررسي ساير گزينه 2 ي گزينه -15
 .از جانوران بدون هسته است بسيارياريتروسيت انسان و در  :1 ي گزينه

 .گي داردبستزوس رژن  فقط به حضور آنتي +RHكه اين گزينه غلط است چرا :2 ي گزينه
 .ها در هر لحظه باز است ها فقط تعدادي از مويرگ در اغلب بافت :3 ي گزينه
 .مهرگان گردش خون باز دارند از بي بسياري :4 ي گزينه


