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نام و نام خانوادگی

کدام عبارت، در ارتباط با دستگاه عصبی روده ای انسان صحیح است؟1

فقط میزان تحرک روده را تنظیم می کند. (1

فقط در الیۀ زیر مخاطی روده نفوذ می نماید. (2

همواره همراه با دستگاه عصبی خودمختار فعالیت می کند. (3

با اعصاب هم حس (سمپاتیک) و پادهم حس (پاراسمپاتیک) ارتباط دارد. (4

در مرحلۀ خاموشی نسبی .................. مرحلۀ فعالیت شدید لولۀ گوارش .....................2

همانند - می توان ساخت و ترشح کاتالیزورهای زیستی گوارشی را در رودۀ بزرگ مشاهده کرد. (1

برخالف - میزان مصرف انرژی زیستی در بخش های جداکنندۀ قسمت های مختلف لولۀ گوارش، کاهش می یابد. (2

همانند - نمی توان ساخت نوعی مادۀ مؤثر در گوارش چربی ها را در کیسۀ قرارگرفته در باالی دوازدهه مشاهده کرد. (3

برخالف - فعالیت اعصاب پادهم حس (پاراسمپاتیک) بخش همواره فعال دستگاه عصبی محیطی انسان، افزایش می یابد. (4

کدام عبارت، در رابطه با گیرنده های حسی بدن انسان، نادرست است؟3

1) ممکن است یک محرک یکسان، موجب تحریک گیرنده های متفاوت شود. 

2) ممکن است یک گیرنده مشخص، توسط عوامل محرک مختلفی تحریک شود. 

3) گیرنده ها براساس مکان قرارگیری شان در بدن به دو گروه کلی تقسیم بندی می شوند. 

4) قطعًا در صورت سازش، با عدم ارسال پیام به مغز موجب پردازش اطالعات مهم تر می شود. 

یکی از الیه های کرۀ چشم انسان در جلو به بخشی شفاف می رسد. کدام عبارت دربارۀ این الیه نادرست است؟( با تغ�ر)4

در مجاورت الیه ای با مویرگ های خونی فراوان قرار دارد. (1

با عضالت غیرارادی چشم تماس دارد. (2

سرتاسر بخش عقبی کرۀ چشم را می پوشاند. (3

با بخشی که در پیرچشمی دچار کاهش انعطاف می شود تماس ندارد.  (4
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در بررسی بیماری  های چشم انسان اگر با دستگاهی از روبه  رو به چشم چپ نگاه کنیم، در حالت طبیعی امکان مشاهدۀ ............5

دور از انتظار است.

سوراخ موجود در وسط بخش رنگین چشم (1

بخش تخم  مرغی  شکل موجود در ضخیم  ترین الیۀ کرۀ چشم (2

بخش سفیدرنگ مؤثر در حفاظت از کرۀ چشم (3

حلقۀ تغذیه  کننده از مویرگ  های خونی مستقر در دور محل عدسی (4

در هر نیمکرۀ مخ انسان، بزرگ ترین لوب و لوب پردازش کنندۀ اطالعات بینایی به ترتیب یا چند لوب دیگر، مرز مشترک دارند؟(با6

تغ�ر)

2 و 3 (2 2 و 2 (1

3 و 3 (4 3 و 2 (3

در ............7

نورون های حسی نخاع، دندریت و آکسون از دو نقطۀ مقابل هم خارج می شوند. (1

مواردی آکسون و دندریت یک نورون متصل به هم هستند. (2

هر نورون حسی، آکسون کوتاه تر از دندریت است. (3

هر نورون حرکتی، آکسون دارای میلین است. (4

در مغز گوسفند، کدام یک جلوتر از بقیه قرار دارد؟8

اپی فیز (2 بطن سوم (1

هیپوتاالموس (4 برجستگی های چهارگانه (3

همه سلول های گیرنده حواس ویژه در بدن انسان که ............ نمی توانند ............9

دارای سیناپس هستند - در تماس با رشته های کالژن باشند. (1

در ارتباط با مغز میانی هستند - فاقد مژک باشند. (2

در اثر حرکت مایع تحریک می شوند - به رشته های اعصاب خودمختار پیام ارسال کنند. (3

در درک مزه غذا مؤثرند - در مجاور سلول های پوششی مشاهده شوند. (4
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پیام های ایجادشده در کدام گزینه، به بخشی از مغز انسان که با حرف "الف" در شکل مشخص شده است، منتقل می شود؟10

(1

(2

(3

(4

برای تع�ن سرعت و ترکیب شیرۀ پروردۀ گیاه می توان از نوعی جاندار استفاده کرد، کدام ویژگی دربارۀ این جاندار درست است؟(با11

تغ�ر)

همولنف همواره بین مویرگ  و فضای بین یاخته ای در جریان است. (1

اسکلت آن، عالوه  بر کمک به حرکت، وظيفۀ حفاظتی دارد. (2

با تحریک هر گرۀ عصبی، همۀ ماهیچه های بدن فعال می شوند. (3

رشته های میان دو طناب عصبی موازی، بخش محیطی دستگاه عصبی را تشکیل می دهند. (4

کدام مورد در رابطه با استخوان و نحوۀ تشکیل و تخریب آن صحیح نیست؟12

در مقایسۀ استخوان طبیعی و استخوانی که دچار پوکی شده است، بافت استخوانی فشرده تغ�ر بیشتری کرده است. (1

در تصویر رادیوگرافی از استخوان، بافت فشرده نسبت به بافت اسفنجی سفیدتر دیده می شود. (2

مصرف نوشیدنی های الکلی و دخانیات برخالف داشتن اضافه وزن، منجر به کاهش تودۀ استخوانی می شود. (3

استخوان های بدن به طور پیوسته دچار شکستگی هایی می شوند که نتیجۀ حرکات معمول بدن است. (4

در یک سلول عصبی، در حال استراحت، .....................13

پمپ سدیم - پتاسیم فعال نیست. (2 سدیم به درون وارد نمی شود. (1

کانال های دریچه دار پتاسیم، باز است. (4 کانال های دریچه دار سدیم، بسته است. (3

کدام عمل به مایع شفاف کرۀ چشم، اختصاص دارد؟14

جمع آوری مواد دفعی (2 تغذیۀ شبکّیه (1

حفظ شکل کرۀ چشم (4 دقت و تیزبینی (3
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کدام عبارت در مورد مجرای بین گوش میانی و حلق انسان صادق است؟(با تغ�ر)15

توسط استخوان گیجگاهی محافظت نمی شود. (2 بر ارتعاش پردۀ صماخ مؤثر است. (1

استخوان های گوش میانی را دربرگرفته است. (4 در مجاورت مجاری نیم دایره ای قرار دارد. (3

کدام عبارت، در مورد بخشی از مغز انسان که گرسنگی و خواب را تنظیم می کند، صحیح است؟16

در فعالیت شنوایی و بینایی و حرکت نقش اساسی دارد. (1

یکی از اجزای اسبک مغز (هیپوکامپ) محسوب می شود. (2

در مجاورت محل تقویت اطالعات حسی قرار دارد. (3

مرکز انعکاس های عطسه و سرفه است. (4

چند مورد از جمالت زیر نادرست است؟17

الف) در انسان کل حجم مغز را مخ تشکیل می دهد.

ب) مادۀ خاکستری از رشته های عصبی میلین دار تشکیل شده است.

ج) میکروب ها از مایع مغزی نخاعی نمی توانند عبور کنند.

د) مغز میانی در باالترین سطح ساقۀ مغز قرار دارد.

4 (2 2 (1

صفر (4 3 (3

کدام، از اجزای چشم پروانۀ مونارک است؟18

قرنیه (2 مردمک (1

عدسی و مردمک (4 عنبّیه (3

کدام عبارت، در رابطه با گیرنده های حسی بدن انسان بالغ و سالم، درست است؟19

1) گیرنده حسی همواره یاخته ای تمایزیافته یا یک نورون با توانایی ایجاد پیام عصبی است. 

2) گیرنده های حسی بدن انسان پس از دریافت محرک، آن را به پیام عصبی تبدیل می کنند. 

3) گیرنده های حواس پیکری الزامًا انتهای انشعابات واردکننده پیام به جسم یاخته ای نورون ها هستند. 

4) براساس نوع محرک، به دو گروه گیرنده های حواس پیکری و گیرنده های حواس ویژه دسته بندی می شوند. 

ماده ای که شکل کروی چشم را حفظ می کند ............20

با هیچ بخشی از خارجی ترین پردۀ چشم تماس ندارد. (1

با هیچ بخشی از ماهیچه های مژکی تماس ندارد. (2

مایعی است که توسط مویرگ های خونی ترشح می شود. (3

مایعی است که با سطح داخلی شبکیه در تماس است. (4
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کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟21

"در استخوان دراز، ............ الیه از داخل، ............"

سومین - از دو الیه تشکیل شده است. (1

اولین - می تواند در تولید گویچۀ قرمز مؤثر باشد. (2

دومین - فاقد اعصاب و رگ درون خود است. (3

اولین - الیه ای است که در همۀ استخوان های بدن یافت می شود. (4

کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی تکمیل می  کند؟22

"نورونی که وظیفۀ آن وارد کردن اطالعات به دستگاه عصبی مرکزی است برخالف سایر نورون  ها ............ دارد اما همانند دیگر

نورون  ها ............"

تنها یک دندریت - با یاخته  های پشتیبان در ارتباط است. (1

دندریت بلند - جسم یاختۀ آن  ها در حدفاصل بین دو غالف میلین است. (2

تنها یک آکسون - همواره دارای غالف میلین است. (3

آکسون بلند - همواره پوششی به نام غالف میلین دارد. (4

به طورمعمول در گوش انسان، با ارتعاش دریچۀ بیضی، ابتدا کدام اتفاق رخ می دهد؟23

استخوان چکشی شروع به لرزش می کند. (1

مایع درون بخش حلزونی به لرزش درمی آید. (2

کانال های یونی غشاء یاخته های عصبی باز می شوند. (3

مژک های یاخته های درون بخش دهلیزی خم می شوند. (4

در چشم انسان، جسم مژگانی مستقیمًا در تماس با کدام بخش است و چه خصوصیتی دارد؟ (با تغ�ر)24

مشیمیه - تحت تأثیر دستگاه عصبی پیکری است. (1

قرنیه - می تواند به سرعت یاخته های خود را کوتاه نماید. (2

عدسی - دارای یاخته های کشیده و چندهسته ای است. (3

عنبیه - در یاخته هایش برای بعضی هورمون ها گیرنده دارد. (4

در انسان، رشته های ماهیچه ای که در نوک بطن ها قرار دارند و برای انتقال پیام الکتریکی اختصاصی شده اند، نمی توانند ............25

سبب انقباض هم زمان سلول های هر دو بطن شوند. (1

سبب انقباض همۀ تارهای میوکارد قلب شوند. (2

در باز شدن دریچه های سرخرگی نقش داشته باشند. (3

تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار، فعالیت خود را تغ�ر دهند. (4
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ژالتین مشاهده شده در ............ نمی تو اند ............26

بخش حلزونی گوش انسان - در سراسر بخش میانی حلزون گوش مشاهده شود. (1

خط جانبی قزل آال - در تماس با سلول های پشتیبان قر ار بگیرد. (2

بخش دهلیزی گوش انسان - سراسر مژک های گیرنده های تعادل را بپوشاند. (3

بخش حلزونی گوش انسان - دارای ضخامت متفاوت در بخش های گوناگون خود باشد. (4

چند مورد در ارتباط با عوامل حفاظت کننده از اندامی صحیح است که به علت شکل کبد، به صورت نامتقارن در طرفین ستون27

مهره ها قرار دارد؟

الف) هر عامل حفاظت  کننده از بخش باالیی این اندام، از جنس بافت پیوندی استخوانی است.

ب) هر عامل حفاظت  کننده در برابر فشار مکانیکی به طور مستقیم با استخوان جناغ اتصال ندارد.

ج) نوعی عامل محافظت کننده از این اندام که در حفظ موقعیت کلیه نقش مهمی دارد، می تواند در اطراف قلب نیز مشاهده شود.

د) نوعی عامل محافظت کننده از این اندام که در حفاظت از شش ها نیز نقش دارد، می تواند با نوعی استخوان نامنظم مفصل

تشکیل دهد.

دو مورد (2 یک مورد (1

چهار مورد (4 سه مورد (3

 کدام گزینه، در ارتباط با گیرنده های حسی جانوران نادرست است؟28

1) در کانال خط جانبی ماهی ها، اندازۀ یکی از مژک های سلول گیرندۀ حس، بزرگ تر از بقیه است. 

2) هر چشم مرکب حشرات تعداد زیادی واحد مستقل دارد که عملکردشان به هم پیوسته می باشد. 

3) مجموع آکسون های گیرنده های شیمیایی پای مگس، پیام عصبی این گیرنده ها را به مغز می برند. 

4) پرده های صماخ جیرجیرک در بخش باالیی پاهای جلویی آن و بر روی محفظۀ هوا قرار گرفته اند. 

در انسان، سالم و بالغ داخلی ترین پردۀ مننژ ................... (با تغ�ر)29

دارای مویرگ های خونی فراوان است. (1

با خارجی ترین پرده مننژ در تماس مستقیم می باشد و موادی را مبادله می کند. (2

دارای حفرات بزرگ و کوچک می باشد. (3

نمی تواند سبب ایجاد سد خونی - مغزی شود. (4

پیام های ایجادشده در کدام، به لوب پس سری قشر مخ منتقل می شود؟30

سلول های استوانه ای شبکّیه (2 مجاری نیم دایره (1

گیرنده های لمسی (4 بخش حلزونی گوش (3
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کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟31

همان طور که کمبود ویتامین D باعث پوکی استخوان می شود، مصرف ویتامین D نیز قطعًا موجب جلوگیری از آن می شود. (1

زندگی در محیط بی وزنی، امکان ابتال به پوکی استخوان را افزایش می دهد. (2

اختالل در ترشح بعضی هورمون ها و مصرف نوشابه های گازدار می تواند تنها عوامل کاهش تراکم استخوان باشند. (3

شدت تغ�رات تراکم استخوانی در زنان 20 تا 50 ساله از مردان هم سن بیشتر است. (4

اعصاب خودمختار ............ اعصاب پیکری فعالیت ماهیچه های ............ و ............ را بر عهده دارد.32

برخالف ـ ارادی ـ غیرارادی (2 همانند ـ ارادی ـ غده ها (1

همانند ـ غیرارادی ـ غده ها (4 برخالف ـ غیرارادی ـ غده ها (3

کدام عبارت صحیح است؟33

هر فردی که کرۀ چشم آن از اندازۀ طبیعی کوچک تر باشد، همیشه دارای بیماری دوربینی خواهد بود. (1

در فردی که پرتوهای نور اجسام دور، در جلوی شبکیۀ آن به هم می رسند، برای اصالح چشم باید از عدسی واگرا استفاده (2

کرد.

عدم یکنواختی انحنای عدسی تنها عامل برای نرسیدن منظم پرتوهای نور به یک نقطه از شبکیه است. (3

کاهش کرویت و همگرایی چشم در افراد مسن عامل اصلی کاهش تطابق است. (4

کدام گزینه در رابطه با هر گیرنده که در دریافت و درک درست مزۀ غذا نقش دارد به درستی بیان شده است؟34

در پی اتصال به نوعی مولکول شیمیایی خاص تحریک می  شود. (1

نوعی یاختۀ مژکدار محسوب می  شوند. (2

تنها در جوانه  های چشایی قابل مشاهده هستند. (3

در بین یاخته  های پوششی قرار دارد. (4

چه تعداد از موارد زیر در رابطه با اعمال استخوان ها نادرست است؟35

الف) استخوان های محوری می توانند در شنیدن دقیق نقش داشته باشند.

ب) استخوان ها به تنهایی موجب حرکت بدن نمی شوند.

ج) برخی از استخوان های بدن در تولید یاخته های خونی مؤثرند.

د) استخوان ها در ذخیرۀ مواد معدنی مؤثر هستند.

1 (2 0 (1

3 (4 2 (3
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چه تعداد از موارد زیر باعث کاهش تودۀ استخوانی می شوند؟36

الف) انجام فعالیت بدنی

ب) اضافه وزن

ج) مصرف نوشیدنی های الکلی و دخانیات

د) اختالل در ترشح بعضی هورمون ها

پ) کمبود کلسیم غذا

3 (2 2 (1

5 (4 4 (3

کدام مورد دربارۀ هر تار ماهیچۀ اسکلتی بدن انسان صحیح است؟37

بیشتر انرژی خود را به روش هوازی به دست می آورد. (1

از به هم پیوستن چند یاخته در دوران جنینی ایجاد شده است. (2

بیشتر انرژی الزم برای انقباض آن از کراتین فسفات به دست می آید. (3

مقدار زیادی میوگلوبین دارد و انرژی خود را به کندی از دست می دهد. (4

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می  کند؟38

"هر لوبی که با شیار بین دو نیمکرۀ مخ در تماس است و نسبت به سایر لوب  ها ............ تر است، ............"

الف) عقب - در پردازش اطالعات بینایی نقش دارد.

ب) کوچک - در مجاورت با مخچه است.

ج) جلو - در مجاورت با پیازهای بویایی قرار دارد.

د) بزرگ - در فرد معتاد بیشترین آسیب را می  بیند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام عبارت در رابطه با تصویر زیر درست است؟39

1)  ماده B پس از حرکت سر، خم شده و موجب حرکت مژک های یاخته های D می شود. 

2)  بخش C نشانگر مژک هایی است که درون ماده ای ژالتینی استقرار یافته اند. 

3)  در بخش D پس از تجمع آکسون یاخته های عصبی، عصب دهلیزی ایجاد می شود. 

4)  لرزش مایع A موجب خم شدن مژک ها و ایجاد پیام عصبی می شود. 

پل مغزی در ........... و در ............ قرار دارد.40

باالی نخاع ـ پا�ن بصل النخاع (2 پا�ن تاالموس ـ باالی مخچه (1

پا�ن مغز میانی ـ باالی بصل النخاع (4 پا�ن هیپوتاالموس ـ باالی مغز میانی (3
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کدام عبارت دربارۀ بی   مهرگان دارای نوع پیشرفته   تر نفریدی برخالف بی   مهرگان دارای نوع ساده   تر آن صادق است؟41

مژک   های سلول   های شعله   ای باعث می   شوند مایعات به درون سلول وارد شوند. (1

سامانۀ دفعی باید منفذی داشته باشد که به خارج از محیط داخلی باز شود. (2

دهانۀ قیف مژک   دار به طور مستقیم با مایعات بدن ارتباط دارد. (3

به کمک یاخته یا بخشی از آن، اثر محرک را دریافت می   کنند. (4

در شروع پتانسیل عمل در یک تار عصبی، ..................... .42

کانال های دریچه دار پتاسیم، بسته می ماند. (2 پتانسیل بیرون غشاء مثبت تر می شود. (1

فعالّيت پمپ سديم - پتاسيم، شدیدتر می شود. (4 کانال های دریچه دار سدیم، بسته است. (3

نوعی سلول گیرنده شیمیایی حواس ویژه که نورون حسی است ............43

در سراسر حفره بینی قابل مشاهده است. (1

دارای هسته ای است که باالتر از هسته سلول های پوششی مجاور قرار گرفته است. (2

در لوب بویایی مخ دارای سیناپس با نورون دیگر است. (3

دارای هسته ای بسیار کشیده در وسط جسم سلولی خود است. (4

چند مورد زیر، دربارۀ خط جانبی ماهی ها به درستی بیان شده است؟44

الف)  به سرخرگ حاوی خون پراکسیژن نزدیک تر از سرخرگ حاوی خون کم اکسیژن است. 

ب)  وضعیت قرارگیری گیرنده ها در کانال خط جانبی در ارتباط با محل منفذ کانال است. 

ج)  عصب مربوط به کانال خط جانبی با نزدیک شدن به سمت سر ضخیم تر می شود. 

د)  کانال آن از نزدیک سر ماهی منشأ می گیرد و تا درون بالۀ دمی ادامه دارد. 

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

در ارتباط با اسکلت انسان کدام گزینه درست نیست؟45

تعداد 22 عدد استخوان با جناغ در اتصال مستقیم است. (1

انگشت شست دست با استخوان دراز زبرین در یک امتداد است. (2

قوزک خارجی پا از استخوانی تشکیل  شده که در تشکیل هیچ مفصلی نقش ندارد. (3

یک ترقوه از دو طرف به دو استخوان متصل است که هر دو نوعی استخوان پهن هستند. (4
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زمانی که اختالف پتانسیل الکتریکی دو سوی غشای نورون صفر باشد، می توان گفت به طورقطع ............46

کانال های دریچه دار سدیمی باز هستند و سدیم در حال وارد شدن به درون یاخته است. (1

کانال های دریچه دار پتاسیمی باز هستند و پتاسیم در حال خارج شدن از نورون است. (2

مقدار یون های سدیم، یا پتاسیم و یا هر دو در دو سوی غشا نسبت به حالت آرامش تفاوت دارد. (3

هیچ کدام از کانال ها دریچه دار نیستند و در عوض پمپ سدیم پتاسیم فعالیت زیادی دارد. (4

با فرض اينكه در انسان، تراكم يون پتاسيم داخل نورون شديدًا كاهش يافته و سديم درون سلول انباشته گردد، ............. در47

برقراري پتانسيل آرامش اثر سوء دارد.

بسته شدن كانال هاي دريچه دار پتاسيمی (2 فعاليت پمپ سديم - پتاسيم (1

فعالّيت پروتئين هيدروليز كنندۀ ATP در غشاء (4 بسته شدن كانال هاي دريچه دار سديمی (3

باتوجه به الیه هایی از ساختار بافتی قلب که دارای بافت پیوندی رشته ای هستند، کدام گزینه همواره صحیح است؟48

"هر الیه ای که ............ است."

توسط رگ های کرونری قلب تغذیه می شود، حداقل از دو نوع بافت تشکیل شده (1

واجد بافت پوششی در مجاورت مایع آبشامه ای است، دارای یاخته های انگشتری  شکل (2

مستقیمًا در تماس با خون درون قلب قرار می گیرد، واجد تعدادی برجستگی در ساختار خود (3

در تشکیل دریچه های قلبی نقش دارد، دارای یاخته های تحریک  شونده توسط دستگاه عصبی پیکری (4

در ارتباط با عمل پمپ سدیم - پتاسیم واقع در غشای نورون ها، کدام عبارت نادرست است؟(با تغ�ر)49

کمک به برقراری پتانسیل آرامش در سلول (1

افزایش بار مثبت در بیرون غشاء (2

انتقال یون های با بار مثبت به دو سوی غشاء (3

منفی تر کردن درون سلول، به علت ورود یون های با بار منفی (4

وقوع کدام گزینه هم زمان با ثبت تصویر زیر در طی یک سیکل قلبی در قلب یک مرد بالغ و سالم غیرمحتمل است؟50

شروع فعالیت گرۀ ضربان ساز موجود در دیوارۀ حجیم ترین حفرۀ دهلیزی (1

تغ�ر پتانسیل الکتریکی گروهی از یاخته های ماهیچه ای موجود در دهلیز راست (2

ممانعت از بازگشت خون با  فراوان به بطن راست توسط جلویی ترین دریچۀ قلبی (3

قرارگیری دو خط Z در هر سارکومر یاخته های ماهیچۀ دهلیزی در کمترین حالت ممکن (4

CO۲


