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 1931زمون سراسري هاي آها و پاسخبرگزيده تست

 

 سال دوم

 

 محمد عمارلوهاي نشر دریافت، دکتر عليبا کتاب 5931سراسري  کنکورهاي ها و هماننديها، پاسختست

 ايان مجاهد موسوی و علي شمس خامنهبه كوشش آق

 شود؟داري درست است كه خون تيره پس از ورود به قلب، از آن خارج میكدام عبارت، دربارة هر جانور مهره -4

 ای است.( گردش خون ساده و قلب دوحفره2 ها یک طر ه است.( جریان هوا درون شش1 
 شود.دار به صورت آمونياک یا اوره د ع مي( مواد زاید نيتروژن4 د.( در تشکيل اسکلت دروني، سه نوع استخوان شرکت دارن3 

 شوند.هاي بيرونی انجام میهاي .................... بدون دخالت محرکهاي .................... حركت، حركتگياهاندر  -1

 خودی( ضير عال همانند ت خودبه2  خودی بر خلاف ت تاکتيکي( خودبه1 
 ( ضير عال برخلاف ت گرایشي4  انند ت تنجشي( تاکتيکي هم3 

 دهد؟هاي قرمز در یک فرد بالغ، كدام اتفاق روي میدر پی مرگ گلبول -1

 ( انتقال هموگلوبين آزادشده به مغر استخوان2  ( هضم آهن توس، ماکرو اژها1 
 ها( ورود ترکيبي به چرخة متابوليک پروتئين4  ( توليد دو مادة رنگي در کيسة هوا3 

 هاي انسان صحيح است؟كدام عبارت، دربارة كليه -1

 کند، نسبت به آب نفوذناپذیر است.را در جهت شيب ضلظت بازجذب مي NaCl( بخشي از نفرون که 1 
 گردانند، از نظر شکل و اندازه مشابهند.های یک نفرون که بيکربنات را به خون برمي( همة سلول2 
 شود.یک نفرون به مایع بين سلولي برگشت داده مي( اوره همواره از طریق آخرین بخش 3 
 سازد.ها، نخستين شبکه مویرگي را مي( انشعابات سرخرگ کليه در  واصل ميان هرم4 

 خون سرخرگ بندناف جنين انسان .................... خون .................... ماهی، .................... است. -1

 ( برخلاف ت سياهرگ شکمي ت تيره2  وشن( همانند ت سرخرگ پشتي ت ر1 
 ( برخلاف ت سرخرگ آبششي ت روشن4  ( همانند ت سرخرگ شکمي ت تيره3 

 شود.توان بيان داشت كه هواي .................... برخلاف هواي ....................بخشی از ظرفيت حياتی محسوب میبا توجه به منحنی اسپيروگرام در یک فرد سالم، می -1

 مانده ت ذخيرة بازدمي ( باقي4 مانده( مرده ت باقي3 ( ذخيره دمي ت ذخيره بازدمي2 ( مکمل ت مرده1 

 شود. در این واكنش ابتدا ....................در انسان، به دنبال تحریک یا حساسيت زیاد ....................، نوعی واكنش دفاعی آغاز می -7

 گردند.دت منقبض ميها ت عضلات شکم به ش( نایژه1 
 گردد.های روده ت زبان کوچک به سمت پایين متمایل مي( گيرنده2 
 یابد.ها به سرعت ا زایش مي( مجاری بيني ت  شار هوای داخل ریه3 
 رود.های حلقوی بخش انتهایي مری از بين ميانقبا  ماهيچه های معده ت( گيرنده4 

 نقباضی ....................در ماهيچة سه سر بازو، هنگام انجام ا -1

 شود.( با کشش ثابت، از طول نوارهای روشن سارکومرها کاسته مي1 
 شود.تر ميهای ضخيم نزدیکبه رشته Z( از نوع ایزومتریک، خطوط 2 
 گردند.های موجود در سارکومرها به نوبت کوتاه مي( خفيف و مداوم، رشته3 
 شود.ف یک مولکول گلوکز، بيشترین مقدار انرژی توليد مي( از نوع ایزومتریک، قطعاً با مصر4 

 شود، .................... دارد.هر پروتئين ....................، كه در غشاي یک سلول جانوري یافت می -1

 های اسکلت سلولي اتصال( سطحي ت به ریزرشته2 های مجاور تماسدوست مولکول( سراسری ت با بخش آب1 
 ای از مونوساکاریدها اتصال( سطحي ت با زنجيره4 های تخصصي برای عبور موادت کانال( سراسری 3 

 فرنگی درست است؟هاي موجود در برگ گياه گوجهكدام عبارت، دربارة همة روزنه -41

 د.کنن( پيوستگي شيرة خام را در آوندهای چوبي حفظ مي2 شوند.( باعث انجام تبادلات گازی گياه با محي، خارجي مي1 
 دهند.های نگهبان، تغيير اندازه مي( در پي تغيير  شار آب در سلول4 شوند.های گرم و خشک بسته مي( با قرار گر تن در موقعيت3 
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 شناسيهمايش زيست

 كند؟ كدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب كامل می -44

 در هر جانوري كه .................... وجود دارد، .................... .»

 نماید.ر نوع با ت اصلي ت پروتئين شير توس، آنزیم رنين رسوب مي( چها1 
 شود.های بدن مبادله مي( رگ شکمي ت مواد ضذیي به طور مستقيم بين خون و سلول2 
 های اکسيژن بسيار زیاد است.قدرت پيوستگي هموگلوبين به مولکول ( تعدادی کيسة هوادار ت3 
 ترین مقدار را دارد.خوردة مخ نسبت به اندازة بدن، بيش( گردش خون مضاعف ت سطح قشر چين4 

 شوند.هاي .................... میدر رودة باریک انسان، همة موادي كه در از بين بردن اثر اسيدي كيموس معده نقش مؤثري دارند، توسط سلول -41

 ( دارای ریزپرزهای  راوان، ساخته2  ( مستقر بر روی ضشای پایه، توليد1 
 سلولي دارد،ریز به مایع بين( ضدد برون4 سازندة صفرا به ابتدای دوازدهه، ترشح( 3 

 دهد؟در یک فرد سالم، در فاصلة زمانی شروع صداي اول قلب تا خاتمة صداي دوم، كدام اتفاق روي می -41

 در نوار قلب QRS( ثبت موج 2  ( انقبا  دو دهليز راست و چپ1 
 ( انتشار پيام الکتریکي از گرة پيشاهنگ به گرة دوم4 ردیوگرامدر منحني الکتروکا T( ثبت موج 3 

 توانند ....................هاي دیوارة رودة باریک در اسب نمیهاي دیوارة .................... در گنجشک همانند سلولطور معمول، سلولبه -41

 ( روده ت مواد حاصل از تجزیة سلولز را جذب نمایند.1 
 کنندة سلولز را ترشح نمایند.های هيدروليزآنزیم( سنگدان ت 2 
 های ضيرپروتئني استفاده نمایند.های آنزیم( معده ت از  رآورده3 
  سفات را در سطح پيش ماده بسازند.دان ت آدنوزین تری( چينه4 

 ، سال دوم دبیرستان5931ها تست يپاسخ تشریحي برگزیده

هتای نشتر پاراگراف گردش خون مضتاعف( براستاس کتتاب همایش 161ی شود )صفحهه خارج ميداران خون تيری مهرهاز قلب همه  3 يگزینه: پاسخ -1
داران است( سه نتوع استتخوان دراز )ران(، کوتتاه )بنتدهای انگشتتان( و پهتن ی مهرهداران )منظور همه، خ، اول، در بدن انسان و سایر مهره243ی صفحه 8دریا ت،  صل 

هتا ضضترو ي، امتا در داران در بعضي ماهياسکلت داخلي بدن مهره» 111ی ی صفحهدانيم این جمله از کتاب درسي در تناقض است با جمله)جمجمه( وجود دارد. البته مي
 ی رقابت حذف کرد.باشد که خوشبختانه سازمان سنجش سؤال را از گردونهدارای اشکال اساسي مي و سؤال« داران استخواني استسایر مهره

خودی هتای خودبتهخودی و حرکات القتایي( در گياهتان حرکت)حرکات خودبه 246ی کتاب نشر دریا ت سال دوم، صفحهطبق متن   1 يگزینه: پاسخ -5
هتای درونتي و پذیرند. همچنين حرکات القایي )گرایشي، تتاکتيکي، تنجشتي( بتا دخالتت محرکهای بيروني، مانند نور، نيروی جاذبه و ضيره صورت ميبدون دخالت محرک

 بسيار هم مفهوم و مشابه این تست بود(. 256ی صفحه 88پذیرد )توجه: تست مي بيروني صورت

هتای (، بته وستيلة ماکرو اژ1هموگلوبين آزاد شده )نه آهتن آن، رد گزینته» 1، نکته 111ی طبق کتاب نشر دریا ت سال دوم، صفحه 4 يگزینه: پاسخ -3
شتدن یابتد و بترای ساخته( بار دیگر به مغز استخوان انتقال مي2آن )نه هموگلوبين، رد گزینة شود و آهن ( تجزیه مي3موجود در کبد و طحال نه در کيسة صفرا، رد گزینة 

روبين که مادة اصلي رنگي صفراست، به وستيلة ماکرو اژهتا از (. بيلي4شود )تأیيد گزینه ها ميهای متابوليک پروتئينرود. گلوبين نيز وارد چرخههای جدید به کار ميگلبول
 آید.وبين به وجود ميتجزیة هموگل

در جهتت شتيب  NaCl( بخش نتازک صتعودی هنلته در بازجتذب 6و  4های کتاب نشر دریا ت، سال دوم )نکته 212طبق صفحة   1 يگزینه: پاسخ -4
 شود و نسبت به آب نفوذناپذیر است.ضلظت نقش دارد، که در این قسمت آب بازجذب نمي

 ها: بررسی سایر گزینه

شده، ولتي ی لولة اداری از یک ردیف سلول پوششي ساختهکتاب نشر دریا ت سال دوم، دیواره212درسي و صفحة کتاب  114: طبق متن صفحة 2یگزینه
مجتاری »کتاب نشر دریا ت، سال دوم  212کتاب درسي و صفحة  114: طبق متن صفحة 3یها در نقاط مختلف متفاوت است. گزینهشکل و کار این سلول

: شبکة اول متویرگي )گلتومرول( در بختش قشتری )نته 4یشود. گزینهکننده بازجذب ميو اوره از مجاری جمع« ودشکننده جزء نفرون محسوب نميجمع
 بسيار هم مفهوم و مشابه تست  وق بودند.( 221و  212صفحة  41و  31، 31های شود )توجه: تستمرکزی( مشاهده مي

 ها تيتتتره استتتت،ر ستتته متتتورد، ختتتون ستتترخرگ(د8)نکتتتتة  168براستتتاس متتتتن کتتتتاب ستتتال دوم دکتتتتر عمتتتارلو، صتتتفحة  3 يگزینه: پاسخ -2
 . سرخرگ شکمي ماهي3. سرخرگ بندناف 2. سرخرگ ششي، 1

شود و هتوای مترده بخشتي از ( هوای باقيمانده جزء ظر يت حياتي محسوب نمي3کتاب نشر دریا ت، )نکتة  134طبق شکل صفحة   3 يگزینه: پاسخ -6
مهفتوم بستيار هم 141صفحة  41های شود. )توجه: تستازدمي، جزء ظر يت حياتي محسوب ميهوای جاری است که در مجاری تنفسي وجود دارد. هوای مکمل و ذخيرة ب

 و مشابه تست  وق بودند.(
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 سال دوم

ها شتود و هتوا را در داختل شتش( کتاب نشر دریا ت، حين سر ه یا عطسه حنجره بستته مي2و  8های )نکته 132طبق متن صفحة  3 يگزینه: پاسخ -7
 شود(.ها ميدن حنجره سبب ا زایش  شار داخل ریهشتوان نتيجه گر ت که بستهکند )ميمحبوس مي

 ها:بررسی سایر گزینه

های بختش های دیوارة معده و روده منقبض و انقبا  ماهيچتهاند و در انتهای آن ماهيچههای بخش انتهایي مری منقبض: در ابتدای استفرا  ماهيچه4و2 
کاملا مشابه سوال  توق  11صفحة  32 شود. )توجه: تستگردد تا راه بيني بستهالا متمایل ميرود و همچنين زبان کوچک به سمت بانتهایي مری از بين مي

 است.(

ای( کتاب نشر دریا ت ستال های ایزوتونيک و ایزومتریک( و )نکتة مکانيزم انقبا  ماهيچهانقبا  4و  2های )نکته 241طبق صفحة   1 يگزینه: پاسخ -8
 کند.سارکومرها کاهش و طول نوارهای تيره تغيير نميدوم، در انقباضات ایزوتونيک، طول نوارهای روشن 

 هابررسی سایر گزینه

های اکتتين و ميتوزین توجه کنيد در هيچ یک از انواع انقباضات، طتول رشتته«: 3»کند. گزینةدر انقباضات ایزومتریک طول سارکومر تغيير نمي«: 2»گزینة
 شود.توليد مي ATPعدد )مقدار اندکي(  2تخمير لاکتيکي انجام داده وبا مصرف یک مولکول گلوکز ها هوازی ميوندر شرای، بي«: 4»کند. گزینةتغيير نمي

ها( در تماس با سرهای آبدوستت ها و پمپی سراسری )همة کانالهاکتاب نشر دریا ت، همة پروتئين 3و  2های نکته 21طبق صفحة  1 يگزینه: پاسخ -9
  سفوليپيدهای ضشا قرار دارند. 

 هابررسی سایر گزینه

های سطحي، هم در سطح داخلي و هم در ستطح ختارجي )بيشتتر( قترار : مولکول2توانند پمپ باشند. های سراسری، کانال نيستند و مي: همة پروتئين3 
هتایي از ههتای ستطحي متصتل بته زنجير: برخي )نه همة( مولکول4ها اتصال ندارند. های سطحي که در سطح خارجي قرار دارند با ریزرشتهدارند، مولکول

 های قند هستند.مولکول

های هتوایي و آبتي های موجتود در بترگ شتامل روزنته( همتة روزنته4و  2کتاب سال دوم نشر دریا ت، نکات ) 62با توجه به صفحة   5 يگزینه: پاسخ -11
شود، و واجد سلول نگهبان روزنه نيستت. نميبسته شود، در هيچ موقعيتيشوند. روزنة آبي موجب تبادلات گازی نميهای آبي رد ميبا روزنه 4و  3، 1های شوند که گزینهمي

 بسيار هم مفهوم و مشابه این تست  وق بود.( 11و  15صفحة  118و  82های )توجه: تست

های هوادار است پرنده است و هموگلوبين آن قدرت پيوستگي زیادی بتا اکستيژن دارد. بررستي ستایر جانوری که واجد تعدادی کيسه 3 يگزینه: پاسخ -11
کتتاب  6نکتتة  113داران وجود دارد و آنزیم رنين در شيرة معدة نوزادان آدمي و بسياری از پستانداران وجتود دارد، )صتفحة نوع با ت اصلي در همة مهره ت هر چهار1موارد:

داران گتردش ختون مضتاعف ة مهتره: هم4: ماهي واجد رگ شکمي است و گردش خون بسته دارد. 2نشر دریا ت، سال دوم( مثلاً خزندگان یا دوزیستان آنزیم رنين ندارند. 
ترین مقدار را دارد )کتاب نشر دریا تت ستوم دکتتر عمتارلو  صتل های قشر مخ آنان نسبت به اندازة بدن بيشخوردگيداران پرندگان و پستانداران چيندارند که از بين مهره

2.) 

های بيکربنات سدیم مترشح از پانکراس همته از ستلول کتاب نشر دریا ت، تيتر رودة باریک، ترکيبات قليایي صفرا و 116طبق صفحة  1 يگزینه: پاسخ -15
 های پوششي بر روی ضشای پایه قراردارند.شوند و همة سلولپوششي ترشح مي

هتا در حالتت انقبتا  ، در  اصلة زماني بين صدای اول تا دوم بطن5نکتة  114طبق کتاب نشر دریا ت دکتر عمارلو سال دوم صفحة   3 يگزینه: پاسخ -13
 بسيار هم مفهوم و مشابه تست  وق بودند.( 122صفحة  144و  135های شود. )توجه: تسترسم مي Tج هستند و در این  اصله مو

: گنجشتگ 1هاکننتدة ستلولز نتدارد. بتررس ستایر گزینتهکتتاب نشتر دریا تت، هتيچ جتانوری آنتزیم تجزیه 26صفحة  4طبق نکتة   5 يگزینه: پاسخ -14
:  ترآوردة آنتزیم ضيرپروتئينتي 3تواند مواد حاصل از گوارش سلولز را جذب کند. است، رودة گنجشک ميکنندة سلولز های تجزیهچيزخوار است، رودة آن واجد ميکروبهمه

(rRNA) منظتور از ستنتز 4کنند. های زنده از آن استفاده ميپپتيد است که همة سلولآب و پلي :ATP دان های چينتهمتاده، گليکتوليز استت و ستلولدر ستطح پيش
 گليکوليز دارند.


