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دبیر

نام و نام خانوادگی

کدام عبارت، در ارتباط با انسان درست است؟1

همۀ یاخته های درون ریز، به صورت پراکنده در اندام ها یافت می شوند. (1

همۀ پیک های شیمیایی خون، از یاخته های غدد درون ریز ترشح می شوند. (2

همۀ پیک های تولیدشده توسط یاخته های عصبی (نورون ها)، از نوع کوتاه ُبردند. (3

همۀ یاخته های سازندۀ پیک های شیمیایی، با روش مشابهی مولکول های پیک را خارج می سازند. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کدام گزینه، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟2

"نمی توان گفت ............ خوناب باعث ............"

افزایش کلسی تونین - کاهش مقدار کلسیم مادۀ زمینه ای استخوان ها می شود. (1

کاهش قند - برون رانی گلوکاگون از گروهی از یاخته های درون ریز لوزالمعده می شود. (2

افزایش انسولین - کاهش مقدار گلوکز درون یاخته ها می شود. (3

کاهش سدیم - افزایش مقدار هورمون پاراتیروئیدی می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام مورد در ارتباط با انسان نادرست است؟3

در نوعی بیماری مربوط به کم  کاری کبد، میزان اورۀ خون پا�ن و آمونیاک خون باال می  رود. (1

در نوعی بیماری مربوط به کم  کاری غدۀ فوق  کلیه، مقدار زیادی از آب نوشیده  شده، دفع می  گردد. (2

در نوعی بیماری کلیوی، میزان فشار اسمزی خوناب (پالسما) کاهش و بخش  هایی از بدن متورم می  گردد. (3

در نوعی بیماری مفصلی، تجمع مادۀ دفعی نیتروژن  دار به  صورت کامًال محلول، در بخش  هایی از بدن افزایش چشمگیری (4

می  یابد.

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

MrKonkoriزیست یازدهم فصل ۴یازدهم

آقای کنکور
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چند مورد دربارۀ بیماری های بدن انسان به درستی بیان شده است؟4

- نوعی دیابت می تواند اثری مشابه با افرادی که کمتر از حد نیاز غذا می خورند، داشته باشد.

- فرد دارای گویچه های قرمز داسی شکل همواره نیازمند ترشح زیاد اریتروپویتین از دو نوع اندام در حفرۀ شکمی است.

- کاهش عالئم ناشی از بیماری نقرس، می تواند در اثر عدم پاسخ برخی گیرنده ها به پیک های شیمیایی خاص خود باشد.

- تجزیۀ بیش ازحد هر نوع مادۀ موجود در کروموزوم ها می تواند با نوعی پاسخ موضعی همراه شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی موسی بیات

در ارتباط با شکل زیر، کدام مورد به نادرستی بیان شده است؟5

غلظت مولکول (1) در راکیزه بیشتر از ماده زمینه ای سیتوپالسم است. (1

مجموعه آنزیمی در غشای داخلی راکیزه می تواند تحت تأثیر تیروئید قرار بگیرد. (2

هورمون انسولین می تواند مقدار ماده (2) را افزایش دهد. (3

ماده (3) برخالف مولکول (2) کاهش می یابد تا دوباره مولکول (1) اکسایش یابد. (4

تالیفی موسی بیات

محل تولید و بافت (یا اندام) هدف هورمون ضدادراری به ترتیب کدام است؟6

هیپوفیز پسین - کلیه (2 هیپوتاالموس - هیپوفیز پیشین (1

هیپوفیز پسین - فوق کلیه (4 هیپوتاالموس - کلیه (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1380

چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می نماید؟7

"به دنبال افزایش ترشح هورمون ............ در خون هر فرد، ............"

الف) افزایندۀ کلسیم - ویتامین  از شکلی به شکل دیگر تغ�ر می کند.

ب) مؤثر بر صفحات رشد - در سن رشد، امکان افزایش ذخایر کلسیم در استخوان وجود دارد.

ج) بازجذب کنندۀ سدیم - حجم و فشارخون در مویرگ مجاور نفرون ها کاهش می یابد.

د) از غدۀ زیرمغزی پسین - که دیابت شیرین دارد، یکی از عالئم کم  می شود.

D

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی موسی بیات
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هر هورمونی که مصرف گلوکز را در سلول های بدن افزایش می دهد، قطعًا ............ (با تغ�ر)8

از غده ای در باالی تیموس ترشح می شود. (1

از غده ای در زیر معده به خون وارد می شود. (2

درپی کاهش مقدار ید غذا، به میزان کمتری تولید می شود. (3

فعالیت نوعی آنزیم موجود در غشای گلبول های قرمز را ممکن می سازد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

در کلیه های آدمی، فرآیند ترشح ............ فرآیند بازجذب............9

برخالف - در تنظیم میزان PH خون نقش مهمی دارد. (1

همانند - تنها به روش فعال با صرف انرژی زیستی صورت می گیرد. (2

برخالف - به شبکۀ مویرگی که فقط در بخش مرکزی وجود دارد وابسته است. (3

همانند - تحت تأثیر برخی پیک های دوربرد دچار تغ�ر می شود. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

دربارۀ دستگاه های تنظیم کنندۀ فعالیت بدن انسان، چند مورد به درستی بیان شده است؟10

الف) تیموس برخالف سکرتین از اجزای دستگاه درون ریز بدن محسوب می شود.

ب) هر پیک شیمیایی تولیدشده در یک یاختۀ عصبی برای ترشح نیاز به هدایت پیام عصبی دارد.

ج) ناقل عصبی برخالف هورمون می تواند گیرنده ای در یک یاختۀ عصبی داشته باشد.

د) به طورمعمول، پیام ارسالی از دستگاه عصبی به صورت مجزا به همۀ یاخته های هدف می رسد.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در هر یاختۀ سازندۀ پیک شیمیایی دوربرد تیموزین در آدمی ............11

هنگام کاهش پیرووات در میان یاختۀ خود، الکترون ها را از مولکول ناقل الکترون NADH دریافت می کند. (1

مولکولی تولید می شود که می تواند باعث خروج برخی لنفوسیت ها از مرحلۀ  چرخۀ یاخته ای در انواع مغز استخوان شود. (2

مولکول ناقل الکترون کاهش یافته در قندکافت برای ورود به بسترۀ میتوکندری، باید همراه با پیرووات از پروتئین غشائی عبور (3

کند.

ژن مربوط به گیرندۀ هورمون های تیروئیدی توسط آنزیم رنابسپاراز و به کمک عوامل پروتئینی خاصی، رونویسی می شود. (4

G۰

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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کدام موارد، در یک فرد مبتالبه پرکاری تیروئید افزایش خواهد یافت؟ (با تغ�ر)12

ذخیرۀ گلیکوژن عضالت و میزان ذخیرۀ انرژی در بدن (1

نیاز به مصرف بعضی ویتامین ها و اندازۀ یاخته های چربی (2

فعالیت بعضی غدد درون ریز بدن و تحریک بافت گرهی قلب (3

میزان ترکیب دی اکسید کربن با هموگلوبین و میزان کلسیم استخوان ها (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

کدام گزینه دربارۀ تصویر زیر درست است؟13

در بخش ریزپرز خود دارای آنزیم هایی برای آبکافت دی ساکاریدها است. (1

برای هورمون آلدوسترون و هورمون پاراتیروئیدی دارای گیرنده است. (2

بیشتر جذب و بازجذب مواد غذایی در بدن از طریق آن صورت می گیرد. (3

دارای پروتئینی غشائی برای جذب همزمان سدیم و گلوتامات است. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟14

"در فردی که تازه  وارد مرحلۀ پس از زایمان شده و به   نوعی ............ مبتال گردیده است، ............"

کم  کاری غدۀ پاراتیروئید - عمل عضالت مختل و با افزایش تولید ترومبین، روند انعقاد خون دچار مشکل می  شود. (1

پرکاری غدۀ سپردیس (تیروئید) - ذخیرۀ گلیکوژن کبد کاهش می  یابد و بر فعالیت انواعی از آنزیم  ها افزوده می  شود. (2

کم  ترشحی بخش پسین غدۀ زیرمغزی (هیپوفیز) - ترشح شیر کاهش می  یابد و بر حجم ادرار افزوده می  گردد. (3

پرکاری قشر غدۀ فوق  کلیه - فعالیت مغز استخوان  ها ضعیف می  شوند و عالئمی از خیز مشاهده می  گردد. (4

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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باتوجه به تصویر زیر، چند مورد از موارد زیر درست است؟15

الف) با ورود مایع سازندۀ ادرار به بخش 1، فرآیند بازجذب که اغلب به انرژی زیستی نیاز دارد

آغاز می شود.

ب) در بخش 3 نسبت به بخش 4 مقدار فیبرینوژن و انسولین تغ�ر نمی کند.

ج) بخش 2 همانند بخش 1 در اسیدی شدن ادرار نقش ایفا می کند.

د) بخش 3 و 4 برخالف بخش های 1 و 2 دارای یاخته های دوکی شکل در ساختار خود هستند.

1 مورد (1

2 مورد (2

3 مورد (3

4 مورد (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام گزینه عبارت نادرستی را بیان می کند؟16

هورمون انسولین، نسبت به گلوکاگون بر یاخته های متنوع تری در بدن اثر می گذارد. (1

بخش درون ریز لوزالمعده به صورت یاخته های منفردی در بین بخش برون ریز قرار دارند. (2

در افراد مبتال به دیابت نوع 1 همانند نوع 2 یاخته ها نمی توانند گلوکز را به میزان افراد سالم از خون بگیرند. (3

در هر فرد مبتال به دیابت شیرین، ذخایر چربی و مقدار پروتئین بدن کاهش می یابد. (4

تالیفی مسعود حدادی

فردی شروع به تمرین های ورزشی منظم می کند. طی زمان چند مورد از موارد زیر دربارۀ ماهیچۀ توأم او درست است؟17

الف- با افزایش تعداد هسته های هر تارچه، حجم ماهیچه و قدرت انقباضی آن افزایش می یابد.

ب- در برخی یاخته ها، نسبت تولید ATP در سطح پیش ماده به تولید ATP با واسطۀ زنجیرۀ انتقال الکترون کاهش می یابد.

ج- ژن(های) مربوط به گیرندۀ گلوکاگون، بیشتر بیان شده و باعث می شود انرژی در دسترس یاخته ها افزایش یابد.

د- بیان ژن مربوط به اولین پروتئینی که ساختار آن به کمک پرتو X کشف شد، در گروهی از یاخته ها افزایش می یابد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



کدام گزینه در ارتباط با تنظیم شیمیایی بدن انسان، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟18

"هورمون ............ برخالف ............ می تواند ............"

تیروئیدی - ضد ادراری - در کاهش pH ادرار نقش داشته باشد. (1

اکسی توسین - یون کلسیم - میزان تجزیۀ ATP در عضالت ناحیۀ لگن را افزایش دهد. (2

ضد ادراری - آلدوسترون - غلظت یون سدیم را در ادرار فرد سالم افزایش دهد. (3

کورتیزول - انسولین - فعالیت گروهی از یاخته های پوششی دیوارۀ نفرون ها را کاهش دهند. (4

تالیفی موسی بیات

باتوجه به تصویر زیر که مربوط به کلیۀ انسان است، چند مورد از موارد زیر درست است؟19

- غلظت اریتروپویتین و فیبرینوژن موجود در "ب" بیشتر از بخش "الف" است.

- در ساختار بخش "ج" همانند بخش "ب" یاخته هایی با توان تولید االستین وجود دارد.

- تنظیم اصلی جریان خون در مویرگ میان "الف" و "ب" با عملکرد سلول های دوکی شکل این دو بخش است.

- افزایش هورمون غدد چهارگانۀ ناحیۀ گردن باعث افزایش یک یون معدنی در "ب" نسبت به "الف"

می شود.

2 مورد (1

3 مورد (2

4 مورد (3

1 مورد (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

چند مورد در ارتباط با انسان صحیح است؟20

الف) به دنبال تحلیل الیۀ مخاطی معده، فرد به نوعی کم  خونی مبتال می  شود.

ب) به دنبال تنش  های مداوم و طوالنی  مدت، گلوکز خوناب (پالسما) افزایش می  یابد.

ج) به دنبال انسداد مجرای صفراوی، در روند انعقاد خون اختالل ایجاد می  شود.

Nد) به دنبال هر اختالل در بخش  های درون  ریز لوزالمعده، تراکم  در یاخته  های عصبی کاهش می  یابد. a+

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

در یک فرد دیابتی، همۀ موارد می تواند در اثر تجزیۀ چربی ها و پروتئین ها رخ دهد، به جز ............21

افتادگی کلیه ها و انسداد میزنای - افزایش ترشح یون  به نفرون (1

افزایش محصوالت اسیدی در محیط داخلی - پوکی استخوان (2

کاهش مقاومت بدن در برابر ضربات فیزیکی - کاهش دفع یون بی کربنات در کلیه (3

کاهش فاصلۀ یاختۀ موجود در بافت چربی - کاهش سرعت تخریب جزایر النگرهانس (4

H+

تالیفی موسی بیات
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در ارتباط با مبحث غدد درون ریز، چند مورد از عبارات زیر نادرست می باشد؟22

الف) منظور از هورمون های تیروئید، کلسی تونین،  و  می باشد.

ب) با خوردن غذای شیرین، غلظت هورمون "گلوکاگون" در محیط داخلی افزایش پیدا نمی کند.

پ) سلول های بخش استخوانی دو سر بلند ترین استخوان بدن، تا قبل از بلوغ برای هورمون رشد گیرنده ندارند.

ت) افزایش روند تجزیه استخوان، باعث زیاد شدن کلسیم خون و درنتیجه کاهش میزان ترشح هورمون پاراتیروئیدی به خون

می شود.

T ۳T  ۴

1 مورد (2 هیچ مورد (1

3 مورد (4 2 مورد (3

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟23

"در هر جاندار پریاخته  ای، به  منظور بروز پاسخ به هر محرک شیمیایی داخلی یا خارجی الزم است تا ............"

اثر محرک به پیام عصبی تبدیل شود. (1

نفوذپذیری غشاء   یاختۀ پس  سیناپسی تغ�ر نماید. (2

پیک  های کوتاه  برد از یاختۀ پیش  سیناپسی ترشح گردد. (3

مولکول  های شیمیایی به گیرنده  های اختصاصی خود متصل گردند. (4

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

با افزایش شدید هورمون های تیروئیدی، میزان کدام یک به ترتیب افزایش و کاهش خواهد یافت؟ (با تغ�ر)24

فعالیت بعضی غدد درون ریز بدن - ذخیرۀ گلیکوژن عضالت (1

برون ده قلبی - تولید ATP در یاخته های خونی (2

ترکیب دی اکسید کربن با هموگلوبین - کلسیم خون (3

میزان ذخیرۀ انرژی در بدن - ذخیرۀ چربی یاخته ها (4

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در میان موارد مطرح شده، کدام مورد درست است؟25

افزایش فعالیت بخش قشری غده فوق  کلیه سبب کاهش احتمال وقوع خیز می شود. (1

در فرد مبتال به ماالریا، فعالیت یاخته های خونی دارای میان یاخته (سیتوپالسم) با دانه های تیره افزایش می یابد. (2

Y در مردان، همه یاخته های حاصل از تقسیم یاخته های میلوئیدی، بالفاصله پس از سیتوکینز دارای کروموزوم جنسی (3

می باشند.

افزایش فعالیت اعصاب هم حس (سمپاتیک) سبب کاهش تعداد امواج P ثبت شده در نمودار الکتروقلب نگاره (4

(الکتروکاردیوگرام) می شود.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 
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چند مورد در ارتباط با انسان صحیح است؟26

الف) در نوعی بیماری کلیوی، میزان فشار اسمزی خون کاهش و بخش  هایی از بدن متورم می  گردد.

ب) در نوعی بیماری مربوط به کم  کاری کبد، میزان اورۀ خون پا�ن و میزان آمونیاک خون باال می  رود.

ج) در نوعی بیماری مفصلی، میزان رسوب مادۀ دفعی نیتروژن  دار در مجاورت نوعی بافت پیوندی افزایش می  یابد.

د) در نوعی بیماری مربوط به کم  کاری غدۀ فوق کلیه، مقدار زیادی از آب نوشیده شده، دفع می  گردد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

باتوجه به تصویر زیر نمی توان گفت ............27

بخش "الف" همانند بخش "ب" می تواند پیک دوربرد که در استخوان گیرنده دارد تولید کند. (1

فعالیت بخش "الف" و "ب" می تواند باعث تغ�ر مقدار مواد عبوری از بخش "ج" گردد. (2

در بخش "ج" و "الف" برخالف "ب"، یاخته های تحت کنترل اعصاب خودمختار وجود دارد. (3

بخش "الف" و "ب" همانند بخش "ج" در قسمتی از خود با پردۀ پیوندی لولۀ گوارش تماس دارند. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در هر ............28

بافت پوششی فضایی بین سلول ها وجود ندارد. (1

غدۀ برون ریز ترشح مواد به مجرا توسط سلول های پوششی انجام می گیرد. (2

بافت ماهیچه ای رشته های اکتین میوزین به صورت تارچه ها منظم شده اند. (3

بافت پوششی چندالیه فقط سلول های سنگفرشی یافت می شود. (4

تالیفی منصور کهندل

دربارۀ یاختۀ زیر کدام گزینه درست است؟29

اکسیژن موردنیاز راکیزه های آن از راه شبکۀ مویرگی کالفک به آن می رسد. (1

در بخشی از غشاء آن، پروتئین های غشائی خاصی وجود دارد که در سایر بخش های غشاء آن (2

دیده نمی شود.

برای دو مادۀ شیمیایی به نام های رنین و آلدوسترون گیرنده دارد که باعث تغ�ر در میزان (3

سدیم ادرار می شود.

در بخش تیره رنگ، دو مجموعۀ کروموزومی دیده می شود که ممکن است فشرده ترین حالت (4

ممکن را داشته باشند.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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کدام عبارت در ارتباط با انسان نادرست است؟30

به دنبال تنش  های موقتی و کوتاه  مدت، نایژک  ها گشاد می  شوند. (1

به دنبال انسداد مجرای صفراوی، در روند انعقاد خون اختالل ایجاد می  شود. (2

با کاهش فعالیت بخش درون  ریز لوزالمعده، پتاسیم داخل یاخته  های عصبی افزایش می  یابد. (3

با اختالل در عملکرد نوعی از یاخته  های معده، فرد به نوعی کم  خونی خطرناک مبتال می  گردد. (4

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در سلول های انسولین  ساز جزایر النگرهانس، برای رونویسی از ژن یا ژن های ..........، آنزیم .......... بر روی راه انداز قرار می گیرد.31

گلوکاگون -  پلی مراز (2 1) پلی مراز -  پلی مراز

پروتئین های ریبوزومی -  پلی مراز (4 3) پلی مراز  -  پلی مراز

DN ARN AIIRN AII

RN AIIRN AIRN AI

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله دوم 1393

كدام گزینۀ درست است ؟32

1) در الیۀ بیرونی پوست آدمی، به طور معمول نمی تواند یاخته های مربوط به بافت پیوندی را مشاهده كرد 

2) هر پیک دوربرد هورمونی برای ورود به خون باید از بافت پوششی سنگفرشی ساده و غشای پایۀ آن عبور كند.

3) بخشی از یاخته های عصبی كه ترشح كننده هورمون ضدادراری هستند، در جلوی چلیپای بینایی آدمی قرار گرفته است.

4) پوشش پیوندی گیرندۀ حس فشار در سطح بدن، هم با غشای نورون حسی و هم با غشای نوروگلیای اطراف آن در تماس

است. 

اکبرپور تالیفی علیرضا 

نمی توان گفت در غدۀ فوق کلیه، پرکاری بخش قشری ............ پرکاری بخش مرکزی ............33

همانند - سبب افزایش گلوکز خون می شود. (1

برخالف - زمانی که فرد تحت تنش طوالنی مدت قرار می گیرد رخ می دهد. (2

همانند - به افزایش فشارخون منجر می شود. (3

برخالف - به افزایش ضربان قلب منجر می شود. (4

تالیفی مسعود حدادی

کدام گزینه درست است؟34

غدد برون ریز و تمامی غدد درون ریز بدن انسان از نوع بافت پوششی هستند. (1

ممکن نیست یاخته های اندام تولیدکننده صفرا، تحت تأثیر هورمون های غده فوق کلیه قرار گیرند. (2

مجرایی از لوزالمعده در محلی باالتر از مجرای تخلیه صفرا، به تنهایی وارد بخش عمودی دوازدهه می شود. (3

بخشی که روده کور به آن ختم می شود در تولید یاخته های خونی با میان یاخته دارای دانه های تیره نقش دارند. (4

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 
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چندمورد ویژگی همۀ هورمون هایی را بیان می کند که اثر آن ها مخالف گلوکاگون است؟35

الف) از غده ای ترشح می شود که درون محوطۀ شکمی قرار دارد.

ب) هیپوفیز در ترشح آن نقش اصلی و کنترل کننده دارد.

ج) در پی یک تنش طوالنی مدت تولید و ترشح می شود.

د) در پی آزادشدن به خون پیش از رسیدن به بافت هدف از شش ها عبور می کند.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

، چند مورد از موارد زیر نادرست36 دربارۀ مقصد مولکول های پیرووات در هر یاخته ریزپرزدار لولۀ خمیده نزدیک گردیزۀ 

است؟

الف) در غشایی که وسعت بیشتری دارد، تنها پمپ غشایی، پمپ پروتون نیست.

ب) عبور اکسیژن و کربن دی اکسید از غشایی که وسعت کمتری دارد، به روش انتشار ساده صورت می گیرد.

ج)  همانند  باید از هر دو غشاء آن عبور کند تا بین میان یاخته و ماده زمینه اندامک مبادله شود.

د) با افزایش مقدار هورمون های تیروئیدی، تولید آب در آن با کاهش روبرو خواهد شد.

meerkat

ATPN ADH

2 مورد (2 1 مورد (1

4 مورد (4 3 مورد (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام، در حفظ ثبات کلسیم خون، کمترین همکاری را با بخش X در شکل زیر دارد؟37

کبد (1

کلیه (2

استخوان (3

روده (4

از کشور 1385 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

چندمورد عبارت را به نادرستی تکمیل می کند؟38

در انسانی سالم و بالغ که مبتال به پرکاری غدۀ تیروئید است، ............ افزایش خواهد یافت.

الف) تولید استیل کوآنزیم  در گویچه های قرمز

ب) تولید و مصرف پیرووات

ج) فعالیت نوعی آنزیم در گویچه های قرمز

د) میزان تولید الکتیک اسید بافت غضروفی

A

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی مسعود حدادی
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چند مورد از موارد زیر نادرست است؟39

الف) اگر  زیاد باشد، آنزیم های درگیر در قندکافت و زنجیرۀ انتقال الکترون مهار می شوند.

ب) تحلیل و ضعیف شدن ماهیچه های صاف همانند ماهیچه های اسکلتی از عوارض کمبود تأمین انرژی است.

ج) سوء تغذیه همانند هورمون مترشحه از بخش قشری کلیه سبب کاهش فعالیت دسته ای از یاخته های خونی می شود.

د) ذخیره گلیکوژن کبد و ماهیچه تحت تأثیر ترشحات پانکراس جهت تأمین انرژی یاخته ها استفاده می شود.

ATP

۲ مورد (2 1 مورد (1

۴ مورد (4 ۳ مورد (3

تالیفی حمید راهواره

کدام عبارت دربارۀ آدمی درست است؟40

اگر یاختۀ درون ریزی، پیک شیمیایی تولید کند، دیگر گیرندۀ آن را تولید نمی کند. (1

هر پیک شیمیایی کوتاه برد، به دنبال ایجاد پتانسیل عمل در یاختۀ سازنده اش از آن ترشح می شود. (2

بیشترین یاخته های خونی آدمی، برخالف بزرگ ترین آن ها، برای هورمون های تیروئیدی گیرنده ندارند. (3

نمی توان گفت که فرومون ها از یاخته های درون ریز و به دنبال عملکرد آنزیم های الزم برای بیان ژن ترشح می شوند. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

باتوجه به نقش هورمون ها در تنظیم فعالیت های بدن، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟41

"هورمونی که ............، برخالف هورمونی که ............، ............"

قند خون را افزایش می دهد - مبدل بافت غضروفی به استخوانی است - بر سوخت وساز یاخته ها مؤثر است. (1

در تنظیم آب نقش دارد - بر دستگاه ایمنی مؤثر است - نمی تواند به تنظیم فعالیت بیضه بپردازد. (2

3) معده را کاهش می دهد -  روده را افزایش می دهد - در فعال شدن گروهی از پروتئازها نقش دارد.

کلسیم خون را کاهش می دهد - اسپرم زایی را افزایش می دهد، فقط از غده ای در جلوی نای ترشح می شود. (4

pHpH

تالیفی موسی بیات

کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟42

"هر هورمون مترشحه از غدۀ ............ قطعًا ............"

هیپوفیز پیشین - از یاخته هایی آزاد می شوند که درون آن ها پیام عصبی ایجاد و هدایت می شود. (1

فوق کلیه - با اثر روی یاخته های هدف خود باعث افزایش فشار خون می شود. (2

لوزالمعده - در تنظیم مقدار گلوکز خون نقش دارد و با بازخورد مثبت تنظیم می شود. (3

تیروئید - در یاخته های سخت ترین بافت پیوندی موجود در بدن انسان گیرنده دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام عبارت در مورد انسان درست است؟ (با تغ�ر)43

به طورمعمول، گلوکاگون با تأثیر بر گلیکوژن عضالت، مقدار گلوکز خون را افزایش می دهد. (1

در پی اتصال یک هورمون مترشحه از تیروئید به گیرنده های خود، میزان کلسیم خون افزایش می یابد. (2

به دنبال افزایش بیش ازحد هورمون های  و  در خون، واکنش های تنفس یاخته ای کمتر انجام   می شوند. (3

در پی اتصال هورمون های تیروئیدی به گیرنده های خود، فعالیت نوعی آنزیم در غشای گلبول قرمز، افزایش می یابد. (4

T ۳T  ۴

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

 کدام عبارت صحیح است؟44

نوکلئوتیدهای آزاد درون هسته، همگی دارای دو گروه فسفات هستند. (1

کسوِن سلول های عصبی هیپوتاالموس در بخش های مختلف هیپوفیز ادامه می یابد. آ (2

تعدادی از هورمون های هیپوتاالموس در محلی غیر از محل ساخت خود به خون وارد می شوند. (3

هر مولکولی که توسط RNA پلی مراز مورد رونویسی قرارمی گیرد، فاقد پیوند هیدروژنی است. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

کدام مورد نادرست است؟45

بخش عصبی هیپوفیز کوچک تر از بخش پیشین است. (1

هورمون افزایندۀ بازجذب آب در کلیه ها توسط غده ای در درون مغز ساخته می شود. (2

انسولین در مقایسه با گلوکاگون بر بافت های بیشتری اثر می کند. (3

بخش قشری فوق کلیه همانند بخش مرکزی سبب افزایش حجم خون و فشارخون می شود. (4

تالیفی منصور کهندل

کدام گزینه، عبارت زیر را به  طور مناسب کامل می  کند؟46

"در فردی که تازه وارد مرحلۀ پس از زایمان شده و به  نوعی ............ مبتال گردیده است، ............"

کم  کاری غدۀ پاراتیروئید - عمل عضالت مختل می  شود و با افزایش تولید ترومبین، روند انعقاد خون دچار مشکل می  شود. (1

کم  ترشحی بخش پسین غدۀ زیرمغزی (هیپوفیز) - ترشح شیر کاهش می  یابد و بر غلظت ادرار افزوده می  شود. (2

پرکاری قشر غدۀ فوق  کلیه - فعالیت مغز استخوان  ها ضعیف می  شود و عالئمی از خیز مشاهده می  گردد. (3

پرکاری غدۀ سپردیس (تیروئید) - ضربان قلب کاهش می  یابد و عضالت ضعیف می  شود. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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چندمورد ویژگی همۀ هورمون هایی را به درستی بیان می کند که از بزرگ ترین بخش غده قرار گرفته در گودی استخوان کف47

جمجمه ترشح می شوند؟

الف) در پی دریافت پیام عصبی با مصرف انرژی آزادشده و ازطریق خون به سمت بافت هدف خود حرکت می کند.

ب) با اتصال هورمون به گیرندۀ خود در یاختۀ هدف، نوعی ترکیب شیمیایی آلی در یاختۀ هدف تولید می شود.

ج) پس از آزادشدن ازطریق خونی که مواد دفعی زیادی دارد، به سمت چپ بدن هدایت می شوند.

د) خروج آن ها از خون برخالف ورودشان به خون، با استفاده از نیروی اختالف فشار اسمزی انجام می گیرد.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد از جمله  های زیر را نادرست می دانید؟48

الف) به هنگام تبادل مواد در مویرگ ها، گلوکز همانند آب و برخالف اوره، فقط از طریق منافذ دیوارۀ مویرگ منتشر می شود.

ب) در کلیه  انسان سالم، امکان ندارد که با مهار آنزیم هیدرولیزکنندۀ ATP در نفرون ها، بازگشت مواد تراوش شده به مویرگ دور

لوله ای متوقف شود.

پ) در رودۀ باریک برخالف معده، تغ�رات pH محیط بر روند فعال سازی آنزیم ها تأثیری ندارد و همانند معده تمام بخش های

ساختاری به وسیلۀ درون بینی (آندوسکوپی) دیده می شود.

ت) هورمون کاهندۀ قند خون که از غده ای در زیر معده ترشح می شود، میزان گلوکز ورودی به سلول های بنیادی مغز استخوان را

همانند واکنش سنتز آبدهی بین مولکول های گلوکز را در سلول های تولیدکنندۀ HDL افزایش می دهد.

2 مورد (2 1 مورد (1

4 مورد (4 3 مورد (3

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

هورمون (های) ترشح شده از ............ در انواع یاخته های کمتری نسبت به سایر موارد گیرنده دارند.49

غدۀ زیرمغزی که فقط ارتباط خونی با زیرنهنج دارد (2 بافتی با یاخته های غیر فشرده در زیر دیافراگم (1

یاخته های فولیکولی در حال رشد (4 باالترین غدۀ محافظت شده با قفسۀ سینه (3

تالیفی موسی بیات

کدام عبارت دربارۀ بخشی از ساقۀ مغز آدمی که بر فعالیت های شنوایی، بینایی و حرکت نقش دارد درست است؟50

نسبت به بخشی از مغز که با ترشح هورمون، احتماًال در ایجاد ریتم های شبانه روزی شرکت دارد به جسم پینه ای نزدیک تر (1

است.

آخرین بخشی است که در فرد معتاد به کوکائین، پس از ترک اعتیاد نسبت به جذب گلوکز بهبودی نشان می دهد. (2

مویرگ هایی دارد که به کمک برخی از یاخته های پشتیبان مواد غذایی را به یاخته هایی با توان ایجاد پیام عصبی می رساند. (3

پیام هایی را از نوعی ماهیچه در نایژه و نایژک دریافت می کند که درنهایت باعث توقف انقباض دیافراگم می گردد. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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در مورد اندامی که آنزیم های آن درون روده باریک فعال می شوند ...........51

همانند کیسه صفرا قادر به ترشح بی کربنات است. (1

صرفًا هورمون هایی را جهت افزایش قند خون ترشح می کنند. (2

آنزیم های الزم برای گوارش شیمیایی انواع مواد را به طور غیرفعال ترشح می کند. (3

برخالف آنزیم های اندامی که چین خوردگی های طولی دارد، آنزیم های آن قادر به تجزیه کامل پروتئین ها هستند. (4

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

در یک فرد دیابتی قطعًا، ............ دیده می شود.52

افزایش دفع یون هیدروژن و کاهش دفع بی کربنات (1

کاهش دفع یون هیدروژن و افزایش دفع بی کربنات (2

افزایش میزان هورمون کاهندۀ قند خون در خوناب (3

افزایش تعداد حرکات کرمی شکل دیوارۀ میزنای (4

تالیفی موسی بیات

کدام گزینه جملۀ مقابل را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ "در بدن انسان، هر ..........."53

پیک شیمیایی دوربرد برخالف پیک شیمیایی کوتاه برد، پس از آزادشدن به مایع بین یاخته ای، الزامًا وارد خون می شود. (1

پیک شیمیایی کوتاه برد همانند پیک شیمیایی دوربرد بدون صرف انرژی زیستی، به گیرندۀ خود در یاختۀ هدف متصل (2

می شود.

كسونی، اگزوسیتوز انجام می دهد. یاختۀ عصبی آزادکنندۀ هر نوع پیک شیمیایی، با رسیدن پیام عصبی به پایانه آ (3

یاختۀ عصبی آزادکنندۀ نوعی پیک شیمیایی، دارای ریزکیسه هایی است که درون یاخته آمادۀ ترشح می باشند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

هورمونی که سبب افزایش انرژی در دسترس یاخته های بدن می شود، ............54

در نمو دستگاه عصبی نقش دارند. (2 توسط غده ای در حفرۀ شکمی ترشح می شود. (1

سبب باز شدن نایژک ها می شود. (4 مقدار آن در ظهر به کمترین مقدار خود می رسد. (3

تالیفی منصور کهندل

محصول عملکرد ژن ها از نظر مونومری شبیه کدام یک از گزینه های زیر است؟55

هموگلوبین (1

الکتوز (2

بیشترین مولکول های تشکیل دهنده غشاء میتوکندری (3

ساکارز (4

تالیفی پوریا ملکی
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در انسان، محل قرار گرفتن کدام،   نادرست بیان شده است؟56

مخچه در پشت ساقۀ مغز (2 تیموس در جلوی نای (1

شبکۀ اول مویرگی در بخش مرکزی کلیه (4 ماهیچۀ دوسر در پشت ران (3

از کشور 1387 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



درسپایهمدرسه

دبیر

گزینه 4 1

در سطح کتاب درسی دورۀ متوسطه، تمام پیک های شیمیایی به روش برون رانی (اگزوسیتوز) از یاختۀ سازنده شان ترشح می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. در برخی اندام ها (نه همۀ اندام ها) مانند کلیه و کبد، یاخته های درون ریز به صورت پراکنده (غیرمجتمع) دیده

می شوند.

گزینۀ 2: نادرست. برخی پیک های شیمیایی موجود در خون، نه از غدد درون ریز بلکه از یاخته های پراکندۀ درون ریز ترشح می شوند

مانند اریتروپویتین.

گزینۀ 3: نادرست. اغلب نورون ها، پیک شیمیایی کوتاه برد (ناقل عصبی) ترشح می کنند ولی برخی از نورون ها، پیک شیمیایی

دوربرد (هورمون) ترشح می کنند. به عنوان مثال هورمون های ضد ادراری، اکسی توسین، آزادکننده ها و مهارکننده ها هرکدام توسط

برخی نورون های هیپوتاالموس (زیرنهنج) تولید می شوند.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 2 2

کاهش قند خون باعث ترشح هورمون گلوکاگون می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 3

در بیماری نقرس، اوریک اسید که نوعی مادۀ نیتروژن  دار غیرمحلول است در مفاصل رسوب می  کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: اگر کبد کم  کاری داشته باشد این اتفاق می  افتد.

گزینۀ 2: با کم  کاری غدۀ فوق  کلیه، ترشح آلدوسترون کاهش یافته و یون  های سدیم و آب کمتر بازجذب می  شوند و حجم ادرار

افزایش می  یابد.

گزینۀ 3: در بیماری  های کلیوی احتمال بروز خیز و ادم وجود دارد.

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

MrKonkoriزیست یازدهم فصل ۴یازدهم

آقای کنکور
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گزینه 2 4

بررسی عبارات:

عبارت اول: افرادی که کمتر از حد نیاز غذا می خورند، الغر شده و درنتیجه ممکن است به علت تحلیل بیش ازحد چربی اطراف

کلیه، باعث تاخوردگی میزنای و نارسایی کلیه شود. در دیابت شیرین نیز به علت قرار نگرفتن انرژی کافی و در دسترس یاخته ها،

بافت های چربی بدن تحلیل می رود که می تواند به نارسایی کلیه منجر گردد. (درست)

عبارت دوم: گویچه های قرمز داسی شکل در افراد ناقل این بیماری نیز در مواردی دیده می شود. مثًال در ارتفاعات، گویچه های قرمز

داسی می شود، اما این فرد همواره نیازمند ترشح زیاد اریتروپویتین از کبد و کلیه نیستند. (نادرست)

عبارت سوم: از عالئم نقرس دردناک شدن مفاصل و التهاب آن ها است که التهاب پاسخ خط دوم دستگاه ایمنی است. در دیابت

نوع ۲ نیز گیرنده ها به پیک شیمیایی خود پاسخ نمی دهند که درنهایت سیستم ایمنی در افراد دیابتی تضعیف می شود؛ پس ابتال

به دیابت می تواند میزان پاسخ التهابی را کاهش دهد. (درست)

عبارت چهارم: کروموزوم ها از دنا و پروتئین ساخته شده اند درحالی که تنها سوخت وساز نوکلئیک اسیدها باعث افزایش اوریک اسید

و در پی آن التهاب (نوعی پاسخ موضعی) در مفاصل می شود. (نادرست)

تالیفی موسی بیات

گزینه 4 5

مولکول 1، 2، 3 به ترتیب پیرووات، بنیان استیل و استیل کوآنزیم  هستند. پیرووات طی این واکنش و استیل کوآنزیم  نیز در

چرخه کربس اکسایش می یابند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: پیرووات با انتقال فعال و در خالف جهت شیب غلظت وارد راکیزه می شود. پس غلظتش در راکیزه بیشتر است.

گزینۀ 2: هورمون های تیروئیدی میزان تجزیه گلوکز و انرژی در دسترس بدن را تنظیم می کنند. یعنی بر میزان فرآیند تنفس

یاخته ای مؤثرند.

گزینۀ 3: انسولین گلوکز در دسترس یاخته ها را افزایش می دهد. پس فرآیند قندکافت و اکسایش پیرووات نیز می تواند افزایش

یابد.

AA

تالیفی موسی بیات

گزینه 3 6

محل تولید هورمون ضدادراری جسم سلولی نورون های هیپوتاالموس و محل ذخیره آن هیپوفیز پسین است. این هورمون در

هنگام لزوم آزاد می شود و با تأثیر روی کلیه ها سبب غلیظ شدن ادرار و درنتیجه حفظ آب بدن می شود.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1380
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گزینه 3 7

موارد (الف)، (ب) و (د) مناسب هستند.

بررسی موارد:

الف) هورمون پاراتیروئید کلسیم خون را افزایش می دهد. همچنین باعث تغ�ر شکل ویتامین  نیز می گردد.

ب) هورمون رشد بافت استخوانی را افزایش می دهد. در رشد استخوان، کلسیم درون مادۀ زمینه ای نیز افزایش می یابد.

ج) آلدوسترون با بازجذب سدیم باعث بازجذب آب نیز می شود. بازجذب آب حجم و فشارخون مویرگ های اطراف لوله های کلیوی

را افزایش می دهد.

د) ترشح هورمون ضدادراری حجم ادرار را کم می کند. یکی از عالئم دیابت افزایش زیاد حجم ادرار است.

D

تالیفی موسی بیات

گزینه 4 8

هر هورمونی که باعث افزایش متابولیسم بدن و یا ورود گلوکز به درون سلول ها شود می تواند مصرف گلوکز در سلول های بدن را

افزایش دهد.

در صورت افزایش متابولیسم گلوکز، میزان تولید کربن دی اکسید در بدن افزایش می یابد و در نتیجه فعالیت آنزیم انیدرازکربنیک

در غشای گلبول های قرمز زیاد می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: غدۀ مترشحه هورمون اپی نفرین در زیر تیموس قرار دارد.

گزینۀ2: هومرون های تیروئیدی با ویژگی های باال که از تیروئید ترشح می شود که در باالی معده قرار دارد.

گزینۀ3: این گزینه فقط برای هورمون تیروئیدی صادق است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 4 9

فرآیند بازجذب تحت تأثیر برخی هورمون ها (پیک دوربرد) تغ�ر می کند. مثًال آلدوسترون بازجذب سدیم و هورمون غدد

پاراتیروئید بازجذب کلسیم و هورمون ضد ادراری بازجذب آب را افزایش می دهد.

فرآیند ترشح هم به طور مستقیم (که در کتاب درسی ذکر نشده) و هم به طور غیرمستقیم (که می توان از کتاب درسی نتیجه

گرفت) تغ�ر می کند.

فرایند تراوش به فشارخون بستگی دارد و هورمون هایی که فشارخون را افزایش دهند ممکن است باعث افزایش ترشح شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: فرآیند ترشح (با ترشح هیدروژن) و فرآیند بازجذب (با بازجذب بی کربنات) در تنظیم PH خون نقش مهمی دارند.

گزینۀ 2: هر دو فرآیند ترشح و بازجذب اغلب به روش فعال صورت می گیرند.

گزینۀ 3: هر دو فرآیند ترشح و بازجذب به شبکۀ مویرگی دورلوله ای وابسته هستند که می تواند هم در بخش قشری و هم در

بخش مرکزی کلیه واقع شده باشد.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 1 10

سکرتین هورمون است و از اجزای دستگاه درون ریز بدن محسوب می شود. (نادرستی الف)

هورمون ها بدون نیاز به پیام عصبی ترشح می شوند. (نادرستی ب)

در یاخته های عصبی گیرنده انواعی از هورمون ها می تواند وجود داشته باشد. (نادرستی ج)

پیام ارسالی از دستگاه درون ریز به تک تک یاخته های هدف می رسد. (نادرستی د)

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 11

تمام یاخته های زندۀ بدن آدمی هدف هورمون های تیروئیدی هستند و باید برای دریافت پیام آن گیرندۀ آن را داشته باشند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست؛ کاهش پیرووات در فرآیند تخمیر روی می دهد. در متن کتاب درسی تخمیر برای یاخته های ماهیچۀ اسکلتی و

گویچه های قرمز بالغ ذکر شده است.

.T بالغ می شوند نه B می شود. در مغز قرمز استخوان لنفوسیت های T گزینۀ 2: نادرست؛ تیموزین باعث بلوغ و تمایز لنفوسیت های

در ضمن در مغز زرد این فرآیند روی نمی دهد.

گزینۀ 3: نادرست؛ ورود پیرووات از میان یاخته به بسترۀ میتوکندری به همراه مادۀ دیگری صورت نمی گیرد و اگر ماده ای بخواهد

وارد میتوکندری شود این فرآیند جداگانه روی می دهد.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 12

وقتی فردی دچار پرکاری تیروئید می شود یعنی میزان هورمون های  و  خون او افزایش می یابد. این هورمون ها سبب

مصرف گلیکوژن ذخیره ای و تولید گلوکز برای افزایش انرژی زایی در بدن می شوند و پانکراس با ترشح انسولین سبب کاهش گلوکز

خون و سعی در بازگشت حالت عادی بدن دارد. هورمون های  و  سبب افزایش ضربان قلب و تحریک بافت گرهی قلب

نیز می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه1: در عضالت برای تولید انرژی گلیکوژن کاهش می یابد.

گزینۀ2: اندازۀ یاخته های چربی این فرد کاهش می یابد.

گزینۀ4: در پرکاری تیروئید چون کلسی تونین بیشتر ترشح نمی شود و فقط هورمون های  و  افزایش می یابد، میزان کلسیم

استخوان ها تغ�ر پیدا نمی کند.

T  ۳T  ۴

T  ۳T  ۴

T  ۳T  ۴

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394
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گزینه 2 13

توجه کنید که در این تست با رد سایر گزینه ها می توان به راحتی به گزینۀ 2 رسید.

تصویر مربوط به یک یاختۀ پوششی مکعبی ریزپرزدار در لولۀ خمیدۀ نزدیک در گردیزه است که مسئول بازجذب در کلیه است.

برای بازجذب سدیم هورمون آلدوسترون و برای بازجذب کلسیم هورمون غدد پاراتیروئید نقش ایفا می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. یاخته های پوششی ریزپرزدار استوانه ای در مخاط رودۀ باریک، در بخش ریزپرز خود دارای آنزیم هایی برای تجزیۀ

دی ساکاریدها مانند الکتوز و ساکاروز هستند.

گزینۀ 3: نادرست. وظیفۀ این یاخته که در کلیه قرار دارد بیشتر بازجذب است و وظیفۀ جذب را یاخته های ریزپرزدار روده که

استوانه ای هستند بر عهده دارند.

گزینۀ 4: نادرست. یاخته های پوششی ریزپرزدار رودۀ باریک دارای پروتئینی برای هم انتقالی سدیم و بسیاری از آمینواسیدها هستند

نه این یاخته که مربوط به کلیه است. از سال یازدهم فصل 2 به خاطر داریم که گلوتامات یک آمینواسید است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 1 14

در فردی که دچار کم  کاری پاراتیروئید شده است به دلیل کاهش کلسیم خوناب، انقباض ماهیچه  ها با اختالل روبه  رو می  شود؛ اما

توجه داشته باشید که با افزایش ترومبین روند انعقاد خون دچار مشکل نمی  شود، زیرا ترومبین خود باعث منعقد شدن خون

می  شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: پرکاری تیروئید ← افزایش  و  ← افزایش سوخت  وساز ← افزایش فعالیت آنزیم  ها ← کاهش گلیکوژن کبد

گزینۀ 3: کم  کاری هیپوفیز پسین سبب کاهش هورمون های ADH و اکسی  توسین می  شود که درنتیجۀ آن حجم ادرار زیاد می  شود

و ترشح شیر نیز کاهش می  یابد.

گزینۀ 4: پرکاری قشر غدۀ فوق  کلیه سبب افزایش کورتیزول و آلدوسترون در خون می  شود. کورتیزول می  تواند سبب تضعیف

سیستم ایمنی بدن و کاهش فعالیت  های مغز و استخوان شود و آلدوسترون نیز به دلیل افزایش بازجذب سدیم و آب از کلیه  ها

می  تواند سبب خیز یا ادم گردد.

T ۳T  ۴

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 15

هر چهار مورد درست هستند.

بررسی موارد:

الف) بخش 1 به لولۀ  پیچ خوردۀ نزدیک اشاره می کند و می دانیم بالفاصله بعد از ورود مواد به لولۀ  پیچ خوردۀ نزدیک، فرآیند

بازجذب شروع می شود.

ب) فیبرینوژن و انسولین از پروتئین های خوناب هستند. بین بخش 4 یعنی سرخرگ آوران و بخش 3 یعنی سرخرگ وابران، شبکۀ

مویرگی کالفک وجود دارد که تراوش صورت می دهد ولی پروتئین های خوناب طی تراوش از آن خارج نمی شوند.

تذکر: البته غلظت پروتئین های خوناب در شمارۀ 3 بیش از شمارۀ 4 است. (چرا؟)

ج) بخش 1 به طور مستقیم می تواند با ترشح یون هیدروژن در اسیدی شدن ادرار نقش داشته باشد. بخش 2 می تواند به طور

مستقیم (تراوش) و غیرمستقیم (تنفس یاخته ای) در تولید یون هیدروژن و اسیدی شدن ادرار نقش داشته باشد.

د) بخش 3 و 4 سرخرگ هستند و در ساختار آن ها الیۀ ماهیچه ای صاف که یاخته های دوکی شکل دارد دیده می شود.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 2 16

بخش درون ریز لوزالمعده که جزایر النگرهانس نام دارد به صورت مجموعهای از یاخته ها (نه یاخته های منفرد) در بین بخش

برون ریز قرار دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: هورمون گلوکاگون سبب تجزیۀ گلیکوژن به گلوکز می شود؛ بنابراین فقط در سلول کبد و ماهیچه گلیکوژن وجود دارد ولی

انسولین سبب ورود گلوکز به یاخته های بدن می شود.

گزینۀ 3: در دیابت نوع 1 به علت کاهش انسولین و در دیابت نوع 2 به علت کاهش گیرنده های انسولین، نمی توانند گلوکز را به

میزان افراد سالم از خون بگیرند.

گزینۀ 4: ویژگی دیابت شیرین است.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 2 17

موارد "ب" و "د" درست هستند.

بررسی هریک از موارد:

الف- نادرست؛ یاخته های ماهیچۀ قلبی و اسکلتی، تقسیم نمی شوند و همیشه در مرحلۀ  از چرخۀ یاخته ای می مانند؛ پس

تعداد هسته شان افزایش نمی یابد. در ضمن تارچه ها فاقد هسته هستند و این تارها هستند که هسته دارند.

ب- درست؛ با ورزش، تارهای ماهیچه ای تند (دارای میتوکندری کم / تولید ATP بیشتر به روش تخمیر و در سطح پیش ماده) به

تارهای ماهیچه کند (دارای میتوکندری زیاد/ تولید ATP بیشتر به روش اکسایشی) تبدیل می شوند.

ج- نادرست؛ ژن های مربوط به گیرندۀ گلوکاگون در تمام یاخته های هسته دار بدن آدمی وجود دارند ولی فقط در یاخته های کبدی

بیان می شوند.

د- درست؛ با تبدیل تار های ماهیچه ای تند به کند، عالوه بر تعداد میتوکندری ها، مقدار میوگلوبین نیز افزایش می یابد.

G۰

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 18

هورمون ضد ادراری با تأثیر بر نفرون ها و کاهش مقدار آب ادرار، غلظت یون سدیم در ادرار را افزایش می دهد. هورمون

آلدوسترون باعث افزایش بازجذب سدیم از ادرار گردیده و غلظت این یون را در ادرار کاهش می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) هر دو هورمون در کاهش pH ادرار و اسیدی تر شدن آن نقش دارند. هورمون های تیروئیدی  و  با افزایش تنفس

یاخته ای در سلول ها باعث افزایش یون  در خون گردیده که دفع این یون نیز به ادرار افزایش می یابد. هورمون ضد ادراری

نیز با بازجذب آب، غلظت یون ها در ادرار را افزایش می دهد؛ پس غلظت یون  در ادرار افزایش یافته و pH کاهش می یابد.

۲) هر دو باعث انقباض ماهیچه های صاف گردیده که این فرآیند نیازمند مصرف ATP است.

۴) کورتیزول گلوکز خون را افزایش می دهد؛ پس مقدار بیشتری گلوکز به نفرون تراواش شده و یاخته های لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک

باید با صرف انرژی گلوکز بیشتری را بازجذب نمایند؛ اما انسولین قند خون را کاهش می دهد؛ پس بازجذب گلوکز از لولۀ

 پیچ خوردۀ نزدیک کاهش می یابد.

T  ۳T  ۴

H+

H+

تالیفی موسی بیات
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گزینه 1 19

موارد اول و دوم درست و موارد سوم و چهارم نادرست هستند.

بررسی موارد:

مورد اول: درست. پروتئین های پالسما مانند آلبومین، فیبرینوژن و هورمون هایی مانند انسولین و اریتروپویتین که پروتئینی هستند،

در سرخرگ وابران "ب" غلظت بیشتری از سرخرگ آوران "الف" دارند. ( به دلیل خروج آب از کالفک به کپسول بومن با فرآیند

تراوش)

مورد دوم: درست. هم در ساختار سرخرگ "الف" و "ب" و هم در ساختار سیاهرگ "ج" سه الیۀ اصلی وجود دارد و در الیۀ میانی

یاخته های پیوندی رشته های پروتئینی کشسان (االستین) ترشح می کنند.

مورد سوم: نادرست. تنظیم اصلی جریان خون در مویرگ ها با تنگ و گشاد شدن سرخرگ های کوچک انجام می شود که قبل از

مویرگ ها قرار دارند. در اینجا تنظیم اصلی جریان خون در مویرگ کالفک به کمک ماهیچه های صاف جدار سرخرگ آوران صورت

می گیرد. البته تنگ و گشاد شدن سرخرگ وابران هم بر آن مؤثر است ولی تنظیم کنندۀ اصلی نیست.

مورد چهارم: نادرست. منظور از غدد چهارگانۀ ناحیۀ گردن، غدد پاراتیروئید هستند که با ترشح هورمون پاراتیروئیدی، و اثر آن به

لوله های گردیزه، باعث بازجذب کلسیم به شبکۀ دورلوله ای می شوند ولی این مقدار قطعًا بیش از کلسیم موجود در سرخرگ آوران

نخواهد بود!

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 20

موارد (الف) و (ب) و (ج) درست هستند.

بررسی هریک از موارد:

الف) درست - به دنبال تحلیل الیۀ مخاطی معده، فاکتور داخلی ترشحی از یاخته های کناری غدد معده کاهش می یابد، جذب

ویتامین  دچار اختالل می شود و درنتیجه کم  خونی ایجاد می گردد.

ب) درست - تنش های طوالنی  مدت، باعث افزایش ترشح کورتیزول از بخش قشری غدۀ فوق کلیه می شوند که می تواند باعث

افزایش گلوکز خوناب گردد.

ج) درست - انسداد مجاری صفراوی، باعث کاهش ورود صفرا به رودۀ باریک شده و در هضم و درنتیجه جذب چربی  ها اختالل

ایجاد می کند. به دنبال آن جذب ویتامین  های محلول در چربی یعنی KEDA هم دچار اختالل می  شود و از دو مسیر می تواند در

انعقاد خون اختالل ایجاد کند:

مسیر اول: کاهش جذب ویتامین K > اختالل در انعقاد خون

مسیر دوم: کاهش جذب ویتامین D > کاهش جذب کلسیم از رودۀ باریک > اختالل در انعقاد خون

د) نادرست - بخش درون  ریز پانکراس با ترشح انسولین و گلوکاگن بر مقدار گلوکز خوناب مؤثر است؛ اما نمی توان گفت به دنبال هر

اختاللی در آن لزومًا اثرات یکسانی بر مقدار سدیم درون  یاختۀ عصبی دارد؛ مگر اینکه این اختالل به کاهش شدید گلوکز، کاهش

تولید ATP و اختالل در عملکرد پمپ سدیم پتاسیم منجر شود.

B۱۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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گزینه 4 21

یاختۀ چربی با از دست دادن چربی کوچک  شده و فاصلۀ بین یاخته ها افزایش می یابد نه کاهش. همچنین تخریب پروتئین ها

باعث تضعیف سیستم ایمنی می گردد. دیابت نوع  نوعی بیماری خودایمنی بود که دستگاه ایمنی بخشی از یاخته های جزایر

النگرهانس را از بین می برد؛ بنابراین با تخریب پروتئین های سیستم ایمنی سرعت تخریب جزایر النگرهانس کاهش می یابد.

بررسی گزینه ها:

گزینۀ 1: اطراف کلیه بافت چربی وجود دارد که موقعیت کلیه ها را حفظ می کند. با کاهش چربی ممکن است کلیه ها دچار افتادگی

نسبی شده و میزنای نیز مسدود گردد. آمینواسید حاصل از تجزیۀ پروتئین  را کاهش می دهد و کلیه با دفع بیشتر یون  به

تنظیم  بدن می پردازد.

گزینۀ 2: اسید چرب حاصل از چربی، محصوالت اسیدی خوناب و محیط داخلی را افزایش می دهد. تجزیۀ پروتئین هایی چون

کالژن نیز از دالیل پوکی استخوان است.

گزینۀ 3: ازجمله وظایف بافت چربی نقش ضربه گیری در برابر صدمات فیزیکی است. در اثر اسیدی شدن خوناب دفع بی کربنات

کاهش می یابد.

I

pHH+

pH

تالیفی موسی بیات

گزینه 1 22

بررسی همه موارد:

الف) درست. هر سه هورمون،  و  و کلسی تونین هورمون های تیروئید به حساب می آیند البته دقت کنید که فقط

هورمون های  و  هورمون تیروئیدی هستند.

ب) درست. هورمون گلوکاگون در پاسخ به کاهش گلوکز خون ترشح می شود و میزان آن در خون و سپس محیط داخلی بدن

تغ�ر می یابد.

پ) درست. بلندترین استخوان بدن، استخوان ران می باشد که استخوان دراز است. در نزدیکی دو سر استخوان های دراز دو صفحۀ

"غضروفی" وجود دارد (و نه استخوانی) که صفحات رشد می باشند. سلول های غضروفی در این صفحات تقسیم می شوند. همچنان

که سلول های جدیدتر پدید می آیند، سلول های استخوانی جانشین سلول های غضروفی قدیمی تر می شوند و استخوان رشد

می کند.

ت) درست. هورمون پاراتیروئیدی در پاسخ به کاهش کلسیم خون ترشح می شود.

T  ۳T  ۴

T ۳T  ۴

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

گزینه 4 23

همۀ جانداران پریاخته  ای (گیاهان، جانوران و...) می  توانند به محرک  های شیمیایی داخلی و خارجی پاسخ دهند. برای بروز پاسخ به

محرک  های شیمیایی الزم است تا مولکول  های شیمیایی به گیرنده  های اختصاصی متصل شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1و 2 و 3: دستگاه عصبی فقط در جانوران مشاهده می  شود و گیاهان فاقد آن هستند.

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 1 24

با افزایش شدید هورمون های تیروئیدی فعالیت غدد درون ریز بدن مثل پانکراس افزایش می یابد درنتیجه هورمون گلوکاگون

آزادشده از پانکراس نیز زیاد می شود که این امر سبب تجزیۀ گلیکوژن در عضالت (ماهیچۀ اسکلتی) می گردد تا گلوکز بیشتری به

 دست آید.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ2: در این بیماری به  دلیل افزایش ضربان قلب، برون ده قلبی زیاد می شود و تولید انرژی در یاخته های خونی نیز افزایش

می یابد.

گزینۀ3: به دلیل افزایش مصرف گلوکز،  بیشتری درون سلول ها تولید و با هموگلوبین ترکیب می شود. کاهش دهندۀ کلسیم

خون هورمون کلسی تونین است که از تیروئید آزاد می شود اما توجه داشته باشید که منظور از هورمون های تیروئیدی فقط

هورمون های  و  هستند.

گزینۀ4: با افزایش شدید هورمون های تیروئیدی برای تامین انرژی در نهایت ذخایر انرژی مثل گلیکوژن و چربی بدن نیز مصرف

شده و مقدار آن ها کاهش می یابد.

CO  ۲

T ۳T  ۴

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 25

یاخته های بنیادی میلوئیدی پس از تقسیم و تمایز به گویچه های قرمز (که در ابتدا دارای هسته و اندامک می باشند)،

مگاکاریوسیت ها، نوتروفیل ها، بازوفیل ها، ائوزینوفیل ها و مونوسیت ها تبدیل می شوند. هسته این یاخته ها در مردان دارای 22

جفت کرموزوم غیر جنسی و یک جفت کرموزوم جنسی X و Y می باشند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) نادرست. افزایش فعالیت بخش قشری فوق کلیه باعث افزایش ترشح هورمون های کورتیزول و آلدوسترون می شود. کورتیزول با

تخریب پروتئین های خوناب سبب کاهش فشار اسمزی خوناب شده و همچنین آلدسترون با افزایش سدیم بدن سبب افزایش

احتمال خیز یا ادم می شود.

2) نادرست. عامل بیماری ماالریا انگلی تک سلولی می باشد؛ درنتیجه تعداد ائوزینوفیل های خون در افراد مبتال به ماالریا افزایش

می یابد. ائوزینوفیل ها دارای هسته ای دوقسمتی دمبلی شکل با میان یاخته دارای دانه های روشن درشت می باشند.

4) نادرست. افزایش فعالیت سمپاتیک سبب افزایش فشارخون، تعداد ضربان قلب و تعداد تنفس می شود.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 
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گزینه 4 26

تمامی موارد درست هستند.

بررسی هریک از موارد:

الف) درست - عامل اصلی فشار اسمزی در خون پروتئین های خوناب هستند. اگر بیماری کلیه باعث دفع پروتئین گردد (مشکل در

کالفک و کپسول بومن) فشار اسمزی خون کاهش می یابد و در مویرگ های بدن جذب مواد خروجی کاهش یافته و باعث ادم

(خیز) می گردد.

ب) درست - ترکیب آمونیاک با کربن  دی اکسید برای تولید اوره در کبد صورت می گیرد؛ پس اختالل کار کبد می تواند تولید اوره را

مختل و مقدار آمونیاک خون را افزایش دهد.

ج) درست - در بیماری نقرس، رسوب اوریک اسید که نوعی مادۀ دفعی نیتروژن  دار است در مفاصل (هم بخش غضروفی و هم

بخش کپسول مفصلی که هر دو از بافت پیوندی هستند) ایجاد شده و مفاصل ملتهب و دردناک می شوند.

د) درست - غدۀ فوق کلیه با ترشح آلدوسترون و اثر آن بر کلیه، به  طور غیرمستقیم در بازجذب آب نقش دارد. کاهش ترشح

آلدوسترون می تواند بازجذب آب را کاهش دهد و مقدار زیادی از آب نوشیده شده دفع گردد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 3 27

هر سه بخش دارای رگ و درنتیجه یاخته های ماهیچۀ صاف هستند که تحت کنترل اعصاب خودمختار قرار دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: درست. از بخش "الف" ( غدۀ فوق کلیه) هورمون تستوسترون و از بخش "ب" هورمون اریتروپویتین ترشح می شود که به

ترتیب روی یاخته های استخوانی اثر رشدی و روی مغز قرمز استخوان اثر خونسازی دارد.

گزینۀ 2: درست. بخش "الف" می تواند تحت شرایطی میزان ترشح آلدوسترون را افزایش دهد که با اثر بر بخش "ب" و با بازجذب

سدیم و درنتیجه بازجذب آب مقدار ادرار موجود در بخش "ج" کاهش یابد.

گزینۀ 4: درست. هر سه بخش در دو طرف ستون مهره ها، زیر دیافراگم و عقب حفرۀ شکمی قرار دارند و می دانیم که حفرۀ شکمی

توسط پردۀ صفاق پوشیده شده است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 28

1) نادرست، در برخی نقاط مانند مویرگ های ناپیوسته، فضای بین سلولی وسیعی بین سلول های پوششی وجود دارد.

2) درست، در غدد برون ریز مجرای غده توسط سلول های پوشش احاطه شده است که ترشحات خود را به مجرا می ریزند.

3) نادرست، در ماهیچۀ صاف سارکومرهای منظم به صورت تارچه  مشاهده نمی شود.

4) نادرست، در پوششی سنگفرشی چند الیه، زیرین ترین الیه مکعبی اند.

تالیفی منصور کهندل
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گزینه 2 29

در بخش دارای ریزپرز که با فضای داخل گردیزه تماس دارد، فرآیند بازجذب صورت می گیرد و برای فرآیند بازجذب فعال موادی

مانند گلوکز، سدیم، آمینواسیدها و بی کربنات به پروتئین های غشائی نیاز است. در بخش های دیگر غشاء این یاخته وجود این

پروتئین های غشائی ضرورتی ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: این سلول، پوششی مکعبی ریزپرزدار در لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک در نفرون است و مواد موردنیاز خود را از شبکۀ دورلوله ای

دریافت می کند.

گزینۀ 3: رنین یک آنزیم است و برای آن گیرنده ای وجود ندارد!

یادآوری: این یاخته می تواند برای آلدوسترون گیرنده داشته باشد که باعث بازجذب سدیم گردد.

گزینۀ 4: بخش تیره رنگ هسته یاخته است. در هستۀ اکثر یاخته های پیکری بدن آدمی دو مجموعۀ کروموزومی یافت می شود و

چون یاخته ها اغلب در اینترفاز قرار دارند کروموزم ها فشرده ترین حالت خود را ندارند (یادآوری: کروموزوم های یوکاریوتی

فشرده ترین حالت خود را در هنگام تقسیم هسته و در مرحلۀ متافاز پیدا می کنند).

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 30

کاهش فعالیت بخش درون  ریز لوزالمعده ← کاهش ترشح انسولین ← کاهش ورود گلوکز به سلول  ها ← کاهش تنفس سلولی

← کاهش تولید ATP ← کاهش فعالیت پمپ سدیم- پتاسیم ← کاهش ورود یون پتاسیم ← خروج یون پتاسیم از کانال  های

نشتی و کاهش این یون در نورون

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نقش  های موقتی و کوتاه  مدت ← افزایش ترشح اپی  نفرین و نوراپی  نفرین ← گشاد شدن نایژک  ها

K گزینۀ 2: انسداد مجرای صفراوی ← کاهش ورود صفرا به دوازدهه ← کاهش گوارش و جذب چربی ← کاهش جذب ویتامین

محلول در چربی ← اختالل در انعقاد خون

گزینۀ 4: اختالل در یاخته  های کناری معده ← کاهش عامل داخلی معده ← مشکل در جذب  ← اختالل در گلبول  سازی ←

کم  خونی خطرناک

B  ۱۲

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 1 31

آنزیم DNA پلی مراز پروتئینی است که ژن های سازندۀ آن توسط  پلی مراز  رونویسی می شوند. در سلول های

انسولین  ساز، گلوکاگون ساخته نمی شود. آنزیم  پلی مراز  ژن های مربوط به RNAهای ریبوزومی را رونویسی می کند.

RN AII

RN AI

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله دوم 1393
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گزینه 4 32

باتوجه به تصویر زیر، پوشش چندالیه پیوندی هم با انتهای دندریت و هم با میلین (غشای نوروگلیا یا همان یاخته پشتیبان) در

تماس است.

بررسی سایر گزینۀ ها :

گزینۀ 1: نادرست، یاخته های دندریتی (كه از تغ�ر مونوسیت های خون پس از دیاپدز پدید می آیند) می توانند مطابق تصویر زیر در

البه الی بافت پوششی دیده شوند. به خاطر داریم كه خون نوعی بافت پیوندی است.

گزینۀ 2: نادرست، هورمون HCG که از كوریون جنین به خون مادر ترشح می شود، برای رسیدن به خون مادر نیازی به عبور از جدار

مویرگ ندارد زیرا كوریون مستقیما با خون مادر درتماس است! ایده را بگیر اشكالی ندارد!

گزینۀ 3: نادرست، غدۀ هیپوفیز (زیر مغزی) غدۀ هیپوفیز (زیر مغزی) درست در پشت چلیپای بینایی قرار گرفته است، نه در جلوی

آن. این مورد را در تشریح مغز گوسفند هم می توان مشاهده كرد.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 33

پرکاری بخش مرکزی در تنش های کوتاه مدت با افزایش اپی نفرین و نوراپی نفرین، سبب افزایش ضربان قلب، گشادی نایژک ها،

افزایش فشارخون و افزایش گلوکز خون می شود.

پرکاری بخش قشری در تنش های طوالنی مدت با افزایش کورتیزول و آلدوسترون سبب افزایش فشارخون و افزایش گلوکز خون

می شود.

تالیفی مسعود حدادی
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گزینه 3 34

طبق شکل کتاب زیست (1) برای تخلیه ترشحات بخش برون ریز لوزالمعده دو مسیر وجود دارد که یکی از آن ها (مجرای پا�ن تر)

در انتهای خود به مجرای صفراوی مشترک می پیوندد و مجرای دیگر به طور مستقل و باالتر از مجرای صفراوی مشترک قرار دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) بخش مرکزی غده فوق کلیه ساختار عصبی دارد. همچنین برخی یاخته های عصبی هیپوتاالموس و بخش پیشین غده هیپوفیز

نیز هورمون ترشح می کنند.

2) صفرا توسط یاخته های کبد تولید می شود. هورمون های غده فوق کلیه عالوه بر قلب و کلیه، بر کبد نیز تأثیر می گذارند.

4) روده کور به آپاندیس ختم می شود و در آپاندیس (مانند گره های لنفاوی)، لنفوسیت ها که میان یاخته بدون دانه دارند، تولید

می شوند.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

گزینه 1 35

گلوکاگون باعث افزایش قند خون می شود و انسولین و هورمون های تیروئیدی برعکس آن، باعث کاهش قند خون می شوند. همۀ

موارد نادرست می باشند.

بررسی موارد:

الف) نادرست. هورمون انسولین از درون حفرۀ شکمی ترشح می شود ولی هورمون های تیروئیدی از غدۀ تیروئید ترشح می شوند

که در جلوی نای و زیر حنجره قرار دارد.

ب) نادرست. هیپوفیز پیشین با کمک هورمون محرک تیروئیدی در ترشح  و  مؤثر است ولی روی ترشح انسولین اثری

ندارد.

ج) نادرست. ترشح انسولین به وجود تنش ارتباطی ندارد و تنها به میزان قند خون وابسته است. دقت کنید که ترشح هورمون های

تیروئیدی نیز به تنش های محیطی وابسته نیست.

د) نادرست. چون همۀ یاخته های بدن یاختۀ هدف این هورمون ها هستند، می توان انتظار داشت به محض ترشح این هورمون ها

ممکن است به یاختۀ هدف خود (ازجمله یاخته های پوششی مویرگ ها و یاخته های خونی) متصل شوند.

T  ۳T  ۴

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 36

فقط مورد (د) نادرست است.

بررسی موارد:

منظور سؤال، میتوکندری (راکیزه) است.

الف) درست. در غشای داخلی (چین خورده) که وسعت بیشتری دارد حداقل پمپ پروتن و پمپی برای ورد پیرووات به صورت فعال

به ماده زمینه میتوکندری باید وجود داشته باشد.

ب) درست. عبور گازها از تمام غشاها همیشه به روش انتشار ساده صورت می گیرد.

ج) درست.  تولیدشده در ماده زمینه راکیزه باید برای استفاده از آن خارج شود و  تولیدشده در واکنش گلیکولیز

(قندکافت) باید از ماده زمینه سیتوپالسم به ماده زمینه راکیزه واردش شود که در هر دو مورد این مواد باید از هر دو غشای راکیزه

عبور کنند.

د) نادرست. افزایش مقدار هورمون های تیروئیدی، باعث افزایش سوخت وساز می شود که می تواند تولید آب در مرحله نهایی

زنجیره انتقال الکترون را افزایش (نه کاهش) دهد.

ATPN ADH

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 1

گام اول

گام دوم

37

از کشور 1385 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

حرف X، غدد پاراتیروئید را نشان می دهد.

غدد پاراتیروئید چند عمل را با همکاری سایر اندام های بدن انجام می دهد:

1. با تأثیر بر کلیه سبب افزایش بازجذب کلسیم از راه ادرار می شود. (همکاری با کلیه)

2. با فعال کردن ویتامین D سبب افزایش جذب کلسیم در روده توسط این ویتامین می شود. (همکاری با روده)

+3Ca۲. با تأثیر بر استخوان سبب تجزیه بافت استخوانی و افزایش  در جریان خون می گردد. (همکاری با استخوان ها)

گزینه 2 38

موارد "الف" و "د" عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) تولید استیل کوآنزیم  در میتوکندری رخ می دهد، درحالی که گویچۀ  قرمز میتوکندری ندارد.

ب) در پرکاری غدۀ تیروئید سوخت وساز بیشتر می شود و میزان مصرف گلوکز و نیز میزان تولید و مصرف پیرووات بیشتر می شود.

ج) با افزایش اکسایش گلوکز، کربن  دی اکسید و آب تولید می شود و به کمک آنزیم انیدراز کربنیک گویچه های قرمز به

اسیدکربنیک تبدیل می شود.

د) تخمیر الکتات در بافت غضروفی نداریم.

A

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 4 39

تمامی موارد نادرست هستند.

بررسی موارد:

الف) اگر  زیاد باشد، آنزیم های درگیر در قندكافت و چرخۀ کربس مهار می شوند تا تولید  کم شود؛ مهار زنجیرۀ

انتقال الکترون دیده نمی شود.

ب) تحلیل و ضعیف شدن ماهیچه های اسکلتی (نه صاف) و سیستم ایمنی از عوارض سوء تغذیه است.

ج) بخش قشری فوق کلیه با ترشح هورمون کورتیزول در تضعیف دستگاه ایمنی نقش دارد؛ نه بخش قشری کلیه.

د) یاخته های بدن ما به طور معمول از گلوکز و ذخیره گلیکوژن کبد برای تأمین انرژی استفاده می کنند. گلیکوژن عضالت برای

استفاده سایر یاخته های بدن تجزیه نمی شوند و این سلول ها برای هورمون گلوکاگون گیرنده ندارند.

ATPATP

تالیفی حمید راهواره

گزینه 4 40

فرومون ها، هورمون نیستند!

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 3 41

گاسترین معده را اسیدی و سکرتین دوازدهه را قلیایی یا خنثی می کند. گاسترین با تحریک ترشح  باعث فعال شدن

پپسینوژن می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: گلوکاگون و هورمون رشد هر دو بر سوخت وساز یاخته ها مؤثرند.

گزینۀ 2: پروالکتین در تنظیم آب، دستگاه ایمنی و فعالیت بیضه نقش دارد.

گزینۀ 4: هورمون های جنسی با افزایش ذخیرۀ کلسیم در استخوان، کلسیم خون را کاهش می دهند. همچنین در اسپرم زایی هم

نقش دارند.

HCl

تالیفی موسی بیات

گزینه 4 42

هورمون های مترشحه از غدۀ تیروئید عبارت اند از هورمون های تیروئیدی  و  و کلسی تونین. در یاخته های استخوانی برای

این هورمون ها گیرنده وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": در یاخته های عصبی آزادکنندۀ هورمون پیام عصبی ایجاد و هدایت نمی شود.

گزينۀ "2": هورمون های جنسی مترشحه از بخش قشری غدۀ فوق کلیه باعث افزایش فشار خون نمی شود.

گزينۀ "3": مقدار هورمون های ترشحی از لوزالمعده (انسولین و گلوکاگون) با بازخورد منفی تنظیم می شود.

T  ۳T  ۴

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 43

هنگام اتصال هورمون های تیروئیدی به گیرنده های خود، متابولیسم و تنفس سلولی زیاد می شود که درنتیجۀ آن، دی اکسید کربن

بیشتری تولید می شود و فعالیت آنزیم انیدراز کربنیک در غشای گلبول قرمز افزایش پیدا می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: هورمون گلوکاگون قادر به تأثیر بر گلیکوژن  کبد است و نمی تواند گلیکوژن ذخیره شده در سلول های ماهیچه ای را تجزیه

کند.

گزینۀ2: هورمون کلسی تونین که از تیروئید ترشح می شود سبب کاهش کلسیم خوناب می شود.

گزینۀ3: تولید بیش ازحد هورمون های تیروئیدی سبب افزایش تنفس یاخته ای می شود.

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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تعدادی از هورمون های هیپوتاالموس در محلی  غیر از محل ساخت خود به خون وارد می شوند. (سلول های عصبی هیپوتاالموس

دو هورمون می سازند که در هیپوفیز پسین ذخیره و در هنگام لزوم آزاد می شوند) 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: نوکلئوتیدهای آزاد در هسته به صورت مونو، دی و تری فسفاته می باشند. (الزامی در دی فسفاته بودنشان نیست)

گزینۀ2: آکسون های سلول ها عصبی هیپوتاالموس در بخش هیپوفیز پسین ادامه دارند. نه بخش های مختلف!! 

گزینۀ4: مولکول مورد استفادۀ RNA پلی مراز، DNA است که بین نوکلئوتیدهای آن پیوند هیدروژنی برقرار می باشد. 

نکته: در جسم سلولی بعضی از نورون های واقع در هیپوتاالموس اکسی توسین و در برخی دیگر هورمون ضد ادراری ساخته

می شود . این هورمون ها از طریق آکسون  همان نورون وارد پایانۀ آکسون (واقع در هیپوفیز پسین) شده و سپس وارد خون

می شوند. اکسی توسین سبب خروج شیر از غده های پستانی مادر و نیز سبب انقباضات رحم در هنگام زایمان می شود، همچنین

هورمون ضدادراری در مواقع لزوم ادرار را غلیظ کرده و در نتیجه آب را در بدن حفظ می کند. 

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

گزینه 4 45

بخش عصبی هیپوفیز همان بخش پسین آن است.

هورمون افزایندۀ بازجذب آب در کلیه ها، در هیپوتاالموس تولید می شود.

بخش قشری فوق کلیه با ترشح آلدوسترون و بخش مرکزی با ترشح اپی نفرین سبب افزایش فشارخون می شوند ولی افزایش

حجم خون کار بخش قشری است که با ترشح آلدوسترون سبب افزایش نمک خون می شود و در پی آن بازجذب آب بیشتر شده و

حجم خون افزایش می یابد.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 3 46

پرکاری غدۀ فوق کلیه باعث افزایش ترشح هورمون های آن می  شود که دوتا از آن ها کورتیزول و آلدوسترون هستند. دقت کنید:

افزایش کورتیزول  کاهش تولید گلبول سپید در مغز قرمز استخوان  ضعف سیستم ایمنی

افزایش آلدوسترون  افزایش بازجذب سدیم و آب از کلیه  ایجاد ادم (خیز)

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست - کم  کاری غدۀ پاراتیروئید  کاهش هورمون پاراتیروئید  کاهش کلسیم خوناب  اختالل در عملکرد ماهیچه

و نورون

توجه کنید که کمبود کلسیم باعث اختالل در انعقاد خون می  گردد، ولی افزایش تولید ترومبین باعث افزایش انعقاد خواهد شد.

گزینۀ 2: نادرست - کاهش ترشحات بخش پسین هیپوفیز منجر به موارد زیر می  شود:

کاهش ترشح هورمون ضد ادراری  کاهش بازجذب آب در گردیزه  افزایش دفع آب  کاهش غلظت ادرار

کاهش ترشح اکسی  توسین  کاهش اثر بر ماهیچۀ صاف غدد شیری  کاهش ترشح شیر

گزینۀ 4: نادرست - پرکاری غدۀ تیروئید باعث افزایش تعداد ضربان قلب و تعداد تنفس می  شود.

"دقت کنید که طراح گرامی کنکور سراسری طی چند سال اخیر نشان داده است که در بخش هورمون  ها به  هیچ  وجه به کتاب

درسی پایبند نیست. و طی این سال  ها چندین بار پرسش  هایی طرح شده که مطالب مربوط به آن خارج از کتاب درسی بوده است.

مانند همین تست؛ پس حتمًا حتمًا حتمًا به نکاتی که در سر کالس  های درسی توسط دبیران باسابقه و حرفه ای طرح می  شود دقت

کنید."

<<

<<

<<<

<<<

<<
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غدۀ قرار گرفته در گودی استخوان جمجمه هیپوفیز است که بزرگ ترین بخش آن، بخش پیشین می باشد. از این بخش شش

هورمون آزاد می شود. موارد ب و ج درست می باشند.

بررسی موارد:

الف) نادرست. هیپوفیز پیشین برای ترشح این هورمون ها (پیک های شیمیایی) به حضور پیام عصبی نیازی ندارد. بلکه وجود

آزادکننده های هیپوتاالموس که ازطریق خون به آن می رسند، الزامی است.

ب) درست. ازآنجایی که در یاخته های هدف دریافت هورمون با یک پاسخ همراه است، می توان عنوان کرد در همۀ یاخته های

هدف دریافت هورمون با تولید نوعی مادۀ شیمیایی (ازجمله آنزیم، پروتئین، هورمون دیگر یا یک مادۀ شیمیایی) همراه است.

ج) درست. هورمون های ترشح شده از هیپوفیز پیشین به درون سیاهرگی با خون تیره می ریزند. این خون در ابتدا به سمت چپ

بدن (قلب) هدایت می شود و وارد دهلیز راست قلب می گردد.

د) نادرست. خروج هورمون از بافت و ورود آن به خون طی حرکت توده ای با نیروی اختالف فشار اسمزی و خروج هورمون از خون

و ورود به بافت با نیروی فشار تراوشی انجام می گیرد.

نکته: از یاخته های هدف چهار هورمون محرک، هورمون تولید و ترشح می شود و در یاخته های هدف هورمون رشد، پروتئین های

هدایت کنندۀ چرخۀ یاخته ای و از یاختۀ هدف پروالکتین آنزیم سازنده (قند) تولید می شود. همه این مواد نوعی ترکیب شیمیایی

آلی هستند که درون یاخته های هدف تولید می شوند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 48

موارد "الف" و "پ" نادرست می باشند.

بررسی همه موارد:

الف) نادرست. گلوکز محلول در آب است و اوره محلول در چربی است. اوره از عرض فسفولیپیدها می تواند عبور کند، اما آب به

روش های مختلفی می تواند منتشر شود.

ب) درست. بازگشت مواد تراوش شده همان بازجذب است که هم به صورت فعال و هم به صورت غیرفعال رخ می دهد. با مهار

آنزیم هیدرولیزکنندۀ ATP، بازجذب به طور کامل متوقف نمی شود؛ زیرا بعضی مواد که به طور غیرفعال بازجذب می شوند می توانند

به خون برگردند.

پ) نادرست. آنزیم های معده به صورت غیرفعال ترشح شوند و بعد درون حفرۀ معده با اثر اسیدکلریدریک فعال می شوند ولی

سلول های رودۀ باریک از همان ابتدا فعال هستند. در آندوسکوپی نیز بخش عمدۀ رودۀ باریک مشاهده نمی شود.

ت) درست. انسولین هورمون کاهندۀ قند خون است که از پانکراس ترشح می شود. ازآنجاکه سلول های بنیادی مغز استخوان مثل

سایر سلول های بدن از گلوکز به عنوان منبع انرژی استفاده می کنند، پس برای جذب گلوکز به انسولین احتیاج دارند و انسولین

سبب می شود گلوکز ورودی به آن ها افزایش پیدا  کند. از طرفی لیپوپروتئین های HDL و LDL در سلول های کبدی تولید می شوند؛

که براثر انسولین گلوکز خون را جذب کرده و به صورت گلیکوژن درون خودشان ذخیره می کنند که همین تولید گلیکوژن از

گلوکزها سنتز آبدهی نامیده می شود.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 
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باالترین غدۀ موجود در قفسۀ سینه، تیموس است که بر لنفوسیت های  مؤثر است.

بررسی سایر موارد:

گزینۀ 1: بخش مرکزی غدۀ فوق کلیه ساختار غیر پوششی دارد که یاخته ها به هم فشرده نیستند. هورمون اپی نفرین در بسیاری از

اندام ها گیرنده دارد.

گزینۀ 2: زیرمغزی پیشین تنها در ارتباط خونی با زیرنهنج است و پروالکتین در اندام مختلف گیرنده دارد.

گزینۀ 4: از یاخته های فولیکولی در حال رشد هورمون جنسی ترشح می شود که در خود فولیکول ها، آندومتر رحم و استخوان ها

گیرنده دارند.

T

تالیفی موسی بیات

گزینه 3 50

در دستگاه عصبی مرکزی، برخی یاخته های پشتیبان (نوروگلیا) نقش تغذیۀ نورون را دارند (مواد غذایی را از مویرگ بدون منفذ

می گیرند تا به نورون برسانند).

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست؛ غدۀ رومغزی نسبت به مغز میانی، به جسم پینه ایی نزدیک تر است.

گزینۀ 2: نادرست؛ این گزینه در مورد لوب پیشانی درست است نه مغز میانی.

گزینۀ 4: نادرست؛ این گزینه در مورد بصل النخاع درست است نه مغز میانی.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 51

منظور از عبارت صورت سؤال پانکراس هست که آنزیم های گوارشی آن در خود پانکراس غیرفعال اند و به محض ورود به روده

باریک فعال می شوند.

در گزینۀ 4 منظور از اندامی که چین خوردگی های طولی دارد، معده است. آنزیم های معده شامل پروتئاز ها و لیپاز  هستند که قادر

به تجزیه کامل پروتئین ها و لیپید ها و تبدیل آن ها به مونومر نیستند؛ ولی طبق متن کتاب درسی آنزیم های پانکراس که به داخل

روده ترشح می شوند نیز قادر به تجزیه کامل مواد و تبدیل آن ها به مولکول قابل جذب هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) پانکراس بی کربنات ترشح می کند و درون کیسه صفرا نیز بی کربنات وجود دارد (نه ترشح). ولی بی کربنات موجود در کیسه صفرا

را خود سلول های کیسه صفرا نمی سازند بلکه خود کبد همراه با سایر محتویات صفرا، آن را ساخته و به کیسه صفرا می ریزد.

2) عبارت این گزینه را غلط کرده است، زیرا بخش درون ریز پانکراس دو نوع هورمون گلوکاگون (جهت افزایش قند خون) و

انسولین (جهت کاهش قند خون) را جهت تغ�رات قند خون بدن ترشح می کند.

3) در میان آنزیم های لوزالمعده، فقط پروتئازها غیرفعال ترشح می شوند.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 
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در انواع دیابت، حجم ادرار افراد افزایش می یابد؛ بنابراین تعداد حرکات کرمی شکل میزنای نیز بیشتر می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در دیابت وابسته به انسولین به دلیل تجزیۀ چربی و پروتئین ها  خوناب کاهش یافته و دفع یون هیدروژن افزایش

می یابد؛ اما در دیابت بی مزه این فرآیند رخ نمی دهد.

گزینۀ 2: در دیابت دفع هیدروژن کاهش نمی یابد.

گزینۀ 3: در دیابت بی مزه ترشح انسولین تغ�ری نمی کند.

pH

تالیفی موسی بیات

گزینه 3 53

یاخته های عصبی می توانند دو نوع پیک شیمیایی آزاد کنند. پیک شیمیایی کوتاه برد (ناقل عصبی) و پیک شیمیایی دوربرد

(هورمون). برای آزادشدن ناقل عصبی ارسال پیام عصبی به پایانۀ آكسونی ضروری است ولی برای آزاد کردن هورمون ضروری

نیست.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: پیک شیمیایی دوربرد (هورمون ها) الزامًا پس از آزادشدن به مایع بین یاخته ای وارد خون شده و از آن طریق به بافت هدف

خود می رسند. درصورتی که پیک شیمیایی کوتاه برد الزامًا به خون وارد نمی شود.

گزینۀ ۲: همۀ پیک های شیمیایی براساس رابطۀ مکملی به گیرندۀ خود اتصال می یابند. پس نیاز به صرف انرژی زیستی برای این

اتصال وجود ندارد.

گزینۀ ۴: در هر یاخته تولیدکننده پیک شیمیایی، پیش از ترشح، پیک های شیمیایی در داخل ریزکیسه هایی درون یاخته

تولیدکننده قرار دارند. دقت کنید که یاختۀ غیرعصبی ترشح کنندۀ پیک شیمیایی می تواند هورمون (یاخته های پوششی

هورمون ساز) و ناقل عصبی (مثل یاخته های گیرندۀ شنوایی، تعادل و چشایی) آزاد کند.

نکته: اتصال هر ماده به گیرندۀ خود نیازمند صرف انرژی نیست. هورمون به گیرنده، ناقل عصبی به گیرنده، آنتی ژن به گیرندۀ

آنتی ژن یا پادتن و... هیچ کدام نیازمند صرف انرژی زیستی نیست.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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افزایش انرژی در دسترس بدن، کار هورمون تیروئیدی است. این هورمون در نمو دستگاه عصبی نقش دارد و از غدۀ تیروئید ترشح

می شود که در ناحیۀ گلو قرار دارد نه حفرۀ شکم.

گزینۀ 3 به مالتونین مربوط است.

گزینۀ 4 به آدرنالین مربوط است.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 1 55

محصول عملکرد مستقیم تمام ژن ها، به طور مستقیم رنا و محصول عملکرد گروهی از ژن ها به طور غیرمستقیم پروتئین است. در

میان پاسخ ها فقط گزینۀ "1" یعنی هموگلوبین پروتئینی است. گزینه های "2" و "4" هیدرات کربن و گزینۀ "3" لیپید است.

تالیفی پوریا ملکی
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گلومرول در بخش قشری کلیه قرار دارد که در زیر میکروسکوپ دانه دار دیده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: تیموس در پشت استخوان جناغ و در جلوی نای قرار دارد.

گزینۀ 2: مخچه در پشت ساقه مغز و از دو نیمکره که در وسط آن ها بخشی به نام کرمینه قرار دارد تشکیل شده است.

گزینۀ 3: ماهیچۀ دو سر در پشت ران انسان قرار دارد.
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