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 ؟ نمی کندچند عبارت به درستی جملۀ زیر را تکمیل  -1

 "به طور معمول در انسان، ..................... ابتدا ...................."
 از طریق سیاهرگ های سینه وارد بزرگ سیاهرگ زبرین می شود. –الف( لنفی که روده و مغز را ترک می کند 

 وارد دهلیزها می شود. –های حبابکی را ترک می کند توسط سیاهرگ های ششی ب( خون روشن که مویرگ های اطراف کیسه 

 وارد دهلیز راست قلب می شوند. –ج( هورمون سکرتین و گاسترین پس از ترشح به خون 

 به دهلیز راست وارد می شود. –د( خونی که میوکارد بطن چپ را ترک می کند توسط نوعی سیاهرگ 

1 )1                          2 )2                       3 )3                          4 )4  

 

 چند مورد در ارتباط با ساختار بافتی قلب صحیح است؟ -2

 بافت چربی که عمدتاً قلب را احاطه می کند، در الیه ی اپی کارد تجمع پیدا می کند.الف( 

 ه وجود دارد.ب( در همه ی الیه های قلبی، بافت پوششی سنگفرشی چند الی

 پ( دریچه ها از دو بخش ماهیچه ای و درون شامه تشکیل یافته اند.

 ت( رگ ها و اعصاب قلب، تنها در الیه ی پیوندی پریکارد قرار دارند.

 شود.میوکارد دیده می یمحافظت کننده و الیهیکیسهی( در ساختار قلب، بافت پیوندی فقط در دو الیهث

 .اندلت فیبری قلب به طور موازی قرار گرفتههای اسکج( کالژن

 های قلبی به دلیل نوعی بافت پیوندی است.چ( استحکام دریچه

 های قلب مشاهده کرد.ح( بافت چربی را ممکن است در نیمی از الیه

 خ( در الیۀ اپی کارد، یاخته ها از سمت داخل با مایع آبشامه ای در تماس اند.

 اخته های بافت پیوندی رشته ای بافت پوششی را می پوشانند.ی( در الیۀ آندوکارد، ی

1 )3                          2 )4                         3 )5                           4 )7  

 

 چند مورد از موارد زیر در ارتباط با شبکۀ هادی قلب صحیح است؟ -3
 یز راست قرار دارد و از گره دهلیزی بطنی کوچکتر است.گره سینوسی دهلیزی در پشت دیواره ی دهلالف( 

 هادی قلب از انواعی سلول عصبی تشکیل شده که وظیفه ی هدایت تحریکات در قلب را برعهده دارند. ( شبکه یب

 .اندهادی به هم مرتبط شده ( گره اول و دوم در قلب انسان به وسیله ی یك رشته بافتپ

 شود.ای در قلب از طریق صفحات در هم رفته به سلول ماهیچه ای مجاور آن نیز منتقل می( تحریك هر سلول ماهیچه ت

 های دهلیزی بطنی قرار دارد.ها در نزدیکی دریچههای دریافت کننده ی پیام انقباض در میوکارد بطن( آخرین سلولث

 ابر است. تارهای ماهیچه ای هادی موجود در دهلیز چپ با دهلیز راست بردسته ( تعداد ج

 ها نیز وجود دارند. ( تارهای بین گرهی شبکه ی هادی عالوه بر دهلیزها در بطنچ

 ها می شود. ها موجب تحریك همزمان میوکارد بطن( انشعابات عصبی موجود در دیواره ی بطنح

 شوند.خ( دسته تارهای دهلیزی سبب انتشار تحریکات طبیعی قلب از دهلیز راست به دهلیز چپ می

 ( دسته تارهای بین گرهی سه دسته کوچك بوده که در دیواره پشتی دهلیز راست قرار دارند.ک

 یابند.گ( دسته تارهای قطور و خاص در دیواره بین دو بطن در نوک بطن دو شاخه شده و تا الیه عایق ادامه می

1 )2                        2)3                            3)4                           4)5 

 

 

 



 یدکتر رپتو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 نکته و تست دهم                                        

2 

 

 

 (95 - سنجش)ی کامل ضربان قلب انسان بالغ، مدت زمان ............... بیش تر از مدت زمان ................. است. در هر دوره -4

 لختی سه هایدریچه بودن باز –ی دو لختی بسته بودن دریچه (1

 های سینیبسته بودن دریچه -های سینی باز بودن دریچه (2

  خون از هابطن شدن پر –دن دهلیزها از خون پر ش (3

 هابطن از خون خروج –ورود خون به دهلیزها  (4

 

 نماید؟ی زیر را به طور صحیح تکمیل میچند عبارت جمله -5

 "............................ فاصله پس از شنیدن صدای دوم قلب در یک فرد سالمالب "

 .کننددهلیزها شروع به استراحت میب(                        شوند.های سینی بسته میدریچهالف( 

 .یابدحجم خون در بطن راست افزایش مید(                                        شود. رسم می T موج ج(

 .شوددریچه میترال باز میو(                      کند.ها شروع به کاهش میفشار بطنه( 

1 )1                               2 )2                            3)3                                 4)4 

 

 با توجه به منحنی زیر چند مورد از عبارت های زیر صحیح است؟ -6
 

 

 

 .کندجریان الکتریکی از گره پیشاهنگ به تارهای ماهیچه دهلیزی سرایت می - 3 برخالف 2در نقطه الف(  

 شود.می منتشرها بطن به بطنی تارهای دسته از بطنی تحریك پیام – 6 برخالف 5نقطه در ب( 

 باشند.می استراحت حال درها دهلیز منشعب و مخطط سلول های – 4 برخالف 6در نقطه پ( 

 یابد.می انتشارها بطن میوکارد در بطنی تحریك پیام – 2 برخالف 4در نقطه ت( 

 باشند.می باز سینی یهادریچه برخالف بطنی دهلیزی یهادریچه – 6 برخالف 2در نقطه ث( 

 .افزایش است حال در آئورت و چپ بطن خون فشار – 5 برخالف 4در نقطه ج( 

 شود.می دهلیزها واردها سیاهرگ از خون – 6 برخالف 5در نقطه چ( 

 دارد. وجودها بطن از خون خروج جهت مانعی – 1 برخالف 4در نقطه ح( 

 است. 6، فشار خون در ابتدای سرخرگ آئورت کمتر از نقطۀ 4زمان ثبت نقطۀ  ز( در

 است. 4، طول تارهای ماهیچه ای دهلیزها کمتر از نقطۀ 2ی( در زمان ثبت نقطۀ 

1 )3                         2 )4                       3 )5                     4 )6  

 

 است؟  نادرستکدام عبارت  -7

 "در انسان ............... خارج از فاصله صدای ................. قلب رخ می دهد."
 اول تا دوم –ی ( تحریك گره پیش آهنگ همانند تحریك گره دهلیزی بطن1

 تا اول دوم – QRSبرخالف شروع رسم موج  Tرسم موج ( شروع 2

 اول تا دوم –( تحریك مسیرهای بین گرهی همانند تحریك دسته تارهای بطنی 3

 دوم تا اول –( بیشترین مقدار فشار آئورت برخالف بیشترین حجم خون دهلیزها 4
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 میل می کند؟ تک نادرستکدام عبارت جمله زیر را به طور  -8

....... بیشتر با توجه به منحنی زیر می توان بیان داشت که در زمان ثبت نقطه ............. نسبت به نقطه ................... کمتر ولی .........."

 "است.
1) D – E  مقدار حجم خون دهلیزها –مقدار کلسیم درون شبکه آندوپالسمی تارهای میوکارد بطن ها 

2 )A – C  فاصله خطZ  مقدار حجم خون بطن ها –تا میوزین در تارهای میوکارد دهلیزها 

3 )E – C تعداد حفرات قلبی در حال انبساط –، فشار خون در ابتدای سرخرگ آئورت 

4 )D – A تعداد دریچه های بسته قلب –، مقدار حجم خون بطن چپ 

 

 د؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کن -9

 "در انسان رگ هایی که ................."

 ( بیشترین مقدار خون را در خود جای می دهند، دیواره ای با مقاومت بسیار زیاد دارند.1

 ( باعث پیوستگی جریان خون در هنگام استراحت قلب می شود، انقباض بطن به صورت نبض در آن احساس می شود.2

 ن بافتی را انجام می دهند، در دیواره خود ماهیچه صاف حلقوی فراوان دارند.( تبادل مواد بین خون و مایع میا3

 ( میزان ورود خون به مویرگ ها را تنظیم می کنند، میزان رشته های کشسان بیشتر و میزان ماهیچه های صاف کمتر است.4

 

ارای رشته های پروتئینی است، به درستی چند مورد دربارۀ هر نوع رگ خونی در انسان سالم، که در ساختار دیوارۀ خود، د -10

 بیان شده است؟

 الف( در دیوارۀ خود، واجد یاخته های بافت پوششی مشابه با بیشترین یاخته های موجود در دیوارۀ حبابك ها است.

 ب( در الیۀ میانی دیوارۀ خود دارای یاخته های ماهیچه ای تك هسته ای است.

 فرات قلب وارد یا از آنها خارج کند.ج( می تواند مستقیماً خون را به ح

 د( به طور حتم نمی تواند به تبادل مواد با یاخته های بدن بپردازد.

1 )1                               2 )2                            3 )3                            4 )4  

 

 ؟دن به طور قطعی درست استهای بچند مورد از جمالت زیر در مورد کوچکترین رگ -11
 .و در سمت دیگر آن سیاهرگ قرار دارد رگدر یك سمت آن سرخالف( 

 .ی خود سه نوع بافت اصلی دارددر دیوارهب( 

 .کندخون را با سرعت کمی هدایت میج( 

 .پردازندهای بدن میبه تبادل مستقیم مواد بین خون و یاختهد( 

1 )1                      2 )2                        3 )3                         4 )4  

 

 ( 93 –در انسان، عدم ...................... می تواند از ایجاد بیماری خیز ممانعت به عمل آورد. )سراسری  -12
 ( ورود پروتئین های درشت به کپسول بومن                  1

 ( سالمت دیوارۀ گلومرول های کلیه2

 ع نمك و آب از بدن( دف3

 ( ورود لنف به رگ های لنفی 4

 

 



 یدکتر رپتو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 نکته و تست دهم                                        

4 

 

 

 (99 –درباره دستگاه لنفی در یک فرد سالم، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ )سنجش  -13
 ( هر رگ لنفی قطعاً ارتباط بین دو گره یا اندام لنفی را برقرار می کند.1

 ك از طریق بزرگ سیاهرگ ها به قلب می ریزد.( لنف درون هر مجرای لنفی در پی عبور از یك سیاهرگ کوچ2

 ( دریچه های یك طرفه کننده همه رگ های متصل به یك گره لنفی، جریان لنف به سمت گره را یك طرفه می کنند.3

 ( ویتامین های محلول در چربی جذب شده در روده باریك، اولین بار به حفره ای در سمت راست قلب می ریزند.4

 

 ؟کندرا به درستی تکمیل می عبارت زیر کدام گزینه -14

 "...................... نیستممکن  ،نقش دارد.................... پروتئینی که در  ،در خون انسان سالم "
 .موجب حفظ فشار اسمزی خون شود -سیلینپنیانتقال ( 1

 .ثر باشدؤخون م دفعیدر دفع مواد  -هاجذب و انتقال یون( 2

 .شود تولیدآسیب دیده  یهاتوسط گرده -انعقاد خون( 3

  .باشد هاینجزئی از انواع گلبول -زامبارزه با عوامل بیماری( 4

 

 تکمیل می کند؟  نادرستکدام عبارت درباره اندام هایی که در دوران جنینی یاخته خونی تولید می کنند جمله زیر را به طور  -15

 "در افراد بالغ ....................."
 ( در همه این اندام ها، مویرگ هایی که فاصله یاخته های بافت پوششی زیاد است و به صورت حفره دیده می شود، یافت می شود.1

 د.( می تواند نوعی اندام لنفی باشد که پس از تخریب گویچه های قرمز توسط ماکروفاژها، آهن آزاد شده را از طریق سیاهرگ باب وارد کبد شو2

 ر یاخته های خود پلی ساکارید، لیپوپروتئین، اوره و نوعی پیك شیمیایی دوربُرد تولید کند.( می تواند د3

 ( می تواند با تولید فسفولیپید، لسیتین و آنزیم های گوارشی در هضم لیپیدهای روده نقش داشته باشد.4

 

ته های بنیادی می باشد، ذخیره می گردد. چند در یک فرد بالغ، آهن آزاد شده از هموگلوبین در اندامی از بدن که دارای یاخ -16

 مورد درباره این اندام صحیح است؟

 الف( یاخته های بنیادی آن می توانند تکثیر شوند و به یاخته های سازنده بیلی روبین و کلسترول تبدیل شوند.

 ارند، تأثیرگذار باشند.ب( با ترشح نوعی پیك شیمیایی بر سرعت تولید یاخته های خونی که کربنیك انیدراز فعال د

 ج( کیلومیکرون ها می تواند از طریق سیاهرگ باب وارد آن شوند و از مویرگ های حفره دار آن عبور کنند.

 د( همه رگ های موجود در طحال و معده و لوزالمعده، ابتدا محتویات خود را وارد آن می کنند.

1 )1                         2 )2                        3 )3                        4 )4  

 

 کدام یک از عبارات داده شده جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟  -17

 "گفت در یک انسان سالم گلبول های سفید ..................... می توانند ................ نمی توان"
 در خط اول دفاع غیر اختصاصی نقش داشته باشند. –ه اند ( دانه داری که از تقسیم یاخته های میلوئیدی ایجاد شد1

 در خطوط دوم یا سوم ایمنی نقش داشته باشند. –( بدون دانه ای که از تقسیم یاخته های لنفوئیدی ایجاد شده اند 2

 از دیوارۀ مویرگ ها عبور کنند و وارد بافت شوند. –( دانه داری که هستۀ دو قسمتی دارند 3

 قابلیت تراگذری و بیگانه خواری داشته باشند.  –ی که هستۀ تك قسمتی دارند ( بدون دانه ا4
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 ؟ها و فعالیت آنها درست استی گردهچند مورد درباره -18

 .شودمگاکاریوسیت در مغز استخوان و ورود آن به خون تشکیل میی شدن میان یاخته ه قطعهبر اثر قطعالف( 

 بات فعال )که درون قطعه های مگاکاریوسیت قرار دارد( به درون خوناب فرایند لخته شدن خون آغاز می شود.ب( با آزاد شدنِ بسیاری از ترکی

 ج( گرده ها یاخته های بدون دانه و فاقد هسته اند.

 کاهش یابد. QRS( با فعال شدن بیش از حد آنزیم پروترومبیناز، ممکن است ارتفاع موج د

1 )1                         2) 2                        3 )3                        4 )4  

 

 چند مورد از موارد داده شده، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟  -19

 "در پالسمای خون یک انسان سالم، در حالت طبیعی، ............... وجود ...................."

 دارد. –ب( پروترومبین همانند فیبرینوژن                      دارد.    –الف( فیبرین همانند گلوبولین 

 ندارد. –ندارد.                  د( انیدرازکربنیك همانند پروترومبیناز  –ج( اریتروپویتین برخالف ترومبین 

 ارد.ند –ندارد.                          ه( پروترومبیناز برخالف فیبرین  –و( فیبرین برخالف ترومبین 

1 )2                                 2 )3                          3 )4                              4 )5   

 

 چند مورد از موارد زیر صحیح است؟ -20
 الف( در اسفنج ها سلول های تاژک دار منافذی را در دیواره ایجاد می کنند.

 رونی در حفره عمومی بدن می شوند.ب( یاخته های یقه دار سبب حرکت مایع د

 نقش خون، لنف و آب میان بافتی را بر عهده داشته و فاقد گازهای تنفسی می باشد.در ملخ ( همولنف پ

 از طریق انتهای باز رگ های پشتی و شکمی وارد سینوس ها می شود.در ملخ همولنف ت( 

 ها حرکت می کند.، خون در سیاهرگ از سر به سوی انتکرم خاکی ( در سطح شکمیج

 اکسید کربن از بطن وارد سرخرگ ششی می شود. دی ، خون غنی ازپالتی پوس( در وزغ همانند چ

 ( در ماهی برخالف کبوتر، قلب، خون تیره را دریافت و سپس به خارج می راند.ح

 ( در ماهی همانند کرم خاکی، سلول های قلب توسط خون روشن تغذیه می شوند.و

 همانند ماهی، رگ پشتی خون را از انتهای بدن به سوی سر و سایر قسمت ها می راند.( در کرم خاکی ه

 ، خون خارج شده از دستگاه تنفس ابتدا به مغز وارد می شود.کبوتر( در سفره ماهی همانند ی

1 )1                             2 )2                          3 )3                               4 )4  

 

 چند مورد از موارد زیر در رابطه با ساختار کلیه ها صحیح می باشد؟ -21
 الف( دنده هایی که در محافظت از کلیه ها دارای نقش می باشند، به جناغ متصل نیستند.

 ب( نوعی بافت پیوندی در حفظ موقعیت کلیه ها دارای نقش می باشند.

 ر از سیاهرگ می باشد.پ( در ناف کلیه ها سرخرگ قطورتر و باالت

 ت( ادرار از هر هرم به طور جداگانه به لگنچه می ریزد.

 ث( میزنای سمت راست بلندتر از میزنای سمت چپ است.

 ج( دیابت شیرین ممکن است سبب تغییر در موقعیت کلیه ها شود.

 د( کلیه ها برخالف تخمدان ها به صفاق متصل می باشند.

 از تعداد هرم های کلیه می باشد.ه( تعداد لپ های کلیه بیشتر 

1 )2                        2 )3                     3  )4                       4 )5   



 یدکتر رپتو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 نکته و تست دهم                                        

6 

 

 

  تکمیل می کند؟ نادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به  -22

 "..  است.هر عامل محافظت کننده از کلیۀ انسان که ..................  قطعاً  ................"

 فاقد نقش در حفاظت از نوعی غدۀ ترشح کنندۀ هورمون در حالت های ویژۀ فشار روانی -مانع از نفوذ میکروب به کلیه ها می شود ( 1

 واجد توانایی ترشح کالژن ماده زمینه ای در بافت خود -در حفاظت از یاخته های کلیه در برابر میکروب ها نقش دارد ( 2

 فاقد تماس مستقیم با بافت تولیدکنندۀ هورمون اریتروپویتین -ای مکانیکی واردشده، مؤثر است در برابر فشاره( 3

 واجد تنظیم شدید ورود و خروج مواد در مویرگ های خود -در حفظ موقعیت کلیه ها نقش ایفا می کند ( 4

 

 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -23
 زهای سلول های پوشش مکعبی از سلول های نفرون خارج می شوند.( آمینواسیدها و گلوکز توسط ریزپرالف

 ( ترشح در جهت مخالف بازجذب بوده و برخالف آن بیشتر فعال است.ب

 ( مقدار هیدروژن و پتاسیم در سرخرگ وابران بیشتر از سیاهرگ بین هرمی است.ج

 کلیه ها افزایش می یابد.شود، ترشح هیدروژن و بازجذب بی کربنات در  2/7خون  PH( در صورتی که د

 ( مقدار آمینواسیدها و گلوکز در سیاهرگ بین هرمی بیشتر از سرخرگ وابران است.ه

 ( عبور پروتئین ها از شکاف های تراوشی سبب ایجاد خیز می شود.و

1 )2                              2 )3                               3 )4                              4 )5  

 

 (98 –)سنجش کدام عبارت، درست است؟ -24
 ( اوریك اسید حاصل از سوخت آمینواسیدها، تمایل زیادی به رسوب و تشکیل بلور دارد.1

 ( فراوان ترین ماده ی دفعی آلی در ادرار، حاصل تجزیه ی نوکلئیك اسیدها و پلی ساکاریدها است.2

 هم جهت با جریان خون در سرخرگ وابران است.( جریان مواد درون لوله ی پیچ خورده، 3

 ( وجود ریزپرزهای فراوان در لوله های پیچ خورده نزدیك و دور، سطح بازجذب را افزایش می دهد.4

 

 تکمیل می کند؟  نادرستکدام گزینه، عبارت زیر را بطور  -25

 "ت ..................در شکل مقابل، ................ بخشی که با ............. مشخص شده اس"
 ـ مکعبی یك الیه ریزپرزدار هستند که دومین مرحله تشکیل ادرار از آن آغاز می شود. "الف"( یاخته های پوششی ـ 1

 نشان داده شده است. "ج"ـ بیشتر از بخشی است که با  "د"( فشار خون و مقدار اوره ـ 2

 نند فراوانی دارد که توسط گلومرول احاطه شده اند.ـ رشته های کوتاه و پا ما "ب"( یاخته های درونی ـ 3

  .ـ همانند سیاهرگ باب از شبکه مویرگی منشأ و به شبکه مویرگی ختم می شود "ج"( ابتدای ـ 4

 

 در انسان ............. بخشی از نفرون است که ...................... -26
 ن مرحله فرایند تشکیل ادرار در آن آغاز می شود.( مجرایی که ادرار را وارد لوله هنله می کند ـ دومی1

 ( بخشی که لوله هنله را به مجاری جمع کننده متصل می کند ـ در ستون های کلیه یافت نمی شود.2

 ( گلومرول ـ مویرگ های منفذداری هستند که غشای پایه آنها حدود پنج برابر ضخیم تر از غشای سایر مویرگ هاست.3

 .را وارد لگنچه می کند ـ فاقد شبکه دور لوله ای است ( مجرایی که ادرار4
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 تکمیل می کند؟  نادرستکدام گزینه عبارت زیر را به طور -27

 "در انسان، ........... ترشح غیر طبیعی نوعی .............. سبب می شود تا .................."
 هش یابد.( افزایش ـ آنزیم از کلیه ـ سدیم وارد شده به لگنچه کا1

 ( کاهش ـ هورمون از هیپوفیز پسین ـ حجم ادرار وارد شده به مثانه افزایش یابد.2

 ( افزایش ـ هورمون از یاخته های عصبی غده فوق کلیوی ـ ترشح گلوکاگون کاهش یابد.3

 .( افزایش ـ هورمون از کبد ـ سرعت تقسیم گویچه های قرمز افزایش یابد4

 

 "همه ی هورمون هایی که ........."را به طور صحیح تکمیل می کند؟  کدام گزینه عبارت مقابل-28

 ( از غده ی تیروئید و پاراتیروئید ترشح می شوند، بر بافت استخوانی تأثیر می گذارند و در انقباض ماهیچه های اسکلتی نقش دارند.1

 ت خود وارد خون می شوند.( بازجذب کلیوی را افزایش می دهند، توسط یاخته های بافت پوششی در محل ساخ2

 ( از طریق سیاهرگ باب وارد کبد می شوند، توسط غدد درون ریز به جریان خون وارد می شوند.3

 .( از بخش قشری غده ی فوق کلیوی ترشح می شوند، تحت تأثیر آنزیم رنین کلیه، ترشح خود را آغاز می کند4

 

 است؟ نادرستکدام عبارت، در ارتباط با اریتروپویتین  -29
 .( اندام هدف آن نوعی اندام لنفی است که در آن مویرگ هایی ناپیوسته یافت می شوند1

آن ( آسیب به یاخته های کناری معده و نوعی بیماری که بر اثر پروتئین گلوتن ریزپرزها را از بین می برد، می تواند منجر به افزایش ترشح 2

 شود.

 ، ورزش های طوالنی ترشح و بر سرعت تقسیم گویچه های قرمز خون می افزاید.( در کم خونی، بیماری های تنفسی و قلبی3

 .( یاخته های تولید کننده آن می توانند گلوکز مصرفی خود را از خون تیره دریافت کنند4

 

 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -30
 الف( درصد آب و پروتئین در ادرار کمتر از پالسماست.

 شده که از طریق کلیه ها دفع می شود. یك اسیداسیدها در کبد سبب تولید اورمینوب( تجزیه آ

 ج( کراتین تولید شده در ماهیچه ها توسط کلیه ها از بدن دفع می شود.

 د( سمیت و انحالل پذیری اوریك اسید نسبت به آمونیاک کمتر است.

 می کنند. ه( کلیه ها از طریق ترکیب کربن دی اکسید با آمونیاک، اوره تولید

1 )1                          2 )2                           3 )3                               4 )4 

 

 در دیابت بی مزه ....................... دیابت شیرین، ................... -31

 خون می شود. PHبه دنبال افزایش تجزیه چربی ها، سبب کاهش  –( همانند 1

 سبب فعال شدن مرکز تشنگی در هیپوتاالموس می شود. –( برخالف 2

 سبب افزایش ترشح نوعی هورمون آزاد کننده از هیپوتاالموس می شود. –( همانند 3

 سبب افزایش فشار اسمزی خون و اختالل در هم ایستایی می شود. –( برخالف 4
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 ؟ نمی کندمیل چند مورد از موارد زیر عبارت را به طور صحیح تک -32

 "در نوعی بیماری ................... ممکن است، .................. "

 فعالیت سلول های درون ریز کلیه افزایش یابد. –ب( گوارشی                            دفع اوره در ادرار افزایش یابد. -  الف( خود ایمنی

 غلظت ادرار کاهش یابد. –ت( غدد درون ریز                          دفع هیدروژن از کلیه ها افزایش یابد. –پ( تنفسی 

 فعالیت سلول های درون ریز کبد را افزایش دهد. –د( ارثی               گروهی از یاخته های سفید دانه دار افزایش یابد. –ج( انگلی 

1 )0                          2 )1                       3 )2                     4 )3  

 

 "در ماهیان دارای غدد راست روده ای ............."را به درستی تکمیل می کند؟ مقابلچند مورد عبارت  -33
 الف( دستگاه عصبی مرکزی در جمجمه و ستون مهره ها قرار ندارد.

 شد.ب( بزرگترین بخش مغز لوب های بویایی می با

 ج( در دو سوی بدن دارای کانال خط جانبی با گیرنده های شیمیایی مژکدار می باشد.

 د( جذب نمك و یون ها با انتقال فعال از آبشش ها صورت می گیرد.

 ه( توانایی شناسایی میکروب ها را به کمك سلول های ساخته شده در مغز استخوان را دارند.

 ه مشابه دوزیستان بالغ دارند.و( قلب مشابه نوزاد دوزیستان و کلی

 ز( اگر لوب بویایی را باال در نظر  بگیریم، عصب بینایی پایین تر از مخ آن قرار دارد.

1 )1                           2 )2                     3 )3                    4 )4 

 

 ؟نیستچند مورد از عبارت های زیر صحیح  -34
ا پیچیده ترین شکل کلیه، گوارش غذا به شکل درون یاخته ای مشاهده نمی شود و جهت حرکت مواد غذایی در بدن، به الف( در هر جانور ب

 شکل یك طرفه است.

 ب( هر مهره داری که با پمپ فشار مثبت، هوا را دریافت می کند دارای گردش خون مضاعف است.

 ر منفی صورت می پذیرد و پیچیده ترین شکل کلیه دیده می شود.ج( در هر جانور با کیسه های هوادار، دریافت هوا با فشا

 د( در هر جانور با گردش خون بسته، جهت حرکت مواد غذایی در بدن یك طرفه است و کلیه ها در دفع مواد زائد نقش دارند.

 د است.ه( هر جانوری که با فشار منفی هوا را دریافت می کند، دارای دیواره ی بین بطنی کامل در قلب خو

ی( در هر جانور با پیچیده ترین شکل کلیه، گردش خون مضاعف است؛ اما در هر جانور با گردش خون مضاعف، پیچیده ترین شکل کلیه دیده 

 نمی شود.

ره ی بین بطنی و( در هر جانور، با دیواره ی بین بطنی کامل، پیچیده ترین شکل کلیه وجود دارد؛ اما در هر جانور با پیچیده ترین شکل کلیه دیوا

 کامل نشده است.

1 )1                        2 )2                      3 )3                        4 )4 
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 چند مورد از عبارت های زیر صحیح است؟ -35
 خون با ترواش از مویرگ ها وارد قیف مژکدار متانفریدی می شود. در کرم خاکی الف(

 سلول های قیف مژکدار دارای مژک هایی به طرف بیرون قیف می باشند. در کرم خاکی ب(

 کار اصلی پروتونفریدی دفع نیتروژن بوده و دفع آب اضافی از سطح بدن انجام می شود.پ( 

 محتویات لوله های مالپیگی پس از پایان گوارش برون یاخته ای به لوله گوارش وارد می شود.در ملخ، ( ت

 ، یون ها و اوریك اسید به لوله های مالپیگی ترشح می شود.ملخ شده از رگ های پشتی و شکمی ( از همولنف خارجث

 جانوری که مثانۀ آن توانایی ذخیره و بازجذب آب و یون ها را به خون دارد، در طول زندگی خود از سه روش اصلی مختلف برای تنفس دارد.ج( 

 .نایی حفظ فشار خون باال را دارندسامانه ی گردشی مضاعف خود به آسانی، توا در غدد نمکی در جانورانی وجود دارد که همگیچ( 

 در جانور دارای غدد شاخکی، برخالف ماهیان دریایی، برخی مواد دفعی عالوه بر آبشش می توانند از طریق اندام های دیگری نیز دفع شوند.ح( 

بالغ که مثانۀ آن محل ذخیرۀ آب و یون هاست، خون در هر بار گردش دو بار از پیچیده ترین شکل کلیه، برخالف هر جانور  در جانور دارایخ( 

 می کند. قلب عبور

 کلیۀ ماهی قرمز برخالف سفره ماهی، مشابه کلیه مهره داری است که مثانه اش، محل ذخیرۀ آب و یون ها ست.و( 

1 )2                            2 )3                              3) 4                                4 )5 

 

 تکمیل می نماید؟  نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به  -36

 "در رابطه با عبور مواد از غشای یاخته های بدن انسان، در انتقال فعال ............. انتشار تسهیل شده، همواره .................."
 ولکول های سازندۀ غشای یاخته عبور نمی کنند.مواد از بین بیشترین م –( همانند 1

 مولکول های پروتئینی با توانایی تغییر شکل، مواد را جابه جا می کنند. –( همانند 2

 شکل رایج انرژی در یاخته، صرف جابه جایی مواد می گردد. –( برخالف 3

 مواد در خالف جهت شیب غلظت خود جابه جا می شوند. –( برخالف 4
 

ی از بافت ها در بدن انسان بالغ در ساختار خود دارای رشته های پروتئینی مختلفی هستند، دربارۀ این بافت ها چند انواع -37

 است؟ نادرستمورد 
 الف( همۀ این بافت ها، یاخته ها و بافت های مختلف را به هم پیوند می دهند.

 ش دارند.ب( گروهی از این بافت ها، در پوشاندن سطح درونی مجاری گوارشی نق

 ج( در هر یك از این بافت ها، انواعی از یاخته ها وجود دارند که با یکدیگر همکاری می کنند.

 د( در گروهی از این بافت ها همانند بافت پیوندی رشته ای، فضای بین یاخته ای اندکی وجود دارد.

1 )1                           2 )2                            3 )3                                4 )4  
 

 کدامیک از موارد زیر در رابطه با ساختار لوله گوارش صحیح است؟ -38

 ( در هر چهار الیه، سلول های پوششی، ماهیچه ای و پیوندی یافت می شود.1

 ( در زیر مخاط برخالف مخاط شبکه عصبی و در مخاط برخالف زیر مخاط غدد برون ریز وجود دارد.2

 ( خارجی ترین یاخته های مخاط، یاخته های بافت پیوندی سست می باشند.3

 ( از سراسر دستگاه گوارش موسین ترشح می شود.4
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 چند مورد صحیح است؟ -39
 الف( ترشحات لوله گوارش می توانند نقش هورمونی داشته باشند.

 لزوماً پوششی اند.ب( یاخته هایی که هورمون هایی را به درون لوله گوارش وارد می کنند، 

 ج( برخی ترشحات لوله ی گوارش، در گوارش مکانیکی لیپیدها نقش دارند.

 د( در ساختار خارجی ترین الیۀ لوله گوارش تنها یك نوع بافت پیوندی می تواند مشاهده شود. 

 ه( بنداره مجاور دیافراگم در بخش میانی و متمایل به راست بدن قرار می گیرد.

 شکل در بدن انسان فقط در لوله گوارش رخ می دهد.و( حرکات کرمی 

 ( حرکات قطعه قطعه کننده برخالف حرکات کرمی نقش مخلوط کنندگی دارند.ع

 ( اعصاب سمپاتیك و پاراسمپاتیك به ترتیب سبب کاهش و افزایش حرکات کرمی شکل می شوند.ک

 حفره دهانی قرار دارند.( گیرنده های مکانیکی بلع همانند گیرنده های شیمیایی چشایی در ی

 ماهیچه ای مخاط و زیر مخاط مری، از نوع صاف هستند و به صورت غیر ارادی منقبض می شوند. یاخته های همه در انسان ( ژ

1 )1                           2 )2                            3 )3                                4 )4  

  

 مورد درباره همه سلول هایی که در تجزیه پروتئین های غذا نقش دارند، صحیح است؟ چند -40
 الف( ترشحات خود را از طریق مجرا خارج می کنند.

 ب( ترشحات خود را به همراه صفرا به ابتدای دوازدهه وارد می کنند.

 ج( ترشحات آنها در ابتدا به صورت غیر فعال خارج می شود.

 ین سلولی اندکی می باشند.د( دارای فضاهای ب

 ه( ترشحات خود را با مصرف انرژی توسط غشاء خارج می کنند.

1 )1                           2 )2                            3 )3                                4 )4  

 

 است؟  تنادرساز معده است، کدام عبارت  یبا توجه به شکل مقابل که بخش -41

 شود.   یدیلنفوئ یها اختهی میتواند باعث کاهش تقس یم "الف" ه هایاختی تیکاهش فعال( 1

 کنند.   یعبور م یو گلژ یاز شبکه آندوپالسم نیو پپس پازیل یحاو یها کولی، وز"ب" های اختهیدرون  (2

 کند.      ی م عبور ترالیم چهیاز در یرگیپس از عبور از سه شبکه مو "ج"های  اختهی( ترشح 3

  .شود "ب "و  "الف" های اختهی تیتواند باعث کاهش فعالمی  "ج"های  اختهی تی(کاهش فعال4

 

 ایجاد سنگ صفرا در مجرای خروج صفرا سبب ................... -42
  ( افزایش رنگ مدفوع و کاهش رنگ ادرار می شود.1

 می شود. ( عدم ورود آنزیم تجزیه کننده لیپیدها به دوازدهه2

 ( افزایش ترشح بیکربنات سدیم پانکراس به خون می شود.3

 ( اختالل در عملکرد نورون های تمایز یافته شبکیه می شود.4
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 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -43
 الف( یاخته های پوششی روده باریك دارای چین خوردگی هایی به نام پرز می باشند.

 در می آیند. HDLو  LDLتئین ها در شبکه آندوپالسمی یاخته های پوششی روده باریك به شکل ب( لیپیدها به همراه پرو

 ج( هر چین حلقوی روده باریك دارای تعداد زیادی پرز و ریز پرز می باشد.

 د( یاخته های ماهیچه ای هر پرز، تحت کنترل شبکه عصبی مخاط روده باریك، منقبض می شوند.

 با لنف به خون وارد و پروتئین های آن در کبد یا بافت چربی ذخیره می شوند. ه( کیلومیکرون ها همراه

 و( مصرف بیش از حد کلسترول سبب افزایش میزان لیپوپروتئین های کم چگال و اختالل در جذب چربی ها می شود.

1 )1                          2 )2                            3 )3                          4 )4  

 

 تکمیل می کند؟ نادرستچند مورد، عبارت زیر را  به طور  -44

 "در رابطه با جذب ..................  در لولۀ گوارش انسان، قطعاً می توان گفت .................."

 یم تأمین می شود.انرژی الزم برای ورود آن به یاخته های پرز، از شیب غلظت سد -الف( محصول آنزیم آمیالز پانکراس 

 منتقل می شوند. LDLبعد از تولید کیلومیکرون، توسط جریان لنف مستقیماً به اندام سازندۀ  -ب( اجزای تری گلیسریدها 

 برای جذب شدن نیازمند وجود نوعی ویتامین محلول در چربی است. -ج( یون معدنی مؤثر در تنگ شدن رگ های خونی 

 جذبشان به دنبال کاهش سطح غشای یاختۀ پرز صورت می گیرد. -طبیعی یاخته ای  د( ویتامین)های( مؤثر در تقسیم

1 )1                         2 )2                         3 )3                           4 )4  

 

 لوکز را دارد، صحیح است؟در بدن انسان، چند مورد در رابطه با هر آنزیمی که توانایی شکستن پیوند بین مولکول های گ -45
 الف( فرآورده ای قابل جذب تولید می کند.

 ب( پیش ماده ای به شکل دی ساکارید دارد.

 ج( با مصرف آب این کار را انجام می دهد.

 د( به وسیله ی اجزای لوله گوارش تولید می شود.

1 )1                          2 )2                            3 )3                          4 )4  

 

  ریزد می تواند............  اندامی که با لوله گوارش مرتبط است و ترشحات خود را به درون آن می -46

 ( به دنبال افزایش ترشح اریتروپویتین، تقسیم گویچه های قرمز خون و مقدار هماتوکریت را افزایش دهد. 1

 ده، ترشح آنزیم های خود را افزایش دهد. ( تحت تأثیر هورمون سکرتین از رو2

 بیافزاید. یك اسید ( با تجزیۀ نوعی پروتئین، آهن آزاد شده را ذخیره و بر تولید اور3

 ( تحت تأثیر بخشی از دستگاه عصبی خودمختار که ضربان قلب را افزایش می دهد، مقدار ترشحات خود را افزایش دهد. 4

 

  روده انسان که با ورود مدفوع به آن انعکاس دفع آغاز می شود صحیح است؟ کدام عبارت درباره بخشی از -47

 ( یاخته های دیواره آن نوعی ویتامین که در تولید یاخته های خونی فاقد هسته نقش دارند، تولید می کنند. 1

 ( بخشی از روده بزرگ است که در انتهای خود دو بنداره خارجی و داخلی دارد. 2

 .برخالف دوازدهه حرکات کرمی آن آهسته استو  وارشی ترشح نمی کند( آنزیم های گ3

 ( یاخته های آن توانایی تولید پرز و ترشح پروتئین ندارند.4
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  است؟ نادرستکدام عبارت،  -48

 گاو، توانایی تولید آنزیم تجزیه کننده سلوالز را دارند.  ی گوارش ( یاخته های لوله1

 آنزیم های اوره ساز تولید شود. ی از سوخت گلوکز می تواند پیش ماده  ( در یاخته های کبدی انسان،2

 ( در برخی جانوران، یاخته های حاصل از میوز، با تقسیم میتوز شروع به تکثیر پیدا می کنند. 3

 ( در یاخته های پرز روده انسان ،برای جذب لیپیدها همانند متیونین، تشکیل کیسه های غشایی الزم است. 4

 

در.................... محتویات لوله گوارش پس از آن که از نخستین محل ذخیره و نرم شدن موقتی خارج شدند، بالفاصله به بخش  -49

 دیگری وارد می شوند که جایگاه .................... مواد غذایی است.

 خرد شدن –الف کرم خاکی ( ملخ برخ2آغاز گوارش مکانیکی                        –( ملخ همانند کبوتر 1

 ترشح آنزیم های گوارشی –( کبوتر برخالف کرم خاکی 4اصل گوارش و جذب                   –( کرم خاکی مانند کبوتر 3

 

 .....در دستگاه گوارش گاو مواد غذایی ...................، بعد از .................. بالفاصله وارد بخشی شده که ................ -50
 با ساختار الیه الیه خود تا حدودی آبگیری مواد غذایی را انجام می دهد. –سیرابی  –( نیمه جویده 1

 بزرگترین و نزدیك ترین بخش به دم می باشد. –نگاری  –( دوباره جویده 2

 با ترشحات خود در ساخت گروهی از سلول های خونی نقش دارد. –هزارال  –( نیمه جویده 3

 بخش کوچك باالیی معده می باشد. –سیرابی  –جویده ( دوباره 4

 

 ....... باشد.در ساختار بافتی دیواره ی نای ................. لوله ی گوارش، ..................... الیه از خارج به داخل می تواند حاوی ....... -51
 غدد ترشحی –سومین  –انند ( هم2بافت پیوندی                              –اولین  –( برخالف 1

 یاخته های استوانه ای مژک دار –چهارمین  –( همانند 4یاخته های ماهیچه ای                 –دومین  –( برخالف 3

 

 چند مورد از عبارت های زیر در انسان در مورد سورفاکتانت صحیح است؟ -52
 ، وجود ندارد.الف( در بسیاری از نوزادانی که زود هنگام به دنیا آمده اند

 ب( از گروهی از سلول های سنگفرشی حبابك ها ترشح می شود.

 ج( در افزایش مقدار حجم هوای مرده در شش ها نقش ندارد.

 د( با افزایش نیروی کشش سطحی بین مولکول های آب، باز شدن حبابك ها را آسان می کند.

 ی شود.ه( در همه حبابك ها تولید آن از اواخر دوران جنینی آغاز م

 و( توسط یاخته های ترشح کننده موسین وارد مایع بین یاخته ای می شود.

 ی( سلول های ترشح کنندۀ آن توسط سلول های غشای پایه به بافت های زیرین متصل می شوند.

1 )1                            2 )2                            3 )3                        4 )4  

 

اکسیژن موجود در حبابک ها، برای رسیدن به هموگلوبین درون گویچه های قرمز باید از ..................... الیه ی فسفولیپیدی  -53

 عبور کند.
1 )4                                   2 )5                                  3 )6                                   4 )10 
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 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -54
 از کربن دی اکسید پس از عبور از غشای پایه مشترک در ترکیب با هموگلوبین قرار می گیرد. %23الف( 

 از کربن دی اکسید در خون توسط گویچه های قرمز حمل می شود. %93( پ

 از کربن دی اکسید در خون توسط پالسما حمل می شود. %77( ث

 ل مستقیم انیدرازکربنیك یون های بی کربنات و هیدروژن می باشند.( محصوژ

 % از دی اکسید کربن نقش دارند. 93( گلبول قرمز در جابه جایی ذ

 درصد کربن دی اکسید خون را حمل می کند. 23درصد اکسیژن و  97( در سرخرگ ششی، هموگلوبین و

 ی قرمز خون بیان می شود.( ژن آنزیم کربنیك انیدراز و هموگلوبین در گویچه هام

 ن( در همۀ رگ های بدن اکسیژن بیشتر به صورت ترکیب هموگلوبین حمل می شود.

 ایجاد شده توسط آنزیم انیدرازکربنیك به سرعت در خوناب تجزیه می شود. 3CO2Hمولکول  ی(

1 )2                            2 )3                            3 )4                        4 )5 

 

 ؟نیستچند عبارت زیر صحیح  -55
 الف( مقدار هوایی از ظرفیت حیاتی که پس از یك بازدم عمیق در شش ها باقی می ماند، هوای باقی مانده است.

 ب( بعد از بازدم عمیق، همه ی ظرفیت حیاتی از شش ها خارج می شود و چیزی از آن در شش ها باقی نمی ماند.

 برخالف هوای باقی مانده، بخشی از ظرفیت حیاتی محسوب می شود. ج( هوای مرده

 د( مجموع ظرفیت حیاتی با حجم ذخیره ی بازدمی را ظرفیت تام شُش ها می گویند.

 ( در شروع خروج حجم ذخیره بازدمی، دیافراگم گنبدی می شود.ه

 دستگاه تنفس می ماند. و( هوای مرده می تواند بخشی از حجم ذخیره دمی باشد که در بخش های هادی

 در انسان شُشی که طول آن بیشتر است نسبت به شُش مقابل به کلیه ای که میزنای بلندتری دارد نزدیکتر است.( ر

 ( در یك فرد سالم مقدار هوایی که پس از بازدم معمولی با یك بازدم عمیق خارج می شود تقریباً برابر با هوای باقی مانده است.ز

 عصاب سمپاتیك میزان حجم هوای مرده در یك دقیقه افزایش می یابد.( با تحریك اس

 در انسان، به منظور انجام هر نوع عمل دم ، ماهیچه یا دیافراگم، از حالت گنبدی خارج می شود.ش( 

1) 1                             2 )2                             3 )3                                   4 )4  
 

 تکمیل می کند؟  نادرستکدام گزینه، عبارت زیر را به طور  -56

 "در نمودار اسپیروگرام مقابل، بخشی که با .............. مشخص شده است، ....................."
خواهد  در پی ارسال پیام از ماهیچه های صاف دیواره های نایژه و نایژک ها به بصل النخاع، دَم متوقف – "ب"( 1

 شد.

 در یاخته های ماهیچه ای بین دنده ای خارجی کلسیم با انتقال فعال به شبکه آندوپالسمی باز می گردد. – "ج"( 2

 تبادل گازهای تنفسی بین حبابك ها و مویرگ ها با انتشار ساده صورت می گیرد. – "د"( 3

 سرهای میوزین به اکتین متصل می شوند. ATPز در یاخته های ماهیچه ای بین دنده ای داخلی، با هیدرولی – "ه"( 4
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 کدام، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟  -57

 "هنگامی که .................... در سلول های ماهیچه ای ................."

 صاف نشت می کند.بین دنده ای خارجی یون کلسیم به شبکه ی آندوپالسمی  –( دیافراگم از حالت گنبدی خارج می شود 1

 به رشته های میوزین نزدیك می شوند. Zبین دنده ای خارجی، خط  –( هوای ذخیره بازدمی از شش ها خارج می شود 2

 تغییر نمی کند. Zدیافراگم طول رشته های پروتئینی متصل به خط  –( بین دنده ای خارجی منقبض می شوند 3

 به بخش تیره نزدیك می شود. Zبین دنده ای داخلی خط  –( حجم هوای ذخیره دمی وارد شش ها می شود 4

 

 "در انسان، بخشی از مغز که ................"تکمیل می کند؟  نادرسترا به طور  مقابلکدام گزینه عبارت  -58
 ( در شروع بلع فعالیت مرکز تنفس را مهار می کند، در پایین ترین بخش ساقه مغز قرار دارد.1

 تنفس دم را خاتمه می دهد، در تنظیم ترشح غده بناگوشی و غدد اشکی نقش دارد.( با اثر بر مرکز 2

 ( می تواند مدت زمان دم را تنظیم کند، در زیر باالترین بخش ساقه مغز و در تماس مستقیم با آن قرار دارد.3

 بین دنده ای خارجی را به استراحت وا می دارد.( مرکز اصلی تنظیم تنفس است، در پایان دم با ارسال پیام عصبی، ماهیچه های دیافراگم و 4

 

        در مورد هر جانوری که سطح مبادله ی اکسیژن و دی اکسید کربن به درون بدن منتقل شده است، کدام عبارت درست  -59

 می باشد؟
 ( بعضی از درشت مولکول های موجود در بدن، در فضای خارج سلولی هیدرولیز می شوند.1

 تگاه گردش خون در تبادل گازهای تنفسی افزایش یافته است.( کارایی دس2

 ( فشار تراوش در ابتدای مویرگ ها بیشتر از فشار اسمزی است.3

 ( اسکلت خارجی باعث محدودیت حرکت می شود.4

 

 ؟نیستچند مورد از عبارت های زیر صحیح  -60
 یماً مبادله شوند.الف( در برخی جانوران گازها می توانند بین یاخته ها و محیط مستق

 پ( در هر رشته ی آبششی، چندین تیغه دارای شبکه مویرگی وجود دارد که در هر تیغه جهت حرکت آب مخالف حرکت خون است.

 ت( ساده ترین ساختار در اندام های تنفسی مهره داران، در جانورانی دیده می شود که دارای ماده ی مخاطی لغزنده هستند.

 ای تبادل گازهای تنفسی، سازوکار تهویه ای دارند.ج( بیشتر جانوران بر

 چ( تیغه های آبششی از خروج مواد غذایی از شکاف آبششی جلوگیری می کنند.

 ح( در بیشتر بی مهرگان، آبشش ها به نواحی خاصی از بدن محدود می شوند.

 ار جلویی وارد می شود.و( در پرندگان بخشی از هوای دمیده شده، پس از عبور از شش ها به کیسه های هواد

 ه( نرم تنانی مانند لیسه از بی مهرگان آبزی هستند که برای تنفس از شش استفاده می کنند.

 ی( در حشرات خشکی زی انشعابات پایانی نایدیس، بن بست و دارای کیتین بوده و با مایع درون خود تبادالت گازی را ممکن می سازد.

 منشعب و مرتبط به هم قادر به تنفس است، قطعاً ساختاری جهت بستن منافذ سطح بدن وجود دارد. در جانوری که به کمك لوله هایم( 

 د.می شوم نجااطریق پوست زی از گات الدبیشتر تبا نداردد دارد امکان جوومثبت ر پمپ فشار کازوسادر جانور بالغی که و( 

1 )2                                2 )4                                3 )5                           4 )7 

 

 

  

 
 


