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11 چند1مورد1از1عبارت1های1زیر،1دربارۀ1بخش1مورد1نظر1نادرست1است؟-
الف(1همانند1بخشی1که1در1پوست1جانوران1برای1تهیۀ1چرم1مورد1استفاده1قرار1می1گیرد،1انعطاف1پذیری1اندکی1دارد.
ب(1برخالف1بخشی1که1در1اتصال1استخوان1ها1به1یکدیگر1نقش1دارد،1از1بروز1عفونت1های1میکروبی1ممانعت1می1کند.

ج(1همانند1بخشی1که1موجب1استحکام1دریچۀ1میترال1قلب1می1شود،1حاوی1تعداد1زیادی1از1رشته1های1کالژن1است.
د(1برخالف1بخشی1که1در1همۀ1الیه1های1دیوارۀ1لولۀ1گوارش1وجود1دارد،1دارای1مادۀ1زمینه1ای1شفاف1و1چسبنده1است.

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

21 کدام1عبارت،1درست1است؟-
1( در هر جانداری که ساده ترین نوع نفریدی وجود دارد، مایع درون حفرۀ عمومی بدن برای انتقال مواد مورد استفاده قرار می گیرد.

2( در هر جانداری که برخی مواد زائد از طریق آبشش ها دفع می شوند، یاخته های غضروفی در ساختار اسکلتی درونی آن به کار رفته اند.
3( در هر جانداری که از کریچه های انقباضی برای تنظیم اسمزی بدن استفاده می کند، گوارش مواد غذایی در یک کیسۀ منشعب انجام می شود.
4( در هر جانداری که سامانه های دفعی در ارتباط با شبکه های مویرگی قرار می گیرند، مواد غذایی به صورت یک طرفه در دستگاه گوارش حرکت می کنند.

31 با1کمک1مولکول1های1مشابه1قادر1به1ایجاد1ساختارهای1- کدام1گزینه1دربارۀ1هر1مولکول1دفاعی1در1بدن1انسان1صحیح1است1که1
حلقه1مانند1در1غشای1یاخته1ای1می1باشد؟

1( تنها در آخرین خط دفاع غیراختصاصی سیستم ایمنی بدن انسان فعالیت می کنند.
2( درون ریزکیسه های سیتوپالسمی یاخته های اصلی دستگاه ایمنی نگه داری می شوند.
3( فعالیت گروهی از یاخته های حاصل از تمایز مونوسیت های بافتی را افزایش می دهند.

4( زمینۀ ورود آنزیم القاکنندۀ مرگ برنامه ریزی شده به درون یاختۀ هدف را فراهم می کنند.

41 چند1مورد1از1عبارت1های1زیر،1نادرست1هستند؟-
الف(1همۀ1میوه1های1کاذب،1حاصل1رشد1بخش1وسیعی1به1نام1نهنج1می1باشند.
ب(1همۀ1میوه1های1بدون1دانه،1با1کمک1تنظیم1کننده1های1رشد1تولید1می1شوند.

ج(1فقط1برخی1از1میوه1های1حقیقی،1از1رشد1یکی1از1اجزای1مادگی1به1وجود1می1آیند.
د(1فقط1برخی1از1میوه1های1دانه1دار،1با1چسبیدن1به1پیکر1جانوران1موجب1پراکنش1دانه1ها1می1گردند.

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

51 با1توجه1به1مفاهیم1مطرح1شده1در1فصل131زیست1دوازدهم،1کدام1موارد1برای1کامل1کردن1عبارت1زیر1مناسب1اند؟-
»در1یک1بیماری1.................1جنس1نهفته،1هر1...............1قطعا1ً..................1دارد.«

ب(1وابسته1به1– پسر1سالم1– مادری1سالم 1 الف(1مستقل1از1– پسر1بیمار1– پدری1سالم1
د(1مستقل1از1– دختر1سالم1– مادری1بیمار 1 1 ج(1وابسته1به1– دختر1بیمار1– پدری1بیمار1

4( الف – د  3( ب – د    2( ب – ج   1( الف – ج   

61 ویژگی1مشترک1روابط1بین1دگره1ای1»هم1توانی«1و1»بارزیت1ناقص«1در1کدام1گزینه1به1درستی1بیان1شده1است؟1)از1تأثیر1محیط1صرف1نظر1کنید.(-
1( اثر دگره های مربوط به یک صفت به صورت همزمان با یکدیگر ظاهر می گردد.

2( صفت در حالت ناخالص به صورت حدواسط حالت های خالص بروز پیدا می کند.
3( با مشاهدۀ فنوتیپ یک صفت، تعیین ژنوتیپ آن به صورت دقیق امکان پذیر است.

4( تعداد انواع ژنوتیپ های موردانتظار یک صفت از تعداد انواع فنوتیپ های آن بیشتر است. 

71 امروزه1زیست1شناسان1در1تالش1هستند1تا1با1تغییرات1ژنتیکی،1گیاهان1را1نسبت1به1نوعی1تنظیم1کنندۀ1رشد1غیرحساس1کنند1تا1-
از1خراب1شدن1میوه1ها11هنگام1ذخیره1و1انتقال1آنها1جلوگیری1شود.1کدام1گزینه1در1ارتباط1با1این1نوع1تنظیم1کننده1درست1است؟

1( برای تشکیل میوه های بدون دانه و درشت کردن میوه ها به کار گرفته می شود.
2( در شرایط خشکی، موجب بسته شدن روزنه های هوایی و حفظ آب گیاه می شود.

3( در تولید سموم کشاورزی برای از بین بردن گیاهان خودرو در مزارع به کار می رود.
4( رونویسی از ژن های مربوط به آنزیم های تجزیه کنندۀ دیوارۀ یاخته ای را تحریک می کند.
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81 چند1مورد1می1تواند1از1پیامدهای1کاهش1ترشح1فاکتور1داخلی1از1یاخته1های1غیراستوانه1ای1غدد1اندام1کیسه1ای1شکل1لولۀ1گوارش1-
انسان1باشد؟

الف(1کاهش1نوعی1از1پروتئین1های1خوناب
ب(1افزایش1میزان1نوعی1یون1قلیایی1کننده1در1خون

ج(1عدم1ایجاد1اختالل1در1تقسیم1طبیعی1یاخته11های1پوششی1مری
د(1افزایش1میزان1اگزوسیتوز1در1برخی1یاخته1های1اندام1های1لوبیایی1شکل

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

91 کدام1گزینه1عبارت1زیر1را1به1درستی1تکمیل1می1کند؟-
»به1طور1معمول1در1انسان1................1اندام1هایی1از1دستگاه1گوارش1که1آنزیم1گوارشی1ترشح1می1کنند1.......................«

1( همه - ممکن نیست در گوارش مکانیکی و پیش بردن کیموس در طول لولۀ گوارش نقش داشته باشند.
2( بعضی - بدون داشتن مخاط، آنزیم تجزیه کنندۀ دیوارۀ یاخته ای باکتری ها را به مجرای برون ریز خود وارد می کنند.

3( همه - می توانند ضمن ترشح پیک شیمیایی دوربرد، میزان فسفولیپیدهای غشای بعضی یاخته های خود را افزایش دهند.
4( بعضی - مونومرهای متنوع ترین مولکول های زیستی را پس از تولید در لولۀ گوارش، به کمک هم انتقالی به محیط داخلی جذب می کنند.

101 با1توجه1به1مراحل1مختلف1تقسیم1میتوز1یاختۀ1پارانشیم1برگ1گیاهی1دولپه،1کدام1اتفاق1بعد1از1شروع1مراحل1مربوط1به1تقسیم1-
میان1یاخته1رخ1می1دهد؟

1( تجزیۀ پروتئین اتصال دهندۀ دو بخش دارای دگره های یکسان در کروموزوم های مضاعف
2( کوتاه شدن رشته های پروتئینی دوک تقسیم در پی مضاعف شدن مقدار مادۀ وراثتی یاخته
3( تشکیل غشا اطراف کروموزوم های غیر مضاعف در پی تخریب کامل رشته های دوک تقسیم

4( افزایش میزان دسترسی نوعی آنزیم بسپاراز به بعضی بخش های غیرقابل رونویسی در دنا

111 کدام1گزینه1به1ترتیب1دربارۀ1افرادی1که1به1ترشح1بیش1از1حد1هورمون1از1غدۀ1تیروئید1و1کاهش1شدید1ترشح1هورمون1از1غدد1-
پاراتیروئید1مبتال1شده1اند،1صحیح1است؟

1( افزایش سوخت و ساز غدد درون ریز بدن - کاهش اختالف غلظت یون کلسیم بین مایع تراوش شده و مایع درون مثانه
2( افزایش ترشح یون کلسیم به بخش  دارای یاخته های مکعبی گردیزه - افزایش میزان یون مؤثر در انقباض ماهیچه ها در مدفوع

3( ایجاد گرمای بیشتر توسط یاخته های دارای بیش از دو دگره برای صفات تک جایگاهی - کاهش جذب ویتامین مؤثر در انعقاد خون
4( کاهش احتمال بروز نوعی بیماری افزاینده حجم حفرات بافت اسفنجی استخوان - افزایش میزان یون کلسیم در مایع درون کپسول بومن

121 کدام1گزینه1برای1تکمیل1عبارت1مقابل1مناسب1است؟1»هر1یاختۀ1ایمنی1مؤثر1در1دفاع1.................1بدن1انسان1که1................،1فقط1.................«-
1( اختصاصی – توسط عامل بیماری نقص ایمنی اکتسابی آلوده می شود – به صورت بالغ در جریان خون حضور پیدا می کند.

2( اختصاصی – فرایند بلوغ خود را در مغز قرمز استخوان طی می کند – یک نوع مولکول گیرندۀ Y مانند از جنس پروتئین می سازد.
3( غیراختصاصی – در پاسخ به مادۀ حساسیت زا هیستامین ترشح می کند – در بخش های مرتبط با محیط بیرون بدن یافت می شود.

4( غیراختصاصی – به نیروهای واکنش سریع شباهت دارد – یک عامل بیماری زا را به هر ریزکیسۀ سیتوپالسمی فاگوسیت شده وارد می کند.

131 کدام1گزینه1دربارۀ1ساقه1های1تخصص1یافتۀ1گیاهان1نهان1دانه1همواره1صحیح1است؟-
1( گیاهی که به طور افقی روی خاک رشد می کند، گیاهان جدیدی را در اثر رشد جوانه های موجود در محل اتصال برگ به ساقه تولید می کند.
2( گیاهی که برگ های خوراکی را به ساقۀ زیرزمینی کوتاه و تکمه مانند خود متصل می کند، رویش دانۀ خود را به صورت زیرزمینی انجام می دهد.

3( گیاهی که به منظور تکثیر، به قطعات جوانه دار تقسیم شده و سپس در خاک کاشته می شود، مواد غذایی را در دیسه های رنگیزه دار خود ذخیره می کند. 
4( گیاهی که به موازات رشد افقی ساقۀ خود در زیر خاک، پایه های جدیدی در محل جوانه ها تولید می کند، پس از یک سال رشد و تولید مثل 

از بین می رود. 

141 هر1هورمونی1که1گلوکز1خوناب1را1افزایش1می1دهد،1قطعا1ً....................-
1( از اندام های ارسال کنندۀ مستقیم خون خود به سیاهرگ باب کبدی ترشح می شود.

2( از یاخته های قرارگرفته به صورت مجتمع در اندامی زیر دیافراگم ترشح می شود.
3( بدون تأثیر هورمون های مترشحه از یاخته های هیپوفیز به خون وارد می شود.
4( در شرایط تنش زا نیازهای تغذیه ای یاخته های مختلف بدن را تأمین می کند.
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151 کدام1گزینه1در1مورد1زنجیره1های1انتقال1الکترون1در1غشای1ساختارهای1مرتبط1باهم1درون1سبزدیسه1ها1صحیح1است؟-
1( زنجیرۀ بعد از فتوسیستم 1 برخالف زنجیرۀ بین دو فتوسیستم، بدون تغییر غلظت +H تیالکوئید، PH فضای دارای رناتن را افزایش می دهد.

2( زنجیرۀ بین دو فتوسیستم همانند زنجیرۀ بعد از فتوسیستم 1، نوعی مولکول آلی مصرفی در چرخۀ تثبیت کنندۀ کربن را تولید می کند.
3( زنجیرۀ بین دو فتوسیستم برخالف زنجیرۀ بعد از فتوسیستم 1، دارای پروتئین های متصل به فقط الیۀ داخلی غشای تیالکوئید است.

4( زنجیرۀ بعد از فتوسیستم 1 همانند زنجیرۀ بین دو فتوسیستم، اجزای آن در همۀ گیاهان ابتدا کاهش و سپس اکسایش می یابند.

161 در1یک1خانواده،1پدر1دارای1گروه1خونی1A1بوده1و1عالوه1بر1اینکه1در1سطح1گویچه1های1قرمز1خود،1دارای1پروتئین1D1است،1می1تواند1-
فاکتور1انعقادی1شمارۀ181را1نیز1بسازد.1فرزند1اول1این1خانواده،1پسری1دارای1گروه1خونی1B1بوده1و1در1غشای1گویچه1های1قرمز1
خود،1فاقد1پروتئین1D1است.1همچنین1مبتال1به1شایع1ترین1نوع1هموفیلی1نیز1می1باشد.1فرزند1دوم،1دختری1ناقل1هموفیلی1و1دارای1
ژنوتیپ1AADD1برای1گروه1خونی1خود1می1باشد.1فرزند1سوم1نیز1پسری1سالم1از1نظر1هموفیلی1و1دارای1گروه1خونی1A+1است.1بر1

این1اساس،1چند1مورد،1در1ارتباط1با1فرزند1بعدی1این1خانواده1نادرست1است؟
الف(1دختری1با1اختالل1در1فرایند1لخته1شدن1خون1و1دارای1ژنوتیپ1یکسان1با1مادر1خانواده1از1نظر1گروه1های1خونی

ب(1دختری1دارای1یک1نوع1کربوهیدرات1مربوط1به1گروه1خونی،1فاقد1پروتئین1D1و1سالم1از1نظر1فرایند1لخته1شدن1خون
ج(1پسری1فاقد1هر1دو1نوع1کربوهیدرات1مربوط1به1گروه1خونی،1دارای1پروتئین1D1و1سالم1از1نظر1فرایند1لخته1شدن1خون
D1د(1پسری1با1اختالل1در1فرایند1لخته1شدن1خون،1دارای1هر1دو1نوع1کربوهیدرات1مربوط1به1گروه1خونی1و1فاقد1پروتئین

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

171 چند1مورد1وجه1اشتراک1واکنش1های1چرخه1ای1انجام1شونده1در1سبزدیسه1و1راکیزۀ1یک1یاختۀ1پارانشیمی1برگ1گیاهی1C31می1باشد؟-
الف(1مصرف1انواع1مولکول1های1دارای1باز1آدنین1و1حداقل1دو1گروه1فسفات1

ب(1تولید1یک1نوع1ترکیب1دارای141پیوند1کربن-کربن1در1ساختار1خود
ج(1آزاد1شدن1گروه11فسفات1به1فضای1دارای1نوکلئیک1اسید1از1ترکیبات1آلی1

د(1انجام1در1محل1حاوی1انواع1نوکلئیک1اسیدهای1دارای1باز1آلی1گوانین
4 )4    3 )3    2 )2    1 )1

181 کدام1گزینه1دربارۀ1گیرندۀ1مکانیکی1خط1جانبی1ماهی1ها1نادرست1است؟-
1( همانند گیرندۀ فروسرخ درون سوراخ  زیر چشم  مار زنگی به یافتن محل شکار در اطراف جانور کمک می کند.

2( برخالف هر گیرندۀ شیمیایی در پای مگس، بخش دارای هسته با دو رشتۀ عصبی هدایت کنندۀ پیام در ارتباط است.
3( برخالف گیرندۀ نوری چشم مرکب زنبور پیام عصبی تولید شده را ابتدا به طناب عصبی و سپس به مغز می فرستد.
4( همانند گیرندۀ مکانیکی صدا در پای جیرجیرک در پی حرکت ماده ای ژالتینی، کانال های یونی خود را باز می کند.

191 نوعی1دیوارۀ1یاخته1ای1که1از1به1هم1پیوستن1ریزکیسه1های1دستگاه1گلژی1در1یاخته1ساخته1می1شود1و1واجد1نوعی1پلی1ساکارید1-
چسبناک1برای1جداسازی1دو1یاختۀ1گیاهی1از1یکدیگر1است،1...................

1( همانند دیوارۀ واجد پلی ساکاریدهای غیر رشته ای، حاوی متنوع ترین گروه مولکول های زیستی است.
2( برخالف دیوارۀ موثر در توقف رشد یاخته های گیاهی، می تواند محتویات خود را در بیش از یک الیه قرار دهد.

3( همانند دیوارۀ موثر در انعطاف پذیری یاختۀ کالنشیم، می تواند در بخشی از مراحل رشد یاخته های گیاهی، در تماس با غشا باشد.
4( برخالف دیوارۀ واجد آرایش لیگنین به اشکال گوناگون، در یاخته های سخت آکنه ای بافت زمینه ای گیاهان مشاهده می شود. 

201 کدام1گزینۀ1مشخصۀ1مشترک1تمام1یاخته1های1قرارگرفته1در1بین1یاخته1های1چوب1پنبه1ای1تا1بن1الد1آوندساز1ساقۀ1یک1درخت1مسن1می1باشد؟-
2( در تولید انواعی از ترکیبات سه کربنه در سیتوپالسم نقش دارند. 1( در دیوارۀ خود، واجد صفحۀ آبکشی سوراخ دار می باشند. 

4( واجد دنایی با دو انتهای باز در نوعی از اندامک های دوغشایی هستند. 3( با عبور از نقطۀ وارسی G2، رشته های دوک را می سازند. 

211 شکل1زیر1برش1عرضی1ساقۀ1دو1نوع1گیاه1جوان1و1واجد1گل1را1نشان1می1دهد.1کدام1گزینه1در1ارتباط1با1آن1ها1درست1است؟-
1( در برش عرضی ریشۀ گیاه 2 برخالف 1 دستجات آوندی بر روی دوایر متحدالمرکز قرار دارند.

2( در برش عرضی ریشۀ گیاه 2 همانند 1، دیوارۀ جانبی یاخته های درون پوست واجد سوبرین است. 
3( در برش عرضی ریشۀ گیاه 1 برخالف 2، یاخته هایی با دیوارۀ نخستین نازک در تشکیل مغز نقش دارند.

4( در برش عرضی ریشۀ گیاه 1 همانند 2، گروهی از یاخته های تمایزیافتۀ روپوستی، گاز اکسیژن تولید 
می کنند. 
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221 11در1غدد1جنسی1یک1مرد1بالغ1............1یاخته1های1حاصل1از1تقسیم1میتوز1برخالف1یاخته1های1حاصل1از1تقسیم1..................-
1( تنها برخی از - میوز 1، واجد کروموزوم های جنسی در محل فعالیت آنزیم رنابسپاراز 1 هستند.

2( همۀ - میوز 1، در تشکیل پوشش دوالیۀ فسفولیپیدی به دور کروموزوم های دو کروماتیدی نقش دارند.
3( تنها برخی از - میوز 2، با یاخته هایی واجد تاژک در انتهایی ترین قسمت، ارتباط سیتوپالسمی برقرار می کنند.

4( همۀ - میوز 2، به دنبال عبور از طوالنی ترین مرحلۀ بخش بزرگ تر چرخۀ یاخته ای، از آنزیم دنابسپاراز بهره می برند.

231 با1در1نظرگرفتن1یک1زن1بارور،1کدام1گزینه1عبارت1زیر1را1به1درستی1تکمیل1می1کند؟-
»نوعی1پردۀ1محافظت1کننده1از1جنین،1با1ترشح1نوعی1هورمون،1بارداری1یک1زن1سالم1را1نشان1می1دهد.1این1پرده1................«

1( می تواند در ایجاد الیه های موثر در تشکیل اندام های جنین نقش ایفا کند.
2( نمی تواند در تشکیل رابط های بین بندناف و دیوارۀ رحم نقش داشته باشد.

3( نمی تواند از خارجی ترین یاخته های تودۀ جایگزین شده در دیوارۀ رحم منشا بگیرد.
4( می تواند توسط هورمون مترشحه از خود، ترشح همۀ هورمون های جنسی زنانه را افزایش دهد.

241 در1گروهی1از1جهش1های1بزرگ1کروموزومی،1پیوند1فسفودی1استر1میان1دئوکسی1ریبونوکلئوتیدها1تشکیل1نمی1شود.1همۀ1موارد1-
زیر1تنها1در1ارتباط1با1بعضی1از1این1جهش1ها1درست1است1به1جز1...............

1( با افزایش موقتی فشار اسمزی یاخته، برخی از پیوندهای اشتراکی میان نوکلئوتیدها شکسته می شود.
2( همزمان با وقوع آن ها، تعداد فسفات های موجود در دئوکسی ریبونوکلئوتیدهای دنا دچار تغییر نمی شود.

3( در کاهش طول رشتۀ پلی پپتیدی حاصل از فعالیت نوعی آنزیم نوکلئوتیدی در رناتن )ریبوزوم(، نقش دارند.
4( همزمان با وقوع آن ها، قرارگیری ژن های مربوط به گروهی خونی ABO و Rh در مجاورت یکدیگر ممکن نیست.

251 هر1عامل1برهم1زنندۀ1تعادل1در1جمعیت1که11.................................-
1( در کاهش تعداد دگره ها )الل ها( نقش دارد، نمی تواند علت مقاوم شدن جانداران پروکاریوتی به پادزیست ها را توضیح دهد.

2( در افزایش فراوانی دگره ها )الل ها( نقش دارد، نمی تواند موجب سازگاری افراد موجود در جمعیت با محیط پیرامون خود شود.
3( بر اساس ویژگی های ظاهری افراد صورت می گیرد، می تواند فراوانی نسبی دگره  )الل(های موجود در جمعیت را تغییر دهد. 

4( در جمعیت های کوچک، تاثیر بیشتری دارد، می تواند به هنگام بروز گونه زایی دگرمیهنی، میان دو جمعیت مختلف متوقف شود. 

261 در1هر1مرحله1ای1از1تولید1یاخته1های1تراژنی1که1.....................1نقش1دارند1.............................-
1( آنزیم های سامانه دفاعی باکتری ها - ممکن است، با تشکیل پیوندهای اشتراکی میان نوکلئوتیدها، دنای نوترکیب تکثیر شود.

2( گروهی از آنزیم ها در جداسازی پروتئین ها از مولکول دنا - ممکن نیست، پیوندهای هیدروژنی در محل راه انداز ژن ها باز شوند.
3( شوک الکتریکی و مواد شیمیایی - ممکن نیست، منافذی در دیوارۀ یاخته ای جانداران واجد دنای متصل به غشای پالسمایی ایجاد شود.

4( پادزیست ها برای جداسازی یاخته های تراژنی - ممکن است، با هر بار تکثیر دنای اصلی یاخته دنای نوترکیب همانندسازی کند. 

271 1کدام1گزینه1در1مورد1گیرندۀ1نوری1نشان1داده1شده1در1شکل1روبه1رو،1صحیح1است؟-
1( برخالف گیرندۀ نوری دیگر، در محل خروج عصب بینایی از فضای درونی کرۀ چشم مشاهده می شود.

2( همانند گیرندۀ نوری دیگر، توسط رشتۀ دورکنندۀ پیام از جسم سلولی، در تشکیل عصب بینایی نقش دارد.
3( نسبت به گیرندۀ نوری دیگر، با قرارگرفتن در روشنایی، یون های سدیم بیشتری را به میان یاخته خود وارد می کند.

4( نسبت به گیرندۀ نوری دیگر، در بخش قرارگرفته در امتداد محور نوری کرۀ چشم، به تعداد کمتری قابل مشاهده است.

چند1مورد1مشخصۀ1مشترک1همۀ1یاخته1های1اووسیتی1که1در1مرحله1ای1از1تقسیم1هسته1متوقف1هستند،1نیست؟-281
الف(1در1هفتۀ1دوم1دورۀ1جنسی،1به1همراه1گروهی1از1یاخته1های1فولیکولی1تخمدان1به1لولۀ1رحمی1وارد1می1شوند.
ب(1در1آخرین1مرحله1از1تقسیم1هستۀ1آن1ها،1پوشش1غشا1به1دور1کروموزوم1های1دو1کروماتیدی1تشکیل1می1شود.

ج(1هر1ساختار1چهار1کروماتیدی1تشکیل1شده1در1پروفاز،1به1دو1رشته1از1سانتریول1های1دو1قطب1یاخته1متصل1می1شود.
د(1برای1ژن1هر1صفت1تک1جایگاهی1موجود1در1دئوکسی1ریبونوکلئیک1اسید1خطی1هسته،1واجد1دو1دگره1)الل(1هستند.

4 )4    3 )3    2 )2    1 )1
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291 کدام1گزینه1برای1تکمیل1عبارت1زیر1مناسب1است؟-
»به1طور1معمول،1نوعی1فرایند1مؤثر1در1تشکیل1ادرار1که1................1قطعا1ً................«

1( به وجود زوائد غشایی در یاخته های پوششی مکعبی نیازمند است – در بخش های پس از لولۀ هنله با شدت بیشتری انجام می شود.
2( در بیشتر موارد با مصرف انرژی زیستی انجام می گیرد – موجب افزایش میزان مواد دفعی موجود در مایع درون نفرون ها می گردد.

3( در بخش قیف مانند نفرون انجام می شود – با دفع داروها و یون های پتاسیم اضافی بدن در تنظیم pH خون نقش ایفا می کند.
4( غلظت مواد درون گردیزه را تنها بر اساس اندازۀ مواد تعیین می کند – نیروی مورد نیاز خود را از فشار خون به دست می آورد.

301 با1توجه1به1نحوۀ1عملکرد1لنفوسیت1مؤثر1در1دفاع1غیراختصاصی،1کدام1گزینه1درست1است؟-
1( بالفاصله پس از اتصال لنفوسیت به یاختۀ هدف خود، آنزیم های القاکنندۀ مرگ برنامه ریزی شده به درون سیتوپالسم یاختۀ هدف وارد می شوند.

افزایش  لنفوسیت  از فعال شدن پروتئین های درون یاخته ای تخریب کنندۀ اجزای سیتوپالسمی، سطح غشای فسفولیپیدی یاختۀ  2( پس 
پیدا می کند.

در غشا  منافذی  یکدیگر،  به کمک  پرفورین  پروتئین های  توسط درشت خوار،  مرده  بیماری زای  یاختۀ  بیگانه خواری  از  پیش  بالفاصله   )3
ایجاد می کنند.

4( پیش از خروج پروتئین های دفاعی غیرآنزیمی از ریزکیسه های سیتوپالسمی لنفوسیت، تجزیۀ مولکول ATP توسط یاختۀ ایمنی افزایش می یابـد.

311 کدام1گزینه1عبارت1زیر1را1به1درستی1تکمیل1می1کند؟-
»در1یک1فرد1بالغ1آنزیمی1که1آغازگر1روند1هضم1کربوهیدرات1های1غذا1است1...................«

1( توانایی ساخت دی ساکارید مؤثر در تنظیم رونویسی مثبت باکتری اشرشیاکالی را دارد.
2( با ورود ریزکیسه های ذخیرۀ کنندۀ آن به محیط خارج یاخته، وسعت غشای آن افزایش می یابد.

3( پیوندهای اشتراکی موجود در مولکول آلی شروع کنندۀ مرحلۀ بی هوازی تنفس یاخته ای را تجزیه می کند.
4( تنها آنزیم تجزیه کنندۀ مواد آلی مترشحه در اولین قسمت دارای توانایی جذب در لولۀ گوارش انسان است.

321 صفت1رنگ1در1نوعی1ذرت1دارای1سه1جایگاه1ژنی1است1و1هر1کدام،1دو1دگره1دارند1و1دگره1های1بارز،1رنگ1قرمز1و1دگره1های1نهفته،1-
1aabbcc11وAABBCC1رنگ1سفید1را1به1وجود1می1آورند1و1فنوتیپ1های1دو1آستانۀ1طیف،1یعنی1قرمز1و1سفید1به1ترتیب1ژنوتیپ
را1دارند،1بنابراین1ذرت1هایی1که1از1آمیزش1دو1ذرت1با1ژنوتیپ1aaBBcc1و1AAbbcc1به1وجود1می1آیند،1از1نظر1فراوانی1در1نمودار1

زنگوله1ای،1به1کدام1ذرت1شباهت1بیشتری1دارند؟1
AaBbCc )4   AAbbCC )3   aaBbcc )2    aabbcc )1

در1تنفس1یاخته1ای1به1دنبال1استفاده1از1فسفات1های1آزاد1یاخته1به1منظور1افزایش1تعداد1گروه1های1فسفات1ترکیبی1سه1کربنه1ابتدا،1.............-331
1( فراوردۀ نهایی فرایند قندکافت همراه با نوکلئوتیدی واجد قند پنج کربنه با یک اکسیژن کمتر نسبت به ریبوز تولید می شود. 

2( پمپ های انتقال دهندۀ یون های هیدروژن به فضای بین دو غشا، از انرژی الکترون های برانگیخته استفاده می کنند. 
3( در پی انتقال الکترون های نوعی ترکیب سه کربنه به مولکول +NAD، اسیدیتۀ راکیزه افزایش می یابد. 

4( بدون تغییر در تعداد اتم های کربن نوعی مولکول آلی، خواص آن دستخوش تغییر می شود.  

وجه1شباهت1هر1نوع1تنفس1در1یک1یاختۀ1ماهیچه1ای1دیافراگم1که1در1آن1امکان1اکسایش1مولکول1های1NADH1وجود1دارد،1در341-1
کدام1مورد1است؟1

1( انجام آن در حضور مولکول های اکسیژن در یاخته نیز قابل انتظار است. 
2( سبب افزایش بیش از حد اسیدیتۀ خون در سیاهرگ خروجی از ماهیچه می شود. 

3( با افزودن گروه فسفات از نوعی مولکول دئوکسی ریبونوکلئوتیدی به گلوکز همراه می باشد. 
4( فعالیت نوعی آنزیم با توانایی تولید کربنیک اسید را در فراوان ترین گویچه های خونی افزایش می دهد. 

با1توجه1به1بخش1های1اصلی1تشکیل1دهندۀ1ساختار1مغز،1به1منظور1تکمیل1عبارت1زیر،1کدام1گزینه1مناسب1است؟-351
»1نوعی1ساختار1در1مغز1انسان1که1این1امکان1را1می1دهد1تا1شخص1قادر1به1تنظیم1..............1باشد،1می1تواند1..............1«

1( ترشح مایع مؤثر در آغاز گوارش نشاسته – در ایجاد پاسخ غیرارادی ماهیچه ها نسبت به ورود ذرات خارجی به دستگاه تنفسی مؤثر باشد.

2( فعالیت ماهیچه های درگیر در مراحل غیرارادی فرایند انعکاسی مؤثر بر ورود غذا به معده – نزدیک ترین بخش مغز به قلب محسوب شود.
3( فشار خون و ضربان قلب – با کمک بخشی از یاخته های خود در تنظیم دمای بدن و یا بروز احساساتی نظیر گرسنگی و تشنگی مؤثر باشد.

4( احساساتی نظیر ترس، خشم و لذت – با یاخته های خود با مرکز اولیه و نهایی پردازش اطالعات حسی در مغز انسان، سیناپس تشکیل دهد.



صفحه 7 | زیست شناسی جامع 5آزمون مرحله 22 )30 خرداد 1400(

www.zistase.ir

آزمون آنالین زیستاز

چند1مورد1عبارت1زیر1را1به1نادرستی1تکمیل1می1کند؟-361
»1به1طور1طبیعی1در1حین1هر1نوع1انقباض1ماهیچۀ1اسکلتی1واجد1تارهای1کند1و1تند1....................«

الف(1یون1های1کلسیم1در1اطراف1رشته1های1موازی1موجود1در1یاخته1های1ماهیچه1ای1یافت1می11شوند.1
ب(1استخوان)ها(ی1متصل1به1ماهیچه1در1پی1تغییر1اندک1طول1ماهیچه1به1میزان1زیادی1جابه1جا1می1شود.

ج(1مولکول1های1ATP1تولید1شده1به1دنبال1جابه1جایی1یون1های1هیدروژن1به1درون1راکیزه،1استفاده1می1شوند.1
د(1غلظت1یون1کلسیم1در1شبکۀ1آندوپالسمی1تارهای1ماهیچه1ای1بیشتر1از1این1مقدار1در1سیتوپالسم1باقی1می1ماند.

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

کدام1گزینه1به1منظور1تکمیل1عبارت1روبه1رو1مناسب1است؟1»1در1ساختار1بافت1ماهیچۀ1اسکلتی1هر1.........................«371-1
1( دسته تار واجد تعدادی یاخته است که توسط نوعی بافت پیوندی از ساختار مجاور و مشابه خود جدا می شود.

2( رشته های موازی موجود در تار عضالنی حاوی پروتئین های نازک و ضخیم با توانایی تغییر طول هستند.
3( تار ماهیچه ای به دلیل عدم تقسیم سیتوپالسم یاختۀ مادری واجد چندین هسته است.

4( بخش روشن موجود در سارکومر  دارای رشته های پروتئینی میوزین می باشد.

چند1مورد1عبارت1مقابل1را1به1نادرستی1تکمیل1می1کند؟1»خارجی1ترین1یاخته1های1استوانۀ1آوندی1برخالف1یاخته1های1درون1پوست1...............«-381
الف(1می1توانند1مواد1را1به1روش1آپوپالستی1از1غشای1خود1عبور1دهند.

ب(1در1مقایسه1با1همۀ1یاخته1هاِی1الیۀ1میانی1پوست1اندازۀ1کوچکتری1دارند.
ج(1در1انتقال1فعال1یون1های1معدنی1و1افزایش1فشار1ریشه1ای1نقش1موثری1دارند.

د(1ظاهری1U1شکل1داشته1و1عبور1مواد1به1درون1یاخته1های1آوندی1را1تسهیل1می1کنند.
1 )4    2 )3    3 )2    4 )1

391 کدام1گزینه1مشخصۀ1هر1نوع1شیره1ای1در1گیاهان1را1به1درستی1بیان1می1کند1که1در1یاخته1هایی1فاقد1هسته1منتقل1می1شوند؟1-
1( به منظور انتقال آن ها، برخی یاخته های گیاهی پیوند بین فسفات نوعی مولکول پر انرژی را می شکنند. 

2( به دنبال عبور از یاخته های درون پوست، وارد خارجی ترین یاخته های استوانۀ آوندی می شود.
3( در تمامی جهات در سراسر پیکر گیاه جابه جا شده و نیاز غذایی را برطرف می کند.

4( پس از تولید، همواره از محل منبع به سمت محل مصرف حرکت می کند.

401 چند1مورد،1به1منظور1تکمیل1عبارت1مقابل1مناسب1است؟1»تنها1در1برخی1از1مراحل1مربوط1به1ترجمۀ1یک1مولکول1رنای1پیک1.................«1-
1( به دنبال جداشدن دو زیرواحد رناتن، رشتۀ پلی پپتیدی متصل به رنای ناقل، از آن جدا می شود. 

2( همزمان با هر حرکت رناتن بر روی رنای پیک، رنای ناقل بدون آمینواسید به جایگاه E وارد می شود.
3( نوکلئوتیدهای رمزۀ موجود در جایگاه E با توالی پادرمزۀ رنای ناقل ورودی به این جایگاه پیوند می دهند. 

4( انتهای کربوکسیلی آمینواسید موجود در جایگاه A با انتهای آمینی آمینواسید جایگاه P رناتن پیوند می دهد. 

411 چند11مورد1به1منظور1تکمیل1عبارت1نامناسب1است؟1»در1گروهی1از1جانداران،1نوعی1مولکول1دنا1به1غشای1یاخته1متصل1است،1در1-
فرایند1تنظیم1بیان1ژن1در1این1یاخته1ها1برخالف1یاخته1هایی1که1چنین1ویژگی1ای1ندارند،1.......................«

الف(1ایجاد1نوعی1خمیدگی1در1مولکولDNA1،1سرعت1حرکت1آنزیم1رنابسپاراز1روی1نوکلئوتیدهای1ژن1را1افزایش1می1دهد.1
ب(1در1پی1اتصال1نوعی1دی1ساکارید1به1پروتئین1مهارکننده،1دو1رشتۀ1مولکول1DNA1در1محل1اپراتور1از1یکدیگر1فاصله1می1گیرند.1

ج(1به1منظور1تشخیص1نخستین1نوکلئوتید1مناسب1جهت1رونویسی،1اتصال1گروهی1از1متنوع1ترین1مولکول1های1زیستی1به1دنا1الزم1است.
د(1مالتوز1به1دنبال1تماس1با1نوکلئوتید1های1جایگاه1اتصال1فعال1کننده،1در1هدایت1آنزیم1رنابسپاراز1به1سمت1توالی1راه1انداز1ژن1نقش1موثری1دارد.11

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

421 کدام1گزینه1عبارت1زیر1را1به1درستی1کامل1می1کند؟-
»به1طور1معمول1در1دستگاه1تنفسی1در1........................................«

1( اسبک ماهی، جهت جریان مولکول های آب از سمت خارهای آبششی به سمت رشته های آبششی می باشد.
2( زنبور عسل، وجود سطحی مرطوب در اندام تنفسی به منظور تبادل گازهای تنفسی با خون ضروری می باشد. 

3( جانور مورد مطالعۀ مچنیکو، گازهای تنفسی به منظور انجام تبادل باید از یک الیه از یاخته های پیکر جانور عبور کنند. 
4( جانوران بالغ با قلب سه حفره ای، مکش منفی ایجادشده در پی بازشدن حبابک ها، هوا را به درون شش ها هدایت می کند.
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الیه1ای1از1ساختار1بافتی1دیوارۀ1مجرای1هدایت1کنندۀ1هوای1دمی1به1نایژه1ها1که1در1داخلی1ترین1قسمت1مشاهده1می1شود،1برخالف431-1
........................1الیه1هایی1که1در1سمت1خارج1آن1قرار1گرفته1اند،1...........................1

1( همۀ – واجد یاخته هایی با زوائد سیتوپالسمی به منظور جلوگیری از مواد مضر هوای دمی است. 
2( بعضی از – دارای مادۀ زمینه ای کمی در فضای میان یاخته های سازندۀ خود می باشد. 

3( بعضی از – واجد تعدادی یاختۀ پوششی با توانایی تشکیل غدۀ برون ریز می باشد. 
4( همۀ – در ساختار دیوارۀ تمامی مجاری دستگاه تنفسی دیده می شود. 

441 در1فرایند1انتخاب1جفت1در1..........................1-
1( طاووس ها، نرها، گروهی از طاووس های ماده را انتخاب می کنند که رنگ درخشان و لکه های چشم مانند بیشتری بر روی پرهای خود دارند.

2( نوعی جیرجیرک همانند اسبک ماهی، تخمک به همراه مقداری مواد غذایی به درون حفره ای در بدن جنس نر منتقل می شود. 
3( طاووس ها، در فصل زادآودی به منظور جلب توجه جنس ماده، بال های طاووس نر طرح های پر نقش و نگاری پیدا می کند. 

4( نوعی جیرجیرک، جانور نر هزینۀ بیشتری را در فرایند تولید مثلی متحمل شده و انتخاب جفت را انجام می دهد. 

451 چند1مورد،1عبارت1زیر1را1به1درستی1کامل1می1کند؟1-
»در1فرایند1همانندسازی1DNA1هسته1ای1یک1یاختۀ1استخوانی1موجود1در1مرحلۀ1S1چرخۀ1یاخته1ای،1...........................1ممکن1نیست.«

الف(1تشکیل1پیوندهای1هیدروژنی1میان1نوکلئوتیدهای1مکمل1توسط1نوعی1آنزیم1پروتئینی
ب(1قرارگیری1هر1دو1رشتۀ1نوکلئوتیدی1سازندۀ1مولکول1دنا1)DNA(1در1جایگاه1فعال1آنزیم1هلیکاز11

ج(1کاهش1فشردگی1کروموزوم1ها1همزمان1با1جداسازی1پروتئین1های1هیستونی1در1پی1فعالیت1برخی1آنزیم1ها1
11)DNA(11مصرف1مولکول11آب1به1منظور1شکستن1پیوندهای1میان1نوکلئوتیدهای1مقابل1دو1رشتۀ1سازندۀ1مولکول1دنا)د

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

461 با1توجه1به1انواع1مدل1های1پیشنهادی1به1منظور1همانندسازی1مولکول1هایDNA1،1کدام1گزینه1عبارت1زیر1را1به1نادرستی1کامل1می1کنند؟1-
کاماًل1جدید1ساخته1 پلی1نوکلئوتیدی1 1DNAکه1طی1آن1دو1رشتۀ1 ...........................1مدل1های1همانندسازی1 »به1طور1معمول1در1

می1شود،1..........................«1
1( همۀ - امکان شکست پیوندهای فسفودی استر مولکول DNA اولیه وجود ندارد. 

2( بعضی از - دو رشتۀ سازندۀ مولکول DNA اولیه در دو یاختۀ گوناگون قرار می گیرند.         
3( بعضی از - میان نوکلئوتیدهای مولکول DNA جدید و اولیه پیوند هیدروژنی برقرار می شود.  

4( همۀ – بین نوکلئوتید جدید و قدیمی در نوعی مولکول DNA پیوند فسفودی استر ساخته می شود.

در1پی1آسیب1گویچه1های1قرمز1انسان،1کدام1یک1از11موارد1زیر1نمی1تواند1رخ1بدهد؟-471
1( ذخیرۀ آهن در اندام سازندۀ لیپوپروتئین های کم چگال و پرچگال

2( تخریب یاختۀ خونی در یکی از مراکز تولید یاخته های اصلی دستگاه ایمنی
3( پاکسازی گویچه های قرمز مرده توسط گویچه های سفید دارای توانایی تراگذاری

4( افزایش میزان ورود نوعی ترکیب رنگی صفرا به خون و پدید آمدن زردی در بافت ها

در1انسان،1هر1رگ1خونی1که1محتویات1قطورین1مجرای1لنفی1را1دریافت1می1کند،1چه1مشخصه1ای1دارد؟-481
1( به کمک دریچه های النه کبوتری، جریان خون را به سمت قلب هدایت می کند.

2( خون تیره از همۀ عروق خارج کنندۀ خون از ناحیۀ گردن، به آن می ریزد.
3( در دیوارۀ آن، ضخامت الیۀ میانی از ضخامت الیۀ خارجی بیشتر است.

4( باقی مانده فشار سرخرگی باعث ادامۀ جریان خون در آن می شود. 

491 در1زمانی1از1پتانسیل1عمل1که1اختالف1پتانسیل1دو1سوی1غشای1نورون1حرکتی1مثبت1است،1چند1مورد1رخ1می1دهد؟-
الف(1بیشتر1شدن1میزان1نفوذپذیری1غشای1نورون1به1یون1سدیم1نسبت1به1یون1پتاسیم

ب(1بسته1شدن1کانال1های1دریچه1دار1سدیمی1همزمان1با1بسته1بودن1کانال1های1نشتی1پتاسیمی
ج(1هم1زمان1بودن1ورود1یون1پتاسیم1به1میان1یاختۀ1)سیتوپالسم(1یاختۀ1عصبی1و1خروج1یون1سدیم1از1آن

د(1هدایت1پیام1عصبی1از1یک1قطعۀ1رشتۀ1عصبی1به1قطعۀ1دیگر1پس1از1باز1شدن1کانال1های1دریچه1دار1پتاسیمی
4 )4    3 )3    2 )2    1 )1



صفحه 9 | زیست شناسی جامع 5آزمون مرحله 22 )30 خرداد 1400(

www.zistase.ir

آزمون آنالین زیستاز

501 با1در1نظر1گرفتن1انعکاس1عقب1کشیدن1دست1به1هنگام1نزدیک1شدن1دست1به1جسم1داغ،1در1همۀ1سیناپس1هایی1که1در1بخش1-
خاکستری1نخاع1دیده1می1شوند،1کدام1یک1از1موارد1زیر1روی1می1دهد؟

1( در پی آزاد شدن هر ناقل عصبی، یک موج تحریکی در دو سوی غشای یاختۀ پس سیناپسی ایجاد می گردد.
2( اولین یاختۀ عصبی رها کنندۀ ناقل عصبی به فضای سیناپسی، تنها با یک نورون فاقد غالف میلین سیناپس دارد.

3( یاختۀ پس سیناپسی، با آزاد کردن ناقل عصبی سبب بازگشت یون کلسیم به شبکۀ آندوپالسمی یاختۀ ماهیچه ای می شود.
4( با رسیدن پتانسیل عمل به انتهای هر یاختۀ پیش سیناپسی، فسفولیپیدهای غشای نورون و ریزکیسه به یکدیگر می چسبند.
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چند مورد از عبارت های زیر، دربارۀ بخش مورد نظر نادرست است؟-11
می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  چرم  تهیۀ  برای  جانوران  پوست  در  که  بخشی  همانند  الف( 

انعطاف پذیری اندکی دارد.
ب( برخالف بخشی که در اتصال استخوان ها به یکدیگر نقش دارد، از بروز عفونت های میکروبی 

ممانعت می کند.
از  زیادی  تعداد  حاوی  می شود،  قلب  میترال  دریچۀ  استحکام  موجب  که  بخشی  همانند  ج( 

رشته های کالژن است.
د( برخالف بخشی که در همۀ الیه های دیوارۀ لولۀ گوارش وجود دارد، دارای مادۀ زمینه ای شفاف 

و چسبنده است.
1 )4    2 )3    3 )2    4 )1

    4
بخش اشاره شده در شکل، کپسول کلیه است. کپسول کلیه از جنس بافت پیوندی رشته ای است. تنها مورد »د« به نادرستی بیان شده است.

بررسی همۀ موارد:
الف الیۀ درونی پوست )درم( در تهیۀ چرم کاربرد دارد. در این الیه، همانند کپسول کلیه بافت پیوندی رشته ای وجود دارد که 

رشته ها در آن به طرز محکمی به هم تابیده اند. این الیه محکم و بادوام است. بافت پیوندی رشته ای انعطاف پذیری اندکی دارد.
ب رباط بافت پیوندی رشته ای محکمی است که استخوان ها را به هم متصل می کند. کپسول کلیه مانعی در برابر نفوذ میکروب ها 

به کلیه ایجاد می کند؛ بنابراین از بروز عفونت های میکروبی جلوگیری می نماید.
ج اسکلت فیبری باعث استحکام دریچه های قلبی می شود. 

 بین یاخته های ماهیچه ای الیۀ میوکارد قلب، مقداری بافت پیوندی رشته ای متراکم به نام اسکلت فیبری قرار دارد. این بافت، 
رشته های کالژن ضخیمی دارد که در جهات مختلف قرار گرفته و بسیاری از یاخته های ماهیچه ای به آن چسبیده اند. )فصل 4 دهم(

بافت پیوندی رشته ای مقدار زیادی رشته های پروتئینی ضخیم کالژن دارد. هم کپسول کلیه و هم اسکلت فیبری، از بافت پیوندی 
رشته ای تشکیل شده اند.

د در همۀ الیه های دیوارۀ لولۀ گوارش، بافت پیوندی سست وجود دارد. مادۀ زمینه ای بافت پیوندی، شفاف، بی رنگ، چسبنده و 
مخلوطی از انواع مولکول های درشت مانند گلیکوپروتئین هاست. واژۀ »برخالف« باعث نادرستی این گزینه شده است؛ چون در بافت 

پیوندی سست نیز این ویژگی مادۀ زمینه ای وجود دارد. بریم یه مقایسۀ سریع از بافت پیوندی سست و رشته ای ببینیم:

انعطاف پذیریمقاومتمادۀ زمینه ایتعداد یاخته هامیزان رشته های کالژنویژگی

رشته ای > سسترشته ای < سسترشته ای > سسترشته ای > سسترشته ای < سستمقایسه

کدام عبارت، درست است؟-21
1( در هر جانداری که ساده ترین نوع نفریدی وجود دارد، مایع درون حفرۀ عمومی بدن برای انتقال مواد مورد استفاده قرار می گیرد.
2( در هر جانداری که برخی مواد زائد از طریق آبشش ها دفع می شوند، یاخته های غضروفی در ساختار اسکلتی درونی آن به کار رفته اند.

3( در هر جانداری که از کریچه های انقباضی برای تنظیم اسمزی بدن استفاده می کند، گوارش مواد غذایی در یک کیسۀ 
منشعب انجام می شود.

4( در هر جانداری که سامانه های دفعی در ارتباط با شبکه های مویرگی قرار می گیرند، مواد غذایی به صورت یک طرفه در 
دستگاه گوارش حرکت می کنند.

تاریخ آزمون : 30  خرداد  1400

 جامع 5
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    4
شبکه های مویرگی در جانداران دارای گردش خون بسته وجود دارند. کرم خاکی و مهره داران، سامانۀ گردش خون بسته دارند. کرم خاکی 
دارای سامانۀ دفعی متانفریدی است که در آن، مویرگ ها در اطراف لوله های دفعی وجود دارند. مهره داران نیز کلیه دارند که عملکرد 
مشابه، ولی ساختار متفاوتی در میان آنها دارد. برای ورود مواد دفعی از خون این جانداران به لوله های دفعی کلیه ها، به وجود شبکه های 
مویرگی نیاز است. هم مهره داران و هم کرم خاکی، دارای لولۀ گوارشی هستند. این لوله در اثر تشکیل مخرج شکل می گیرد و امکان 
جریان یک طرفۀ غذا را بدون مخلوط شدن غذای گوارش یافته و مواد دفعی فراهم می کند. در نتیجه، دستگاه گوارش کامل شکل می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:
1 پروتونفریدی، ساده ترین نوع نفریدی می باشد و در پالناریا وجود دارد. دقت کنید حفرۀ عمومی در جاندارانی وجود دارد که لولۀ 

گوارشی داشته باشند. پالناریا دارای حفرۀ گوارشی است؛ نه لولۀ گوارشی! بنابراین حفرۀ عمومی ندارد.

 در کرم های پهن آزادزی مثل پالناریا، انشعابات حفرۀ گوارشی به تمام نواحی بدن نفوذ می کند؛ به طوری که فاصلۀ انتشار مواد 
تا یاخته ها بسیار اندک است. در این جانوران، حرکات بدن به جابجایی مواد کمک می کند. )فصل 4 دهم(

 در بی مهرگانی مانند کرم های لوله ای، حفرۀ عمومی بدن با مایعی پر می شود که از آن برای انتقال مواد استفاده می شود. 
)فصل 4 دهم(

2 در سخت پوستان، مواد دفعی نیتروژن دار با انتشار ساده از ّآبشش ها دفع می شوند. در ماهیان دریایی نیز برخی از یون ها از طریق 
یاخته های آبشش و برخی، توسط کلیه به صورت ادرار غلیظ دفع می شوند. سخت پوستان اسکلت بیرونی دارند.

 مهره داران اسکلت درونی دارند. در انواعی از ماهی ها مانند کوسه ماهی، جنس این اسکلت از نوع غضروفی است. اما در سایر 
مهره داران، استخوانی است که غضروف نیز دارد. )فصل 3 یازدهم(

3 کریچه های انقباضی در پارامسی دیده می شوند. پاارامسی، جانداری تک یاخته ای است و تنها گوارش درون یاخته ای انجام می دهد. 
گوارش در بی مهرگانی مانند مرجان ها، در کیسۀ منشعبی به نام حفرۀ گوارشی انجام می شود. 

 در پارامسی، آبی که در نتیجۀ اسمز وارد می شود، به همراه مواد دفعی توسط کریچه های انقباضی دفع می گردد. )فصل 5 دهم(

ایجاد -31 به  با کمک مولکول های مشابه قادر  انسان صحیح است که  کدام گزینه دربارۀ هر مولکول دفاعی در بدن 
ساختارهای حلقه مانند در غشای یاخته ای می باشد؟

1( تنها در آخرین خط دفاع غیراختصاصی سیستم ایمنی بدن انسان فعالیت می کنند.
2( درون ریزکیسه های سیتوپالسمی یاخته های اصلی دستگاه ایمنی نگه داری می شوند.
3( فعالیت گروهی از یاخته های حاصل از تمایز مونوسیت های بافتی را افزایش می دهند.

4( زمینۀ ورود آنزیم القاکنندۀ مرگ برنامه ریزی شده به درون یاختۀ هدف را فراهم می کنند.
    3

پرفورین و پروتئین های مکمل، باعث ایجاد ساختارهای حلقه مانند در غشای یاخته ای می شوند. این روزنه ها، کنترل ورود و خروج 
مواد از غشا را از بین می برند و موجب مرگ یاختۀ هدف می شوند. بنابراین صورت سوال به پرفورین و پروتئین مکمل اشاره دارد.

)یاخته های خودی  ویروس  به  آلوده  و  یاخته های سرطانی  پرفورین ها در غشای  و  پروتئین های مکمل در غشای میکروب ها   
تغییریافته( منفذ ایجاد می کنند. توجه کنین میکروب هم از یاخته تشکیل شده!

هر دو مولکول، فعالیت درشت خوارهای بافتی را افزایش می دهند. قرارگیری پروتئین مکمل بر روی میکروب، باعث می شود بیگانه خواری 
آن آسان تر انجام شود. با فعالیت پرفورین ها و در نتیجۀ آن، مرگ یاختۀ هدف نیز فعالیت درشت خوارها افزایش پیدا می کند.

بررسی سایر گزینه ها:
T کشنده )دفاع  لنفوسیت های  یاخته های کشنده طبیعی )در دومین خط دفاع غیراختصاصی( و همچنین  پرفورین ها توسط   1
غیراختصاصی( ترشح می شوند؛ بنابراین هم در دفاع غیراختصاصی و هم در دفاع اختصاصی نقش ایفا می کنند. دومین خط دفاعی، 

در واقع آخرین خط دفاعی غیراختصاصی می باشد.
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2 پروتئین های مکمل به صورت محلول در خوناب هستند و آزادانه حرکت می کنند. اما پرفورین ها درون ریزکیسه های سیتوپالسمی 
لنفوسیت های کشندۀ طبیعی و T کشنده نگهداری می شوند. لنفوسیت ها، یاخته های اصلی دستگاه ایمنی هستند. 

4 پرفورین ها با ایجاد منفذ در غشای یاختۀ هدف، باعث ورود آنزیم القاکنندۀ مرگ برنامه ریزی شده به یاخته می شوند و موجب 
مرگ یاخته می گردد. اما پروتئین های مکمل ارتباطی با آنزیم القاکنندۀ مرگ  برنامه ریزی شده ندارند و تنها با ایجاد منفذ و خروج 

محتویات سلولی از آن، مرگ میکروب را باعث می شوند.

چند مورد از عبارت های زیر، نادرست هستند؟-41
الف( همۀ میوه های کاذب، حاصل رشد بخش وسیعی به نام نهنج می باشند.

ب( همۀ میوه های بدون دانه، با کمک تنظیم کننده های رشد تولید می شوند.
ج( فقط برخی از میوه های حقیقی، از رشد یکی از اجزای مادگی به وجود می آیند.

د( فقط برخی از میوه های دانه دار، با چسبیدن به پیکر جانوران موجب پراکنش دانه ها می گردند.
4 )4    3 )3    2 )2    1 )1

    3
موارد »الف«، »ب« و »ج« نادرست هستند.

بررسی همۀ موارد:
الف اگر در تشکیل میوه، قسمت های دیگر گل )به جز تخمدان( نقش داشته باشند، میوه کاذب است. مانند میوۀ سیب که از رشد 

نهنج حاصل می شود. همۀ میوه های کاذب حاصل رشد نهنج نیستند. این نکته تو کنکور 98 اومده بود!
ب میوه های بدون دانه به دو صورت تولید می شوند:

1 اگر لقاح اسپرم و تخم زا انجام نشود، دانه ای تشکیل نخواهد شد )مانند پرتقال های بدون دانه(. برای تشکیل چنین میوه هایی به 
تنظیم کننده های رشد نیاز است.

2 اگر لقاح انجام شود، اما رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو از بین برود، دانه های نارسی تشکیل می شوند که ریزند و پوسته ای 
نازک دارند. به چنین میوه هایی نیز میوۀ بدون دانه می گویند. موزهای بدون دانه از این نوع هستند. 

ج همۀ میوه های حقیقی از رشد تخمدان حاصل می شوند. تخمدان یکی از اجزای مادگی است. 

 مادگی گل از یک یا چند برچه ساخته شده است. هر برچه شامل کالله، خامه و تخمدان است. 

د میوه ها عالوه بر حفظ دانه ها در پراکنش آنها نیز نقش دارند. بعضی میوه ها به پیکر جانوران می چسبند و با آنها جابجا می شوند. 

با توجه به مفاهیم مطرح شده در فصل 3 زیست دوازدهم، کدام موارد برای کامل کردن عبارت زیر مناسب اند؟-51
»در یک بیماری ................. جنس نهفته، هر ............... قطعاً .................. دارد.«

ب( وابسته به – پسر سالم – مادری سالم الف( مستقل از – پسر بیمار – پدری سالم  
د( مستقل از – دختر سالم – مادری بیمار ج( وابسته به – دختر بیمار – پدری بیمار  
4( الف – د 3( ب – د   2( ب – ج   1( الف – ج  

    2
موارد »ب« و »ج« درست هستند.

ج در بیماری های وابسته به جنس نهفته )مانند هموفیلی( در صورتی که پسر سالم باشد، دارای ژنوتیپ XHY بوده که دگرۀ  ب و 
XH را از مادر خود به ارث برده است. بنابراین مادر وی حداقل یک دگرۀ XH دارد که نشان دهندۀ سالم بودن اوست؛ حال ممکن است 

دگرۀ دیگر نیز XH باشد و یا این دگره از نوع Xh بوده و سبب ناقل بودن مادر شود.
همچنین در این نوع بیماری ها اگر دختر بیمار باشد، باید دو دگرۀ نهفتۀ این بیماری را داشته باشد؛ که یکی را از مادر و یکی دیگر را 
از پدر خود دریافت کرده است. در نتیجه، پدر این دختر، دگرۀ بیماری را داشته است! بنابراین در بیماری ای مانند هموفیلی ژنوتیپ 

پدر به صورت خواهد بود که نشان دهندۀ بیمار بودن وی است.
بررسی سایر موارد:

الف در بیماری های مستقل از جنس )مانند فنیل کتونوری( اگر پسر بیمار باشد، الزم است دو دگرۀ نهفته از این بیماری را داشته 
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باشد که یکی را از پدر خود دریافت کرده است؛ حال پدر می تواند ناقل سالم این بیماری باشد )در صورتی که دگرۀ دیگر او، سالم 
باشد( و یا مبتال به این بیماری باشد! قطعیتی وجود ندارد.

د دختر سالم ممکن است ناقل و یا سالم خالص باشد. مادر او نیز ممکن است سالم و یا بیمار باشد؛ هیچ نظر قطعی نمی توان در این باره داد!

ویژگی مشترک روابط بین دگره ای »هم توانی« و »بارزیت ناقص« در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ )از تأثیر -61
محیط صرف نظر کنید.(

1( اثر دگره های مربوط به یک صفت به صورت همزمان با یکدیگر ظاهر می گردد.
2( صفت در حالت ناخالص به صورت حدواسط حالت های خالص بروز پیدا می کند.

3( با مشاهدۀ فنوتیپ یک صفت، تعیین ژنوتیپ آن به صورت دقیق امکان پذیر است.
4( تعداد انواع ژنوتیپ های موردانتظار یک صفت از تعداد انواع فنوتیپ های آن بیشتر است. 

    3
رابطۀ بین دگره ای هم توانی در گروه خونی AB و رابطۀ بین دگره ای بارزیت ناقص در رنگ گلبرگ های گل میمونی دیده می شود. در این 
دو نوع رابطه، در صورت مشاهدۀ فنوتیپ صفت، تعیین ژنوتیپ آن به صورت دقیق امکان پذیر است )در صورت عدم توجه به تأثیر محیط(.

بررسی سایر گزینه ها:
1 ظاهرشدن اثر دگره ها به صورت همزمان، مربوط به رابطۀ هم توانی است. 

2 بروز صفت در حالت ناخالص به صورت حدواسط، مربوط به رابطۀ بارزیت ناقص است.
4 در این دو نوع رابطۀ بین دگره ای، هر فنوتیپ، ژنوتیپ مخصوص به خود را دارد. یعنی تعداد انواع ژنوتیپ ها با تعداد انواع فنوتیپ ها برابر است.

امروزه زیست شناسان در تالش هستند تا با تغییرات ژنتیکی، گیاهان را نسبت به نوعی تنظیم کنندۀ رشد غیرحساس کنند -71
تا از خراب شدن میوه ها هنگام ذخیره و انتقال آنها جلوگیری شود. کدام گزینه در ارتباط با این نوع تنظیم کننده درست است؟

1( برای تشکیل میوه های بدون دانه و درشت کردن میوه ها به کار گرفته می شود.
2( در شرایط خشکی، موجب بسته شدن روزنه های هوایی و حفظ آب گیاه می شود.

3( در تولید سموم کشاورزی برای از بین بردن گیاهان خودرو در مزارع به کار می رود.
4( رونویسی از ژن های مربوط به آنزیم های تجزیه کنندۀ دیوارۀ یاخته ای را تحریک می کند.

    4
یکی از دالیل خراب شدن میوه ها هنگام ذخیره و انتقال، تولید اتیلن در آنهاست. اکنون زیست شناسان در تالش اند با تغییر در ژن ها، 

گیاهان را نسبت به اتیلن غیرحساس کنند. بنابراین صورت سوال به اتیلن اشاره دارد.
برگ در پاسخ به افزایش نسبت اتیلن به اکسین، آنزیم های تجزیه کنندۀ دیواره را تولید می کند تا ریزش برگ صورت بگیرد.

بررسی سایر گزینه ها:
1 جیبرلین و اکسین برای تولید میوه های بدون دانه و درشت کردن میوه ها به کار می روند؛ نه اتیلن!

2 شرایط نامساعد مانند خشکی، تولید آبسیزیک اسید در گیاهان را تحریک می کند. آبسیزیک اسید سبب بسته شدن روزنه ها و در 
نتیجه، حفظ آب گیاه و همچنین مانع رشد دانه و رویش جوانه ها در شرایط نامساعد می شود.

3 از اکسین برای ساختن سموم کشاورزی به منظور از بین بردن گیاهان خودرو در مزارعی مانند مزرعۀ گندم استفاده می شود. 
عامل نارنجی که مخلوطی از اکسین ها بود، چنین اثری داشت.

چند مورد می تواند از پیامدهای کاهش ترشح فاکتور داخلی از یاخته های غیراستوانه ای غدد اندام کیسه ای شکل -81
لولۀ گوارش انسان باشد؟

الف( کاهش نوعی از پروتئین های خوناب
ب( افزایش میزان نوعی یون قلیایی کننده در خون

ج( عدم ایجاد اختالل در تقسیم طبیعی یاخته  های پوششی مری
د( افزایش میزان اگزوسیتوز در برخی یاخته های اندام های لوبیایی شکل

4 )4    3 )3    2 )2    1 )1
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    1
تنها مورد »د« از پیامدهای کاهش ترشح فاکتور داخلی است.

بر  عالوه  برداشته شود،  معده  یا  شوند  تخریب  یاخته ها  این  اگر  است.  باریک ضروری  رودۀ  در  ویتامین  برای جذب  داخلی،  عامل 
مغز  در  قرمز  گویچه های  ساختن  برای  که  ویتامین  زیرا  می شود؛  دچار  خطرناکی  کم خونی  به  فرد  کلریدریک اسید،  ساخته نشدن 

استخوان الزم است، جذب نمی شود و زندگی فرد به خطر می افتد.

 گاهش اوقات طراح سوال در صورت تست اطالعات اضافی زیادی می دهد تا وقت دانش آموز گرفته شود. برای مثال در این سوال 

نکتۀ صورت سوال کاهش ترشح فاکتور داخلی بود و برای حل سوال به سایر اطالعات داده شده نیازی نبود.

بررسی همۀ موارد:
الف با کاهش تعداد گویچه های قرمز خون، میزان پروتئین های هموگلوبین نیز کاهش می یابد. اما دقت کنید که هموگلوبین جزو 

پروتئین های خوناب نیست.
ب در گویچه قرمز، آنزیمی به نام کربنیک انیدراز هست که کربن دی اکسید را با آب ترکیب می کند و کربنیک اسید پدید می آورد. 
علت،  همین  به  و  می پیوندد  هموگلوبین  به  هیدروژن  یون  می شود.  تجزیه  هیدروژن  و  بیکربنات  یون  به  سرعت  به  کربنیک اسید 
هموگلوبین مانع اسیدی شدن خون می شود. یون بیکربنات از گویچه قرمز خارج و به خوناب وارد می شود. با کاهش تعداد گویچه های 

قرمز این فرایند نیز کمتر انجام شده و میزان یون بی کربنات در خون افزایش نمی یابد.
ج فولیک اسید، نوعی ویتامین از خانواده B است که برای تقسیم طبیعی یاخته ای الزم است. کمبود آن باعث می شود یاخته ها به ویژه 
 »B12 « در مغز استخوان، تکثیر نشوند و تعداد گویچه های قرمز کاهش یابد. اما دقت کنید کارکرد صحیح فولیک اسید به وجود ویتامین

وابسته است. بنابراین کمبود B12 در تقسیم طبیعی یاخته های تقسیم شوندۀ بدن مثل یاخته های پوششی مری، اختالل ایجاد می کند.
کم خونی،  در  حالت  این  که  می یابد  افزایش  معنی داری  طور  به  اریتروپویتین  هورمون  خون،  اکسیژن  مقدار  کاهش  هنگام  د 
بیماری های تنفسی و قلبی، ورزش های طوالنی یا قرار گرفتن در ارتفاعات، ممکن است رخ دهد. با کاهش ترشح فاکتور داخلی نیز، 

فرد به نوعی کم خونی مبتال می شود.

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟-91
»به طور معمول در انسان ................ اندام هایی از دستگاه گوارش که آنزیم گوارشی ترشح می کنند .......................«

1( همه - ممکن نیست در گوارش مکانیکی و پیش بردن کیموس در طول لولۀ گوارش نقش داشته باشند.
2( بعضی - بدون داشتن مخاط، آنزیم تجزیه کنندۀ دیوارۀ یاخته ای باکتری ها را به مجرای برون ریز خود وارد می کنند.

3( همه - می توانند ضمن ترشح پیک شیمیایی دوربرد، میزان فسفولیپیدهای غشای بعضی یاخته های خود را افزایش دهند.
4( بعضی - مونومرهای متنوع ترین مولکول های زیستی را پس از تولید در لولۀ گوارش، به کمک هم انتقالی به محیط داخلی 

جذب می کنند.
     1

صورت سوال چی میگه؟ اندام هایی از دستگاه گوارش که آنزیم های گوارشی را ترشح می کنند شامل؛ دهان ، پانکراس و معده است. دقت کنید که 

آنزیم های گوارشی روده در سطح یاخته های آن قرار دارد و ترشحی نیستند.

پس از این که غذا به طور کامل با شیرۀ معده آمیخته شد، مخلوط به دست آمده که کیموس نام دارد، وارد رودۀ باریک می شود. 
بنابراین دهان و معده در گوارش مواد کیموس نقش ندارند و هم چنین پانکراس نیز در گوارش شیمیایی کیموس نقش دارد نه در 

گوارش مکانیکی و پیش بردن آن.
بررسی سایر گزینه ها:

2 اندامی که مخاط ندارد، پانکراس می باشد. پانکراس آنزیم لیزوزیم ترشح نمی کند.

 آنزیم لیزوزیم: آنزیم برون یاخته ای است که می تواند دیوارۀ باکتری ها را تجزیه و هم ایستایی آنها را بر هم بزند. این آنزیم در 
مخاط لولۀ گوارش، عرق، اشک و ..... وجود دارد.

3 پانکراس و معده دارای یاخته های درون ریزی هستند که هورمون ترشح می کنند. اما دهان فاقد یاختۀ درون ریز است. 
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 اندام هایی از دستگاه گوارش که هورمون)پیک شیمیایی دوربرد( ترشح می کنند: کبد )هورمون اریتروپویتین(، پانکراس 
)هورمون های انسولین و گلوکاگون(، معده )هورمون گاسترین(، رودۀ باریک )هورمون سکرتین(

4 پانکراس توانایی جذب مواد به محیط داخلی را ندارد اما معده و دهان دارای جذب اندکی هستند. اما دقت کنید که در لولۀ گوارش 
آمینواسید در دوازدهه تولید می شود. بنابراین در دهان و معده آمینواسیدهای تولید شده در لولۀ گوارش نمی توانند جذب شوند.

 آنزیم های معده قوی نیستند و نمی توانند مونومر تولید کنند. 

 متنوع ترین گروه مولکول های زیستی پروتئین ها هستند که مونومر آنها آمینواسیدها هستند.

با توجه به مراحل مختلف تقسیم میتوز یاختۀ پارانشیم برگ گیاهی دولپه، کدام اتفاق بعد از شروع مراحل مربوط -101
به تقسیم میان یاخته رخ می دهد؟

1( تجزیۀ پروتئین اتصال دهندۀ دو بخش دارای دگره های یکسان در کروموزوم های مضاعف
2( کوتاه شدن رشته های پروتئینی دوک تقسیم در پی مضاعف شدن مقدار مادۀ وراثتی یاخته
3( تشکیل غشا اطراف کروموزوم های غیر مضاعف در پی تخریب کامل رشته های دوک تقسیم

4( افزایش میزان دسترسی نوعی آنزیم بسپاراز به بعضی بخش های غیرقابل رونویسی در دنا
    4

شکل  در  که  همانطور  میگه؟  چی  سوال  صورت 

مرحلۀ  در  یاختۀ گیاهی  سیتوپالسم  تقسیم  می بینید 

آنافاز شروع می شود.

در مرحلۀ تلوفاز فشردگی دنای خطی یاخته کاهش 
فام تن  فشرده  بخش های  معمول  طور  به  می یابد. 
کمتر در دسترس رنابسپارازها قرار می گیرند بنابراین 
فام تن  فشردگی  میزان  در  تغییر  با  می تواند  یاخته 
به  را  بسپاراز  رنا  دسترسی  خاصی،  بخش های  در 
فشردگی  وقتی  بنابراین  کند.  تنظیم  نظر  مورد  ژن 
به  می تواند  راحت تر  دنابسپاراز  می یابد،  کاهش  دنا 

راه انداز ژن ها دسترسی داشته باشد. 

 راه انداز برخالف ژن رونویسی نمی شود. اما برای شروع رونویسی رنابسپاراز به آن متصل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:
1 تجزیۀ پروتئین اتصالی در ناحیۀ سانترومر در مرحلۀ آنافاز رخ می دهد اما دقت کنید که این اتفاق قبل از شروع مراحل تقسیم 

سیتوپالسم است. زیرا در هنگام شروع این مراحل نباید در وسط یاخته کروموزوم ها وجود داشته باشند.

 در کروموزوم های مضاعف، دو کروماتید خواهری دگره های کامال یکسانی دارند. )مگر در میوز که ممکن است نوترکیبی رخ 
دهد.( بنابراین می توان گفت محتوای ژنی دو کروماتید خواهری یکسان است.

2 دقت کنید که مضاعف شدن مقدار مادۀ وراثتی یاخته در مرحلۀ S و قبل از شروع مراحل تقسیم یاخته انجام می شود.

 به دو عبارت زیر توجه کنید و در دام طراحان تست نیفتید!

1 مضاعف شدن مقدار مادۀ وراثتی هسته یا دنای خطی یاخته یا مضاعف شدن تعداد نوکلئوتیدها: در مرحلۀ S با همانندسازی دنا انجام می شود.
2 مضاعف شدن تعداد کروموزوم ها: در مرحلۀ آنافاز تقسیم میتوز و میوز2 با تجزیۀ پروتئین اتصالی ناحیۀ سانترومر و جدا شدن دو کروماتید 

خواهری از هم رخ می دهد.

دیوارة یاختۀ
جدید (حاصل از

محتواى ریزکیسه اى)ر

در نهایت یک
ریزکیسۀ بزرگ
ساخته می شود

ریزکیسه ها به هم
می پیوندند و ریزکیسه های

بزرگ تر میسازند

ریزکیسه ها در
بخش میانی

یاخته جمع می شوند

صفحۀ یاخته غشای یاخته های جدیددیوارۀ یاخته
حاصل از غشای ریزکیسه ها
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3 تشکیل پوشش هسته اطراف کروموزوم های غیر مضاعف در مرحلۀ تلوفاز انجام می شود اما با توجه به شکل، هنگام تشکیل دوبارۀ 
پوشش هسته، رشته های دوک به طور کامل از بین نرفته اند.

و کاهش شدید ترشح -111 تیروئید  از غدۀ  از حد هورمون  بیش  به ترشح  افرادی که  ترتیب دربارۀ  به  کدام گزینه 
هورمون از غدد پاراتیروئید مبتال شده اند، صحیح است؟

1( افزایش سوخت و ساز غدد درون ریز بدن - کاهش اختالف غلظت یون کلسیم بین مایع تراوش شده و مایع درون مثانه
2( افزایش ترشح یون کلسیم به بخش  دارای یاخته های مکعبی گردیزه - افزایش میزان یون مؤثر در انقباض ماهیچه ها در مدفوع
3( ایجاد گرمای بیشتر توسط یاخته های دارای بیش از دو دگره برای صفات تک جایگاهی - کاهش جذب ویتامین مؤثر در انعقاد خون

4( کاهش احتمال بروز نوعی بیماری افزاینده حجم حفرات بافت اسفنجی استخوان - افزایش میزان یون کلسیم در مایع 
درون کپسول بومن

    1
هورمون های تیروئیدی T3 و T4 موجب افزایش فعالیت های سوخت و سازی در همۀ یاخته های بدن می شوند. بنابراین میزان سوخت و 
ساز غدد درون ریز بدن می تواند با ترشح بیش از حد هورمون از تیروئید افزایش یابد. هورمون پاراتیروئیدی باعث بازجذب یون کلسیم 
از نفرون می شود. اگر این هورمون کاهش یابد، بازجذب کلسیم نیز کاهش می یابد و غلظت یون کلسیم در بخش های لوله مانند نفرون 

کمتر تغییر می کند. در نتیجه غلظت یون کلسیم بین مایع تراوش شده و مایع درون مثانه اختالف کمتری خواهد داشت.
بررسی سایر گزینه ها:

2 کلسی تونین تنها روی استخوان گیرنده دارد و میزان ترشح یا بازجذب یون کلسیم را در نفرون تغییر نمی دهد. با کاهش هورمون 
پاراتیروئیدی یون کلسیم بیشتری از مدفوع دفع می شود زیرا جذب کلسیم در روده کاهش می یابد.

3 فعالیت های سوخت وساز در یاخته های ماهیچه ای باعث ایجاد گرمای زیادی می شود که می تواند در حفظ دمای مناسب بدن 
مؤثر باشد. یاخته های ماهیچۀ اسکلتی دارای چندین هسته هستند و برای صفات تک جایگاهی بیش از دو دگره دارند. با افزایش 
 D هورومون های تیروئیدی، میزان سوخت و ساز این یاخته ها نیز افزایش می یابد. یکی از کارهای هورمون پاراتیروئیدی اثر بر ویتامین
است. این هورمون ویتامین D را به شکلی تبدیل می کند که می تواند جذب کلسیم از روده را افزایش دهد؛ بنابراین کمبود ویتامین 

.D باعث کاهش جذب کلسیم از روده می شود. بنابراین جذب کلسیم کاهش می یابد نه جذب ویتامین D
4 در پوکی استخوان حجم حفرات بافت اسفنجی استخوان افزایش اما تعداد آنها کاهش می یابد. در افراد مبتال به افزایش بیش از 

حد ترشح هورمون از تیروئید به دلیل افزایش ترشح کلسی تونین احتمال بروز پوکی استخوان کاهش می یابد.

 زمانی که کلسیم در خوناب زیاد است، هورمون کلسی تونین از برداشت کلسیم از استخوان ها جلوگیری می کند.

هورمون پاراتیروئیدی موجب افزایش بازجذب یون کلسیم از مایع تراوش شده می شود. در صورتی که میزان این هورمون کاهش یابد، 
بازجذب کلسیم از نفرون کاهش می یابد و غلظت یون کلسیم در مایع درون نفرون کاهش می یابد. اما دقت کنید که در میزان تراوش 
یون کلسیم تغییری ایجاد نمی شود حتی به دلیل کاهش ترشح هورمون پاراتیروئیدی می تواند میزان یون کلسیم خون پایین و میزان 

یون کلسیم تراوشی کمتر از قبل نیز باشد.

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟-121
»هر یاختۀ ایمنی مؤثر در دفاع .................. بدن انسان که .................، فقط ..................«

1( اختصاصی - توسط عامل بیماری نقص ایمنی اکتسابی آلوده می شود – به صورت بالغ در جریان خون حضور پیدا می کند.

2( اختصاصی - فرایند بلوغ خود را در مغز قرمز استخوان طی می کند – یک نوع مولکول گیرندۀ Yمانند از جنس پروتئین می سازد.

3( غیراختصاصی - در پاسخ به مادۀ حساسیت زا هیستامین ترشح می کند - در بخش های مرتبط با محیط بیرون بدن یافت می شود.
4( غیراختصاصی - به نیروهای واکنش سریع شباهت دارد - یک عامل بیماری زا را به هر ریزکیسۀ سیتوپالسمی فاگوسیت 

 شده وارد می کند.
    2

لنفوسیت های B در مغز استخوان بالغ می شوند و در دفاع اختصاصی فعالیت می کنند. هر لنفوسیت B تنها یک نوع گیرندۀ آنتی ژنی 
می سازد که پس از تبدیل به یاختۀ پادتن ساز )پالسموسیت(، پادتنی مشابه با گیرندۀ خود را ساخته و ترشح می کند. 
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بررسی سایر گزینه ها:
1 لنفوسیت T کمک کننده توسط ویروس HIV مورد حمله قرار می گیرد و آلوده می شود. لنفوسیت های T در مغز استخوان ساخته 
شده و برای طی فرایند بلوغ خود به غدۀ تیموس )توسط جریان خون( منتقل می شوند. بنابراین هم به صورت بالغ )پس از خروج 
از تیموس( و هم به صورت نابالغ )پس از خروج از مغز استخوان( در جریان خون قابل مشاهده هستند.عامل بیماری نقص ایمنی 

اکتسابی، ویروس HIV است.
3 ماستوسیت ها و بازوفیل ها در پاسخ به مادۀ حساسیت زا، هیستامین ترشح می کنند. توجه داشته باشید بازوفیل ها با حرکت در 
جریان خون می توانند به هر نقطه ای از بدن منتقل شوند. همچنین باید دقت کنید ماستوسیت ها در بخش هایی از بدن که با محیط 

بیرون در ارتباط هستند، به فراوانی یافت می شوند؛ نه اینکه فقط اونجاها باشن!
4 نوتروفیل ها در دفاع غیراختصاصی فعالیت دارند و به نیروهای واکنش 
سریع شبیه هستند. با توجه به شکل، نوتروفیل ها می توانند بیش از یک 
عامل بیگانه را به هر ریزکیسۀ سیتوپالسمی طی فاگوسیتوز وارد نمایند. 

کدام گزینه دربارۀ ساقه های تخصص یافتۀ گیاهان نهان دانه همواره صحیح است؟-131
1( گیاهی که به طور افقی روی خاک رشد می کند، گیاهان جدیدی را در اثر رشد جوانه های موجود در محل اتصال برگ 

به ساقه تولید می کند.
2( گیاهی که برگ های خوراکی را به ساقۀ زیرزمینی کوتاه و تکمه مانند خود متصل می کند، رویش دانۀ خود را به صورت 

زیرزمینی انجام می دهد.
3( گیاهی که به منظور تکثیر، به قطعات جوانه دار تقسیم شده و سپس در خاک کاشته می شود، مواد غذایی را در دیسه های 

رنگیزه دار خود ذخیره می کند. 
4( گیاهی که به موازات رشد افقی ساقۀ خود در زیر خاک، پایه های جدیدی در محل جوانه ها تولید می کند، پس از یک 

سال رشد و تولید مثل از بین می رود. 
    1

گیاهی مانند توت فرنگی، ساقۀ رونده دارد که به طور افقی روی خاک رشد می کند. گیاهان جدید در محل گره ها ایجاد می شوند. گره 
محلی است که برگ به ساقه یا شاخه متصل است. 

بررسی سایر گزینه ها:
2 پیاز، ساقۀ زیرزمینی کوتاه و تکمه مانندی دارد که برگ های خوراکی به آن متصل اند. توجه داشته 

باشید پیاز رویش روزمینی دارد. 
بعضی  تقسیم می کنند و در خاک می کارند.  به قطعات جوانه دار  را  تکثیر سیب زمینی، آن  برای   3
فراوانی  مقدار  به  سیب زمینی،  خوراکی  بخش  یاخته های  دیسه های  در  مثاًل  ندارند؛  رنگیزه  دیسه ها 

نشاسته ذخیره شده است که به همین علت به آن نشادیسه )آمیلوپالست( گفته می شود. 
4 زمین ساقۀ گیاه زنبق به موازات رشد افقی خود در زیر خاک، پایه های جدیدی در محل جوانه ها تولید می کند. زنبق از گیاهان 

چند ساله است و سال ها به رشد رویشی خود ادامه می دهد. 

 گیاهان یک ساله، در مدت یک سال یا کمتر، رشد و تولید مثل می کنند و سپس از بین می روند. گیاه گندم و خیار از گیاهان 
یک ساله اند. )فصل 8 یازدهم(

هر هورمونی که گلوکز خوناب را افزایش می دهد، قطعاً ....................-141
1( از اندام های ارسال کنندۀ مستقیم خون خود به سیاهرگ باب کبدی ترشح می شود.

2( از یاخته های قرارگرفته به صورت مجتمع در اندامی زیر دیافراگم ترشح می شود.
3( بدون تأثیر هورمون های مترشحه از یاخته های هیپوفیز به خون وارد می شود.
4( در شرایط تنش زا نیازهای تغذیه ای یاخته های مختلف بدن را تأمین می کند.

    2
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صورت سوال چی میگه؟ هورمون هایی که گلوکز خوناب را افزایش می دهند، شامل گلوکاگون، اپی نفرین و نور اپی نفرین و کورتیزول می باشند.

 هورمون ها از یاخته های درون ریز ترشح می شوند. این یاخته ها ممکن است به صورت پراکنده در اندام ها دیده شوند. مثال این 
یاخته ها را قباًل دیده ایم. مثاًل در سال گذشته خواندیم که یاخته های درون ریز در معده و دوازدهه به ترتیب، هورمون گاسترین و سکرتین را 

ترشح می کنند. هم چنین ممکن است یاخته های درون ریز را به صورت مجتمع یافت که در این صورت، غدۀ درون ریز را تشکیل می دهند.

گلوکاگون از غدۀ پانکراس و اپی نفرین و نور اپی نفرین و کورتیزول از غدد فوق کلیوی ترشح می شوند و یاخته های ترشح کنندۀ آنها 
به صورت مجتمع درون غدد درون ریز زیر دیافراگم قرار گرفته اند.

بررسی سایر گزینه ها:
1 پانکراس خون خود را مستقیماً به سیاهرگ باب کبدی ارسال می کند اما غدد فوق کلیوی خون خود را وارد سیاهرگ باب کبدی نمی کنند.

3 هورمون محرک بخش قشری فوق کلیه، موجب افزایش ترشح کورتیزول از بخش قشری غدد فوق کلیوی می شود.
4 این گزینه در مورد گلوکاگون صحیح نیست اما در مورد سایر هورمون های نام برده شده صحیح است.

کدام گزینه در مورد زنجیره های انتقال الکترون در غشای ساختارهای مرتبط باهم درون سبزدیسه ها صحیح است؟-151
1( زنجیرۀ بعد از فتوسیستم 1 برخالف زنجیرۀ بین دو فتوسیستم، بدون تغییر غلظت +H تیالکوئید، PH فضای دارای رناتن 

را افزایش می دهد.
2( زنجیرۀ بین دو فتوسیستم همانند زنجیرۀ بعد از فتوسیستم 1، نوعی مولکول آلی مصرفی در چرخۀ تثبیت کنندۀ کربن 

را تولید می کند.
3( زنجیرۀ بین دو فتوسیستم برخالف زنجیرۀ بعد از فتوسیستم 1، دارای پروتئین های متصل به فقط الیۀ داخلی غشای 

تیالکوئید است.
4( زنجیرۀ بعد از فتوسیستم 1 همانند زنجیرۀ بین دو فتوسیستم، اجزای آن در همۀ گیاهان ابتدا کاهش و سپس اکسایش می یابند.

     1
زنجیرۀ بین دو فتوسیستم به وسیلۀ یک پروتئین سراسری 
دنا  دارای  فضای  از  را  هیدروژن  یون های  فعال  انتقال  با 
و  می کند  منتقل  تیالکوئید  درون  به  سبزدیسه  رناتن  و 
موجب افزایش PH فضای دارای رناتن سبزدیسه و کاهش 
از  بعد  زنجیرۀ  اما  می شود.  تیالکوئید  درونی  فشای   PH

فتوسیستم 1، در فضای دارای رناتن، توسط بزرگ ترین جزء 
خود الکترون های پر انرژی را به +NADP منتقل می کند. در 
این فرایند یون های هیدروژن فضای دارای رناتن سبزدیسه 
نیز به این مولکول  نوکلئوتیدی اضافه شده و PH این فضا 

بدون تغییر PH فضای درونی تیالکوئید افزایش می یابد.
بررسی سایر گزینه ها:

2 زنجیرۀ بین دو فتوسیستم هیچ مولکول آلی تولید نمی کند. اما زنجیرۀ بعد از فتوسیستم 1 مولکول NADPH را تولید می کند 
که در چرخۀ کالوین مصرف می شود.

و   ATP شامل  مولکول ها  این  می شوند.  مصرف  نور  به  وابستۀ  واکنش های  در  تولیدی  مولکول های  کالوین،  چرخۀ  در   
NADPH هستند.

3 زنجیرۀ بین دو فتوسیستم تنها یک پروتئین سطحی متصل به الیۀ داخلی دارد بنابراین لفظ »پروتئین ها« اشتباه است. اجزای 
زنجیرۀ بعد از فتوسیستم 1 همگی پروتئین های سطحی متصل به الیۀ خارجی غشای تیالکوئید هستند.

4 در همۀ زنجیره های انتقال الکترون اجزا ابتدا با دریافت الکترون کاهش و سپس با از دست دادن الکترون، اکسایش می یابند. اما 
دقت کنید که برخی گیاهان فتوسنتز کننده نیستند و فاقد سبزدیسه و تیالکوئید می باشند. 
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 گیاه سس ساقۀ نارنجی رنگ دارد و فاقد توانایی فتوسنتز است.

161- D بوده و عالوه بر اینکه در سطح گویچه های قرمز خود، دارای پروتئین A در یک خانواده، پدر دارای گروه خونی
است، می تواند فاکتور انعقادی شمارۀ 8 را نیز بسازد. فرزند اول این خانواده، پسری دارای گروه خونی B بوده و در غشای 
گویچه های قرمز خود، فاقد پروتئین D است. همچنین مبتال به شایع ترین نوع هموفیلی نیز می باشد. فرزند دوم، دختری 
ناقل هموفیلی و دارای ژنوتیپ AADD برای گروه خونی خود می باشد. فرزند سوم نیز پسری سالم از نظر هموفیلی و 

دارای گروه خونی +A است. بر این اساس، چند مورد، در ارتباط با فرزند بعدی این خانواده نادرست است؟
الف( دختری با اختالل در فرایند لخته شدن خون و دارای ژنوتیپ یکسان با مادر خانواده از نظر گروه های خونی

ب( دختری دارای یک نوع کربوهیدرات مربوط به گروه خونی، فاقد پروتئین D و سالم از نظر فرایند لخته شدن خون
ج( پسری فاقد هر دو نوع کربوهیدرات مربوط به گروه خونی، دارای پروتئین D و سالم از نظر فرایند لخته شدن خون
D د( پسری با اختالل در فرایند لخته شدن خون، دارای هر دو نوع کربوهیدرات مربوط به گروه خونی و فاقد پروتئین

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

 AO است، می توان نتیجه گرفت ژنوتیپ پدر این خانواده به صورت A و گروه خونی پدر B ،از آنجایی که گروه خونی پسر اول
می باشد؛ چون اگر به صورت AA باشد، قطعاً یک دگرۀ A را به پسر خود منتقل می کند، اما می بینیم چنین اتفاقی نیفتاده و پسر 
فاقد دگرۀ A است. همچنین با توجه به اینکه گروه خونی Rh پسر منفی است و ژنوتیپ آن dd می باشد، ژنوتیپ پدر در گروه 
 AO Dd خواهد بود. پدر از نظر هموفیلی نیز سالم می باشد. بنابراین ژنوتیپ پدر این خانواده به صورت Dd به صورت Rh خونی

XHY می باشد.

حال باید ژنوتیپ مادر را از روی فرزندان تعیین نماییم:
پسر اول گروه خونی Rh منفی دارد، بنابراین یک دگرۀ d را از مادر خود به ارث برده است! همچنین دگرۀ B مربوط به کربوهیدرات های 
گروه خونی نیز از مادر به پسر منتقل شده است. از آنجایی که پسر اول هموفیل می باشد، می توان دریافت دگرۀ Xh در ژنوتیپ مادر 
او قابل مشاهده است. ژنوتیپ فرزند دوم این خانواده در گروه های خونی، نشان می دهد یک دگرۀ A و یک دگرۀ D از مادر به دختر 
به ارث رسیده است. در نتیجه ژنوتیپ مادر خانواده در ارتباط با گروه های خونی به صورت AB Dd خواهد بود. همچنین توجه داشته 
باشید از آنجایی که فرزند سوم، پسری سالم از نظر هموفیلی )XHY( است، یک دگرۀ سالم )XH( را از مادر خود دریافت نموده است. 

 AB Dd XHXh :حال می توانیم ژنوتیپ دقیق مادر را بنویسیم
وقوع موارد »الف« و »ج« در این خانواده غیرممکن است.

بررسی همۀ موارد:
الف برای تولد دختر مبتال به هموفیلی، الزم است یک دگرۀ بیماری از مادر و یک دگرۀ بیماری نیز از پدر به دختر منتقل شود. اما 

می بینیم پدر دگرۀ بیماری را ندارد!

 در صورت سالم بودن پدر از نظر بیماری هموفیلی، امکان ندارد دختر مبتال به هموفیلی متولد شود.

ب در صورت انتقال دگرۀ O از پدر به دختر، امکان دارد تنها یک نوع کربوهیدرات مربوط به گروه خونی در غشای گویچه های قرمز 
دختر یافت شود. همچنین امکان ایجاد همۀ انواع ژنوتیپ ها و فنوتیپ های مربوط به گروه خونی Rh وجود دارد. با توجه به سالم بودن 

پدر و نکتۀ قبل، دختران این خانواده همگی از نظر هموفیلی سالم خواهند بود.
ج از آنجایی که گروه خونی مادر AB است، امکان ندارد فرزند دارای گروه خونی O )فاقد هر دو نوع کربوهیدرات مربوط به گروه 

خونی( متولد شود.
A از پدر و  د با توجه به ناقل بودن مادر، امکان تولد پسر مبتال به هموفیلی وجود دارد. همچنین در صورت توارث دگرۀ 
از مادر، امکان وجود هر دو نوع کربوهیدرات مربوط به گروه خونی در غشای گویچه های قرمز فرزندان وجود دارد.   B دگرۀ 
بررسی  به  نیازی  انتظار هستند. پس  قابل  فنوتیپ  های ممکن  و  ژنوتیپ ها  انواع  Rh هم گفتیم همۀ  با گروه خونی  ارتباط  در 

نیست. اون 
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چند مورد وجه اشتراک واکنش های چرخه ای انجام شونده در سبزدیسه و راکیزۀ یک یاختۀ پارانشیمی برگ -171
گیاهی C3 می باشد؟

الف( مصرف انواع مولکول های دارای باز آدنین و حداقل دو گروه فسفات 
ب( تولید یک نوع ترکیب دارای 4 پیوند کربن - کربن در ساختار خود

ج( آزاد شدن گروه  فسفات به فضای دارای نوکلئیک اسید از ترکیبات آلی 
د( انجام در محل حاوی انواع نوکلئیک اسیدهای دارای باز آلی گوانین

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

صورت سوال چی میگه؟ در سبزدیسه چرخۀ کالوین و در راکیزه چرخۀ کربس انجام می شود. 

موارد »الف«، »ب« و »د« وجه اشتراک این دو چرخه هستند.
بررسی همۀ موارد:

الف در چرخۀ کربس مولکول های FAD ،ADP و +NAD مصرف می شوند که همگی نوکلئوتیدی بوده و دارای باز آلی آدنین وگروه فسفات 
هستند. در چرخۀ کالوین نیز مولکول های NADPH و ATP مصرف می شوند که شامل باز آلی آدنین و حداقل دو گروه فسفات هستند.

 مولکول های +NAD و FAD و NADPH مولکول های دو نوکلئوتیدی هستند و از آنجایی که هر نوکلئوتید حداقل یک گروه 
فسفات دارد، پس نتیجه می گیریم این مولکول ها نیز حداقل دو گروه فسفات دارند.

ب مولکول 5 کربنۀ تولیدی در چرخۀ کربس و ریبولوز فسفات 5 کربنه و ریبولوزبیس فسفات 5 کربنه تولیدی در چرخۀ کالوین، 
دارای 4 پیوند کربن - کربن در ساختار خود هستند.

ج در چرخۀ کالوین هنگام تبدیل 12 مولکول سه کربنی به 12 مولکول قند سه کربنی و هنگام تبدیل 10 مولکول قند سه کربنی 
به 6 مولکول ریبولوز فسفات، گروه های فسفات به فضای دارای دنا و رنای اندامک دو غشایی آزاد می شود اما در چرخۀ کربس گروه 

فسفات آزاد نمی شود، بلکه گروه های فسفات به مولکول های ADP اضافه می شوند و مولکول های ATP را ایجاد می کنند.
د باز آلی گوانین در دنا و رنا وجود دارد. در فضای درونی سبزدیسه )چرخۀ کالوین در این فضا انجام می شود( دنای حلقوی و 

رناهای خطی وجود دارند. در فضای درونی راکیزه نیز که چرخۀ کربس انجام می شود، دناهای حلقوی و رناهای خطی وجود دارند.

کدام گزینه دربارۀ گیرندۀ مکانیکی خط جانبی ماهی ها نادرست است؟-181
1( همانند گیرندۀ فروسرخ درون سوراخ  زیر چشم  مار زنگی به یافتن محل شکار در اطراف جانور کمک می کند.

2( برخالف هر گیرندۀ شیمیایی در پای مگس، بخش دارای هسته با دو رشتۀ عصبی هدایت کنندۀ پیام در ارتباط است.
3( برخالف گیرندۀ نوری چشم مرکب زنبور پیام عصبی تولید شده را ابتدا به طناب عصبی و سپس به مغز می فرستد.
4( همانند گیرندۀ مکانیکی صدا در پای جیرجیرک در پی حرکت ماده ای ژالتینی، کانال های یونی خود را باز می کند.
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    4
قرار  مژک داری  یاخته های  جانبی،  خط  کانال  درون 
این  مژک های  حساس اند.  آب  ارتعاش  به  که  دارند 
یاخته ها در ماده ای ژالتینی قرار دارند. جریان آب در 
می آورد. حرکت  در  به حرکت  را  ژالتینی  مادۀ  کانال، 
می کند.  تحریک  را  گیرنده  یاخته های  ژالتینی،  مادۀ 
اما گیرندۀ مکانیکی صدا در جیرجیرک با لرزش پردۀ 

صماخی که به آن متصل است، تحریک می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

1 ماهی به کمک خط جانبی از وجود اجسام و جانوران 
دیگر )شکار و شکارچی( در پیرامون خود آگاه می شود. مار 

زنگی نیز به کمک گیرنده های فروسرخ، پرتوهای فروسرخ تابیده از بدن شکار را دریافت می کند و محل آن را در تاریکی تشخیص می دهد.
2 گیرنده های مکانیکی خط جانبی هر یک با دو رشتۀ عصبی در ارتباط هستند. در گیرندۀ شیمیایی پای مگس نیز، جسم یاخته ای 

که دارای هسته است، با یک دندریت و یک آکسون در ارتباط است. 
3 پیام های تولیدی گیرنده های نوری چشم مرکب زنبور چون در قسمت سر قرار دارند، مستقیماً به مغز ارسال می شود اما پیام های 

تولیدی در گیرنده های مکانیکی خط جانبی ابتدا به طناب عصبی و سپس به کمک آن به مغز ارسال می شود.

نوعی دیوارۀ یاخته ای که از به هم پیوستن ریزکیسه های دستگاه گلژی در یاخته ساخته می شود و واجد نوعی -191
پلی ساکارید چسبناک برای جداسازی دو یاختۀ گیاهی از یکدیگر است، ...................

1( همانند دیوارۀ واجد پلی ساکاریدهای غیر رشته ای، حاوی متنوع ترین گروه مولکول های زیستی است.
2( برخالف دیوارۀ موثر در توقف رشد یاخته های گیاهی، می تواند محتویات خود را در بیش از یک الیه قرار دهد.

3( همانند دیوارۀ موثر در انعطاف پذیری یاختۀ کالنشیم، می تواند در بخشی از مراحل رشد یاخته های گیاهی، در تماس با غشا باشد.
4( برخالف دیوارۀ واجد آرایش لیگنین به اشکال گوناگون، در یاخته های سخت آکنه ای بافت زمینه ای گیاهان مشاهده می شود. 

    3
صورت سوال چی میگه؟ در یاخته های گیاهی، حلقۀ انقباضی تشکیل نمی شود. در این یاخته ها نخست ساختاری به نام صفحۀ یاخته ای در محل 

تشکیل دیوارۀ جدید، ایجاد می شود. این صفحه با تجمع ریزکیسه های دستگاه گلژی و به هم پیوستن آن ها تشکیل می شود. این ریزکیسه ها، 

دارای پیش سازهای تیغۀ میانی و دیوارۀ یاخته اند. با اتصال این صفحه به دیوارۀ یاختۀ مادری دو یاختۀ جدید از هم جدا می شوند. در تقسیم 

یاختۀ گیاهی بعد از تقسیم هسته، الیه ای به نام تیغۀ میانی تشکیل می شود. این الیه، میان یاخته )سیتوپالسم( را به دو بخش تقسیم می کند و 

در نتیجه، دو یاخته ایجاد می  شود. تیغۀ میانی از پلی ساکاریدی به نام پکتین ساخته شده است. پکتین مانند چسب عمل می کند و دو یاخته را در 

کنار هم نگه می دارد.

دیواره های گیاهی  توجه کنید همۀ  آن ها می شود.  انعطاف پذیری  و موجب  بوده  یاخته های کالنشیمی، ضخیم  در  نخستین  دیوارۀ 
می توانند در بازه ای از زندگی یک یاخته با توانایی تشکیل دیوارۀ پسین، در تماس با غشای یاخته قرار گیرند. 

بررسی سایر گزینه ها:
این دیواره،  نام دیوارۀ نخستین می سازد. در  به  یا الیه های دیگری  تازه تشکیل شده، الیه  یاخته های  از  پروتوپالست هر یک   1
رشته های سلولز وجود دارند که در زمینه ای از پروتئین و انواعی از پلی ساکاریدهای غیررشته ای قرار می گیرند. دیوارۀ نخستین، مانند 
قالبی، پروتوپالست را در برمی گیرد؛ اما مانع رشد آن نمی شود؛ زیرا قابلیت گسترش و کشش دارد و همراه با رشد پروتوپالست و 
اضافه شدن ترکیبات سازندۀ دیواره، اندازۀ آن نیز افزایش می یابد. در دیوارۀ نخستین برخالف تیغۀ میانی، پروتئین )متنوع ترین گروه 

مولکول های زیستی( مشاهده می شود.
2 در بعضی یاخته های گیاهی، الیه های دیگری نیز ساخته می شود که به مجموع آن ها دیوارۀ پسین می گویند. استحکام و تراکم 
این دیواره از دیوارۀ نخستین بیشتر است. رشد یاخته بعد از تشکیل دیوارۀ پسین متوقف می شود. دیواره پسین برخالف تیغۀ میانی، 

چندالیه است.
4 دیواره ای که لیگنین در آن رسوب می کند، دیوارۀ پسین است. در یاخته های سخت آکنه ای بافت زمینه ای، همۀ دیواره ها وجود دارند.

خط جانبی

پوشش
ژالتینی

پولکمنفذ کانال

عصب

کانال خط جانبی

یاختۀ
مژک دار

رشتۀ عصبی

یاختۀ
پشتیبان

عصب
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کدام گزینۀ مشخصۀ مشترک تمام یاخته های قرارگرفته در بین یاخته های چوب پنبه ای تا بن الد آوندساز ساقۀ -201
یک درخت مسن می باشد؟

1( در دیوارۀ خود، واجد صفحۀ آبکشی سوراخ دار می باشند.
2( در تولید انواعی از ترکیبات سه کربنه در سیتوپالسم نقش دارند.

3( با عبور از نقطۀ وارسی G2، رشته های دوک را می سازند.
4( واجد دنایی با دو انتهای باز در نوعی از اندامک های دوغشایی هستند.

    2
همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، در بین یاخته های چوب پنبه ای تا بن الد آوندساز، یاخته های پارانشیمی و یاخته های آوند 
آبکش قرار دارند. می دانید همۀ این یاخته ها زنده هستند و توانایی انجام فرایند گلیکولیز را دارند. در گلیکولیز، قندهای تک فسفاته و 

اسیدهای دو فسفاته و پیرووات تولید می شود. همۀ این ترکیبات دارای سه اتم کربن در ساختار خود هستند. 

بررسی سایر گزینه ها:
1 این گزینه تنها در ارتباط با آوندهای آبکش صادق است. 

3 همانطور که می دانید تنها یاخته های پارانشیمی توانایی تقسیم دارند. آوندهای آبکش تقسیم نمی شوند. بنابراین تنها یاخته های 
پارانشیمی توانایی عبور از نقطۀ وارسی G2 و ورود به مرحلۀ تقسیم هسته را دارند.

4 می دانید آوندهای آبکش فاقد هسته هستند. بنابراین این یاخته ها دنای خطی )دنایی با دو انتهای باز( را ندارند. به این نکته نیز 
توجه داشته باشید که هسته، دارای دو غشا می باشد. 

شکل زیر برش عرضی ساقۀ دو نوع گیاه جوان و واجد گل را نشان می دهد. کدام گزینه در ارتباط با آن ها درست است؟-211
1( در برش عرضی ریشۀ گیاه 2 برخالف 1 دستجات آوندی بر روی دوایر 

متحدالمرکز قرار دارند.
یاخته های  جانبی  دیوارۀ   ،1 همانند   2 گیاه  ریشۀ  عرضی  برش  در   )2

درون پوست واجد سوبرین است. 
3( در برش عرضی ریشۀ گیاه 1 برخالف 2، یاخته هایی با دیوارۀ نخستین 

نازک در تشکیل مغز نقش دارند.
4( در برش عرضی ریشۀ گیاه 1 همانند 2، گروهی از یاخته های تمایزیافتۀ روپوستی، گاز اکسیژن تولید می کنند. 

    2
شکل 1 و 2 به ترتیب برش عرضی ساقۀ یک گیاه دولپه و تک لپه را نشان می دهد. همان طور که می دانید، در ریشۀ گروهی از گیاهان 
از  دیگر  در گروهی  احاطه شده اند.  )چوب پنبه(  از جنس سوبرین  نواری  توسط  درون پوست،  یاخته های  دیواره های جانبی  نهاندانۀ 
گیاهان عالوه بر دیواره های جانبی، دیوارۀ پشتی نیز توسط سوبرین در برگرفته شده است. بنابراین می توان گفت در گیاهان تک لپه 
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همانند دولپه، دیواره های جانبی دارای سوبرین می باشد.
بررسی سایر گزینه ها:

می کنید،  مشاهده  روبه رو  شکل  در  که  همان طور  دارد.  تستی  دام  گزینه  این   1
دستجات آوندی در ریشۀ گیاهان تک لپه ای بر روی یک دایره )نه دایره ها( قرار گرفته اند. 

همچنین آرایش دستجات آوندی در ریشۀ گیاهان دولپه، به صورت ستاره ای است.
با دیوارۀ نخستین نازک(  3 مغز ریشه که از یاخته های پارانشیمی )یاخته هایی 

تشکیل شده است، تنها در گیاهان تک لپه مشاهده می شود.
4 یاخته های تمایزیافته روپوستی در ریشۀ گیاهان نهاندانه، یاخته های تارکشنده می باشد. همانطور که می دانید این یاخته ها فاقد 
کلروپالست بوده و توانایی فتوسنتز )تولید گاز اکسیژن( را دارند. یک نوع از یاخته های تمایزیافته در ساقه و برگ گیاهان نهاندانه، 

یاختۀ نگهبان روزنه می باشد. این یاخته دارای کلروپالست بوده و فتوسنتز می کند.

در غدد جنسی یک مرد بالغ .............. یاخته های حاصل از تقسیم میتوز برخالف یاخته های حاصل از تقسیم ...............-221
1( تنها برخی از – میوز 1، واجد کروموزوم های جنسی در محل فعالیت آنزیم رنابسپاراز 1 هستند.

2( همۀ – میوز 1، در تشکیل پوشش دوالیۀ فسفولیپیدی به دور کروموزوم های دو کروماتیدی نقش دارند.
3( تنها برخی از – میوز 2، با یاخته هایی واجد تاژک در انتهایی ترین قسمت، ارتباط سیتوپالسمی برقرار می کنند.

4( همۀ – میوز 2، به دنبال عبور از طوالنی ترین مرحلۀ بخش بزرگ تر چرخۀ یاخته ای، از آنزیم دنابسپاراز بهره می برند.
    4

 یاخته های حاصل از تقسیم میتوز: یک اسپرماتوگونی و یک اسپرماتوسیت اولیه

 یاخته های حاصل از میوز 1: دو اسپرماتوسیت ثانویه

 یاخته های حاصل از میوز 2: چهار اسپرماتید بدون تاژک

یاخته های اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه، توانایی همانندسازی به وسیلۀ دنابسپاراز را در مرحلۀ اینترفاز چرخۀ یاخته ای دارند 
و  اینترفاز است  یاخته ای  بزرگ تر چرخۀ  ندارند و فقط متمایز می شوند. توجه کنید بخش  و تقسیم  اسپرماتیدها همانندسازی  اما 

طوالنی ترین مرحلۀ اینترفاز، مرحلۀ G1 است.
بررسی سایر گزینه ها:

1 اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه هردو دارای کروموزوم های جنسی در هسته هستند. محل فعالیت رنابسپاراز1 همان هسته 
است. اسپرماتید نیز در هستۀ خود واجد کروموزوم جنسی است. اما دقت کنید که هر اسپرماتید تنها یک کروموزوم جنسی دارد.

2 اسپرماتیدها تقسیم نمی شوند و به دور کروموزوم ها الیۀ فسفولیپیدی تشکیل نمی دهند. اسپرماتوگونی نیز تقسیم میتوز انجام 
می دهد و در مرحلۀ تلوفاز، به دور کروموزوم های تک کروماتیدی غشای فسفولیپیدی تشکیل می دهد.

3 اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتوگونی با یاخته های دارای تاژک ارتباط سیتوپالسمی ندارند. اسپرماتیدهای تازه تشکیل شده نیز با 
اسپرماتوسیت ثانویه ارتباط سیتوپالسمی دارند.

با در نظرگرفتن یک زن بارور، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟-231
»نوعی پردۀ محافظت کننده از جنین، با ترشح نوعی هورمون، بارداری یک زن سالم را نشان می دهد. این پرده ................«

1( می تواند در ایجاد الیه های موثر در تشکیل اندام های جنین نقش ایفا کند.
2( نمی تواند در تشکیل رابط های بین بندناف و دیوارۀ رحم نقش داشته باشد.

3( نمی تواند از خارجی ترین یاخته های تودۀ جایگزین شده در دیوارۀ رحم منشا بگیرد.
4( می تواند توسط هورمون مترشحه از خود، ترشح همۀ هورمون های جنسی زنانه را افزایش دهد.

    2
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صورت سوال چی میگه؟ برون شامۀ جنین، هورمونی به نام HCG ترشح 

می کند که وارد خون مادر می شود و اساس تست های بارداری است. این 

هورمون سبب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون پروژسترون از آن 

می شود. وجود این هورمون ها در خون از قاعدگی و تخمک گذاری مجدد 

جلوگیری می کند.

رابط بین بندناف و دیوارۀ رحم، جفت است. دقت کنید بین این اجزا 
یک رابط وجود دارد نه رابط ها.

بررسی سایر گزینه ها:
1 رابط بین بندناف و دیوارۀ رحم، جفت است. کوریون در تشکیل الیه های زایندۀ جنینی نقش ندارد.

3 تودۀ پریاخته ای توپری با نام موروال در لولۀ رحم به سمت رحم حرکت می کند. پس از رسیدن به رحم به شکل کرۀ توخالی 
در می آید و درون آن با مایعات پر می شود. در این مرحله، به آن بالستوسیست گفته می شود. بالستوسیست، یک الیۀ بیرونی به نام 
تروفوبالست دارد که در مراحل بعدی برون شامۀ جنین )پرده کوریون( را می سازد. برون شامۀ جنین به همراه بخشی از دیواره رحم 

جفت را تشکیل می دهد.
4 کوریون هورمون HCG را ترشح می کند. این هورمون موجب تداوم ترشح هورمون پروژسترون )نه همۀ هورمون های جنسی زنانه( می شود.

 یاخته های درون بالستوسیست تودۀ یاخته ای درونی را تشکیل می دهند. این یاخته ها حالت بنیادی دارند و منشأ بافت های 
مختلف تشکیل دهندۀ جنین هستند. یاخته های بنیادی، یاخته هایی تخصص نیافته اند که توانایی تبدیل شدن به یاخته های متفاوتی را دارند. 

از تودۀ درونی، الیه های زایندۀ جنینی  شکل می گیرند که هر کدام منشأ بافت ها و اندام های مختلف اند.

در گروهی از جهش های بزرگ کروموزومی، پیوند فسفودی استر میان دئوکسی ریبونوکلئوتیدها تشکیل نمی شود. -241
همۀ موارد زیر تنها در ارتباط با بعضی از این جهش ها درست است به جز ...............

1( با افزایش موقتی فشار اسمزی یاخته، برخی از پیوندهای اشتراکی میان نوکلئوتیدها شکسته می شود.
2( همزمان با وقوع آن ها، تعداد فسفات های موجود در دئوکسی ریبونوکلئوتیدهای دنا دچار تغییر نمی شود.

3( در کاهش طول رشتۀ پلی پپتیدی حاصل از فعالیت نوعی آنزیم نوکلئوتیدی در رناتن )ریبوزوم(، نقش دارند.
4( همزمان با وقوع آن ها، قرارگیری ژن های مربوط به گروهی خونی ABO و Rh در مجاورت یکدیگر ممکن نیست.

    2
صورت سوال چی میگه؟ همانطور که می دانید در جهش ساختاری کروموزومی از نوع حذف )در صورت جدا شدن نوکلئوتیدها از بخش های انتهایی 

دنا( و جهش های تعدادی کروموزومی، پیوندهای فسفودی استر می توانند تشکیل نشوند.

در جهش حذف، با کاهش تعداد نوکلئوتیدهای دنا، تعداد فسفات های موجود در ساختار دنا نیز دستخوش تغییر می شود. همچنین 
در جهش های تعدادی نیز، با افزایش و یا کاهش تعداد کروموزوم های یاخته، تعداد فسفات های موجود در دناها افزایش و یا کاهش 

می یابد. بنابراین این مورد در ارتباط با همۀ این جهش ها به درستی بیان شده است.
بررسی سایر گزینه ها:

اشتراکی،  پیوندهای  شکسته شدن  برای  می دانید  شود.  مشاهده  حذف  جهش  در  می تواند  اشتراکی  پیوندهای  شکسته شدن   1
مولکول های آب مصرف می شوند. با کاهش مولکول های آب، فشار اسمزی یاخته موقتا افزایش می یابد. اما این پدیده در جهش های 

تعدادی صورت نمی گیرد.
تعداد  این صورت  در  پروتئین ها شوند.  به ساخت  مربوط  ژن  نوکلئوتیدهای  تعداد  کاهش  موجب  می توانند  3 جهش های حذف 
ریبونوکلئوتیدهای رنای پیک ایجادشده کاهش و به دنبال آن نیز از طول رشتۀ پلی پپتیدی کاسته می شود. اما در جهش های تعدادی 

این پدیده رخ نمی دهد.
یکدیگر  کنار  در  پروتئین های گروه خونی  و  به کربوهیدرات ها  مربوط  قرارگیری ژن  این جهش ها،  از  توجه کنید در هیچ یک   4
به  مربوط  ژن  با جداشدن  نوع جهش  این  در  دو کروموزوم( مشاهده می شود.  )در  در جهش جابه جایی  پدیده  این  نیست.  ممکن 
کربوهیدرات های گروه خونی از کروموزوم شمارۀ 9 و قرارگیری آن  در کروموزوم شمارۀ 1 و در مجاورت ژن مربوط به پروتئین های 

گروه خونی، )و یا برعکس( این پدیده صورت می گیرد.

تروفوبالست

تودۀ درونی

حفرۀ ایجاد شده

بیرون شامه جنین

الیه های زایندۀ
جنین

آمنینون

زوائد انگشتی

مویرگ های دیوارۀ رحم
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هر عامل برهم زنندۀ تعادل در جمعیت که .................................-251
1( در کاهش تعداد دگره ها )الل ها( نقش دارد، نمی تواند علت مقاوم شدن جانداران پروکاریوتی به پادزیست ها را توضیح دهد.
2( در افزایش فراوانی دگره ها )الل ها( نقش دارد، نمی تواند موجب سازگاری افراد موجود در جمعیت با محیط پیرامون خود شود.

3( بر اساس ویژگی های ظاهری افراد صورت می گیرد، می تواند فراوانی نسبی دگره  )الل(های موجود در جمعیت را تغییر دهد. 
تاثیر بیشتری دارد، می تواند به هنگام بروز گونه زایی دگرمیهنی، میان دو جمعیت مختلف  4( در جمعیت های کوچک، 

متوقف شود. 
    3

برای آنکه جمعیتی در حال تعادل باشد، الزم است آمیزش ها در آن تصادفی باشند. آمیزش تصادفی آمیزشی است که در آن احتمال 
آمیزش هر فرد با افراد جنس دیگر در آن جمعیت یکسان باشد. اگر آمیزش ها به رخ نمود یا ژن نمود بستگی داشته باشد دیگر 
تصادفی نیست. برای مثال، جانوران جفت خود را بر اساس ویژگی های ظاهری و رفتاری »انتخاب« می کنند. توجه داشته باشید در 
آمیزش غیرتصادفی ممکن است فراوانی انواعی از دگره ها نسبت به حالت طبیعی افزایش و فراوانی دگره های دیگری کاهش یابد. در 

این صورت فراوانی نسبی دگره ها، دستخوش تغییر می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

1 یکی از عوامل برهم زنندۀ تعادل که موجب کاهش فراوانی دگره ها در جمعیت می شود، انتخاب طبیعی است. انتخاب طبیعی 
می تواند علت مقاوم شدن باکتری ها )پروکاریوت ها( به پادزیست ها را توضیح دهد.

جهش ها  می دانید  که  همانطور  است.  جهش  می شود،  دگره ها  فراوانی  افزایش  موجب  که  تعادل  برهم زنندۀ  عوامل  از  یکی   2
بر طول عمر خود  وسیله،  بدین  افراد جمعیت می توانند  بنابراین  کنند.  ایجاد  در جمعیت(  )نه  افراد  در  می توانند سازگاری هایی 

بیفزایند.
4 هرچه اندازۀ یک جمعیت کوچکتر باشد، رانش دگره ای اثر بیشتری دارد. به همین علت، برای آنکه جمعیتی در تعادل باشد، باید 
اندازۀ بزرگی داشته باشد. منظور از اندازۀ جمعیت، تعداد افراد آن است. توجه داشته باشید که در گونه زایی دگرمیهنی، شارش ژنی 

متوقف می شود.

در هر مرحله ای از تولید یاخته های تراژنی که ..................... نقش دارند .............................-261
1( آنزیم های سامانه دفاعی باکتری ها - ممکن است، با تشکیل پیوندهای اشتراکی میان نوکلئوتیدها، دنای نوترکیب تکثیر شود.

2( گروهی از آنزیم ها در جداسازی پروتئین ها از مولکول دنا - ممکن نیست، پیوندهای هیدروژنی در محل راه انداز ژن ها 
باز شوند.

3( شوک الکتریکی و مواد شیمیایی - ممکن نیست، منافذی در دیوارۀ یاخته ای جانداران واجد دنای متصل به غشای پالسمایی 
ایجاد شود.

4( پادزیست ها برای جداسازی یاخته های تراژنی - ممکن است، با هر بار تکثیر دنای اصلی یاخته دنای نوترکیب همانندسازی کند. 
    4

در مرحله آخر تولید یاخته های تراژنی از پادزیست ها استفاده شد. در این مرحله چنانچه سرعت تکثیر دنای اصلی یاخته با دنای 
نوترکیب واردشده به آن برابر باشد، با هر بار همانندسازی ژنوم اصلی، دنای نوترکیب همانندسازی می کند.

بررسی سایر گزینه ها:
1 تکثیر دنای نوترکیب در مرحلۀ چهارم )جداسازی یاخته های تراژنی( است. از آنزیم برش دهنده که آنزیم سامانۀ دفاعی باکتری 

است، در مراحل اول و دوم استفاده می شود.
2 جداسازی پروتئین از مولکول دنا به منظور همانندسازی در مرحلۀ چهارم )جداسازی یاخته های تراژنی( رخ می دهد. در این مرحله 

ضمن همانندسازی پیوندهای هیدروژنی در محل راه انداز شکسته می شوند.

 توجه کنید در طی فرایند رونویسی از ژن ها، پیوندهای هیدروژنی در محل راه انداز شکسته نمی شوند. اما در طی فرایند همانندسازی، 
به دلیل الگو قرارگرفتن همۀ رشته های دنا، پیوندهای هیدروژنی در محل راه انداز شکسته می شوند. 

3 در مرحله سوم )واردکردن دنای نوترکیب به یاختۀ میزبان( از شوک الکتریکی و یا حرارتی به همراه مواد شیمیایی استفاده شد. 
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در این مرحله می توان ایجاد منافذی در غشا و دیواره باکتری ها را مشاهده کرد.

 کدام گزینه در مورد گیرندۀ نوری نشان داده شده در شکل روبه رو، صحیح است؟-271
1( برخالف گیرندۀ نوری دیگر، در محل خروج عصب بینایی از فضای درونی کرۀ چشم مشاهده می شود.

2( همانند گیرندۀ نوری دیگر، توسط رشتۀ دورکنندۀ پیام از جسم سلولی، در تشکیل عصب بینایی نقش دارد.
3( نسبت به گیرندۀ نوری دیگر، با قرارگرفتن در روشنایی، یون های سدیم بیشتری را به میان یاخته خود وارد می کند.

قابل  تعداد کمتری  به  نوری کرۀ چشم،  امتداد محور  قرارگرفته در  نوری دیگر، در بخش  به گیرندۀ  4( نسبت 
مشاهده است.

    3
شکل سوال، گیرندۀ مخروطی را نشان می دهد. یاخته های استوانه ای در نور کم و یاخته های مخروطی در نور زیاد تحریک می شوند. 
توضیح داده شد، گیرنده های  بنابراین همانطور که  امکان پذیر می کنند.  را  اجسام  گیرنده های مخروطی، تشخیص رنگ و جزئیات 
کانال های دریچه دار  از طریق  بیشتری  یون های سدیم  زیاد،  نور  در  قرارگرفتن  با  بنابراین  تحریک می شوند.  زیاد  نور  در  مخروطی 

سدیمی، وارد این گیرنده ها می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

1 توجه کنید عصب بینایی از نقطۀ کور خارج می شود. در این محل هیچ گیرندۀ نوری قابل مشاهده نیست. 
2 آسۀ یاخته های عصبی )نه گیرنده های نوری(، عصب بینایی را تشکیل می دهند که پیام های بینایی را به مغز می برد. محل خروج 

عصب بینایی از شبکیه، نقطۀ کور نام دارد.
4 بخشی از شبکیه را که در امتداد محور نوری کره چشم قرار دارد، لکۀ زرد می نامند. این بخش در دقت و تیزبینی اهمیت دارد؛ 

زیرا گیرنده های مخروطی در آن فراوان ترند.

چند مورد مشخصۀ مشترک همۀ یاخته های اووسیتی که در مرحله ای از تقسیم هسته متوقف هستند، نیست؟-281
الف( در هفتۀ دوم دورۀ جنسی، به همراه گروهی از یاخته های فولیکولی تخمدان به لولۀ رحمی وارد می شوند.

ب( در آخرین مرحله از تقسیم هستۀ آن ها، پوشش غشا به دور کروموزوم های دو کروماتیدی تشکیل می شود.
ج( هر ساختار چهار کروماتیدی تشکیل شده در پروفاز، به دو رشته از سانتریول های دو قطب یاخته متصل می شود.
د( برای ژن هر صفت تک جایگاهی موجود در دئوکسی ریبونوکلئیک اسید خطی هسته، واجد دو دگره )الل( هستند.

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

صورت سوال چی میگه؟ اووسیت های اولیه در پروفاز1 متوقف می شوند. تقسیم اووسیت ثانویه نیز متوقف می شود تا با زامه لقاح یابد.

همۀ موارد نادرست هستند.
بررسی همۀ موارد:

الف در روز 14 و هنگام تخمک گذاری، اووسیت ثانویه وارد لولۀ رحمی می شود. بنابراین این مورد در ارتباط با یاخته های اووسیت 
اولیه صادق نیست.

ب در مرحلۀ آخر تقسیم اووسیت ثانویه، غشای هسته به دور کروموزوم های تک کروماتیدی تشکیل می شود. زیرا در مرحلۀ آنافاز2 
پروتئین اتصالی در ناحیۀ سانترومر تجزیه می شود. این گزینه تنها در ارتباط با برخی از یاخته های اووسیت اولیه )که تقسیم خود را 

کامل می کنند( درست است.
ج ساختار چهارکروماتیدی )تتراد( در اووسیت ثانویه وجود ندارد. به این مورد توجه داشته باشید که هر تتراد به دو رشتۀ دوک 

متصل می شود.
د توجه کنید اووسیت های اولیه دیپلوئید بوده و دارای کروموزوم های دوکروماتیدی می باشند، بنابراین برای صفات غیرجنسی خود 
)مثل صفت گروه خونی ABO در کروموزوم شمارۀ 9( واجد 4 الل می باشند. این یاخته ها برای صفات جنسی خود در صورت داشتن 
کروموزوم های همتا 4 الل و در صورت مشابه نبودن کروموزوم های جنسی، 2 الل دارند. همچنین به این نکته دقت کنید اووسیت های 
الل و برای صفات  ثانویه هاپلوئید بوده و دارای کروموزوم های دوکروماتیدی هستند. این یاخته ها برای صفات غیرجنسی خود، 2 

جنسی خود نیز دارای 2 الل می باشند
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کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟-291
»به طور معمول، نوعی فرایند مؤثر در تشکیل ادرار که ........... قطعاً ............«

1( به وجود زوائد غشایی در یاخته های پوششی مکعبی نیازمند است – در بخش های پس از لولۀ هنله با شدت بیشتری 
انجام می شود.

2( در بیشتر موارد با مصرف انرژی زیستی انجام می گیرد - موجب افزایش میزان مواد دفعی موجود در مایع درون نفرون ها می گردد.

3( در بخش قیف مانند نفرون انجام می شود - با دفع داروها و یون های پتاسیم اضافی بدن در تنظیم pH خون نقش ایفا می کند.

4( غلظت مواد درون گردیزه را تنها بر اساس اندازۀ مواد تعیین می کند - نیروی مورد نیاز خود را از فشار خون به دست می آورد.
     4

تراوش، بازجذب و ترشح، مراحل تشکیل ادرار هستند.
در تراوش، مواد تنها بر اساس اندازه وارد گردیزه می شوند و هیچ انتخاب دیگری صورت نمی گیرد. نیروی الزم برای خروج مواد از 

مویرگ طی تراوش از فشار خون تأمین می شود.

 برای اینکه فشار تراوشی به حد کافی زیاد باشد، سازوکار ویژه ای برای کالفک در نظر گرفته شده است. قطر سرخرگ آوران بیشتر 
از قطر سرخرگ وابران است و این، فشار تراوشی را در مویرگ های کالفک افزایش می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:
می دهند.  افزایش  را  بازجذب  سطح  گردیزه،  دیوارۀ  پوششی  یاخته های  ریزپرز های   1
ریزپرزها زوائد غشایی یاخته های پوششی هستند. همچنین توجه داشته باشید دیوارۀ لوله های 
ریزپرزهای  وجود  علت  به  است.  شده  تشکیل  مکعبی  پوششی  بافت  الیه  یک  از  پیچ خورده 
فراوان در یاخته های دیوارۀ لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک، مقدار مواد بازجذب شده در این قسمت از 

گردیزه بیش از سایر قسمت هاست. لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک پیش از لولۀ هنله قرار دارد. 
2 بازجذب و ترشح در بیشتر موارد به روش فعال و با مصرف انرژی زیستی انجام می گیرند. 
بنابراین تأثیری بر میزان مواد  از گردیزه به خون است.  بازجذب، فرایند برگشت مواد مفید 
مویرگ های  از  شوند،  دفع  است  الزم  که  موادی  ترشح،  در  ندارد.  گردیزه  در  موجود  دفعی 

دورلوله ای یا خود یاخته های گردیزه به درون گردیزه ترشح می شوند. 
3 کپسول بومن، بخش قیف مانند گردیزه است و در ابتدای آن قرار دارد. تراوش در این بخش انجام می شود. توجه داشته باشید 
طی فرایند ترشح، بعضی از سموم، داروها، یون های هیدروژن و پتاسیم اضافی دفع می گردند. ترشح در تنظیم میزان pH خون نقش 

مهمی دارد.

 به دو مورد تنظیم pH زیر توجه کنین:
1 کاهش pH خون  افزایش ترشح یون هیدروژن / افزایش بازجذب یون بیکربنات

2 افزایش pH خون  کاهش ترشح یون هیدروژن / کاهش بازجذب یون بیکربنات

با توجه به نحوۀ عملکرد لنفوسیت مؤثر در دفاع غیراختصاصی، کدام گزینه درست است؟-301
1( بالفاصله پس از اتصال لنفوسیت به یاختۀ هدف خود، آنزیم های القاکنندۀ مرگ برنامه ریزی شده به درون سیتوپالسم 

یاختۀ هدف وارد می شوند.
یاختۀ  فسفولیپیدی  غشای  سطح  سیتوپالسمی،  اجزای  تخریب کنندۀ  درون یاخته ای  پروتئین های  فعال شدن  از  پس   )2

لنفوسیت افزایش پیدا می کند.
یکدیگر،  کمک  به  پرفورین  پروتئین های  درشت خوار،  توسط  مرده  بیماری زای  یاختۀ  بیگانه خواری  از  پیش  بالفاصله   )3

منافذی در غشا ایجاد می کنند.
ATP توسط  لنفوسیت، تجزیۀ مولکول  از ریزکیسه های سیتوپالسمی  پروتئین های دفاعی غیرآنزیمی  از خروج  4( پیش 

یاختۀ ایمنی افزایش می یابـد.
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    4
یاختۀ کشندۀ طبیعی، همان لنفوسیت مؤثر در دفاع غیراختصاصی می باشد. پرفورین ها و آنزیم های القاکنندۀ مرگ برنامه ریزی شده 
در یک ریزکیسه ذخیره می شوند. پرفورین پروتئین غیرآنزیمی درون این ریزکیسه هاست. پیش از خروج پرفورین ها، نیاز است این 

ریزکیسۀ سیتوپالسمی با غشای یاخته ادغام شود و به عبارتی برون رانی آغاز گردد که نیاز به مصرف مولکول ATP دارد.
بررسی سایر گزینه ها:

1 مطابق شکل زیر، پس از اتصال لنفوسیت کشندۀ طبیعی به یاختۀ هدف، برون رانی محتویات ریزکیسه و سپس ایجاد منفذ توسط 
پرفورین ها صورت می گیرد. بنابراین واژۀ »بالفاصله« درست نیست.

2 توجه داشته باشید آنزیم های القاکنندۀ مرگ برنامه ریزی شده پس از ورود به درون یاختۀ هدف، پروتئین های تخریب کننده در 
یاخته فعال شده و شروع به تجزیه اجزای یاخته می کنند. پیش از این کار، ریزکیسۀ سیتوپالسمی با غشای لنفوسیت ادغام می شود 

و سبب افزایش مساحت غشا می گردد.
3 بالفاصله پیش از بیگانه خواری یاختۀ هدف توسط درشت خوار، آنزیم های القاکنندۀ مرگ برنامه ریزی شده به درون یاختۀ هدف 

وارد شده و پروتئین های تخریب کنندۀ درون یاخته ای را تحریک می کنند. واژۀ »بالفاصله« باعث غلط شدن این گزینه شده است.

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟-311
»در یک فرد بالغ آنزیمی که آغازگر روند هضم کربوهیدرات های غذا است ...................«

1( توانایی ساخت دی ساکارید مؤثر در تنظیم رونویسی مثبت باکتری اشرشیاکالی را دارد.
2( با ورود ریزکیسه های ذخیرۀ کنندۀ آن به محیط خارج یاخته، وسعت غشای آن افزایش می یابد.

3( پیوندهای اشتراکی موجود در مولکول آلی شروع کنندۀ مرحلۀ بی هوازی تنفس یاخته ای را تجزیه می کند.
4( تنها آنزیم تجزیه کنندۀ مواد آلی مترشحه در اولین قسمت دارای توانایی جذب در لولۀ گوارش انسان است.

    1
صورت سوال چی میگه؟ آمیالز ترشح شده در دهان اولین آنزیم هضم کنندۀ کربوهیدرات هاست. نشاسته پلی ساکاریدی است که آمیالز بر روی 

آن اثر دارد.

مالتوز دی ساکاریدی است که از پیوند دو گلوکز به وجود آمده است. آمیالز دهان توانایی تولید مونوساکارید ندارد اما می تواند با تجزیۀ 
پیوندهای موجود در نشاسته، مالتوز تولید کند.

 دی ساکاریدهای درون کتاب درسی: 
1 مالتوز: آمیالز بزاق و لوزالمعده، نشاسته را به دی ساکاریدی به نام مالتوز و مولکول های درشت تر تبدیل می کند. - در تنظیم مثبت 
به  اتصال  از  پس  و  می شود  متصل  جایگاه خود  به  فعال کننده  پروتئین  محیط،  در  مالتوز  در حضور  اشرشیاکالی  باکتری  در  رونویسی 
رنابسپاراز کمک می کند تا به راه انداز متصل شود و رونویسی را شروع کند. اتصال مالتوز به فعال کننده باعث پیوستن آن به جایگاه اتصال 

شده و رونویسی شروع می شود.
در رژیم غذایی انسان وجود دارد. - قند نیشکر است. - نور با تحریک انباشت ساکارز و یون های -Cl و +K در یاختۀ  2 ساکارز: 

نگهبان، پتانسیل آب یاخته ها را کاهش داده و آب از یاخته های مجاور به یاخته های نگهبان روزنه وارد می شود.

ریزکیسهآنزیم

پرفورین

ریزکیسه های حاوی پرفورین
و مولکول های آنزیم، محتویات

خود را با برون رانی ترشح می کنند.

یاختۀ کشندۀ
طبیعی

یاختۀ هدف
یاختۀ کشندۀ طبیعی به یاختۀ

هدف متصل می شود.
پرفورین ها، منافذی را
در غشا ایجاد می کند.

آنزیم از منافذ عبور کرده،
به یاخته وارد می شود و

باعث مرگ یاخته می شود.

درشت خوار

یاختۀ مرده توسط
درشت خوار،

بیگانه خواری می شود.
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 الکتوز: در رژیم غذایی انسان وجود دارد. - قند شیر است. - در تنظیم منفی رونویسی در باکتری اشرشیاکالی الکتوز موجود در محیط 
به باکتری وارد می شود و با اتصال به مهارکننده، شکل آن را تغییر می دهد. تغییر شکل مهارکننده، آن را از اپراتور جدا می کند و نیز مانع از 

اتصال آن به اپراتور می شود. با برداشته شدن مانع سر راه، رنابسپاراز می تواند رونویسی ژن ها را انجام دهد.

بررسی سایر گزینه ها:
این  مواد درون  بلکه  نمی شوند،  وارد  یاخته  به فضای خارج  آنزیم ها  ریزکیسه های ذخیره کنندۀ  ترشح،  2 دقت کنید که هنگام 

ریزکیسه ها به خارج یاخته راه می یابند.

 آنزیم های پروتئینی به روش برون رانی و با افزایش وسعت غشای یاخته و مصرف انرژی ترشح می شوند.

3 مولکول شروع کنندۀ قندکافت)مرحلۀ بی هوازی تنفس یاخته ای( گلوکز است. دقت کنید که آمیالز پیوندهای بین گلوکزها را 
تجزیه می کند نه پیوندهای درون یک مولکول گلوکز را.

4 آنزیم های مترشحه در دهان، شامل آمیالز و لیزوزیم می باشد. لیزوزیم در تجزیۀ دیوارۀ باکتری ها نقش دارد. بنابراین آمیالز تنها 
آنزیم تجزیه کنندۀ مواد آلی در دهان نیست.

 محل های جذب در لولۀ گوارش: در دهان و معده جذب اندکی انجام می شود اما محل اصلی جذب مواد، رودۀ باریک است. 
بنابراین اولین مجل جذب مواد، دهان است.

صفت رنگ در نوعی ذرت دارای سه جایگاه ژنی است و هر کدام، دو دگره دارند و دگره های بارز، رنگ قرمز و -321
دگره های نهفته، رنگ سفید را به وجود می آورند و فنوتیپ های دو آستانۀ طیف، یعنی قرمز و سفید به ترتیب ژنوتیپ 
به وجود   AAbbcc و   aaBBcc ژنوتیپ  با  آمیزش دو ذرت  از  که  بنابراین ذرت هایی  دارند،  را   aabbcc و   AABBCC

می آیند، از نظر فراوانی در نمودار زنگوله ای، به کدام ذرت شباهت بیشتری دارند؟ 
AaBbCc )4   AAbbCC )3   aaBbcc )2   aabbcc )1

    3
نمودار فراوانی این ذرت، شکلی شبیه به زنگوله دارد. بر اساس آن، ذرت های دارای دگره های بارز و نهفتۀ مشابه، فراوانی یکسانی 

دارند. مثاًل ذرتی که یک دگرۀ نهفته داشته باشه، فراوانی یکسانی با ذرتی داره که یک دگرۀ بارز داره! اینو از شکل میتونی متوجه بشی.
ذرت aaBBcc گامتی با ژنوتیپ aBc تولید می کند. ذرت AAbbcc نیز گامت دارای ژنوتیپ Abc می سازد. در صورت لقاح این دو 
گامت، ذرتی با ژنوتیپ AaBbcc تولید می شود که 2 دگرۀ بارز دارد. مطابق نمودار زیر، ذرت های دارای 2 دگرۀ بارز، با ذرت های دارای 

2 دگرۀ نهفته )مانند AAbbCC در گزینۀ 3( بیشترین شباهت را از نظر فراوانی دارند. 

در تنفس یاخته ای به دنبال استفاده از فسفات های آزاد یاخته به منظور افزایش تعداد گروه های فسفات ترکیبی -331
سه کربنه ابتدا، ...........................

1( فراوردۀ نهایی فرایند قندکافت همراه با نوکلئوتیدی واجد قند پنج کربنه با یک اکسیژن کمتر نسبت به ریبوز تولید می شود. 
2( پمپ های انتقال دهندۀ یون های هیدروژن به فضای بین دو غشا، از انرژی الکترون های برانگیخته استفاده می کنند. 

3( در پی انتقال الکترون های نوعی ترکیب سه کربنه به مولکول +NAD، اسیدیتۀ راکیزه افزایش می یابد. 
4( بدون تغییر در تعداد اتم های کربن نوعی مولکول آلی، خواص آن دستخوش تغییر می شود.
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   4
صورت سوال چی میگه؟ در فرایند قندکافت قند سه کربنی به دنبال دریافت فسفات آزاد در میان یاخته، به اسید سه کربنی دو فسفاته تبدیل 

می شود، باید به دنبال گزینه ای باشیم که اواًل از نظر علمی صحیح باشد و ثانیًا نسبت به سایر موارد زودتر روی دهد. 

در واکنش های چرخه ای درون راکیزه یا همان کربس، پس از آزادسازی مولکول های کربن دی اکسید از ترکیبات 6 و 5 کربنه نوعی 
مولکول 4 کربنه ایجاد می شود. سپس این مولکول به مولکول 4 کربنه دیگری تبدیل می شود که می تواند چرخۀ کربس را مجدداً آغاز 

کند. دقت داشته باشید در این فرایند تعداد اتم های کربن ترکیب 4 کربنه تغییر نمی کند.
بررسی سایر گزینه ها:

1 پیرووات فراوردۀ نهایی فرایند قندکافت است. در فرایند قندکافت همراه با مولکول پیرووات، مولکول های ATP نیز تولید می شوند. 
دقت داشته باشید این مولکول در ساختار خود واجد قند پنج کربنی ریبوز است. دئوکسی ریبوز در ساختار خود یک اتم اکسیژن 

کمتر نسبت به ریبوز دارد. 
2 این مورد در ارتباط با فرایند زنجیرۀ انتقال الکترون صحیح است، اما دقت داشته باشید در صورت سوال از واژۀ »ابتدا« استفاده 

شده است. این مورد پس از گزینه 4 اتفاق می افتد. 
3 توجه داشته باشید پیش از چرخۀ کربس، مولکول پیرووات ابتدا کربن دی اکسید از دست می دهد، سپس مولکول دو کربنۀ حاصل 

با انتقال الکترون های خود به مولکول +NAD و تولید NADH، به بنیان استیل تبدیل می شود. اما چرا این گزینه غلط شد؟  

 دقت کنید در فرایند اکسایش مولکول پیرووات الکترون از ساختار ترکیب سه کربنه خارج نمی شود. بلکه ابتدا پیرووات با از دست 

دادن کربن دی اکسید به مولکول دو کربنه تبدیل می شود، سپس این مولکول الکترون از دست داده و بنیان استیل را به وجود می آورد. 

بنابراین دقت کنید گزینه 1 و گزینه 3 از نظر علمی مشکل دارند. 

3434 NADH وجه شباهت هر نوع تنفس در یک یاختۀ ماهیچه ای دیافراگم که در آن امکان اکسایش مولکول های
وجود دارد، در کدام مورد است؟ 

1( انجام آن در حضور مولکول های اکسیژن در یاخته نیز قابل انتظار است. 
2( سبب افزایش بیش از حد اسیدیتۀ خون در سیاهرگ خروجی از ماهیچه می شود. 

3( با افزودن گروه فسفات از نوعی مولکول دئوکسی ریبونوکلئوتیدی به گلوکز همراه می باشد. 
4( فعالیت نوعی آنزیم با توانایی تولید کربنیک اسید را در فراوان ترین گویچه های خونی افزایش می دهد. 

    1
صورت سوال چی میگه؟ در یاخته های ماهیچه ای تنفس های هوازی و بی هوازی )الکتیکی( مشاهده می شود. دقت کنید در هر دوی این فرایندها 

امکان اکسایش مولکول های NADH وجود دارد. در تنفس یاخته ای هوازی در زنجیرۀ انتقال الکترون و در تنفس بی هوازی )تخمیر الکتیکی( در زمان 

تبدیل مولکول های پیرووات به الکتات، این مولکول های نوکلئوتیدی اکسایش می یابند. 

به منظور انجام فرایند تنفس یاخته ای هوازی، حضور مولکول های اکسیژن در آخرین مرحله در فرایند زنجیرۀ انتقال الکترون ضروری 
است. همچنین در متن کتاب درسی می خوانیم تخمیر می تواند در حضور مولکول های اکسیژن انجام شود. 

 دقت کنید تخمیر های الکلی و الکتیکی می توانند در حضور مقدار کم مولکول های اکسیژن و یا در عدم حضور آن ها انجام شوند. 

بررسی سایر گزینه ها: 
2 در تخمیر الکتیکی مولکول های پیرووات به مولکول های الکتات تبدیل می شوند. این مولکول ها خاصیت اسیدی داشته و کوفتگی 
ماهیچه را به همراه دارند، در نتیجه می توانند میزان اسیدیتۀ خون موجود در سیاهرگ های خروجی از ماهیچه  را افزایش دهند. اما 

دقت کنید این مورد در ارتباط با تنفس یاخته ای هوازی صادق نیست. 
3 هر دوی این فرایندها با قندکافت آغاز می شوند. دقت داشته باشید در ابتدای قندکافت، گروه فسفات از مولکول های ATP به 
مولکول های گلوکز منتقل شده و فروکتوز فسفاته تولید می شود. همان طور که می دانید در ساختار مولکول ATP، قند ریبوز وجود 

دارد. بنابراین این مولکول نوعی مولکول ریبونوکلئوتیدی محسوب می شود نه دئوکسی ریبونوکلئوتیدی!  
4 آنزیم کربنیک انیدراز در گویچه های قرمز، کربن دی اکسید را با آب ترکیب کرده و کربنیک اسید را می سازد. دقت کنید در فرایند 
تنفس یاخته ای بی هوازی، مولکول های کربن دی اکسید تولید نمی شوند. بنابراین فعالیت این آنزیم درون یاخته ای افزایش پیدا نمی کند. 
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با توجه به بخش های اصلی تشکیل دهندۀ ساختار مغز، به منظور تکمیل عبارت زیر، کدام گزینه مناسب است؟3534
» نوعی ساختار در مغز انسان که این امکان را می دهد تا شخص قادر به تنظیم .............. باشد، می تواند .............. «

1( ترشح مایع مؤثر در آغاز گوارش نشاسته – در ایجاد پاسخ غیرارادی ماهیچه ها نسبت به ورود ذرات خارجی به دستگاه 
تنفسی مؤثر باشد.

2( فعالیت ماهیچه های درگیر در مراحل غیرارادی فرایند انعکاسی مؤثر بر ورود غذا به معده – نزدیک ترین بخش مغز به 
قلب محسوب شود.

3( فشار خون و ضربان قلب - با کمک بخشی از یاخته های خود در تنظیم دمای بدن و یا بروز احساساتی نظیر گرسنگی 
و تشنگی مؤثر باشد.

4( احساساتی نظیر ترس، خشم و لذت - با یاخته های خود با مرکز اولیه و نهایی پردازش اطالعات حسی در مغز انسان، 
سیناپس تشکیل دهد.

    2
انعکاس مؤثر بر ورود غذا به معده، انعکاس بلع است. مرکز این انعکاس بصل النخاع می باشد که پایینی ترین بخش مغز انسان می باشد 

و از این رو نزدیک ترین بخش مغز انسان به قلب می باشد. 
بررسی سایر گزینه ها:

1 بزاق مایعی است که با داشتن آنزیم آمیالز در گوارش نشاسته مؤثر است. پل مغزی در تنظیم ترشح بزاق نقش دارد اما نقشی در 
انعکاس های عطسه و سرفه )مؤثر در خروج ذرات خارجی واردشده به دستگاه تنفسی!( ندارد. 

3 هیپوتاالموس و بصل النخاع در تنظیم فشار خون و ضربان قلب نقش دارند. منظور قسمت دوم این گزینه، هیپوتاالموس است. اما 
باید دقت داشته باشید که در صورت سؤال گفته شده است که باید یکی از بخش های اصلی تشکیل دهندۀ مغز را در نظر بگیریم ولی 

هیپوتاالموس این طور نیست! 
4 سامانۀ لیمبیک در احساساتی نظیر ترس، خشم و لذت نقش ایفا می کند. سامانۀ لیمبیک، هم با تاالموس ها )مرکز اولیۀ پردازش 
اطالعات حسی( و هم با قشر مخ )مرکز پردازش نهایی اطالعات حسی( ارتباط برقرار می کند. اما باز هم باید توجهتون رو به این نکته 
جلب کنم که در صورت سؤال گفته شده است که باید یکی از بخش های اصلی تشکیل دهندۀ ساختار مغز را در نظر بگیریم، نه هر 

بخشی! سامانۀ لیمبیک جزئی از بخش های اصلی ساختار مغز نیست.

چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟3634
» به طور طبیعی در حین هر نوع انقباض ماهیچۀ اسکلتی واجد تارهای کند و تند ....................«

الف( یون های کلسیم در اطراف رشته های موازی موجود در یاخته های ماهیچه ای یافت می  شوند. 
ب( استخوان)ها(ی متصل به ماهیچه در پی تغییر اندک طول ماهیچه به میزان زیادی جابه جا می شود.

ج( مولکول های ATP تولید شده به دنبال جابه جایی یون های هیدروژن به درون راکیزه، استفاده می شوند. 
د( غلظت یون کلسیم در شبکۀ آندوپالسمی تارهای ماهیچه ای بیشتر از این مقدار در سیتوپالسم باقی می ماند.

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

صورت سوال چی میگه؟ دقت کنید در این سوال باید حاالت مختلفی را در نظر داشته باشید. به عنوان مثال منبع تامین انرژی می تواند گلوکز، کراتین 

فسفات و یا اسیدهای چرب باشند، انقباض ماهیچه با جابه جایی استخوان همراه باشد یا نباشد و ... 

موارد ب و ج نادرست هستند. 
بررسی موارد: 

الف در تمامی فرایندهای انقباض یاخته های ماهیچۀ اسکلتی، یون های کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی این یاخته ها به درون میان یاخته 
آزاد شده و در مجاورت رشته های پروتئینی اکتین و میوزین قرار می گیرد. مولکول های اکتین و میوزین در تارچه ها به صورت موازی 

قرار گرفته اند. 
ب دقت داشته باشید برخی از ماهیچه های اسکلتی بدن مانند بندارۀ خارجی مخرج به استخوان اتصالی ندارند! بنابراین حواستان را 

جمع کنید، انقباض این ماهیچه ها نمی تواند سبب جابه جایی استخوان ها شود.
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ج این مورد در ارتباط با تنفس یاخته ای هوازی صادق است. دقت داشته باشید ممکن است انرژی مورد نیاز یاخته های ماهیچه ای 
از اسیدهای چرب و کراتین فسفات نیز می تواند تامین شود. بنابراین دقت داشته باشید یاخته های ماهیچه ای همواره به منظور انقباض 

از مولکول های گلوکز و فرایند تنفس یاخته ای استفاده نمی کنند. 
د این مورد نیز نکتۀ مهمی داره بنابراین شمارو به خوندن آن دعوت می کنم ... 

 همان طور که در متن کتاب درسی می خوانیم، یون های کلسیم در زمان انقباض یاخته، به روش انتشار تسهیل شده از شبکۀ 
آندوپالسمی به میان یاخته وارد می شود و در پایان انقباض با انتقال فعال از غشای شبکۀ آندوپالسمی گذشته و به درون آن وارد می شوند. بنابراین 

دقت کنید در پایان انقباض نیز همچنان غلظت یون کلسیم در شبکۀ آندوپالسمی این یاخته ها نسبت به فضای میان یاخته بیشتر می باشد. 

کدام گزینه به منظور تکمیل عبارت روبه رو مناسب است؟ » در ساختار بافت ماهیچۀ اسکلتی هر .........................« 3734
1( دسته تار واجد تعدادی یاخته است که توسط نوعی بافت پیوندی از ساختار مجاور و مشابه خود جدا می شود.

2( رشته های موازی موجود در تار عضالنی حاوی پروتئین های نازک و ضخیم با توانایی تغییر طول هستند.
3( تار ماهیچه ای به دلیل عدم تقسیم سیتوپالسم یاختۀ مادری واجد چندین هسته است.

4( بخش روشن موجود در سارکومر  دارای رشته های پروتئینی میوزین می باشد.
    1

هر ماهیچه از چندین دسته تار ماهیچه ای تشکیل شده است. هر دسته تار ماهیچه ای از تعدادی یاخته یا تار ماهیچه ای تشکیل شده 
است. این دسته تارها با  غالفی از بافت پیوندی رشته ای محکم احاطه شده اند. این غالف های پیوندی در انتها، به صورت طناب یا 

نواری محکم به نام زردپی در می آیند.
بررسی سایر گزینه ها:

2 درون هر یاختۀ ماهیچۀ اسکلتی، تعداد زیادی رشته به نام تارچه ماهیچه ای وجود 
دارد که موازی هم در طول یاخته قرار گرفته اند. هر تارچه نیز دارای تعداد زیادی سارکومر 

است. پروتئین های اکتین و میوزین درون سارکومر توانایی تغییر طول خود را ندارند.
3 یاخته های ماهیچه ای مانند استوانه ای با چندین هسته دیده می شوند. در واقع هر 
یاخته از به هم پیوستن چند یاخته در دورۀ جنینی ایجاد می شود و به همین علت چند 

هسته دارد.

 دوستان دقت کنید یاخته های چندهسته ای می توانند به دو روش ایجاد شوند. یکی مانند یاخته های ماهیچه ای که از به هم 

پیوستن چندیاختۀ تک هسته ای ایجاد می شوند و نوع دوم اینکه یک یاخته در پایان تقسیم هسته، تقسیم سیتوپالسم نداشته باشد! دقت کنید 

یاخته های ماهیچه ای به روش دوم ایجاد نمی شوند. بنابراین حواستونو جمع کنید اینارو به هم نسبت ندن!! 

4 در بخش روشن سارکومر پروتئین های نازک اکتین حضور دارند.

 در نوار روشن سارکومر تنها پروتئین های اکتین وجود دارند. در نوار تیره، پروتئین های اکتین و میوزین می توانند دیده شوند. دقت 
داشته باشید هر جا که پروتئین میوزین در سارکومر وجود داشته باشد، آن منطقه جزء نوار تیره محسوب می شود. 

چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟3834
» خارجی ترین یاخته های استوانۀ آوندی برخالف یاخته های درون پوست .................... «

الف( می توانند مواد را به روش آپوپالستی از غشای خود عبور دهند.
ب( در مقایسه با همۀ یاخته هاِی الیۀ میانی پوست اندازۀ کوچکتری دارند.

ج( در انتقال فعال یون های معدنی و افزایش فشار ریشه ای نقش موثری دارند.
د( ظاهری U شکل داشته و عبور مواد به درون یاخته های آوندی را تسهیل می کنند.

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

اکتین

میوزین
سارکومر

Z خط
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در این سوال همه موارد به نادرستی بیان شده اند.
بررسی موارد:

الف  دقت داشته باشید اگرچه یاخته های درون پوست مواد را به روش سیمپالستی دریافت می کنند اما می توانند آن  را به هر سه 
روش گفته شده در کتاب منتقل کنند.

ب همانطور که در شکل کتاب درسی مشاهده می کنید؛ این گزاره صحیح نیست! یاخته های درون پوست نیز نسبت به گروهی از 
یاخته های پوستی اندازۀ کوچکتری دارند.

ج این مورد متن کتاب درسی است؛ دقت داشته باشید یاخته های درون پوست و یاخته های زندۀ استوانۀ آوندی در انتقال فعال 
یون ها به آوندهای چوبی و افزایش فشار ریشه ای نقش دارند.

د یاخته های استوانۀ آوندی ظاهری U شکل ندارند بلکه این برخی یاخته های درون پوستی در برخی گیاهان نهاندانه هستند که 
به شکل حرف U می باشند. 

کدام گزینه مشخصۀ هر نوع شیره ای در گیاهان را به درستی بیان می کند که در یاخته هایی فاقد هسته منتقل می شوند؟ 3934
1( به منظور انتقال آن ها، برخی یاخته های گیاهی پیوند بین فسفات نوعی مولکول پر انرژی را می شکنند. 

2( به دنبال عبور از یاخته های درون پوست، وارد خارجی ترین یاخته های استوانۀ آوندی می شود.
3( در تمامی جهات در سراسر پیکر گیاه جابه جا شده و نیاز غذایی را برطرف می کند.

4( پس از تولید، همواره از محل منبع به سمت محل مصرف حرکت می کند.
   1

هردو آوندهای چوبی و آبکشی، فاقد هسته درون خود هستند. بنابراین منظور سؤال، هردو شیرۀ پرورده و خام است. برای انتقال این 
شیره ها، نیاز است تا برخی یاخته های گیاهی، پیوند بین فسفات مولکول ATP را بشکنند. 

 به منظور بارگیری چوبی در گیاه، یاخته های درون پوست و یاخته های زندۀ استوانه آوندی، با انتقال فعال یون ها را به درون آوندهای 
چوبی منتقل می کنند همچنین در فرایند بارگیری آبکشی توسط یاخته های آوند آبکش، یاخته های همراه انرژی مورد نیاز جهت انتقال فعال 

یون های معدنی و ساکارز را فراهم می کنند. 

بررسی سایر گزینه ها:
2 شیرۀ پرورده از یاخته های درون پوست عبور نمی کند، بلکه شیرۀ خام به دنبال عبور از یاخته های درون پوست، وارد خارجی ترین 

یاخته های استوانۀ آوندی می شود.
3 شیرۀ پرورده در تمام جهات در سراسر پیکر گیاه جابه جا می شود و این مورد درارتباط با شیرۀ خام صحیح نیست.

4 شیرۀ پرورده پس از تولید همواره از محل منبع به محل مصرف جابه جا می شود و این مورد درارتباط با شیرۀ خام صحیح نیست.

چند مورد، به منظور تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   4034
»تنها در برخی از مراحل مربوط به ترجمۀ یک مولکول رنای پیک ...........................« 

1( به دنبال جداشدن دو زیرواحد رناتن، رشتۀ پلی پپتیدی متصل به رنای ناقل، از آن جدا می شود. 
2( همزمان با هر حرکت رناتن بر روی رنای پیک، رنای ناقل بدون آمینواسید به جایگاه E وارد می شود.

3( نوکلئوتیدهای رمزۀ موجود در جایگاه E با توالی پادرمزۀ رنای ناقل ورودی به این جایگاه پیوند می دهند. 
4( انتهای کربوکسیلی آمینواسید موجود در جایگاه A با انتهای آمینی آمینواسید جایگاه P رناتن پیوند می دهد. 

    2
روی  بر  رناتن  دنبال حرکت  به  مرحله  این  در  می شود.  دیده  پیک  رنای  روی  بر  رناتن  طویل شدن، حرکت  مرحلۀ  در  فقط 
رنای پیک  بر روی  رناتن  پایان  و  آغاز  وارد می شود. در مرحلۀ  ریبوزوم   E به جایگاه  آمینواسید  بدون  ناقل  رنای  رنای پیک، 

حرکت نمی کند. 
بررسی سایر گزینه ها: 

1 این مورد در ظاهر درست است و یادآور مرحلۀ پایان ترجمه است، اما برای فهمیدن اشکال آن، تلۀ تستی زیرو بخونین ... 
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 در سواالتی که به صورت مرحله مرحله طبقه بندی شده اند، ترتیب وقایع زمانی 

را به خوبی یاد بگیرید. به عنوان مثال در این سوال در گزینه اول، ابتدا رشتۀ پلی پپتیدی متصل 

به رنای ناقل از آن جدا می شود و سپس دو زیرواحد رناتن از یکدیگر جدا خواهند شد. این مورد 

از شکل روبه رو در کتاب درسی به راحتی قابل برداشت است، همان طور که مشاهده می کنید، در 

حالی که دو زیرواحد رناتن به یکدیگر متصل اند، رشتۀ پلی پپتیدی از رنای ناقل جدا شده است.  

3 در مرحلۀ آغاز در جایگاه P میان نوکلئوتیدهای رمزه و پادرمزه پیوند هیدروژنی 
برقرار می شود. همچنین در مرحلۀ طویل شدن، تشکیل پیوندهای هیدروژنی در جایگاه 

A مشاهده می شود. دقت کنید در هیچ یک از مراحل ترجمۀ یک مولکول رنای پیک، پیوندهای هیدروژنی میان رمزه و پادرمزه در 
جایگاه E رناتن تشکیل نمی شود. 

4 این مورد نیز در هیچ یک از مراحل ترجمۀ مولکول رنای پیک مشاهده نمی شود. نکتۀ زیرو بخونین ... 

 دوستان توجه داشته باشید در فرایند ترجمه همزمان با تشکیل پیوندهای پپتیدی میان آمینواسیدها، میان گروه کربوکسیلی 
آمینواسیدی که در جایگاه P قرار دارد با گروه آمینی آمینواسیدی که در جایگاه A قرار دارد، پیوند برقرار می شود نه برعکس! همانطور که 
می دانید انتهای آمینی آمینواسید متیونین )نخستین آمینواسید ورودی به رناتن( آزاد است، بنابراین می توانید نتیجه بگیرید این آمینواسید که 

در جایگاه P وجود دارد، از طریق گروه کربوکسیلی خود در تشکیل پیوند پپیتیدی شرکت می کند. 

چند  مورد به منظور تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟ 4134
»در گروهی از جانداران، نوعی مولکول دنا به غشای یاخته متصل است، در فرایند تنظیم بیان ژن در این یاخته ها برخالف 

یاخته هایی که چنین ویژگی ای ندارند، .......................«
الف( ایجاد نوعی خمیدگی در مولکول DNA، سرعت حرکت آنزیم رنابسپاراز روی نوکلئوتیدهای ژن را افزایش می دهد. 

ب( در پی اتصال نوعی دی ساکارید به پروتئین مهارکننده، دو رشتۀ مولکول DNA در محل اپراتور از یکدیگر فاصله می گیرند. 
ج( به منظور تشخیص نخستین نوکلئوتید مناسب جهت رونویسی، اتصال گروهی از متنوع ترین مولکول های زیستی به دنا 

الزم است.
د( مالتوز به دنبال تماس با نوکلئوتید های جایگاه اتصال فعال کننده، در هدایت آنزیم رنابسپاراز به سمت توالی راه انداز ژن 

نقش موثری دارد.  
 1 )4    2 )3    3 )2    4 )1

    1
صورت سوال چی میگه؟ در پروکاریوت ها فام تن اصلی به صورت مولکول دنای متصل به غشای یاخته است. در این سوال تنظیم بیان ژن در 

پروکاریوت ها و یوکاریوت ها مورد بررسی قرار گرفته است. 

همۀ موارد به نادرستی بیان شده اند. 
بررسی موارد: 

الف در پروکاریوت ها برخالف یوکاریوت ها توالی افزاینده وجود ندارد. این توالی با ایجاد خمیدگی در مولکول DNA و قراردادن 
آنزیم  حرکت  و  رونویسی  سرعت  افزاینده،  توالی  به  متصل  رونویسی  عوامل  مجاورت  در  راه انداز  توالی  به  متصل  رونویسی  عوامل 

رنابسپاراز بر روی نوکلئوتیدهای ژن را افزایش می دهد. 
ب در پروکاریوت ها برخالف یوکاریوت ها، توالی اپراتور وجود دارد. همان طور که می دانید این توالی در تنظیم منفی رونویسی 
در باکتری ها مورد استفاده قرار می  گیرد. الکتوز با اتصال به پروتئین مهارکننده، شکل فضایی این پروتئین را تغییر داده و آن را 
از توالی اپراتور جدا می کند. با جداشدن پروتئین مهارکننده از توالی اپراتور، امکان حرکت آنزیم رنابسپاراز بر روی نوکلئوتیدهای 

ژن فراهم می شود. 

 در فرایندهای تنظیم مثبت و منفی رونویسی، از توالی اپراتور و یا جایگاه اتصال فعال کننده و ... رونویسی نمی شود. دقت کنید 
بازشدن دو رشتۀ نوکلئوتیدی در محل این توالی های تنظیمی در فرایند رونویسی غیرممکن است. اما در فرایند همانندسازی مولکول دنا، 

می توان بازشدن دو رشتۀ پلی نوکلئوتیدی دنا را در محل این توالی های تنظیمی مشاهده کرد. 

َرمزه پایان

پلی پپتید
عامل آزادکننده
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 دقت کنید در تنظیم منفی رونویسی پروتئین مهارکننده مانع از آغاز فرایند رونویسی نمی شود. همانطور که می دانید مرحلۀ آغاز 
رونویسی، شامل شناسایی توالی راه انداز توسط آنزیم رنابسپاراز است. در تنظیم منفی رونویسی، پروتئین مهارکننده مانع از اتصال این آنزیم به 
توالی راه انداز نمی شود. بلکه مانع از حرکت آن بر روی نوکلئوتیدهای دنا می شود. بنابراین بخشی از فرایند رونویسی در تنظیم منفی بیان ژن 

نیز دیده می شود. 

ج این مورد هم در ارتباط با تنطیم مثبت در پروکاریوت ها و هم در ارتباط با تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها صادق است، در تنظیم 
تا به توالی راه انداز متصل شود. در یوکاریوت ها نیز  مثبت در پروکاریوت ها، پروتئین  فعال کننده به آنزیم رنابسپاراز کمک می کند 

پروتئین های عوامل رونویسی چنین کاری را برعهده دارند. 
د به تلۀ تستی این مورد نیز دقت کنید: 

 یکی از تله های تستی رایجی که در سواالت مربوط به تنطیم بیان ژن وجود دارد، این مورد است که محل اتصال یک مولکول را 

به نادرستی بیان کنند. به عنوان مثال توجه داشته باشید، مالتوز به 

پروتئین فعال کننده متصل می شود نه جایگاه اتصال فعال کننده! 

همچنین به عنوان مثال اگر به شکل کتاب درسی توجه کنید، مشاهده 

پروتئین  و  راه انداز  توالی  با  می تواند  رنابسپاراز  آنزیم  می کنید 

اتصال  جایگاه  به  اما  باشد!  داشته  فیزیکی  اتصال  فعال کننده 

فعال کننده و دی ساکارید مالتوز متصل نمی شود. 

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟4234
»به طور معمول در دستگاه تنفسی در ...................................«

1( اسبک ماهی، جهت جریان مولکول های آب از سمت خارهای آبششی به سمت رشته های آبششی می باشد.
2( زنبور عسل، وجود سطحی مرطوب در اندام تنفسی به منظور تبادل گازهای تنفسی با خون ضروری می باشد. 

3( جانور مورد مطالعۀ مچنیکو، گازهای تنفسی به منظور انجام تبادل باید از یک الیه از یاخته های پیکر جانور عبور کنند. 
4( جانوران بالغ با قلب سه حفره ای، مکش منفی ایجادشده در پی بازشدن حبابک ها، هوا را به درون شش ها هدایت می کند.

     1
از طریق  از تنفس آبششی استفاده می کنند. تبادل گازها  ماهی ها مانند اسبک ماهی 
در طرفین  آب  عبور  و  مویرگ ها  در  است. جهت حرکت خون  کارآمد  بسیار  آبشش 
تیغه های آبششی برخالف یکدیگر است. اگر به شکل کتاب درسی توجه داشته باشید 
مشاهده می کنید جهت حرکت آب در آبشش ها، از طرف خارهای آبششی به سمت 

رشته های آبششی می باشد. 
بررسی سایر گزینه ها: 

2 در همۀ جانداران به منظور تبادل گازها وجود سطحی مرطوب نیاز است. اما دقت 
داشته باشید در زنبور عسل که نوعی حشره است، تنفس نایدیسی وجود دارد. این نوع 
تنفس مستقل از سامانۀ گردش خون انجام می شود. به عبارتی تبادل گازها مستقیماً 

از لوله های نایدیسی با یاخته های بدن انجام می شود نه با خون! 
میبینید،  که  همان طور  کنید،  توجه  درسی  کتاب  شکل  به  نیز  مورد  این  برای   3
گازهای تنفسی به منظور تبادل با یاخته های پیکر ستارۀ دریایی و ورود به پیکر جانور 

از دوالیۀ یاخته ای عبور می کنند. 
4 دوزیستان پمپ فشار مثبت دارند، این جانوران به کمک ماهیچه های دهان و حلق 
و حرکتی شبیه قورت دادن هوا را به شش ها می رانند. پمپ فشار منفی در انسان دیده 
می شود. در این فرایند فشار مکشی ایجاد می شود که هوا را از محیط بیرون به درون 

شش ها هدایت می کند. 

فعال کننده
مالتوز

راه انداز

رنابسپاراز

جایگاه اتصال فعال کننده

ب) انجام رونویسی

سرخرگ
خروجی

سرخرگ ورودی
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نایژه ها که در داخلی ترین قسمت مشاهده 4334 به  بافتی دیوارۀ مجرای هدایت کنندۀ هوای دمی  از ساختار  الیه ای 
می شود، برخالف ........................ الیه هایی که در سمت خارج آن قرار گرفته اند، ........................... 

1( همۀ – واجد یاخته هایی با زوائد سیتوپالسمی به منظور جلوگیری از مواد مضر هوای دمی است. 
2( بعضی از – دارای مادۀ زمینه ای کمی در فضای میان یاخته های سازندۀ خود می باشد. 

3( بعضی از – واجد تعدادی یاختۀ پوششی با توانایی تشکیل غدۀ برون ریز می باشد. 
4( همۀ – در ساختار دیوارۀ تمامی مجاری دستگاه تنفسی دیده می شود. 

    1
صورت سوال چی میگه؟ منظور نای است. داخلی ترین الیه در ساختار بافتی دیوارۀ نای، الیۀ مخاطی است. 

همان طور که می دانید مخاط نای مژکدار است. یاخته های استوانه ای در الیۀ مخاطی نای معموالً دارای چندین مژک در سطح خود هستند. 
مژک ها زوائد سیتوپالسمی ریزی در سطح یاخته ها می باشند. باقی الیه ها در ساختار بافتی دیوارۀ نای فاقد مژک و زوائد سیتوپالسمی هستند. 

بررسی سایر گزینه ها: 
2 توجه داشته باشید، الیۀ مخاطی، از بافت پوششی مژکدار تشکیل شده است. بافت پوششی فاقد مادۀ زمینه ای می باشد. یاخته های 

بافت پیوندی واجد توانایی تولید و ترشح انواع رشته های پروتئینی کالژن و کشسان و مادۀ زمینه ای می باشند. 

 دقت کنید بافت پوششی معمواًل دارای فضای 

بین یاخته ای اندک هستند. حواستونو جمع کنید این مورد را با 

مادۀ زمینه ای جایگزین نکنند!! 

3 همانطور که در شکل کتاب درسی مشاهده می کنید، در 
الیۀ زیرمخاطی نای تعدادی غدۀ برون ریز مشاهده می شود. 

الیۀ مخاطی نای فاقد غده است. 
از 4 الیۀ مجزا تشکیل شده  نای  دیوارۀ  بافتی  4 ساختار 
الیۀ  اما  ندارد  وجود  غضروف  دیگر  نایژک ها،  در  است. 
ماهیچه ای همچنان مشاهده می شود. بنابراین عالوه بر الیۀ 
دیوارۀ  در ساختار  نیز می توانیم  را  ماهیچه ای  مخاطی، الیۀ 

مجاری گوناگون مشاهده کنیم. 

در فرایند انتخاب جفت در .......................... 4434
1( طاووس ها، نرها، گروهی از طاووس های ماده را انتخاب می کنند که رنگ درخشان و لکه های چشم مانند بیشتری بر روی پرهای 

خود دارند.
2( نوعی جیرجیرک همانند اسبک ماهی، تخمک به همراه مقداری مواد غذایی به درون حفره ای در بدن جنس نر منتقل می شود. 
3( طاووس ها، در فصل زادآودی به منظور جلب توجه جنس ماده، بال های طاووس نر طرح های پر نقش و نگاری پیدا می کند. 

4( نوعی جیرجیرک، جانور نر هزینۀ بیشتری را در فرایند تولید مثلی متحمل شده و انتخاب جفت را انجام می دهد. 
   4

همان طور که در متن کتاب درسی می خوانیم در نوعی جیرجیرک جانور نر هزینۀ بیشتری را در فرایند تولید مثل متحمل شده و لذا 
انتخاب جفت را انجام می دهد. این جانور کیسه ای شامل اسپرم به همراه مواد مغذی را به جانور ماده منتقل می کند. 

بررسی سایر گزینه ها: 
1 این مورد جابه جا بیان شده است. توجه داشته باشید در فرایند انتخاب جفت در طاووس ها، این طاووس های ماده هستند که 
انتخاب جفت را برعهده دارند. طاووس های ماده، گروهی از طاووس های نر را انتخاب می کنند که رنگ درخشان و لکه های چشم مانند 

بیشتری بر روی پرهای خود داشته باشند. 
2 همان طور که بیان کردیم در فرایند انتخاب جفت در این جانور، اسپرم ها به همراه مقداری مواد مغذی به جنس ماده منتقل 
می شوند. در اسبک ماهی برخالف جیرجیرک، تخمک از پیکر جنس ماده خارج شده و به درون حفره ای در بدن والد نر منتقل می شود. 
3 برای رد این گزینه باید دقت کافی به متن کتاب درسی داشته باشید! همان طور که در متن کتاب درسی می خوانیم، این طرح های 
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پر نقش و نگار بر روی دم  طاووس نر ایجاد می شود. )نه بال ها!!(

چند مورد، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟ 4534
»در فرایند همانندسازی DNA هسته ای یک یاختۀ استخوانی موجود در مرحلۀ S چرخۀ یاخته ای، .................... ممکن نیست.«

الف( تشکیل پیوندهای هیدروژنی میان نوکلئوتیدهای مکمل توسط نوعی آنزیم پروتئینی
ب( قرارگیری هر دو رشتۀ نوکلئوتیدی سازندۀ مولکول دنا )DNA( در جایگاه فعال آنزیم هلیکاز  

ج( کاهش فشردگی کروموزوم ها همزمان با جداسازی پروتئین های هیستونی در پی فعالیت برخی آنزیم ها 
  )DNA( مصرف مولکول  آب به منظور شکستن پیوندهای میان نوکلئوتیدهای مقابل دو رشتۀ سازندۀ مولکول دنا )د

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

موارد الف، ج و د عبارت را به درستی کامل می کنند. 
بررسی موارد: 

الف همان طور که می دانید تشکیل پیوندهای هیدروژنی به صورت خودبه خودی و بدون دخالت آنزیم ها انجام می شود. اما به منظور 
شکست پیوندهای هیدروژنی، آنزیم هلیکاز در همانندسازی فعالیت می کند و پیوند میان نوکلئوتیدهای مکمل در دو رشتۀ سازندۀ 

مولکول دنا را می شکند. 
ب این مورد ممکن است! همان طور که گفتیم شکست پیوندهای هیدروژنی میان دو رشتۀ مولکول دنا توسط آنزیم هلیکاز انجام 
می شود. بنابراین ابتدا هر دو رشتۀ مولکول دنا در جایگاه فعال این آنزیم پروتئینی قرار می گیرند و سپس پیوند هیدروژنی میان آن ها 

شکسته می شود. 
ج این مورد را تا کنون در چندین آزمون برایتان شرح دادیم. امیدوارم این بار در دام این گزینه نیفتاده باشی رفیق!! 

 نخستین اتفاق در همانندسازی مولکول دنا شکستن پیوندهای هیدروژنی میان دو رشتۀ مولکول دنا توسط آنزیم هلیکاز است. 

دقت کنید جداشدن پروتئین های هیستون از مولکول های دنا توسط آنزیم هایی به غیر از هلیکاز و پیش از شروع همانندسازی مولکول دنا رخ 

می دهد. همان طور که در صورت فرعی سوال مشاهده می کنید، اتفاقات فرایند همانندسازی مد نظر است نه پیش از آن!! 

د به منظور شکستن پیوندهای هیدروژنی میان دو رشتۀ مولکول دنا، مولکول آب مصرف نمی شود. همچنین توجه داشته باشید 
عبارتی مانند »آبکافت پیوندهای هیدروژنی و ...« نادرست است. 

به 4634 را  DNA، کدام گزینه عبارت زیر  به منظور همانندسازی مولکول های  انواع مدل های پیشنهادی  به  با توجه 
نادرستی کامل می کنند؟ 

»به طور معمول در ........................... مدل های همانندسازی DNA که طی آن دو رشتۀ پلی نوکلئوتیدی کاماًل جدید ساخته 
می شود، ..........................« 

1( همۀ - امکان شکست پیوندهای فسفودی استر مولکول DNA اولیه وجود ندارد. 
2( بعضی از - دو رشتۀ سازندۀ مولکول DNA اولیه در دو یاختۀ گوناگون قرار می گیرند.         

3( بعضی از - میان نوکلئوتیدهای مولکول DNA جدید و اولیه پیوند هیدروژنی برقرار می شود.  
4( همۀ – بین نوکلئوتید جدید و قدیمی در نوعی مولکول DNA پیوند فسفودی استر ساخته می شود.

  4
صورت سوال چی میگه؟ در همانندسازی به روش حفاظتی و نیمه حفاظتی دو رشتۀ پلی نوکلئوتیدی کاماًل جدید ساخته می شود. 

این مورد در ارتباط با هیچ کدام از این دو مدل همانندسازی درست نمی باشد. در همانندسازی غیرحفاظتی، میان نوکلئوتیدهای جدید 
و قدیمی پیوندهای فسفو دی استر برقرار می شود. 

بررسی سایر گزینه ها:
1  در همانندسازی به روش حفاظتی و نیمه حفاظتی، پیوندهای فسفو دی استر میان نوکلئوتیدهای مولکول دنای اولیه شکسته 
نمی شود. در همانندسازی غیرحفاظتی، نوکلئوتیدهای جدید و قدیمی در هر رشتۀ مولکول دنای تازه تشکیل شده دیده می شوند. به 

عبارتی در همانندسازی غیرحفاظتی امکان شکست پیوندهای فسفودی استر در مولکول دنای اولیه وجود دارد. 
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2 این مورد نیز تنها در ارتباط با همانندسازی نیمه حفاظتی درست است یعنی بعضی از مدل های همانندسازی که باید در نظر بگیریم!
3 این مورد در ارتباط با مدل حفاظتی نادرست است. اما در ارتباط با مدل نیمه حفاظتی صادق است.

در پی آسیب گویچه های قرمز انسان، کدام یک از  موارد زیر نمی تواند رخ بدهد؟4734
1( ذخیرۀ آهن در اندام سازندۀ لیپوپروتئین های کم چگال و پر چگال

2( تخریب یاختۀ خونی در یکی از مراکز تولید یاخته های اصلی دستگاه ایمنی
3( پاکسازی گویچه های قرمز مرده توسط گویچه های سفید دارای توانایی تراگذاری

4( افزایش میزان ورود نوعی ترکیب رنگی صفرا به خون و پدید آمدن زردی در بافت ها
     3

تقریباً یک درصد از گویچه های قرمز، روزانه تخریب شده و باید جایگزین شوند. تخریب یاخته های خونی آسیب دیده و مرده در طحال 
)یکی از مراکز تولید یاخته های اصلی دستگاه ایمنی - درستی گزینۀ 2( و کبد انجام می شود. آهن آزاد شده در این فرایند یا در کبد 
)اندام سازندۀ لیپوپروتئین های کم چگال و پر چگال - درستی گزینۀ 1( ذخیره می شود و یا همراه خون به مغز استخوان می رود و در 
ساخت دوبارۀ گویچه های قرمز مورد استفاده قرار می گیرد. همانطور که می دانید گویچه های قرمز مرده طی فعالیت درشت خوارها یا 
ماکروفاژهای درون کبد یا طحال تخریب می شوند. همانطور که می دانید ماکروفاژها توانایی تراگذاری ندارند )نادرستی گزینۀ 3(. به 
دنبال تجزیۀ هموگلوبین، بیلی روبین تولید می شود. هر چه میزان بیلی روبین در خون زیاد شود، امکان پدید آمدن زردی در بافت ها 

افزایش می یابد )درستی گزینۀ 4(.

در انسان، هر رگ خونی که محتویات قطورین مجرای لنفی را دریافت می کند، چه مشخصه ای دارد؟4834
1( به کمک دریچه های النه  کبوتری، جریان خون را به سمت قلب هدایت می کند.

2( خون تیره از همۀ عروق خارج کنندۀ خون از ناحیۀ گردن، به آن می ریزد.
3( در دیوارۀ آن، ضخامت الیۀ میانی از ضخامت الیۀ خارجی بیشتر است.

4( باقی مانده فشار سرخرگی باعث ادامۀ جریان خون در آن می شود. 
    4

صورت سوال چی میگه؟ رگ خونی که محتویات قطورین مجرای لنفی را دریافت می کند، سیاهرگ زیرترقوه ای چپ می باشد.

باقی مانده فشار سرخرگی طی دیاستول یا استراحت قلبی باعث ادامۀ جریان خون در سیاهرگ ها می شود. 
بررسی سایر گزینه ها:

1 دریچه های النه  کبوتری، در سیاهرگ های پایین تر از قلب )نه سیاهرگ زیرترقوه ای که در سطحی باالتر از قلب قرار دارد(، در 
هدایت جریان خون به سمت قلب نقش دارند. 

2 از ناحیه گردن دو سیاهرگ خارجی می شود، که یکی از این سیاهرگ ها به سیاهرگ زیر ترقوه ای راست و دیگری به سیاهرگ 
زیر ترقوه ای چپ، خون تیره وارد می کند.

بیشتر  پیوندی(  از ضخامت الیۀ خارجی )الیۀ  )نه سیاهرگ ها(، ضخامت الیۀ میانی )الیۀ ماهیچه ای(  3 در دیوارۀ سرخرگ ها 
است.

در زمانی از پتانسیل عمل که اختالف پتانسیل دو سوی غشای نورون حرکتی مثبت است، چند مورد رخ می دهد؟4934
الف( بیشتر شدن میزان نفوذپذیری غشای نورون به یون سدیم نسبت به یون پتاسیم

ب( بسته شدن کانال های دریچه دار سدیمی همزمان با بسته بودن کانال های نشتی پتاسیمی
ج( همزمان بودن ورود یون پتاسیم به میان یاختۀ )سیتوپالسم( یاختۀ عصبی و خروج یون سدیم از آن

د( هدایت پیام عصبی از یک قطعۀ رشتۀ عصبی به قطعۀ دیگر پس از باز شدن کانال های دریچه دار پتاسیمی
4 )4    3 )3    2 )2    1 )1

    2
صورت سوال پتانسیل صفر تا 30+ و پتانسیل 30+ تا صفر پتانسیل عمل را مدنظر قرار داده است.
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بررسی همۀ موارد:
توسط  سدیم  که  عمل  پتانسیل  باالرو  قسمت  در  الف 
نورون  سیتوپالسم  درون  به  سدیمی  دریچه دار  کانال های 
وارد می گردد، میزان نفوذپذیری غشای نورون به یون سدیم 

نسبت به یون پتانسیم بیشتر است. )درست(
ب کانال های نشتی سدیمی و پتاسیمی موجود در غشای 

نورون همواره باز اند. )نادرست(
ج ورود یون پتاسیم به سیتوپالسم یاختۀ عصبی و خروج 
یون سدیم از آن به صورت همزمان به فعالیت پمپ سدیم و 
پتاسیم اشاره دارد. در هنگام پتانسیل عمل همانند پتانسیل 

آرامش، این پروتئین فعال است. )درست(
برداشت  می توانیم  مقابل  شکل  های  به  توجه  با  د 
از طریق  ابتدا در یک قطعۀ رشتۀ عصبی، سدیم  کنیم، 
نورون  سیتوپالسم  وارد  سدیمی  دریچه دار  کانال های 
سوی  دو  پتانسیل  اختالف  رسیدن  با  سپس  شده، 
سدیمی  دریچه دار  کانال های   ،  +30 به  نورون  غشای 
در یک قطعۀ رشتۀ عصبی بسته شده، سپس کانال های 
از  پس  می شوند.  باز  قطعه  آن  در  پتاسیمی  دریچه دار 
این اتفاقات در یک قطعۀ عصبی، در قطعۀ جلوتر رشتۀ 
پیام عصبی  و  باز شده  کانال دریچه دار سدیمی  عصبی، 
به این جمالت  با توجه  به قطعۀ جلوتر هدایت می شود. 
قطعۀ  یک  از  عصبی  پیام  هدایت  بگوییم  می توانیم 
باز( شدن  )نه  بسته  از  قطعۀ دیگر پس  به  رشتۀ عصبی 

می دهد. رخ  پتاسیمی  دریچه دار  کانال های 

با در نظر گرفتن انعکاس عقب کشیدن دست به هنگام نزدیک شدن دست به جسم داغ، در همۀ سیناپس هایی 5034
که در بخش خاکستری نخاع دیده می شوند، کدام یک از موارد زیر روی می دهد؟

1( در پی آزاد شدن هر ناقل عصبی، یک موج تحریکی در دو سوی غشای یاختۀ پس سیناپسی ایجاد می گردد.
2( اولین یاختۀ عصبی رها کنندۀ ناقل عصبی به فضای سیناپسی، تنها با یک نورون فاقد غالف میلین سیناپس دارد.

3( یاختۀ پس سیناپسی، با آزاد کردن ناقل عصبی سبب بازگشت یون کلسیم به شبکۀ آندوپالسمی یاختۀ ماهیچه ای می شود.

4( با رسیدن پتانسیل عمل به انتهای هر یاختۀ پیش سیناپسی، فسفولیپید های غشای نورون و ریزکیسه   به یک دیگر می چسبند.
    4

صورت سوال چی میگه؟ همۀ سیناپس هایی که در هنگام انعکاس عقب کشیدن دست در پی نزدیک شدن دست به جسم داغ درون بخش 

خاکستری نخاع دیده می شوند؛ شامل چهار سیناپس )سیناپس بین نورون حسی با دو نورون رابط، سیناپس بین یک نورون رابط با نورون حرکتی 

مربوط به انقباض ماهیچۀ دوسر بازو و سیناپس بین یک نورون رابط با نورون حرکتی مربوط به انقباض ماهیچۀ سه سر بازو( می باشد. 

در همۀ سیناپس های گفته شده، ناقل عصبی آزاد می شود. با در نظر گرفتن انعکاس عقب کشیدن دست به هنگام نزدیک شدن دست 
به جسم داغ، با رسیدن پتانسیل عمل به پایانۀ آکسونی هر یاختۀ پیش سیناپسی، ریزکیسۀ حاوی ناقل عصبی با غشای نورون در 
پایانۀ آکسونی ادغام می شود و فرایند برون رانی رخ می دهد. طی برون رانی ناقل عصبی، فسفولیپید های غشای نورون و ریزکیسه   به 

یک دیگر می چسبند.
بررسی سایر گزینه ها:

1 در هنگام انعکاس عقب کشیدن دست در پی نزدیک شدن دست به جسم داغ، نورون حرکتی مربوط به انقباض ماهیچۀ سه سر 
بازو، ناقل عصبی آزاد نمی کند و اینگونه ماهیچۀ سه سر بازو در حال استراحت است. برای اینکه ناقل عصبی از نورون حرکتی مربوط 
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این  باید  نشود؛  آزاد  بازو  سه سر  ماهیچۀ  انقباض  به 
یاختۀ عصبی تحریک نشود؛ بنابراین در سیناپس بین 
نورون رابط با نورون حرکتی مربوط به انقباض ماهیچۀ 
سه سر بازو، ناقل عصبی مهاری آزاد می گردد. طی آزاد 
یاختۀ  ناقل عصبی مهاری، در دو سوی غشای  شدن 

پس سیناپسی، موج تحریکی ایجاد نمی گردد!
نورون  می بینید؛  مقابل  شکل  در  که  همانطور   2
فاقد غالف  )نورون  رابط  نورون  )نه یک(  با دو  حسی 

میلین( سیناپس برقرار می کند.
3 همانطور که در توضیحات ارائه شده برای گزینۀ 
انعکاس  هنگام  در  بازو  سه سر  ماهیچۀ  شد،  گفته   1

عقب کشیدن دست در پی نزدیک شدن دست به جسم داغ در حالت استراحت است. خارج شدن یون کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی 
یاختۀ ماهیچه ای به هنگام اتصال ناقل عصبی به گیرندۀ خود در یاختۀ ماهیچه ای صورت می  گیرد. بازگشت یون کلسیم به شبکۀ 

آندوپالسمی یاختۀ ماهیچه ای، بدون دخالت ناقل عصبی انجام می گردد!

انقباض ماهیچه دوسر
استراحت ماهیچه

سه سر

گیرندة حسى پوستریشۀ پشتى

ریشۀ شکمى

عقب کشیدن دست
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