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11 چند1مورد1عبارت1زیر1را1به1طرز1نامناسبی1تکمیل1می1کند؟1-
با1ثابت1ماندن1تعداد1اتم1های1کربن،1در1تعداد1الکترون1های1نوعی1ترکیب1 »1در1یک1یاختة1پارانشیمی1تولیدکنندة1گلوکز،1هر1گاه1

سه1کربنی1تغییر1ایجاد1می1شود،1.................1«1
الف(1نوعی1ترکیب1شیمیایی1آلی1با1خاصیت1اسیدی1از1ترکیب1سه1کربنی1ایجاد1می1شود.1

ب(1رایج1ترین1شکل1انرژی1درون1یاخته1در1تعداد1گروه1های1فسفات1خود1تغییر1ایجاد1می1کند.1
ج(1از1تعداد1الکترون1های1موجود1در1ساختار1NADPH1کاسته1می1شود.1

د(1نوعی1آنزیم1درون1یاخته1ای،1گروه1فسفات1نوعی1ترکیب1کربن1دار1را1به1این1مولکول1سه1کربنه1متصل1می1کند.1
 ۱ )۴    ۲ )۳    ۳ )۲     )۱

21 با1توجه1به1مطالب1فصل1های1۵1و1۶1زیست1شناسی1۳1کدام1گزینه،1عبارت1زیر1را1به1نادرستی1تکمیل1می1کند؟11-
»فقط1در1یکی1از1واکنش1های1چرخه1ای1یک1یاختة1نگهبان1روزنه1..................1می1شود.«1

۱( همزمان با انتقال الکترون به نوعی ترکیب سه کربنی، نوعی ترکیب آلی دچار اکسایش
۲( به دنبال شکستن نوعی پیوند اشتراکی در یک ترکیب کربن دار، مولکول کربن دی اکسید، آزاد 

۳( بدون تغییر در تعداد فسفات های نوعی ترکیب، یک ترکیب شیمیایی هم کربن با آن، بالفاصله تولید
۴( مولکولی نوکلئوتیدی و سه فسفاته به دنبال اتصال یک گروه فسفات از نوعی ترکیب آلی به مولکولی واجد قند ریبوز، تشکیل

۳1 به1منظور1بررسی1میزان1تاثیر1رنگیزه1های1فتوسنتزی1در1میزان1فتوسنتز،1از1نوعی1جاندار1استفاده1می1شود.1چند1مورد،1مشخصة1-
این1جاندار1و1آزمایش1انجام1شده1را1به1طرز1نادرستی1بیان1کرده1است؟1

الف(1اندامک1های1دوغشایی1موثر1در1فتوسنتز1در1آن1ها،1به1صورت1ساختارهای1کروی1شکل1دیده1می1شوند.1
ب(1در1بازة1۵001تا1۶001نانومتر،1خروج1الکترون1از1مرکز1واکنش1فتوسیستم1P۶801در1کمترین1مقدار1خود1است.1

ج(1میزان1آزادسازی1مولکول1های1اکسیژن1در1طول1موج1مربوط1به1رنگ1زرد1بیشتر1از1طول1موج1مربوط1به1رنگ1آبی1است.1
د(1بازه1ای1که1در1آن1بیشترین1میزان1توانایی1جاندار1در1تولید1مولکول1های1سه1کربنی1چرخة1کالوین،1به1طول1موج1۴001نزدیک1تر1از1طول1

موج1۷001است.
 ۴ )۴    ۳ )۳    ۲ )۲    ۱ )۱

۴1 چند1مورد،1عبارت1مقابل1را1به1طور1مناسب1کامل1می1کند؟1»در1بدن1انسان،1...................1سبب1می1شود1تا1.................1یابد.«-
الف(1کافی1نبودن1منابع1گلوکز1در1اندام1برون1ریز1قرار1گرفته1بر1روی1بخشی1از1معده1– میزان1بازگشت1مایعات1از1بافت1به1خون،1کاهش

ب(1از1بین1رفتن1یاخته1های1جزایر1النگرهانس1توسط1دستگاه1ایمنی1– افزوده1شدن1فسفات1به1دو1کربن1انتهایی1گلوکز،1افزایش
ج(1افزایش1ترشح1برخی1از1هورمون1های1بزرگ1ترین1غدة1درون1ریز1ناحیة1گردن1– تولید1نوعی1ریبونوکلئوتید1در1راکیزه،1افزایش
د(1مهار1شدن1آنزیم1های1درگیر1در1فرایندهای1گلیکولیز1و1چرخة1کربس1– میزان1تولید1شکل1رایج1انرژی1در1این1مراحل،1افزایش

۴ )۴    ۳ )۳    ۲ )۲    ۱ )۱
۵1 با1توجه1به1زنجیرة1انتقال1الکترون1مربوط1به1اندامک1راکیزه،1کدام1گزینه1عبارت1زیر1را1به1درستی1کامل1می1کند؟-

»1می1توان1گفت1...............1که1الکترون1های1مربوط1به1ترکیب1............1را1دریافت1می1کند،1عالوه1بر1............1«
۱( نخستین پروتئینی – FADH۲ – شناخته شدن به عنوان آ ب دوست ترین پروتئین زنجیره، نوعی مولکول مرتبط به ژن محسوب می گردد.

۲( دومین پروتئینی – FADH۲ – قرارگیری در حد فاصل بین دو پروتئین غیرسراسری، در تولید مولکول آب در دو فرایند مختلف نقش غیرمستقیم دارد.

۳( نخستین پمپی – NADH – عدم دریافت الکترون از نوع دیگر حامل های تولیدی راکیزه، توسط رناتن های فضای بین دو غشا ساخته می شود.

۴( سومین پمپی – NADH – تغییر در شیب غلظت یون هیدروژن، الکترون ها را به منظور تشکیل مولکول آب به یون های اکسید منتقل می کند.
۶1 کدام1گزینه،1در1خصوص1واکنش1های1آنزیمی1مربوط1به1مصرف1استیل1کوآنزیم1A1در1گیرنده1های1بویایی1انسان،1عبارت1زیر1را1به1-

درستی1کامل1می1کند؟
»در1هر1مرحله1ای1از1این1فرایند1که1نوعی1مولکول1....................1تولید1می1گردد،1.....................11می1شود.«

۱( تغییر دهندة رنگ محلول برم تیمول بلو رقیق از رنگ آبی به زرد – از تعداد ترکیبات پنج کربنة راکیزه کاسته
۲( چهار کربنه در مجاورت مولکول های منتقل کنندة اطالعات در یاخته – نوعی ترکیب واجد بیش از سه اتم کربن، مصرف

۳( الزم برای حفظ ویژگی های جانداران – نوعی مولکول حامل با انتقال الکترون  های خود به ترکیبی کربن دار، دچار اکسایش 
۴( دارای شش اتم کربن – مولکول آب به منظور تجزیة پیوند بین استیل و ترکیب معدنی کمک کننده به فعالیت آنزیم ها، مصرف
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آزمون آنالین زیستاز

۷1 عبارت1زیر،1توسط1چند1مورد1به1درستی1کامل1می1گردد؟-
»از1مشخصه1های1هر1فرایندی1در1یاخته1های1گیاهان1C۳1که1در1آن1..................1ساخته1می1شود،1می1توان1به1.............1اشاره1نمود.«

1ATP11در1راکیزه1-11مصرف1اکسیژن1و1تولیدCO211الف(1مولکول
1CO211در1این1چرخه1از1واکنش1ها1و1مصرفATP1ب(1گلوکز1–تولید

ج(1اکسیژن1– انتشار1یون11هیدروژن1به1فضای1داخلی1تیالکوئید1
ATP1د(1ترکیب1سه1کربنی1بدون1فسفات1– عدم1تولید1مولکول

۴ )۴    ۳ )۳    ۱ )۲ ۱( صفر   

81 کدام1گزینه،1عبارت1زیر1را1به1درستی1کامل1نمی1کند؟-
»1می1توان1گفت1که1...................1از1نظر1...................1به1یکدیگر1شباهت1و1از1نظر1..................1با1یکدیگر1تفاوت1دارند.«

۱( مسیر اول آنزیمی تثبیت کربن در ذرت و گلیکولیز – مصرف نمودن اسید سه کربنه – امکان انجام در یاخته های غالف آوندی
۲( تنفس نوری و تثبیت کربن در گیاه گل رز – مصرف نوعی ترکیب پنج کربنة دو فسفاته – انجام شدن در بیش از یک اندامک یاخته
۳( چرخة کربس و مسیر اول آنزیمی تثبیت کربن در آناناس – امکان انجام در شب - آزاد کردن کربن  دی اکسید از ترکیب پنج کربنه

۴( تخمیر موثر در فرایند ورآمدن خمیر و چرخة کالوین – ساخت نوعی ترکیب بدون تغییر در تعداد کربن ترکیب قبل – عدم مصرف اکسیژن

91 چند1عبارت،1می1توانند1در1رابطه1با1واکنش11هایی1که1باعث1آزادسازی1کربن1دی1اکسید1از1ترکیبات1آلی1می1شوند،1صادق1باشند؟-
الف(1قرارگیری1نوعی1مادة1فاقد1کربن1در1جایگاه1فعال1آنزیم1ریبولوز1بیس1فسفات1کربوکسیالز-اکسیژناز
ب(1انتقال1الکترون1های1آزادشده1از1نوعی1حامل1الکترونی1تولید1شده1در1قندکافت،1به1ترکیبی1سه1کربنی

ج(1تجزیة1مولکول1های1ATP1برای1تأمین1انرژی1الزم1جهت1تبدیل1اسیدهای1سه1کربنی1به1قندهای1سه1کربنی
NAD+11پس1از1انتقال1الکترون1های1پیرووات1به1مولکول،A1د(1تولید1نوعی1ترکیب1آلی1متصل1شونده1به1کوآنزیم

۴ )۴    ۳ )۳    ۲ )۲    ۱ )۱

101 کدام1گزینه،1عبارت1زیر1را1به1طور1مناسب1تکمیل1می1کند؟-
»به1طور1معمول،1افزایش1ترشح1نوعی1عامل1محرک1رشد1در1گیاهان1که1................،1احتمال1بازسازی1پذیرندة1الکترونی1فرایند1گلیکولیز1

در1مادة1زمینه1ای1سیتوپالسم1یاخته1ها1را1.................1می1دهد.«
۱( از رویش دانه رست و جوانه های گیاه در شرایط نامساعد محیطی مانند خشکی ممانعت می کند – کاهش

۲( باعث افزایش رسیدگی میوه ها شده و توسط بافت های آسیب دیدة گیاه نیز تولید می شود – افزایش
۳( برای تکثیر رویشی گیاهان با استفاده از قطعه هایی از ساقه در خاک یا آب به کار می رود – افزایش

۴( باعث تجزیة الیة گلوتن دار در بافت آندوسپرم دانه و تولید آنزیم های گوارشی می شود – کاهش 
111 کدام1عبارت،1در1رابطه1با1فرایندهای1تنفس1در1جانداران1مختلف1صحیح1است؟-

۱( هر گیاهی که در شرایط غرقابی رشد می کند، با تشکیل شش ریشه، اکسیژن مورد نیاز یاخته های خود را تأمین می کند.
۲( هر عاملی که باعث کاهش غلظت اکسیژن در محیط شود، رونویسی از ژن های آنزیم های فرایند تخمیر را افزایش می یابد.

۳( هر جاندار پروکاریوتی که تخمیر الکتیکی انجام می دهد، در تولید فراورده های غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.
۴( هر مقدار از غلظت فراورده های فرایند تخمیر الکلی در یاخته های گیاهی، منجر به مرگ آن یاخته ها می شود.

121 قرار1- استفاده1 مورد1 متفاوت1 صنایع1 در1 که1 دوازدهم1 زیست1 1۵ فصل1 در1 شده1 مطرح1 تخمیر1 فرایندهای1 انواع1 مشترک1 ویژگی1
می1گیرند،1در1کدام1گزینه1به1درستی1عنوان1شده1است؟

۱( انتقال الکترون های حاصل از اکسایش مولکول NADH به ترکیبی دو کربنی
۲( تولید دو نوع مولکول آلی تک فسفاته حین تجزیة ترکیب قندی سه کربنی
۳( جداسازی یک کربن به صورت مولکول کربن دی اکسید از مولکول پیرووات

۴( بازسازی نخستین پذیرندة الکترون در قندکافت حین تولید ترکیب نهایی واکنش
1۳1 به1منظور1تثبیت1مولکول1های1CO21در1گیاه1گل1رز،1هر1ترکیب1.................-

۱( قند تک فسفاته، ماهیت متفاوتی یکسانی با مولکول های قبلی خود در چرخة واکنش دارد.
۲( کربن دار تک فسفاته، در پی فعالیت نوعی آنزیم، ترکیبی با خاصیت قندی به وجود می آورد.

۳( کربن دار دوفسفاته، همزمان با مصرف نوعی ترکیب قندی غیرنوکلئوتیدی ایجاد می شود. 
۴( پنج کربنة فسفات دار، همزمان با شکسته شدن پیوند میان دو گروه فسفات تولید می شود.
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1۴1 چند1مورد1برای1تکمیل1عبارت1زیر1مناسب1است؟-
»1فتوسیستم121برخالف1فتوسیستم1،11...................1«

الف(1الکترون1ها1را1از1سمت1دارای1pH1کمتر1دریافت1می1کند.
ب(1در1سطح1داخلی1خود،1انرژی1فعال1سازی1نوعی1واکنش1را1می1کاهد.

ج(1الکترون1های1خود1را1از1اجزای1بیشتری1از1زنجیرة1انتقال1الکترون1عبور1می1دهد.
د(1الکترون1ها1را1به1زنجیرة1انتقال1الکترون1کاهش1دهندة1غلظت1پروتون1بستره1منتقل1می1کند.1
۴ )۴    ۳ )۳    ۲ )۲    ۱ )۱

1۵1 با1توجه1به1گیاه1گل1رز،1کدام1گزینه1جملة1زیر1را1از1نظر1درستی1یا1نادرستی1به1طور1متفاوتی1پر1می1کند؟-
»در1فرایندهای1..............1فتوسنتز،1.................1فقط...............1صورت1می1گیرد.«

۱( مستقل از نور - آزاد شدن گروه فسفات به بسترة نوعی اندامک دو غشایی - بالفاصله بعد از اکسایش نوعی مولکول نوکلئوتیدی
ATP ۲( مستقل از نور - افزایش سطح انرژی نخستین ترکیب سه کربنی تولیدشده - در پی تجزیة پیوند فسفات - فسفات در مولکول

۳( وابسته به نور - افزایش غلظت یون های هیدروژن در فضای داخلی تیالکوئید – در طی کاهش غلظت یون های هیدروژن در بسترة سبزدیسه
۴( وابسته به نور - دریافت الکترون از نوعی مادة معدنی - توسط فتوسیستم دارای سبزینة a جذب کنندة حداکثر طول موج 680 در مرکز واکنش 

1۶1 کدام1گزینه1در1ارتباط1با1آنزیم1شروع1کنندة1فرایندهای1چرخة1کالوین1نادرست1است؟-
۱( هر پیش مادة آن، دارای عنصر اکسیژن در ساختار خود می باشد. 

۲( هر یاختة فتوسنتزکننده، در بسترة سبزدیسة خود این آنزیم را دارد.
۳( هر فراوردة آن بدون نیاز به آنزیم، تبدیل به ۲ ترکیب آلی می شود. 

۴( هر گاز مکمل جایگاه فعال آن، می تواند از روزنه های هوایی عبور کند.

1۷1 کدام1مطلب،1کامل1کنندة1مناسبی1برای1عبارت1زیر1است؟-
»به1طور1معمول،1یکی1از1شرایط1..................1است.«

۱( تولید مولکول CO۲ در سیتوپالسم یاخته های گیاهی، افزایش تعداد الکترون موجود در ساختار پیرووات
۲( افزایش مقدار یون بیکربنات انتقال یافته به درون شش ها، کاهش اکسایش محصول نهایی قندکافت در ماهیچه ها

۳( بازسازی مولکول  +NAD در سیتوپالسم یاخته  پارانشیمی گیاه لوبیا، کاهش فاصلة میان دو یاختة نگهبان روزنه مجاور یکدیگر 
۴( کاهش فعالیت پمپ موثر در انتقال مولکول سه کربنه به درون میتوکندری یاخته های کالنشیمی، افزایش غلظت گاز O۲ درون گیاه

181 کدام1گزینه،1در1مورد1واکنش1های1فتوسنتزی1در1گیاه1آلبالو،1محتمل1است؟-
۱( برگشت الکترون های پرانرژی موجود در مرکز واکنش فتوسیستم ۲ به مدار اصلی خود

۳( جبران کمبود الکترونی سبزینة P700 در پی تجزیة نوری مولکول های آب در فتوسیستم ۲
۴( قرارگیری تعداد برابری از الکترون و پروتون در ساختار +NADP به منظور تولید حامل الکترون

۲( زیادشدن اختالف غلظت یون هیدروژن بین دو سمت غشای تیالکوئید بر اثر تجربة نوری مولکول آب

191 با1در1نظر1گرفتن1اجزای1هر1دو1نوع1زنجیرة1انتقال1الکترون1غشای1تیالکوئید،1کدام1مورد1برای1تکمیل1جملة1زیر1مناسب1است؟-
»عضوی1در1زنجیرة1انتقال1الکترون1بین1.................1که1نسبت1به1سایر1اعضای1این1زنجیره،1..................1نمی1تواند1...............«

۱( فتوسیستم ۱ و ۲ – در فاصلة دورتری نسبت به فتوسیستم ۱ قرار دارد – بیشترین خاصیت آبگریزی را داشته باشد.
۲( فتوسیستم ۱ و +NADP - دارای سطوح نامنظم بیشتری در ساختار خود است – انواعی از حاملین الکترون را تولید کند.

۳( فتوسیستم ۱ و ۲ – اندازة بزرگ تری دارد – با مصرف انرژی الکترون های  P680، پروتون را در خالف جهت شیب غلظت جابه جا کند.
۴( فتوسیستم ۱ و +NADP - زود تر الکترون دریافت می کند – تنها در تماس با بخش آبدوست فسفولیپیدهای تیالکوئید مشاهده شود.

201 در1واکنش1های1مربوط1به1چرخة1کالوین،1در1حد1فاصل1.................1انتظار1نیست.-
۱( مصرف قندهای سه کربنه تا تولید اسیدهای سه کربنه، شکستن پیوند میان دو گروه فسفات، قابل

۲( تشکیل نخستین ترکیب پایدار تا خروج تعدادی مولکول سه کربنی از چرخه، افزایش غلظت فسفات های آزاد، دور از
۳( تشکیل نخستین پیوند کربن – کربن در نوعی ترکیب تا تولید قندهای سه کربنه، مصرف مولکول ADP، دور از

۴( قرارگیری CO۲ در جایگاه فعال روبیسکو تا تولید قند پنج کربنة تک فسفاته، تولید و مصرف انواعی از ترکیبات سه کربنه، قابل
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211 کدام1گزینه،1به1منظور1تکمیل1عبارت1زیر1نامناسب1است؟-
»به1طور1معمول،1..................1می1تواند1در1..................1نقش1داشته1باشد.«

۱( افزایش غلظت گاز CO در محیط داخلی همانند ورود سیانید به درون میتوکندری – جلوگیری از انتقال الکترون به اکسیژن
۲( عبور الکل از یاخته های سد خونی مغزی همانند بیان نامناسب گروهی از ژن های دنای حلقوی – افزایش فعالیت رادیکال های آزاد

۳( حملة رادیکال های آزاد به DNA میتوکندری برخالف اتصال یاختة کشندة طبیعی به یاختة سرطانی – بروز پدیدة بافت مردگی )نکروز(
۴( برخی از ترکیبات کروموپالست یاخته های گیاهی برخالف ترکیبات رنگی ذخیره شده در واکوئول ها – جلوگیری از تخریب مولکول زیستی

221 چند1مورد1عبارت1زیر1را1به1نادرستی1کامل1می1کنند؟1-
»در1گیاهانی1که1واجد1تقسیم1بندی1مکانی1برای1تثبیت1کربن1هستند،1فقط1.....................1«1

الف(1در1یاخته1های1غالف1آوندی،1امکان1خروج1الکترون1از1مرکز1واکنش1فتوسیستم1های1P۶801وجود1دارد.1
ب(1به1دنبال1بازشدن1روزنه1های1هوایی1در1شب،1مولکول1های1CO21به1صورت1ترکیبی1اسیدی1تثبیت1می1شوند.

ج(1در1یاخته1های1احاطه1کنندة1آوندهای1چوبی1و1آبکش،1امکان1خروج1CO21از1نوعی1واکنش1درون1یاخته1ای1وجود1دارد.
د(1از1طریق1کانال1های1سیتوپالسمی،1امکان1انتقال1مولکول1های11چهارکربنة1اسیدی1از1غالف1آوندی1به1یاخته1های1میانبرگ1وجود1دارد.

 ۴ )۴    ۳ )۳    ۲ )۲    ۱ )۱

2۳1 کدام1گزینه1مشخصة1مشترک1دو1مرحلة1آنزیمی1تثبیت1کربن1در1گیاه1ذرت1را1به1طور1درستی1بیان1می1کند؟1-
۱( فراورده های حاصل از انتقال الکترون به اسیدهای سه کربنی، از واکنش های چرخه ای در سبزدیسه خارج می شوند. 

۲( مولکول های کربن دی اکسید در پی فعالیت کاتالیزورهای زیستی در ترکیبی آلی و اسیدی تثبیت می شوند. 
۳( به دنبال ترکیب مولکول های آلی دوفسفاته با CO۲، نخستین ترکیب تولیدی پایدار است. 
۴( در شب با بازبودن روزنه های هوایی گیاه و تبادل مولکول های O۲ و CO۲ انجام می شود. 

2۴1 با1درنظر1داشتن1مطالب1کتاب1درسی،1کدام1گزینه1عبارت1زیر1را1به1نحو1متفاوتی1از1سایر1گزینه1ها1کامل1می1نماید؟-
»به1طور1معمول1.......................1گیاهانی1که1توانایی1تولید1نوعی1ترکیب1اسیدی1و1چهارکربنه1در1یاخته1های1میانبرگ1خود1را1دارند،1

»......................
۱( همة – با نگه داشتن غلظت زیادی از مولکول های O۲ در محیط فعالیت آنزیم روبیسکو، از تنفس نوری جلوگیری می کنند.

۲( همة – مرحلة دوم فرایند تثبیت کربن را همزمان با افزایش فشار تورژسانسی یاخته های نگهبان روزنه انجام می دهند.
۳( بعضی از – انواعی از ترکیبات فسفات دار با تعداد کربن متفاوت را در یاخته های میانبرگ خود تولید می کنند. 

۴( بعضی از – واجد برگ یا ساقة گوشتی و پر آب هستند که ترکیبات ذخیره کنندة آب در واکوئول دارند.

2۵1 چند1مورد1برای1تکمیل1عبارت1زیر1نامناسب1است؟-
»باکتری1هایی1که1در1ساقة1گونرا،1نیتروژن1مولکولی1را1به1یون1های1آمونیوم1تبدیل1می1کنند،1توانایی1........................1را1دارند.«

الف(1در1عدم1حضور1نور،1تولید1ترکیبات1آلی1از1مواد1معدنی1درون1سیتوپالسم
ب(1تولید1مولکول1های1هیدروژن1سولفید1همزمان1با1انجام1واکنش1های1فتوسنتزی1

ج(1خارج1کردن1الکترون1از1رنگیزه1های1باکتریوکلروفیل1در1مرکز1واکنش1فتوسیستم1ها1
د(1تولید1انواعی1از1مولکول1های1سه1کربنه1و1تک1فسفاته1در1واکنش1های1چرخه1ای1درون1سبزدیسه

۱ )۴     ۲ )۳    ۳ )۲    ۴ )۱

2۶1 کدام1گزینه،1عبارت1زیر1را1به1درستی1کامل1می1کند؟-
»1نوعی1جانور1مطرح1شده1در1کتاب1درسی1که1در1شرایط1طبیعی1جانور1حاصل1از1انجام1بکرزایی1توسط1آن،1در1یاخته1های1مسیر1

گامت1زایی1خود1نمی1تواند1فام1تن1ها1را1از1طول1در1کنار1یکدیگر1قرار1دهد،1......................1«
۱( از مواد ایجاد کنندة پاسخ های رفتاری، برای هشدار خطر حضور شکارچی به افراد هم گونة خود استفاده می کند.

۲( با گره های عصبی حاضر در هر بند از بدن خود، فّعالیت یاخته های ماهیچه ای آن بخش را تنظیم می نماید.
۳( توسط گیرنده های حاضر در ساختار واحد بینایی خود، وظیفة پردازش نهایی پرتوهای فرابنفش دریافتی را دارد. 

۴( پیش از ورود مستقیم نوعی مایع به فضای بین یاخته ای، قسمت اعظم آن را از درون مویرگ های خود عبور می دهد.

زیست شناسی پایه
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2۷1 به1طور1معمول1درارتباط1با1مراحل1تولید1اسپرم1در1مردان،1هردو1یاختة1..........1؛1اما1فقط1در1یکی1از1این1دو1یاخته1.........1.-
۱( اسپرماتوسیت ثانویه و اسپرماتید، یک جفت سانتریول  اطراف هستة خود دارند - زوائد سیتوپالسمی برای اتصال به یاخته های دیگر، دیده می شود

ماندن  با هم  احتمال خطای   - دارند  در هستة خود  تقسیم، ۹۲ کروماتید  از شروع  پیش  بالفاصله  اولیه  اسپرماتوسیت  و  اسپرماتوگونی   )۲
کروموزوم ها در انجام فرآیند تقسیم وجود دارد

۳( اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتوسیت ثانویه، دارای کروموزوم های دوکروماتیدی هستند - پس از انجام تقسیم، تعداد کروموزوم ها نصف خواهد شد
۴( سرتولی و اسپرماتید، گیرنده های دریافت کنندة هورمون FSH را در سطح غشای خود دارند - توانایی بیگانه خواری باکتری ها وجود دارد

کدام1گزینه1به1منظور1تکمیل1عبارت1زیر1مناسب1است؟281-1
»نوعی1غدة1ضمیمه1در1دستگاه1تولید1مثلی1یک1مرد1بالغ1که1...................1«1

۱( به صورت منفرد قابل مشاهده است، در فوقانی ترین بخش خود، به محل اتصال میزنای به مثانه متصل است.
۲( به صورت ساختاری کیسه ای شکل در پشت مثانه واقع است، فاقد توانایی ترشح ترکیبات خود به مجرای میزنای می باشد.
۳( مجرای میزراه را از خود عبور می دهد، قطعا با آزادسازی ترکیبات پرانرژی، در زنش درست تاژک اسپرم نقش ایفا می کند.

۴( ترشحاتی با خاصیت قلیایی دارد، به طور حتم در سطحی پایین تر از نخستین بخش وسیع در ساختار مجرای میزراه دیده می شود. 
291 چند1مورد،1عبارت1زیر1را1به1درستی1کامل1می1کند؟-

»در1ارتباط1با1تولیدمثل1در1جانوران1مختلف،1هیچ1گاه1امکان1ندارد1که1..................1«
الف(1یک1جانور1واجد1دفاع1اختصاصی1و1یک1جانور1فاقد1آن،1دارای1یک1نوع1تولیدمثل1جنسی1مشابه1باشند.

ب(1نوعی1جانور1مادة1واجد1اندام1های1تخصص1یافتة1دستگاه1تولیدمثلی،1گامت1را1از1درون1بدن1خود1خارج1نماید.
ج(1جانوری1فاقد1ساختار1اسکلت1درونی،1دارای1نوعی1اندام1مشابه1با1بزرگترین1اندام1دستگاه1تولیدمثلی1زنان1باشد.

د(1در1نتیجة1شرکت1نمودن1نوعی1جانور1تک1الد1در1لقاح،1جانوری1با1تعداد1مجموعة1فام1تنی1متفاوت1با1آن1متولد1شود.
۴( صفر    ۳ )۳    ۲ )۲    ۱ )۱

۳01 کدام1گزینه،1برای1تکمیل1عبارت1زیر1مناسب1است؟-
»1در1دنیای1زنده1...............1را1می1توان1به1نوعی1نحوة1لقاح1در1جانوران1نسبت1داد1که1.....................1«

۱( وقوع لقاح در نخستین جانوران دارای سامانة گردش مضاعف – مواد شیمیایی، در تعیین زمان آغاز آن فاقد نقش می باشند.
۲( بروز بعضی رفتارها مانند رقص عروسی - گروهی از عوامل مؤثر بر حرکات روزنه های هوایی در گیاهان، در انجام آن دخالت دارند.

۳( نیازمندی دستگاه  تولیدمثلی به اندام های تخصص یافته – همواره پس از انجام آن، نوزاد از طریق واژن فرد ماده از بدن خارج می شود.
۴( وارد شدن هم زمان گامت  از والدین به محیط – در اثر افزایش کودهای شیمیایی در محیط آن ها، رشد بیشتری نسبت به سایر جانداران دارند.

۳11 کدام1مورد،1برای1تکمیل1عبارت1زیر1مناسب1است؟-
»در1نوعی1کرم1هرمافرودیت1که1در1آن1لقاح1دو1طرفی1انجام1..................1«

۱( نمی شود، رحم، در طرفین خود دارای ساختارهای لوله مانند طویلی می باشد.
۲( می شود، دو جانور، تنها از طریق یک بخش از بدن خود به یکدیگر متصل می گردند.

۳( می شود، یک هفته پس از ورود عوامل بیماری زا به بدن، خط سوم دفاعی فّعال می شود.
۴( نمی شود، تنها یک بیضة منشعب، با ساخت زامه هایی توانایی بارور کردن تخمک را دارد.

۳21 در1رابطه1با1ساختار1دستگاه1تولید1مثل1در1زن،1کدام1گزینه1درست1است؟-
۱( سطح خارجی تخمدان ها توسط رباطی پیوندی عضالنی به دیوارة داخلی رحم متصل می شوند.

۲( ضخامت بافت ماهیچه ای و قطر مجرای گردن رحم، بیشتر از سایر بخش های رحم می باشد.
۳( زوائد انگشت مانند ابتدای لوله های رحمی، در هدایت اووسیت به سمت رحم مؤثر هستند.
۴( سطح داخلی مجرای خروج جنین در هنگام زایمان، دیواره ای مخاطی و چین خورده دارد.

با1توجه1به1فرایند1تخمک1زایی،1کدام1گزینه1در1ارتباط1با1هر1یاخته1ای1که1می1تواند1با1عدم1تجزیة1پروتئین1اتصالی1ناحیة1سانترومر۳۳1-1
کروموزوم1ها،1مرحلة1آنافاز1تقسیم1هستة1خود1را1پشت1سر1بگذارد،1صادق1است؟

۱( برخالف اسپرماتید، تعداد مولکول های دنای موجود در هسته، با یاختة پس از آن برابر است.
۲( همانند اسپرماتوگونی، کمربند انقباضی اکتین و میوزین خود را در میانة سیتوپالسم تشکیل می دهد.

۳( برخالف اسپرماتوسیت اولیه، پس از رسیدن فرد به سن بلوغ، از تقسیم میوز ۱ یاختة قبل از خود به وجود می آید.
۴( همانند اسپرماتوسیت ثانویه، حین تقسیم، در هر ردیف کروموزومی تشکیل شده در استوای یاخته، ۲۳ کروموزوم مضاعف قرار می دهد.
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در1بخشی1از1دورة1جنسی1یک1دختر1سالم1و1بالغ1که1.................1از1تخمک1گذاری1رخ1می1دهد،1ممکن1نیست1..................-۳۴1
۱( پس – یاخته های دیپلوئید فولیکول به جسمی غیرفعال به نام جسم سفید تبدیل شوند.

۲( پس – تنظیم بازخوردی هورمون استروژن، ترشح هورمون های هیپوفیزی را افزایش دهد.
۳( پیش – کاهش غلظت پروژسترون در خون، پایداری الیة آندومتر دیوارة رحم را کاهش دهد.

۴( پیش – ضخامت الیة مخاطی دیوارة اندامی گالبی مانند، ابتدا افزایش و سپس کاهش پیدا کند.

کدام1گزینه،1دربارة1انبانکی1درست1است1که1در1هر1دورة1جنسی1یک1زن1سالم1از1همه1بیشتر1رشد1می1کند؟-۳۵1
۱( در آخرین مرحله قبل از تشکیل انبانک بالغ، تشکیل حلقة انقباضی توسط رشته های اکتین و میوزین درون انبانک دور از انتظار است.

۲( در نخستین مرحلة رشد انبانک نابالغ، ممکن نیست یاخته ای با توانایی گذراندن تمام نقاط اصلی وارسِی چرخة یاخته ای مشاهده گردد. 
۳( در انبانک چسبیده به دیوارة داخلی تخمدان، بزرگ ترین یاخته، دارای توانایی تجزیة پروتئین های اتصالی موجود در محل سانترومر است. 

۴( در انبانک در حال انجام فرایند تخمک گذاری، امکان ندارد بخش اعظمی از یاخته های تغذیة کنندة اووسیت از فضای تخمدانی خارج شوند.

در1دستگاه1تولیدمثلی1فردی1سالم1و1بالغ1که1کروموزوم1حاوی1ژن11مربوط1به1ساخت1فاکتور1انعقادی1VIII1را1از1پدر1خود1دریافت۳۶1-1
کرده1است،1هر1یک1از1یاخته1های1.......................

۱( دارندة ۲۳ ساختار چهار کروماتیدی درون هسته، پس از تشکیل شدن غدد جنسی در دوران جنینی، تقسیم خود را شروع کرده اند.
۲( خارج شده از غدد جنسی در پی انجام فرایند گامت زایی، برای کسب توانایی حرکت به لوله ای طویل و پیچیده منتقل می شود.

۳( واجد قابلیت شرکت در فرایند لقاح، پس از برخورد به یاختة جنسی، در تشکیل تودة یاخته ای با شکل مشخص نقش دارند. 
۴( تولیدی در پی تقسیم میوزی شبیه به تقسیم میتوز، دو یاخته با قابلیت تولید سه بخش سر، تنه و تاژک را می سازند.

کدام1گزینه،1از1جمله1وقایعی1است1که1در1هفتة1دوم1مرحلة1فولیکولی1همانند1هفتة1اول1مرحلة1لوتئالی1زنان1سالم،1قطعا1ًرخ1می1دهد؟-۳۷1
۱( افزایش ترشح هورمون های  محرک جنسی پس از افزایش نوعی هورمون جنسی

۲( تشکیل انشعابات جدیِد سرخرگی و سیاهرگی در دیوارة داخلی جدار رحم
۳( تشکیل رشته های دوک تقسیم در یاخته هایی از مسیر تخمک زایی

۴( شروع رشد انبانک )فولیکول( و تمایز اووسیت اولیة جدید  

در1بدن1زنی1بالغ1و1فاقد1هر1گونه1بیماری1مرتبط1با1دستگاه1تولیدمثل،1هر1گاه1................1باشد؛1در1چرخة1.................1است.-۳81
۱( کمبود هورمون های جنسی پیامی برای ترشح هورمون آزادکننده - رحمی، شروع رشد و نمو مجدد دیوارة داخلی جدار رحم، ممکن

۲( افزایش اندک استروژن مانعی برای افزایش ترشح هورمون های محرک جنسی - تخمدانی، تشکیل شدن نخستین جسم قطبی، غیرممکن
۳( کاهش مقدار غلظت پروژسترون، عاملی برای شروع دورة جنسی بعدی - رحمی، کاهش ضخامت دیوارة رحم بدون خون ریزی، غیرممکن

۴( ازدیاد ترشح نوعی هورمون هدایت کنندة چرخة تخمدانی، دلیلی بر انجام تخمک گذاری - جنسی، ورود مستقیم اووسیت ثانویه به درون رحم، ممکن

۳91 به1منظور1..................1در1اووسیت1وارد1شده1به1درون1لولة1رحمی1زنی1۳01ساله1و1سالم،1الزم1است1.....................-
۱( رهاشدن محتویات درون وزیکول های مؤثر در جلوگیری از ورود اسپرم - یاخته ای با سیتوپالسم احاطه کنندة دو هسته  تشکیل شود.

۲( برخورد غشای سر اسپرم به نوعی الیة ژله ای خارج غشایی موجود – حداقل دو الیة حاوی یاختة انبانکی از اووسیت جدا شوند.
۳( فاصله گرفتن کروماتیدهای خواهری کروموزوم های دو کروماتیدی از یکدیگر  - پوشش دو هستة ۲۳ کروموزومی به یکدیگر برخورد کنند.

۴( تجزیة کامل الیة ژله ای متصل به غشای یاخته ای- آنزیم های قرارگرفته در کیسة مستقر در سر اسپرم آزاد شوند.

۴01 چند1مورد،1تکمیل1کنندة1مناسبی1برای1عبارت1زیر1نیست؟-
»به1طور1معمول1در1بدن1زنی1با1قابلیت1باروری،1...................1انجام1فرایند1جایگزینی،1.......................1«
الف(1پس1از1-1ممکن1نیست1دو1پردة1واجد1زوائد1انگشتی1نفوذ1کنندة1در1دیوارة1رحم1تشکیل1شود.

ب(1پیش1از1-1با1گذشت1زمانی1حدود1۳۶1ساعت1از1لقاح،1تودة1دو1یاخته11ای1به1بالستوسیست1تبدیل1می1شود.
ج(1پس1از1-1ترشِح1هورمون1پروژسترون1از1انبانک،1با1ترشِح1هورمونی1از1برون1شامة1جنین1تداوم1می1یابد.

د(1پیش1از1-1تودة1حاوی1یاخته1های1بنیادی،1سه1الیة1سازندة1انواع1بافت1ها1و1اندام1های1جنینی1را1تولید1می1کند.1
۴ )۴    ۳ )۳    ۲ )۲    ۱ )۱
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۴11 کدام1گزینه،1با1توجه1به1شکل1مقابل1که1در1بدن1زنی1۳۵1ساله1تشکیل1آن1صورت1می1گیرد،1نادرست1است؟-
۱( بخش C ، واجد یاخته های تخصص نیافته با قابلیت تبدیل به یاخته های دیگر است.

۲( بخش B ، درون هستة هر یک از یاخته های خود دارای کروموزوم جنسی X می باشد. 
۳( بخش A ، حاوی مواد مغذی مورد نیاز برای تغذیة یاخته های بنیادی جنینی است.

۴( بخش D ، جدار غیریاخته ای احاطه کنندة یاخته های موجود در تودة یاخته ای بالستوسیت است.

۴21 ادامة1عبارت1زیر،1توسط1چند1مورد1به1طور1صحیح1تکمیل1می1گردد؟-
»در1فاصلة1شروع1تمایز1جفت1تا1تشکیل1کامل1آن،1به1طور1معمول1در1پی1رشد1و1تمایز1الیه1های1زایندة1جنین1انسان،1....................«

الف(1شکل1اولیه1اندام1های1جنسی1پسری1یا1دختری1قابل1تشخیص1می1شود.1
ب(1ساخت1گویچه1های1قرمز1قبل1از1شروع1فعالیت1کبد1امکان1پذیر1است.11
ج(1نمو1رگ1های1خونی،1قبل1از1مشخص1شدن1شکل1روده1صورت1می1گیرد.
د(1ضربان1قلب1همزمان1با1تشکیل1دست1ها1و1پاهای1جنین1شروع1می1شود.

۴ )۴    ۳ )۳    ۲ )۲    ۱ )۱

کدام1مورد1برای1کامل1نمودن1عبارت1زیر1مناسب1است؟-۴۳1
»در1فرایند1لقاح1یاخته1های1جنسی1در1لولة1رحمی1یک1زن1سالم،1به1دنبال1پاره1شدن1کیسة1آنزیمی1موجود1در1جلوی1هستة1اسپرم1ها،1

ابتدا1.............«
۱( میان فسفولیپیدهای دو نوع غشا ارتباط مستقیم صورت می گیرد.  

۲( محتویات ریزکیسه های جدار لقاحی در الیة ژله ای اووسیت ثانویه قرار می گیرند.
۳( هستة یاختة جنسی نر با هستة اووسیت ثانویه ادغام می شود. 

۴( آنزیم های موجود در تارک تن، به تخریب یاخته های فولیکولی اقدام می کنند.

۴۴1 در1شرایط1طبیعی،1بخشی1از1تودة1بالستوسیست1که1منشا1تشکیل1بافت1های1مختلف1جنین1..............1در1زمان1جایگزینی1جنین1-
در1رحم1...............

۱( است – با آزادسازی برخی از مولکول های شیمیایی واجد جایگاه فعال، جدار رحم را تخریب می کند.
۲( نیست – موجب تشکیل نوعی پردة محافظتی می شود که در ایجاد بند ناف و جفت نقش ایفا می کند.

۳( است – نسبت به گروهی از یاخته های الیة خارجی بالستوسیست، در فاصلة نزدیک تری به جدار رحم قرار دارد.
۴( نیست – با ترشح نوعی پیک شیمیایی دوربرد، موجب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون پروژسترون می شود.

۴۵1 1چند1مورد1زیر1به1نادرستی1بیان1شده1است؟-
الف(1دوقلوهای1همسان1برخالف1دوقلوهای1ناهمسان،1می1توانند1جنسیت1یکسانی1داشته1باشند.

ب(1دوقلوهای1ناهمسان1برخالف1دوقلوهای1همسان،1همواره1دارای1یک1پردة1کوریون1مشترک1هستند.
ج(1دوقلوهای1همسان1همانند1دوقلوهای1ناهمسان،1می1توانند1به1صورت1چسبیده1به1یکدیگر1متولد1شوند.

د(1دوقلوهای1ناهمسان1همانند1دوقلوهای1همسان،1نمی1توانند1دارای1اثر1انگشت1مشابهی1نسبت1به1هم1باشند.
۱ )۴     ۲ )۳     ۳ )۲     ۴ )۱

۴۶1 1کدام1دو1مورد1عبارت1زیر1را1به1طور1صحیحی1تکمیل1می1کنند؟-
»در1مورد1زایمان1و1ساختارهای1تشکیل1شده1پس1از1لقاح،1..............1نسبت1به1...............1زودتر1صورت1می1گیرد.«

الف(1آغاز1فعالیت1بزرگ1ترین1گرة1متعلق1به1شبکة1هادی1قلب1جنین1– ظاهرشدن1جوانه1های1دست1و1پا
ب(1شروع1تشکیل1اندام1های1اصلی1بدن1جنین1-1پایان1یافتن1فرایندهای1مربوط1به1تشکیل1ساختار1جفت1
ج(1خارج1شدن1رابط1بین1رحم1و1بند1ناف1از1اندام1کیسه1ای1شکل1– خروج1سر1و1اجزای1بدن1جنین1از1آن

د(1ایجاد1جنین1با1ویژگی1های1بدنی1قابل1تشخیص1– ایجاد1شکل1مشخص1در1همة1اندام1های1دستگاه1گوارش
۴( »ب« - »د« ۳( »الف« - »ج«   ۲( »ج« - »د«   ۱( »الف« - »ب«  
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کدام1گزینه1ویژگی1مشترک1جانوران1تولیدکنندة1دو1نوع1یاختة1جنسی1نمی1باشد؟-۴۷1
۱( همة یاخته های جنسی را می توانند از غدد جنسی خود خارج کنند.
۲( لقاح یاخته های جنسی نر و مادة آنها به طور همزمان انجام می شود.

۳( همواره یک غدة جنسی ماده و یک غدة جنسی نر برای تولید گامت دارند.
۴( تولید یاخته های جنسی در دو قسمت متفاوت از بدن انجام می شود.

کدام1گزینه1جملة1زیر1را1به1درستی1تکمیل1می1کند؟-۴81
»زادة1حاصل1از1بکرزایی1................1ممکن1...................1«

۱( زنبور عسل - نیست، در هر بار تولید مثل، همة ژن های هسته ای خود را به نسل بعد منتقل کند.
۲( بعضی مارها - نیست، برای یک ژن تک جایگاهی خاص در دنای خطی خود، بیش از یک نوع الل داشته باشد.

۳( زنبور عسل - است، در اندام جنسی خود در هر بار تقسیم، دو نوع گامت لقاح دهنده تولید کند.
۴( بعضی مارها - است، یاخته های جنسی را بدون کاهش عدد کروموزومی و طی رشتمان تولید کند.

۴91 چند1مورد1عبارت1زیر1را1به1طور1نادرست1تکمیل1می1کند؟-
»در1دستگاه1تولیدمثلی1بدن1مردی1سالم1و12۵1ساله،1بخشی1که1ضمن1نقش1داشتن1در1...............1،1دارای1...............1نیز1می1باشد.«

الف(1ایجاد1توانایی1حرکت1در1اسپرم1به1دلیل1افزودن1زائده1های1سیتوپالسمی1به1آن1ها1-1لوله1هایی1پرپیچ1وخم1و1طویل
ب(1تامین1رایج1ترین1شکل1انرژی1در1یاخته1ها1برای1حرکت1اسپرم1ها1-1مجراهایی1که1از1کنار1و1پشت1مثانه1عبور1می1کنند1

ج(1خط1دوم1دفاع1غیراختصاصی1به1دلیل1بیگانه1خواری1باکتری1ها1-1توانایی1ساخت1هورمون1موثر1در1تحریک1ترشح1تستوسترون
د(1خنثی1کردن1مواد1اسیدی1موجود1در1مسیر1عبور1اسپرم1به1سمت1گامت1ماده1-1دریچه1ای1به1منظور1عدم1بازگشت1ادرار1به1میزنای

۴ )۴    ۳ )۳    ۲ )۲    ۱ )۱

۵01 در1صورت1حذف1...............1در1بدن1پسری1که1به1سن1بلوغ1رسیده1است،1نمی1توان1شاهد1...............1بود.-
۱( یاخته هایی که در بین لوله های اسپرم ساز قرار دارند – حضور هورمون موثر بر بروز صفات ثانویه در خون

۲( غده ای که بالفاصله در زیر کیسة ذخیره کنندة موقتی ادرار قرار گرفته است - حضور ترکیبات قلیایی در مایع منی
۳( باال ترین غده های برون ریز دستگاه تولید مثلی - ساخت کربوهیدرات تامین کنندة انرژی مورد نیاز زنش تاژک اسپرم

۴( یاخته های دیپلوئید غیرزایندة موجود در دیواره لوله های اسپرم ساز – بروز اختالل در تأمین انرژی موردنیاز برای اسپرم ها
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چند مورد عبارت زیر را به طرز نامناسبی تکمیل می کند؟ -11
» در یک یاختۀ پارانشیمی تولیدکنندۀ گلوکز، هر گاه با ثابت ماندن تعداد اتم های کربن، در تعداد الکترون های نوعی ترکیب 

سه کربنی تغییر ایجاد می شود، ................. « 
الف( نوعی ترکیب شیمیایی آلی با خاصیت اسیدی از ترکیب سه کربنی ایجاد می شود. 

ب( رایج ترین شکل انرژی درون یاخته در تعداد گروه های فسفات خود تغییر ایجاد می کند. 
ج( از تعداد الکترون های موجود در ساختار NADPH کاسته می شود. 

د( نوعی آنزیم درون یاخته ای، گروه فسفات نوعی ترکیب کربن دار را به این مولکول سه کربنه متصل می کند. 
 ۱ )۴     ۲ )۳     ۳ )۲     ۴ )۱

    1
صورت سوال چی میگه؟ ابتدا برای درک صورت فرعی سوال به موارد زیر توجه کنید: 

به طور کلی در زمان تبدیل مولکول های زیر به یکدیگر، نوعی ترکیب نوکلئوتیدی اکسایش یا کاهش پیدا کرده و در نتیجه تعداد الکترون های ترکیب 

سه کربنی تغییر می کند:

 NADPH 1 تبدیل اسید سه کربنی به قند سه کربنی در چرخۀ کالوین – اکسایش مولکول های
  NAD+ 2 تبدیل قندهای سه  کربنی به اسید سه کربنی در قندکافت – کاهش مولکول های

 NADH تبدیل مولکول پیرووات به الکتات در تخمیر الکتیکی – اکسایش مولکول های 

همۀ موارد نادرست هستند. 
بررسی همۀ موارد: 

الف همان طور که مشاهده می کنید، این مورد فقط در ارتباط با واکنش های ۲ و ۳ صحیح است. در چرخۀ کالوین، این اسیدهای 
سه کربنی هستند که مصرف شده و قندهای سه کربنی ایجاد می کنند. این قندها، خاصیت اسیدی ندارند! 

ب این مورد فقط در ارتباط با واکنش ۱ صحیح است. 

 در زمان تبدیل اسیدهای سه کربنی به قندهای سه کربنی، مولکول های ATP مصرف شده و گروه فسفات خود را از دست داده و 
به ADP تبدیل می شوند. 

ج در بین سه واکنش گفته شده، توضیح این گزینه فقط در ارتباط با واکنش شمارۀ )۱( درست است و در ارتباط با واکنش های 
)۲( و )۳( صادق نیست! 

د به عنوان مثال در زمان انجام واکنش های ۲ و ۳، فسفات ترکیِب فسفاته مصرف نمی شود. 
 رفقا توجه داشته باشید در زمان تبدیل قند به اسید سه کربنی در قندکافت، این فسفات آزاد سیتوپالسم است که به قند متصل 

می شود نه فسفات نوعی ترکیب فسفاته! به جابه جایی این دو مفهوم در این تست ها توجه داشته باشید. 

با توجه به مطالب فصل های ۵ و ۶ زیست شناسی ۳ کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  -21
»فقط در یکی از واکنش های چرخه ای یک یاختۀ نگهبان روزنه .................. می شود.« 

۱( همزمان با انتقال الکترون به نوعی ترکیب سه کربنی، نوعی ترکیب آلی دچار اکسایش
۲( به دنبال شکستن نوعی پیوند اشتراکی در یک ترکیب کربن دار، مولکول کربن دی اکسید، آزاد 

۳( بدون تغییر در تعداد فسفات های نوعی ترکیب، یک ترکیب شیمیایی هم کربن با آن، بالفاصله تولید
۴( مولکولی نوکلئوتیدی و سه فسفاته به دنبال اتصال یک گروه فسفات از نوعی ترکیب آلی به مولکولی واجد قند ریبوز، تشکیل

    3
منظور از واکنش های چرخه ای یک یاختۀ نگهبان روزنه، چرخه های کربس و کالوین هستند. در هر دوی این چرخه ها، امکان تولید 
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نوعی مولکول شیمیایی هم کربن با نوعی ترکیب بدون تغییر در تعداد گروه های فسفات آن وجود دارد. 

 در چرخۀ کالوین همزمان با تبدیل مولکول اسید سه کربنی به قند سه کربنی، تغییری در تعداد گروه فسفات صورت نگرفته و هر 
دو تک فسفاته هستند اما به دنبال اکسایش مولکول NADPH، تعداد الکترون های آن ها با یکدیگر متفاوت است. 

 در چرخۀ کربس نیز، همزمان با تبدیل مولکول 4 کربنی به 4 کربنی دیگر، تغییری در تعداد گروه های فسفات صورت نمی گیرد. 

بررسی سایر گزینه ها: 
1 در چرخۀ کربس، هیچ گونه مولکول سه کربنی تولید نمی شود. در چرخۀ کالوین، همزمان با تبدیل اسید سه کربنی به قند سه 

کربنی، مولکول NADPH اکسایش پیدا می کند. 
2 این مورد نیز فقط در ارتباط با چرخۀ کربس درست است. به نکتۀ زیر توجه داشته باشید! 

 در فرایند چرخۀ کربس در زمان تبدیل مولکول ۶ کربنی به ۵ کربنی و در زمان تبدیل مولکول ۵ کربنی به 4 کربنی، مولکول 
کربن دی اکسید آزاد می شود. اما در چرخۀ کالوین، مولکول کربن دی اکسید تولید نمی شود بلکه مصرف می شود. در ابتدای واکنش آنزیم 

روبیسکو، مولکول ریبولوزبیس فسفات را با کربن دی اکسید ادغام می کند. 

 به تفاوت عبارت های »تولید« و »مصرف« و نیز واژه هایی نظیر »اکسایش« و »کاهش« توجه داشته باشید. در بسیاری از سواالت 

فصول ۵ و ۶ دوازدهم، طراح این عبارت ها را به صورت نادرست جایگزین یکدیگر می کند! 

4 این مورد نیز فقط در ارتباط با چرخۀ کربس درست است. 

 در فرایندهای تنفس یاخته ای هوازی، در قندکافت و چرخۀ کربس، مولکول ATP در سطح پیش ماده تولید می شود. همزمان با 
تولید ATP در سطح پیش ماده، فسفات نوعی ترکیب کربن دار، به مولکول ADP )واجد قند ریبوز( متصل می شود. 

دقت کنید در چرخۀ کالوین مولکول ATP تولید نمی شود، بلکه مصرف می گردد. 

 در چرخۀ کالوین، مولکول های ATP ضمن تبدیل اسیدهای سه کربنی به قندهای سه کربنی، ابتدا گروه فسفات خود را از دست داده و 
مولکول های ADP تولید می کنند و سپس این گروه های فسفات نیز از چرخه خارج می شوند. بنابراین در کالوین، مولکول ATP مصرف می شود نه تولید! 

چرخۀ کربسچرخۀ کالوین

+NAD و FADترکیب سه کربنۀ اسیدیکاهش یابنده

-----NADPHکاهش دهنده

دارد )پایدار(دارد )ناپایدار(تولید مادۀ شش کربنه

داردداردتولید مادۀ پنج کربنه

داردنداردتولید مادۀ چهار کربنه

نداردداردتولید مولکول سه کربنه

NADPHمصرف می شود-----

NADP+تولید می شود-----

NAD+-----مصرف می شود

NADH-----تولید می شود

FADH2  به FAD داردنداردتبدیل

تولید می شودمصرف می شودکربن دی اکسید
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ATPتولید می شودمصرف می شود

A آرهنهآزادشدن کوآنزیم

وجود نداردوجود داردفعالیت آنزیم روبیسکو

بسترۀ میتوکندریبسترۀ کلروپالستمحل انجام

نداردنداردنیاز مستقیم به نور

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
»واکنش های چرخۀ کالوین و چرخۀ کربس در یک یاختۀ گیاهی فتوسنتزکننده، از نظر ................ با یکدیگر .................. دارند.«

۱( تولید انواعی از حامل های الکترونی نیتروژن دار با اکسایش ترکیبات آلی – شباهت 
۲( مصرف مولکول کربن دی اکسید به دنبال تولید ترکیب شش کربنی – شباهت

۳( تجزیۀ ترکیبات دارای شش کربن در فضای حاوی دنای حلقوی – تفاوت 
۴( افزایش غلظت فسفات های آزاد محیط در طی تولید مولکول قندی – تفاوت 

    4
در چرخۀ کربس، فسفات آزاد تولید نمی شود. اما در چرخۀ کالوین، ۱۲ گروه فسفات آزاد، حین تولید قندهای سه کربنی، وارد محیط بسترۀ 
سبزدیسه می شوند. بنابراین از این نظر با هم تفاوت دارند. عالوه بر آن در مرحله ای دیگر از چرخۀ کالوین نیز گروه های فسفات آزاد می گردند. 

بررسی سایر گزینه ها:
1 توجه کنید در چرخۀ کربس، دو نوع حامل الکترون تولید می شوند؛ اما در چرخۀ کالوین یک نوع حامل الکترون مصرف شده و 

اکسایش می یابد. در چرخۀ کالوین، یک نوع حامل الکترون دخیل است، نه انواعی! 
2 در چرخۀ کربس، کربن دی اکسید تولید می شود، در حالی که در چرخۀ کالوین کربن دی اکسید مصرف می شود.

۳ در چرخۀ کربس، نوعی مولکول شش کربنی با از دست دادن CO۲ به مولکولی پنج کربنی تجزیه می شود. چرخۀ کربس در فضای درونی 
میتوکندری انجام می شود. طی واکنش های چرخۀ کالوین نیز مولکول شش کربنی، ناپایدار بوده و بالفاصله به دو ترکیب سه کربنی اسیدی 
تجزیه می شود. چرخۀ کالوین در بسترۀ سبزدیسه انجام می شود. هم فضای درونی میتوکندری و هم بسترۀ سبزدیسه، دارای دنای حلقوی هستند.

استفاده می شود. چند -31 نوعی جاندار  از  رنگیزه های فتوسنتزی در میزان فتوسنتز،  تاثیر  بررسی میزان  به منظور 
مورد، مشخصۀ این جاندار و آزمایش انجام شده را به طرز نادرستی بیان کرده است؟ 

الف( اندامک های دوغشایی موثر در فتوسنتز در آن ها، به صورت ساختارهای کروی شکل دیده می شوند. 
ب( در بازۀ ۵00 تا ۶00 نانومتر، خروج الکترون از مرکز واکنش فتوسیستم P۶80 در کمترین مقدار خود است. 

ج( میزان آزادسازی مولکول های اکسیژن در طول موج مربوط به رنگ زرد بیشتر از طول موج مربوط به رنگ آبی است. 
د( بازه ای که در آن بیشترین میزان توانایی جاندار در تولید مولکول های سه کربنی چرخۀ کالوین، به طول موج 400 نزدیک تر 

از طول موج ۷00 است.
 ۴ )۴    ۳ )۳    ۲ )۲    ۱ )۱

    2
موارد الف و ج نادرست هستند. 

بررسی همۀ موارد: 
الف همان طور که در شکل کتاب درسی 
مشاهده می کنید، سبزدیسه های اسپیروژیر 

به صورت نواری شکل هستند، نه کروی! 
 ۶۰۰ تا   ۵۰۰ بازۀ  در  شکل  مطابق  ب 
باکتری ها  تراکم  میزان  کمترین  نانومتر، 
کاهش  دلیل  به  که  است  مشاهده  قابل 

میزان اکسیژن تولیدی است. 
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 کمبود تولید اکسیژن در اسپیروژیر در این آزمایش به معنی کاهش فتوسنتز در این جاندار است. با کاهش میزان فتوسنتز، در 
واقع می توان نتیجه گرفت خروج الکترون از مرکز واکنش فتوسیستم ها در غشای تیالکوئیدها کاهش پیدا کرده است. 

ج همان طور که در شکل مشاهده می کنید، میزان آزادسازی اکسیژن در طول موج های مربوط به رنگ آبی بیشتر از بقیه رنگ ها است. 

2 قرمز  1 آبی   ترتیب میزان آزادسازی اکسیژن در طول موج رنگ ها در این آزمایش از بیشتر به کمتر به صورت روبه رو است: 
 سبز و زرد 

د زمانی که میزان فتوسنتز به بیشترین مقدار ممکن برسد، می توان برداشت کرد بیشترین میزان تولید مولکول های سه کربنی در 
چرخۀ کالوین قابل مشاهده است. 

 همان طور که در شکل مشاهده می کنید، بیشترین میزان آزادسازی اکسیژن و فتوسنتز در رنگ آبی انجام می شود که به طول موج 
4۰۰ نزدیک تر از ۷۰۰ نانومتر است. 

چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟-41
»در بدن انسان، ................... سبب می شود تا ................. یابد.«

الف( کافی نبودن منابع گلوکز در اندام برون ریز قرار گرفته بر روی بخشی از معده – میزان بازگشت مایعات از بافت به خون، 
کاهش

ب( از بین رفتن یاخته های جزایر النگرهانس توسط دستگاه ایمنی – افزوده شدن فسفات به دو کربن انتهایی گلوکز، افزایش
ج( افزایش ترشح برخی از هورمون های بزرگ ترین غدۀ درون ریز ناحیۀ گردن – تولید نوعی ریبونوکلئوتید در راکیزه، افزایش
د( مهار شدن آنزیم های درگیر در فرایندهای گلیکولیز و چرخۀ کربس – میزان تولید شکل رایج انرژی در این مراحل، افزایش

۴ )۴    ۳ )۳    ۲ )۲    ۱ )۱
    2

موارد »الف« و »ج« صحیح هستند.
بررسی همۀ موارد : 

الف اندام برون ریز قرار گرفته بر روی بخشی از معده، کبد است. یاخته های بدن ما به طور معمول از گلوکز و ذخیرۀ قندی کبد 
)گلیکوژن های کبد( برای تأمین انرژی استفاده می کنند. در صورتی که این منابع کافی نباشند، آن ها برای تولید ATP به سراغ تجزیۀ 
چربی ها و پروتئین ها می روند. همانطور که در فصل »۴« سال دهم خواندید، کمبود پروتئین های خون، می تواند سرعت بازگشت 

مایعات از بافت به خون را کاهش دهد و باعث بروز خیز یا ادم شود. 

بررسیمواردیکهمنجربهخیز)ِاِدم(میشوند:
1 کاهش پروتئین های خون، مثاًل در هنگاِم : بیماری دیابت شیرین که در طی آن، پروتئین ها تجزیه می شوند. / در هنگام فعالیت کورتیزول، 
پروتئین ها تجزیه می شوند. / آسیب نفرون، کالفک و .... که در نتیجۀ آن، دفع پروتئین از طریق ادرار قابل مشاهده باشد. / در بیماری 
سلیاک، با کاهش جذب آمینواسیدها، ساخت پروتئین ها نیز کاهش می یابد / در بیماری های کبدی نیز ممکن است این اتفاق بیفتد زیرا در 

کبد ساخت پروتئین مشاهده می شود.
2 افزایش فشار خون مثاًل در هنگاِم : فعالیت اعصاب سمپاتیک در بدن / مصرف کم مایعات و مصرف زیاِد نمک / ترشح هورمون های 

ضدادراری، اپی نفرین و نوراپی نفرین و آلدسترون
 افزایش فشار سیاهرگی مثاًل در : کاهش میزان انقباض بطن ها که در نتیجۀ آن، فشار خون در سیاهرگ ها افزایش می یابد. / اختالل در 
فعالیت دریچه های دهلیزی بطنی که سبب کاهش میزان ورود خون به بطن و در نهایت افزایش فشار درون سیاهرگ ها می گردد / اختالل در 

فعالیت دریچۀ النه کبوتری / اختالل در انقباض ماهیچه های اسکلتی موجود در ناحیۀ دست و پا
 رها شدن هیستامین در هنگام التهاب از ماستوسیت ها )دقت کنید که در هنگام التهاب، هیستامین رها می شود. )نه اینکه ترشح شود.((

 بسته شدن مویرگ های لنفی از عوامل دیگری است که سبب خیز می شود.

ب در بیماری دیابت نوع ۱، یاخته های جزایر النگرهانس توسط سیستم ایمنی نابود می شوند. در نتیجه ترشح انسولین کاهش و 
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یا متوقف می شود. در نهایت ورود گلوکز به یاخته ها کاهش یافته و میزان گلیکولیز نیز دچار کاهش می شود. پس می توان گفت که 
میزان اتصال فسفات به دو کربن انتهایی گلوکز در گام ۱ گلیکولیز نیز کاهش می یابد.

ج بزرگترین غدۀ درون ریز ناحیۀ گردن، غدۀ تیروئید است. در صورت افزایش ترشح هورمون های تیروئیدی، میزان تنفس یاخته ای 
نیز افزایش یافته و در نتیجه تولید مولکول های ATP نیز افزایش می  یابد. همانطور که می دانید، ATP نوعی ریبونوکلئوتید می باشد.

د حواستان باشد که اگر ATP زیاد باشد، آنزیم های درگیر در قندکافت و چرخۀ کربس مهار می شوند تا تولید ATP کم شود.

 ATP شکل رایج انرژی در یاخته است که حفظ هر یک از ویژگی های جانداران، به در اختیار داشتن آن وابسته است.

با توجه به زنجیرۀ انتقال الکترون مربوط به اندامک راکیزه، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟-51
» می توان گفت ............... که الکترون های مربوط به ترکیب ............ را دریافت می کند، عالوه بر ............ «

۱( نخستین پروتئینی – FADH۲ – شناخته شدن به عنوان آ ب دوست ترین پروتئین زنجیره، نوعی مولکول مرتبط به ژن 
محسوب می گردد.

۲( دومین پروتئینی – FADH۲ – قرارگیری در حد فاصل بین دو پروتئین غیرسراسری، در تولید مولکول آب در دو فرایند 
مختلف نقش غیرمستقیم دارد.

۳( نخستین پمپی – NADH – عدم دریافت الکترون از نوع دیگر حامل های تولیدی راکیزه، توسط رناتن های فضای بین 
دو غشا ساخته می شود.

۴( سومین پمپی – NADH – تغییر در شیب غلظت یون هیدروژن، الکترون ها را به منظور تشکیل مولکول آب به یون های 
اکسید منتقل می کند.

    2
بچه ها اول از همه، بهتون بگم که در بحث زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه، به کلمات بسیار دقت کنید! مثاًل دومین پروتئین زنجیره و 
دومین پمپ با همدیگه فرق دارن! طبق شکل زیر، در زنجیرۀ انتقال الکترون در راکیزه، دومین پروتئینی که الکترون های مربوط به 
FADH۲ را دریافت می کند، در حد فاصل بین دو پروتئین غیرسراسری قرار دارد. همچنین این پروتئین، در طی دو فرایند زیر در 

تولید مولکول های آب مؤثر است:
الف( این پروتئین، با انتقال یون های هیدروژن به فضای بین دو غشا، سبب می شود تا مجموعۀ آنزیمی ATP ساز این یون ها را در 
جهت شیب غلظت به فضای داخلی راکیزه ببرد. در نتیجۀ این فعالیت، ATP تولید می گردد. به منظور تولید ATP الزم است تا فسفات 

به ADP متصل شود و در نتیجه مولکول آب نیز تولید گردد.
ب( در این زنجیره، با فعالیت پروتئین ها در نهایت، با رسیدن الکترون ها به اکسیژن مولکولی، یون اکسید تولید می گردد. سپس این 

یون در ترکیب با پروتون های بخش داخلی راکیزه سبب تولید مولکول های آب می شود. 

شکلمربوطبهزنجیرۀانتقالالکترون:
1 اول از همه دقت کنید که این زنجیره، در غشای داخلی راکیزه قرار دارد نه غشای خارجی آن!

2 در این زنجیره، دو نوع مولکول حامل الکترون اکسایش پیدا می کنند و دو نوع پذیرندۀ الکترون بازسازی می شوند! حواستان باشد که در 
این زنجیره، تولید حامل الکترون امکان پذیر نیست. در ضمن دقت داشته باشید که در این زنجیره، پذیرنده های الکترون تولید می شوند نه 

اینکه مصرف شوند!
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 اولین پروتئین زنجیره، نوعی پروتئین سراسری است که فعالیت پمپی داشته و یون های هیدروژن را درخالف جهت شیب غلظت به فضای 
بین دو غشا منتقل می کند. این پروتئین برای انجام این فعالیت ATP مصرف نمی کند. همچنین این پروتئین، الکترون های NADH را دریافت 

می کند ولی توانایی دریافت الکترون از FADH2 را ندارد.
دومین پروتئین زنجیره، نوعی پروتئین غیرسراسری است که فعالیت پمپی هم ندارد. پس به طور مستقیم، نقشی در تغییر شیب   

غلظت یون هیدروژن ندارد اّما با انتقال الکترون و در نهایت تولید مولکول آب، در مصرف پروتون در این فرایند، مؤثر است. این پروتئین، 
به عنوان آبگریزترین پروتئین زنجیرۀ انتقال الکترون شناخته می شود. در ضمن، این پروتئین، در حد فاصل بین دو پمپ غشایی قرار دارد. 
یعنی این پروتئین، الکترون ها را از نوعی پروتئین سراسری دریافت کرده و به پروتئین سراسری دیگری منتقل می کند. این پروتئین، همچنین 
الکترون های FADH2 را به طور مستقیم و الکترون های NADH را به طور غیرمستقیم دریافت می کند. پس نخستین پروتئینی است که 

الکترون های FADH2 را دریافت می نماید.
 سومین پروتئین زنجیره، نوعی پروتئین سراسری است که فعالیت پمپی داشته و یون های هیدروژن را درخالف جهت شیب غلظت 

به فضای بین دو غشا منتقل می کند. این پروتئین برای انجام این فعالیت ATP مصرف نمی کند و از انرژی الکترون های NADPH بهره 
می برد. این پروتئین، طبق شکل در حد فاصل بین دو پروتئین غیرپمپی و غیرسراسری قرار دارد. این پروتئین، الکترون ها را از یک پروتئین 

غیرسراسری دریافت و به پروتئین غیرسراسری دیگر منتقل می کند.
 چهارمین پروتئین زنجیره، نوعی پروتئین غیرسراسری است که فعالیت پمپی هم ندارد. پس به طور مستقیم، نقشی در تغییر شیب غلظت 

یون هیدروژن ندارد اّما با انتقال الکترون و در نهایت تولید مولکول آب، در مصرف پروتون در این فرایند، مؤثر است. این پروتئین به فضای 
بین دو غشای راکیزه نزدیک تر از فضای داخلی آن قرار داشته و در حد فاصل بین دو پروتئین سراسری قرار دارد. یعنی این پروتئین، الکترون ها 

را از نوعی پروتئین سراسری دریافت کرده و به پروتئین سراسری دیگری منتقل می کند.
 پنجمین پروتئین زنجیره، نوعی پروتئین سراسری است که فعالیت پمپی داشته و یون های هیدروژن را درخالف جهت شیب غلظت به 
فضای بین دو غشا منتقل می کند. این پروتئین برای انجام این فعالیت ATP مصرف نمی کند. این پروتئین، در نهایت با انتقال الکترون ها به 
اکسیژن مولکولی، سبب تولید یون اکسید در فضای داخلی راکیزه )نه فضای بین دو غشا!( می شود. یون های اکسید در ترکیب با پروتون هایی 

که در بخش داخلی قرار دارند، مولکول های آب را تشکیل می دهند.
 مجموعۀ آنزیم ATP ساز، در خارج از زنجیرۀ انتقال الکترون قرار دارد. این مجموعه، یون های هیدروژن را از فضای بین دو غشا به فضای 
داخلی راکیزه منتقل می کند و در ضمن منتقل کردن این یون ها، با متصل کردن فسفات به ADP سبب تولید ATP در فضای داخلی راکیزه 

می شود. طبق شکل، بخش برجستۀ آنزیم ATP ساز در فضای داخلی راکیزه قرار دارد.

بررسی سایر گزینه ها : 
1 دقت داشته باشید که نخستین پروتئینی که الکترون های FADH۲ را دریافت می کند، آب گریزترین پروتئین زنجیره است نه 

آب دوست ترین! در ضمن، در فصل »۱« سال دوازدهم خواندید که دنا، رنا و پروتئین، مولکول های مرتبط با ژن محسوب می شوند.
۳ طبق شکل، نخستین پمپی که الکترون های NADH را دریافت می کند، توانایی دریافت الکترون  از FADH۲ را ندارد. از طرفی، 

دقت داشته باشید رناتن های راکیزه، در فضای داخلی آن قرار دارند نه فضای بین دو غشا!
4 سومین پمپی که الکترون های NADH را دریافت می کند، با عبور دادن پروتون ها، توانایی تغییر دادن شیب غلظت آن ها را دارد. 
از طرفی، دقت داشته باشید که این پمپ، الکترون ها را به اکسیژن مولکولی می رساند و سپس اکسیژن مولکولی به یون اکسید تبدیل 
می شود در حالی که در این گزینه، اشاره شده است که الکترون ها به یون اکسید می رسند! حال آن که یون اکسید توانایی دریافت 

الکترون ندارد! 

 بررسی چند دام تستی از مبحث زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه : 

1 انتقال الکترون های FADH2 به نخستین پروتئین زنجیره نادرست می باشد.
2 مصرف ATP توسط پمپ های غشایی زنجیرۀ انتقال الکترون نادرست می باشد.

 حضور زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای بیرونی راکیزه نادرست می باشد.

 حضور آنزیم ATP ساز در زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه نادرست می باشد.

 منتقل نمودن یون هیدروژن به فضای بین دو غشا توسط همۀ پروتئین های زنجیره نادرست می باشد.

 انتقال یون هیدروژن به فضای داخلی راکیزه توسط پمپ های زنجیره، نادرست می باشد.

 مصرف NADH و تولید +NAD در فضای بین دو غشای راکیزه نادرست می باشد.

 تولید NADH و مصرف +NAD در فضای داخلی راکیزه در طی زنجیرۀ انتقال الکترون، نادرست می باشد.
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 مصرف FADH2 و تولید FAD در فضای بین دو غشای راکیزه نادرست می باشد.

 تولید FADH2 و مصرف FAD  در فضای داخلی راکیزه در طی زنجیرۀ انتقال الکترون، نادرست می باشد.

 تولید یون اکسید، در نتیجۀ گرفتن پروتون توسط اکسیژن، نادرست می باشد.

 تولید مولکول آب در نتیجۀ دریافت الکترون توسط یون اکسید، نادرست می باشد.

 در طی زنجیرۀ انتقال الکترون، ATP و ADP تولید و مصرف نمی شوند ولی در نتیجۀ آن، تولید ATP توسط آنزیم ATP ساز قابل انتظار است.

 تنها راِه )نه فقط یکی از راه های( پیش روی پروتون ها برای برگشتن به بخش داخلی راکیزه، آنزیم ATP ساز می باشد.

 دقت داشته باشید که آنزیم ATP ساز مجموعه ای پروتئینی می باشد )نه فقط یک پروتئین!(

 تولید و مصرف NADPH نادرست است!

انسان، -61 بویایی  گیرنده های  در   A کوآنزیم  استیل  مصرف  به  مربوط  آنزیمی  واکنش های  خصوص  در  گزینه،  کدام 
عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟

»در هر مرحله ای از این فرایند که نوعی مولکول .................... تولید می گردد، .....................  می شود.«
۱( تغییر دهندۀ رنگ محلول برم تیمول بلو رقیق از رنگ آبی به زرد – از تعداد ترکیبات پنج کربنۀ راکیزه کاسته

۲( چهار کربنه در مجاورت مولکول های منتقل کنندۀ اطالعات در یاخته – نوعی ترکیب واجد بیش از سه اتم کربن، مصرف
۳( الزم برای حفظ ویژگی های جانداران – نوعی مولکول حامل با انتقال الکترون  های خود به ترکیبی کربن دار، دچار اکسایش 
۴( دارای شش اتم کربن – مولکول آب به منظور تجزیۀ پیوند بین استیل و ترکیب معدنی کمک کننده به فعالیت آنزیم ها، مصرف

    2
صورت سوال چی میگه؟ مصرف استیل کوآنزیم A در چرخه ای از واکنش های آنزیمی به نام چرخۀ کربس، در فضای داخلی راکیزه انجام می گیرد. 

در دو بخش از این چرخه، مولکول چهارکربنه درون راکیزه )در مجاورت مولکول های دنا و رنا( تولید می گردد : 

الف( در یکی از آن ها، با مصرف مولکول پنج کربنی و آزادشدن یک مولکول کربن دی اکسید از آن، نوعی مولکول چهار کربنی تولید 
می شود.

ب( در واکنش های دیگر نیز، به منظور بازسازی شدن مولکول چهارکربنی اولیه برای گرفتن استیل کوآنزیم دیگر، ترکیب چهارکربنه 
مصرف و ترکیب چهارکربنه تولید می گردد.

پس در هر دو مورد، نوعی ترکیب واجد بیش از سه اتم کربن مصرف می گردد.
بررسی سایر گزینه ها : 

1 برای پاسخ به این گزینه، اول نکتۀ ترکیبی زیر رو بخون!

 برای انجام آزمایش مربوط به بررسی مقدار نسبی کربن دی اکسید در هوای دمی و بازدمی، می توان از محلول آب آهک یا 
برم تیمول بلو استفاده کرد. با دمیدن کربن دی اکسید به درون این محلول ها، آب آهک شیری رنگ و برم تیمول بلو زرد رنگ می شود. برم 

تیمول بلو، در ابتدا آبی رنگ است. 

پس منظور از بخش اول گزینه، کربن دی اکسید می باشد. این مولکول، در دو بخش از چرخۀ کربس تولید می گردد : الف( هنگام 
تبدیل مولکول شش کربنی به پنج کربنی ب( هنگام تبدیل مولکول پنج کربنی به چهار کربنی. همانطور که مشاهده می کنید، فقط 

در بخش ب، از تعداد ترکیبات پنج کربنۀ راکیزه کاسته می شود و در مورد اول به تعداد این ترکیبات افزوده می شود. 
تولید  این مولکول در چرخۀ کربس  آدنوزین تری فسفات می باشد.  از ویژگی های جانداران،  برای حفظ هر یک  ۳ مولکول الزم 

می گردد. اّمآ برای رد این گزینه، باید دقت داشته باشید که در چرخۀ کربس، مولکول حامل الکترون دچار اکسایش نمی شود!

 در زنجیرۀ انتقال الکترون )نه چرخۀ کربس!(، مولکول های NADH و FADH2 برای تولید ATP مصرف می شوند و اکسایش می یابند. 

4 در گام اول کربس، مولکول شش کربنی تولید می شود. به هنگام انجام این مرحله، کوآنزیم A آزاد می شود. اّما چرا این گزینه 
نادرسته؟ دقت داشته باشید که به مواد آلی )نه معدنی!( کمک کننده به آنزیم، کوآنزیم می گویند.

جمع بندی: بررسی چند پرسش و پاسخ در خصوص چرخۀ کربس: 
1 محل انجام در یوکاریوت ها کدام بخش است؟ فضای داخلی راکیزه

2 تولید ترکیب ۶ کربنی در آن انجام می شود؟ بله – در گام ۱
 مصرف ترکیب ۶ کربنی در آن انجام می شود؟ بله – در گام ۲
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A نخستین ترکیب آزاد شده در این فرایند، چه ماده ای است؟ کوآنزیم 
 تولید ترکیب ۵ کربنی در آن انجام می شود؟ بله – در گام ۲

 مصرف ترکیب ۵ کربنی در آن انجام می شود؟ بله – در گام ۳
 تولید ترکیب ۴ کربنی در آن انجام می شود؟ بله – در دو زمان

 تولید و مصرف ترکیبات ۳ کربنی مشاهده می شود؟ خیر
 تولید NADH و مصرف +NAD انجام می گیرد؟ بله

 تولید +NAD  و مصرف NADH مشاهده می شود؟ خیر
 تولید FADH۲ و مصرف FAD انجام می گیرد؟ بله

 مصرف FADH۲ و تولید FAD انجام می گیرد؟ خیر
 تولید ATP و مصرف ADP مشاهده می شود؟ بله
 تولید ADP و مصرف ATP انجام می شود؟ خیر

 تولید ATP به روش اکسایشی صورت می گیرد؟ خیر
 تولید و مصرف NADPH انجام می شود؟ خیر

 تولید کربن دی اکسید صورت می گیرد؟ بله – مراحل ۲ و ۳

عبارت زیر، توسط چند مورد به درستی کامل می گردد؟-71
»از مشخصه های هر فرایندی در یاخته های گیاهان C۳ که در آن .................. ساخته می شود، می توان به ............. اشاره نمود.«

 ATP در راکیزه -  مصرف اکسیژن و تولید CO2 الف( مولکول 
 CO2 در این چرخه از واکنش ها و مصرف ATP ب( گلوکز –تولید

ج( اکسیژن – انتشار یون  هیدروژن به فضای داخلی تیالکوئید 
ATP د( ترکیب سه کربنی بدون فسفات – عدم تولید مولکول

۴ )۴    ۳ )۳    ۱ )۲ ۱( صفر   
   1

هیچ یک از موارد، عبارت صورت سوال را تکمیل نمی کنند. 
بررسی همۀ موارد : 

الف در تنفس نوری مولکول کربن دی اکسید در راکیزه تولید می شود ولی در این فرایند، ATP تولید نمی گردد.
ب در نتیجۀ چرخۀ کالوین گلوکز تولید می گردد. اّما باید دقت داشته باشید که در چرخۀ کالوین، با اینکه کربن دی اکسید مصرف 

می شود اّما ATP تولید نمی گردد. بلکه در دو مرحله از این چرخه مصرف می گردد. 
داخلی  فضای  درون  به  هیدروژن  یون  واکنش ها،  این  در  اّما  می گردد  تولید  اکسیژن  فتوسنتز،  نور  به  وابسته  واکنش های  در  ج 

تیالکوئیدها پمپ می شود نه اینکه منتشر شود!
د در گلیکولیز پیرووات )ترکیب سه کربنی بدون فسفات( تولید می شود اّما در این فرایند، تولید ATP هم قابل انتظار است.

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل نمی کند؟-81
» می توان گفت که ................... از نظر ................... به یکدیگر شباهت و از نظر .................. با یکدیگر تفاوت دارند.«

۱( مسیر اول آنزیمی تثبیت کربن در ذرت و گلیکولیز – مصرف نمودن اسید سه کربنه – امکان انجام در یاخته های غالف 
آوندی

۲( تنفس نوری و تثبیت کربن در گیاه گل رز – مصرف نوعی ترکیب پنج کربنۀ دو فسفاته – انجام شدن در بیش از یک 
اندامک یاخته

۳( چرخۀ کربس و مسیر اول آنزیمی تثبیت کربن در آناناس – امکان انجام در شب - آزاد کردن کربن  دی اکسید از ترکیب 
پنج کربنه

۴( تخمیر موثر در فرایند ورآمدن خمیر و چرخۀ کالوین – ساخت نوعی ترکیب بدون تغییر در تعداد کربن ترکیب قبل – 
عدم مصرف اکسیژن
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    4
تخمیری که منجر به ورآمدن خمیر نان می شود، تخمیر الکلی است. در این تخمیر، اتانال بدون تغییر در تعداد کربن های خود به 
اتانول تبدیل می گردد. در چرخۀ کالوین نیز، اسید سه کربنی بدون تغییر در تعداد کربن های خود به قند سه کربنی تبدیل می شود 

و در آخر، هم در تخمیر الکلی و هم در چرخۀ کالوین، مصرف اکسیژن مشاهده نمی شود.
بررسی سایر گزینه ها : 

1 ذرت نوعی گیاه C۴ است. در این گیاه، در مسیر اول آنزیمی تثبیت کربن، با مصرف اسید سه کربنی و کربن دی اکسید، اسیدی 
چهارکربنی تشکیل می شود. از طرفی در نتیجۀ گام ۴ گلیکولیز نیز، امکان مصرف اسید سه کربنی وجود دارد. دقت داشته باشید که 
مسیر اول آنزیمی تثبیت کربن در ذرت در یاخته های میانبرگ انجام می شود و امکان انجام آن در یاخته های غالف آوندی وجود ندارد. 

گلیکولیز نیز بخشی از تنفس یاخته ای است که در یاخته های غالف آوندی می تواند انجام گردد.
2 گل رز، نوعی گیاه C۳ است. در این گیاه، تثبیت کربن همان چرخۀ کالوین است. در چرخۀ کالوین امکان مصرف ریبولوزبیس 

فسفات )ترکیب پنج کربنۀ دو فسفاته( وجود دارد. از طرفی در تنفس نوری نیز، ریبولوزبیس فسفات مصرف می گردد.
چرخۀ کالوین، در یک اندامک یاخته )سبزدیسه( انجام می شود. اّما بخشی از واکنش های تنفس نوری، در سبزدیسه و راکیزه به وقوع می پیوندد.

۳ چرخۀ کربس، ارتباطی با شب و روز ندارد و می تواند در شب نیز انجام شود. گیاه آناناس نیز نوعی گیاه CAM است که مسیر اول 
آنزیمی تثبیت کربن در آن، در شب انجام می شود. در چرخۀ کربس، امکان آزاد شدن کربن دی اکسید از ترکیبات پنج و شش کربنه 

وجود دارد. اّما این مورد در مسیر اول آنزیمی تثبیت کربن در گیاه آناناس غیرقابل مشاهده است.
تنفس یاخته ای در گیاهان

فتوسنتز در گیاهانتنفس نوری در گیاهان
بی هوازیهوازی

تراکم باالی اکسیژنزمان وقوع
تراکم کم و فقدان 

اکسیژن
نور شدید و باال بودن نسبت 
اکسیژن به کربن دی اکسید

شرایط مناسب و معمولی

سیتوپالسمسیتوپالسم + راکیزهمحل وقوع
قسمتی در سبزدیسه، قسمتی در 
راکیزه و در بخش های دیگر یاخته

سبزدیسه )درون 
تیالکوئید و بستره(

پیش ماده
به طور کلی گلوکز، 

اکسیژن، ADP و فسفات
 ADP ،به طور کلی گلوکز

و فسفات
به طور کلی، آب و CO۲اکسیژن و ریبولوزبیس فسفات

نداردنداردداردداردگلیکولیز

CO2 در تخمیر الکلی(+تولید( ++-

-+-+تولید CO2 در راکیزه

--+-تولید CO2 در سیتوپالسم

CO2 مصرف---+

O2 مصرف+-+-

O2 تولید---+

O2 بستره کلروپالست-فضای داخلی راکیزهمحل مصرف-

O2 بخش داخلی تیالکوئید---محل تولید

نکته در خصوص کربن دی 

اکسید

تولیدی از گلوکز و 
موادی مانند اسید چرب

تولیدی در تخمیر الکلی 
از پیرووات

تولیدی از ترکیب دو کربنی ناشی 
از تجزیه ترکیب ۵ کربنی ناپایدار

مصرفی از جو

ATP ساز(خیر+ )گلیکولیز(+تولید ATP انزیم( +

--++مصرف گلوکز
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+---تولید گلوکز

+ )یک نوع در کالوین(-+ )یک نوع(+ )دو نوع(مصرف حامل الکترون

+-++تولید حامل الکترون

-+-+نیاز به تراکم باالی O2 دارد

+ )قند سه کربنی کالوین(در سطح کتاب جای بحث دارد!++تجزیه مولکول قند

+وقوع همزمان با فتوسنتز
در سطح کتاب جای 

بحث دارد!
+-

+ )کربوکسیالزی(+ )اکسیژنازی(--دخالت روبیسکو

-CO۲CO۲ در الکلیCO۲تولید ترکیب 1 کربنی

-++ اتانال و اتانول+ استیلتولید ترکیب 2 کربنی

++++ مثل پیروواتتولید ترکیب 3 کربنی

---+تولید ترکیب 4 کربنی

++-+تولید ترکیب 5 کربنی

تولید ترکیب 6 کربنی
+ )فروکتوز فسفاته در 

گلیکولیز(
+ )فروکتوز فسفاته در 

گلیکولیز(
-+

+ )کربن دی اکسید(---مصرف ترکیب 1 کربنی

-++ )اتانال(+ )استیل(مصرف ترکیب 2 کربنی

+ مثل پیرووات+ مثل پیروواتمصرف ترکیب 3 کربنی
+ برای بازسازی ریبولوزبیس 

فسفات
+

---+مصرف ترکیب 4 کربنی

++ )تبدیل به ترکیب ۳ و ۲ کربنی(-+مصرف ترکیب 5 کربنی

مصرف ترکیب 6 کربنی
+ )فروکتوز فسفاته در 

گلیکولیز(
+ )فروکتوز فسفاته در 

گلیکولیز(
-+

می شوند، -91 آلی  ترکیبات  از  کربن دی اکسید  آزادسازی  باعث  که  واکنش  هایی  با  رابطه  در  می توانند  عبارت،  چند 
صادق باشند؟

الف( قرارگیری نوعی مادۀ فاقد کربن در جایگاه فعال آنزیم ریبولوز بیس فسفات کربوکسیالز-اکسیژناز
ب( انتقال الکترون های آزادشده از نوعی حامل الکترونی تولید شده در قندکافت، به ترکیبی سه کربنی

ج( تجزیۀ مولکول های ATP برای تأمین انرژی الزم جهت تبدیل اسیدهای سه کربنی به قندهای سه کربنی
NAD+ پس از انتقال الکترون های پیرووات به مولکول ،A د( تولید نوعی ترکیب آلی متصل شونده به کوآنزیم

۴ )۴    ۳ )۳    ۲ )۲    ۱ )۱
   2

آزادسازی کربن دی اکسید از ترکیبات آلی، طی واکنش های اکسایش پیرووات، تخمیر الکلی و تنفس نوری اتفاق می افتد. موارد الف 
و د صحیح هستند.

بررسی همۀ موارد:
الف در تنفس نوری، اکسیژن و ریبولوز بیس فسفات در جایگاه فعال آنزیم روبیسکو )ریبولوز بیس فسفات کربوکسیالز-اکسیژناز( 
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قرار می گیرند. اکسیژن همان مادۀ فاقد کربن است.

پیشمادههایآنزیمروبیسکو:ریبولوز بیس فسفات، کربن دی اکسید یا اکسیژن

 NADH .به پیرووات منتقل می شوند NADH ب در تخمیر الکتیکی، الکترون های حاصل از اکسایش
نوعی حامل الکترونی است و در قندکافت تولید می شود. پیرووات نیز مولکولی سه کربنی می باشد. در 

تخمیر الکتیکی مولکول کربن دی اکسید آزاد نمی شود! 
ج در چرخۀ کالوین، از انرژی حاصل از تجزیۀ مولکول ATP، برای تبدیل اسیدهای سه کربنی به 
قندهای سه کربنی استفاده می شود. اما طی این فرایند، کربن دی اکسید تولید نمی  شود؛ بلکه در ابتدای 

چرخه، کربن دی اکسید مصرف می گردد.
د در واکنش اکسایش پیرووات که الکترون ها از پیرووات به +NAD منتقل می شوند و مولکول دو 
کربنی استیل تولید می شود، یک مولکول کربن دی اکسید نیز آزاد می گردد. استیل در ادامه به مولکول 

کوآنزیم A متصل شده و استیل کوآنزیم A تولید می گردد. 

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟-101
»به طور معمول، افزایش ترشح نوعی عامل محرک رشد در گیاهان که ................، احتمال بازسازی پذیرندۀ الکترونی فرایند 

گلیکولیز در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم یاخته ها را ................. می دهد.«
۱( از رویش دانه رست و جوانه های گیاه در شرایط نامساعد محیطی مانند خشکی ممانعت می کند – کاهش

۲( باعث افزایش رسیدگی میوه ها شده و توسط بافت های آسیب دیدۀ گیاه نیز تولید می شود – افزایش
۳( برای تکثیر رویشی گیاهان با استفاده از قطعه هایی از ساقه در خاک یا آب به کار می رود – افزایش

۴( باعث تجزیۀ الیۀ گلوتن دار در بافت آندوسپرم دانه و تولید آنزیم های گوارشی می شود – کاهش 
   2

طی فرایند تخمیر الکلی و الکتیکی، پذیرندۀ الکترونی فرایند قندکافت )+NAD( درون سیتوپالسم بازسازی می گردد. تخمیر در مادۀ 
زمینه ای سیتوپالسم یاخته انجام می شود. )در تنفس هوازی، +NAD در میتوکندری بازسازی می گردد.(

هر عاملی که باعث کاهش غلظت اکسیژن شود، احتمال بروز تخمیر را افزایش می دهد. با این مقدمه، حاال بریم ببینیم گزینه ها چی میگن!
میوه های رسیده، اتیلن آزاد می کنند و مقدار اتیلن با رسیدن میوه افزایش می یابد. بافت های آسیب دیدۀ گیاه نیز اتیلن تولید می کنند. 
اتیلن از هورمون های محدودکنندۀ رشد گیاهی است و با ریزش برگ ها، جذب اکسیژن توسط گیاه را کاهش می دهد. با کاهش جذب 

اکسیژن، احتمال راه اندازی واکنش های تخمیر افزایش می یابد. 

  برگ در پاسخ به افزایش نسبت اتیلن به اکسین، آنزیم های تجزیه کنندۀ دیواره را تولید می کند. در قاعدۀ دمبرگ در محل 
اتصال به شاخه، الیۀ جداکننده تشکیل می شود. یاخته ها در این منطقه به علت فعالیت آنزیم های تجزیه کننده از هم جدا می شوند و به تدریج 
از بین می روند. در نتیجه برگ از شاخه جدا می شود. با چوب پنبه ای شدن یاخته هایی از دیواره که در محل اتصال به دمبرگ قرار دارند، الیۀ 

محافظی در برابر محیط بیرون ایجاد می شود. )فصل 9 یازدهم(

بررسی سایر گزینه ها:
1 این گزینه به آبسیزیک اسید اشاره می کند. آبسیزیک اسید سبب بسته شدن روزنه ها و در نتیجه، حفظ آب گیاه و همچنین مانع 
رویش دانه و رشد جوانه ها در شرایط نامساعد می شود. با بسته شدن روزنه ها، ورود اکسیژن به درون گیاه کاهش پیدا کرده و شرایط 

برای تخمیر فراهم می شود. 
۳ اول یه مرور داشته باشیم از فصل 8 یازدهم:

 قلمه، قطعه ای از ساقه است که در خاک یا آب قرار داده می شود و برای تکثیر گیاهان با استفاده از بخش های رویشی به کار 
می رود. )فصل 8 یازدهم(

اکسین، ریشه زایی را تحریک می کند؛ بنابراین برای تکثیر رویشی گیاهان با استفاده از قلمه به کار می رود. این هورمون نقشی در 
بروز تخمیر ندارد.
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 اکسین ها را برای تشکیل میوه های بدون دانه و درشت کردن میوه ها نیز به کار می برند. اکسین با افزایش رشد طولی یاخته ها، 
سبب افزایش طول یاخته می شود. )فصل 9 یازدهم(

4 جیبرلین بر خارجی ترین الیۀ آندوسپرم اثر می گذارد و سبب تولید و رهاشدن آنزیم های گوارشی در دانه می شود. جیبرلین نیز 
بر فرایند تخمیر بی تأثیر است.

 جیبرلین دیوارۀ یاخته ها و ذخایر آندوسپرم را تجزیه می کند. نشاسته یکی از این ذخایر است که بر اثر آنزیم آمیالز تجزیه 
می شود. )فصل 9 یازدهم(

کدام عبارت، در رابطه با فرایندهای تنفس در جانداران مختلف صحیح است؟-111
۱( هر گیاهی که در شرایط غرقابی رشد می کند، با تشکیل شش ریشه، اکسیژن مورد نیاز یاخته های خود را تأمین می کند.
۲( هر عاملی که باعث کاهش غلظت اکسیژن در محیط شود، رونویسی از ژن های آنزیم های فرایند تخمیر را افزایش می یابد.

۳( هر جاندار پروکاریوتی که تخمیر الکتیکی انجام می دهد، در تولید فراورده های غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.
۴( هر مقدار از غلظت فراورده های فرایند تخمیر الکلی در یاخته های گیاهی، منجر به مرگ آن یاخته ها می شود.

   2
در کتاب درسی می خوانیم اگر اکسیژن به هر علتی در محیط نباشد یا کم باشد، تخمیر انجام می شود. برای این کار، الزم است 

رونویسی از ژن های آنزیم های فرایند تخمیر افزایش یابد تا تولید این آنزیم ها افزایش پیدا کند.
بررسی سایر گزینه ها:

1 توجه کنید گیاهانی که به طور طبیعی در شرایط غرقابی رشد می کنند، سازش هایی برای تأمین اکسیژن مورد نیاز خود دارند. 
تشکیل بافت پارانشیم هوادار و شش ریشه در درخت حّرا، از جملۀ این سازش هاست. پس بعضی گیاهان ممکنه تو شرایط غرقابی 

رشد کنن، ولی شش ریشه نداشته باشن.

 بعضی گیاهان در جاهایی زندگی می کنند که زمان هایی از سال با آب پوشیده می شوند. این گیاهان با مشکل کمبود اکسیژن 
مواجه اند. برای زیستن در چنین محیط هایی، الزم است سازش هایی داشته باشند. نرم آکنۀ هوادار در ریشه، ساقه و برگ، یکی از سازش های 
گیاهان آبزی است. ریشه های درختان حّرا در آب و گل قرار دارند. درختان حّرا برای مقابله با کمبود اکسیژن، ریشه هایی دارند که از سطح 
آب بیرون آمده اند. این ریشه ها با جذب اکسیژن، مانع از مرگ ریشه ها به علت کمبود اکسیژن می شوند. به همین علت به این ریشه ها، 

شش ریشه می گویند. )فصل ۶ دهم(

۳ انواعی از باکتری ها که جاندارانی پروکاریوت هستند، تخمیر الکتیکی را انجام می دهند. بعضی از این باکتری ها، مانند آنچه در 
ترش شدن شیر رخ می دهد، سبب فساد غذا می شوند؛ اما انواعی از آنها در تولید فراورده های غذایی به کار می روند. 

 تخمیر الکتیکی در تولید فراورده های شیری و خوراکی هایی مانند خیارشور نقش دارد.

4 توجه داشته باشید هر دو نوع تخمیر الکلی و الکتیکی در گیاهان وجود دارد. تجمع الکل یا الکتیک اسید در یاختۀ گیاهی به 
مرگ آن ها می انجامد؛ نه هر غلظتی از آن ها!

 در فعالیت های شدید که اکسیژن کافی به ماهیچه ها نمی رسد، تجزیۀ گلوکز به صورت بی هوازی انجام می شود. در اثر این 
واکنش الکتیک اسید تولید می شود که در ماهیچه انباشته می شود. انباشته شدن الکتیک اسید پس از تمرینات ورزشی طوالنی، باعث گرفتگی 

و درد ماهیچه  ای می شود. الکتیک اسید اضافی به تدریج تجزیه می شود و اثرات گرفتگی و درد ماهیچه ای کاهش می یابد. )فصل 3 یازدهم(

مورد -121 متفاوت  صنایع  در  که  دوازدهم  زیست   ۵ فصل  در  شده  مطرح  تخمیر  فرایندهای  انواع  مشترک  ویژگی 
استفاده قرار می گیرند، در کدام گزینه به درستی عنوان شده است؟

۱( انتقال الکترون های حاصل از اکسایش مولکول NADH به ترکیبی دو کربنی
۲( تولید دو نوع مولکول آلی تک فسفاته حین تجزیۀ ترکیب قندی سه کربنی
۳( جداسازی یک کربن به صورت مولکول کربن دی اکسید از مولکول پیرووات

۴( بازسازی نخستین پذیرندۀ الکترون در قندکافت حین تولید ترکیب نهایی واکنش
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صورت سوال چی میگه؟ تخمیر الکلی و تخمیر الکتیکی، انواعی از تخمیرند که در صنایع متفاوت کاربرد دارند.

پذیرندۀ الکترون در فرایند قندکافت، مولکول +NAD است. ترکیب نهایی تخمیر الکلی، اتانول و ترکیب 
 NADH نهایی تخمیر الکتیکی، الکتات است. حین تولید هر دو ترکیب، الکترون های حاصل از اکسایش
به نوعی مولکول کربن دار )در تخمیر الکلی، اتانال و در تخمیر الکتیکی، پیرووات( منتقل می شوند. پیرووات 

مولکولی سه کربنی است. )رد گزینۀ ۱( از اکسایش NADH، مولکول +NAD بازسازی می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

2 قندکافت، مرحلۀ مشترک تخمیر الکلی و الکتیکی است. توجه داشته باشید قند سه کربنی در فرایند قندکافت، تجزیه نمی شود؛ 
بلکه به اسید سه کربنی دو فسفاته تبدیل می شود. 

۳ آزادسازی کربن دی اکسید از پیرووات در تخمیر الکتیکی صورت نمی گیرد.

 فرایندهای تخمیر الکلی و اکسایش پیرووات، باعث آزادسازی CO2 از مولکول پیرووات می شوند.

 در ارتباط با انسان، کدام گزینه ویژگی نوعی تخمیر را بیان می کند که در تولید فراورده های شیری نقش دارد؟
۱( موجب تولید انواعی از مولکول های دوکربنه در سیتوپالسم یاخته های بدن می شود.

۲( در پی اکسایش مولکول های +NAD، تعداد الکترون های قند سه کربنه افزایش می یابد.
۳( به منظور تولید دومین ترکیب سه کربنه با خاصیت اسیدی، مولکول ATP ساخته می شود.

۴( موجب تولید نوعی مادۀ فاقد فسفات، با توانایی تحریک گیرنده های درد در میتوکندری می شود.
     3

تخمیر الکتیکی، در تولید فراورده های شیری موثر است. در این نوع تخمیر 
انواعی از ترکیبات اسیدی سه کربنه تولید می شوند. )اسید سه کربنۀ دوفسفاته، 
پیرووات و الکتیک اسید( دومین ترکیب سه کربنۀ تولیدشده در این فرایند، 
اسید  تبدیل  روبه رو، ضمن  به شکل  توجه  با  است.  پیرووات  مولکول  همان 
ATP در سطح  مولکول های  تولید  پییروات،  مولکول  به  سه کربنه دوفسفاته 

پیش ماده صورت می گیرد.
بررسی سایر گزینه ها:

تخمیر  در  نمی شوند.  ایجاد  دوکربنه  مولکول های  الکتیکی،  تخمیر  در   1
الکلی، اتانال و اتانول تولید می شوند که دارای دو کربن در ساختار مولکول 

خود هستند.
 NAD+ 2 ضمن تبدیل قندهای تک فسفاته به اسیدهای دوفسفاته، مولکول
کاهش )نه اکسایش( می یابد. مولکولی که در این واکنش اکسایش می یابد، 

قند تک فسفاته است.
4 الکتیک اسید نوعی ترکیب کربن دار فاقد فسفات است. این مادۀ شیمیایی، می تواند گیرنده های درد بدن را تحریک کند. به این 
نکته توجه داشته باشید که تمام مراحل مربوط به تنفس بی هوازی در سیتوپالسم یاخته های بدن انجام می شود. بنابراین استفاده از 

کلمۀ میتوکندری در این گزینه نادرست است. 

به منظور تثبیت مولکول های CO2 در گیاه گل رز، هر ترکیب .................-131
۱( قند تک فسفاته، ماهیت متفاوتی یکسانی با مولکول های قبلی خود در چرخۀ واکنش دارد.

۲( کربن دار تک فسفاته، در پی فعالیت نوعی آنزیم، ترکیبی با خاصیت قندی به وجود می آورد.
۳( کربن دار دوفسفاته، همزمان با مصرف نوعی ترکیب قندی غیرنوکلئوتیدی ایجاد می شود. 
۴( پنج کربنۀ فسفات دار، همزمان با شکسته شدن پیوند میان دو گروه فسفات تولید می شود.
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از:  اند  ترکیبات کربن دار تک فسفاتۀ موجود در چرخۀ کالوین، عبارت 
اسیدهای سه کربنه، قندهای سه کربنه و ریبولوزفسفات. اسید سه کربنه 
به قند سه کربنه، قند سه کربنه به ریبولوزفسفات و مولکول ریبولوزفسفات 
به ریبولوزبیس فسفات تبدیل می شوند. همۀ ترکیبات حاصل شده، دارای 

خاصیت قندی هستند.
بررسی سایر گزینه ها:

1 قندهای تک فسفاته موجود در چرخۀ کالوین، عبارت اند از: قندهای 
سه کربنه و ریبولوزفسفات. می دانید ترکیب قبل از قند سه کربنه، اسید 
ترکیب  اما  دارد.  آن  به  نسبت  متفاوتی  ماهیت  که  است  سه کربنه 
حاصل شده پیش از ریبولوزفسفات، قندهای سه کربنه هستند. پس هر 

دو نوع ترکیب، ماهیت قندی دارند.
۳ ترکیبات کربن دار دوفسفاته موجود در چرخۀ کالوین، عبارت اند 
 .ADP از: ریبولوزبیس فسفات، اسید شش کربنۀ ناپایدار و مولکول های

می دانید مولکول های ADP در اثر مصرف ATP ایجاد می شوند که نوعی ترکیب نوکلئوتیدی است. ریبولوز بیس فسفات نیز در پی 
مصرف ATP تولید می گردد.

4 ترکیبات پنج کربنۀ فسفات دار موجود در چرخۀ کالوین، عبارت اند از: ریبولوزفسفات و ریبولوزبیس فسفات. ریبولوزبیس فسفات 
فسفات در مولکول ATP ایجاد می شود. اما به منظور تولید مولکول های ریبولوزفسفات،  در اثر شکسته شدن پیوند میان فسفات – 

پیوند میان دو گروه فسفات شکسته نمی شود. 

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟-141
» فتوسیستم 2 برخالف فتوسیستم 1، ................... «

الف( الکترون ها را از سمت دارای pH کمتر دریافت می کند.
ب( در سطح داخلی خود، انرژی فعال سازی نوعی واکنش را می کاهد.

ج( الکترون های خود را از اجزای بیشتری از زنجیرۀ انتقال الکترون عبور می دهد.
د( الکترون ها را به زنجیرۀ انتقال الکترون کاهش دهندۀ غلظت پروتون بستره منتقل می کند. 

۴ )۴    ۳ )۳    ۲ )۲    ۱ )۱
    2

موارد »ب« و »ج« عبارت صورت سوال را به درستی تکمیل می کنند.
بررسی همۀ موارد:

الکترون ها را از سمت داخلی تیالکوئید دریافت می کنند و از سمت دیگر به مولکول بعد از خود منتقل  الف هر دو فتوسیستم 
می کنند. فضای درون تیالکوئید دارای غلظت یون هیدروژن بیشتری نسبت به بسترۀ سبزدیسه است و pH کمتری دارد. بنابراین در 

این جمله، به جای »برخالف« کلمۀ »همانند« الزم است. 

کمتر  محلی  در  هیدروژن  یون  غلظت  چقدر  هر   
باشد، PH آن محل بیشتر است و برعکس!

ب فتوسیستم ۲ برخالف فتوسیستم ۱ فعالیت آنزیمی نیز 
دارد و در سطح داخلی خود، تجزیۀ آب را انجام می دهد. 

 در جایگاه فعال فتوسیستم 2، مولکول آب قرار می گیرد. 

 جایگاه فعال فتوسیستم 2 در سطح داخلی )در سمت فضای درونی تیالکوئید( قرار دارد.
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ج با توجه به شکل، الکترون های خروجی از فتوسیستم ۲، از تعداد بیشتری از اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون عبور می کنند؛ نسبت 
به الکترون های خروجی از فتوسیستم ۱! 

د زنجیرۀ انتقال الکترون بین دو فتوسیستم که الکترون های فتوسیستم ۲ را دریافت می کند، دارای پمپ یون هیدروژن است. جزء 
دوم این زنجیره، یک پمپ یون هیدروژن است که با استفاده از انرژی الکترون ها، یون های هیدروژن را از بستره وارد تیالکوئید می کند. 
زنجیرۀ انتقال الکترون بعد از فتوسیستم ۱ نیز با کاهش +NADP موجب کاهش تعداد یون های هیدروژن بستره می شود. بنابراین این 

جمله در مورد هر دو فتوسیستم صحیح است.

 زنجیرۀ انتقال الکترون بین دو فتوسیستم در پی کاهش غلظت یون هیدروژن بستره، غلظت این یون را درون تیالکوئید افزایش 
می دهد اما زنجیرۀ دوم، بدون افزایش غلظت یون هیدروژن درون تیالکوئید بلکه با تولید NADPH این کار را انجام می دهد.

فتوسیستم 2فتوسیستم 1

مولکول دهندۀ الکترون به این فتوسیستم
سومین جزء زنجیرۀ انتقال الکترون بین دو 

فتوسیستم
مولکول آب

مولکول دریافت کنندۀ الکترون از این فتوسیستم
اولین جزء زنجیرۀ انتقال الکترون بعد از این 
فتوسیستم در سطح خارجی غشای تیالکوئید

اولین جزء زنجیرۀ انتقال الکترون بین دو 
فتوسیستم در بین دم های فسفولیپیدهای 

غشای تیالکوئید

P7۰۰P۶8۰رنگیزۀ موجود در مرکز واکنش

سبزینه و کاروتنوئیدهاسبزینه و کاروتنوئیدهارنگیزه های موجود در آنتن های گیرندۀ نور

زنجیره های انتقال الکترون مرتبط با این 

فتوسیستم
تنها زنجیرۀ بین دو فتوسیستمهر دو زنجیره

û üتجزیۀ نوری آب

با توجه به گیاه گل رز، کدام گزینه جملۀ زیر را از نظر درستی یا نادرستی به طور متفاوتی پر می کند؟-151
»در فرایندهای .............. فتوسنتز، ................. فقط............... صورت می گیرد.«

۱( مستقل از نور - آزاد شدن گروه فسفات به بسترۀ نوعی اندامک دو غشایی - بالفاصله بعد از اکسایش نوعی مولکول 
نوکلئوتیدی

۲( مستقل از نور - افزایش سطح انرژی نخستین ترکیب سه کربنی تولیدشده - در پی تجزیۀ پیوند فسفات - فسفات در 
ATP مولکول

۳( وابسته به نور - افزایش غلظت یون های هیدروژن در فضای داخلی تیالکوئید – در طی کاهش غلظت یون های هیدروژن 
در بسترۀ سبزدیسه

۴( وابسته به نور - دریافت الکترون از نوعی مادۀ معدنی - توسط فتوسیستم دارای سبزینۀ a جذب کنندۀ حداکثر طول 
موج ۶8۰ در مرکز واکنش 

    4
گزینۀ ۴ برخالف سایر گزینه ها عبارت صورت سوال را به درستی تکمیل می کند.

فرایندهای انجام شونده در غشای تیالکوئید، فرایندهای وابسته به نور هستند و فرایندهای انجام شده در بسترۀ سبزدیسه)چرخۀ 
کالوین( فرایندهای مستقل از نور هستند.

در غشای تیالکوئید تنها فتوسیستم ۲ به طور مستقیم الکترون های خود را از نوعی مولکول معدنی )مولکول آب( دریافت می کند. 
سایر مولکول های موجود در غشا، الکترون را از مولکول آلی قبل از خود دریافت می کنند. در مرکز واکنش فتوسیستم ۲، سبزینۀ 

P۶8۰ وجود دارد. 
بررسی سایر گزینه ها:

1 در دو محل گروه های فسفات به بستره اضافه می شوند. ۱: در هنگام تبدیل اسید سه کربنی به قندهای سه کربنی که در این 
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مرحله، آزاد شدن گروه های فسفات به بستره بالفاصله بعد از اکسایش NADPH است. ۲: در هنگام تولید مولکول ریبولوزفسفات، در 
این مرحله با توجه به شکل، ۱۰ مولکول تک فسفاته مصرف و در نهایت ۶ مولکول تک فسفاته تولید می شود، یعنی ۴ گروه فسفات 

به بستره آزاد می شود. در این زمان، اکسایش ترکیب نوکلئوتیدی رخ نمی دهد.
2 در هنگام تولید قندهای سه کربنی، دو بار سطح انرژی ترکیبات کربن دار افزایش پیدا می کند. بار اول در پی تجزیۀ ATP و تبدیل 
آن به ADP و بار دوم در پی اکسایش NADPH. دقت کنید که NADPH و ATP هر دو ترکیبات پر انرژی هستند که انرژی خود را 

به اسید سه کربنی منتقل می کنند.

 ترکیب اسیدی در طی دریافت الکترون تبدیل به ترکیب قندی می شود و خاصیت آن تغییر می کند.)فتوسنتز( ترکیب قندی نیز 
در پی از دست دادن الکترون تبدیل به اسید می شود و خاصیت آن تغییر می کند. )تنفس یاخته ای(

۳ در طی تجزیه نوری مولکول آب، الکترون، یون هیدروژن و مولکول اکسیژن تولید می شود. این یون های هیدروژن در فضای درون 
تیالکوئید قرار می گیرند و موجب کاهش pH این فضا، بدون کاهش غلظت یون های هیدروژن بستره می شوند.

NADPH تولید

انتشار تسهیل شدۀ یون هیدروژن توسط آنزیمATPساز

انتقال فعال یون هیدروژن توسط پمپ هیدروژن

تجزیۀ نوری آب

انتقال فعال یون هیدروژن توسط پمپ هیدروژن 

انتشار تسهیل شدۀ یون هیدروژن توسط آنزیم ATPساز

کاهش

افزایش

کاهش

افزایش

روش های تغییر غلظت
 یون هیدروژن

فضای درون تیالکوئید

بستره

 درطی تنها روش تثبیت کربن در گیاه گل رز، در پی مصرف سه کربن دی اکسید در بسترۀ سبزدیسه و به 
منظور تولید ترکیبات قندی، کدام مورد به ترتیب تولید و مصرف می شود؟

NADP+ ۶ – ۲( سه مولکول گلوکز ATP 9 )۱ - ۶ مولکول ریبولوزفسفات   
ATP ۶ )۴ - ۶ مولکول قند سه کربنه    ATP 9 – ۳( ۳ مولکول ۶ کربنه ناپایدار

    3

 در حل این نوع تست ها به تولید شدن یا مصرف شدن هر 
ماده و تعداد تولید یا مصرف شده باید دقت کرد.

صورت سوال چی میگه؟ گل رز گیاهی C3 است و تثبیت کربن در آن تنها طی 

چرخۀ کالوین انجام می شود.

به ازای ورود هر مولکول کربن دی اکسید به چرخۀ کالوین، یک مولکول 
ناپایدار ۶ کربنه ایجاد می شود که در ادامه خود به خود تجزیه شده و 
هر یک، دو ترکیب پایدار ۳ کربنه ایجاد می کنند. بنابراین با ورود ۳ 
کربن دی اکسید به چرخۀ کالوین، ۳ مولکول ۶ کربنۀ ناپایدار نیز تولید 

می شود. 
کربن دی اکسید،   ۶ ورود  ازای  به  که  می بینیم  شکل،  به  توجه  با 
تعداد  این  نصف  ورود  با  بنابراین  می شود  مصرف   ATP  ۱8 کل  در 

کربن دی اکسید، 9 مولکول ATP مصرف و تجزیه خواهد شد.

مولکولهایناپایدارکتابدرسی:
1 اسید کربنیک حاصل از ترکیب کربن دی اکسید و آب توسط آنزیم کربنیک انیدراز

2 ترکیب شش کربنه حاصل از فعالیت کربوکسیالزی روبیسکو
 ترکیب ۵ کربنه حاصل از فعالیت اکسیژنازی روبیسکو
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بررسی سایر گزینه ها:
1 همانطور که قبال توضیح دادیم، با ورود ۳ کربن دی اکسید، 9 مولکول ATP مصرف و به تبع آن، 9 مولکول ADP نیز تولید می شود. 
اما دقت کنید با ورود ۳ کربن دی اکسید، ۳ مولکول ریبولوزبیس فسفات مصرف می شود و بخاطر همین، ۳ مولکول ریبولوزفسفات و ۳ 

مولکول ریبولوزبیس فسفات نیز در ادامۀ چرخه تولید می شود.
2 دقت کنید که در چرخۀ کالوین گلوکز تولید نمی شود و با ورود سه کربن دی اکسید، یک قند سه کربنه از چرخه خارج می شود 

که این قند سه کربنه نیز توانایی ایجاد گلوکز را به تنهایی ندارد. در چرخۀ کالوین +NADP تولید می شود نه مصرف!

 اگر به چرخۀ کالوین ۶ کربن دی اکسید وارد شود، در نهایت دو قند سه کربنه از چرخه خارج می شوند که این دو قند سه کربنه 
می توانند طی فرایندهای دیگری، تبدیل به یک مولکول گلوکز شش کربنه شوند.

4 همینطور که گفتیم در این فرایند، 9 مولکول ATP مصرف می شود، نه تولید! به ازای هر کربن دی اکسید، ۲ مولکول قند سه کربنی 
در چرخه تولید می شود، پس به ازای ۳ کربن دی اکسید، ۶ مولکول قند سه کربنی تولید می شود و قسمت دوم این گزینه صحیح است.

کدام گزینه در ارتباط با آنزیم شروع کنندۀ فرایندهای چرخۀ کالوین نادرست است؟-161
۱( هر پیش مادۀ آن، دارای عنصر اکسیژن در ساختار خود می باشد. 

۲( هر یاختۀ فتوسنتزکننده، در بسترۀ سبزدیسۀ خود این آنزیم را دارد.
۳( هر فراوردۀ آن بدون نیاز به آنزیم، تبدیل به ۲ ترکیب آلی می شود. 

۴( هر گاز مکمل جایگاه فعال آن، می تواند از روزنه های هوایی عبور کند.
     2

صورت سوال چی میگه؟ آنزیم شروع کنندۀ فرایندهای چرخۀ کالوین، آنزیم روبیسکو است.

باکتری های فتوسنتزکننده سبزدیسه و بستره ندارند و آنزیم روبیسکو در این یاخته ها، درون مادۀ زمینه ای سیتوپالسم قرار گرفته است. 

 هر گاه در آزمون های آزمایشی، به عبارت )هر جاندار فتوسنتزکننده( و یا )هر یاختۀ فتوسنتزکننده( رسیدی، مطمئن باش که 
باید حتمًا به وجود باکتری های فتوسنتزکننده توجه داشته باشی تا بتوانی از پس آن تست بربیای! 

بررسی سایر گزینه ها:
1 برای انجام فعالیت کربوکسیالزی، کربن دی اکسید و ریبولوزبیس فسفات در جایگاه فعال این آنزیم قرار می گیرند و برای فعالیت 
اکسیژنازی، مولکول اکسیژن و ریبولوزبیس فسفات در جایگاه فعال این آنزیم قرار می گیرند. همۀ مولکول های نام برده شده دارای عنصر 

اکسیژن در ساختار خود هستند.
۳ در فعالیت کربوکسیالزی روبیسکو یک ترکیب ۶ کربنۀ ناپایدار تولید می شود که به صورت خودبه خودی به دو اسید سه کربنی 
پایدار تبدیل می شود. درطی فعالیت اکسیژنازی، یک ترکیب ۵ کربنۀ ناپایدار تولید می شود که به صورت خودبه خودی به دو ترکیب 

سه و دو کربنی پایدار تبدیل می شود.
4 اکسیژن و کربن دی اکسید از پیش ماده های گازی روبیسکو هستند و مکمل جایگاه فعال آن می باشند. این گازها از روزنه های 

هوایی گیاه عبور می کنند.

توضیحاتروبیسکو

ویژگی
نوعی آنزیم با خاصیت ترکیب کردن است ← دارای جایگاه فعال است  پیش ماده های آن در جایگاه فعال قرار 

می گیرند و فراوردۀ آن از جایگاه فعال خارج می شود. 

اکسیژنازیفعالیت

منجر به شروع تنفس نوری می شود. در این فعالیت ریبولوز بیس فسفات با اکسیژن ترکیب شده و ترکیبی 
پنج کربنه و ناپایدار تشکیل می شود که به دو ترکیب دو کربنی و سه کربنی شکسته می شود. ترکیب دو کربنی 

بعدا از کلروپالست خارج شده و طی واکنش هایی که بخشی از آن ها در میتوکندری صورت می گیرد، یک 
کربن دی اکسید آزاد می کند.

کربوکسیالزی
منجر به آغاز چرخۀ کالوین می شود. در این فعالیت، ریبولوزبیس فسفات با کربن دی اکسید ترکیب شده و ترکیبی 

شش کربنه و ناپایدار تولید می شود که به دو اسید سه کربنی می شکند.
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نکته

- محل فعالیت آن در بستره می باشد. 
و  اکسیژن  بین  این  در  هستند.  کربن دی اکسید  و  اکسیژن  فسفات،  بیس  ریبولوز  روبیسکو،  پیش ماده های   -

کربن دی اکسید آلی نیستند. همچنین اکسیژن برخالف دو مولکول دیگر کربن ندارد. 
- همۀ ترکیبات تولید شده توسط آن ناپایدار هستند. 

- میزان غلظت کربن دی اکسید و اکسیژن تعیین  کنندۀ نوع فعالیت اکسیژنازی یا کربوکسیالزی آن است. 

کدام مطلب، کامل کنندۀ مناسبی برای عبارت زیر است؟-171
»به طور معمول، یکی از شرایط .................. است.«

۱( تولید مولکول CO۲ در سیتوپالسم یاخته های گیاهی، افزایش تعداد الکترون موجود در ساختار پیرووات
۲( افزایش مقدار یون بیکربنات انتقال یافته به درون شش ها، کاهش اکسایش محصول نهایی قندکافت در ماهیچه ها

۳( بازسازی مولکول  +NAD در سیتوپالسم یاخته  پارانشیمی گیاه لوبیا، کاهش فاصلۀ میان دو یاختۀ نگهبان روزنه مجاور 
یکدیگر 

۴( کاهش فعالیت پمپ موثر در انتقال مولکول سه کربنه به درون میتوکندری یاخته های کالنشیمی، افزایش غلظت گاز 
O۲ درون گیاه

     3
همانطور که می دانید در صورت بسته شدن روزنه های هوایی و کاهش اکسیژن درون گیاه، یاخته ها مسیر تنفس بی هوازی را پیش 
گرفته و منجر به تولید مولکول های +NAD در سیتوپالسم خود می شوند. هنگام بسته شدن روزنه های هوایی، دو یاختۀ نگهبان روزنۀ 

مجاور، به یکدیگر نزدیک می شوند.
بررسی سایر گزینه ها:

1 در تنفس بی هوازی از نوع تخمیر الکلی، مولکول CO۲ در سیتوپالسم یاخته ها تولید می شود. همانطور که می دانید، در این نوع 
تخمیر با تبدیل مولکول پیرووات به اتانال، الکترون های ترکیب NADH به اتانال منتقل می شوند. بنابراین تعداد الکترون های موجود 

در ساختار پیرووات افزایش نمی یابد.

 در تخمیر الکتیکی، پیرووات الکترون های مولکول NADH را دریافت کرده و موجب تولید الکتات می شود.

2 در صورت تولید مولکول های CO۲ بیشتر توسط یاخته های بدن، آنزیم کربنیک انیدراز در گویچه های قرمز، به میزان بیشتری آب 
و کربن دی اکسید را با یکدیگر ترکیب کرده و کربنیک اسید تولید می کند. سپس این کربنیک اسید به یون هیدروژن و بیکربنات تجزیه 
می شود. دقت داشته باشید که در تنفس بی هوازی نسبت به تنفس هوازی، مقدار CO۲ کمتری تولید می شود. در نتیجه، در صورت 

کاهش اکسایش پیرووات در یاخته ها، فعالیت آنزیم کربنیک انیدراز کاهش می یابد.
4 در صورت افزایش غلظت گاز O۲ درون گیاهان، یاخته ها مسیر تنفس هوازی را پیش می گیرند. می دانید در تنفس هوازی، مولکول 

پیرووات توسط نوعی پروتئین در غشای میتوکندری، به فضای درونی آن منتقل می شود.

کدام گزینه، در مورد واکنش های فتوسنتزی در گیاه آلبالو، محتمل است؟-181
۱( برگشت الکترون های پرانرژی موجود در مرکز واکنش فتوسیستم ۲ به مدار اصلی خود

۲( جبران کمبود الکترونی سبزینۀ P7۰۰ در پی تجزیۀ نوری مولکول های آب در فتوسیستم ۲
۳( قرارگیری تعداد برابری از الکترون و پروتون در ساختار +NADP به منظور تولید حامل الکترون

۴( زیادشدن اختالف غلظت یون هیدروژن بین دو سمت غشای تیالکوئید بر اثر تجربۀ نوری مولکول آب
     4

در پی انجام واکنش تجزیۀ نوری مولکول آب، یون هیدروژن به درون تیالکوئید آزاد می شود. بر اثر این اتفاق، به تعداد یون های 
هیدروژن درون تیالکوئید افزوده شده و در نهایت به اختالف غلظت یون های هیدروژن بین دو سمت غشای تیالکوئید اضافه می گردد. 

بررسی سایر گزینه ها:
1 می دانید که الکترون های برانگیخته در مرکز واکنش فتوسیستم ها، پس از خروج از مدار خود، دیگر به این مدار باز نمی گردند. به 
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عبارت دیگر، الکترون های برانگیخته در آنتن های گیرندۀ نور )نه مرکز واکنش( فتوسیستم ها، ضمن خروج از مدار خود، می توانند با 
از دست دادن انرژی، دوباره در همین مدار مستقر شوند.

۳ کمبود الکترون های سبزینۀ a در مرکز واکنش فتوسیستم P7۰۰( ۱(، توسط الکترون های مرکز واکنش فتوسیستم ۲ )P۶8۰( و 
کمبود الکترونی سبزینۀ a در مرکز واکنش فتوسیستم ۲ به دنبال تجزیۀ نوری مولکول های آب جبران می شود.

4 با توجه به واکنش روبه رو، متوجه می شوید که ضمن تبدیل مولکول +NADP به NADPH، دو دو الکترون و یک پروتون در 
ساختار +NADP قرار می گیرد. 

با در نظر گرفتن اجزای هر دو نوع زنجیرۀ انتقال الکترون غشای تیالکوئید، کدام مورد برای تکمیل جملۀ زیر -191
مناسب است؟

»عضوی در زنجیرۀ انتقال الکترون بین ................. که نسبت به سایر اعضای این زنجیره، .................. نمی تواند ...............«
۱( فتوسیستم ۱ و ۲ – در فاصلۀ دورتری نسبت به فتوسیستم ۱ قرار دارد – بیشترین خاصیت آبگریزی را داشته باشد.

۲( فتوسیستم ۱ و +NADP - دارای سطوح نامنظم بیشتری در ساختار خود است – انواعی از حاملین الکترون را تولید کند.

۳( فتوسیستم ۱ و ۲ – اندازۀ بزرگ تری دارد – با مصرف انرژی الکترون های  P۶8۰، پروتون را در خالف جهت شیب غلظت جابه جا کند.
۴( فتوسیستم ۱ و +NADP - زود تر الکترون دریافت می کند – تنها در تماس با بخش آبدوست فسفولیپیدهای تیالکوئید 

مشاهده شود.
    2

دومین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون بین 
فتوسیستم ۱ و +NADP، نسبت به عضو 
در  بیشتری  نامنظم  سطوح  دارای  اول، 
ساختار خود است. همانطور که در شکل 
روبه رو مشاهده می کنید، این عضو تنها 
حامل  مولکول  نوع  یک  تولید  توانایی 

الکترون )NADPH( را دارد.
بررسی سایر گزینه ها:

الکترون  انتقال  زنجیرۀ  عضو  اولین   1
بین فتوسیستم ۱ و ۲، در بیشترین فاصله 
نسبت به فتوسیستم ۱ قرار دارد. با توجه 
به شکل مقابل، این عضو نسبت به سایر 
قرار  غشا  از  مرکزی تری  بخش  در  اعضا 
گرفته است. بنابراین خاصیت آبگریزی آن 
نسبت به سایر اعضای زنجیره بیشتر است.

۳ دومین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستم ۱ و ۲، نسبت به سایر اعضای این زنجیره، اندازۀ بزرگ تری دارد. این عضو، 
ضمن مصرف انرژی الکترون های برانگیخته در مرکز واکنش فتوسیستم P۶8۰( ۲(، یون های هیدروژن را در خالف جهت شیب غلظت، 

از فضای بستره به درون تیالکوئید وارد می کند.
4 اولین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستم ۱ و +NADP نسبت به دومین عضو آن، زودتر الکترون دریافت می کند. این 

عضو با توجه به شکل قبلی، در سطح خارجی غشای تیالکوئید مشاهده شده و تنها در تماس با بخش آبدوست این غشا می باشد. 

در واکنش های مربوط به چرخۀ کالوین، در حد فاصل ................. انتظار نیست.-201
۱( مصرف قندهای سه کربنه تا تولید اسیدهای سه کربنه، شکستن پیوند میان دو گروه فسفات، قابل

۲( تشکیل نخستین ترکیب پایدار تا خروج تعدادی مولکول سه کربنی از چرخه، افزایش غلظت فسفات های آزاد، دور از
۳( تشکیل نخستین پیوند کربن – کربن در نوعی ترکیب تا تولید قندهای سه کربنه، مصرف مولکول ADP، دور از

۴( قرارگیری CO۲ در جایگاه فعال روبیسکو تا تولید قند پنج کربنۀ تک فسفاته، تولید و مصرف انواعی از ترکیبات سه کربنه، قابل
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     2
نخستین ترکیب پایدار در چرخۀ کالوین، اسیدهای سه کربنه هستند. 
تولید  فاصل  در حد  مقابل مشاهده می کنید،  در شکل  که  همانطور 
چرخه،  از  کربنی  سه  مولکول  تعدادی  خروج  تا  سه کربنه  اسیدهای 
مصرف  اثر  در  کلروپالست  بسترۀ  درون  آزاد  فسفات های  غلظت 

مولکول های ATP افزایش می یابد.
بررسی سایر گزینه ها:

در  گفته شده  زمانی  بازۀ  فاصل  حد  در  می بینید  که  همان طور   1
این گزینه، مولکول های ریبولوزفسفات به ریبولوزبیس فسفات تبدیل 
از مولکول های   ADP این واکنش، مولکول های  با  می شوند. همزمان 
در  فسفات   – فسفات  پیوند  نتیجه  در  می شوند.  ساخته   ATP

مولکول های ATP شکسته می شود.
۳ نخستین پیوند کربن – کربن ایجادشده در چرخۀ کالوین، حین 
ترکیب ریبولوزبیس فسفات با مولکول CO۲ و تولید اسید شش کربنۀ 

ناپایدار مشاهده می شود. به این نکته دقت داشته باشید که در چرخۀ کالوین، مولکول های ATP )نه ADP(، مصرف و مولکول های 
ADP )نه ATP( تولید می شوند.

4 منظور از قند پنج کربنۀ تک فسفاته، همان مولکول ریبولوزفسفات است. در پی آغاز چرخۀ کالوین تا تولید مولکول ریبولوزفسفات، 
اسیدهای سه کربنه و قندهای سه کربنه تولید و مصرف می شوند. 

کدام گزینه، به منظور تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟-211
»به طور معمول، .................. می تواند در .................. نقش داشته باشد.«

۱( افزایش غلظت گاز CO در محیط داخلی همانند ورود سیانید به درون میتوکندری – جلوگیری از انتقال الکترون به اکسیژن
فعالیت  افزایش   – دنای حلقوی  ژن های  از  گروهی  نامناسب  بیان  همانند  مغزی  یاخته های سد خونی  از  الکل  عبور   )۲

رادیکال های آزاد
بروز پدیدۀ  ۳( حملۀ رادیکال های آزاد به DNA میتوکندری برخالف اتصال یاختۀ کشندۀ طبیعی به یاختۀ سرطانی – 

بافت مردگی )نکروز(
از  جلوگیری   – واکوئول ها  در  رنگی ذخیره شده  ترکیبات  برخالف  یاخته های گیاهی  ترکیبات کروموپالست  از  برخی   )۴

تخریب مولکول زیستی
     4

همانطور که از فصل ۶ زیست شناسی دهم به یاد دارید، کاروتنوئیدها ترکیبات رنگی موجود در رنگ دیسه ها )کروموپالست ها( و آنتوسیانین 
ترکیب رنگی موجود در واکوئول، پاداکسنده هستند. مطابق متن کتاب درسی، ترکیبات پاداکسنده در واکنش با رادیکال های آزاد، مانع از 

اثر تخریبی آن ها بر مولکول های زیستی )مثل DNA میتوکندری( و در نتیجه تخریب بافت های بدن می شوند.
بررسی سایر گزینه ها:

1 با توجه به متن کتاب درسی، هم گاز کربن مونواکسید و هم مولکول سیانید از ترکیباتی هستند که واکنش مربوط به انتقال 
الکترون ها به O۲ را مهار می کنند و در نتیجه باعث توقف زنجیرۀ انتقال الکترون می شوند.

2 الکل سرعت تشکیل رادیکال های آزاد را افزایش می دهد و مانع از عملکرد راکیزه در جهت کاهش آن ها می شود. همچنین نقص در 
ژن های مربوط به پروتئین های زنجیرۀ انتقال الکترون، به ساخته شدن پروتئین های معیوب می انجامد. راکیزه ای که این پروتئین های 

معیوب را داشته باشد، در مبارزه با رادیکال های آزاد عملکرد مناسبی ندارد.
۳ با توجه به متن کتاب درسی، رادیکال های آزاد می توانند با حملۀ به مولکول DNA در میتوکندری، موجب بافت مردگی )نکروز( 
شوند. همان طور که از فصل ۶ زیست شناسی یازدهم به یاد دارید، یاخته های کشندۀ طبیعی، پس از اتصال به یاخته های آلوده به 

ویروس و یاخته های سرطانی، موجب مرگ برنامه ریزی شدۀ آن ها می شود. 
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چند مورد عبارت زیر را به نادرستی کامل می کنند؟ -221
»در گیاهانی که واجد تقسیم بندی مکانی برای تثبیت کربن هستند، فقط ..................... « 

الف( در یاخته های غالف آوندی، امکان خروج الکترون از مرکز واکنش فتوسیستم های P۶80 وجود دارد. 
ب( به دنبال بازشدن روزنه های هوایی در شب، مولکول های CO2 به صورت ترکیبی اسیدی تثبیت می شوند.

ج( در یاخته های احاطه کنندۀ آوندهای چوبی و آبکش، امکان خروج CO2 از نوعی واکنش درون یاخته ای وجود دارد.
د( از طریق کانال های سیتوپالسمی، امکان انتقال مولکول های  چهارکربنۀ اسیدی از غالف آوندی به یاخته های میانبرگ وجود دارد.

 ۴ )۴    ۳ )۳    ۲ )۲    ۱ )۱
    4

صورت سوال چی میگه؟ منظور گیاهان C4 است که مسیرهای آنزیمی تثبیت کربن را در یاخته  های میانبرگ و یاخته های غالف آوندی انجام می دهند. 

همۀ موارد برای تکمیل عبارت نامناسب هستند. 
بررسی همۀ موارد: 

الف توجه داشته باشید این مورد یک تلۀ تستی رایج در آزمون ها است. 
 دوستان دقت کنید واکنش های مستقل از نور که برای تثبیت کربن در یاخته های میانبرگ و غالف آوندی انجام می شوند، متفاوت 

از یکدیگر هستند. اما هر دو نوع این یاخته ها با توجه به اینکه سبزینه دارند می توانند در واکنش های وابسته به نور، الکترون را از سبزینه های موجود 

در مرکز واکنش فتوسیستم ها خارج سازند. 

ب گیاهان C۴ برخالف گیاهان CAM روزنه های خود را در شب باز نمی کنند. 

 هر دو مرحلۀ تثبیت کربن در گیاهان C4 در روز انجام می شود. اما در گیاهان CAM، نخستین مرحلۀ تثبیت کربن در شب 
همزمان با بازبودن روزنه های هوایی و مرحلۀ دوم در روز و همزمان با بسته بودن روزنه های هوایی انجام می شود. 

ج توجه داشته باشید این مورد ممکن است در ظاهر درست باشد اما تلۀ تستی است! 

 دقت کنید اگرچه در یاخته های غالف آوندی )احاطه کنندۀ آوندهای چوبی و آبکش(، مولکول CO2 از ساختار ترکیب چهارکربنی 
اسیدی جدا می شود و این مورد در یاخته های میانبرگ رخ نمی دهد. اما دقت کنید خروج CO2 هم در فرایند اکسایش پیرووات و هم در 

چرخۀ کربس نیز رخ می دهد. این مورد در هر دو نوع یاخته قابل انجام است. 

د این مورد نیز جابه جا بیان شده است. 

 در گیاهان C4، اولین مسیر آنزیمی تثبیت کربن در یاخته های میانبرگ و دومین مرحله در یاخته های غالف آوندی انجام می شود. 
دقت کنید ترکیب چهارکربنه اسیدی از میانبرگ به غالف آوندی منتقل می شود نه برعکس!

کدام گزینه مشخصۀ مشترک دو مرحلۀ آنزیمی تثبیت کربن در گیاه ذرت را به طور درستی بیان می کند؟ -231
۱( فراورده های حاصل از انتقال الکترون به اسیدهای سه کربنی، از واکنش های چرخه ای در سبزدیسه خارج می شوند. 

۲( مولکول های کربن دی اکسید در پی فعالیت کاتالیزورهای زیستی در ترکیبی آلی و اسیدی تثبیت می شوند. 
۳( به دنبال ترکیب مولکول های آلی دوفسفاته با CO۲، نخستین ترکیب تولیدی پایدار است. 

۴( در شب با بازبودن روزنه های هوایی گیاه و تبادل مولکول های O۲ و CO۲ انجام می شود. 
    2

در نخستین مرحلۀ تثبیت کربن، مولکول کربن دی اکسید با نوعی ترکیب سه کربنه اسیدی ادغام شده و نوعی مولکول چهارکربنه 
اسیدی ایجاد می شود. در دومین مرحله تثبیت کربن )چرخۀ کالوین( نیز، مولکول کربن دی اکسید با ریبولوزبیس فسفات ادغام شده و 

نوعی مولکول ۶ کربنۀ اسیدی و ناپایدار ایجاد می شود که در ادامه به مولکول های سه کربنۀ اسیدی تجزیه می شود. 
بررسی سایر گزینه ها: 

1 توجه داشته باشید منظور از واکنش های چرخه ای در سبزدیسه، چرخۀ کالوین است. 
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 در گیاهان C4 مانند ذرت، اولین مرحلۀ تثبیت کربن در میانبرگ و خارج از چرخۀ کالوین انجام می شود. دومین مسیر تثبیت 
کربن در یاخته های غالف آوندی و در چرخۀ کالوین انجام می شود. 

۳ نخستین ترکیب تولیدی در چرخۀ کالوین، ترکیبی شش کربنی است که ناپایدار می باشد.  
4 هر دو مرحلۀ تثبیت کربن در این گیاهان فقط در روز انجام می شود نه شب! 

با درنظر داشتن مطالب کتاب درسی، کدام گزینه عبارت زیر را به نحو متفاوتی از سایر گزینه ها کامل می نماید؟-241
»به طور معمول ................ گیاهانی که توانایی تولید نوعی ترکیب اسیدی و چهارکربنه در یاخته های میانبرگ خود را دارند، ..............«
۱( همۀ – با نگه داشتن غلظت زیادی از مولکول های O۲ در محیط فعالیت آنزیم روبیسکو، از تنفس نوری جلوگیری می کنند.
۲( همۀ – مرحلۀ دوم فرایند تثبیت کربن را همزمان با افزایش فشار تورژسانسی یاخته های نگهبان روزنه انجام می دهند.

۳( بعضی از – انواعی از ترکیبات فسفات دار با تعداد کربن متفاوت را در یاخته های میانبرگ خود تولید می کنند. 
۴( بعضی از – واجد برگ یا ساقۀ گوشتی و پر آب هستند که ترکیبات ذخیره کنندۀ آب در واکوئول دارند.

    4
صورت سوال چی میگه؟ منظور گیاهان C4 و CAM هستند که می توانند در یاخته های میانبرگ، نوعی مولکول چهارکربنۀ اسیدی از ادغام مولکول های 

CO2 و اسیدهای سه کربنی بسازند. 

در گیاهان CAM، ساقه یا برگ یا هر دوی آن ها، گوشتی و پرآب هستند که در واکوئول های خود، ترکیباتی دارند که آب را ذخیره 
می کنند. 

 رفقا توجه داشته باشید این گیاهان در واکوئول های خود ترکیباتی دارند که آب را ذخیره می کنند نه درون دیسه! دقت کنید که 

طراح واژه های دیسه و واکوئول را با یکدیگر جابه جا نکند. 

بررسی سایر گزینه ها: 
1 این گزینه در ارتباط با هیچ یک از گیاهان درست نیست!

2 توجه داشته باشید این مورد نیز در ارتباط با گیاهان CAM درست نیست. بنابراین قید »همه« در ابتدای گزینه سبب نادرستی آن شده است.

 مرحله دوم تثبیت کربن در گیاهان CAM در روز انجام می شود. در این زمان روزنه های هوایی گیاه بسته هستند. 

 باز و بسته شدن روزنه های هوایی در گیاهان، به میزان فشار تورژسانسی آن ها وابسته است. در زمان باز بودن روزنه، میزان آب در 
یاخته های نگهبان افزایش یافته و فشار تورژسانسی آن ها زیاد می شود و برعکس! 

۳ این مورد در ارتباط با هر دو نوع گیاه درست است. این گیاهان در یاخته های میانبرگ خود در فرایندهای قندکافت توانایی تولید 
مولکول ۶ کربنۀ فسفات دار و سه کربنۀ فسفات دار را دارند. 

 دقت کنید میانبرگ در CAM برخالف گیاهان C4 توانایی انجام چرخۀ کالوین را دارند که در آن ترکیبات پنج کربنه و سه کربنۀ 

فسفات دار تولید می شود. اگر در سوال به فرایند قندکافت دقت نمی کردید، ممکن بود این گزینه را صحیح در نظر بگیرید! 

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟-251
»باکتری هایی که در ساقۀ گونرا، نیتروژن مولکولی را به یون های آمونیوم تبدیل می کنند، توانایی ........................ را دارند.«

الف( در عدم حضور نور، تولید ترکیبات آلی از مواد معدنی درون سیتوپالسم
ب( تولید مولکول های هیدروژن سولفید همزمان با انجام واکنش های فتوسنتزی 

ج( خارج کردن الکترون از رنگیزه های باکتریوکلروفیل در مرکز واکنش فتوسیستم ها 
د( تولید انواعی از مولکول های سه کربنه و تک فسفاته در واکنش های چرخه ای درون سبزدیسه

 ۱ )۴    ۲ )۳    ۳ )۲    ۴ )۱
    1

صورت سوال چی میگه؟ منظور سیانوباکتری ها هستند که تثبیت کربن را در ساقۀ گیاه گونرا انجام می دهند. 
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همۀ موارد نادرست هستند. 
بررسی همۀ موارد: 

الف توجه داشته باشید این مورد در ارتباط با باکتری های شیمیوسنتزکننده است نه سیانوباکتری ها! 

 گروهی از باکتری ها در عدم حضور نور می توانند از مواد معدنی مانند مولکول های کربن دی اکسید، ترکیبات آلی بسازند، به این 
باکتری ها شیمیوسنتزکننده گفته می شود. توجه داشته باشید سیانوباکتری فتوسنتزکننده است نه شیمیوسنتزکننده! در واقع، سیانوباکتری ها 

تبدیل کربن دی اکسید به مواد آلی را در حضور نور خورشید انجام می دهند. 

ب مولکول های هیدروژن سولفید در باکتری های غیراکسیژن زا تولید می شود نه سیانوباکتری ها! 

تولید مولکول های اکسیژن می پردازند.  باکتری اکسیژن زا هستند چراکه در فرایندهای فتوسنتزی، به   سیانوباکتری ها نوعی 
گروهی از باکتری ها مانند باکتری های گوگردی ارغوانی و سبز غیر اکسیژن زا هستند. این باکتری ها به جای اکسیژن، به تولید هیدروژن 

سولفید می پردازند. 

رنگیزۀ  سیانوباکتری ها،  سیانوباکتری ها!  نه  است  باکتریوکلروفیل  سبز،  و  ارغوانی  گوگردی  باکتری های  در  فتوسنتزی  رنگیزۀ  ج 
فتوسنتزی سبزینه a دارند. 

د این مورد تلۀ تستی است! 

 رفقا توجه داشته باشید، باکتری ها اندامک ندارند. بنابراین به کاربردن کلمه ای مانند سبزدیسه برای این جانداران نادرست است! 
تو دام نیفتی یه وقت!

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟-261
» نوعی جانور مطرح شده در کتاب درسی که در شرایط طبیعی جانور حاصل از انجام بکرزایی توسط آن، در یاخته های مسیر 

گامت زایی خود نمی تواند فام تن ها را از طول در کنار یکدیگر قرار دهد، ...................... «
۱( از مواد ایجاد کنندۀ پاسخ های رفتاری، برای هشدار خطر حضور شکارچی به افراد هم گونۀ خود استفاده می کند.

۲( با گره های عصبی حاضر در هر بند از بدن خود، فّعالیت یاخته های ماهیچه ای آن بخش را تنظیم می نماید.
۳( توسط گیرنده های حاضر در ساختار واحد بینایی خود، وظیفۀ پردازش نهایی پرتوهای فرابنفش دریافتی را دارد. 

۴( پیش از ورود مستقیم نوعی مایع به فضای بین یاخته ای، قسمت اعظم آن را از درون مویرگ های خود عبور می دهد.
    1

صورت سوال چی میگه؟ در کتاب درسی دو جانور دارای بکرزایی مطرح شده است. یکی زنبور عسل و دیگری بعضی از مارها.

در نتیجۀ بکرزایی در زنبور عسل، جانور هاپلوئید متولد می شود که توانایی تشکیل تتراد )قرار دادن فام تن ها از طول در کنار یکدیگر( 
را ندارد!

در این جانوران، از فرومون ها برای هشدار خطر حضور شکارچی به دیگران استفاده می گردد. همانطور که می دانید فرومون ها موادی 
هستند که از یک فرد ترشح می شوند و در فرد یا افراد دیگری از همان گونه، پاسخ های رفتاری ایجاد می کنند.

بررسی سایر گزینه ها : 
2 حشرات با گره  عصبی حاضر در هر بند از بدن خود، فّعالیت یاخته های ماهیچه ای آن بخش را تنظیم می نمایند. پس چرا این 

گزینه نادرست شد؟!

 حواستان باشد که در هر بند از بدن حشرات، تنها یک گره عصبی وجود دارد نه گره های عصبی!

۳ گیرنده های نوری برخی حشرات مانند زنبور، پرتوهای فرابنفش را دریافت می کنند. اّما حواستان باشد که وظیفۀ پردازش نهایی 
اطالعات بینایی، برعهدۀ مغز است نه گیرنده!

4 برای رد این گزینه، باید حواستان باشد که در بدن حشرات، مویرگ مشاهده نمی شود و دارای گردش خون باز هستند.
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جفتدارکیسهدارتخمگذارپستانداران

ûûüارتباطخونیبینمادروجنین
üüüغددشیری
üü )رحم ابتدایی دارد.(üدارایرحم

نموورشدازقبلجانوربدنازجنینخروج

üüûکامل

سایر پستانداران مثل انسان، گاو و ...کانگوروپالتی پوسمثال

به طور معمول درارتباط با مراحل تولید اسپرم در مردان، هردو یاختۀ .......... ؛ اما فقط در یکی از این دو یاخته ......... .2727
۱( اسپرماتوسیت ثانویه و اسپرماتید، یک جفت سانتریول  اطراف هستۀ خود دارند - زوائد سیتوپالسمی برای اتصال به 

یاخته های دیگر، دیده می شود
۲( اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه بالفاصله پیش از شروع تقسیم، ۹۲ کروماتید در هستۀ خود دارند - احتمال خطای 

با هم ماندن کروموزوم ها در انجام فرآیند تقسیم وجود دارد
انجام تقسیم، تعداد  از  اولیه و اسپرماتوسیت ثانویه، دارای کروموزوم های دوکروماتیدی هستند - پس  ۳( اسپرماتوسیت 

کروموزوم ها نصف خواهد شد
بیگانه خواری  توانایی  FSH را در سطح غشای خود دارند -  ۴( سرتولی و اسپرماتید، گیرنده های دریافت کنندۀ هورمون 

باکتری ها وجود دارد
      3

با توجه به شکل ۲ صفحۀ ۹۹ کتاب یازدهم، هم اسپرماتوسیت اولیه و هم اسپرماتوسیت ثانویه دارای کروموزوم های دوکروماتیدی 
هستند. اسپرماتوسیت اولیه تقسیم میوز۱ را انجام داده و تعداد کروموزوم هایش از ۴۶ عدد به ۲۳ عدد تغییر می کند )نصف می شود(. 
اما اسپرماتوسیت ثانویه با انجام تقسیم میوز۲ در تعداد کروموزوم هایش تغییری ایجاد نمی شود و همان ۲۳ عدد باقی می ماند و چیزی 

که تغییر می کند این است که کروموزوم های دوکروماتیدی تبدیل به تک کروماتیدی می شوند.
بررسی سایر گزینه ها:

1 اوال اسپرماتوسیت های ثانویه به منظور انجام تقسیم میوز۲ دو جفت )نه یک جفت( سانتریول در اطراف هستۀ خود دارند. ثانیاً هم 
اسپرماتوسیت ثانویه و هم اسپرماتید  با توجه به شکل کتاب درسی، می توانند دارای زوائد سیتوپالسمی به منظور اتصال به یاخته های 

دیگر باشند.
2 بالفاصله پیش از شروع تقسیم، اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه هر دو عدد کروموزومی ۲n = ۴۶ دارند و کروموزوم هایشان 
تقسیم  اولیه  اسپرماتوسیت  و  داده  انجام  میتوز  تقسیم  اسپرماتوگونی  دارند.  کروماتید  در هستۀ خود۹۲  است. پس  دوکروماتیدی 
میوز۱ را انجام می دهد. اما دقت کنید احتمال خطای با هم ماندن کروموزوم ها هم در تقسیم میتوز و هم در تقسیم میوز وجود دارد. 

)یازدهم- فصل۶( و به دنبال آن اسپرم هایی غیرطبیعی می تواند ایجاد شوند.
 FSH فقط یاخته های سرتولی را تحریک می کند و به عبارتی فقط یاخته های سرتولی دارای گیرنده های هورمون FSH 4 درمردان
در سطح غشای خود هستند. توانایی بیگانه خواری باکتری ها فقط در یاخته های سرتولی وجود دارد و اسپرماتید ها توانایی بیگانه خواری 

را ندارند.

یاخته

ویژگی
اسپرماسپرماتیداسپرماتوسیتثانویهاسپرماتوسیتاولیهاسپرماتوگونی

۲۲۱۱۱تعدادمجموعۀکروموزومی

۴۶۴۶۲۳۲۳۲۳تعدادکروموزومها

۹۲۹۲۴۶۲۳۲۳تعدادکروماتیدها
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نوکلئوتیدیپلیهایرشتهتعداد

DNAهستهای
۱۸۴۱۸۴۹۲۴۶۴۶

نداردنداردنداردداردنداردتواناییتشکیلتتراد؟

اتصالیپروتئینتجزیۀتوانایی

سانترومر؟
نداردنداردداردندارددارد

DNAازهمانندسازیتوانایی
هستهای؟

نداردنداردندارددارددارد

ژن)ها(یازرونویسیتوانایی

مربوطبهساختتاژک؟
داردداردنداردنداردندارد

ساختبهمربوطژن)ها(یدارای

تاژک؟
می باشدمی باشدمی باشدمی باشدمی باشد

۱ جفت۱ جفت۲ جفت۲ جفت۲ جفتتعدادسانتریول؟

غشاییپوششتشکیلتوانایی

اطراففامتنهای...؟
نداردنداردتک کروماتیدیدو کروماتیدیتک کروماتیدی

 کدام گزینه در ارتباط با یاخته های مسیر اسپرم زایی نادرست است؟ 
۱( هر یاخته با توانایی تجزیۀ پروتئین های اتصالی ناحیۀ سانترومر کروموزوم ها، فاقد توانایی متصل کردن فقط یک رشتۀ 

دوک به سانترومر هر فام تن است.
۲( هر یاخته با توانایی تشکیل پوشش غشایی اطراف فام تن های تک کروماتیدی، فاقد توانایی تشکیل ساختارهای چهارتایه است.

۳( هر یاخته با توانایی رونویسی از ژن یا ژن های مربوط به ساخت تاژک، از همان ابتدای تشکیل قادر به حرکت دادن 
تاژک می باشد.

۴( هر یاخته با توانایی همانندسازی از مولکول های دنای هسته ای، واجد دو مجموعۀ کروموزومی می باشد. 
    3

در مسیر اسپرم زایی اسپرماتیدها و اسپرم ها می توانند از روی ژن یا ژن های مربوط به ساخت تاژک رونویسی کنند. اسپرم ها پس از 
تولید باید ۱۸ ساعت در اپیدیدیم بمانند تا بتوانند تاژک خود را حرکت دهند. پس این که بگوییم از همان ابتدای تشکیل قادر به 

حرکت دادن تاژک خود می باشند، عبارتی نادرست است!  
بررسی سایر گزینه ها: 

1 تجزیۀ پروتئین های اتصالی ناحیۀ سانترومر کروموزوم ها در اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت ثانویه رخ می دهد. هیچ کدام از این یاخته ها 
نمی توانند فقط یک رشتۀ دوک را به سانترومر هر فام تن متصل کنند. 



سؤاالت و پاسخنامه دوازدهم

27

 توجه داشته باشید در پروفاز ۱ به سانترومر هر فام تن فقط یک رشتۀ دوک متصل می شود. این مورد فقط در یاخته های اسپرماتوسیت 
اولیه رخ می دهد. در پروفاز ۲ و پروفاز میتوز، به سانترومر هر فام تن، دو رشتۀ دوک متصل می شود. 

2 در تلوفاز میوز ۲ و تلوفاز میتوز، پوشش غشایی هسته اطراف کروموزوم های تک کروماتیدی تشکیل می شود. توجه داشته باشید 
اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت های ثانویه فاقد توانایی انجام میوز ۱ و تشکیل چهارتایه )تتراد( هستند. 

4 اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه که همانندسازی مولکول های دنای هسته ای را انجام می دهند، دو مجموعۀ کروموزومی مجزا دارند. 

  رفقا توجه کنید اسپرماتوسیت ثانویه اگرچه توانایی تقسیم هسته را دارد، اما نمی تواند از روی مولکول های دنای هسته ای 

همانندسازی کند. این مورد یکی از رایج ترین تله های تستی است که در آزمون ها کاربرد داره ... پس حسابی حواستو جمع کن! 

در ارتباط با یاخته های مسیر اسپرم زایی به جدول زیر توجه داشته باشید. 

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟2827
»نوعی غدۀ ضمیمه در دستگاه تولید مثلی یک مرد بالغ که ................« 

۱( به صورت منفرد قابل مشاهده است، در فوقانی ترین بخش خود، به محل اتصال میزنای به مثانه متصل است.
۲( به صورت ساختاری کیسه ای شکل در پشت مثانه واقع است، فاقد توانایی ترشح ترکیبات خود به مجرای میزنای می باشد.
۳( مجرای میزراه را از خود عبور می دهد، قطعا با آزادسازی ترکیبات پرانرژی، در زنش درست تاژک اسپرم نقش ایفا می کند.

۴( ترشحاتی با خاصیت قلیایی دارد، به طور حتم در سطحی پایین تر از نخستین بخش وسیع در ساختار مجرای میزراه 
دیده می شود. 

     2
غدد وزیکول سمینال به صورت ساختار کیسه ای شکل در پشت مثانه قابل مشاهده هستند. همان طور که در شکل کتاب درسی 

مشاهده می کنید، این غده نمی تواند ترشحات خود را به مجرای میزنای بریزد. 
بررسی سایر گزینه ها: 

1 تنها غده ای از دستگاه تولید مثلی یک مرد که منفرد است، پروستات می باشد. پروستات در فوقانی ترین بخش خود به محل اتصال 
میزراه به مثانه متصل است، نه به محل اتصال میزنای به مثانه! 

3 غدۀ پروستات می تواند میزراه را از درون خود عبور دهد. توجه داشته باشید بخش دوم این گزینه در ارتباط با غدد وزیکول 
سمینال درست است نه پروستات!

 غدد وزیکول سمینال ترشحات حاوی فروکتوز دارند که در تامین انرژی مورد نیاز اسپرم ها موثر هستند. این یاخته ها می توانند 
از این ترشحات به منظور تامین انرژی مورد نیاز برای زنش تاژک خود استفاده کنند. 

4 غدد پیازی – میزراهی و پروستات ترشحات قلیایی دارند. همان طور که در شکل کتاب درسی مشاهده می کنید، هر دوی این غدد 
در باالی اولین بخش وسیع میزراه قرار دارند. 
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غدددستگاهتولیدمثلیمردان

ویژگی
پیازیمیزراهیوزیکولسمینالپروستاتبیضه

برون ریزبرون ریزبرون ریزدرون ریزنوعترشحاتدرونریزیابرونریز؟

می ریزدنمی ریزدمی ریزدنمی ریزدترشحاتخودرامستقیمابهمیزراه....؟

خارج از حفرۀ شکمیمحلآندردستگاهتولیدمثلی؟
زیر مثانه و زیر غدد 

وزیکول  سمینال
پشت مثانه

کمی پایین تر از 
پروستات

۲۱۲۲تعدادآندردستگاهتولیدمثلی؟

نداردنداردداردنداردتواناییعبوردادنمجرایاسپرمبر؟

-نوعترشحات
مایع  شیری رنگ و 

قلیایی
ترشحات حاوی 

فروکتوز
قلیایی و روان کننده

بهمیزنایاتصالمحلبهنسبت.......سطحدر

مثانهقراردارد.
پایین ترپایین ترپایین ترپایین تر

چند مورد، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟2927
»در ارتباط با تولیدمثل در جانوران مختلف، هیچ گاه امکان ندارد که .................. «

الف( یک جانور واجد دفاع اختصاصی و یک جانور فاقد آن، دارای یک نوع تولیدمثل جنسی مشابه باشند.
ب( نوعی جانور مادۀ واجد اندام های تخصص یافتۀ دستگاه تولیدمثلی، گامت را از درون بدن خود خارج نماید.

ج( جانوری فاقد ساختار اسکلت درونی، دارای نوعی اندام مشابه با بزرگترین اندام دستگاه تولیدمثلی زنان باشد.
د( در نتیجۀ شرکت نمودن نوعی جانور تک الد در لقاح، جانوری با تعداد مجموعۀ فام تنی متفاوت با آن متولد شود.

۴( صفر    ۳ )۳    ۲ )۲    ۱ )۱
    4

همۀ موارد عبارت را به طور درست تکمیل می کنند.
بررسی همۀ موارد : 

الف جانوران مهره دار، واجد دفاع اختصاصی بوده و بی مهرگان فاقد این نوع دفاع می باشند. برای مثال بکرزایی نوعی تولیدمثل 
جنسی است که در زنبور عسل )بی مهره( و بعضی مارها )مهره دار( مشاهده می گردد.

تولیدمثلی  دستگاه های  نیازمند  داخلی،  لقاح  دارای  جانوران  ب 
)نه  معموالً  جانوران،  این  در  می باشند.  یافته  تخصص  اندام های  با 
همواره!( زامه از بدن نر خارج می شود. اّما برای مثال در اسبک ماهی، 
تخمک پس از خروج از بدن جانور ماده، به درون حفره ای از بدن 

جنس نر منتقل می گردد. 
ج اول از همه باید بدانیم که بزرگترین اندام دستگاه تولیدمثلی زنان 
چیست؟ طبق شکل روبه رو، رحم بزرگترین اندام دستگاه تولیدمثلی 
زنان است. برای مثال، رحم در کرم کبد مشاهده می گردد. کرم کبد 

نوعی بی مهره بوده و فاقد ساختار اسکلت درونی می باشد.
د زنبور نر، نوعی جانور هاپلوئید است که با شرکت یاختۀ جنسی 
جانور  تولید  امکان  ملکه،  هاپلوئید  تخمک  با  لقاح  در  آن  هاپلوئید 

دیپلوئید وجود دارد.
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جمع بندی انواع تولیدمثل های مطرح شده در کتاب درسی: 

قلمه زدن

خوابانیدن

دو والد

تقسیم دوتایی
باکتری

یک والد

جوانه زدن

تکثیر با بخش های
رویشی گیاهان

لقاح مضاعف در نهاندانگان (در صورت عدم خودلقاحی)

لقاح خارجی

لقاح داخلی

اغلب ماهی ها، دوزیستان و  بی مهرگان آبزی

هرمافرودیتکرم های پهن

خودلقاحی
گیاهان

بعضی گیاهان

هر فرد تخمک خودش را بارور می کند

تخمک وارد بدن جانور نر می شوداسبک ماهی

کرم های حلقوی
(مثل کرم خاکی)

هرمافرودیت
(نرماده)

وقتی دو کرم خاکی کنار یکدیگر قرار می گیرند،
اسپرم یکی تخمک دیگری را بارور می کند.

میتوز در زنبور نر و تولید گامت نر

میوز در زنبور ملکه و تولید گامت ماده زنبور عسل

لقاح بین گامت های فوق و تولیِد زنبور مادۀ کارگر یا ملکه

زنبورعسل
بکرزایی

برخی مارها

هیدر

مخمر نان

نیاز به یک گیاه

پیوند زدننیاز به دو گیاه

ریشه آلبالوبدون دخالت انسان

با دخالت انسان

بخش تخصص نیافته

ساقه تخصص یافته

فن کشت بافت

 زنبور نر (n)میتوز یاخته حاصلمیوز در ملکه

مار (۲n)دوبرابر شدن فام تنمیوز در مار ماده

الک پشت خزندگان

تخم گذار پرندگان

تخم گذار

انواع تولیدمثل

جنسی

غیرجنسی

تخم گذار

کیسه دار پستانداران

جفت دار

زمین ساقه

غده

پیاز

ساقه رونده

پالتی پوس

کانگورو

انسان
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کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟3027
»در دنیای زنده ............... را می توان به نوعی نحوۀ لقاح در جانوران نسبت داد که ..................... «

۱( وقوع لقاح در نخستین جانوران دارای سامانۀ گردش مضاعف – مواد شیمیایی، در تعیین زمان آغاز آن فاقد نقش می باشند.

۲( بروز بعضی رفتارها مانند رقص عروسی - گروهی از عوامل مؤثر بر حرکات روزنه های هوایی در گیاهان، در انجام آن دخالت دارند.
۳( نیازمندی دستگاه  تولیدمثلی به اندام های تخصص یافته – همواره پس از انجام آن، نوزاد از طریق واژن فرد ماده از بدن 

خارج می شود.
۴( وارد شدن هم زمان گامت  از والدین به محیط – در اثر افزایش کودهای شیمیایی در محیط آن ها، رشد بیشتری نسبت 

به سایر جانداران دارند.
     2

در لقاح خارجی، بعضی رفتارها مثل رقص عروسی در ماهی ها بروز پیدا می کند. برای هم زمان شدن ورود یاخته های جنسی به آب 
و انجام لقاح، عوامل متعددی دخالت دارد از جمله دمای محیط و طول روز. از طرفی، در فصل »7« سال دهم نیز خواندید که در 

گیاهان، تغییرات مقدار نور، دما، رطوبت و کربن  دی اکسید، از مهم ترین عوامل محیطی مؤثر بر حرکات روزنه های هوایی می باشند.
بررسی سایر گزینه ها : 

1 در فصل »۴« سال دهم خواندید که نخستین جانوران دارای سامانۀ گردش مضاعف، دوزیستان بالغ می باشند. این جانوران لقاح 
خارجی دارند و موادشیمیایی نیز در تعیین زمان آغاز این نوع لقاح نقش دارند.

3 در لقاح داخلی، جانوران نیاز به دستگاه تولیدمثلی به اندام های تخصص یافته دارند. دقت داشته باشید که در همۀ جانوران واجد 
این نوع لقاح، لزوماً قرار نیست که نوزاد از بدن فرد ماده خارج شود. برای مثال اسبک ماهی این مورد را نقض می کند. عالوه بر آن، 

پرندگان و خزندگان تخم گذاری می کنند.
4 در لقاح خارجی، گامت های زیادی به طور همزمان از والدین به محیط خارج می شوند. در فصل »7« سال دهم خواندید که 
با شسته شدن کودهای شیمیایی توسط بارش  باران، این مواد به آب ها وارد می شوند. حضور این مواد باعث رشد سریع باکتری ها، 
جلبک ها و گیاهان آبزی می شود. افزایش این عوامل مانع نفوذ نور و اکسیژن کافی به آب می شود و می تواند باعث مرگ و میر جانوران 

آبزی شود! پس در اثر افزایش کود شیمیایی در آب، جانوران رشد کمتری نسبت به سایر جانداران دارند.
مقایسۀ لقاح خارجی و داخلی: 

لقاحداخلیلقاحخارجی

در جانوران خشکی زی و بعضی آبزیاندر آبزیان مثل اغلب ماهی ها، دوزیستان و بی مهرگان آبزیمثال

درون آبمحللقاح
درون بدن ماده 

نکته: اسبک ماهی درون بدن نر

فردبدنازخارجدرلقاحانجامامکان

مادهوجوددارد؟
بله – درون بدن جنس نر در اسبک ماهیبله – درون آب

بله – اغلب موارد )در اسبک ماهی خارج نمی شود.(بله – هموارهگامتازبدنفردنرخارجمیشود؟

بله – بعضی مواقع )در اسبک ماهی خارج می شود(بله – هموارهگامتازبدنفردمادهخارجمیشود؟

++دستگاهتولیدمثلی

دستگاهدریافتهتخصصاندام

تولیدمثلی
-+

++تولیدگامت

اصوال جنس نراصوال هم جنس نر و هم جنس مادهتولیدتعدادزیادیگامت

عواملمؤثردرتعیینزمانلقاح
دمای محیط، طول روز، آزاد کردن مواد شیمیایی 

توسط نر یا ماده، بروز بعضی رفتارها مثل رقص عروسی
مثال ترشح هورمون در بدن



سؤاالت و پاسخنامه دوازدهم

31

کدام مورد، برای تکمیل عبارت مناسب است؟ »در نوعی کرم هرمافرودیت که در آن لقاح دو طرفی انجام ..................«3127
۱( نمی شود، رحم، در طرفین خود دارای ساختارهای لوله مانند طویلی می باشد.

۲( می شود، دو جانور، تنها از طریق یک بخش از بدن خود به یکدیگر متصل می گردند.
۳( می شود، یک هفته پس از ورود عوامل بیماری زا به بدن، خط سوم دفاعی فّعال می شود.

۴( نمی شود، تنها یک بیضۀ منشعب، با ساخت زامه هایی توانایی بارور کردن تخمک را دارد.
    1

در کرم کبد، لقاح دو طرفی مشاهده نمی گردد. طبق شکل زیر در طرفین رحم در این جانور، دو ساختار لوله مانند طویلی مشاهده می گردد. 
بررسی سایر گزینه ها : 

2 در کرم خاکی، لقاح دو طرفی انجام می شود. طبق شکل کتاب درسی مشاهده می کنید که در این نوع تولیدمثل، دو جانور از 
طریق دو بخش از بدن خود به یکدیگر متصل می گردند.

3 سومین خط دفاعی، دفاع اختصاصی است. در این جانوران، به 
دلیل اینکه بی مهره می باشند، دفاع اختصاصی مشاهده نمی گردد.

4 مطابق شکل روبه رو مشاهده می کنید که در بدن کرم کبد، 
چندین بیضۀ منشعب مشاهده می شود نه فقط یک بیضه!

 بررسی نکاتی از شکل کرم کبد: 
1 در بدن این جانور، چندین بیضه وجود دارد. بیضه ها دارای ساختار منشعبی می باشند.

2 در بدن این جانور، یک تخمدان مشاهده می شود. تخمدان در حد فاصل بین رحم و بیضه ها قرار دارد.
 این جانور، نوعی بی مهره است اّما مانند انسان درون بدن خود واجد رحم می باشد.

 به منظور انجام تولیدمثل جنسی در بدن این جانور، الزم نیست که زامه از بدن فرد دیگری به بدن آن وارد شود.
 طبق شکل مشاهده می کنید که در طرفین رحم، دو لولۀ طویل قرار دارد. این لوله ها از بخشی از ساختار بیضه ها منشأ می گیرند.

 رحم نیز مانند بیضه ها، دارای ساختار منشعبی می باشد و تقریبًا در مرکز بدن قرار دارد.

در رابطه با ساختار دستگاه تولید مثل در زن، کدام گزینه درست است؟3227
۱( سطح خارجی تخمدان ها توسط رباطی پیوندی عضالنی به دیوارۀ داخلی رحم متصل می شوند.

۲( ضخامت بافت ماهیچه ای و قطر مجرای گردن رحم، بیشتر از سایر بخش های رحم می باشد.
۳( زوائد انگشت مانند ابتدای لوله های رحمی، در هدایت اووسیت به سمت رحم مؤثر هستند.
۴( سطح داخلی مجرای خروج جنین در هنگام زایمان، دیواره ای مخاطی و چین خورده دارد.

    4
این  هم  داخل شکل  است.  خورده  مجرا، چین  این  داخلی  است. سطح  طبیعی  زایمان  هنگام  در  جنین  محل خروج  مجرای  واژن، 

چین خوردگی ها مشخصه! 
بررسی سایر گزینه ها:

1 تخمدان ها توسط رباطی پیوندی- عضالنی به دیوارۀ خارجی رحم 
متصل اند.

2 مطابق شکل روبرو، در ناحیۀ گردن رحم، ضخامت بافت ماهیچه ای، 
بیشتر است؛ اما قطر مجرای آن کمتر از نواحی باالتر می باشد.

3 زوائد انگشت مانند در انتهای لوله های رحم واقع شده اند؛ نه در ابتدا!

 حرکات زوائد انگشت مانند، انقباض دیواره و زنش مژک های 
دیواره لولۀ رحم، مام یاخته ثانویه را به سمت رحم حرکت می دهند.
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با توجه به فرایند تخمک زایی، کدام گزینه در ارتباط با هر یاخته ای که می تواند با عدم تجزیۀ پروتئین اتصالی 3327
ناحیۀ سانترومر کروموزوم ها، مرحلۀ آنافاز تقسیم هستۀ خود را پشت سر بگذارد، صادق است؟

۱( برخالف اسپرماتید، تعداد مولکول های دنای موجود در هسته، با یاختۀ پس از آن برابر است.
۲( همانند اسپرماتوگونی، کمربند انقباضی اکتین و میوزین خود را در میانۀ سیتوپالسم تشکیل می دهد.

۳( برخالف اسپرماتوسیت اولیه، پس از رسیدن فرد به سن بلوغ، از تقسیم میوز ۱ یاختۀ قبل از خود به وجود می آید.
۴( همانند اسپرماتوسیت ثانویه، حین تقسیم، در هر ردیف کروموزومی تشکیل شده در استوای یاخته، ۲۳ کروموزوم مضاعف 

قرار می دهد.
    4

صورت سوال چی میگه؟ در مرحلۀ آنافاز تقسیم میوز 1، پروتئین های اتصالی ناحیۀ سانترومر تجزیه نمی شوند. اووسیت اولیه، تقسیم میوز 1 را 

انجام می دهد. 

اووسیت اولیه، در مرحلۀ متافاز تقسیم، تترادها را در استوای یاخته قرار می دهد. تترادها از کنار 
هم قرارگیری طولی کروموزوم های مضاعف شده به وجود می آیند. بنابراین دو ردیف کروموزوم در 
استوای یاخته مشاهده می شود که در هر ردیف، ۲۳ کروموزوم مضاعف وجود دارند. اسپرماتوسیت 
اما کروموزوم های آن مضاعف شده و  انجام می دهد. این یاخته، هاپلوئید بوده،  ثانویه، میوز ۲ را 
دو کروماتیدی هستند. در مرحلۀ متافاز میوز ۲، یک ردیف کروموزوم در استوای یاخته تشکیل 

می شود که شامل ۲۳ کروموزوم مضاعف است. 
بررسی سایر گزینه ها:

1 این گزینه برعکس بیان شده است! اووسیت اولیه، ۴۶ کروموزوم دو کروماتیدی، ۹۲ کروماتید و ۹۲ دنا در هستۀ خود دارد. یاختۀ 
پس از آن، اووسیت ثانویه است. اووسیت ثانویه ۲۳ کروموزوم دو کروماتیدی، ۴۶ کروماتید و ۴۶ دنا در هسته دارد.

 اسپرماتید، دارای ۲3 کروموزوم تک کروماتیدی )۲3 دنا( است. یاختۀ پس از آن یعنی اسپرم نیز مشابه با اسپرماتید است )۲3 
کروماتید و ۲3 دنا(.

2 تقسیم سیتوپالسم اووسیت اولیه به صورت نامساوی انجام می شود. بنابراین کمربند انقباضی اکتین و میوزین در میانۀ سیتوپالسم 
تشکیل نمی شود.

3 توجه کنید اووسیت اولیه، در دوران جنینی از تقسیم میتوز اووگونی  به وجود می آید. در همان دوران جنینی، تقسیم میوز ۱ 
اووسیت اولیه شروع شده، اما در پروفاز ۱ متوقف می شود. با رسیدن به سن بلوغ، در هر ماه یکی از اووسیت های اولیه، تقسیم خود را 

ادامه می دهد تا به اووسیت ثانویه تبدیل شود.

 تقسیم میوز در فرایند اسپرم زایی، پس از دوران بلوغ شروع می شود. 

در بخشی از دورۀ جنسی یک دختر سالم و بالغ که ................. از تخمک گذاری رخ می دهد، ممکن نیست ..................3427
۱( پس – یاخته های دیپلوئید فولیکول به جسمی غیرفعال به نام جسم سفید تبدیل شوند.

۲( پس – تنظیم بازخوردی هورمون استروژن، ترشح هورمون های هیپوفیزی را افزایش دهد.
۳( پیش – کاهش غلظت پروژسترون در خون، پایداری الیۀ آندومتر دیوارۀ رحم را کاهش دهد.

۴( پیش – ضخامت الیۀ مخاطی دیوارۀ اندامی گالبی مانند، ابتدا افزایش و سپس کاهش پیدا کند.
    4

تخمک گذاری، در روز چهاردهم هر دورۀ جنسی رخ می دهد. روزهای پیش از آن، مرحلۀ فولیکولی و روزهای پس از آن، مرحلۀ جسم 
زردی )لوتئالی( دورۀ جنسی نام دارند. بنابراین گزینه های ۱ و ۲ به بخش لوتئال و گزینه های ۳ و ۴، به بخش فولیکولی اشاره می کنند.
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مطابق شکل، در ابتدای مرحلۀ فولیکولی، قاعدگی رخ می دهد و ضخامت
آن  دیوارۀ رحم، ضخامت  با رشد  ادامه،  در  دیوارۀ رحم کاهش می یابد. 

افزایش پیدا می کند. 

 مطابق شکل روبرو، در مرحلۀ فولیکولی، ضخامت دیوارۀ رحم 
ابتدا کاهش و سپس افزایش پیدا می کند. در مرحلۀ لوتئال، ضخامت دیوارۀ 

رحم ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:
1 در اواخر مرحلۀ لوتئال، در صورت عدم لقاح، جسم زرد تحلیل می رود و به جسمی غیرفعال به نام جسم سفید تبدیل می شود. 

جسم زرد، حاصل رشد یاخته های فولیکولی باقیمانده در تخمدان بر اثر هورمون LH است.
2 در اواخر مرحلۀ لوتئال، در صورت عدم لقاح، کاهش ترشح هورمون های استروژن و پروژسترون، بر هیپوتاالموس اثر کرده و باعث 

افزایش ترشح هورمون آزادکننده از هیپوتاالموس، و FSH و LH از هیپوفیز می شود. )تنظیم بازخوردی منفی(
پروژسترون،  و  استروژن  با کاهش ترشح هورمون های  فولیکولی دورۀ جنسی رخ می دهد.  ابتدایی مرحلۀ  قاعدگی در روزهای   3

پایداری دیوارۀ رحم کاهش پیدا کرده و این دیواره از هم می پاشد. نتیجۀ آن، بروز قاعدگی است.

کدام گزینه، دربارۀ انبانکی درست است که در هر دورۀ جنسی یک زن سالم از همه بیشتر رشد می کند؟3527
۱( در آخرین مرحله قبل از تشکیل انبانک بالغ، تشکیل حلقۀ انقباضی توسط رشته های اکتین و میوزین درون انبانک دور 

انتظار است.
۲( در نخستین مرحلۀ رشد انبانک نابالغ، ممکن نیست یاخته ای با توانایی گذراندن تمام نقاط اصلی وارسِی چرخۀ یاخته ای 

مشاهده گردد. 
۳( در انبانک چسبیده به دیوارۀ داخلی تخمدان، بزرگ ترین یاخته، دارای توانایی تجزیۀ پروتئین های اتصالی موجود در 

محل سانترومر است. 
۴( در انبانک در حال انجام فرایند تخمک گذاری، امکان ندارد بخش اعظمی از یاخته های تغذیۀ کنندۀ اووسیت از فضای 

تخمدانی خارج شوند.
    4

سؤال چی میگه؟ در هر دورۀ جنسی، یکی از انبانک هایی که از همه رشد بیشتری داشته، چرخۀ تخمدانی را آغاز می کند و ادامه می دهد.

توجه کنید حین تخمک گذاری، تنها تعداد کمی از یاخته های انبانکی به عنوان یاخته های تغذیۀ کنندۀ اووسیت، از فضای تخمدانی 
خارج می شوند و بخش اعظم این یاخته ها در تخمدان باقی می مانند.

بررسی سایر گزینه ها:
1 در آخرین مرحله قبل از تشکیل انبانک بالغ، میوز ۱ اووسیت اولیه تکمیل می شود و اووسیت ثانویه به همراه نخستین جسم قطبی 
به وجود می آیند. توجه کنید برای تکمیل تقسیم سیتوپالسمی، می توان تشکیل حلقۀ انقباضی توسط رشته های اکتین و میوزین درون 

انبانک را مشاهده کرد و این مورد دور از انتظار نیست!
یاخته ای  نابالغ، الیه های  انبانک  2 در نخستین مرحلۀ رشد 
گفت  می توان  بنابراین  می شوند؛  حجیم  و  تکثیر  انبانک  این 
نقاط  تمام  گذراندن  توانایی  مرحله  این  در  انبانکی  یاخته های 
مورد  این  مشاهدۀ  و  دارند  را  یاخته ای  چرخۀ  وارسِی  اصلی 

ممکن است.
داخلی  دیوارۀ  به  چسبیده  انبانک  در  مقابل،  شکل  طبق   3
تخمدان، بزرگ ترین یاخته، اووسیت ثانویه است. اووسیت ثانویه 
میوز ۱ انجام می دهد که در طی آن، پروتئین های اتصالی محل 

سانترومر تجزیه نمی شوند. 
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در دستگاه تولیدمثلی فردی سالم و بالغ که کروموزوم حاوی ژن  مربوط به ساخت فاکتور انعقادی VIII را از پدر 3627
خود دریافت کرده است، هر یک از یاخته های .......................

۱( دارندۀ ۲۳ ساختار چهار کروماتیدی درون هسته، پس از تشکیل شدن غدد جنسی در دوران جنینی، تقسیم خود را 
شروع کرده اند.

۲( خارج شده از غدد جنسی در پی انجام فرایند گامت زایی، برای کسب توانایی حرکت به لوله ای طویل و پیچیده منتقل می شود.
۳( واجد قابلیت شرکت در فرایند لقاح، پس از برخورد به یاختۀ جنسی، در تشکیل تودۀ یاخته ای با شکل مشخص نقش دارند. 

۴( تولیدی در پی تقسیم میوزی شبیه به تقسیم میتوز، دو یاخته با قابلیت تولید سه بخش سر، تنه و تاژک را می سازند.
     1

صورت سؤال چی میگه؟ منظور از کروموزوم حاوی ژن  مربوط به ساخت فاکتور انعقادی VIII، کروموزوم X است و تنها دختران هستند که از پدر 

خود، کروموزوم X را دریافت می کنند؛ بنابراین دستگاه تولید مثل ماده مدنظر سؤال است.

در زنان، تنها یاخته های دارای ۲۳ تتراد به عنوان ساختار چهار کروماتیدی تشکیل شده طی میوز ۱ درون هسته، اووسیت های اولیه 
هستند. در زنان، مراحل تخمک زایی و درنتیجه تقسیم این یاخته ها در دوران جنینی آغاز می شود و با شروع میوز ۱، در مرحلۀ پروفاز 

۱، متوقف می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

2 توجه کنید اسپرم ها در دستگاه تولید مثل مردان هستند که در پی انجام فرایند گامت زایی، برای کسب توانایی حرکت به اپیدیدیم 
به عنوان لوله ای طویل و پیچیده منتقل می شوند. در زنان، حرکت گامت ماده توسط انقباضات لولۀ رحمی و زنش مژک های لوله های 

رحمی صورت می گیرد، نه خود گامت!
3 جسم قطبی و تخمک در دستگاه تولید مثل زنان، قابلیت شرکت در فرایند لقاح را دارند. دقت کنید تنها در صورت برخورد اسپرم 
به عنوان یاختۀ جنسی نر با تخمک است که تودۀ یاخته ای با شکل مشخص تشکیل خواهد شد. در صورت برخورد اسپرم با جسم 

قطبی، تودۀ یاخته ای بی شکلی ایجاد می شود که پس از مدتی از بدن دفع می شود.
4 می توان گفت منظور از تقسیم میوزی شبیه به تقسیم میتوز، تقسیم میوز ۲ است، زیرا در این تقسیم میوز همانند تقسیم میتوز، 
دو یاختۀ حاصل تعداد مجموعۀ کروموزومی برابری با یاختۀ اولیه دارند و دو یاختۀ تولیدشده دقیقاً شبیه به یاختۀ مادر هستند. دقت 
کنید از تقسیم میوز ۲ اسپرماتوسیت های ثانویه در دستگاه تولید مثلی مردان است که اسپرماتیدها، به عنوان یاخته هایی با قابلیت 
تولید سه بخش سر، تنه و تاژک ایجاد می شوند. در دستگاه تولیدمثل زنان، از میوز ۲ اووسیت ثانویه، تخمک و دومین جسم قطبی 

تولید می شوند که هیچ کدام قابلیت تولید سه بخش سر، تنه و تاژک را ندارند!

وابسته به ترشح استروژنهفتۀ دوم چرخه
حفظ جدار رحم

وابسته به ترشح استروژن و پروژسترونهفتۀ سوم چرخه

در هفتۀ دوم چرخۀ جنسیحداکثر رشد

در مرحلۀ جسم زردی (لوتئالی)حداکثر فعالیت ترشحی

حداقل میزان ضخامت جدار رحم

حداکثر میزان ضخامت جدار رحم

حدود روز هفتم

در بخشی از آخرین هفتۀ چرخه

جدار رحم

کدام گزینه، از جمله وقایعی است که در هفتۀ دوم مرحلۀ فولیکولی همانند هفتۀ اول مرحلۀ لوتئالی زنان سالم، 3727
قطعًا رخ می دهد؟

۱( افزایش ترشح هورمون های  محرک جنسی پس از افزایش نوعی هورمون جنسی
۲( تشکیل انشعابات جدیِد سرخرگی و سیاهرگی در دیوارۀ داخلی جدار رحم

۳( تشکیل رشته های دوک تقسیم در یاخته هایی از مسیر تخمک زایی
۴( شروع رشد انبانک )فولیکول( و تمایز اووسیت اولیۀ جدید  



سؤاالت و پاسخنامه دوازدهم

35

     2
صورت سؤال چی میگه؟ به نیمۀ اول چرخۀ جنسی، مرحلۀ فولیکولی و به نیمۀ دوم این چرخه، مرحۀ لوتئالی گفته می شود.

با اتمام هفت روز قاعدگی و در هفتۀ دوم مرحلۀ فولیکولی همانند هفتۀ اول مرحلۀ لوتئال زنان سالم، تشکیل انشعابات جدیِد سرخرگی و 
سیاهرگی در دیوارۀ داخلی جدار رحم مشاهده می شود. تنها تفاوت این است که سرعت رشد رحم و تشکیل این انشعبات در هفتۀ دوم مرحلۀ 
فولیکولی از هفتۀ اول مرحلۀ لوتئالی بیشتر است. در مرحلۀ لوتئالی، سرعت رشد رحم کمتر شده ولی فعالیت های ترشحی آن بیشتر می شود.

بررسی سایر گزینه ها:
1 در هفتۀ دوم مرحلۀ فولیکولی و حدود روز چهاردهم قبل از تخمک گذاری، در پی افزایش یکبارۀ استروژن به عنوان نوعی هورمون 
جنسی، طی بازخورد مثبت، ترشح LH و FSH نیز به عنوان هورمون های  محرک جنسی افزایش می یابد. توجه کنید این مورد پس از 

تخمک گذاری و در هفتۀ اول مرحلۀ لوتئالی مشاهده نمی شود و تنها در هفتۀ دوم مرحلۀ فولیکولی رخ می دهد!
3 توجه کنید تنها طی هفتۀ دوم مرحلۀ فولیکولی و حین تکمیل میوز ۱ اووسیت اولیه است که تشکیل رشته های دوک در این 
با اووسیت ثانویه، می توان تشکیل  یاخته به طور قطع مشاهده می شود. در هفتۀ اول مرحلۀ لوتئالی نیز در صورت برخورد اسپرم 

رشته های دوک در این یاخته را برای انجام میوز ۲ مشاهده کرد ولی توجه کنید این مورد قطعی نیست!
4 دقت کنید شروع رشد انبانک در هفتۀ اول مرحلۀ فولیکولی رخ می دهد نه در هفتۀ دوم این مرحله یا هفتۀ اول مرحلۀ لوتئالی! 

همچنین اووسیت اولیۀ جدیدی ایجاد نمی شود و تنها میوز ۱ اووسیت اولیۀ ایجاد شده در دوران جنینی، از سر گرفته می شود.
هفتهچهارمهفتهسومهفتهدومهفتهاول

تولیدمسیر

یاختههایجنسی

ادامه یافتن میوز ۱ اووسیت اولیه و تکمیل آن در روز 
چهاردهم و تولید اووسیت ثانویه و نخستین جسم قطبی

انجام گرفتن میوز ۲ در نتیجۀ بروز لقاح )در صورت عدم لقاح  عدم 
انجام میوز ۲ در اووسیت ثانویه(

درونتغییرات

تخمدان

ü FSH رشد و بالغ شدن انبانک تحت تأثیر
ü ترشح هورمون استروژن از انبانک

ü  تأثیر تحت  زرد  تشکیل جسم 
LH هورمون

ü  استروژن و  پروژسترون  ترشح 
از جسم زرد

ü  از پروژسترون  و  استروژن  ترح 
جسم زرد

ü  جسم به  زرد  جسم  تبدیل 
سفید )در صورت عدم لقاح(

تغییراترحم
قاعدگی و دفع بافت های 

تخریب شده
رشد سریع دیوارۀ رحم

ü فعالیت ترشحی زاید دیوارۀ رحم به همراه رشد آن
ü تخریب دیوارۀ رحم در اواخر هفتۀ چهارم

در بدن زنی بالغ و فاقد هر گونه بیماری مرتبط با دستگاه تولیدمثل، هر گاه .............. باشد؛ در چرخۀ ................. است.3827
۱( کمبود هورمون های جنسی پیامی برای ترشح هورمون آزادکننده - رحمی، شروع رشد و نمو مجدد دیوارۀ داخلی جدار 

رحم، ممکن
۲( افزایش اندک استروژن مانعی برای افزایش ترشح هورمون های محرک جنسی - تخمدانی، تشکیل شدن نخستین جسم 

قطبی، غیرممکن
۳( کاهش مقدار غلظت پروژسترون، عاملی برای شروع دورۀ جنسی بعدی - رحمی، کاهش ضخامت دیوارۀ رحم بدون 

خون ریزی، غیرممکن
مستقیم  ورود  جنسی،   - تخمک گذاری  انجام  بر  دلیلی  تخمدانی،  چرخۀ  کنندۀ  هدایت  هورمون  نوعی  ترشح  ازدیاد   )۴

اووسیت ثانویه به درون رحم، ممکن
     2

برای تکمیل میوز ۱ اووسیت اولیه و درنتیجه تشیکل اووسیت ثانویه و نخستین جسم قطبی قبل از تخمک گذاری، هورمون استروژن 
افزایش یک باره ای )نه افزایش اندک!( دارد که طی بازخورد مثبت، سبب افزایش غلظت هورمون های FSH و LH )به عنوان هورمون های 
محرک جنسی( و در نهایت تخمک گذاری می شود. پس از نیمۀ دورۀ جنسی است که افزایش اندک استروژن، طی بازخورد منفی 
مانعی برای افزایش ترشح هورمون های LH و FSH محسوب می شود و در این زمان، تکمیل میوز ۱ اووسیت ثانویه و تشکیل شدن 

نخستین جسم قطبی، غیرممکن است.
بررسی سایر گزینه ها:

1 در ابتدای دورۀ جنسی است که در نتیجۀ کم بودن مقدار هورمون های جنسی استروژن و پروژسترون، طی بازخورد منفی ترشح 
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هورمون آزادکننده از هیپوتاالموس افزایش می یابد و سبب افزایش هورمون های FSH و LH می شود. ابتدای دورۀ جنسی با دورۀ 
قاعدگی چرخۀ رحمی همزمان است. در این دوره، ضخامت و استحکام دیوارۀ رحم کاهش می یابد. بعد از این دوره، شروع رشد و نمو 

مجدد دیوارۀ داخلی جدار رحم ممکن است.
3 در انتهای چرخۀ جنسی است که کمبود و کاهش غلظت هورمون های جنسی 
استروژن و پروژسترون، با اثر بر هیپوتاالموس و تحریک ترشح هورمون آزادکننده از 
آن، می تواند عاملی برای شروع دورۀ جنسی بعدی باشد. همان طور که در شکل مقابل 
مشاهده می شود، کاهش اندک ضخامت دیوارۀ رحم بدون خونریزی و قبل از قاعدگی 

در انتهای چرخه ممکن است نه غیر ممکن!
انجام  LH به عنوان نوعی هورمون هدایت کنندۀ چرخۀ تخمدانی، سبب  افزایش ترشح  4 طی نیمۀ اول چرخۀ جنسی است که 
تخمک گذاری می شود. توجه کنید در این زمان از چرخۀ رحمی، اووسیت ثانویه به لولۀ رحمی وارد می شود نه رحم! ورود مستقیم 

اووسیت ثانویه به رحم در نیمۀ چرخه، غیرممکن است.

به منظور .................. در اووسیت وارد شده به درون لولۀ رحمی زنی 30 ساله و سالم، الزم است .....................3927
۱( رهاشدن محتویات درون وزیکول های مؤثر در جلوگیری از ورود اسپرم - یاخته ای با سیتوپالسم احاطه کنندۀ دو هسته  

تشکیل شود.
۲( برخورد غشای سر اسپرم به نوعی الیۀ ژله ای خارج غشایی موجود – حداقل دو الیۀ حاوی یاختۀ انبانکی از اووسیت جدا شوند.

۳( فاصله گرفتن کروماتیدهای خواهری کروموزوم های دو کروماتیدی از یکدیگر  - پوشش دو هستۀ ۲۳ کروموزومی به 
یکدیگر برخورد کنند.

۴( تجزیۀ کامل الیۀ ژله ای متصل به غشای یاخته ای- آنزیم های قرارگرفته در کیسۀ مستقر در سر اسپرم آزاد شوند.
     1

صورت سؤال چی میگه؟ منظور از اووسیت وارد شده به درون لولۀ رحمی در زنی 30 ساله و سالم، همان اووسیت ثانویه است.

به منظور رهایِش محتویات درون وزیکول های مؤثر در جلوگیری از ورود اسپرم ها به اووسیت ثانویه و تشکیل جدار لقاحی، الزم است 
تا فرایند لقاح با اولین اسپرمی که به اووسیت ثانویه می رسد، آغاز شود که طی این فرایند، با ورود هستۀ اسپرم به سیتوپالسم، می توان 

گفت یاخته ای با پروتوپالست دو هسته ای تشکیل می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

2 برای برخورد غشای سر اسپرم به نوعی الیۀ ژله ای خارج غشایی به عنوان الیۀ داخلی اطراف اووسیت ثانویه، اسپرم ها باید از الیۀ 
خارجی حاوی دو یا سه الیه از یاخته های انبانکی عبور کنند. توجه کنید این یاخته ها از اووسیت جدا نمی شوند!

3 به منظور انجام میوز ۲ در اووسیت ثانویه و فاصله گرفتن کروماتیدهای خواهری کروموزوم های دو کروماتیدی آن از یکدیگر ، 
الزم است تا غشای یاخته ای اسپرم و اووسیت با هم برخورد کنند نه غشای هسته های ۲۳ کروموزومی آن ها! با برخورد غشای اسپرم 

و اووسیت ثانویه، لقاح آغاز شده و میوز ۲ در اووسیت ثانویه انجام می شود.
4 به منظور تجزیۀ الیۀ ژله ای به عنوان الیۀ داخلی اطراف اووسیت ثانویه، الزم است تا آنزیم های قرارگرفته در تارک تن به عنوان کیسۀ مستقر 
در سر اسپرم، آزاد شوند. توجه کنید این آنزیم ها تنها سبب تجزیۀ بخشی از این الیۀ ژله ای می شوند و توانایی تجزیۀ آن به طور کامل را ندارند!

چند مورد، تکمیل کنندۀ مناسبی برای عبارت زیر نیست؟4027
»به طور معمول در بدن زنی با قابلیت باروری، ................... انجام فرایند جایگزینی، ....................... «
الف( پس از - ممکن نیست دو پردۀ واجد زوائد انگشتی نفوذ کنندۀ در دیوارۀ رحم تشکیل شود.

ب( پیش از - با گذشت زمانی حدود 36 ساعت از لقاح، تودۀ دو یاخته  ای به بالستوسیست تبدیل می شود.
ج( پس از - ترشِح هورمون پروژسترون از انبانک، با ترشِح هورمونی از برون شامۀ جنین تداوم می یابد.

د( پیش از - تودۀ حاوی یاخته های بنیادی، سه الیۀ سازندۀ انواع بافت ها و اندام های جنینی را تولید می کند. 
۴ )۴    ۳ )۳    ۲ )۲    ۱ )۱

    3
همۀ موارد به جز )الف( نادرست هستند.
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بررسی همۀ موارد:
الف توجه کنید پس از انجام فرایند جایگزینی، دو پردۀ آمنیون )درون شامۀ جنین( و 
کوریون )برون شامۀ جنین( می توانند در دیوارۀ رحم تشکیل شوند. همان طور که در شکل 

مقابل واضح است، فقط کوریون واجد زوائد انگشتی نفوذ کنندۀ در دیوارۀ رحم است.
ب توجه کنید با گذشت زمانی حدود ۳۶ ساعت از لقاح، نخستین تقسیمات میتوزی 
یاختۀ تخم آغاز می شود که نتیجۀ آن، ایجاد تودۀ دو یاخته ای و در ادامۀ تقسیمات 
تودۀ پریاخته ای به نام موروال است. دقت کنید هنگام رسیدن موروال به رحم است که 

بالستوسیست تشکیل می شود.
ج پس از انجام فرایند جایگزینی، برون شامۀ جنین هورمونی به نام HCG ترشح می کند که در نتیجۀ آن، ترشح هورمون پروژسترون 
از جسم زرد تداوم می یابد و جسم زرد حفظ می شود. دقت کنید که در صورت بروز بارداری، انبانک در ترشح پروژسترون نقشی ندارد!

د منظور از تودۀ یاخته ای حاوی یاخته های بنیادی پیش از انجام فرایند جایگزینی، بالستوسیست است. دقت کنید تشکیل سه 
الیۀ زایندۀ جنینی به عنوان الیه های سازندۀ انواع بافت ها و اندام های جنینی، پس از فرایند جایگزینی رخ می دهد نه پیش از آن!

کدام گزینه، با توجه به شکل مقابل که در بدن زنی 35 ساله تشکیل آن صورت می گیرد، نادرست است؟4127
۱( بخش C، واجد یاخته های تخصص نیافته با قابلیت تبدیل به یاخته های دیگر است.

۲( بخش B، درون هستۀ هر یک از یاخته های خود دارای کروموزوم جنسی X می باشد. 
۳( بخش A، حاوی مواد مغذی مورد نیاز برای تغذیۀ یاخته های بنیادی جنینی است.

۴( بخش D، جدار غیریاخته ای احاطه کنندۀ یاخته های موجود در تودۀ یاخته ای بالستوسیت است.
     4

صورت سوال چی میگه؟ در شکل صورت سؤال، بخش »A« نشان دهندۀ حفرۀ ایجاد شده در رحم، بخش »B« نشان دهندۀ یاخته های دیپلوئید، 

بخش »C« نشان دهندۀ تودۀ درونی و بخش »D« نشان دهندۀ تروفوبالست است.

توجه کنید تروفوبالست، الیۀ بیرونی بالستوسیت را تشکیل می دهد و خود جزوی از یاخته های این تودۀ یاخته ای به شمار می رود؛ 
بنابراین نمی توان گفت این بخش احاطه کنندۀ یاخته های موجود در تودۀ یاخته ای بالستوسیت است.

بررسی سایر گزینه ها:
1 منظور از یاخته هایی تخصص نیافته با قابلیت تبدیل به یاخته های دیگر، همان یاخته های بنیادی است. توجه داشته باشید که تودۀ 

درونی بالستوسیست، از چنین یاخته هایی تشکیل شده است و واجد یاخته های بنیادی است.
2 یاخته های بخش B درون هستۀ خود دارای کروموزوم جنسی X می باشند. 

3 توجه داشته باشید بافت های هضم شدۀ جنینی در حفرۀ ایجاد شده، مواد مغذی مورد نیاز یاخته های جنین را در مرحلۀ جایگزینی 
تأمین می کنند.

 میخوایم شکل روبرو رو ببریم زیر تیغ جراحی ...
1 همزمان با جایگزینی، ساختار بالستوسیست نیز تغییر می کند و حفرۀ جدیدی در ساختار 

آن ایجاد می شود.
2 کوریون دارای زوائد انگشتی است که در تشکیل جفت دخالت دارند.

انجام  کوریون(  و  )آمنیون  جنین  محافظت کنندۀ  پرده های  تشکیل  از  قبل  جایگزینی   
می شود.

 تودۀ یاختۀ درونی پس از جایگزینی الیه های زایندۀ جنینی )سه الیه( را تشکیل می دهد.
 بالستوسیست از سمت تودۀ درونی خود به دیوارۀ رحم نفوذ می کند. 

 در زمان شروع جایگزینی بالستوسیست، میزان چین خوردگی های دیوارۀ رحم در حال 
افزایش است.

A B C D
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ادامۀ عبارت زیر، توسط چند مورد به طور صحیح تکمیل می گردد؟4227
»در فاصلۀ شروع تمایز جفت تا تشکیل کامل آن، به طور معمول در پی رشد و تمایز الیه های زایندۀ جنین انسان، ....................«

الف( شکل اولیه اندام های جنسی پسری یا دختری قابل تشخیص می شود. 
ب( ساخت گویچه های قرمز قبل از شروع فعالیت کبد امکان پذیر است.  

ج( نمو رگ های خونی، قبل از مشخص شدن شکل روده صورت می گیرد.

د( ضربان قلب همزمان با تشکیل دست ها و پاهای جنین شروع می شود.
۴ )۴    ۳ )۳    ۲ )۲    ۱ )۱

     2
تمایز جفت، از هفتۀ دوم بعد از لقاح آغاز می شود و تشکیل کامل آن، تا هفتۀ دهم ادامه دارد؛ بنابراین می توان گفت فاصلۀ هفتۀ دوم 

بعد از لقاح تا تشکیل کامل جفت در هفتۀ دهم، مدنظر صورت سؤال است.
موارد »ب« و »د« عبارت صورت سوال را به طور صحیح تکمیل می کنند.

بررسی همۀ موارد:
الف دقت کنید مشخص شدن شکل اولیۀ اندام های جنسی برای تشخیص دختر یا پسر بودن فرزند، در انتهای سه ماهۀ اول رخ 

می دهد؛ یعنی پس از هفتۀ دهم و حدود هفتۀ دوازدهم!

 زمان تعیین شدن جنسیت، همان ابتدای لقاح است و بر اساس این که اسپرم لقاح کننده، کروموزوم X یا Y داشته باشد. اما 
تشخیص جنسیت در زمان مشخص شدن اندام های جنسی جنین می باشد. 

ب طی ماه دوم همۀ اندام ها شکل مشخص می گیرند. با توجه به اینکه آغاز ضربان قلب جنین قبل از ماه دوم شروع می شود، الزم 
است که ساخت گویچه های قرمز خارج شده از قلب جنین، قبل از شروع فعالیت کبد نیز صورت گیرد.

ج دقت کنید رگ های خونی و روده، هم زمان شروع به نمو می کنند؛ بنابراین نمی توان گفت نمو رگ های خونی، قبل از مشخص 
شدن شکل روده صورت می گیرد.

د در انتهای ماه اول )حدود هفتۀ چهارم(، اندام های اصلی بدن شروع به تشکیل شدن می کنند و ضربان قلب آغاز می شود. در این 
زمان، پس از شروع به نمو رگ های خونی و روده، جوانه های دست و پا ظاهر می شوند؛ بنابراین می توان گفت ضربان قلب همزمان با 

تشکیل دست ها و پاهای جنین شروع می شود.

جفت:

رابط بین بندناف و دیوارۀ رحم است. 
و تمایز آن از هفتۀ دوم بعد از لقاح 

شروع می شود.

نکاتاجزابخشهایمختلف

بخشمادری

رگ های رحم مادر حضور دارند 
که خون خود را به اطراف بخش 

جنینی می ریزند.

جنینی  و  مادری  بخش  دو  دارای  چون   -
ژنوتیپ های  با  یاخته هایی  دارای  است، 
متفاوتی نیز است.)ممکن است گروه خونی 

متفاوت باشد(
از جفت عبور نمی کنند. یاخته های خونی   -

)عدم مخلوط شدن خون مادر و جنین(
از  پادتن ها  برخی  و  اکسیژن  مغذی،  مواد   -

طریق جفت به جنین منتقل می شود.
مادر  به  از طریق جفت  مواد دفعی جنین   -

منتقل می شود.
انجام  جفت  در  تنفسی  گازهای  تبادل   -
و  نتیجه در جفت، جدا شدن  در  می شود 
به  اکسیژن  و  کربن دی اکسید  شدن  وصل 

هموگلوبین دیده می شود.

بخشجنینی

کوریون و مویرگ های آن حضور 
دارند. کوریون در این قسمت به 
شکل زوائد انگشت مانند است و 

تبادل مواد را انجام می دهد.
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کدام مورد برای کامل نمودن عبارت زیر مناسب است؟4327
»در فرایند لقاح یاخته های جنسی در لولۀ رحمی یک زن سالم، به دنبال پاره شدن کیسۀ آنزیمی موجود در جلوی هستۀ 

اسپرم ها، ابتدا .............«
۱( میان فسفولیپیدهای دو نوع غشا ارتباط مستقیم صورت می گیرد. 

۲( محتویات ریزکیسه های جدار لقاحی در الیۀ ژله ای اووسیت ثانویه قرار می گیرند.
۳( هستۀ یاختۀ جنسی نر با هستۀ اووسیت ثانویه ادغام می شود.

۴( آنزیم های موجود در تارک تن، به تخریب یاخته های فولیکولی اقدام می کنند.
     1

کیسۀ آنزیمی در جلوی سر اسپرم همان تارک تن است. با توجه به شکل زیر که مراحل لقاح را نشان می دهد، در مرحلۀ ۲، تارک تن 
پاره شده و آنزیم های آن آزاد می شوند. در مرحلۀ ۳، غشای یاختۀ جنسی نر به غشای اووسیت ثانویه برخورد می کند و لقاح آزاد 

می شود. بنابراین میان فسفولیپیدهای غشایی آن ها، تماس برقرار می شود.

بررسی سایر گزینه ها:
2 محتویات ریزکیسه های جدار لقاحی، در مرحلۀ 5، در الیۀ ژله ای اووسیت ثانویه قرار می گیرند.

 توجه داشته باشید که خود ریزکیسه های جدار لقاحی در الیۀ ژله ای اووست قرار نمی گیرند. بلکه محتویات آن ها، با برون رانی در 
این الیه مستقر می شوند.

3 این گزینه مربوط به مرحلۀ ۴ است که پس از مرحلۀ ۳ صورت می گیرد. ضمناً دقت کنید که هستۀ اسپرم با هستۀ تخمک ادغام 
می شود، نه اووسیت ثانویه! 

4 توجه داشته باشید که پس از پاره شدن کیسۀ آنزیمی در جلوی هسته، آنزیم های آزادشده به هضم الیۀ ژله ای )نه یاخته های 
فولیکولی اطراف( اووسیت ثانویه می پردازند. 

زمان 4427 در   .............. بافت های مختلف جنین  که منشا تشکیل  تودۀ بالستوسیست  از  در شرایط طبیعی، بخشی 
جایگزینی جنین در رحم ...............

۱( است – با آزادسازی برخی از مولکول های شیمیایی واجد جایگاه فعال، جدار رحم را تخریب می کند.
۲( نیست – موجب تشکیل نوعی پردۀ محافظتی می شود که در ایجاد بند ناف و جفت نقش ایفا می کند.

۳( است – نسبت به گروهی از یاخته های الیۀ خارجی بالستوسیست، در فاصلۀ نزدیک تری به جدار رحم قرار دارد.
۴( نیست – با ترشح نوعی پیک شیمیایی دوربرد، موجب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون پروژسترون می شود.

     3
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بیرونی آن، بیرونی و درونی تشکیل شده است. الیۀ  از دو الیۀ  تودۀ بالستوسیت 
یاخته هایی  دارای  درونی  تودۀ  دارد.  نام  درونی  تودۀ  آن،  درونی  الیۀ  و  تروفوبالست 
هستند.  جنین  مختلف  بافت های  تشکیل  منشا  و  دارند  بنیادی  حالت  که  می باشد 
تودۀ  یاخته های  جایگزینی،  حین  در  می کنید،  مشاهده  مقابل  در شکل  که  همانطور 
درونی نسبت به بعضی از یاخته های الیۀ تروفوبالست، در فاصلۀ نزدیک تری به جدار 

رحم قرار دارند.
بررسی سایر گزینه ها:

1 الیۀ بیرونی )نه تودۀ درونی!( بالستوسیست )تروفوبالست(، آنزیم هایی را ترشح می کند که جدار رحم را هضم می کنند. یاخته های 
جنین در این مرحله، مواد غذایی مورد نیاز خود را از بافت های هضم شده بدست می آورند.

2 همانطور که می دانید تروفوبالست موجب تشکیل پردۀ کوریون می شود. کوریون نیز در تشکیل بند ناف و جفت نقش دارد. توجه 
داشته باشید که تشکیل پرده های محافظت کننده از جنین )آمنیون و کوریون(، پس از جایگزینی )نه در حین جایگزینی( صورت می گیرد.

4 کوریون، هورمون HCG را ترشح می کند. این هورمون موجب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون پروژسترون از آن می شود. 
در ارتباط با این گزینه نیز توجه کنید، ترشح هورمون HCG، پس از فرایند جایگزینی مشاهده می شود. 

تروفوبالستتودۀدرونیبالستوسیت

HCGهورمونترشح û ü
û ü ترشحآنزیمهضمکنندۀدیوارۀرحم
û ü ایجادپردههایمحافظتکنندۀجنین

ü û ایجادالیههایزاینده
û ü تولیدیاختههایخارججنینی
ü û تولیدیاختههایخارججنینی

 چند مورد زیر به نادرستی بیان شده است؟4527
الف( دوقلوهای همسان برخالف دوقلوهای ناهمسان، می توانند جنسیت یکسانی داشته باشند.

ب( دوقلوهای ناهمسان برخالف دوقلوهای همسان، همواره دارای یک پردۀ کوریون مشترک هستند.
ج( دوقلوهای همسان همانند دوقلوهای ناهمسان، می توانند به صورت چسبیده به یکدیگر متولد شوند.

د( دوقلوهای ناهمسان همانند دوقلوهای همسان، نمی توانند دارای اثر انگشت مشابهی نسبت به هم باشند.
۱ )۴    ۲ )۳    ۳ )۲    ۴ )۱

     2
همۀ موارد به جز مورد )د( نادرست هستند.

بررسی همۀ موارد:
الف دوقلوهای همسان، همواره دارای جنسیت یکسانی هستند. اما دوقلوهای ناهمسان می توانند جنسیت مشابه و یا متفاوت نسبت 

به هم داشته باشند. بنابراین این که بگوییم دوقلوهای ناهمسان نمی توانند جنسیت یکسانی داشته باشند، عبارتی نادرست است! 
ب دوقلوهای ناهمسان همواره از دو کوریون مجزا دارند. اما این مورد در ارتباط با دوقلوهای همسان کمی متفاوت است. اگر در 
حین تقسیمات اولیۀ تخم، یاخته های بنیادی از هم جدا شوند، ۲ کوریون و اگر تودۀ بالستوسیست به دو یا چند قسمت تقسیم شود، 

۱ کوریون مشترک مسئولیت پشتیبانی از جنین ها را بر عهده دارد.
ج این مورد نیز تنها در ارتباط با دوقلوهای همسان درست است. دوقلوهای ناهمسان نمی توانند به صورت چسبیده به یکدیگر 

متولد شوند.
د چه در دوقلوهای همسان و چه در دوقلوهای ناهمسان، همواره اثر انگشت فرزندان متولدشده نسبت به یکدیگر متفاوت است.
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دوقلوهایهمسان
دوقلوهایناهمسان

تودۀداخلیبالستوسیتدوقسمتیشود.درحینتقسیماتاولیۀمیتوزیجدامیشوند.

۲۲۱تعدادبالستوسیتها

۲۲۱تعدادتروفوبالستها

۲۲۲تعدادتودههایدرونی

۲۲۱تعدادکوریون

۲۲۲تعدادآمنیون

۲۲۲تعدادکیسۀزرده

۲۲۱تعدادجفتها

û ü ü امکانبههمچسبیدهبودن
قطعاً یکسانقطعاً یکسانمتفاوت یا یکسانجنسیت

 کدام دو مورد عبارت زیر را به طور صحیحی تکمیل می کنند؟4627
»در مورد زایمان و ساختارهای تشکیل شده پس از لقاح، .............. نسبت به ............... زودتر صورت می گیرد.«

الف( آغاز فعالیت بزرگ ترین گرۀ متعلق به شبکۀ هادی قلب جنین – ظاهرشدن جوانه های دست و پا
ب( شروع تشکیل اندام های اصلی بدن جنین - پایان یافتن فرایندهای مربوط به تشکیل ساختار جفت 

ج( خارج شدن رابط بین رحم و بند ناف از اندام کیسه ای شکل – خروج سر و اجزای بدن جنین از آن
د( ایجاد جنین با ویژگی های بدنی قابل تشخیص – ایجاد شکل مشخص در همۀ اندام های دستگاه گوارش

۴( »ب« - »د« ۳( »الف« - »ج«   ۲( »ج« - »د«   ۱( »الف« - »ب«  
     1

موارد )الف( و )ب( به منظور تکمیل عبارت مناسب هستند.
بررسی همۀ موارد:

الف بزرگ ترین گرۀ متعلق به شبکۀ هادی قلب، همان گرۀ سینوسی دهلیزی است که شروع کنندۀ تکانه های قلبی است. آغاز ضربان 
قلب نسبت به ظاهر شدن جوانه ها در دست و پا سریع تر صورت می گیرد. بنابراین پیش از ظاهر شدن این جوانه ها، گرۀ سینوسی 

دهلیزی شروع به فعالیت کرده است.
ب شروع تشکیل اندام های اصلی بدن مربوط به پایان ماه اول است، ولی پایان یافتن فرایندهای مربوط به تشکیل ساختار جفت 

مربوط به هفتۀ دهم می باشد.
ج با توجه به متن کتاب درسی، در حین زایمان، ابتدا سر و سایر اجزای بدن جنین از رحم خارج می شود. پس از آن، جفت )رابط 
بین رحم و بند ناف( از رحم )نوعی اندام کیسه ای شکل( خارج می شود. میدانیم که این گزینه از کنکور ۱۴0۱ حذف شده بود، اما 
همیشه گفتیم که ممکن است طراح کنکور حواسش نباشد و در وسط یک تست از مباحث دیگر، تستی از قسمت های حذفی طرح 
کند. این سوال هم بر همین اساس طراحی شده بود تا شما را با هر گونه چالش در سر جلسه آزمون، آشنا کنیم! ناسالمتی شما عضوی 

از زیستاز هستی و قرار است بهترین درصدها رو توی زیست کسب کنی و برای هر چیزی آماده باشی! 
د در انتهای سه ماه اول، اندام های جنسی جنین مشخص شده و جنین دارای ویژگی های بدنی قابل تشخیص می شود. همچنین در طی 
ماه دوم، همۀ اندام های بدن )اعم از اندام های مربوط به دستگاه گوارش(، شکل مشخص به خود می گیرند. بنابراین این مورد نادرست است.

انتهایماهاول

- شروع به تشکیل اندام های اصلی
- آغاز ضربان قلب 

- شروع به نمو رگ های خونی و روده
- ظاهر شدن جوانه های دست و پا
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همۀ اندام ها شکل مشخص می گیرند.درطیماهدوم

انتهایسهماهۀاول

- اندام های جنسی مشخص شده اند.
- جنین دارای ویژگی های بدنی قابل تشخیص می شود.

.Y بوده یا X نکته: تعیین جنسیت در هنگام لقاح مشخص می شود! با توجه به اینکه اسپرم دارای کروموزوم جنسی

درطیسهماهۀدوموسوم

- جنین به سرعت رشد می کند.
- اندام های جنین شروع به عمل می کنند.

- در انتهای سه ماهۀ سوم قادر است در خارج بدن مادر زندگی کند.

کدام گزینه ویژگی مشترک جانوران تولیدکنندۀ دو نوع یاختۀ جنسی نمی باشد؟4727
۱( همۀ یاخته های جنسی را می توانند از غدد جنسی خود خارج کنند.
۲( لقاح یاخته های جنسی نر و مادۀ آنها به طور همزمان انجام می شود.

۳( همواره یک غدۀ جنسی ماده و یک غدۀ جنسی نر برای تولید گامت دارند.
۴( تولید یاخته های جنسی در دو قسمت متفاوت از بدن انجام می شود.

    3
صورت سوال چی میگه؟ جانوران هرمافرودیت هر دو نوع اندام جنسی را دارند و هم گامت نر تولید می کنند و هم گامت ماده!

در کرم کبد، بیش از یک غدۀ جنسی نر)بیضه( وجود دارد. 
بررسی سایر گزینه ها: 

1 دقت کنید که برای لقاح، الزم است تا همۀ گامت های جنسی از غدۀ جنسی تولید کنندۀ این گامت ها خارج شوند. ولی ممکن 
است از بدن جانور خارج نشوند، مثل گامت های ماده در بیشتر جانورانی که لقاح داخلی دارند.

2 در کرم کبد که دارای خود لقاحی است، گامت های نر و مادۀ یک جاندار به طور همزمان باهم لقاح می کنند. در کرم خاکی نیز، 
دو کرم که در کنار هم قرار می گیرند، گامت های نر و مادۀ دو کرم خاکی، با همدیگر به طور همزمان در لقاح شرکت می کنند.

4 با توجه به شکل، این گزینه صحیح است و محل غدد جنسی نر و ماده در این جانوران یکسان نیست.

کدام گزینه جملۀ مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »زادۀ حاصل از بکرزایی ................ ممکن ................... «4827
۱( زنبور عسل - نیست، در هر بار تولید مثل، همۀ ژن های هسته ای خود را به نسل بعد منتقل کند.

۲( بعضی مارها - نیست، برای یک ژن تک جایگاهی خاص در دنای خطی خود، بیش از یک نوع الل داشته باشد.
۳( زنبور عسل - است، در اندام جنسی خود در هر بار تقسیم، دو نوع گامت لقاح دهنده تولید کند.

۴( بعضی مارها - است، یاخته های جنسی را بدون کاهش عدد کروموزومی و طی رشتمان تولید کند.
     2

در طی بکرزایی مار، گامت حاصل از میوز که هاپلوئید است، 
کروموزوم های خود را دو برابر می کند و سپس تقسیم شده 
زادۀ  ژن های  همۀ  بنابراین  می کند.  ایجاد  کامل  جاندار  و 
حاصل از بکرزایی مار، برای هر ژن خود خالص است و تنها 

یک نوع الل دارد.
بررسی سایر گزینه ها:

1 زادۀ حاصل از بکرزایی زنبور، هاپلوئید و نر است. این 



سؤاالت و پاسخنامه دوازدهم

43

زاده، گامت های خود را با کمک تقسیم رشتمان تولید می کند و همۀ ژن های دنای خطی خود را به نسل بعد از خود منتقل می کند.
3 با توجه به توضیحات گزینۀ ۱، زنبور گامت های خود را با تقسیم رشتمان تولید می کند. در طی تقسیم رشتمان، دو یاختۀ کامال 

مشابه ایجاد می شود بنابراین استفاده از کلمۀ »دو نوع« اشتباه است.
4 زادۀ حاصل از بکرزایی مارها، دوالد است و طی تقسیم کاستمان و با کاهش عدد کروموزومی، گامت های خود را تولید می کند.

زادۀحاصلازبکرزاییمارزادۀحاصلازبکرزاییزنبورعسل

دیپلوئیدهاپلوئیدتعدادمجموعههایکروموزومی

نصفنصفچهنسبتیازژنهایمادررادریافتکردهاست

üüتولیدگامت
ûüمیوز

چند مورد عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟4927
»در دستگاه تولیدمثلی بدن مردی سالم و 25 ساله، بخشی که ضمن نقش داشتن در ............... ، دارای ............... نیز می باشد.«

الف( ایجاد توانایی حرکت در اسپرم به دلیل افزودن زائده های سیتوپالسمی به آن ها - لوله هایی پرپیچ وخم و طویل
ب( تامین رایج ترین شکل انرژی در یاخته ها برای حرکت اسپرم ها - مجراهایی که از کنار و پشت مثانه عبور می کنند 

ج( خط دوم دفاع غیراختصاصی به دلیل بیگانه خواری باکتری ها - توانایی ساخت هورمون موثر در تحریک ترشح تستوسترون
د( خنثی کردن مواد اسیدی موجود در مسیر عبور اسپرم به سمت گامت ماده - دریچه ای به منظور عدم بازگشت ادرار به 

میزنای
۴ )۴    ۳ )۳    ۲ )۲    ۱ )۱

    4
همۀ موارد عبارت را به طور نادرست تکمیل می کنند.

بررسی همۀ موارد:
الف پس از تولید اسپرم در لوله های اسپرم ساز، آن ها از بیضه ها خارج و به درون لوله ای پیچیده و طویل به نام اپیدیدیم منتقل 
می شوند. این اسپرم ها با وجود داشتن تاژک که زائده ای سیتوپالسمی و خارج شده از تنه می باشد، قادر به حرکت نیستند و باید 
به  اسپرم ساز  لوله های  تاژک درون خود  افروده شدن  ایجاد شود.  توانایی حرکت در آن ها  تا  بمانند  اپیدیدیم  حداقل ۱۸ساعت در 

اسپرماتید ها اتفاق می افتد؛ اما دقت کنید همچنان توانایی حرکت ندارند.
ب هریک از مجراهای اسپرم بر در حین عبور از کنار و پشت مثانه ترشحات غدۀ وزیکول سمینال را دریافت می کنند. اوالً رایج ترین 
شکل انرژی در یاخته ها ATP است که توسط میتوکندری اسپرم ها تامین می شود و مجراهای اسپرم بر در آن نقشی ندارند. ثانیاً غدد 
وزیکول سمینال فروکتوز را دراختیار اسپرم ها قرار می دهند، نه ATP را! ثالثاً وزیکول سمینال فقط در پشت مثانه قرار دارد، نه کنار 

آن؛ پس منظور گزینه مجرای اسپرم بر است که در تامین ATP هیچ نقشی ندارد.
دفاع  دوم  بدن درخط  دفاعی  مکانیسم های  از  یکی  بیگانه خواری  دارند.  برعهده  را  باکتری ها  بیگانه خواری  یاخته های سرتولی  ج 
غیراختصاصی است. بنابراین قسمت اول به یاخته های سرتولی بیضه ها اشاره دارد. قسمت دوم این گزینه مربوط به هیپوفیز است که 

با ترشح هورمون LH، در تحریک ترشح تستوسترون موثر است. 
د غده پروستات با ترشح مایعی شیری رنگ و قلیایی به خنثی کردن مواد اسیدی موجود در مسیر عبور اسپرم به سمت گامت ماده 
کمک می کند. پس از ورود ادرار به مثانه، دریچه ای که حاصل چین خوردگی مخاط مثانه روی دهانۀ  میزنای است، مانع بازگشت ادرار 

به میزنای می شود. بنابراین منظور قسمت اول پروستات است و منظور قسمت دوم مثانه می باشد. )دهم-فصل5(

در صورت حذف ............... در بدن پسری که به سن بلوغ رسیده است، نمی توان شاهد ............... بود.5027
۱( یاخته هایی که در بین لوله های اسپرم ساز قرار دارند – حضور هورمون موثر بر بروز صفات ثانویه در خون

۲( غده ای که بالفاصله در زیر کیسۀ ذخیره کنندۀ موقتی ادرار قرار گرفته است - حضور ترکیبات قلیایی در مایع منی
۳( باال ترین غده های برون ریز دستگاه تولید مثلی - ساخت کربوهیدرات تامین کنندۀ انرژی مورد نیاز زنش تاژک اسپرم

۴( یاخته های دیپلوئید غیرزایندۀ موجود در دیواره لوله های اسپرم ساز – بروز اختالل در تأمین انرژی موردنیاز برای اسپرم ها
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)نوعی  فروکتوز  از  غنی  مایعی  غدد  این  هستند.  مردان  در  مثلی  تولید  دستگاه  برون ریز  غده های  باالترین  سمینال  وزیکول  غدد 
مونوساکارید( را به اسپرم ها اضافه می کنند. فروکتوز انرژی الزم برای فعالیت اسپرم ها )حرکت اسپرم به کمک تاژک( را فراهم می کند. 

پس درصورت حذف غدد وزیکول سمینال از دستگاه تولید مثلی مردان، ساخت فروکتوز انجام نخواهد شد.
بررسی سایرگزینه ها:

1 در بین لوله  های اسپرم ساز، یاخته های بینابینی قرار دارند که نقش ترشح هورمون جنسی مردانه )تستوسترون( را بر عهده دارند. 
دقت داشته باشید بخش قشری غدۀ فوق کلیه نیز قادر به ترشح تستوسترون می باشد )یازدهم- فصل ۴(. پس با حذف یاخته های 

بینابینی همچنان هورمون تستوسترون را می توان درخون مشاهده کرد. 
2 پروستات بالفاصله در زیر مثانه )کیسۀ ذخیره کنندۀ موقتی ادرار( قراردارد. این غده مایعی شیری رنگ و قلیایی را ترشح می کند 
که به خنثی کردن مواد اسیدی موجود در مسیر عبور اسپرم به سمت گامت ماده کمک می کند. عالوه بر ترشحات پروستات، غدد 
پیازی میزراهی نیز دارای ترشحات قلیایی و روان کننده هستند؛ پس حتی درصورت حذف پروستات می توان شاهد حضور ترکیبات 

قلیایی در مایع منی بود.
4 منظور از یاخته های دیپلوئید غیرزاینده در دیواره لوله های اسپرم ساز، یاخته های سرتولی هستند. یاخته های سرتولی در تغذیۀ 
یاخته ها در مسیر اسپرم زایی نقش دارند. بنابراین در صورت حذف این یاخته ها، امکان اختالل در تأمین انرژی موردنیاز برای فعالیت 

اسپرم ها وجود دارد. 


