
1 صفحهآزمون اختصاصی

کدام عبارت، صحیح است؟0 156
1( در جیرجیرک، گیرنده های مکانیکی در محل اتصال پاهای جلویی به سینه قرار دارند.

2( در ماهی، هر یاخته ای که با مادءه ژالتینی کانال خط جانبی در تماس است، مژک دارد.
3( در ماهی، لوب بینایی از مخچه و مخ بزرگ تر است و عصب بینایی از زیر به آن وارد می شود.

4( در مگس، دارینه )دندریت( و جسم یاخته ای هر گیرندءه شیمیایی، در درون موی حسی قرار دارد.

با توجه به شبکیءه چشم یک فرد سالم، کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟0 157
»در گیرندءه استوانه ای ............... گیرندءه مخروطی، مادءه حساس به نور ...............«

2( همانند ـ در مجاورت هسته قرار دارد. 1( نسبت به ـ بیشتری یافت می شود.  
4( برخالف ـ در یک انتهای یاخته وجود دارد. A ساخته می شود.  3( برعکس ـ در نور کم، از ویتامین

کدام مورد، در ارتباط با بخش های چین خوردءه درونی ترین الیءه دیوارءه قلب انسان نادرست است؟0 158
2( از یاخته هایی با فواصل بین یاخته ای اندک تشکیل شده اند. 1( ساختارهای متفاوتی را به وجود آورده اند. 

4( یاخته های آن توسط صفحات بینابینی به یکدیگر مرتبط شده اند. 3( توسط بافتی حاوی رشته های کالژن ضخیم، مستحکم شده اند. 

با توجه به مطالب کتب درسی، چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟0 159
»همءه یاخته های خونی انسان که ............... دارند، ...............«

الف ـ هستءه دو قسمتی ـ برخالف همءه یاخته های خاطره، در داخل مغز استخوان تمایز می یابند.
ب ـ هستءه چند )بیش از دو( قسمتی ـ برخالف همءه یاخته های پادتن ساز، با حرکات آمیبی ذرات بیگانه را می خورند.

ج ـ دانه های تیره ای در میان یاخته ـ همانند بعضی از یاخته های بیگانه خوار، می توانند باعث افزایش نفوذپذیری رگ ها شوند.
، در دفاع غیر اختصاصی شرکت می کنند. II د ـ دانه های روشنی در میان یاخته ـ همانند بعضی از یاخته های تولیدکنندءه اینترفرون
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مهم ترین مرحله در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک، کدام است؟0 160
B انسولین A و 2( برقراری پیوندهای شیمیایی بین زنجیره های B انسولین به طور جداگانه به دیسک )پالزمید(  A و 1( انتقال ژن زنجیره های

4( انتقال دیسک )پالزمید(های نوترکیب به باکتری 3( جمع آوری زنجیره های پلی پپتیدی ساخته شده در باکتری 

کدام عبارت، دربارءه یاختءه بزرگ تر موجود در دانءه گردءه رسیدءه الله، صحیح است؟0 161
2( با انجام چندین تقسیم متوالی، شروع به رشد می نماید. 1( در درون کیسءه گرده، رشد و تمایز خود را آغاز می کند. 

4( در درون لولءه گرده، با تقسیم رشتمان )میتوز(، دو یاختءه جنسی را ایجاد می کند. 3( در هنگام رشد و تمایز، حاوی سه هستءه تک الدی )هاپلوئیدی( است. 

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر، نامناسب است؟0 162
»به طور معمول، از پنجمین روز دورءه جنسی در یک فرد بالغ، تا زمانی که الیه های یاخته اِی انبانک )فولیکوِل( در حال رشد، نوعی هورمون 

ترشح می کنند، ...............«
1( به طور حتم، از رشد و تمایز مام یاخته های )اووسیت های(ثانویءه دیگر، جلوگیری می شود.

2( به طور حتم، در دیوارءه داخلی رحم، اندوختءه خونی زیادی به وجود می آید.
3( در مواقعی هورمون های محرک غدد جنسی، افزایش می یابند.

4( در مواقعی ترشح هورمون آزادکننده کاهش می یابد.

در ارتباط با قلب انسان، چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟0 163
»در هر زمانی که دریچه های سینی ............... همانند هر زمانی که دریچه های دو لختی و سه لختی، ............... به طور حتم ...............«

الف ـ بازند ـ بازند ـ خون وارد دهلیزها می شود.
ب ـ بازند ـ بسته اند ـ فشار خون بطن ها در حد پایینی قرار دارد.

ج ـ بسته اند ـ بازند ـ خون به درون بطن ها وارد می شود.
د ـ بسته اند ـ بسته اند ـ دهلیزها در حالت استراحت به سر می برند.
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2 صفحهآزمون اختصاصی

کدام مورد، دربارءه هر اندام لنفی که خون خارج شده از آن، به سیاهرگ باب می ریزد، صحیح است؟0 164
1( در نیمءه راست بدن و باالتر از کولون افقی قرار دارد.

2( در آزادسازی آهن موجود در یاخته های خونی مرده، نقش مؤثری دارد.
3( تولیدات خود را ابتدا به مجرای لنفی و در نهایت به نوعی بافت پیوندی وارد می کند.

4( یاخته هایی تولید می کند که می توانند مولکول هایی مشابه با مولکول های موجود در سطح خود ترشح نمایند.
کدام گزینه، با توجه به شکل مقابل، درست است؟ 0 165

، فضای بین یاخته ای بسیار اندکی دارند. 4 3 برخالف یاخته های بخش 1( یاخته های بخش
4 همانند یاخته های بخش1، در بخش مرکزی خود هستءه درشتی دارند. 2( یاخته های بخش

، بر روی سطح خود ترکیبی لیپیدی ترشح می کنند. 2 3( یاخته های بخش1 برخالف یاخته های بخش
، بافت های الزم برای افزایش زیاد قطر ساقه را فراهم می کنند. 3 2 همانند یاخته های بخش 4( یاخته های بخش

کدام عبارت، نادرست است؟0 166
1( در گیاه ذرت برخالف گیاه رز، در شدت نور زیاد میزان فتوسنتز افزایش چشمگیری می یابد.

2( در گیاه رز همانند گیاه آناناس، تنفس نوری فقط در درون سبزدیسه )کلروپالست( به انجام می رسد.
CO2 در محل فعالیت آنزیم روبیسکو باال نگه داشته می شود. 3( در گیاه آناناس همانند گیاه ذرت، میزان

4( در گیاه آناناس برخالف گیاه رز، مراحل مربوط به تثبیت کربن، در بخش های مختلف یک یاخته صورت می گیرد.
چند مورد، در ارتباط با یک خانم باردار صحیح است؟0 167

الف ـ در طی تمایز یاخته های تودءه درونی، جفت به وجود می آید.
ب ـ با شروع تمایز جفت، اندام های اصلی جنین شروع به تشکیل شدن می کنند.

ج ـ با شروع ترشح آنزیم های الیءه تروفوبالست، زوائد انگشتی شکل تشکیل می شود.
د ـ با اتصال بالستوسیست به یاخته های جدار رحم، نتیجءه تست سنجشHCG مثبت می گردد.
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مطابق با مطالب کتاب درسی، کدام عبارت، دربارءه هر نوع جاندار خاکزی صادق است که می تواند با تولید پروتئین هایی سمی، حشرات مضر 0 168

برای گیاهان زراعی را از بین ببرد؟
1( به طور معمول، ذرات بزرگ غذایی را با درون بری جذب و مواد زائد را با برون رانی دفع می کند.

) یا پروتئین، فعالیت های ژن های خود را تنظیم می کند. )RNA 2( همواره از طریق تغییر در پایداری رنا
3( در شرایطی، مواد شیمیایی جهش زا پس از عبور از غشاهایی، ژن های آن را تحت تأثیر قرار می دهند.

) و در منطقه بعد، رشتءه دیگر دنا الگو باشد. )DNA 4( ممکن است در یک منطقه از ژنگان )ژنوم( آن، یک رشتءه دنا
کدام عبارت، دربارءه هر نوکلئوتید موجود در بدن یک فرد سالم درست است؟0 169

2( واحد تکرارشوندءه نوعی بسپار )پلی مر( محسوب می شود. 1( نوعی باز آلی با ساختار حلقه ای دارد که به ریبوز متصل است. 
4( در ساختار خود گروه یا گروه های فسفات دارد. 3( در طی مرحلءه هوازی تنفس یاخته ای تولید می گردد. 

کدام عبارت، در ارتباط با مراحل ترجمه نادرست است؟0 170
A رناتن )ریبوزوم( وارد می شوند. 1( اغلبtRNAهایی که توانایی اتصال به رمزءه )کدون( رنا را دارند، ابتدا به جایگاه
A رناتن )ریبوزوم( می شوند، با رمزه )کدون( ارتباط مکملی برقرار می کنند. هایی که وارد جایگاه tRNA 2( بعضی از

E رناتن )ریبوزوم( منتقل می شود. tRNA که ارتباط خود را با زنجیره ای از آمینواسیدها قطع می کند، به جایگاه 3( هر
tRNA که پس از تکمیل رناتن )ریبوزوم( در جایگاه خود مستقر می شود، می تواند به توالی ای از آمینواسیدها اتصال یابد. 4( هر

در مهره های نوعی جانور ماده، اثری از رسوب نمک های کلسیم یافت نمی شود، چند مورد، دربارءه این جانور صحیح است؟0 171
الف ـ با فشار جریان آب به سمت بیرون، به سمت مخالف حرکت می نماید.

ب ـ می تواند تخمک هایی با اندوختءه زیاد و دیواره ای چسبناک و ژله ای تولید کند.
ج ـ خون از سینوس سیاهرگی، ابتدا به حفرءه کوچک تر قلب وارد می شود.

د ـ توسط ساختار ویژه ای، محلول نمک بسیار غلیظ را به روده ترشح می کند.
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3 صفحهآزمون اختصاصی

با توجه به شکل زیر که بخشی از دستگاه های نوعی جاندار را نشان می دهد، کدام عبارت درست است؟0 172
2 همانند بخش1، آب و یون ها را بازجذب می نماید. 1( بخش

، آنزیم های مؤثر در هضم مواد غذایی را ترشح می کند. 2 3 برخالف بخش 2( بخش
، یون های ترشح شده از مایع میان بافتی را دریافت می کند. 3 4 برخالف بخش 3( بخش

، نوعی مادءه حاصل از سوخت و ساز نوکلئیک اسیدها را دریافت می کند.  4 4( بخش1 همانند بخش
کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟0 173

»در هر یاختءه انسان که ............... یافت می شود، ............... نیز تولید می گردد.«
4( کیلومیکرون ـ بیلی روبین 3( نمک های صفراوی ـ کلسترول  2( کلسترول ـ رنین  HDL ـ پپسینوژن  )1

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نامناسب کامل می کند؟0 174
»همءه اندام هایی که با تولید نوعی پیک شیمیایی یکسان، تعداد فراوان ترین یاخته های خونی انسان را تنظیم می کنند، ...............«

1( در تنظیم میزان یون های خون نیز نقش دارند.
2( به دفع بعضی از مولکول های آلی از بدن کمک می کنند.

3( تحت تأثیر بخش همیشه فعال دستگاه عصبی محیطی قرار دارند.
4( هر یک با تغییر در مقادیر چشمگیری از نوعی مادءه دفعی نیتروژن دار، از سمیت آن می کاهند.

چند مورد، در ارتباط با فرایند همانندسازی در یوکاریوت ها صحیح است؟0 175
الف ـ آنزیمی که پیوندهای فسفودی استری را برقرار می کند، انرژی فعال سازی واکنش را کاهش می دهد.

ب ـ آنزیمی که نوکلئوتیدها را به صورت مکمل روبه روی هم قرار می دهد، تنها آنزیم دوراهی همانندسازی محسوب می شود.
) و دو رشتءه آن را از هم جدا می کند. )DNA ) می شود، مارپیچ دنا )DNA ج ـ آنزیمی که باعث جدا شدن هیستون ها از مولکول دنا

د ـ آنزیمی که از وقوع جهش در مادءه ژنتیکی ممانعت به عمل می آورد، می تواند نوکلئوتیدها را به صورت تک فسفاته به رشتءه پلی نوکلئوتیدی 
متصل نماید.
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کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟0 176

»در دستگاه عصبی مرکزی گوسفند، یکی از بخش هایی که مجاور ساقءه مغز است و با ترشح پیک دور بُرد، فعالیت های بدن را تنظیم می کند، 
در ............... قرار دارد.«

2( فضایی محتوی شبکه های مویرگی و اجسام مخطط 1( کنار لوب های بویایی  
4( مجاورت دوتا از برجستگی های بزرگ تر مغز میانی 3( مجاورت بطن های جانبی مغز  

به طور معمول، کدام گزینه درست است؟0 177
1( هر گیاهی که گل دو جنسی و گلبرگ های جدا از هم دارد، دانه های گرده ای با دیوارءه متخلخل تولید می کند.

2( هر گیاهی که برای گل دادن به گذراندن یک دورءه سرما نیاز دارد، در سال دوم، رشد رویشی و زایشی می نماید.
3( هر گیاهی که ساقءه افقی تخصص یافته ای در زیر زمین دارد، گل هایی کامالً وابسته به باد برای گرده افشانی تولید می کند.

4( هر گیاهی که توانایی تولید دانه ای با رویش زیرزمینی دارد، در مغز ریشه، فاقد بافت نرم آکنه ای )پارانشیمی( است.
کدام عبارت، با توجه به عوامل مؤثر بر جمعیت نادرست است؟0 178

1( عاملی که افراد سازگارتر با محیط را برمی گزیند، به طور حتم، بر تغییر ژنوتیپ فرد بی تاثیر است.
2( عاملی که خزانءه ژنی جمعیت را غنی تر می سازد، می تواند در شرایطی توان بقای جمعیت را افزایش دهد.

3( عاملی که باعث شبیه شدن خزانءه ژنی دو جمعیت می شود، در اغلب موارد، تعادل ژنی را در جمعیت ها برقرار می کند.
4( عاملی که باعث تغییر فراوانی دگره ای )اللی( جمعیت بر اثر رویدادهای تصادفی می شود، به طور حتم، در جمعیت های کوچک تأثیر بیشتری می گذارد.

چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 0 179
»هر جانداری که می تواند همه یا بخشی از مواد غذایی مورد نیاز خود را از گیاهان به دست آورد، ...............«

الف ـ رشته های ظریفی به درون ریشءه گیاه می فرستد.
ب ـ از نظر تولید مادءه آلی از مواد معدنی، ناتوان است.

ج ـ نیتروژن جّو را به نیتروژن قابل استفادءه گیاه تبدیل می کند.
د ـ به کمک ترکیبی فسفات دار، مولکولی دونوکلئوتیدی می سازد.

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



4 صفحهآزمون اختصاصی

با توجه به مراحل تولید زامه )اسپرم( در یک فرد بالغ، کدام عبارت صحیح است؟0 180
1( همءه یاخته هایی که دوالد )دیپلوئید( هستند، از هم جدایند و تقسیم کاستمان )میوز( انجام می دهند.

2( همءه یاخته هایی که فام تن )کروموزوم( غیرمضاعف دارند، توسط تقسیم کاستمان )میوز( به وجود آمده اند.
3( همءه یاخته هایی که تک الد )هاپلوئید( هستند، همواره هستءه فشرده ای دارند و توسط یاخته های ویژه ای تغذیه می شوند.

4( همءه یاخته هایی که فام تن )کروموزوم( مضاعف دارند، محتوی هسته ای غیرفشرده اند و به یاخته های دیگر متصل هستند.
کدام عبارت درست است؟0 181

1( جهش دگرمعنا برخالف جهش بی معنا، به تغییر محصول حاصل از رونویسی می انجامد.
2( جهش دگرمعنا همانند جهش خاموش، به تغییر تعداد نوکلئوتیدهای ژن می انجامد.

3( جهش حذف همانند جهش بی معنا، به تغییر پلی پپتید ساخته شده می انجامد.
4( جهش خاموش، برخالف جهش حذف، منجر به تغییر در نوع آمینواسید می شود.

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر، نامناسب است؟0 182
»در صورت ابتالی پسری بالغ به پرکاری غدءه ............... بیشتر می شود و در صورت ابتالی پسر بالغ دیگری به کم کاری این غده ............... افزایش 

خواهد یافت.«
1( تیروئید، میزان ترشح انسولین ـ دمای بدن

2( پاراتیروئید، احتمال بیماری قلبی ـ احتمال مشکالت تنفسی
3( فوق کلیه، احتمال ابتال به بیماری های عفونی ـ احتمال اختالالت تولیدمثلی

4( ترشح کنندءه هورمون رشد، تولید یاخته های جدید استخوانی ـ شکنندگی استخوان ها
چند مورد، در خصوص زنجیرءه انتقال الکترون موجود در یاختءه عضلءه توأم انسان صحیح است؟0 183

الف ـ فقط از مولکول های حامل الکترون موجود در راکیزه )میتوکندری( استفاده می شود.
ب ـ بخشی از مسیر رسیدن الکترون ها، از حاملین مختلف الکترون به پذیرنده های نهایی آن، مشترک است.

ج ـ فقط یون های اکسید در ترکیب با پروتون های بخش خارجی راکیزه )میتوکندری(، آب را تشکیل می دهند.
د ـ انرژی الزم برای پمپ کردن پروتون ها به فضای بین دو غشای راکیزه )میتوکندری(، از مولکول های حامل الکترون تأمین می شود.

 4 )4   3  )3   2 )2   1)1
مطابق با مطلب کتاب درسی، در یک منطقءه ماالریاخیز، مادر خانواده به سبب شکل گویچه های قرمز خود، در معرض خطر ابتال به بیماری 0 184

ماالریا قرار دارد، در حالی که پدر نسبت به این بیماری مقاوم است. تولد کدام فرزند در این خانواده ممکن است؟
1( دختری تماماً دارای گویچه های قرمز طبیعی و مقاوم نسبت به بیماری ماالریا

2( پسری در معرض خطر ابتال به بیماری ماالریا و دارای گویچه های قرمز کامالً طبیعی
3( دختری در معرض خطر مرگ و میر در سنین پایین و دارای گویچه های قرمز کامالً غیرطبیعی

4( پسری تماماً دارای گویچه های قرمز غیرطبیعی و بسیار حساس نسبت به کمبود اکسیژن محیط
کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟0 185

»نوعی هورمون گیاهی که ...............«
1( در کشاورزی به عنوان علف کش استفاده می شود، از سوخت های فسیلی نیز آزاد می گردد.

2( برای تولید میوه های بدون دانه به کار می رود، در شرایط نامساعد نیز به حفظ آب گیاه کمک می کند.
3( از جوانءه رأسی به جوانه های جانبی می رود، باعث انجام یکی از روش های تکثیر رویشی در گیاهان می شود.

4( در شرایط نامساعد مانع تولید و رها شدن آمیالز در جوانه های غالت می شود، در بافت های آسیب دیده نیز افزایش می یابد.
کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر، نامناسب است؟0 186

»در واحدهای تکرارِی تارچءه یک عضلءه دلتایی، رشته هایی متشکل از اجزای کروی شکل وجود دارد. این رشته ها در هنگام ...............«
1( انقباض، از وسعت نوار روشن می کاهند.

2( استراحت، در بخشی از نوار تیره یافت می شوند.
3( انقباض، به رشته های مشابه خود نزدیک می شوند.

4( استراحت، از طریق سرهای خود، از نوعی رشته های پروتئینی جدا می گردند.
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با توجه به مطالب کتاب درسی، چند مورد، در خصوص برگ گیاه ادریسی درست است؟0 187
الف ـ قند پنج کربنی دوفسفاته و گروه فسفات، از محصوالت نهایی یک مرحله محسوب می شوند.

ATP، مولکول آب نیز تولید می شود. ب ـ در واکنش های وابسته به نور، همراه با ساخته شدن
ج ـ نوعی پروتئین غشایی، ترکیبی کربن دار را به راکیزه )میتوکندری( وارد می نماید.

CO2 آزاد می شود. د ـ در طی واکنش های تولید و مصرف مولکولی چهارکربنی،
 4 )4   3  )3   2 )2   1)1

با توجه به نمودار توزیع فراوانی رنگ ذرت )صفت چند جایگاهی( در کتاب درسی، کدام عبارت صحیح است؟0 188
4 وجود دارد.  1( ژن نمودی )ژنوتیپی( حاوی همءه انواع دگره )الل (ها در بخش
2 وجود دارد. 2( ژن نمود )ژنوتیپ(هایی با سه جایگاه ژنی ناخالص، در بخش

، به طور حتم یک جایگاه ژنی ناخالص دارد. 3 3( هر ژن نمود )ژنوتیپ( در بخش
، به طور حتم در هر جایگاه ژنی، دگرءه )الل( بارز دارد. 5 4( هر ژن نمود )ژنوتیپ( در بخش

یاخته های گیاهی ممکن است با دور نگه داشتن محصوالت مضر حاصل از روش هایی برای تأمین انرژی، به حیات خود ادامه دهند. در همءه این 0 189
روش ها، هم زمان با به وجود آمدن ............... می شود.

ATP مصرف 2( نوعی قند سه کربنی، +NAD تولید   ،CO2 )1
NADH مصرف 4( ترکیب سه کربنی، +NAD، ترکیب نهایی تولید    )3

کدام مورد، وجه مشترک هر دو نوع تنظیم مثبت و منفی رونویسی در باکتری اشرشیاکالی محسوب نمی شود؟0 190
1( هر پروتئینی که به نواحی خاصی از راه انداز متصل می شود، رنابسپاراز را به محل راه انداز هدایت می کند.

2( هر پروتئینی که به نوعی قند دی ساکاریدی اتصال می یابد، بر فعالیت آنزیم رونویسی کننده تأثیر می گذارد.
DNA قرار می گیرد، ژن یا ژن های آن توسط یک نوع رنابسپاراز، رونویسی شده اند. 3( هر پروتئینی که بر روی توالی خاصی از

، جایگاه آغاز رونویسی ژن ها را شناسایی می کند. ( )DNA 4( هر پروتئینی که ژن های مربوط به تجزیءه نوعی قند را رونویسی می کند، به کمک توالی های ویژه ای در دنا

چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟0 191
»در یک فرد سالم و بالغ، خارجی ترین یاخته های استخوانی موجود در تنءه استخوان ران، به طور حتم ...............«

الف ـ تیغه های استخوانی نامنظم را احاطه کرده اند.
ب ـ بر روی دایره ای با مرکزیت مجرای هاورس قرار گرفته اند.

ج ـ در سمت داخِل یاخته هایی پهن و نزدیک به هم واقع شده اند.
د ـ در نزدیکی رگ های خونی و با فاصلءه زیادی از مغز قرمز قرار گرفته اند.

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

کدام عبارت، صحیح است؟0 192
»در مرگ برنامه ریزی شدءه یاخته ای ............... بافت مردگی، ...............«

2( همانند ـ پاسخ های التهابی شدیدی رخ می دهد. 1( برخالف ـ ابتدا غشای یاخته تغییر می نماید. 
4( همانند ـ ابتدا پروتئین های تخریب کننده شروع به فعالیت می کنند. 3( برخالف ـ اثرات مثبتی برای بدن ایجاد می شود. 

کدام عبارت، برای کامل کردن عبارت زیر مناسب است؟0 193
»به طور معمول در برگ خرزهره، ............... یاخته های سامانءه بافت ............... به طور حتم ...............«

1( رایج ترین ـ زمینه ای ـ می توانند در صورت لزوم تقسیم و تکثیر شوند.
2( اصلی ترین ـ آوندی ـ می توانند شیرءه گیاهی را در همءه جهات جابه جا نمایند.

3( مستحکم ترین ـ زمینه ای ـ دیواره ای از رسوبات لیگنین با اشکال متفاوت دارند.
4( فراوان ترین ـ پوششی ـ در سبزدیسه )کلروپالست(های خود، ساختارهای غشایی و کیسه مانند و متصل به هم دارند.

در نوعی کرم، هیچ یک از چهار روش اصلی تنفس مشاهده نمی گردد. کدام مورد، دربارءه این جاندار صادق است؟0 194
2( آب اضافی بدن از طریق شبکه ای از کانال ها، به خارج دفع می شود. 1( حفرءه عمومی بدن، عالوه بر گوارش، وظیفءه گردش مواد را بر عهده دارد. 

4( همولنف مستقیماً در مجاورت یاخته های بدن جریان می یابد. 3( تحریک در هر نقطه از بدن، در همءه سطح آن منتشر می گردد. 
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با توجه به بیماری های هموفیلی و داسی شدن گلبول های قرمز، در صورت ازدواج هر زن و مرد سالمی با یکدیگر، تولد کدام فرزند ممکن است؟0 195
4( دختری سالم و خالص 3( پسری سالم و ناخالص  2( دختری بیمار و خالص  1( پسری بیمار و ناخالص 

++O و درگیر با مشکالت انعقاد خون، به طور حتم بیان داشت؟0 196 کدام مورد را نمی توان دربارءه مردی با گروه خونی
9، دارای دگرءه )الل( گروه خونی است. 1( بر روی فام تن )کروموزوم( شمارءه

2( بر روی نوعی فام تن )کروموزوم( جنسی آن، دگره ای )اللی( نهفته قرار گرفته است.
D واقع شده است. 3( بر روی یکی از بلندترین فام تن )کروموزوم(های موجود در کاریوتیپ آن، ژن

4( گویچه های قرمز کربوهیدرات دار آن، از یاخته هایی با توانایی تولید چندین نوع یاخته ایجاد شده اند.

با توجه به شکل روبه رو که بخشی از دستگاه گردش مواد انسان را نشان می دهد، چند مورد صحیح است؟0 197
، ابتدا خون را به دهلیز راست وارد می نماید. 1 2 همانند بخش الف ـ بخش

، ابتدا خون نواحی چپ قلب را دریافت می نماید. 1 2 همانند بخش ب ـ بخش
، در ایجاد صدای کوتاه تر و واضح قلب نقش دارد. 2 1 برخالف بخش ج ـ بخش
، ابتدا خون را به نواحی چپ قلب هدایت می کند.  2 1 برخالف بخش د ـ بخش

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

WRR است. کدام ژن نمود )ژنوتیپ( به ترتیب برای دانءه گرده 0 198 با در نظر گرفتن این که ژن نمود )ژنوتیپ( درون دانءه )آندوسپرِم( گل میمونی
و کاللءه گل میمونی مورد انتظار است؟

 WW RR و )4   WW RW و  )3   RW RR و )2   RR RW و )1

کدام عبارت، نادرست است؟0 199
»در برگ لوبیا، با عبور الکترون ها از ............... غشای تیالکوئید است، ............... می شود.«

NADPH تولید 1( دو جزء )ساختار( متوالی از زنجیرءه انتقال الکترون که متصل به سطح خارجی ـ 
I منتقل 2( یک جزء )ساختار( از زنجیرءه انتقال الکترون که متصل به سطح داخلی ـ الکترون ها به فتوسیستم

3( یکی از اجزای )ساختارهای( زنجیرءه انتقال الکترون که متعلق به هر دو ـ بر میزان پروتون های درون تیالکوئید افزوده
4( یکی از اجزای )ساختارهای( زنجیرءه انتقال الکترون که در تماس با فسفولیپیدهای دو الیءه ـ تجزیءه نوری آب انجام

کدام مورد، به طور حتم مربوط به تنظیم بیان ژن پیش از رونویسی است؟0 200
2( اتصال رناهای کوچک به نوعی ریبونوکلئیک اسید 1( میزان دسترسی پیش ماده به آنزیم  

) و رناتن )ریبوزوم( )DNA 4( افزایش طول عمر مولکول میانجی دنا 3( تغییر در فشردگی واحدهای تکراری در رشتءه کروماتین 

کدام عبارت، در ارتباط با بیشترین گیاهان روی کرءه زمین نادرست است؟0 201
1( بیشترین جذب کاروتنوئیدهای آن ها، فقط در محدودءه آبی و سبز نور مرئی است.

2( مجموعه یاخته های حاصل از هر نوع تخم آن ها، نسبت به هم عملکرد متفاوتی دارند.
3( حضور نوعی ترکیب شیمیایی می تواند سبب توقف رشد در بخش هایی از پیکر آن ها شود.

4( جذب کربن دی اکسید، فقط از طریق یاخته های تمایزیافتءه اندام های هوایی صورت می گیرد.

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟0 202
»در هر بارگیری ...............«

2( شیرءه گیاهی، از یاخته ای زنده به یاخته ای مرده منتقل می شود. 1( جریان توده ای باعث حرکت مواد به سمت محل مصرف می شود. 
4( آب از نوعی آوند به نوعی دیگر انتقال می یابد. 3( شیرءه گیاهی با صرف انرژی، به درون آوند وارد می شود. 

چند مورد، در ارتباط با رگ هایی که در دیوارءه خود، اغلب گیرنده های حساس به کمبود اکسیژن را جای می دهند، صحیح است؟0 203
الف ـ در برش عرضی بیشتر به شکل گرد دیده می شوند.

ب ـ بیشتر در قسمت های سطحی هر اندام قرار گرفته اند.
ج ـ از نظر فاصلءه بین یاخته های دیوارءه خود، گروه بندی شده اند.

د ـ در دیوارءه خود مقدار زیادی بافت پیوندی و بافت ماهیچه ای دارند.
 4 )4   3  )3   2 )2   1)1
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کدام مورد، دربارءه همءه جانورانی صحیح است که در برابر افراد گونه های دیگر از قلمرو خود دفاع می کنند؟0 204
1( در هر بار غذایابی، بیشترین انرژی خالص را دریافت می کنند.

2( با استفاده از آزمون و خطا به هر محرک بی اثری، پاسخ غریزی می دهند.
3( در انتخاب جفت نقش مؤثری دارند و هزینءه پرورش زاده ها را می پردازند.

4( با چشم پوشی از محرک های بی اهمیت، انرژی خود را صرف انجام فعالیت های حیاتی می کنند.
کدام عبارت، در ارتباط با پارامسی نادرست است؟0 205

1( نوعی کریچءه )واکوئول( دفعی، در تنظیم فشار اسمزی آن نقش دارد.
2( نوعی کریچءه )واکوئول( گوارشی، ذره های غذایی را از حفرءه گوارشی دریافت می نماید.

3( نوعی کریچءه )واکوئول( غیرانقباضی، محتویات خود را از طریق منفذی به خارج می ریزد.
4( نوعی کریچءه )واکوئول( موجود در انتهای حفرءه دهانی، می تواند محتویات نوعی اندامک را دریافت کند.



8

طبق شکل فعالیت 8 فصل 2 کتاب یازدهم، لوب 0 156  
بینایی بزرگ ترین جزء مغز ماهی است و عصب بینایی از پایین به آن 

وارد می شود. 
بررسی سایر گزینه ها:

در  مقابل،  شکل  طبق   
جیرجیرک پردءه صماخ در بین 
بندهای پاهای جلویی آن قرار 
دارد، نه در محل اتصال پا به 
موجود  فلش  به جهت  سینه !! 

در شکل دقت کنید !!!! 

و  مژک دار  یاخته های  یازدهم،  کتاب   2 فصل   15 شکل  طبق   
یاخته های پشتیبان )فاقد مژک هستند(، با پوشش ژالتینی گیرنده های 

خط جانبی ماهی در تماس هستند. 
 طبق شکل 16 فصل 2 کتاب یازدهم، جسم یاخته ای هر گیرندءه 
شیمیایی در پاهای مگس، در بیرون از موی حسی قرار گرفته است.

طبق شکل زیر، در گیرنده های استوانه ای نسبت 0 157  
به گیرنده های مخروطی، مادءه حساس به نور بیشتری وجود دارد؛ در 

نتیجه این گیرنده ها به نور حساسیت بیشتری دارند. 

بررسی سایر گزینه ها:
از گیرنده های مخروطی و استوانه ای،   طبق شکل، در هیچ یک 

مادءه حساس به نور در مجاورت هسته قرار ندارد. 
نور  در  مخروطی  یاخته های  و  کم  نور  در  استوانه ای  یاخته های   
زیاد تحریک می شوند. با برخورد نور به شبکیه، مادءه حساس به نور در 

گیرنده ها تجزیه )نه تولید!( می شود. 
 طبق شکل در هر دو گیرندءه استوانه ای و مخروطی، مادءه حساس 

به نور در یک انتهای یاخته وجود دارد. 

است 0 158 درون شامه  قلب،  دیوارءه  الیءه  درونی ترین   
که در تشکیل دریچه های قلبی نیز شرکت می کند. در واقع، بافت 
پس  می سازد.  را  دریچه ها  و  است  چین خورده  درون شامه  پوششی 

منظور سؤال، دریچه های قلبی است. یکی از ویژگی های یاخته های 
ماهیچه ای قلب، ارتباط آن ها از طریق صفحات بینابینی )درهم رفته( 
ماهیچه ای  بافت  دریچه ها،  ساختار  در  که  باشید  داشته  توجه  است؛ 

وجود ندارد.
بررسی سایر گزینه ها:

 دریچه ها دارای ساختارهای متفاوتی هستند و به شکل های مختلفی 
دیده می شوند )دولختی، سه لختی، سینی ششی و سینی آئورتی(.

 یاخته های بافت پوششی، به یکدیگر بسیار نزدیک اند و بین آن ها 
فضای بین یاخته ای اندکی وجود دارد.

 اسکلت فیبری، رشته های کالژن ضخیمی دارد که در جهات مختلف 
قرار گرفته و بسیاری از یاخته های ماهیچه ای به آن ها چسبیده اند. اسکلت 

فیبری باعث استحکام دریچه های قلبی می شود. 

فقط »الف« نادرست است. 0 159  
بررسی همءه موارد:

)الف(: ائوزینوفیل ها و بازوفیل ها، گویچه های سفیدی هستند که هستءه 
در  فقط  خاطره،  یاخته های  برخالف  یاخته ها  این  دارند.  دو قسمتی 
مغز استخوان تمایز می یابند. یاخته های خاطره، می توانند هم در مغز 

استخوان و هم خارج از آن؛ مثالً در تیموس تمایز  یابند. 
)ب(: نوتروفیل ها، گویچه های سفیدی هستند که هستءه چند قسمتی 
دارند. این یاخته ها توانایی بیگانه خواری دارند. یاخته های پادتن ساز، 

توانایی بیگانه خواری ندارند.
خود  سیتوپالسم  در  که  هستند  سفیدی  گویچه های  بازوفیل ها،  )ج(: 
)نوعی  ماستوسیت ها  همانند  بازوفیل ها  هستند.  تیره  دانه های  دارای 
یاختءه بیگانه خوار( با ترشح هیستامین می توانند باعث افزایش نفوذپذیری 

رگ ها شوند. 
)د(: نوتروفیل ها و ائوزینوفیل ها در میان یاختءه خود دارای دانه های روشنی 
 T هستند. اینترفرون نوع2 از یاخته های کشندءه طبیعی و لنفوسیت های
ترشح می شود و درشت خوارها را فعال می کند. نوتروفیل ها، ائوزینوفیل ها 
و یاخته های کشندءه طبیعی در دفاع غیراختصاصی )خط دوم دفاعی( 

نقش دارند.

روش 0 160 به  انسولین  ساخت  در  مرحله  مهم ترین   
مهندسی ژنتیک، تبدیل انسولین غیرفعال به انسولین فعال است، زیرا 
تبدیل پیش هورمون به هورمون در باکتری انجام نمی شود. در تولید انسولین 
)B و A به روش مهندسی ژنتیک، دو توالی دنا )مربوط به زنجیره های 
سپس،  می شوند.  منتقل  باکتری  نوعی  به  دیسک  توسط  جداگانه 
زنجیره های پلی پپتیدی A و B ساخته شده جمع آوری و در آزمایشگاه به 
وسیلءه پیوندهایی به یکدیگر متصل شده و انسولین فعال تولید می شود. 

در یک دانءه گردءه رسیده، یاختءه رویشی از زایشی 0 161  
بزرگ تر است. همان طور که در شکل مشاهده می کنید، یاختءه رویشی 
در نهایت به لولءه گرده تبدیل می شود که درون آن سه هستءه هاپلوئید 
یاختءه رویشی و هسته های دو اسپرم   )به موقعیت هستءه  وجود دارد 

حاصل از تقسیم یاختءه زایشی دقت کنید(.
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بررسی سایر گزینه ها:
 یاختءه رویشی خارج از کیسءه گرده و بعد از گرده افشانی رشد و 

تمایز خود را آغاز می کند.
 یاختءه رویشی تقسیم نمی شود.

 یاختءه زایشی )یاختءه کوچک تر در دانءه گردءه رسیده( درون لولءه 
گرده با تقسیم میتوز، دو یاختءه جنسی را ایجاد می کند. 

اول 0 162 نیمءه  به  مربوط  سؤال،  مورد  زمانی  بازءه   
دورءه جنسی است؛ در این بازه فرایندهایی رخ می دهند که از رشد 
نه  می کنند  جلوگیری  اولیه(  )اووسیت  جدید  فولیکول  بالغ شدن  و 

اووسیت های ثانویءه دیگر! 
بررسی سایر گزینه ها:

یازدهم  به شکل 11 کتاب درسی در فصل 7 زیست  توجه  با   
درست است. دیوارءه رحم رفته رفته ضخیم تر و پرخون تر می شود. 

به  خون  در  پروژسترون  و  استروژن  کمبود  دوره،  ابتدای  در   
هیپوتاالموس پیامی می دهد که هورمون آزادکننده ترشح کند، در 
اثر این هورمون آزادکننده، ترشح هورمون های محرک غدد جنسی 

)LH و FSH( افزایش می یابد.
 افزایش اندک استروژن، باعث ایجاد یک بازخورد منفی می شود 
به  که  می یابد  کاهش  آزادکننده  هورمون  ترشح  آن،  نتیجءه  در  که 

دنبال آن از آزادشدن FSH و LH نیز ممانعت می شود. 

تنها مورد »الف« به درستی بیان شده است.0 163  
بررسی همءه موارد:

)الف(: خون به طور پیوسته وارد دهلیزها می شود چه دریچه ها باز و 
چه بسته باشند. در واقع چون بین دهلیزها و رگ های ورودی به آن 

دریچه وجود ندارد، خون همواره به آن وارد می شود. 
دریچه های  و  باز  سینی  دریچه های  بطنی،  انقباض  زمان  در  )ب(: 
دولختی و سه لختی، بسته می باشند. در زمان انقباض بطن ها، فشار 

بطن حداکثر مقدار خود را دارد.
)ج(: در زمان استراحت عمومی و انقباض دهلیزها، دریچه های سینی 
بسته هستند و دریچه های دولختی و سه لختی باز می باشند. در این 
از  زمانی  که  کنید  دقت  اما  می شود  وارد  بطن ها  به  خون  زمان ها 
انقباض بطنی وجود دارد )بالفاصله بعد از خارج شدن خون از بطن ها( 
بسته  ـ بطنی  که هم دریچه های سینی و هم دریچه های دهلیزی 

هستند؛ در این زمان خون به درون بطن ها وارد نمی شود. 

انقباض بطن ها بسته  )د(: دریچه های دولختی و سه لختی در زمان 
هستند و در زمان انقباض دهلیزها و استراحت عمومی باز می باشند. 
دریچه های سینی هم فقط در زمان انقباض بطن ها باز می باشند؛ پس 
در مرحلءه انقباض دهلیزها این دریچه ها بسته هستند اما دهلیزها در 

حال استراحت نیستند.

استخوان، 0 164 و مغز  آپاندیس  تیموس، طحال،  لوزه ها،   
جزء اندام های لنفی می باشند. از میان آن ها، خون طحال و آپاندیس )به 
طور کلی خون رودءه بزرگ به سیاهرگ باب وارد می شود. آپاندیس 
نیز در انتهای رودءه کور که جزئی از رودءه بزرگ است، قرار دارد( به 

سیاهرگ باب کبدی وارد می شود.
اندام های لنفی، لنفوسیت ها از جمله لنفوسیت های B تولید  درون 
می شوند. این لنفوسیت ها در اثر برخورد با آنتی ژن ها تکثیر شده و به 
یاخته های پادتن سازی تمایز می یابند که پادتنی مشابه با گیرندءه این 

لنفوسیت های B ترشح می کند.
بررسی سایر گزینه ها:

و  بدن  راست  نیمءه  در  آپاندیس  و  بدن  در سمت چپ   طحال 
پایین تر از کولون افقی قرار گرفته است.

 از بین اندام های لنفی، فقط طحال می تواند در آزادسازی آهن از 
یاخته های خونی مرده نقش مؤثری داشته باشد. 

 لنفی که از این دو اندام لنفی خارج می شود، ابتدا به رگ لنفی، سپس 
به مجرای لنفی و از طریق آن به سیاهرگ زیرترقوه ای وارد می شود. 

ترتیب 0 165 به   4 تا بخش های1  شکل،  به  توجه  با   
عبارت اند از: سرالد در جوانءه انتهایی، بافت پوششی در حال تشکیل، 

بافت آوندی در حال تشکیل و سرالد در جوانءه جانبی. 

یاخته های سرالدی به طور فشرده قرار می گیرند. هستءه درشت این یاخته ها 
در مرکز قرار دارد و بیشتر حجم یاخته را به خود اختصاص می دهد. 

بررسی سایر گزینه ها:
 یاخته های سرالدی فضای بین یاخته ای بسیار اندکی دارند. 

هوایی  اندام های  )پوششی(  روپوست  یاخته های  بیرونی   روی سطح 
گیاه، الیه ای لیپیدی قرار دارد که توسط یاخته های روپوست تولید می شود. 
 شکل مربوط به سرالد نخستین ساقه است در حالی که تولید 
بافت های الزم برای افزایش زیاد قطر ساقه توسط سرالد پسین انجام 

می شود. 

واکنش های تنفس نوری درون کلروپالست شروع 0 166  
می شوند. مولکول دوکربنی تولید شده در این واکنش ها از کلروپالست 
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خارج و در واکنش هایی که بخشی از آن ها درون اندامک میتوکندری 
انجام می شود، از آن مولکول کربن دی اکسید آزاد می گردد. 

بررسی سایر گزینه ها:
C3 است. طبق  C4 و گیاه رز نوعی گیاه  گیاه ذرت نوعی گیاه
C3 C4 برخالف  نمودار در شدت نور زیاد، میزان فتوسنتز در گیاهان

افزایش چشم گیری می یابد. 

 CAM گیاهان در  است.   CAM گیاه نوعی  آناناس  گیاه   
، میزان کربن دی اکسید در محل فعالیت آنزیم  C4 همانند گیاهان
روبیسکو باال نگه داشته می شود )به دلیل تقسیم زمانی در CAM و 

.) C4 مکانی تثبیت کربن در
یاخته  نوع  تثبیت کربن درون یک  آناناس، دو مرحلءه   در گیاه 
تثبیت  می شود؛  انجام  یاخته  مختلف  بخش های  در  اما  )میانبرگ( 
و  کلروپالست  درون  ثانویه  تثبیت  و  کلروپالست  از  خارج  در  اولیه 
C3 است و  با چرخءه کالوین صورت می گیرد. گیاه رز، نوعی گیاه 
تثبیت کربن در یاخته های فتوسنتزکنندءه آن، فقط در یک بخش از 

یاخته و آن هم کلروپالست انجام می شود. 
فقط مورد »الف« درست است. 0 167  

بررسی همءه موارد: 
)الف(: هم زمان با تشکیل جفت، با تمایز یاخته های بنیادی بالستوسیست، 

الیه های زاینده تشکیل می شود.
)ب(: تمایز جفت از هفتءه دوم بعد از لقاح آغاز می شود؛ در صورتی 
که اندام های اصلی، در انتهای ماه اول شروع به تشکیل شدن می کنند. 

)ج(: پیش از جایگزینی، یاخته های الیءه خارجی بالستوسیست، آنزیم های 
هضم کننده ای ترشح می کنند که یاخته های جدار رحم را تخریب کرده 
و حفره ای ایجاد می کنند که بالستوسیست در آن جای گیرد. در صورتی 

که زوائد انگشتی پس از جایگزینی بالستوسیست، تشکیل می شوند.
HCG توسط پردءه کوریون ترشح می شود. این پرده  )د(: هورمون
پس از جایگزینی در اطراف جنین تشکیل می شود. بنابراین پس از 
جایگزینی بالستوسیست در دیوارءه رحم به صورت کامل و تشکیل 
کوریون، این هورمون از پردءه کوریون ترشح و وارد خون شده و تست 

سنجش آن مثبت می گردد.
تولید 0 168 پروتئین هایی  خاکزی،  باکتری های  برخی   

می کنند که حشرات مضر برای گیاهان زراعی را می کشند. با توجه به شکل 
کتاب، رونویسی دو ژن می تواند از روی رشته های مختلفDNA صورت 
گیرد به طوری که رشتءه الگوی یک ژن با ژن منطقءه دیگر یکسان نباشد. 

بررسی سایر گزینه ها:
 باکتری ها آندوسیتوز ندارند.

 به طور معمول در پروکاریوت ها، تنظیم بیان ژن در مرحلءه رونویسی 
صورت می پذیرد، گرچه تنظیم بیان ژن با تغییر در پایداری رنا یا پروتئین 

نیز ممکن است رخ دهد.
یک  دارای  تنها  و  هستند  درون یاخته ای  غشاهای  فاقد  باکتری ها   
غشای یاخته ای هستند، پس لفظ غشاها برای این جانداران نادرست است. 

هر نوکلئوتید شامل 3 بخش است: یک قند 5کربنه،0 169  
3 گروه فسفات.  یک باز آلی نیتروژن دار و1 تا

بررسی سایر گزینه ها:
 نوکلئوتیدهای موجود در ساختار دنا دارای باز آلی دئوکسی ریبوز 

هستند. 
 نوکلئوتیدها می توانند به صورت آزاد و یا در ساختار دنا و رنا قرار بگیرند. 

نوکلئوتیدهای آزاد، واحدهای تکرارشوندءه بسپار محسوب نمی شوند. 
ATP که نوعی نوکلئوتید آزاد است، در اثر فرایندهای تنفس   

یاخته ای تولید می شود، نه همءه نوکلئوتیدها! 

گسسته شدن پیوند بین رنای ناقل و آمینواسید)ها( 0 170  
اتفاق می افتد.  پایان ترجمه  P و در مراحل طویل شدن و  در جایگاه
دقت داشته باشید که در مرحلءه پایان ترجمه بعد از قطع ارتباط رنای 
ناقل و زنجیرءه آمینواسیدها، رنای ناقل برای خروج از ریبوزوم به جایگاه

، از ریبوزوم خارج می شود. P E وارد نمی شود و از همان جایگاه
بررسی سایر گزینه ها:

 به جز رنای ناقل مربوط به رمزءه آغاز سایر رناهای ناقلی که می توانند 
A ریبوزوم وارد  به رمزه های رنای پیک متصل شوند ابتدا به جایگاه

P می شود.  می شوند، رنای ناقل مربوط به رمزءه آغاز، وارد جایگاه
وارد  ناقل مختلفی ممکن است  رناهای   در مرحلءه طویل شدن، 
A است،  رنایی که مکمل رمزءه جایگاه A شوند ولی فقط  جایگاه
استقرار پیدا می کند و با رمزءه درون این جایگاه رابطءه مکملی برقرار 
، با رمزءه درون آن  A می کند. پس هر رنای ناقل ورودی به جایگاه

رابطءه مکملی برقرار نمی کند. 
 تکمیل شدن ساختار ریبوزوم در پایان مرحلءه آغاز ترجمه انجام 
A وارد  می گیرد. بعد از مرحلءه آغاز، همءه رناهای ناقل ابتدا به جایگاه
می شوند و با ایجاد پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها در این جایگاه، 

رنای ناقل می تواند به توالی ای از آمینواسیدها متصل  شود.  

موارد »ج« و »د« درست هستند.0 171  
جانورانی که در مهره های آن ها رسوب کلسیم دیده نمی شود، مهره دارانی 
با اسکلت غضروفی هستند مثل ماهیان غضروفی که با وجود داشتن 

اسکلت، جنس آن استخوانی نیست.
بررسی همءه موارد:

)الف(: عروس دریایی دارای اسکلت آب ایستایی است و با فشار جریان 
آب به سمت بیرون، جانور به جهت مخالف حرکت می کند.

میزان  کوتاه،  جنینی  دورءه  علت  به  دوزیستان  و  ماهیان  در  )ب(: 
اندوختءه تخمک کم است.
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)ج(: ماهیان دارای قلب دو حفره ای هستند و دو بخش سینوس سیاهرگی 
)قبل از دهلیز( و مخروط سرخرگی )بعد از بطن( دارند. بزرگ ترین حفرءه 
از سینوس سیاهرگی،  عبور  از  است. خون پس  بطن  ماهیان،  قلب 

ابتدا به دهلیز )حفرءه کوچک تر قلب( وارد می شود.
)د(: ماهیان غضروفی )مثل کوسه ها و سفره ماهی ها( که ساکن آب 
شور هستند، عالوه بر کلیه ها دارای غدد راست روده ای )نوعی ساختار 
ویژه( هستند، که محلول نمک )سدیم کلرید( بسیار غلیظ را به روده 

ترشح می کنند.

کلید سازمان سنجش برای این سؤال  است 0 172  
اما با توجه به مطالب کتاب درسی در فصل های 2 و 5 زیست دهم، 
درست بودن این گزینه اما و اگرهایی دارد! به عبارتی این سؤال گزینءه 

صحیح ندارد! 
ترتیب  به  آن  در   4 تا بخش های1  که  است  ملخ  به  مربوط  شکل 

عبارت اند از: معده، لولءه مالپیگی، روده و راست روده. 
بررسی همءه گزینه ها:

 بازجذب آب و یون ها در راست روده انجام می گیرد. 
 در ملخ، معده و کیسه های معده آنزیم های گوارشی را ترشح و 

به پیش معده وارد می کنند. 
از مایع میان بافتی )همولنف( به درون   یون های پتاسیم و کلر 
لوله های مالپیگی ترشح می شوند. محتویات لوله های مالپیگی ابتدا به 
روده تخلیه و سپس به راست روده وارد می شوند و این یعنی یون ها 

هم به روده و هم به راست روده وارد می شوند.
 اوریک  اسید نوعی مادءه حاصل از سوخت  و ساز نوکلئیک اسیدها 
است که با انتقال فعال از مایع میان بافتی به لوله های مالپیگی وارد 

می شود و سپس به روده و راست روده وارد می شوند.

نمک های صفراوی در یاخته های کبد تولید شده 0 173  
و در کیسءه صفرا ذخیره می شوند. یاخته های کبد، صفرا می سازند که 
صفرا کلسترول هم دارد و این یعنی یاخته های کبدی، کلسترول هم 

تولید! می کنند.
بررسی سایر گزینه ها:

تولید  کبدی  یاخته های  در   LDL و  HDLلیپوپروتئین های  
می شوند، در حالی که پپسینوژن در یاخته های اصلی معده تولید می شود.

 کلسترول در غشای همءه یاخته های بدن انسان وجود دارد در 
حالی که آنزیم رنین در یاخته های کلیه تولید می شود. 

باریک  رودءه  دیوارءه  پوششی  یاخته های  در  کیلومیکرون  مثالً   
بیلی روبین در  یافت می شود، در حالی که  آن  تولید شده، پس در 

یاخته های کبد ساخته می شود.

که 0 174 اریتروپویتین  هورمون  تولید  با  کلیه  و  کبد   
نوعی پیک دوربرد است، تولید گویچه های قرمز )فراوان ترین یاخته های 
موجود در خون( را تنظیم می کنند. کبد می تواند با تأثیر بر آمونیاک 
و واکنش دادن آن با کربن دی اکسید، اوره تولید کند که میزان سمیت 
کم تری دارد. اما کلیه توانایی تبدیل مقادیر بسیار زیاد از مواد دفعی را 

به مواد با سمیت کم تر ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:
بنابراین  است،  جذب شده  مواد  از  بسیاری  ذخیرءه  محل  کبد   

می تواند همانند کلیه در هم ایستایی و تنظیم یون ها مؤثر باشد.
 کلیه در دفع اوریک  اسید، کرآتینین و اوره نقش دارد. کبد نیز 
با تولید صفرا، در دفع بیلی روبین )ماده ای که از تخریب هموگلوبین 

گویچه های قرمز در کبد به وجود می آید( نقش دارد.
 دستگاه عصبی محیطی از دو بخش حسی و حرکتی تشکیل شده 
خودمختار  و  پیکری  قسمت  دو  از  دستگاه  این  حرکتی  بخش  است. 
تشکیل شده است. بخش خودمختار، بخش همیشه فعال دستگاه عصبی 

محیطی است. اندام های کبد و کلیه تحت تأثیر این بخش قرار دارند.

موارد »الف« و »د« درست اند. 0 175  
بررسی همءه موارد:

)الف(: آنزیم دنابسپاراز نوکلئوتیدها را در همانندسازی با پیوند فسفودی استر 
به هم متصل می کند. آنزیم ها، انرژی فعال سازی واکنش را کاهش می دهند.
)ب(: در دوراهی همانندسازی آنزیم های مختلفی مثل هلیکاز و دنابسپاراز 
وجود دارد. آنزیم دنابسپاراز براساس رابطءه مکملی نوکلئوتیدها را مقابل 

هم قرار می دهد. 
اما  باز می کند  از هم  را  آن  و دو رشتءه  دنا  مارپیچ  هلیکاز،  آنزیم  )ج(: 
یعنی  آن،  همراه  پروتئین های  جدا شدن  و  فامینه  پیچ و تاب  باز شدن 

هیستون ها به کمک آنزیم هایی غیر از هلیکاز انجام می شود.    
)د(: آنزیم دنابسپاراز با فرایند ویرایش، از رخ دادن جهش جلوگیری 
می کند. هنگام اضافه شدن هر نوکلئوتید سه فسفاته به انتهای رشتءه 
از مولکول جدا می شوند و  از فسفات های آن  پلی نوکلئوتیدی، دوتا 

نوکلئوتید به صورت تک فسفاته در رشته قرار می گیرد. 

بخش  های 0 176 از  یکی  اپی فیز  شکل ها،  به  توجه  با   
توانایی ترشح هورمون مالتونین را دارد.  مجاور ساقءه مغز است که 
هورمون ها پیک های دوربرد محسوب می شوند. با توجه به شکل زیر

را  اپی فیز  غدءه  جایگاه  که 
در  اپی فیز  می دهد،  نشان 
مجاورت دو برجستگی باالیی 
مغز  چهارگانءه  برجستگی های 
میانی قرار دارد. مشخص است 
که این دو برجستگی، بزر گ تر 

هستند. 
بررسی سایر گزینه ها:

 لوب های بویایی در بخش جلویی مغز قرار دارند و با غدءه اپی فیز، 
فاصله دارند.

2  در دو طرف رابط های پینه ای و سه گوش، فضای بطن های1 و
مغز و داخل آن ها، اجسام مخطط قرار دارند. شبکه های مویرگی که 
دیده  بطن ها  این  درون  نیز  می کند  ترشح  را  نخاعی  ـ  مغزی  مایع 

می شوند. اپی فیز در این فضا قرار ندارد.
نه  قرار دارد،  اپی فیز در مجاروت بطن سوم  به شکل،  با توجه   

بطن های جانبی 1 و 2.
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دارای 0 177 نهان دانگان  در  تولید شده  گردءه  دانه های   
دو دیوارءه داخلی و خارجی بوده که دیوارءه خارجی آن ها دارای منفذ 
می باشد؛ در نتیجه می توان گفت دیوارءه خارجی هر دانءه گردءه رسیده، 

متخلخل است. 
بررسی سایر گزینه ها:

به  گل دادن  برای  آن  از  نوعی  که  است  یک ساله  گیاهی  گندم   
دورءه  فقط یک  گیاهان یک ساله،  دارد.  نیاز  دوره سرما  گذراندن یک 

رویشی و زایشی دارند. 
در  تخصص یافته  زیرزمینی  ساقءه  دارای  که  است  گیاهی  زنبق   
که  حالی  در  است؛  رنگی  گلبرگ های  دارای  زنبق  است.  زمین  زیرِ 
فراوانی گل های  تعداد  وابسته است که  باد  به  گرده افشانی گیاهانی 
کوچک و فاقد رنگ های درخشان، بوهای قوی و شیره تولید می کنند. 
 ذرت نوعی گیاه تک لپه است که دانءه آن رویش زیر زمینی دارد. 

در گیاهان تک لپه ای، مغز ریشه دارای بافت پارانشیم است. 

پیوسته 0 178 و  دو طرفه  صورت  به  اگر  ژنی  شارش   
باشد، می تواند باعث شبیه شدن خزانءه ژنی دو جمعیت به هم شود. 

این عامل یکی از عوامل برهم زنندءه تعادل جمعیت ها می باشد.
بررسی سایر گزینه ها:

را  محیط  با  سازگارتر  افراد  که  است  عاملی  طبیعی  انتخاب   
تغییراتی  جمعیت  یک  فرد  هر  روی  بر  عامل  این  ولی  برمی گزیند 

اعمال نمی کند بلکه باعث تغییر جمعیت ها می شود. 
را  جمعیت  ژنی  خزانءه  می توانند  ژن  شارش  و  جهش  عوامل   
تغییر دهند )به دلیل ایجاد یا اضافه کردن الل ها و ژنوتیپ های جدید 
افراد یک  میان  را غنی تر  سازند. گوناگونی در  آن  و  ژنی(  به خزانءه 

جمعیت، توان بقای جمعیت را باال می برد.
 رانش دگره ای با رویدادهای تصادفی باعث تغییر فراوانی دگره ای در 
جمعیت ها می شود. این عامل بر جمعیت های کوچک تر، اثر بیشتری دارد.

فقط مورد »د« درست است. 0 179  
شته، گیاهان انگل، قارچ های انگل، باکتری ها و قارچ های همزیست و جانوران 

می توانند همه یا بخشی از مواد غذایی خود را از گیاهان به دست بیاورند.
بررسی همءه موارد: 

)الف(: در قارچ ریشه ای، غالف قارچی رشته های ظریفی را به درون 
ریشءه گیاه می فرستد که با آن ها تبادل مواد را انجام می دهد.  

)ب(: بعضی گیاهان انگل دارای توانایی فتوسنتز بوده که مواد آلی را 
از مواد معدنی ایجاد می کنند.

)ج(: شته و گیاهان انگل فاقد توانایی تثبیت نیتروژن هستند.
اسید  به  فسفاته  قند  تبدیل  مرحلءه  در  گلیکولیز  مسیر  در  )د(: 
NADH که نوعی مولکول دو نوکلئوتیدی است، تولید  دو فسفاته، 

می شود. قند کافت یا گلیکولیز در همءه جانداران زنده رخ می دهد.

در مراحل تولید اسپرم در دیوارءه لولءه اسپرم ساز، 0 180  
همتا  فام تن  دارای  اولیه  اسپرماتوسیت  و  اسپرماتوگونی  یاخته های 
هستند. این یاخته ها با اتصاالت سیتوپالسمی به هم متصل بوده و 

دارای هسته ای غیرفشرده اند. 
بررسی سایر گزینه ها:

 یاخته های سرتولی، اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه، دیپلوئید 
هستند. ولی دقت کنید که یاخته های اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت 

اولیه به هم متصل هستند. 
 در دیوارءه لولءه اسپرم ساز، اسپرماتیدها و اسپرم ها فام تن های غیرمضاعف 
دارند. اسپرماتیدها حاصل تقسیم میوز 2 یاخته های اسپرماتوسیت ثانویه 

می باشند ولی اسپرم ها از تمایز اسپرماتیدها ایجاد می شوند. 
 اسپرم ها، اسپرماتوسیت های ثانویه و اسپرماتیدها، هاپلوئید هستند. 

اسپرماتوسیت ها هسته ای فشرده ندارند. 

این امکان وجود دارد که جهش جانشینی رمز یک 0 181  
آمینواسید را به رمز پایان ترجمه تبدیل کند )جهش بی معنا( که در این 
صورت پلی پپتید حاصل از آن، نسبت به حالت قبل از جهش، کوتاه تر 
خواهد شد. اگر نوکلئوتیدی اضافه یا حذف شود نیز ممکن است پیامد 
وخیمی داشته باشد. مثالً اگر این نوکلئوتید حذف شده منجر به ایجاد رمز 

پایان ترجمءه زودتر از موعد شود، پلی پپتید کوتاه تری خواهیم داشت.
بررسی سایر گزینه ها:

 در جهش جانشینی، یک یا چند نوکلئوتید جانشین یک یا چند 
از دنا،  نوکلئوتید دیگر در دنا می شوند، حاال اگر از روی این قسمت 
رونویسی انجام شود، رنای حاصل نیز نوکلئوتید متفاوت خواهد داشت؛ 

پس در هر دو جهش، توالی نوکلئوتیدی رنا می تواند تغییر کند.
 در جهش جانشینی، نوکلئوتید)ها(، جانشین هم می شوند؛ بنابراین 
جانشینی  جهش های  انواع  از  که  خاموش  و  دگرمعنا  جهش های  در 

هستند، تعداد نوکلئوتیدهای ژن، ثابت باقی می ماند.
برای  دیگری  رمز  به  آمینواسید  یک  رمز  خاموش،  جهش  در   
همان آمینواسید تبدیل می شود، پس این نوع جهش تأثیری بر توالی 

آمینواسیدها نخواهد گذاشت.

در پی پرکاری تیروئید، میزان ترشح هورمون های 0 182  
( افزایش می یابد. این هورمون ها سبب افزایش  T4 T3 و  تیروئیدی )
نیاز یاخته ها  نتیجه میزان  مصرف گلوکز درون یاخته می شوند؛ در 
به  گلوکز  ورود  سبب  انسولین  هورمون  می یابد.  افزایش  گلوکز  به 
درون یاخته ها می شود؛ پس میزان آن باید افزایش پیدا کند تا نیاز 
یاخته ها به گلوکز تأمین شود. در نتیجءه تجزیءه گلوکز و سوخت و 
ساز یاخته ها، گرما تولید می شود، بنابراین با کم کاری این غده، میزان 

سوخت و  ساز و دمای بدن کاهش می یابد.
بررسی سایر گزینه ها:

 با افزایش ترشح هورمون پاراتیروئیدی، میزان کلسیم خون افزایش 
نتیجه  در  و  رگ ها  تنگ شدن  سبب  خون  کلسیم  افزایش  می یابد. 
که  باشید  داشته  دقت  می شود.  قلبی  بیماری های  احتمال  افزایش 
کلسیم برای انقباض ماهیچه ها نیز ضروری است، پس با کاهش کلسیم 

خون، ممکن است انقباض ماهیچه های تنفسی دچار مشکل  شود.
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ترشح  کورتیزول  هورمون  کلیه،  فوق   غدءه  قشری  بخش  از   
می شود. با افزایش ترشح کورتیزول، سیستم ایمنی بدن تضعیف شده 
افزایش می یابد. هورمون های  بیماری های عفونی  به  ابتال  و احتمال 
نیز  کلیه  فوق  غدءه  قشری  بخش  از  جنسی،  غدد  بر  عالوه  جنسی 
ترشح می شوند، بنابراین با کاهش ترشح آن ها، احتمال بروز اختالالت 

تولید مثلی افزایش می یابد.
 چند سال بعد از بلوغ، صفحات رشد از حالت غضروفی به استخوانی 
و  می شود  متوقف  استخوان  رشد  حالت،  این  در  می شوند.  تبدیل 
می گویند صفحات رشد بسته شده اند. پس تا زمانی که این صفحات 
این  افزایش دهد که در  را  بسته نشده اند، هورمون رشد می تواند قد 
می شوند  غضروفی  یاخته های  جانشین  استخوانی  یاخته های  شرایط، 
)افزایش تولید یاخته های جدید استخوانی(، با کاهش این هورمون نیز، 
به دلیل کاهش میزان استخوان سازی، احتمال رخ دادن شکستگی های 

استخوانی افزایش می یابد.

موارد »ب« و »د« صحیح هستند.0 183  

بررسی همءه موارد: 
NADH استفاده  FADH2 و )الف(: در این زنجیره، از الکترون های 
NADH ممکن است در گلیکولیز، اکسایش پیرووات یا چرخءه  می شود. 

کربس تولید شده باشد. گلیکولیز در خارج از میتوکندری رخ می دهد.
و  زنجیره  عضو  اولین  به  ابتدا   NADH الکترون های )ب(: 
FADH2 به دومین عضو آن منتقل می گردد. اما بعد  الکترون های 

از آن مسیر انتقال این الکترون ها در زنجیره یکسان است.
)نه  داخلی  بخش  پروتون های  با  ترکیب  در  اکسید  یون های  )ج(: 

بخش خارجی( میتوکندری آب را ایجاد می کنند.
پرانرژی  الکترون های  از  پروتون ها  انتقال  برای  الزم  انرژی  )د(: 

FADH2 فراهم می شود. NADH و

  افراد مبتال به بیماری گویچه های قرمز داسی شکل 0 184
Hb دارند و در سنین پایین معموالً می میرند. ژن نمود  HbS S ژن نمود
Hb است و وضع بهتری دارند. گویچه های قرمز آن ها  HbA S ناخالص ها
فقط هنگامی داسی شکل می شوند که مقدار اکسیژن محیط کم باشد.

می شود  ایجاد  تک یاخته ای  انگل  نوعی  وسیلءه  به  ماالریا  بیماری 
که بخشی از چرخءه زندگی خود را در گویچه های قرمز می گذراند. 
Hb هستند، در معرض  HbA Aافرادی که گویچءه سالم دارند، یعنی
برابر  در   HB HbA S افراد  اما  دارند  قرار  ماالریا  به  ابتال  خطر 
پدر، ژنوتیپ  و   Hb HbA A مادر ژنوتیپ  بنابراین  مقاوم اند.  ماالریا 

Hb می باشد. HbA S

بررسی همءه گزینه ها:
طبیعی،  تماماً  قرمز  گویچه های  دارای  فرد  و   گزینه های  
Hb است که نسبت به ماالریا مقاوم نیست  HbA Aدارای ژنوتیپ

بلکه در معرض خطر ابتال به آن قرار دارد.
Hb، دارای گویچه های  HbS Sگزینه های  و  فرد دارای ژنوتیپ
قرمز کامالً غیرطبیعی است و در معرض خطر مرگ در سنین پایین 

است. امکان تولد چنین فرزندی از این آمیزش وجود ندارد.

اکسین جوانءه رأسی به جوانءه جانبی منتقل می شود 0 185  
و سبب بروز چیرگی رأسی می شود. اکسین برای تکثیر رویشی گیاهان 

با استفاده از قلمه به کار می رود. 
بررسی سایر گزینه ها:

 اکسین ها را می توانند به طور مصنوعی تولید کرده و از آن به 
عنوان علف کش استفاده کنند، در حالی که اتیلن گازی است که از 

سوخت های فسیلی رها می شود.
می شوند  دانه  بدون  میوه های  تولید  سبب  جیبرلین  و  اکسین   
با بستن  نامساعد  اسید هورمونی است که در شرایط  آبسیزیک  اما 

روزنه های هوایی سبب حفظ آب گیاه می شود.
 آبسیزیک اسید مانع جوانه زنی دانه ها می شود، در حالی که این 
هورمون اتیلن است که در بافت های آسیب دیدءه گیاهان تولید می شود.

همان طور که در شکل مشاهده می کنید، رشته های 0 186  
اکتین از واحدهای کروی تشکیل شده اند. توجه داشته باشید که اکتین 
فاقد سر است و داشتن سر برای اتصال، ویژگی مولکول های میوزین است. 

بررسی سایر گزینه ها:
 در حین انقباض، به دلیل افزایش همپوشانی رشته های اکتین و 

میوزین، طول نوار روشن کاهش می یابد.
 در نوار تیره، بخشی از رشته های اکتین نیز یافت می شود.

 در حین انقباض، طول سارکومر کاهش می یابد، بنابراین رشته های 
اکتین دو سمت سارکومر به هم نزدیک می شوند.

موارد »ب« و »ج« درست هستند. 0 187  
بررسی همءه موارد:

قند  می کنید،  مشاهده  کالوین  چرخءه  شکل  در  که  همان طور  )الف(: 
یک  محصوالت  از  فسفات  و  )ریبولوز بیس فسفات(  دو فسفاته  5 کربنءه 
مرحله نیستند )توجه داشته باشید که فسفات حاصل از مصرفATP به 
ریبولوز فسفات متصل می گردد، بنابراین از محصوالت چرخه نمی باشد(. 
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ATP، سنتز  ADP و تولید )ب(: در حین اضافه شدن فسفات به
آبدهی رخ می دهد و در نتیجه آب آزاد می شود. 

از  گلیکولیز  انتهای  در  تولید شده  پیرووات  هوازی،  تنفس  در  )ج(: 
طریق انتقال فعال یعنی به وسیلءه پروتئین های میتوکندری و مصرف 

انرژی وارد آن می شود تا اکسایش یابد.
چرخءه  در  4 کربنی  مولکول تولید  حین  در  شکل،  به  توجه  با  )د(: 
کربس، کربن دی اکسید تولید می شود، اما همراه با مصرف آن، کربن 

دی اکسیدی تولید نمی شود. 

را 0 188 سؤال  این  می توانیم  زیر،  نمودار  به  توجه  با   
بررسی کنیم.

 
دقت کنید که الل های بارز باعث ایجاد رنگ قرمز و الل های نهفته 

باعث ایجاد رنگ سفید می شوند.

گیاهان 0 189 در  الکتیکی  و  الکلی  تخمیر  نوع  دو  هر   
در  اسید  یا الکتیک  الکل  تجمع  که  باشید  داشته  توجه  دارد.  وجود 
یاختءه گیاهی به مرگ آن می انجامد، بنابراین باید از یاخته ها دور شوند. 
با توجه به شکل های 10 و 11 در فصل 5 زیست 12، هم زمان با تولید 

+NAD تولید می شود.  ترکیب نهایی )اتانول یا الکتیک اسید(،
بررسی سایر گزینه ها:

 در تخمیر الکتیکی، کربن دی اکسید تولید نمی شود.
مصرف   ATP گلیکولیز، در  سه کربنی  قند  تولید  با  هم زمان   
به  گلوکز  تبدیل  مرحلءه  در  گلیکولیز،  در   ATP )مصرف نمی شود 

فروکتوز فسفاته، مشاهده می شود(.
)ترکیب  اتانول  آمدن  وجود  به  با  هم زمان  الکلی  تخمیر  در   

NADH مصرف می شود. دو کربنه(،

به 0 190 متصل  رونویسی  عوامل  یوکاریوت ها،  در   
در  می کنند.  هدایت  رونویسی  آغاز  محل  به  را  رنابسپاراز  راه انداز، 
متصل  راه انداز  به  که  پروتئینی  رونویسی،  منفی  و  مثبت  تنظیم 
به  رنابسپاراز  منفی،  تنظیم  در  طرفی  از  است؛  رنابسپاراز  می شود، 

تنهایی راه انداز را شناسایی می کند.
بررسی سایر گزینه ها:

و  مالتوز  به  ترتیب  به  مهارکننده،  و  فعال کننده  پروتئین های   
الکتوز متصل می شوند. هر دوی این پروتئین ها بر فعالیت رنابسپاراز 

)انجام رونویسی( تأثیر دارند.
 در پروکاریوت ها یک نوع رنابسپاراز وجود دارد، بنابراین ژن) های(

تمام پروتئین ها به وسیلءه همین یک نوع رونویسی می شود.
 رنابسپاراز به کمک راه انداز )نوعی توالی ویژه در دنا(، جایگاه آغاز 

رونویسی ژن ها را شناسایی می کند.

خارجی ترین یاخته های استخوانی موجود در تنءه 0 191  
استخوان ران، یاخته های بافت استخوان فشرده هستند که در سامانءه 

هاورس نیز قرار نگرفته اند.

بررسی همءه موارد: 
یاخته ها،  این  داخلی تر  بخش  در  می بینید  شکل  به  توجه  با  )الف(: 
استخوان  بافت  می شود،  دیده  اسفنجی  استخوان  بافت  حفره های 

اسفنجی، تیغه های استخوانی نامنظم دارد. 
)ب(: این یاخته ها در سامانه های هاورس قرار ندارند. 
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)ج(: در بخش خارجی آن ها، بافت پیوندی وجود دارد. طبق شکل 
)10 ـ ب( فصل 2 دهم، یاخته های بافت پیوندی پهن و نزدیک به 

هم هستند. 
)د(: طبق شکل، در مجاورت و نزدیکی آن ها، رگ های خونی یافت 
برآمدءه  انتهای  در  قرمز  مغز  ران،  استخوان  در  طرفی  از  می شود؛ 
استخوان قرار دارد که از این یاخته ها دور است؛ پس این گزینه هم 

می تواند صحیح باشد.

حذف یاخته های پیر یا آسیب دیده، مانند آن چه در 0 192  
آفتاب سوختگی اتفاق می افتد، مثالی از مرگ برنامه ریزی شدءه یاخته ای 
است؛ چون پرتوهای خورشید دارای اشعءه فرابنفش اند آفتاب سوختگی 
مرگ  شود.   سرطان  بروز  و  یاخته ها  دنای  به  آسیب  می تواند سبب 
برنامه ریزی شدءه یاخته ای، با از بین بردن یاخته های آسیب دیده، آن ها 
بخش های  از  اضافی  یاخته های  دیگر، حذف  مثال  می کند.  را حذف 
عملکردی مانند پرده های بین انگشتان پا در پرندگان است. پس کالً 
باعث  چون  بافت مردگی  اما  دارد  مثبت  اثرات  برنامه ریزی شده  مرگ 

آسیب بافت های بدن می شود، اثرات مثبتی ندارد! 
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه های  و  مرگ برنامه ریزی شدءه یاخته ای ابتدا با رسیدن 
عالئمی به یاخته شروع می شود.

 در مرگ برنامه ریزی شدءه یاخته ای برخالف بافت مردگی، پاسخ های 
التهابی شدید مشاهده نمی شود.

رایج ترین یاخته های سامانءه بافت زمینه ای، یاخته های 0 193  
پارانشیمی هستند که توانایی تقسیم شدن دارند.

بررسی سایر گزینه ها:
آوندی  بافت  یاخته های  اصلی ترین  آبکش،  و  چوبی  آوندهای   
هستند. شیرءه پروردءه درون آوند آبکش می تواند در همءه جهات جابه جا 

شود. این گزینه در مورد شیرءه درون آوندهای چوب درست نیست. 
 بافت اسکلرانشیمی مستحکم ترین یاخته های سامانءه بافت زمینه ای 
را دارد. اما توجه داشته باشید که لیگنین در دیوارءه یاخته های آوند چوبی 

به شکل های متفاوتی قرار می گیرد.
 یاخته های نگهبان روزنه، یاخته هایی از سامانءه بافت پوششی هستند 
که دارای کلروپالست می باشند. توجه داشته باشید که یاخته های نگهبان 

روزنه، فراوان ترین یاخته های این سامانه نیستند.

4 روش اصلی تنفس )نایدیسی، 0 194 در پالناریا، هیچ یک از  
پروتونفریدی  دارای  پالناریا  نمی شود.  مشاهده  ششی(  و  آبششی  پوستی، 
از طریق  از کانال هاست که  می باشد. سامانءه دفعی پروتونفریدی، شبکه ای 

منافذ دفعی به خارج بدن راه می یابند. 
بررسی سایر گزینه ها:

 پالناریا فاقد لولءه گوارش و حفرءه عمومی )سلوم( است.
 شبکءه عصبی هیدر، مجموعه ای از نورون های پراکنده در دیوارءه 
بدن جانور است که با هم ارتباط دارند. تحریک هر نقطه از بدن جانور 

در همءه سطح آن منتشر می شود.
 پالناریا فاقد دستگاه گردش مواد باز و همولنف است.

هموفیلی نوعی بیماری وابسته به جنس نهفته و 0 195  
کم خونی داسی شکل نوعی بیماری مستقل از جنس و نهفته می باشد.
X و زن سالم  YH مرد سالم از لحاظ هموفیلی قطعاً دارای ژنوتیپ

X باشد. XH h X یا دارای ژنوتیپ XH H می تواند دارای ژنوتیپ
مرد و زن سالم از لحاظ کم خونی داسی شکل می توانند دارای ژنوتیپ

Hb باشند. HbA Sیا ژنوتیپ Hb HbA A

با استفاده از مربع پانت و بررسی آمیزش های مختلف، تنها  در 
هر کدام از این آمیزش ها قابل مشاهده است.

196 0 OO ، دارای ژنوتیپ O مرد دارای گروه خونی  
است،  مثبت  خونی  گروه  دارای  فرد  چون  است.  صفت  این  برای 
Dd باشد. مرد دارای هموفیلی  DD یا ژنوتیپ آن می تواند به شکل
X  باشد.  Yh )دارای مشکل در انعقاد خون(، می تواند دارای ژنوتیپ
اما دقت کنید که هموفیلی می تواند در اثر عوامل دیگری هم باشد 
مثالً اختالل در تولید پالکت ها یا حتی نبودن عوامل مؤثر دیگر! پس 

این گزینه حتمی نیست.
بررسی سایر گزینه ها:

9 قرار گرفته است.  الل گروه خونیABO بر روی کروموزوم شمارءه 
 چون فرد دارای گروه خونی Rh مثبت است، حتماً الل D  را 
)در  او   1 شمارءه  کروموزوم های  از  یکی  روی  بر  حداقل  پس  دارد، 
صورت Dd بودن( و حداکثر بر روی هر دو فام تن 1 آن )در صورت 

DD بودن( ژن D قرار دارد. 
دارای  جانوری،  یاخته های  سایر  همانند  قرمز  گویچه های   
میلوئیدی  بنیادی  یاخته های  از  یاخته ها  این  هستند.  کربوهیدرات 
منشأ می گیرند که یاخته های میلوئیدی می توانند یاخته های دیگری 

را هم ایجاد کنند مثل نوتروفیل ها، بازوفیل ها و ... .

197 0 1 شمارءه  هستند.  صحیح  »د«  و  »ب«  موارد   
نشان دهندءه   ،2 شمارءه  و  چپ  سمت  اکلیلی  سرخرگ  نشان دهندءه 
سرخرگ اکلیلی سمت راست است. سرخرگ های اکلیلی در خون رسانی 

قلب نقش دارند.
بررسی همءه موارد:

)الف(: سیاهرگ اکلیلی خون تیره را دریافت کرده و آن را به دهلیز 
راست قلب وارد می کند.

)ب(: این سرخرگ ها خون را از آئورت دریافت می کنند، آئورت هم 
خون را از بطن چپ دریافت می کند پس این ها هم ابتدا خون نواحی 

چپ قلب را دریافت می کنند.
)ج(: در نتیجءه بسته شدن دریچه های سینی، صدای کوتاه تر و واضح 

)صدای دوم( قلب شنیده می شود.
)د(: با توجه به شکل صورت سؤال درست است. 

در درون دانه، دو الل یکسان مربوط به بخش ماده 0 198  
W می باشد و دانءه  اسپرم ژنوتیپ  )یاختءه دوهسته ای( هستند؛ پس 
.) W  باشد )رد گزینه های  و  گرده باید حداقل دارای یک الل

بنابراین  می باشد،   RR صورت به  نیز،  دو هسته ای  یاختءه  ژنوتیپ 
.) R می باشد )رد  کالله نیز حداقل دارای یک الل
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2 انجام می شود. 0 199 تجزیءه نوری آب در فتوسیستم  
الکترون  انتقال  زنجیرءه  جزء   2 فتوسیستم که  باشید  داشته  توجه 

غشای تیالکوئید نمی باشد.
بررسی سایر گزینه ها:

 با توجه به شکل زیر، با عبور الکترون ها از زنجیرءه انتقال الکترون 
اجزای  می شود.  تولید   NADPH فتوسیستم1، از  بعد  قرار گرفته 

این زنجیره، در سطح خارجی غشای تیالکوئید قرار دارند.
به فتوسیستم1 منتقل  اول  از زنجیرءه  الکترون ها توسط جزئی   

می شوند که در سطح داخلی غشا قرار گرفته است.
افزایش  سبب  فتوسیستم،  دو  بین  زنجیرءه  در  قرار گرفته  پمپ   
پروتون های درون تیالکوئید می شود و با هر دو الیءه غشای تیالکوئید 

در تماس است.

فام تن کم تر در 0 200 به طور معمول بخش های فشردءه   
دسترس رنابسپارازها قرار می گیرند، بنابراین یاخته می تواند با تغییر در 
میزان فشردگی فام تن در بخش های خاصی، دسترسی رنا بسپاراز را به ژن 

مورد نظر تنظیم کند. این تنظیم در سطح پیش از رونویسی می باشد.

حواستون باشه که نوکلئوزوم ها )واحدهای تکراری کروماتین( خودشان، 
با این حال، این  فشرده نمی شوند، بلکه به یکدیگر نزدیک می شوند. 
گزینه هم کلید سازمان سنجش است و هم نسبت به سایر گزینه ها به 

جواب درست نزدیک تر!
بررسی سایر گزینه ها:

نقش  مختلفی  آنزیم های  نیز  ژن  بیان  تنظیم  مراحل  سایر  در   
است  نیز ممکن  رونویسی  بیان ژن در مرحلءه  تنظیم  در  مثالً  دارند، 
 میزان دسترسی پیش ماده به آنزیم رنابسپاراز در تنظیم بیان ژن نقش

داشته باشد.
 اتصال بعضی رناهای کوچک مکمل به رنای پیک مثالی از تنظیم 
بیان ژن پس از رونویسی است. با اتصال این رناها، از کار رناتن جلوگیری 
می شود. در نتیجه، عمل ترجمه متوقف و رنای ساخته شده پس از مدتی 

تجزیه می شود.
 از روش های دیگر تنظیم بیان ژن تغییر طول عمر رنای پیک است. 
افزایش طول عمر رنای پیک می تواند موجب افزایش محصول  شود. این 
فرایندها در میزان پروتئین سازی مؤثر خواهند بود. این عامل، تنظیم 

بیان ژن پس از رونویسی است.

گیاهان گلدار بیشترین گیاهان روی زمین اند. کربن 0 201  
دی اکسید به همراه سایر گازها هم می تواند از طریق روزنه ها وارد فضاهای 
به صورت  با حل شدن در آب،  یاخته ای گیاه  شود و هم می تواند  بین 
بی کربنات توسط برگ یا ریشه جذب شود. ریشه اندامی غیر هوایی است.

بررسی سایر گزینه ها:
 کاروتنوئیدها به رنگ های زرد، نارنجی و قرمز دیده می شوند و 

بیشترین جذب آن ها در بخش آبی و سبز نور مرئی است.
 تخم اصلی، با تقسیمات خود رویان را ایجاد می کند، در صورتی 

که تخم ضمیمه، سازندءه آندوسپرم می باشد.
 اکسین جوانءه رأسی می تواند مانع رشد جوانه های جانبی شود 

)چیرگی رأسی(.

در بارگیری چوبی، جابه جا شدن یون ها از یاخته های 0 202  
صورت  فعال  انتقال  با  چوبی  آوندهای  به  ریشه زا  الیءه  و  درون پوست 
می گیرد )مصرف انرژی(؛ هم چنین در بارگیری آبکشی نیز، ورود مواد به 

آوند آبکش می تواند همراه با مصرف انرژی باشد.
بررسی سایر گزینه ها:

 جریان توده ای در آوندهای آبکش )نه چوبی( باعث حرکت مواد به 
سمت محل مصرف می شود.

آبکش  آوند  یاخته های  به  زنده  یاخته های  از  پرورده،  شیرءه   
)یاخته های زنده به زنده( جابه جا می شود.

 در مرحلءه دوم الگوی جریان فشاری ارنست مونش، آب از آوند 
چوبی به آوند آبکش منتقل و در مرحلءه چهارم آن نیز، آب از آوند 
آبکش به آوند چوبی باز می گردد که هیچ کدام جزء بارگیری نیستند.

گیرنده های 0 203 هستند.  صحیح  »د«  و  »الف«  موارد   
حساس به کمبود اکسیژن، بیشتر در سرخرگ آئورت و سرخرگ های 
ناحیءه گردن که خون رسانی به سر و مغز را بر عهده دارند دیده می شوند. 

پس منظور سؤال سرخرگ ها هستند.
بررسی همءه موارد:

)الف( و )د(: ضخامت الیءه ماهیچه ای و پیوندی در سرخرگ ها به طور 
معنی داری بیشتر است تا بتوانند فشار زیاد وارد شده از سوی قلب را 
تحمل و هدایت کنند. به همین دلیل سرخرگ ها در برش عرضی، 

بیشتر گِرد دیده می شوند.
قرار  اندام  هر  عمقی  قسمت های  در  بدن  بیشتر سرخرگ های  )ب(: 

گرفته اند. 
)ج(: مویرگ ها از نظر فاصله بین یاخته های خود به سه گروه پیوسته، 

ناپیوسته و منفذدار تقسیم بندی می شوند.

گونه های 0 204 افراد  یا  افراد هم گونه  برابر  در  جانوران   
دارد.  نام  قلمروخواهی  رفتار  این  می کنند.  دفاع  خود  قلمرو  از  دیگر 
خوگیری موجب می شود جانور با چشم پوشی از محرک های بی اهمیت، 

انرژی خود را برای انجام فعالیت های حیاتی حفظ کند.
بررسی سایر گزینه ها:

انرژی  محتوای  که  می کنند  مصرف  را  غذایی  جانوران  گاهی   
چندانی ندارد اما مواد مورد نیاز آن ها را تأمین می کند. برای مثال 
بعضی طوطی ها خاک رس می خورند تا مواد سمی حاصل از غذاهای 

گیاهی را در لولءه گوارش آن ها خنثی کند.
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 استفاده از آزمون و خطا مربوط به شرطی شدن فعال است که در 
این نوع یادگیری، جانور می آموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیهی 
که دریافت می کند، ارتباط برقرار کرده و در آینده رفتاری را تکرار یا 
از انجام آن خودداری کند. در شرطی شدن فعال، محرک بی اثر نیست؛ 

اتفاقاً کلی هم اثر داره!
 در جانورانی مثل طاووس، جانور ماده جفت را انتخاب می کند 
و عمدءه هزینءه مربوط به پرورش زاده ها را پرداخت می کند. در این 

جانوران، طاووس نر انتخاب می شود نه این که انتخاب کند.

پارامسی فاقد حفرءه گوارشی می باشد.0 205  
بررسی سایر گزینه ها:

 واکوئول انقباضی می تواند در تنظیم فشار اسمزی نقش داشته 
باشد. از آن جایی که این واکوئول آب را به همراه مواد دفعی، از یاخته 

خارج می کند می توان گفت نوعی واکوئول دفعی است.
 واکوئول دفعی، مواد دفعی حاصل از گوارش را از طریق منفذ 

دفعی خارج می کند.
 واکوئول غذایی که در انتهای حفرءه دهانی تشکیل می شود، با دریافت 
محتویات لیزوزوم )کافنده تن( ها، واکوئول گوارشی را تشکیل می دهد.


