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زيست شناسی خارج از کشور
کدام گزینه، برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ »یکی از شرایط ................ گیاه است.«- 156

1(افزایشخروجقطراتآبازانتهایالبءهبرگها،افزایشمقدارفشارریشهای
2(حرکتآبوامالحدرآوندهایچوبی،فقدانمکشناشیازسطحبخشهایهوایی

3(بستهشدنروزنههایهوایی،جذبآببهدنبالتجمعموادمحلولدریاختههاینگهبانروزنه
4(کاهشخروجآبازمنفذبینیاختههاینگهبانروزنههایهوایی،کاهشبخارآبدرهوایاطراف

کدام مورد، فقط دربارءه بسیاری از ماهیچه های اسکلتی بدن انسان درست است؟- 157
1(انرژیالزمبرایانقباضآنها،فقطازسوختنکرآتینفسفاتبهدستمیآید.
2(هریاختءهآنها،ازبههمپیوستنچندیاختهدردورانجنینیایجادشدهاست.

3(تارهاییویژهبرایانجامحرکاتاستقامتیوتارهاییدیگربرایانجامانقباضاتسریعدارند.
4(بهدنبالاتصالنوعیناقلعصبیبهگیرندءهدرونتار،یکموجتحریکیدرطولغشایآنایجادمیشود.

کدام عبارت، صحیح است؟- 158
1(گیاهآکاسیاباآزادکردننوعیترکیبشیمیایی،مورچههاراازخودفراریمیدهد.

2(گیاهآکاسیاپسازآزادنمودننوعیترکیبشیمیایی،مانعحملءهزنبورهابهمورچههامیشود.
3(مورچههاپسازآزادنمودننوعیترکیبشیمیایی،شروعبهخوردنبرگهایدرختآکاسیامیکنند.

4(مورچههاباآزادکردننوعیترکیبشیمیایی،توجهزنبورهایگردهافشانرابهسمتگیاهآکاسیاجلبمیکنند.
کدام عبارت، در مورد هوهسته ای ها )یوکاریوت ها(، صادق است؟- 159

1(رنا)RNA(یپیکفقطدرحینرونویسیدستخوشتغییراتیمیشود.
2(سمتیازرنا)RNA(یپیککهزودترساختهشده،دیرترترجمهمیگردد.

3(اولینآمینواسیددرانتهایکربوکسیلهمءهپلیپپتیدهایتازهساختهشده،متیونیناست.
4(دریکمولکولدنا)DNA(،رشتءهموردرونویسیمیتواندازیکژنبهژندیگرتغییرنماید.

دو گروه مهم باکتری های همزیست با گیاهان برخالف قارچ های همزیست با ریشءه گیاهان دانه دار چه مشخصه ای دارند؟- 160
2(برایگیاهان،موادمعدنیوفسفاتفراهممیکنند. 1(باکمکانرژینورخورشید،مادءهآلیمیسازند.

4(نیتروژنجّورابهنیتروژنقابلاستفادءهگیاهانتبدیلمیکنند. 3(موادآلیراازاندامهایغیرهواییگیاهاندریافتمیکنند.
در انسان، همءه یاخته هایی که در مراحل تخمک زایی و با تقسیم نامساوی سیتوپالسم به وجود می آیند و در رشد و نمو جنین فاقد نقش اند، - 161

از نظر ............... با یکدیگر تفاوت و از نظر ............... به یکدیگر شباهت دارند.
2(تعدادفامتن)کروموزوم(هایهستهـتعدادمیانک)سانتریول(ها 1(مقداردنای)DNA(یهستهـداشتنفامتن)کروموزوم(هایهمتا

4(محلبهوجودآمدنـتعدادسانترومرهایهسته 3(عددکروموزومیـتعدادفامینک)کروماتید(هایهسته
کدام عبارت، نادرست است؟- 162

1(اندکیازجهشها،تأثیریفوریبررخنمود)فنوتیپ(دارند.
2(انتخابطبیعی،ضامنبقایهمءهزادههایفردسازگاربامحیطاست.

3(نوعیعاملتغییردهندءهفراوانیدگره)آلل(ها،خزانءهژنیجمعیتراغنیترمیسازد.
4(فراوانیدگرهای)آللی(یکجمعیت،میتواندبراثررویدادهایتصادفیتغییرنماید.

کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می کند؟ »در ............... ساختاری که به ذخیرءه غذا کمک می کند و به جانور امکان می دهد - 163
تا با دفعات کم تر تغذیه، انرژی مورد نیاز خود را تأمین کند، ............... .»

2(کرمخاکیـفرایندآسیابکردنغذارابهانجاممیرساند 1(گوسفندـتواناییتولیدآنزیمگوارشدهندءهسلولزرادارد
ابتداموادغذاییرابهبخشیدرجلویسنگدانمنتقلمیکند 4(پرندءهدانهخوارـ 3(ملخـابتداموادغذاییرابهبخشحجیمانتهایمریواردمینماید

کدام عبارت، در ارتباط با سیستم ایمنی بدن انسان صحیح است؟- 164
1(همءهلنفوسیتهایخاطره،میتوانندازدیوارءهمویرگهاعبورنمایند.

2(همءهعواملبیماریزابهطورحتم،توسطبیگانهخوار)فاگوسیت(هانابودمیشوند.
3(همءهیاختههاییباتواناییتولیداینترفرون،فقطدردفاعغیراختصاصیبدنشرکتمینمایند.

4(همءهیاختههایترشحکنندءهپرفورین،میتوانندباشرکتدردومینخطدفاعی،بیگانهخواریرافعالکنند.
با قطع جوانءه رأسی در ساقءه یک گیاه جوان، مقدار نوعی هورمون گیاهی در جوانه های جانبی، افزایش و نوعی دیگر کاهش می یابد. در یک - 165

گیاه دارای جوانءه رأسی ساقه، نقش این دو هورمون به ترتیب، کدام است؟
2(ایجادیاختههایجدیدـتشکیلمیوههایبدوندانه 1(ریزشبرگـتأخیردرپیرشدناندامهایهوایی

4(تحریکریشهزاییـبستنروزنههایهواییدرشرایطخشکی 3(رشدطولییاختههاـکاهشرشدگیاهدرشرایطنامساعد
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کدام گزینه در ارتباط با زنجیرءه انتقال الکترون موجود در غشای درونی راکیزءه یک یاختءه زندءه پوششی بدن انسان نادرست است؟- 166
1(انرژیالزمبرایپمپکردنپروتونهاازالکترونهایپرانرژیتأمینمیشود.

2(یونهایاکسیددرترکیبباپروتونهایموجوددربستره،مولکولهایآبرابهوجودمیآورند.
3(تنهاراهورودپروتونهابهبخشداخلیراکیزه)میتوکندری(،عبورازنوعیکانالپروتئینیاست.

رابهفضایبیندوغشایراکیزه)میتوکندری(پمپمیکند. H+ 4(هرترکیبدریافتکنندءهالکترون،یونهای
کدام عبارت، درست است؟- 167

1(ژنمربوطبههرپروتئینموردنیازتنفسیاختهای،درونراکیزه)میتوکندری(دریافتمیشود.
2(هرجاندارآغازیبرایانجاماولینمرحلءهتنفسیاختهای،بهانرژیفعالسازینیازدارد.

3(هرجانداردارایرنگیزههایجذبکنندءهنور،تواناییتولیداکسیژنرادارد.
رابهسهروشمختلفبسازد. ATP 4(هریاختءهزندهوفعالیمیتواند

کدام عبارت، دربارءه ریشءه یک گیاه علفی دولپه ای صادق نیست؟- 168
1(مرزبینپوستواستوانءهآوندیقابلرؤیتاست.

2(دستههایآوندهایچوبیوآبکشیبهصورتیکدرمیانقراردارند.
3(نوارکاسپاریدردیوارءهجانبییاختههایدرونپوست)آندودرم(وجوددارد.

4(پارانشیممغزیدربخشمرکزیاستوانءهآوندیبهوضوحدیدهمیشود.
کدام عبارت، دربارءه نوعی پردءه جنینی که به دیوارءه رحم مادر می چسبد، نادرست است؟- 169

2(دراختالطخونمادروجنیننقشمؤثریدارد. 1(تحتتأثیرنوعیپیکدوربردقرارمیگیرد.
4(بهدنبالتغییروتمایزِبعضیازیاختههایبالستوسیستبهوجودآمدهاست. 3(دردوطرفآن،مبادلءهموادمیتواندصورتگیرد.

کدام عبارت، دربارءه هر پادتن موجود در بدن انسان به طور حتم صحیح است؟- 170
2(توسطیاختههایسازندءهخودبهخونواردمیشود. 1(برایاتصالبهپادگن)آنتیژن(دوجایگاهدارد.

4(بهدومولکولپادگن)آنتیژن(غیریکسانمتصلمیگردد. 3(توسطهریکازیاختههایدفاعاختصاصیتولیدمیشود.
با توجه به مراحل تکثیر جنسی در یک گیاه نهان دانه که گل های کامل دارد، چند مورد درست بیان شده است؟- 171

الف ـ همءه یاخته های تک الد )هاپلوئیدی(، پس از تشکیل به یکدیگر متصل باقی می مانند.
ب ـ بعضی یاخته های تک الد )هاپلوئیدی(، پس از تشکیل از نظر دیواره دستخوش تغییر می گردند.

ج ـ همءه یاخته های تک الد )هاپلوئیدی(، در ابتدای تشکیل، تقسیم رشتمان )میتوز( انجام می دهند. 
د ـ بعضی یاخته های تک الد )هاپلوئیدی(، در زمان تشکیل، توسط یاخته های دوالد )دیپلوئید( ی احاطه می شوند. 

4)4 3)3 2)2 1)1
برای تعیین سرعت و ترکیب شیرءه پروردءه گیاه می توان از نوعی جاندار استفاده کرد. کدام ویژگی دربارءه این جاندار درست است؟- 172

1(درهنگامانقباضقلب،دریچههایمنافذآنبازهستند.
2(اسکلتآن،عالوهبرکمکبهحرکت،وظیفءهحفاظتیدارد.

3(باتحریکهرگرهعصبی،همءهماهیچههایبدنفعالمیشوند.
4(رشتههایمیاِندوطنابعصبیموازی،بخشمحیطیدستگاهعصبیراتشکیلمیدهند.

چند مورد، دربارءه همءه جاندارانی صادق است که در محیط های متفاوت خشکی و آبی زندگی می کنند و انجام بخش عمدءه فتوسنتز را بر - 173
عهده دارند؟

الف ـ رناتن )ریبوزوم( ها، عمل ترجمه را قبل از پایان رونویسی آغاز می کنند.
ب ـ محصوالت اولیءه رونویسی همءه ژن ها، پیش سازهای رنا )RNA( ی پیک هستند.

ج ـ با قرارگرفتن عوامل رونویسی در کنار هم، سرعت رونویسی افزایش می یابد.
د ـ پروتئین ها می توانند به طور هم زمان و پشت سر هم توسط مجموعه ای از رناتن )ریبوزوم ( ها ساخته شوند.

4)4 3)3 2)2 1)1
در یک خانواده، پدر و مادری به ترتیب گروه خونی A و B را دارند و هر دو عالوه بر داشتن پروتئین D در غشای گویچه های قرمز خود، - 174

می توانند عامل انعقادی شمارءه 8 را بسازند. اگر پسر این خانواده، فاقد عامل انعقادی شمارءه 8 باشد و نتواند کربوهیدرات های گروه خونی و نیز 
پروتئین D را بسازد. در این صورت، تولد کدام فرزند در این خانواده غیرممکن است؟

1(دختریدارایعاملانعقادیشمارءه8ودارایپروتئینDوفاقدهردونوعکربوهیدراتهایگروهخونی
D2(پسریدارایعاملانعقادیشمارءه8وباتواناییتولیدیکنوعکربوهیدراتگروهخونیوفاقدپروتئین

D3(پسریبااختاللدرفرایندلختهشدنخونودارایفقطیکنوعکربوهیدراتگروهخونیوفاقدپروتئین
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D4(دختریبااختاللدرفرایندلختهشدنخونودارایهردونوعکربوهیدراتهایگروهخونیودارایپروتئین
کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می کند؟ »در کرم خاکی برخالف پالناریا ................ .»- 175

1(سامانءهدفعیدربخشیازطولیاشبکءهمویرگیارتباطدارد
2(سازوکارهاییوجودداردکهمشابهایمنیغیراختصاصیعملمیکنند

3(رگشکمیبهصورتقلباصلیعملمیکندوخونرابهجلومیراند
4(موادغذاییابتداگوارشبرونیاختهایوسپسگوارشدرونیاختهایمییابند

انتقال صفات وراثتی، به غشای یاخته متصل - 176 کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می کند؟ »در جاندارانی که عامل اصلی 
«. ...............

1(نیست،درهرفامتن)کروموزوم(،میتواندجایگاههایآغازهمانندسازیمتعددیبهوجودآید
2(است،درساختارهرواحدتکرارشوندءهدنا)DNA(یآنها،پیوندفسفودیاستریوجوددارد

3(است،باجداشدندوگروهفسفاتازانتهایرشتءهپلینوکلئوتیدیدنا)DNA(،نوکلئوتیدجدیدبهآناضافهمیشود
4(نیست،آنزیمدورکنندءهدورشتءهدنا)DNA(ازیکدیگر،میتواندنوکلئوتیدهارابراساسرابطءهمکملیمقابلنوکلئوتیدهایرشتءهالگوقراردهد

کدام عبارت، در ارتباط با انسان درست است؟- 177
1(همءهیاختههایدرونریز،بهصورتپراکندهدراندامهایافتمیشوند.

2(همءهپیکهایشیمیاییخون،ازیاختههایغدددرونریزترشحمیشوند.
3(همءهپیکهایتولیدشدهتوسطیاختههایعصبی)نورونها(،ازنوعکوتاهبُردند.

4(همءهیاختههایسازندءهپیکهایشیمیایی،باروشمشابهیمولکولهایپیکراخارجمیسازند.
کدام عبارت، در ارتباط با دستگاه عصبی روده ای انسان صحیح است؟- 178

2(فقطدرالیءهزیرمخاطیرودهنفوذمینماید. 1(فقطمیزانتحرکرودهراتنظیممیکند.
4(بااعصابهمحس)سمپاتیک(وپادهمحس)پاراسمپاتیک(ارتباطدارد. 3(هموارههمراهبادستگاهعصبیخودمختارفعالیتمیکند.

کدام عبارت، دربارءه آوند الن دار صدق می کند؟- 179
2(دردیوارءهعرضییاختههایآن،صفحاتآبکشیوجوددارد. 1(میانیاختءه)سیتوپالسم(یاختههایآنکامالًازبینرفتهاست.

4(ضخامتدیوارءهیاختههایآنیکنواختاست. 3(شیرءهپروردهازطریقیاختههایآنجابهجامیشود.
کدام عبارت، در ارتباط با ساختار انسولین نادرست است؟- 180

1(درانسولینغیرفعال،زنجیرءهبلندپلیپپتیدیدربیندوزنجیرءهکوتاهآنقراردارد.
2(زنجیرءهBنسبتبهزنجیرءهAبهانتهایآمینیپیشانسولیننزدیکتراست.

3(پیوندشیمیاییبیندوزنجیرءهAوBفقطدرپیشانسولینوجوددارد.
4(تعدادآمینواسیدهایموجوددرانسولینغیرفعالبیشازانسولینفعالاست.

کدام گزینه، برای کامل کردن عبارت مقابل مناسب است؟ »در یک یاختءه پوششی زنده و فعال مری، الزم است تا محصول نهایی قندکافت - 181
)گلیکولیز( ابتدا ............... .»

ازدستبدهد CO2 2(درراکیزه)میتوکندری(، بسازد NAD+ 1(دردرونراکیزه)میتوکندری(،
4(درمادءهزمینءهمیانیاخته)سیتوپالسم(،اکسایشبیشتریبیابد 3(درغشایدرونیراکیزه)میتوکندری(،بهکوآنزیمAمتصلشود

کدام عبارت، در مورد همءه جانورانی صادق است که بهترین شرایط ایمنی و تغذیه ای برای جنین آن ها مهیا گشته است؟- 182
1(هوابهوسیلءهمکشحاصلازفشارمثبتبهششهایآنهاواردمیشود.

2(بخشجلوییطنابعصبیشکمیآنها،برجستهشدهومغزراتشکیلدادهاست.
3(شبکههایمویرگیترشحکنندءهمایعمغزیـنخاعی،فقطدرخارجازبطنهای1و2مغزآنهاقراردارد.
4(ویژگیساختارقلبآنهابهترتیبیاستکهحفظفشارخوندرسامانءهگردشیمضاعفراآسانمیکند.

کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می کند؟ »رفتار دگرخواهی ............... .»- 183
2(بهطورحتممربوطبهافرادیاستکهنازاهستند  1(فقطبهنفعسایرافرادگروهاست

4(فقطدربینافرادیرخمیدهدکهخویشاوندهمهستند 3(بهطورحتمبراساسانتخابطبیعیبرگزیدهشدهاست
کدام عبارت، در مورد بخشی از مغز انسان، که گرسنگی و خواب را تنظیم می کند، صحیح است؟- 184

2(یکیازاجزایاسبکمغز)هیپوکامپ(محسوبمیشود. 1(درفعالیتشنواییوبیناییوحرکتنقشاساسیدارد.
4(مرکزانعکاسهایعطسهوسرفهاست. 3(درمجاورتمحلتقویتاطالعاتحسیقراردارد.

بارز، رنگ قرمز و - 185 با توجه به این که صفت رنگ در نوعی ذرت دارای سه جایگاه ژنی است و هر کدام دو دگره )آلل( دارند و دگره های 
دگره های نهفته، رنگ سفید را به وجود می آورند و رخ نمود )فنوتیپ( های دو آستانءه طیف یعنی قرمز و سفید به ترتیب ژن نمود AABBCC و 
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aabbcc را دارند، بنابراین ذرت هایی که از آمیزش دو ذرت با ژن نمود )ژنوتیپ( های AABBCC و aabbcc به وجود می آیند، از نظر رنگ به کدام 
ذرت شباهت بیشتری دارند؟

AABbCC)4 AaBBCC)3 AaBBcc)2 AABBcc)1
چند مورد، دربارءه انشعابات سرخرگی که از محل عصب بینایی وارد کرءه چشم انسان می شود، درست است؟- 186

ب ـ با مایعی شفاف و ژله ای در تماس است. الف ـ در مجاورت سطح داخلی شبکیه قرار می گیرد. 
د ـ به یاخته های پردءه شفاف جلوی چشم وارد می شود. ج ـ ناحیءه وسط بخش رنگین چشم را تغذیه می کند. 

4)4 3)3 2)2 1)1
کدام عبارت، دربارءه اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، نادرست است؟- 187

1(دربخشهاییازاینمولکول،ساختارهایمتنوعیوجوددارد.
2(ساختارنهاییآنباتشکیلبیشازیکنوعپیوند،تثبیتمیشود.

3(هریکاززنجیرههایپلیپپتیدیآن،بهصورتیکزیرواحدتاخوردهاست.
4(باتغییریکآمینواسید،ممکناستساختاروعملکردآنبهشدتتغییریابد.

در غدد جنسی یک فرد بالغ، یاخته هایی که در طِی فرایند زامه زایی )اسپرم زایی( از هم جدا می شوند، چه مشخصه ای دارند؟- 188
2(برایهرصفتمستقلازجنس،یکدگره)آلل(دارند. 1(باتقسیمخود،یاختههایتکالد)هاپلوئید(یرابهوجودمیآورند.

4(باترشحاتخودتمایززامه)اسپرم(هاراباعثمیشوند. 3(ابتدابهکمکبخشیازساختارخودجابهجامیگردند.
کدام عبارت، دربارءه هر سامانءه تبدیل انرژی در غشای تیالکوئید گیاه نرگس درست است؟- 189

1(مرکزواکنشآن،انرژینوررامیگیردوبههرآنتنمنتقلمیکند.
2(درهرآنتنآن،فقطیکنوعرنگیزهویکنوعپروتئینیافتمیشود.

3(درمرکزواکنشآن،مولکولهایسبزینه)کلروفیل(a،دربستریپروتئینیقراردارند.
4(بادریافتحداکثرجذبطولموجهای700و680نانومترفعالیتخودراآغازمیکند.

چند مورد، در ارتباط با مراحل انقباض در یک یاختءه ماهیچءه شکمی صحیح است؟- 190
الف ـ به دنبال اتصال یک گروه فسفات به مولکول ADP موجود در سر میوزین، طول یاخته کوتاه می شود.

ب ـ در زمانی که سر میوزین، رشتءه اکتین را به همراه خود به حرکت درمی آورد، ADP رها گردیده است.
ج ـ با اتصال یک مولکول ATP به سر میوزین، اتصال سر میوزین با اکتین محکم می گردد.

د ـ پس از سست شدن اتصال بین سر میوزین و اکتین، عمل تجزیءه ATP آغاز می شود.
4)4 3)3 2)2 1)1

کدام عبارت، در ارتباط با ناهنجاری های فام تنی )کروموزومی( در سطح وسیع و از نوع مضاعف شدگی، نادرست است؟- 191
2(درپیوقوعبعضیجهشهایجابهجاییرخمیدهد. 1(ازطریقکاریوتیپقابلمشاهدهوشناساییاست.

4(میتواندمنجربهتشکیلیاختههایجنسیغیرطبیعیگردد. 3(باعثتغییردرتعدادفامتن)کروموزوم(هاییاختهمیشود.
ماهیچه های - 192 یا  ماهیچه   ............... عمل  نوع  هر  انجام  منظور  به  انسان،  »در  می کند؟  کامل  مناسب  طور  به  را  مقابل  عبارت  گزینه،  کدام 

«. ...............
1(بازدمـشکمیمنقبضمیشوند

2(دمـناحیءهگردنانقباضمییابند
3(دمـدیافراگمفقطنقشاصلیرابرعهدهدارد

4(بازدمـبیندندهایخارجیبهحالتاستراحتدرمیآیند
در یک فرد بالغ، آهن آزاد شده از هموگلوبین، در داخل اندامی از بدن که خون لولءه گوارش ابتدا به آن وارد می شود، ذخیره می گردد. کدام - 193

عبارت، دربارءه این اندام نادرست است؟
2(برسرعتتولیدیاختههایقرمزخونتأثیرگذاراست. 1(درتولیدودفعکلسترولنقشدارد.

4(فاصلءهیاختههایبافتپوششیمویرگهایآنبسیارزیاداست. 3(بهکمکیاختههایخود،گویچههایقرمزراتولیدمیکند.
امروزه پژوهشگران می کوشند تا از نوعی رفتار جهت حفظ گونه های جانورانی که در معرض خطر انقراض قرار دارند، استفاده کنند. کدام - 194

عبارت، دربارءه این رفتار صدق می کند؟
1(برخالفرفتارنقشپذیری،حاصلبرهمکنشژنهاواثرهایمحیطیاست.

2(برخالفرفتارشرطیشدنفعال،دردورءهحساسیاززندگیجانوررخمیدهد.
3(همانندرفتارحلمسئله،براساستجاربگذشتهوموقعیتجدیدبرنامهریزیمیگردد.
4(همانندرفتارشرطیشدنکالسیک،فقطدرپاسخبهمحرکهایطبیعیبروزمینماید.
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کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می کند؟ »در همءه جانداران، هر رنا )RNA( یی که ............... دارد، فقط ............... .»- 195
1(درساختارخودپیوندهایاشتراکیـازرونویسییکژنحاصلشدهاست
2(درساختارخودرمزءه)کدون(پایانـدردرونهستءهیاختهپیرایشمیشود

3(بهرشتءهپلیپپتیدیدرحالساختاتصالـتوسطیکرنابسپاراز)RNAپلیمراز(ساختهشدهاست
4(بهرشتءهرمزگذارشباهتبسیارـازطریقرمزه)کدون(هایخودباپادرمزه)آنتیکدون(هاارتباطبرقرارمیکند

کدام عبارت، در ارتباط با کلیه های یک فرد سالم نادرست است؟- 196
1(باحضورنوعیترکیبشیمیاییدرخون،ازحجمادرارواردشدهبهمثانهکاستهمیشود.

2(انشعاباتسرخرگوابراندراطرافلولههایپیچخوردءهگردیزه)نفرون(یافتمیشود.
3(بهمحضورودموادبهاولینبخشگردیزه)نفرون(،فرایندبازجذبآغازمیشود.

4(نوعیترشحدرونریزبهطورحتمبردومرحلهازمراحلتشکیلادرارتأثیرگذاراست.
در باکتری اشرشیاکاُلی، به دنبال پیوستن فعال کننده به توالی خاصی از دنا )DNA( کدام اتفاق رخ می دهد؟- 197

1(اتصالمالتوزبهنوعیپروتئینقطعمیگردد.
2(ژنهایمربوطبهسنتزمالتوزرونویسیمیشوند.

3(اولیننوکلئوتیدمناسبتوسطرنابسپاراز)RNAپلیمراز(رونویسیمیشود.
4(رنابسپاراز)RNAپلیمراز(بهکمکعواملرونویسی،راهاندازراشناساییمیکند.

مطابق با شکل روبه رو، کدام عبارت نادرست است؟- 198
1(بخش2همانندبخش1،رشتههایپروتئینیدارد. 

2(بخش4برخالفبخش3،بارشتههایعصبیدرارتباطاست.
3(بخش3برخالفبخش2،واجدساختاریباصفحاتبینابینیاست.

4(بخش1همانندبخش4،یاختههاییبافضاهایبینیاختهایاندکدارد.
در انسان، به منظور عبور مولکول های گلوکز از غشای یاختءه پوششی پرز روده، به طور حتم الزم است تا ............... .- 199

2(یونهایپتاسیمهموارهبدونصرف 1(مولکولهایویژءهپروتئینی،درامرجابهجانمودنگلوکزدخالتنمایند
انرژیبهدرونیاختهمنتقلگردند

4(گلوکزهمراهباسدیمازیاختهخارجگردد 3(گلوکزباکمککیسههایغشاییجابهجاگردد
نوعی یاختءه بیگانه خوار در بروز پاسخ ایمنی به مواد بی خطر اطراف ما نقش مؤثری دارد. به طور معمول، این یاخته همانند یاختءه دارینه ای - 200

)دندریتی( ............... .
2(درگشادکردنرگهاوافزایشنفوذپذیریآنهافاقدنقشاست 1(دربخشهایمرتبطبامحیطبیرونبدنبهفراوانیوجوددارد

3(جزءنیروهایواکنشسریعدفاعغیراختصاصیبدنبهحسابمیآید4(هموارهباعبورازدیوارءهمویرگها،بامیکروبهایخونمبارزهمینماید
در گیاهانی که روزنه ها به طور معمول در هنگام شب باز می شوند، کدام مورد صحیح است؟- 201

،درشرایطیوضعیتبراینقشاکسیژنازیآنزیمروبیسکومساعدمیگردد. C3 1(برخالفگیاهان
،دومرحلهازتثبیتکربنرادریکزمانمشابهبهانجاممیرسانند. C3 2(همانندگیاهان

،فقطدرصورتبستهبودنروزنهها،کربنراتثبیتمیکنند. C4 3(همانندگیاهان
،فرایندتثبیتکربنآنها،دریکنوعیاختهانجاممیگیرد. C4 4(برخالفگیاهان

چند مورد، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می کند؟ »در انسان، انجام ............... عضالت بدن، متأثر از بخش پیکری دستگاه عصبی - 202
محیطی است و این بخش در تنظیم ترشح غدد ............... نقش است.«

ب ـ همءه حرکات غیرارادی ـ دارای الف ـ همءه حرکات ارادی ـ فاقد  
د ـ فقط بعضی از حرکات غیرارادی ـ دارای ج ـ فقط بعضی از حرکات ارادی ـ فاقد 

4)4 3)3 2)2 1)1
برای رویان و کدام - 203 )فنوتیپ(  )WW(، کدام رخ نمود  بر روی کاُللءه گل میمونی سفید   )RW( با قرارگرفتن دانءه گردءه گل میمونی صورتی 

ژن نمود )ژنوتیپ( برای درون دانه )آندوسپرم( مورد انتظار است؟
RRW4(صورتیـ RWW3(صورتیـ RRR2(قرمزـ WWW1(قرمزـ

............... پیام های بینایی واردشده به تاالموس سمت راست، به - 204 کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می کند؟ »در انسان، 
............... فرستاده می شود.«

پسسری لوب ـ از بخشی فقط )2  1(همءهـلوبپسسریهمانسمت
همانسمت
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4(فقطبخشیازـمرکزپردازشسمتمقابلخود 3(همءهـمرکزپردازشسمتمقابلخود
چند مورد از مطالب زیر، صحیح است؟- 205

الف ـ در همءه میوه های بدون دانه، لقاح تخم زا و اسپرم صورت گرفته است.
ب ـ فقط در بعضی میوه های کاذب، میوه از رشد نهنج به وجود آمده است.

ج ـ فقط در بعضی میوه های حقیقی، میوه از رشد تخمدان به وجود آمده است.
د ـ در همءه میوه های دانه دار، فضای تخمدان با دیوارءه برچه ها به طور کامل تقسیم شده است.

4)4 3)3 2)2 1)1
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پاسخ نامه زيست شناسی خارج از کشور
افزایشمیزانفشارریشهایوکاهشتعرق،شرایطرابرایانجامتعریق)خروجقطراتآبازانتهایالبءهبرگها(فراهممیکند.- 156 گزینءه »1» 

بخشهای گزینءه)2(:عاملاصلیانتقالشیرءهخام)حرکتآبوامالحدرآوندهایچوبی(،مکشیاستکهدراثرتعرقازسطحبخشهای سطح از تعرق اثر در که است مکشی چوبی(، آوندهای در امالح و آب )حرکت شیرءهخام انتقال اصلی عامل :)2( گزینءه
هواییگیاهایجادمیشود./گزینءه)3(:بهدنبالتجمعموادمحلولدریاختههاینگهبانروزنه،پتانسیلآبدراینیاختههاکاهشیافتهوسپساینیاختهها
آبجذبنمودهودچارتورژسانسمیشوندوروزنههایهواییبازمیشوند./گزینءه)4(:درصورتکاهشبخارآبدرهوایاطراف،پتانسیلآِبهوایبیرون

کاهشیافتهوتعرقبهمیزانبیشتریصورتمیگیرد.
یاختههایماهیچهایرامیتوانبهدونوعیاختههایتندوکندتقسیمکرد.اینتقسیمبندیبراساسسرعتانقباضاست.بسیاری- 157 گزینءه »3» 

ازماهیچههایبدنهردونوعیاختهرادارند.تارماهیچهاینوعکند،برایحرکاتاستقامتیوتارماهیچهایتند)یاسفید(برایانجامانقباضاتسریع،ویژه
شدهاند.

 گزینءه)1(:بیشترانرژیالزمبرایانقباضهمءهماهیچههایاسکلتیازسوختنگلوکزبهدستمیآید./گزینءه)2(:درهمۀ
ماهیچههایاسکلتی،هریاختهازبههمپیوستنچندیاختهدردورانجنینیایجادشدهوبههمیندلیل،چندهستهایاست./گزینءه)4(:گیرندءهناقلعصبی

درغشایتارهایماهیچهای)نهدرونآنها(وجوددارد.
گردهافشانیدرختآکاسیاوابستهبهزنبورهاست.وقتیگلهایآکاسیابازمیشوند،نوعیترکیبشیمیاییتولیدومنتشرمیکنندکه- 158 گزینءه »1» 

بافراریدادنمورچه ها، مانع حملۀآنهابهزنبورهایگردهافشانمیشود.مورچههایساکندرختآکاسیاازدرختمحافظتمیکنندوبهحشراتیکهقصد
خوردنبرگهایدرخترادارند،حملهمیکنند.

دریکمولکولِدنا،فقطرشتءهالگویهرژنرونویسیمیتواندگرددودرژنهایمجاورنیز،رشتءهالگومیتواندمتفاوتباشد)مثلن- 159 گزینءه »4» 
رشتءهباالیییاپایینیباشد(؛همانطورکهدرشکلزیرمیبینید:

 گزینءه)1(:تغییراتِرنایپیکمیتوانددرحینرونویسیویاپسازآنصورتگیرد./گزینءه)2(:همانطورکهدرشکلزیر
مشاهدهمیکنید،سمتیازرنایپیککهزودترساختهمیشود؛زودترهمترجمهمیشود./گزینءه)3(:همانطورکهدرشکلزیرمشاهدهمیکنید،اولین

آمینواسیددرانتهایآمینِیپلیپپتیدهایساختهشده،متیونیناست.

سیانوباکتریهاوریزوبیومهادوگروهمهمازباکتریهایهمزیستباگیاهانهستندکههردوبرخالفقارچها،تثبیتکنندءهنیتروژن- 160 گزینءه »4» 
جّوهستند.اینباکتریها،نیتروژنجّورابهیونآمونیوم)شکلقابلاستفادهبرایگیاه(تبدیلمیکنند.

 گزینءه)1(:ریزوبیومهابرخالفسیانوباکتریها،فتوسنتزکنندهنیستند؛بنابرایننمیتوانندبهکمکنورخورشیدموادآلیمورد
نیازخودرابسازند./گزینءه)2(:قارچهایهمزیستباریشءهگیاه،درتأمینموادمعدنیوفسفاتموردنیازگیاهنقشدارند./گزینءه)3(:قارچهایهمزیست
باریشءهگیاهنیزهمانندریزوبیومها،موادآلیخودراازریشه)اندامغیرهواییگیاه(دریافتمیکنند،اماسیانوباکتریهایهمزیستباگیاهگونرادرونساقهو

گزینءه »1»-156

گزینءه »3»-157

گزینءه »1»-158

گزینءه »4»-159

- گزینءه »4- گزینءه »4»- 160
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دمبرگ)اندامهایهوایی(اینگیاه،تثبیتنیتروژنمیکندودرآنجاازموادآلیگیاهاستفادهمیکنند.
درانسان،نخستینودومینجسمقطبیدرمراحلتخمکزاییودرپیتقسیمنامساویسیتوپالسمبهوجودمیآیندودرنهایتهم- 161 گزینءه »4» 

ازبینمیروندونقشیدرایجادجنینندارند.نخستینجسمقطبیدرتخمدانودومینجسمقطبیدرلولءهفالوپ)لولءهرحمی(بهوجودمیآید؛پساین
 23 کروموزومو دونوعیاختهازنظرمحلبهوجودآمدنباهممتفاوتاند.نخستینجسمقطبیهماننددومینجسمقطبی،هاپلوئیداستوفقطدارای23

سانترومردرهستءهخودمیباشد؛بنابراینایندونوعسلولازنظرتعدادسانترومرباهممشابهاند.
چون گزینءه)1(:هردوجسمقطبیهاپلوئیدندوفاقدفامتنهمتاهستند.ازنظرمقدارِدنایهستههمباهممتفاوتاند،چون متفاوتاند، هم با هم هسته ِدنای مقدار نظر از هستند. همتا فامتن فاقد و هاپلوئیدند قطبی جسم دو هر :)1( گزینءه

نخستینجسمقطبیدارایکروموزومهایدوکروماتیدیودومینجسمقطبیدارایکروموزومهایتککروماتیدیاست./گزینءه)2(:هردوجسمقطبی
کروموزومی(هستند./گزینءه)3(:هردوجسمقطبیعددکروموزومییکساندارند. 23 دارایتعدادسانتریولیکسان)یکجفت(وتعدادکروموزومهاییکسان)

عدداست. 23 عددوتعدادفامینکهایجسمقطبیدوم، 46 تعدادفامینک)کروماتید(هایجسمقطبیاول
درصورتیکهزادههاییکفردسازگاربامحیط،فنوتیپناسازگارداشتهباشند؛انتخابطبیعیدرجهتحذفآنهاعملمیکند.- 162 گزینءه »2» 

 گزینءه)1(:بسیاریازجهشها،تأثیرفوریبررخنمودندارند؛پساندکیازجهشها،تأثیرفوریبرفنوتیپدارند./گزینءه)3(:
جهشنوعیعاملتغییردهندءهفراوانیآللهادرجمعیتاستکهمیتواندباایجادآللهایجدید،خزانءهژنیراغنیترکند./گزینءه)4(:رانشنوعیرویداد

تصادفیاستکهمیتواندفراوانیآللهایجمعیتراتغییردهد.
چینهدانبهذخیرءهموادغذاییکمکمیکندوبهجانوراینامکانرا- 163 گزینءه »4» 

میدهدتابادفعاتکمترتغذیه،انرژیموردنیازخودراتأمینکنند.درپرندگاندانهخوار،
چینهدانموادغذاییرابهمعده)کهجلوترازسنگدانقراردارد(منتقلمیکند.

گزینءه)1(:درگوسفند،تولیدآنزیمسلوالزتوسطمیکروبها
صورتمیگیرد./گزینءه)2(:درکرمخاکی،گوارشمکانیکیوآسیابشدنغذادرسنگدان
کهبعدازچینهدانقراردارد،شروعمیشود./گزینءه)3(:درملخ،بخشحجیمانتهایمری

کههمانچینهداناست!چینهدانموادغذاییراابتداواردمعدهمینماید.
همءهگویچههایسفیدازجملهلنفوسیتهایخاطره،تواناییتراگذری)دیاپدز(دارندومیتوانندازدیوارءهمویرگهایخونیعبورنمایند.- 164 گزینءه »1» 

 گزینءه)2(:عواملبیماریزامیتوانندتوسطبیگانهخوارهاویاسایریاختههایدستگاهایمنیمانندائوزینوفیلها)ترشحمحتویات
نیزازجمله T دانههایخود(وهمچنینعواملیمانندآنزیملیزوزیمدراشک،بزاقومادءهمخاطی،اسیدمعدهو...نابودشوند./گزینءه)3(:لنفوسیتهای

)دفاعغیراختصاصی(هستندکهدردفاعاختصاصیشرکتمیکنند./گزینءه)4(:ترشحپرفورینتوسطیاختههای 2 یاختههایباتواناییترشحاینترفروننوع
کشندهدرسومینخطدفاعیبدنفعالیتمیکنند. T کشندهصورتمیگیرد.لنفوسیتهای T کشندءهطبیعیولنفوسیت

باقطعجوانءهرأسِیساقه،میزانهورمونسیتوکینیندرجوانههایجانبیافزایشومیزانهورموناکسیندرآنهاکاهشمییابد.- 165 گزینءه »2» 
هورمونسیتوکینیندرتحریکتقسیمیاختهایوایجادیاختههایجدیدنقشدارد؛همچنینهورموناکسیننیزدرتشکیلمیوههایبدوندانهمؤثراست.

 گزینءه)1(:هورموناتیلندرریزشبرگهاوهورمونسیتوکینیندربهتأخیرانداختنفرایندپیرشدناندامهایهواییگیاه،
نقشدارد./گزینءه)3(:هورمونهایاکسینوجیبرلینموجبرشدطولییاختههاوهورمونآبسیزیکاسیدموجبکاهشرشدگیاهدرشرایطنامساعد

میشوند./
گزینءه)4(:هورموناکسینریشهزاییراتحریکمیکندوهورمونآبسیزیکاسیددرشرایطخشکیموجببستهشدنروزنههایهواییمیشود.

همانطورکهدرشکلزیرمشاهدهمیکنید،عالوهبرپمپهایپروتئینیغشا،دوناقلالکترونیدیگرنیزبینآنهاقراردارندکه- 166 گزینءه »4» 
الکترونرادریافتوبهپمپبعدازخوددرزنجیره،منتقلمیکنند.ایندوناقلالکترونینمیتوانندیونهایهیدروژن)پروتون(رابهفضایبیندوغشاپمپ

کنند.

 گزینءه)1(:انرژیالزمبرایفعالیتپمپهایمستقردرغشایداخلیمیتوکندری)پمپهایپروتونی(،ازالکترونهایپرانرژی

- گزینءه »4- گزینءه »4»- 161

- گزینءه »2- گزینءه »2»- 162

- گزینءه »4- گزینءه »4»- 163

- گزینءه »1- گزینءه »1»- 164

- گزینءه »2- گزینءه »2»- 165

- گزینءه »4- گزینءه »4»- 166
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(خارجمیشود،تأمینمیگردد./گزینءه)2(:درسطحداخلِیغشایدرونِیراکیزه)یعنیدرونبستره( FADH2 و NADH کهازحاملهایالکترون)
یونهایاکسیددرترکیبباپروتونهاییکهدربسترهقراردارند،مولکولهایآبراتشکیلمیدهند./گزینءه)3(:درراکیزه،پروتونهایموجوددرفضای

بیندوغشابراساسشیبغلظتتمایلدارندکهبهسمتبخشداخلیبرگردند،اماتنهاراهپیشرویآنهابرایبرگشتنبهاینبخش،مجموعهایپروتئینی
وگروهفسفات،فراهم ADP از ATP سازاست.پروتونهاازکانالیکهدراینمجموعهقراردارد،میگذرندوانرژیموردنیازبرایتشکیل ATP بهنامآنزیم

میشود.
وتبدیلگلوکزبهترکیب- 167 ATP همءهجاندارانآغازیبرایانجاماولینمرحلءهتنفسیاختهاییعنیقندکافت،نیازمندمصرف گزینءه »2» 

تأمینمیشود. ATP ششکربنِیدوفسفاتههستند.درواقعبرایانجامواکنشهایمربوطبهتجزیءهگلوکز،انرژیفعالسازینیازهستکهاینانرژیاز
اما گزینءه)1(:درِدنایراکیزهژنهایموردنیازبرایساختهشدنانواعیازپروتئینهایموردنیازدرتنفسیاختهایوجوددارد،اما دارد، وجود یاختهای تنفس در نیاز مورد پروتئینهای از انواعی ساختهشدن برای نیاز مورد ژنهای راکیزه ِدنای در :)1( گزینءه
بههرحالراکیزهبرایانجامنقشخوددرتنفسهوازیبهپروتئینهاییوابستهاستکهژنهایآنهادرهستهقراردارندوبهوسیلءهِرناتنهایسیتوپالسمی

ساختهمیشوند./گزینءه)3(:گروهیازباکتریهایفتوسنتزکنندهمانندباکتریهایگوگردیارغوانیوسبز،بااینکهرنگیزءهفتوسنتزیدارند؛اما
. ATP بهسهروشدیدهمیشود:ساختهشدندرسطحپیشماده،ساختهشدناکسایشیوساختهشدننوری ATP غیراکسیژنزاهستند./گزینءه)4(:تولید
فقطدرجاندارانیکهتنفسهوازیدارندوساختهشدن ATP درسطحپیشمادهدرهمءهجانداراندیدهمیشود؛اماساختهشدناکسایشی ATP ساختهشدن

فقطدرجاندارانیکهفتوسنتزکنندهاند،دیدهمیشود. ATP نوری
همانطورکهدرشکلمقابلمشاهدهمیکنید،- 168 گزینءه »4» 

ریشءهگیاهدولپهفاقدمغزاست.
 گزینءه)1(:درریشءهگیاهدولپه،مرزبین
پوستواستوانءهآوندی،مشخصاست./گزینءه)2(:همانطورکهدر

شکلمقابلمیبینید،دستههایآوندچوبیوآبکشیدراستوانءهآوندی
بهصورتیکدرمیانقراردارند./گزینءه)3(:یاختههایدرونپوست
)آندودرم(درریشءهگیاهان،دردیوارءهجانبیخودداراینواریازجنس

چوبپنبه)سوبرین(هستندکهبهآننوارکاسپاریگفتهمیشود.
پردههایکوریون)برونشامءهجنین(وآمنیون)درونشامءهجنین(مهمترینپردههایمحافظتیهستندکهدراطرافجنینتشکیل- 169 گزینءه »2» 

میشوند.پردءهکوریون،بهدیوارءهرحممادرمیچسبدودرتشکیلجفتوبندنافدخالتمیکند.خونمادروجنینبهدلیلوجودپردءهکوریونمخلوط
نمیشود.

 گزینءه)1(:تشکیلپردءهکوریونتحتتأثیرهورمونها)پروژسترون(کهنوعیپیکشیمیاییدرونریزهستند،قرارمیگیرد./
گزینءه)3(:بیندوطرفپردءهکوریونمبادلءهموادبینخونمادروجنینصورتمیگیرد./گزینءه)4(:تشکیلپردههایمحافظتیجنیندرپیتغییروتمایز

یاختههایالیءهبیرونیبالستوسیست)تروفوبالست(صورتمیگیرد.
همانطورکهدرشکلمقابلهممیبینید،هرپادتندارایدوجایگاهبرایاتصالبهدوپادگن- 170 گزینءه »1» 

)آنتیژِنیکسان(است.
متصلاند،ترشحنمیشوندونقشگیرندءه B  گزینءه)2(:پادتنهاییکهبهغشایلنفوسیت

ویاختههایپادتنساز B آنتیژنیراایفامیکنند./گزینءه)3(:ازبینیاختههایدفاعاختصاصیفقطلنفوسیتهای
میتوانندپادتنراتولیدنمایند./گزینءه)4(:همانطورکهدرشکلمیبینیدهرپادتنبهدوآنتیژنیکسانمتصلمیشود.

فقطمورد»ب«درستاست.گیاهنهاندانهایکهگلهایکاملدارددوجنسیاست.یاختههای- 171 گزینءه »1» 
هاپلوئیدییکگیاهشاملگردءهنارس،یاختءهحاصلازمیوزپارانشیمخورشدرتخمکویاختههایحاصلازتقسیماتاین

دونوعیاختههستند.
)الف(:گردههاینارسکهدرابتدابههممتصلاند،هرکدامباانجامتقسیممیتوزازسایرگردههاینارسجدامیشود.هرگردءهنارسدرنهایتبهیکگردءه
رسیدهتبدیلمیشود؛همچنیناسپرمهایحاصلازتقسیمسلولزایشینیزازیکدیگرجداهستند./)ب(:گردههاینارسباانجامتقسیمرشتمان)میتوز(

وایجادتغییراتیدردیواره،بهدانءهگردءهرسیدهتبدیلمیشوند./)ج(:بهطورمثال،کامه)گامت(هایتولیدشدهدرگیاهکههاپلوئیدند،تواناییتقسیم
ندارند./)د(:همۀیاختههایهاپلوئیددرساختارهایدیپلوئیِدگیاهتشکیلمیشوند؛بنابرایندرزمانتشکیلتوسطیاختههایدوالداحاطهمیشوند.

البتهدراینتست،پاسخسنجشگزینءه)2(هست.اماخبحاالمامنتظرجوابسنجشمیمانیمتاببینیمکهچهمیشود.
برایتعیینسرعتوترکیِبشیرءهپروردهمیتوانازشتههااستفادهکرد.شتهنوعیحشرهاستودارایاسکلتبیرونیمیباشد.در- 172 گزینءه »2» 

جانورانیکهاسکلتبیرونیدارند،اسکلتعالوهبرکمکبهحرکت،وظیفءهحفاظتیهمدارد.
 گزینءه)1(:درهنگامانقباضقلبحشرات،دریچههایمنافذقلببستهمیشود.اینمنافذدرهنگاماستراحتقلبباز

میشوند./
گزینءه)3(:درهربندازبدنحشرات،یکگرهعصبیوجودداردکهاینگره،فعالیتماهیچههایآنبندراتنظیممیکند./گزینءه)4(:حشراتفقطیک

طنابعصبیشکمیدارند.طنابهایعصبیموازیدرپالناریادیدهمیشود.
فقطمورد»د«درستاست.بخشعمدءهفتوسنتزراجانورانیانجاممیدهندکهگیاهنیستندودرخشکیزندگینمیکنند.انواعیاز- 173 گزینءه »1» 

باکتریهاوآغازیاندرمحیطهایمتفاوتخشکیوآبیفتوسنتزمیکنند.باکتریها،پروکاریوتوآغازیان،یوکاریوتاند.

- گزینءه »2- گزینءه »2»- 167

- گزینءه »4- گزینءه »4»- 168

- گزینءه »2- گزینءه »2»- 169

- گزینءه »1- گزینءه »1»- 170

- گزینءه »1- گزینءه »1»- 171

- گزینءه »2- گزینءه »2»- 172

- گزینءه »1- گزینءه »1»- 173
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)الف(:دریوکاریوتهابرخالفپروکاریوتهاعملترجمهنمیتواندقبلازاتمامرونویسیشروعشود./)ب(:درپروکاریوتهابرخالفیوکاریوتهاِرنایپیک
نیازیبهبالغشدنندارد.درضمن،رونویسییکژنمیتواندمنجربهتولیدرنایپیک،ِرنایناقل،ِرنایریبوزومیویاسایرِرناهاشود./)ج(:عواملرونویسی
فقطدریوکاریوتهادیدهمیشود./)د(:همدریوکاریوتهاوهمدرپروکاریوتها،امکانفعالیتهمزمانوپشتسرهمریبوزومهابرروییکمولکولِرنای

پیکوجودداردکهمنجربهساختهشدنچندرشتءهپلیپپتیدیوپروتئینازیکنوعمیشوند.
مثبتاستوهردوازنظرهموفیلیسالماند.ازآنجاییکهدر- 174 B مثبتومادردارایگروهخونی A پدرخانوادهدارایگروهخونی گزینءه »4» 

درگویچءهقرمزمیباشد،متولدشده D وهمچنینپروتئین B (کهفاقدکربوهیدراتهایAو 8 اینخانواده،یکپسرهموفیل)فاقدعاملانعقادیشمارءه
 I iDdX XB h استوژنوتیپمادر I iDdXYA است.پسمیتوانبهایننتیجهرسیدکهپدرومادرازنظراینصفاتناخالصاند.پسژننمود)ژنوتیپ(پدر:
دارد؛بنابراینچونپدراینخانوادهفاقدآللهموفیلیاست؛امکانتولددخترهموفیلدراینخانوادهوجود X Xh h است.دختریکههموفیلباشد،ژنوتیپ

ندارد.
کتابدهمنگاهکنید،- 175 5 15فصل سامانءهدفعیدرکرمخاکیازنوعمتانفریدیودرپالناریاازنوعپروتونفریدیاست.اگربهشکل گزینءه »1» 

میبینیدکهبخشیازمتانفریدیدرارتباطباشبکءهمویرگیاست،اماپروتونفریدیشبکءهمویرگیندارد.
به گزینءه)2(:هردوجانداربیمهرههستندوسازوکارهایایمنیغیراختصاصیرادارند./گزینءه)3(:درکرمخاکیرگ پشتیبه رگ پشتی خاکی کرم در :)3( گزینءه دارند./ را غیراختصاصی ایمنی سازوکارهای و هستند بیمهره جاندار دو هر :)2( گزینءه
صورتقلباصلیعملمیکند./گزینءه)4(:درپالناریاوجانورانیمانندهیدرکهکیسءهگوارشیدارند،ابتداگوارشبرونسلولیوسپسگوارشدرونسلولی

رخمیدهد،امادرکرمخاکیکهلولءهگوارشیدارد،گوارشغذاتنهابهصورتبرونسلولیاست.
دریوکاریوتهامادءهاصلیانتقالوراثتیکهدنااستبهغشایسلولیمتصلنیستودریوکاریوتهادنادارایچندینجایگاهآغاز- 176 گزینءه »1» 

همانندسازیاست.
هستند،امادرونخودپیوندفسفودیاسترندارندبلکهبرایاتصالبهنوکلئوتید DNA  گزینءه)2(:نوکلئوتیدهاواحدسازندءه
،بایددوگروهفسفاتازآننوکلئوتید)نه DNA بعدی،اینپیوندراتشکیلمیدهند./گزینءه)3(:برایاتصالنوکلئوتیدجدیدبهرشتءهپلینوکلئوتیدی

انتهایرشتءهپلینوکلئوتیدی(جداشود./گزینءه)4(:آنزیمیکهدورشتءهدناراازهمدورمیکندهلیکازاست،اماآنزیمیکهنوکلئوتیدهایمکملرامقابل
رشتءهالگوقرارمیدهددنابسپارازاست.

باتوجهبهشکلمقابل،یاختههای- 177 گزینءه »4» 
سازندءهپیکهایشیمیایی،بااگزوسیتوز)برونرانی(،به
ترشحپیکهایشیمیاییمیپردازند.طبقشکلکتابتان

)شکل2فصل5ـزیستیازدهم(تمامیهورمونها
اگزوسیتوزدارند،امابدانیدوآگاهباشیدکهازنظرعلمی

همیشهاینجورینیست،برخیازهورمونهالیپیدی
هستنداونهاحالتانتشاررادارند.

 گزینءه)1(:یاختههای
درونریزمیتوانندبهصورتپراکندهدراندامهادیدهشوندویابهصورتمجتمعدرکنارهمباشندوغدءهدرونریزرابسازند./گزینءه)2(:پیکهایشیمیایی
درخونمیتوانندازسلولهایدرونریزپراکندهترشحشدهباشند)نهلزومنغدءهدرونریز(./گزینءه)3(:نورونهامیتوانندپیکشیمیاییدوربردنیزتولید

کنند؛مثلننورونهایهیپوتاالموسمیتوانندهورموناکسیتوسینوضدادراریتولیدکنند.
دستگاهعصبیرودهایدرانساندرارتباطبادستگاهعصبیخودمختار)اعصابسمپاتیکوپاراسمپاتیک(قراردارد.- 178 گزینءه »4» 

 گزینءه)1(:دستگاهعصبیرودهایمیتواندفعالیتهایمربوطبهتحرکوترشحموادرادرلولءهگوارشازمریتامخرجتنظیم
کند./گزینءه)2(:دستگاهعصبیرودهایدرالیءهزیرمخاطوالیءهماهیچهایلولءهگوارشنفوذکردهاست./گزینءه)3(:دستگاهعصبیرودهایمیتواندمستقل

ازدستگاهعصبیخودمختارعملمیکند)هرچندکهباآندرارتباطاست(.
آوندهایالندارنوعیآوندچوبیهستندکهبهعلتازدستدادنسیتوپالسم)میانیاخته(خودمردهاند.- 179 گزینءه »1» 

 گزینءه)2(:صفحاتآبکشیدرآوندهایآبکشوجوددارندنهآوندچوبی./گزینءه)3(:آوندهایچوبیشیرءهخامراجابهجا
میکنندنهشیرءهپروردهرا./گزینءه)4(:ضخامتدیوارءهیاختههابهعلتوجودالندرهمهجایکساننیست.همانطورکهمیدانید،درمحلالن،ضخامت

دیوارهکمتراست.
پیوندهایشیمیاییبرقراراست.- 180 B و A باتوجهبهشکلزیر،درانسولینفعالنیزبینزنجیرءه گزینءه »3» 

 گزینءه)1(:درمولکولپیشانسولین
)کهبلندترینزنجیرهاست(دوزنجیرءه C )انسولینغیرفعال(زنجیرءه
رابهیکدیگرمتصلمیکند./گزینءه)2(:اگربهشکل B و A کوتاه

بهانتهایآمینیو B 12خوبنگاهکنید،میبینیدکهزنجیرءه
بهانتهایکربوکسیلپیشانسولیننزدیکتراست./گزینءه A زنجیرءه
وCاستکهبههممتصل B ، A (4(:انسولینغیرفعالدارایزنجیرءه

از C داردوزنجیرءه B و A هستند،اماانسولینفعالفقطزنجیرءه

- گزینءه »4- گزینءه »4»- 174

- گزینءه »1- گزینءه »1»- 175

- گزینءه »1- گزینءه »1»- 176

- گزینءه »4- گزینءه »4»- 177

- گزینءه »4- گزینءه »4»- 178

- گزینءه »1- گزینءه »1»- 179

- گزینءه »- گزینءه »3»- 180
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آنجداشدهاست؛بنابراینتعدادآمینواسیدهادرانسولینغیرفعالاز
مولکولانسولینفعالبیشتراست.

پسازانجامگلیکولیز،مولکولهایپیروواِتتولیدشده)محصولنهایی(ازسیتوپالسمبهمیتوکندریمیروندودرآنجااکسایشمییابند.- 181 گزینءه »2» 
ازدستمیدهدوسپسالکترونخودراازدستدادهوبهمولکولیدوکربنهبهنامبنیاناستیلتبدیلمیگردد. CO2 درفراینداکسایشپیرووات،اینمولکولابتدایک
رامیسازد. A متصلمیشودواستیلکوآنزیم A رامیسازد.درنهایتبنیاناستیلنیزبهکوآنزیم NADH میپیونددو NAD+ الکترونخارجشدهازپیروواتنیزبه
 A میسازد./گزینءه)3(:تشکیلاستیلکوآنزیم NADH رامصرفکردهو NAD+ گزینءه گزینءه)1(:پیروواتدرونمیتوکندری
درآمدهاست،بایددربسترءه میتوکندری،واردچرخءه A ،دیرتراتفاقمیافتد./گزینءه)4(:پیروواتیکهحاالبهشکلاستیلکوآنزیم CO2 نسبتبهتولید

کربسشودتااکسایشبیشتریپیداکند.
درپستاندارانجفتدار،جنیندرونرحممادررشدونموراآغازوازطریقاندامیبهنامجفتباخونمادرمرتبطمیشودوازآن- 182 گزینءه »4» 

تغذیهمیکند.دراینجانورانبهترینشرایطایمنیوتغذیهبرایجنینمهیااست.پستاندارانهمگیدارایقلبچهارحفرهایوگردشخونمضاعفهستند.
دراینجانورانجداییکاملبطنهادیدهمیشودواینحالتحفظفشارخوندرسامانءهگردشیمضاعفراآسانمیکند.

 گزینءه)1(:پستاندارانازسازوکارتهویهایپمپفشارمنفیاستفادهمیکنندوپمپفشارمثبتمربوطبهدوزیستاناست./
گزینءه)2(:پستاندارانگروهیازمهرهدارانهستندوطنابعصبیپشتی دارند.طنابعصبیشکمیدرحشراتدیدهمیشود./گزینءه)3(:شبکههایمویرگیکه

مغزقراردارند. 2 مایعمغزیـنخاعیراترشحمیکننددرون بطن های1و
رفتارهایجانوریموجوددرطبیعت،همهدرطولزمانوتوسطانتخابطبیعیبرگزیدهشدهاند.- 183  گزینءه »3» 

گزینههای)1(و)2(:گاهیدگرخواهیبهنفعخودفرداست.درمیانپرندگان،افرادیاریگریوجوددارندکهدرپرورشزادهها
بهوالدینآنهاکمکمیکنند.مشخصشدهاستکهوجوداینیاریگرهااحتمالبقایزادههاراافزایشمیدهد.یاریگرهااغلبپرندگانجوانیهستندکه
باکمکوالدینصاحبالنه،تجربهکسبمیکنندوهنگامزادآوریمیتوانندازاینتجربههابرایپرورشزادههایخوداستفادهکنندویابامرگاحتمالی

جفتهایزادآورقلمروآنهاراتصاحبکنندوخودبهزادآوریبپردازند../گزینءه)4(:خیر!مثلنخفاشهاییکهدگرخواهیانجاممیدهند،لزومنخویشاوند
نیستند.

هیپوتاالموس)زیرنهنج(مرکزتنظیماحساساتیمانندگرسنگیوتشنگیوهمچنینتنظیمخواباست.اینساختاردرمغزانساندر- 184 گزینءه »3» 
بخشپایینی)درمجاورت(تاالموسقراردارد.همانطورکهمیدانیدتاالموسمحلتقویتاغلبپیامهایحسیاست.

 گزینءه)1(:مغز میانی درشنوایی،بیناییوحرکتدخالتدارد./گزینءه)2(:هیپوتاالموسبخشیازهیپوکامپنیست./گزینءه)4(:
بصلالنخاعمرکزانعکاسهاییمانندسرفهوعطسهاست.

بهوجودمیآید.اینگیاهدرژنوتیپ- 185 AaBbCc ،گیاهیباژنوتیپ aaBBCC و AAbbcc ازآمیزشدوگیاهذرتباژنوتیپهای گزینءه »2» 
نیزدارایسهدگرءهبارزوسهدگرءهنهفتهاست؛ aaBBCC خوددارایسهدگرءهنهفتهوسهدگرءهبارزاست؛بنابراینفنوتیپحدواسطدارد.گیاهیباژنوتیپ

بنابرایندارایفنوتیپحدواسطاست.
هرکدامدارای5آللبارزهستند؛بنابراینهردوفنوتیپمشابهی AABbCC و AaBBCC  گزینههای)3(و)4(:ژنوتیپهای

دارای4آللبارزمیباشد؛لذافنوتیپمتفاوتیدرمقایسهباسایرگزینههاایجادخواهدکرد. AABBcc راایجادخواهندکرد./گزینءه)1(:ژنوتیپ
موارد»الف«و»ب«صحیحهستند.- 186 گزینءه »2» 

)الف(:همانطورکهدرتصویرساختمانچشممیبینیم،
سرخرگواردشوندهبهچشمازمحلعصببینایی،در

مجاورتشبکیهمنشعبشدهوگسترشمییابد./)ب(:
منظورازاصطالحژلهایهمانویژگیزجاجیهاستکه

زجاجیهمادهایشفافاست.)البتهطراحکنکورزجاجیهرا
/ یکمایعدرنظرگرفتهنهماده!

)ج(:بخشرنگینچشم،عنبیهمیباشدودروسطآنسوراخ
مردمکقراردارد./)د(:منظورازپردءهشفافجلویچشم

قرنیهاستوقرنیهدارایرگخونینمیباشد.

میوگلوبیناولینپروتئینیاستکهساختارآنشناساییشد.همانطورکهمیدانیدمیوگلوبین- 187 گزینءه »3» 
تنهایکزنجیرءهپلیپپتیدیداردوساختارنهاییآنساختارسوماست.بههمینعلت،استفادهازلفظ»هریکاز

زنجیرههایپلیپپتیدیآن«درستنیست.
 گزینءه)1(:باتوجهبهشکلمقابل،دربخشهایمختلفپروتئینیمانندمیوگلوبین

میتوانساختارهایمتنوعیمثلصفحءهمارپیچمشاهدهکرد./گزینءه)2(:ساختارنهاییآندارایانواعیازپیوندها
مانندآبگریز،هیدروژنی،یونیواشتراکیاست./گزینءه)4(:تغییریکآمینواسیددرزنجیرءهپلیپپتیدیمیتواند

موجبتغییرشدیدساختاروعملکردیکپروتئینشود.
برطبقمتنکتابدرسی،اسپرماتیدهابههنگامتبدیلبهاسپرمازهمجداشدهوتاژکدارمیشوند.اینسلولهاهاپلوئیدهستندو- 188 گزینءه »2» 

- گزینءه »2- گزینءه »2»- 181

- گزینءه »4- گزینءه »4»- 182

- گزینءه »- گزینءه »3»- 183

- گزینءه »- گزینءه »3»- 184

- گزینءه »2- گزینءه »2»- 185

میدانید که همانطور شد.

- گزینءه »2- گزینءه »2»- 186

- گزینءه »- گزینءه »3»- 187

- گزینءه »2- گزینءه »2»- 188
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بنابراینبرایهمءهصفاتیکآللدارند)چهمستقلازجنسوچهوابستهبهجنس(.
ندارند گزینءه)1(:اسپرماتیدهاتقسیمنمیشوند،بلکهباتمایزبهاسپرمتبدیلمیگردند./گزینءه)3(:برخیاسپرماتیدهاتاژکندارند تاژک اسپرماتیدها برخی :)3( گزینءه میگردند./ تبدیل اسپرم به تمایز با بلکه نمیشوند، تقسیم اسپرماتیدها :)1( گزینءه
وبرخیدارایتاژکهستند.درهرصورت،هیچیکازانواعاسپرماتیدهانمیتوانندبهکمکساختارهایخودجابهجاشوند./گزینءه)4(:سلولهایسرتولیبا

ترشحاتخودتمایزاسپرمهاراباعثمیشوند.
قراردارند.اینسامانههاشاملآنتنهایگیرندءه- 189 2 رنگیزههایفتوسنتزیهمراهباانواعیپروتئیندرسامانههاییبهنامفتوسیستم1و گزینءه »3» 

نورویکمرکزواکنشهستند.هرآنتنکهازرنگیزههایمتفاوت)کلروفیلوکاروتنوئید(وانواعیپروتئینساختهشدهاست،انرژینوررامیگیرد)ردگزینءه
استکهدربستریپروتئینیقراردارند)درستیگزینءه a (2((وبهمرکزواکنشمنتقلمیکند)ردگزینءه)1((.مرکزواکنششاملمولکولهایکلروفیل

است؛پسنمیتوانگفتدرهرفتوسیستمحداکثرجذب 680nm ،در 2 ودرفتوسیستم 700 nm در a (3((.درفتوسیستم1،حداکثرجذبنوریکلروفیل
درهردوطولموجوجوددارد)ردگزینءه)4((.

موارد»ب«و»د«درستهستند.- 190 گزینءه »2» 
مراحلانقباضماهیچهدرشکلروبهروبهتصویرکشیدهشدهاست:

دارمیوزینبهاکتین ADP (1(اتصالسر
ازسرمیوزین ADP (2(رهاشدن

(3(خمشدنسرمیوزینبهسویمرکزسارکومر
بهسرمیوزینوجداشدنسرمیوزینازاکتین ATP (4(اتصال

 ATP (5(صافشدنسرمیوزینباانرژیحاصلازتجزیءه
درجهشمضاعفشدگیبخشیازیککروموزومشکستهشده- 191 گزینءه »3» 

وبهکروموزومهمتایخودمتصلمیشود؛دراینحالت،تعدادکروموزومهایسلول
تغییرینمیکندوصرفنیککروموزومکوتاهتروکروموزومهمتایآنبلندترمیشود.

 گزینءه)1(:باتوجهبهاینکهجهشمضاعفشدگینوعی
جهشوسیعاستکهطولکروموزومهاراتغییرمیدهد؛بنابراینبهکمککاریوتیپ
قابلتشخیصمیباشد./گزینءه)2(:باتوجهبهاینکهگزینءه)3(گزینءهنادرستاین

تستهستونیزباتوجهبهمتنکتابدرسی»اگرقسمتیازیکفامتنبهفامتنهمتا
جابه جاشود،آنگاهدرفامتنهمتاازآنقسمتدونسخهدیدهمیشود.بهاینجهش

مضاعفشدگیمیگویند.«؛بنابراینجهشمضاعفشدگیرامیتوانبهعنوانیکجهش
جابهجاییدرنظرگرفت./گزینءه)4(:جهشهایوسیعازنوعمضاعفشدگیمیتوانند
منجربهتولیدگامتهاییشوندکهبخشیازیکفامتنراندارندویاازبخشیدونسخه

دارند.بهشکلمقابلتوجهکنید.
بههنگامانجامهرنوعبازدم)چهعادیوچهعمیق(،ماهیچءه- 192 گزینءه »4» 

دیافراگموبیندندهایخارجیبایدبهاستراحتبروند.
 گزینءه)1(:تنهادربازدمعمیقماهیچههایشکمیمنقبض
میشوند./گزینءه)2(:تنهادردمعمیق،ماهیچههایگردنیمنقبضمیشوند./گزینءه)3(:

دیافراگمتنهادرتنفسآراموطبیعی)نهعمیق(نقشاصلیرابرعهدهدارد.
دردورءهجنینیتولیدگویچههایقرمزدرکبد،طحالومغزاستخوانصورتمیگیرد.درصورتسؤالبه»فردبالغ«اشارهشدهاست.- 193 گزینءه »3» 

 گزینءه)1(:کبدصفراراتولیدمیکند.درترکیبصفراکلسترولوجوددارد./گزینءه)2(:کبدباتولیدهورموناریتروپویتین
باعثافزایشسرعتگویچههایقرمزمیشود./گزینءه)4(:درکبدمویرگهایناپیوستهوجودداردکهفاصلءهزیادیبینیاختههایپوششیآنمشاهده

میشود.
منظورازصورتسؤالرفتارنقشپذیریاست.اینرفتارنوعییادگیریاستکهدردورءهمشخصیاززندگیجانوررخمیدهد.این- 194 گزینءه »2» 

زماندورءهحساسیاستکهدرآننقشپذیریبابیشترینموفقیتانجاممیپذیرد.دررفتارشرطیشدنفعالدورءهحساسسنیوجودندارد.
 گزینءه)1(:توضیحبدم؟نقشپذیریبرخالفنقشپذیری؟؟؟/گزینءه)3(:دررفتارحلمسئله،جانوربینتجربههایگذشته
وموقعیتجدیدارتباطبرقرارمیکندوبااستفادهازآنهابرایحلمسئلءهجدید،آگاهانهبرنامهریزیمیکند.رفتارنقشپذیریاینگونهنیست./گزینءه

(4(:دررفتارشرطیشدنکالسیکمحرکغیرطبیعیمانندصدایزنگهممیتواندمنجربهبروزپاسخدرجانورشود.درنقشپذیریهمجانورمیتوانداز
محرکهایغیرطبیعیمثلیکتوپدرحالحرکتتأثیربپذیرد.

آمینواسیدهارابه- 195 rRNA(درریبوزوممیتوانندبارشتءهپلیپپتیدیدرحالساختدراتصالباشند rRNA و tRNA مولکولهای گزینءه »3» 
هممتصلمیکندوآمینواسیدهاورشتءهپلیپپتیدیراحملمیکند(؛هردونوعاینمولکولهاتوسطنوعیآنزیمرنابسپارازوطیرونویسیتولیدشدهاند.

هامیتوانندحاصل RNA درساختارخودپیوندفسفودیاستر)نوعیپیونداشتراکی(دارند. RNA  گزینءه)1(:همءهمولکولهای

- گزینءه »- گزینءه »3»- 189

- گزینءه »2- گزینءه »2»- 190

- گزینءه »- گزینءه »3»- 191

- گزینءه »4- گزینءه »4»- 192

- گزینءه »- گزینءه »3»- 193

- گزینءه »2- گزینءه »2»- 194

- گزینءه »- گزینءه »3»- 195
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ساخته mRNA رونویسییکیاچندژنباشند؛مثلندرباکتریE.coli،سهژنبرایآنزیمهایتجزیهکنندءهالکتوزوجودداردکهازرویهرسءهآنهایک
ندارند.ازطرفیدربعضیژنها)نه mRNA دارایکدونپایانهستند.پروکاریوتهاهستهوپیرایشمولکول mRNA میشود./گزینءه)2(:مولکولهای
هابهرشتءهرمزگذارشباهتزیادی RNA همه(،توالیهایمعینیازرنایساختهشده)اینترون(،جداوحذفمیشوند)پیرایشمیشوند(./گزینءه)4(:همءه
میتواندازطریقکدونهایخودباآنتیکدوندرارتباط mRNA ،تنها RNA تفاوتدارند(.ازبینانواع U و T دارند)درواقع،تنهادرنوعقندوبازآلی

باشد.
بازجذببهمحضورودموادبهلولءهپیچخوردءهنزدیکآغازمیشود،درحالیکهاولینبخشنفرونکپسولبومناست.- 196 گزینءه »3» 

 گزینءه)1(:ترشحهورمونضدادراریبهخون،موجبافزایشبازجذبآبشدهودرنتیجه،حجمادرارتولیدیوحجمادرار
واردشدهبهمثانهکاستهمیشود.هورمونآلدوستروننیزبابازجذبسدیمودرنتیجهبازجذبآب،فرایندمشابهیراموجبمیشود./گزینءه)2(:باتوجه
بهشکل6فصل7دهم،انشعاباتسرخرگوابراندراطرافلولههایپیچخوردءهدورونزدیکدیدهمیشود./گزینءه)4(:ترشحهورمونآلدوسترونموجب

افزایشبازجذبسدیموآبازادرارمیشود)تأثیربرمرحلءهدومساختادرار(؛اینموضوعموجبافزایشفشارخونشدهوپسازمدتیبهعلتافزایشفشار
خون،میزانتراوشنیزدرکلیهافزایشمییابد)تأثیربرمرحلءهاولساختادرار(

درباکتریE.coliبرایروشنشدنژنهایمربوطبهآنزیمهایتجزیءهمالتوز،ابتدامالتوزبهپروتئینفعالکنندهمتصلشدهوسپس- 197 گزینءه »3» 
پلیمراز،راهاندازراشناساییکردهوبهآن RNA میچسبند.دراینحالت،آنزیم DNA مجموعاینمولکولهابهمحلاتصالخود)جایگاهفعالکننده(به

متصلمیشودوسپسازاولیننوکلئوتیدمناسب،شروعبهرونویسیازژنهامیکند.
 گزینءه)1(:اتصالمالتوزبهپروتئینفعالکنندهقطعنمیشود./گزینءه)2(:ژنهایمربوطبهتجزيۀ مالتوزرونویسیمیشوند./

گزینءه)3(:E.coliباکتری)پروکاریوت(استوعواملرونویسیندارد.
بهترتیب:پیراشامه،برونشامه،میوکاردوآندوکاردرانشانمیدهند.درساختاربرونشامههمانندیاختهها،ماهیچه- 198 4 بخشهای1تا گزینءه »2» 

قلب،رشتههایعصبیوجوددارد.
 گزینءه)1(:درساختارپیراشامهوبرونشامهبافتپیوندیوجودداردکهدرساختارمادءهزمینهایآنرشتههایکالژنواالستیک
مشاهدهمیشود./گزینءه)3(:فقطدرساختارمیوکاردصفحاتبینابینیوجوددارد./گزینءه)4(:درساختارآندوکاردوپیراشامهبافتپوششیوجوددارد.در

بافتپوششیفضایاندکیبینیاختههامشاهدهمیشود.
گلوکزبهروشهمانتقالیبایدجذبسلولهایپرزرودهشود.دراینحالت،نوعیمولکولپروتئینیویژهمیتواندسدیموگلوکزراوارد- 199 گزینءه »1» 

سلولنماید.دراینحالت،گلوکزدرخالفجهتشیبغلظتوسدیمدرجهتشیبغلظتحرکتمیکنند.
 گزینءه)2(:یونهایپتاسیمبهکمکپمپسدیمـپتاسیمدرخالفجهتشیبغلظتبهسلولواردمیشود./گزینءه)3(:در
روشهمانتقالی،کیسههایغشاییدخالتیندارند./گزینءه)4(:گلوکزحینهمانتقالیهمراهسدیمواردسلولپوششیپرزمیشوندوازطریقروشانتشار

تسهیلشدهازیاختءهپوششیپرزرودهخارجمیشود.
ماستوسیتهاسلولهایبیگانهخواریهستندکهباترشحهیستامینمیتواننددربروزحساسیتیاآلرژیمؤثرباشند.همانطور- 200 گزینءه »1» 

کهمیدانیدحساسیت،پاسخبیشازحددستگاهایمنیمابهموادبیخطریاستکهبدندرحالتطبیعیبایدنسبتبهآنهاتحملداشتهباشد.هم
ماستوسیتهاوهمسلولهایدندریتیدرخارجازخونهستند.درواقع،اینسلولهادربخشهایمرتبطبامحیطبیرونبدن)مثللولءهگوارشوپوست(به

فراوانیوجوددارند.
 گزینءه)2(:ماستوسیتباترشحهیستامیندرگشادشدنرگهاوافزایشنفوذپذیریآنهادخالتدارد./گزینءه)3(:نوتروفیلنیروی
واکنشسریعبدناست،نهماستوسیتوسلولدندریتی./گزینءه)4(:ماستوسیتوسلولدندریتیواردخوننمیشوندوباعواملبیگانه،درخارجازخونمبارزهمیکنند.

روزنههایهواییبههنگامشببازمیشوند.دراینگیاهانهردومرحلءهتثبیتکربندریکسلولانجاممیشود،- 201 CAM درگیاهان گزینءه »4» 
مرحلءهاولتثبیتکربندرسلولهایمیانبرگومرحلءهدومتثبیتکربندرغالفآوندیانجاممیگردد. C4 درحالیکهدرگیاهان

گاهیشرایطبرایانجامتنفسنوریمساعد C3 بهتنفسنوریمقاومهستند،امادرگیاهان CAM  گزینءه)1(:گیاهان
کربنراتنهادریک C3 مرحلءهاولتثبیتکربنرادرشبومرحلءهدومآنرادرروزانجاممیدهند.همچنینگیاهان CAM میشود./گزینءه)2(:گیاهان

روزنههایهواییدرشب،بازودرروز،بستهاست.همانطورکهدرپاسخگزینءه)2( CAM مرحلهآنهمدرروزتثبیتمیکنند./گزینءه)3(:درگیاهان
گفتهشدهمدرروزوهمدرشب،اینگیاهانبهتثبیتکربنمیپردازند.

فقطمورد»الف«درستاست.- 202 گزینءه »1» 
همءهحرکاتارادیبدنتحتتأثیراعصابپیکریصورتمیگیرد)تأیید»الف«،»ج«و»د«(./انعکاسهانمونهایازحرکاتغیرارادیهستندکهتحتتأثیر

اعصابپیکریانجاممیشود.تنظیمترشحغددتوسطدستگاهخودمختارصورتمیگیردنهپیکری)رد»ب«و»د«(.
رابرای- 203 W یا R تولیدمیکند؛اماگیاهمادءهصورتی،ممکناستآلل W گیاهگلمیمونیسفیدنر،حتمندانءهگردهایحاویآلل گزینءه »3» 

تولیدکیسءهرویانیاستفادهکند.درنتیجه،دوجدولپانتبرایلقاحهایممکنترسیممیکنیم:

(R) (W)دوهسته ای(RR)تخم زا (WW)تخم زا دوهسته ای

( )W )زامءه اول )RW (W)صورتی )زامءه اول )WW سفید

- گزینءه »- گزینءه »3»- 196

- گزینءه »- گزینءه »3»- 197

- گزینءه »2- گزینءه »2»- 198

- گزینءه »1- گزینءه »1»- 199

- گزینءه »1- گزینءه »1»- 200

- گزینءه »4- گزینءه »4»- 201

- گزینءه »1- گزینءه »1»- 202

- گزینءه »- گزینءه »3»- 203

( )( )W( ) زامءه اول

(R)(R)(R دوهستهای(RR)تخمزا

زامءه اول

(RR)

(W) زامءه اول

(WW) (W) (WW)تخمزا دوهستهای تخم

زامءه اول

(WW)
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( )W WRR(W)زامءه دوم )زامءه دوم )WWW

ولینتایجاینجدولدرگزینههاهست!کهنتایجاینجدولدرگزینههانیست!
سالیازدهم،همءهپیامهایبیناییواردشدهبهتاالموسسمتراستبهلوبپسسریهمانسمتفرستادهمیشود.- 204 2 14فصل باتوجهبهشکل گزینءه »1» 

 گزینءه)2(:همه)نهبخشی(./گزینءه)3(:بههمانسمتمیرود)نهسمتمقابل(./گزینءه)4(:دوبارهپاسخ1روبخونین.
فقطمورد»ب«صحیحاست.- 205 گزینءه »1» 

)الف(:دربرخیازمیوههایبدوندانه)مثلپرتقالهایبدوندانه(،لقاحیبیناسپرموتخمزاانجامنمیشودوعملندانهاینیزتشکیلنخواهدشد./)ب(:
دربرخیمیوههایکاذب)مثلسیب(،رشدنهنجموجبتشکیلمیوهشدهاست.توجهکنیدرشدبخشهایدیگرگل)بهجزتخمدان(نیزمیتواندمنجربه

تشکیلمیوءهکاذبشود./)ج(:همءهمیوههایحقیقیازرشدتخمدانحاصلمیشوند./)د(:دربرخیمیوههامانندپرتقال،فضایتخمدانبادیوارءهبرچهها
بهطورکاملتقسیمشدهاست.درفلفلدلمهای،دیوارءهبرچه،ناقصودرموزبرچههافاقددیوارههستند.

- گزینءه »1- گزینءه »1»- 204

- گزینءه »1- گزینءه »1»- 205




