روزی نشست بر پارهسنگی
با انگشتانی گرهکرده در زیر چانهاش
و خیره نگاهی تا بیانتها
آرامآرام شرا ِر وسوسهای در رگهایش دوید
و ُهر ِم قدرتی سترگ ،ساقهای بیقرارش را در هم نوردید
ناگاه به پا خاست
و گا م در راهی نهاد
بیانتها
ـ انسان را میگویم ـ
او ناچا ِر رفتن بود و یافتن
نیلی چرخ دهد.
شاید به این امید که روزی ،بر فراز قلّهی دریافتن ،پاتابه وا ُکند و یَله بر
ِ
چارطاق ِ
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مقدمه مؤلف
با توجه به نیاز مبرم دانش آموزان نظام جدید و ضرورت جمعبندی نکات مطالعهشده در طول سال ،پیش از شرکت در آزمون سراسری و با توجه
به اینکه دانشآموزان نظام جدید آزمونهای کنکور سراسری سالهای قبل را در اختیار ندارند ،در این کتاب تالش شده است تا همه نکات هر
سه کتاب زیستشناسی هماهنگ با دیدگاهها و ایدههای طراحان کنکور سراسری در قالب تستهایی ابتکاری و نونگاشت پوشش داده شود.
همه تستها همسنگ تستهای آزمون سراسری طراحی شده است و از دانشآموزان
این مجموعه شامل بیست آزمون  50سؤالی میباشد که
ٔ

عزیز انتظار میرود که عالوه بر نگاه سنجشـی به آزمونهای این کتاب ،نگاه آموزشـی نیز به آن داشـته باشـند و سـعی کنند تا با یادگیری نکات
هزار تست موجود در این کتاب ،کولهبار مناسبی برای مهمترین و تأثیرگذارترین درس کنکور خود فراهم نمایند.
ما در این کتاب تالش کردیم به شکل آیندهنگر ،اغلب ایدههایی را که ممکن است در کنکور پیش رو ،با آنها روبهرو شوید ،از قبل دیده باشید
و آمادهتر از رقیبانتان ظاهر شوید.
مطالعه این کتاب در کنار کتابهای درسی کفایت میکند و توجه کنید که هیچگاه از متن کتاب درسی غافل نشوید.
در دوران جمعبندی،
ٔ

مطالعه این کتاب ،پیشـرفت خود را در درس شـیرین زیستشناسـی بهطور کامل احسـاس کنید و در صبح برگزاری کنکور ،با
امیدواریم پس از
ٔ

خیالی آسوده سراغ تستهای زیستشناسی بروید تا به امید یزدان ،روز اعالم نتایج لبخند شوق و شادمانی بر صورت شما نقش بندد.

جا دارد از یکایک همکاران محترم نشر دریافت به ویژه مدیر مسئول محترم دکتر هامون سبطی و آقای علی امین صادقیه تشکر و قدردانی کنیم.
(رتبه  ۲۹کنکور  ۹۵و دانشجوی پزشکی تهران) و
الزم میدانیم از آقای مهران فتحی مرنی ،مهرشاد قاضی سلطان ،حسین عمارلو ،دکتر محمد قربانی
ٔ

طاها عاملی (دانشجوی پزشکی) که در ویراستاری علمی این کتاب یاری و همکاری کردند ،صمیمانه تشکر و قدردانی کنیم.

(رتبه  11کنکور  ۹۸و دانشجوی پزشکی اصفهان) بابت همکاری و هماندیشی کمال سپاس و تشکر را داریم.
همچنین از آقای علیرضا دیانی
ٔ

سـعه صدر را در آمادهسـازی کتاب به خرج دادند ،صمیمانه تشـکر و
حوصله تمام ،نهایت
و در آخر از سـرکار خانم فرناز صفی که با دقت ،صبر و
ٔ
ٔ
قدردانی میکنیم.

از صاحبنظران ،دبیران و دانش آموزان گرامی تقاضا داریم در صورت مشـاهده هر گونه کم و کاسـتی حتماً انتقادات و پیشـنهادات خود را از

شماره تماس ( 09121396739دکتر عمارلو) و شماره تماس ( 09136420089دکتر مختاری) منتقل کنید.
طریق پیامک به
ٔ

همچنین هرگونه اشـکال علمی و نگارشـی را به شـمار ه تماس ( 09124464458مهران فتحی مرنی) و ( 09121016479مهرشـاد قاضی سـلطان)
ارسال نمایید.
مشاهده کلیپهای آموزشی میتوانید از کانال تلگرامی  bioammarlouو یا اینستاگرام  dr.ammarlouاستفاده کنید.
برای
ٔ
بهترین خود باشید
آموخته پزشکی دانشگاه تهران)
(رتبه  14کنکور  72و دانش
علیمحمد عمارلو
ٔ
ٔ
(رتبه  25کنکور  95و دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران)
میعاد مختاری
ٔ
«بهار »1399

چند خط صحبت خودمونی با شما دانشآموزان عزیز
کمتر از چهار سال میگذره که حال و هوای االن شمارو منم حس می کردم؛ به من گفتن رسیدی به دوران جمعبندی...
واژهای ناآشنا که سال کنکور برای خیلی از بچههای همسن و سال من ابهام ایجاد میکرد.
همه مراحل زندگی بهش توجه کنید اینه که بر اهداف خودتون تسلط داشته
بچهها مهمترین جملهای که دوست دارم نه فقط در کنکور ،بلکه در
ٔ
باشـین و بدونین دارین چه میکنین .این جمله چه معنایی میده؟! یعنی درسـت و غلط مسـیرتونو غربال کنید ،از حاشیهها دوری کنید و روی
برنامه منظمی داشته باشید.
هدفتون تمرکز کنید و برای اون
ٔ
دوران جمعبندی ،دورهایه که خیلی از بچهها رتبشون تغییر میکنه؛ بعضیا خسته میشن و گمان میکنن دیگه هرچی که خوندن تا حاال کافیه
و بعضیا محکمتر از قبل به راهشـون ادامه میدن و خودشـونو به هدفشـون نزدیکتر میکنن ،اما چطور با وجود خسـتگی می شـه محکمتر
ادامه داد؟
از کنکورت چی میخوای؟!
رتبه؟ رشته؟شخصیت؟ امنیت؟ موفقیت؟.....
پس انگیزت را هدفت کن...
میدونم االن خستهای ،اما دقت کن که کل تالش دوران تحصیلیت در این چند ماه به بار میشینه و اگه االن خوب پیش بری از کنکور تا زمان
ورود بـه دانشـگاه چندیـن مـاه زمـان داری و میتونی توی اون زمان با حال خوب و خیالی آسـوده اسـتراحت کنی و کل این خسـتگی از تنت
بیرون بره.
در دوران جمعبندی تعداد تست و میزان فعالیتی در برنامتون بذارین که هم منطقی باشه و هم وادارتون کنه که بلند شید و رو به جلو حرکت کنید.
بچهها نذارین مسیر دیگران شما را از مسیر درست منحرف کنه .فقط و فقط به مسیر خودتون بپردازین؛به قول مادرم این جهان برای درخشیدن
همه ظرفیت داره ،پس بدون نگاه به دیگران بدرخش و حقت را به دست بیار.
بچههای عزیز از حاشـیه دوری کنید .رتبه یا رشـته برای خانواده یا هر شـخص دیگهای نهایتاً بعد از چند ماه فراموش میشـه .کسی که قراره با
ِ
ِ
خود شمایید...
خود
رشت ه و دانشگاهش عمری زندگی کنه
پس برای موفقیت خودتون عزمتونو جزم کنین که به امید خدا روز برگزاری آزمون سراسری بهترین خودتون باشین.
دوره مهم تا آخرین حد همت کن و بدون که هیچ تالشی در این جهان بدون پاسخ نمیمونه...
ترسهاتو رها کن ،توی این
ٔ
ان مع العسر یسرا
میعاد مختاری ،دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران
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ویراستاران علمی
خانم فاطمه جواهری

کارشناسی ارشد زیستشناسی ـ دبیر مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) سنندج

خانم مژده حکمتنیا

کارشناسی ارشد ژنتیک ـ دبیر مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) مهاباد

خانم طاهره پاینده

دبیر مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) اهواز

آقای سجاد جداوی

کارشناسی زیستشناسی ـ دبیر مدارس استان گیالن

نومزآآ
»با توجه به اینکه در آزمون سراسـری از سـؤال  156تا  205به درس زیستشناسـی اختصاص دارد ،برای اینکه چشـم شما به این موضوع عادت کند ،در این
کتاب نیز هر آزمون را از سوال  156شروع کرد ه و تا  205به پایان رساندهایم.

cآزمون 1
156.درون تخمدان خانمی بالغ در هنگام تقسیم یاختههای

زمانی که پوشش هسته در اطراف هر مجموعه کروموزوم بازسازی میشود،

 )1فولیکولی ـ فامتن (کروموزوم)های کوتاه و فشرده شده شروع به باز شدن مینمایند.
 )۲اووسیت ثانویه ـ حلقهای از جنس اکتین و میوزین باعث ایجاد فرورفتگی در غشای سلول مینماید.
 )۳اووسیت اولیه ـ رشتههای دوک تخریب میشوند و کروموزومهای مضاعف شده ،شروع به باز شدن میکنند.
 )۴اووگونی ـ کروموزومها شروع به باز شدن میکنند و به شکل کروماتین در میآیند.
157.کدام گزینه عبارت زیر را بطور نادرست تکمیل میکند؟
«در انسان بخشی از ساقه مغز که

نقش دارد ،در مجاورت بخشی از دستگاه عصبی مرکزی که

قرار دارد».

 )1در تنظیم ترشح بزاق و اشک ـ برجستگیهای چهارگانه بخشی از آن محسوب میشوند.
 )2با تأثیر بر مرکز اصلی تنفس دم را خاتمه دهد و در تنظیم مدت زمان دم ـ در فعالیتهای شنوایی ،بینایی و حرکت نقش دارد
 )3در شروع بلع در مهار کردن مرکز تنفس ـ پیامهای سریع و غیر ارادی را به دستها ارسال میکند،
 )4در پردازش اولیه و تقویت اطالعات حسی ـ در تنظیم دمای بدن ،تشنگی ،گرسنگی و خواب نقش دارد.
158.چند عبارت زیر جمله زیر را بطور صحیح تکمیل میکنند؟
«در نمودار اسپیروگرام مقابل ،بخشی که با

مشخص شده

ب

ج

»

اﻟﻒ

و

الف) «هـ» ـ کلسیم از شبکه سارکوپالسمی آن آزاد و دیافراگم مسطح شده است.
ب) «ب» ـ فشار از روی سیاهرگهای نزدیک قلب برداشته شده و خون بیشتری وارد دهلیزها میشود.
ج) «د» ـ همانند بخش «ب» تبادل گازهای تنفسی بین حبابکها و مویرگها با انتشار ساده صورت میگیرد.

ﻫـ

د) «ب» ـ در پی ارسال پیام عصبی از پل مغز به پایینترین بخش ساقه مغز ،دَم خاتمه خواهد یافت.
1 )1

2 )2

159.کدام گزینه عبارت مقابل را بطور صحیح تکمیل میکند؟ «در انسان

3 )3
یاختههای

د

4 )4
»

 )1همه ـ ماهیچهای مخاط مری  ،از نوع صاف هستند و به صورت غیر ارادی منقبض میشوند.
 )2همه ـ بافتهای پوششی توسط بافتی با ماد ه زمینهای شفاف ،بیرنگ ،چسبنده و مخلوطی از انواعی از مولکولهای درشت پشتیبانی میشود.
 )3برخی ـ مژکدار در نای و نایژه ،در الیه مخاطی و بر روی شبکهای از رشتههای پروتئینی قرار دارند.

 )4برخی ـ نوع دوم دیواره حبابکها که ظاهری کامال ً متفاوت با بقیه یاختهها دارند ،عامل سطح فعال (سورفاکتانت) را ترشح میکنند.
160.در انسان بخشی از لوله گوارش
 )1که بلع به صورت غیر ارادی از آن آغاز میشود ،در ابتدا و انتهای خود بنداره دارد.
 )2که عبور غذا از آن منجربه مهار شدن فعالیت مرکز تنفس میشود ،حرکات کرمی آن غذا را وارد مری میکند.
 )3که با ورود مدفوع به آن انعکاس دفع به راه میافتد ،به راست روده متصل میشود.
 )4که قویترین و متنوعترین پروتئازها را تولید میکند ،ترشحات درونریز آن در تنظیم قندخون نقش دارد.
	161.چند مورد ،در ارتباط با انسان عبارت زیر را بطور صحیح تکمیل میکنند؟
«در پی نوعی بیماری گوارشی که به علت پروتئین گندم بخشی از مخاط روده تخریب میشود ،ترشح هورمون
مییابد و

از نوعی غده درونریز افزایش

»

الف) پاراتیروئیدی ـ برداشت کلسیم از یاختههای استخوانی افزایش مییابد.
ب) اریتروپویتین ـ مغز زرد مجرای مرکزی استخوانهای دراز میتواند به مغز قرمز تبدیل شود.
ج) محرک تیروئیدی ـ منجر به بزرگ شدن غدهی تیروئید (گواتر) میشود.
د) کلسیتونین ـ از برداشت کلسیم از استخوان جلوگیری میکند.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4
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162.کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت ِ زیر مناسب است؟
« آن دسته از تارهای ماهیچهی اسکلتی که

در آنها بیشتر از سایر تارهاست،

»

 )1فعالیت آنزیم تجزیهکنندهی  ATPسر میوزین ـ در مقابل خستگی مقاومت بیشتری دارند.
 )2سرعت آزادشدن یونهای کلسیم از شبکهی آندوپالسمی ـ با سرعت تندتری رشتههای میوزین خود را کوتاه میکنند.
 )3تعداد مولکولهای دنای سیتوپال7سمی ـ مقدار پروتئین ذخیرهکنندهی اکسیژن در مویرگهای خونی آنها بیشتر است.
 )4مقدار انرژی آزادشده از مواد مغذی ـ فعالیت آنزیم کربنیک انیدراز در مویرگهای خونی آنها بیشتر است.
163.در طول مراحل تقسیم یاختهای ،در یک سلول

قبل از

 )1لنفوسیت Bانسان ،کشیده شدن کروموزومهای تک کروماتیدی به قطبین هسته ـ تخریب رشتههای دوک آغاز میشود.
 )2پارانشیم ذرت ،ساخت پروتئینها و مضاعف شدن میتوکندریها ـ ناپدید شدن پوشش هسته و شبکه آندوپالسمی صورت میگیرد.
 )3لنفوسیت خاطره انسان ،تشکیل شیار تقسیم یاختهای ـ تجزیه پروتئین اتصالی در ناحیه سانترومر آغاز میشود.
 )4مریستم رأسی ذرت ،تجمع ریزکیسههای پیشساز تیغٔه میانی ـ تبدیل کروموزوم به کروماتین آغاز میشود
164.بهطور معمول ،کدام عبارت دربارٔه همٔه مهرهدارانی صادق است که کارایی تنفس آنها نسبت به پستانداران افزایش یافته است؟
 )1برای افزایش کارایی تنفس درون ششهای خود دارای ساختارهایی به نام کیسههای هوادار هستند.
 )2نمک اضافی را از طریق غدد نمکی نزدیک چشم یا زبان به بیرون میرانند.
 )3با بازجذب زیاد آب در کلیهها ،فشار اسمزی مایعات بدن را تنظیم میکنند.
 )4در بخش حجیم انتهای مری ،مواد غذایی را ذخیره مینمایند.
	165.چند مورد ،در ارتباط با انسان صحیح است؟
الف) به دنبال کمکاری تیروئید ،تراکم  K درون یاختههای عصبی کاهش مییابد.
ب) به دنبال تنشهای مداوم و طوالنی مدت ،مقدار ترشح گلوکاگون از لوزالمعده کاهش مییابد.
ج) به دنبال کمکاری غده پاراتیروئید ،عمل گرٔه ضربانساز قلب مختل و با کاهش تولید ترومبین ،زمان انعقاد افزایش مییابد.
د) به دنبال هر اختالل در بخشهای درونریز لوزالمعده ،تراکم  Na در یاختههای عصبی کاهش مییابد.
1 )1

3 )3

2 )2

166.چند مورد ،در ارتباط با انسان صحیح است؟ «در نوعی بیماری مربوط به

4 )4

»

الف) پ ُر کاری غده فوق کلیه ،میزان فشار اسمزی خون کاهش و بخشهایی از بدن متورم میگردد.
ب) کم کاری کبد ،میزان اوره خون پایین و میزان آمونیاک خون باال میرود.
ج) خود ایمنی ،فشار اسمزی خون افزایش و بر اثر تجزیه چربیها  pHخون کاهش مییابد.
د) کم کاری غده فوق کلیه ،مقدار زیادی از آب نوشیده شده ،دفع میگردد.
1 )1

3 )3

2 )2

167.چند مورد برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ «پیراپوست (پریدرم)

4 )4
است»

وسیعترین بخش تنه یک درخت ده ساله ،فاقد

الف) همانند ـ یاخته همراه برای کمک به حمل شیره پرورده
ب) برخالف ـ تراکئید و عنصر آوندی برای هدایت شیرٔه خام
ج) برخالف ـ یاختههای سرالد (مریستم) پسین سازنده یاختههای پارانشیمی

د) همانند ـ یاختههای کُرک و نگهبان روزنه هوایی
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

168.کدام عبارت در مورد دستگاه گوارش انسان صحیح است؟
 )1خون هر اندام مرتبط به لوله گوارش از طریق سیاهرگ باب وارد کبد میشود.
 )2هر اندامی که خون آن وارد سیاهرگ باب میشود بخشی از دستگاه گوارش محسوب میشود.
 )3سیاهرگ باب پس از عبور از بخش جلویی دوازدهه وارد کبد میشود.
 )4محل اتصال کولون باالرو به کولون افقیرو ،باالتر از محل اتصال کولون افقی رو به کولون پایینرو قرار میگیرد.
169.کدام عبارت مقابل را به طور نامناسب کامل میکند؟ «در انسان

 ،بر مقدار قند پالسما(خوناب) افزوده میشود و

 )1به دنبال تنشهای مداوم و طوالنی مدت ،ـ میتواند منجر به تحلیل و ضعف ماهیچه اسکلتی و سیستم ایمنی شود.
 )2به دنبال پاسخهای کوتاهمدت در شرایط تنشزا ـ ترشح گلوکاگون کاهش مییابد و نایژکها باز میشوند.
 )3نوعی بیماری خود ایمنی مبتال گردیده است ـ مقدار بیگانهخواری ماکروفاژها کاهش مییابد.
 )4افزایش نوعی هورمون از غدهای زیر و موازی معده ـ بر مقدار گلیکوژن یاختههای کبدی افزوده میشود.
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»

نومزآآ
170.با توجه به بیماریهای کمخونی داسیشکل ،در صورت ازدواج مردی مقاوم نسبت به ماالریا با هر زن سالمی ،تولد چند مورد زیر ممکن است؟
الف) پسری مقاوم نسبت به انگل ماالریا

ب) پسری که در معرض خطر ابتال به بیماری ماالریا و دارای گویچههای قرمز کامال ًطبیعی
ج) دختری حساس نسبت به کمبود اکسیژن محیط

د) پسری تماما ً دارای گویچههای قرمز غیرطبیعی و بسیار حساس نسبت به کمبود اکسیژن محیط
3 )1

4 )2

2 )4

1 )3

	171.کدام عبارت زیر را بهطور نامناسب کامل میکند؟
«در فردی که به نوعی

مبتال گردیده است ،بر مقدار اوره خون افزوده میشود و

»

 )1کمترشحی انسولین ـ بر مقدار حجم ادرار افزوده میشود.
 )2پرکاری قشر فوقکلیوی ـ ترشح گلوکاگون از جزایر النگرهانس کاهش مییابد.
 )3کمکاری کبد ـ و مقدار  HDLو  LDLدر خون افزایش مییابد.
 )4نارسایی کلیه ـ فشار اسمزی خون کاهش و عالئمی از خیز مشاهده میشود.
172.در ارتباط با تحریکهای ایجاد شده در بخشهای مختلف قلب انسان ،چند مورد ،عبارت زیر را به طور مناسب کامل میکند؟
«به طور معمول در انسان ،زمانی که موج الکتریکی

منتقل میشود.

اﻟﻒ

د

».

الف) به تعداد زیادی از سلولهای دیوارٔه دهلیزها – دریچه «الف» باز میشود و ورود خون روشن به بطن چپ آغاز میشود.
ه «د» باز و ورود خون روشن به سرخرگ ششی آغاز میشود.
ب) از گر ه دهلیزی بطنی به الیه عایق بین دهلیزها و بطنها  -دریچ 
ج

ج) به گره دهلیزی بطنی – دریچهی «ج» بسته است و مانع ورود خون روشن به آئورت میشود.
د) به رشتههای شبکهی هادی بین دو گره – خون تیره از طریق دریچهی «ب» وارد بطن راست میشود.
1 )1

3 )3

2 )2

ب
4 )4

173.کدام عبارت نادرست است؟ «در جزایر النگرهانس در طی فرایند ترجمه ،هنگام سنتز زنجیره  Cانسولین در پی

»

 )1برقراری رابطه مکملی رِنای حامل اولین آمینواسید آن با کدون خود  ،با افزوده شدن زیرواحد بزرگ رِناتن ساختار رِناتن کامل میشود.
 )2هربار حرکت ریبوزوم ،یک رنای ناقل بدون آمینواسید در جایگاه  Eقرار گرفته و از این جایگاه ریبوزوم را ترک میکند.

 )3هر بار حرکت ریبوزوم ،جایگاه  Aخالی میشود و آنتیکدون یک رنای ناقل با کدون خود در جایگاه  Aمکمل میشود.
 )4تشکیل هر پیوند پپتیدی ،رناتن به اندازه یک رمزه به سوی رمزه پایان پیش میرود.
174.در تنفس یاخته ماهیچهای انسان به هنگام تبدیل یک ترکیب قندی سه کربنی فسفاته به منظور تولید استیلکوآنزیم  ، Aکدام مورد به ترتیب تولید و
مصرف میشود؟
2 ADP , 1NADH )1

1NAD+ , 2 ADP )3

2 NAD+ , 2 ATP )2

2 NADH , 1CO2 )4

	175.در نوعی جانور مهرهدار ،برخی یونها از طریق یاختههای ویژه سطوح تنفسی دفع میشوند .کدام عبارت درباره این جانور صحیح است؟
گ پشتی که از رگهای خارج شده از اعضای تنفسی بدن تشکیل شده ،منشعب میشود.
 )1سرخرگ کلیه از سرخر 
 )2مویرگهای دستگاه تنفس ،رابط بین سرخرگ و سیاهرگ هستند.
 )3فشار خون گردش ریوی در آنها ،کمتر از فشار خون گردش عمومی بدن است.
 )4سرخرگ خارج شده از قلب در اغلب بافتهای بدن ،شبکههای مویرگی را به وجود میآورد.
)(۱

176.با توجه به شکل مقابل ،کدام عبارت صحیح است؟
 )1بخش  ۲برخالف بخش  ،3در آینده در تشکیل جفت و بندناف نقش دارد.
 )۲بخش  ۴همانند بخش  ،۱در آینده بر قطر هر دو نوع رگ خونی آن افزوده میگردد.
 )۳بخش  1همانند بخش  ،2در آینده همواره باعث تداوم جسم زرد میشود.
 )۴بخش  3برخالف بخش  ،4در آینده همه بافتهای مختلف جنین را میسازد.

)(۳
)(۴
)(۲

177.در خانوادهای حاصل از ازدواج زن و مردی هر دو با گروه خونی یکسان ،که هر کدام یک دگره مربوط به عدم انعقاد خون و یک دگره فنیل کتونوریا دارند،
اگر فرزند اول آنها  A و فرزند دوم  B باشد ،تولد

ممکن است.

 )1دختری با محدودیت در خوردن شیر مادر و فاقد الل هموفیلی با گروه خونی شبیه فرزند اول
 )2پسری با اختالل انعقادی خون با گروه خونی  A+ناخالص و با توانایی تولید آنزیم تجزیه کننده فنیل آالنین
 )3دختری با اختالل انعقاد خون و فاقد الل بیماری فنیل کتونوریا با گره خونی شبیه یکی از والدین
 )4پسری سالم فاقد پروتئین و کربوهیدرات مربوط به گروه خونی
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178.کدام گزینه جمله مقابل را بطور نادرست تکمیل میکند؟ «در آناناس هنگامی که

در گیاه ذرت

»

 )1سلولهای نگهبان روزنه هوایی انبساط طولی دارند ـ کربن دیاکسید به صورت اسید چهارکربنی تثبیت میشوند.
 )2نوعی پروتئین  pHدرون تیالکوئید را کاهش میدهد ـ یاختههای میانبرگ CO2 ،به صورت اسیدی چهار کربنی تثبیت میشود

 )3از مقدار اسید چهارکربنی تثبیت شده کاسته میشود ـ فتوسیستم 2با تجزیه آب کمبود الکترون خود را جبران میکند.
 CO2 )4به صورت اسیدی چهار کربنی تثبیت میشود ـ با عبور  H+از مجموعهای پروتئینی میتواند  ATPتولید شود.

179.تصویر مقابل ،برش عرضی ساقه گروهی از گیاهان نهاندانه را نشان میدهد ،کدام مشخصه میتواند در مورد این گیاهان صحیح باشد؟
 )1بزرگترین بخش رویان مسئول انتقال مواد غذایی از آندوسپرم به دان هرُست درحال رشد است.
 )2بنالد آوندساز ،آوندهای چوبی پسین را به سمت داخل و آوندهای آبکش پسین را به سمت بیرون تولید میکند.
 )3هر یاخته که توانایی انجام لقاح را دارد ،حاصل میتوز است و تنها یک مجموعه کروموزوم دارد.
 )4لپههای هر دانه آن میتوانند بطور موقت مواد آلی را از مواد معدنی بسازند.
180.چند مورد از مورد زیر با یکدیگر برابر هستند؟
الف) تعداد هستههای هاپلوئید موجود در لوله گرده ذرت و تعداد جایگاههای ژنی صفت رنگ در ذرت
ب) تعداد یاختههای گرده رسیده آکاسیا و تعداد مجموعه کروموزومهای هر هسته یاختههای اندوخته دانه لوبیا
ج) تعداد حلقههای هر گل گیاه کدو و تعداد مجموعه کروموزومهای هر هسته یاختههای اندوخته دانه ذرت
د) تعداد حلقههای هر گل گیاه آلبالو و تعداد یاختههای دارای توانایی لقاح درون کیسه رویانی
1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

	181.در انسان بالغ ،چند عبارت زیر میتواند مشخصه اندامی باشد که در دوران جنینی ،یاختههای خون را میسازد و جزیی از دستگاه لنفی محسوب نمیشود؟
الف) سکرتین پس از ورود به خون و قبل از ورود به قلب از مویرگهای ناپیوسته با غشای پایه ناقص آن عبور میکند.
ب) در نوعی بیماری مربوط به کمکاری آن ،میزان اوره و لیپوپروتئینهای پر چگال خون کاهش مییابد.
ج) با ترشح نوعی پیک شیمیایی درونریز ،مصرف فولیک اسید برای تقسیم گویچههای خونی افزایش مییابد.
د) کلسترول و ویتامین  Aمیتواند از طریق سیاهرگ باب وارد آن شوند و از مویرگهای حفرهدار آن عبور کنند.
1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

182.در انسان بخشی از ساقهی مغز که نسبت به سایرین به بخشی از مغز که هنگام بلع و عبور غذا از حلق فعالیت مرکز تنفس را فعال میکند ،نزدیکتر
است ،چه مشخصهای دارد؟
 )1برجستگیهای چهارگانه بخشی از آن محسوب میشود و در فعالیتهای شنوایی ،بینایی و حرکت نقش دارد.
 )2منشاء اعصابی است که در انعکاس خم شدن دست پیامهایی سریع و غیر ارادی به ماهیچهها ارسال میکند.
 )3میتواند دم را خاتمه دهد و مدت زمان دم را تنظیم نماید و در هماهنگی دستگاه عصبی خود مختار نقش دارد.
 )4با دریافت پیام گیرندههای مفاصل و عضالت اسکلتی ،وضعیت بدن را تنظیم میکند.
183.کدام گزینه ،عبارت زیر را به طور مناسب کامل میکند؟
«قبل از ورود کیموس به بخشی از لوله گوارش انسان که قویترین آنزیمهای گوارشی ترشح میشوند،

»

 )1کربوهیدراتها به مونوساکاریدها تبدیل میشوند.
 )2لیپیدهای رژیم غذایی ،به طور کامل گوارش مییابند.
 )3تحت تأثیر پروتئازها ،پروتئینها به آمینواسیدها تجزیه میگردند.
 )4سلولهای پوششی سطحی و بعضی سلولهای غدد ،ماده مخاطی زیادی ترشح میکنند.
184.کدام گزینه ،صحیح است؟ «به طور طبیعی در گیاه ذرت ،همه اندامکهایی که

»

 )1دارای ترکیبات پاداکسنده (آنتیاکسیدان) هستند ،میتوانند از روی دِنا ()DNAی حلقوی خود ،نوکلئیکاسید خطی بسازند.
 )2کانال یونی به نام آنزیم ATPساز دارند ،میتوانند با رِناتنهای خود ،انواعی از پروتئینهای مورد نیاز خود را در مجاورت دِنای حلقوی بسازند.
 )3دارای کاروتنوئید هستند ،میتوانند انرژی الکترونهای برانگیخته آنتنهای نوری را به مرکز نوعی فتوسیستم منتقل کنند.

 )4با تجزیه نوری آب ،کمبود الکترون فتوسیستم  2را جبران میکنند ،در چرخه کالوین با آنزیم روبیسکو ،کربن دیاکسید را تثبیت میکنند.
	185.کدام نادرست است؟ «در غشاء تیالکوئید ،زنجیره انتقال الکترونی که

»

 )1باعث احیاء  P700میشود ،یکی از اجزای آن نوعی ترکیب آبدوست است که در سطح داخلی غشاء قرار دارد.
 )2باعث اکسایش  P700میشود ،الکترونها را فقط از سطح خارجی غشاء عبور میدهد.
 )3الکترونها را از سطح داخلی غشاء عبور میدهد ،الکترونها را به کلروفیل  aمرکز آنتنهای فتوسیستم 1انتقال میدهد.
 )4یکی از اجزای آن در فضای بین دو الیه فسفولیپیدی قرار دارد ،در پمپ کردن  H+از بستره به فضای درون تیالکوئید نقش دارد.
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نومزآآ
186.کدام گزینه در مورد فردی بالغ با گروه خونی  Rhمثبت ،که ناقل کمخونی داسیشکل است ،عبارت زیر را بطور صحیح تکمیل میکند؟
«هر یاخته خونی که دارای الل پروتئین  Dاست

»

 )1توسط یاختههای میلوئیدی در مغز قرمز استخوان تولید شده است.
 )2فقط هنگامی داسیشکل میشوند که مقدار اکسیژن محیط کم باشد.
 )3هنگام کاهش مقدار اکسیژن خون تحت تاثیر نوعی پیک شیمیایی بر مقدار تولید آنها افزوده میشود.
 )4ضمن گردش در خون ،میتوانند با دیاپدز از مویرگها خارج شوند و در بافتهای مختلف بدن پراکنده شوند
187.کدام عبارت در رابطه با نوعی جانور با طناب عصبی پشتی که رسوبی از نمکهای کلسیم در مهرههای آن یافت نمیشود ،صحیح است؟
 )1برخی یاختههایی که با پوشش ژالتینی کانال خط جانبی در تماس هستند فاقد مژک هستند
 )2تعداد تارهای عصبی ،عصب مربوط به خط جانبی در بخش جلویی بیشتر از بخش عقبی است.
 )3عصب بینایی از زیر و عصب بویایی از بخش جلویی ابتدا وارد مخ میشود.
 )4مقدار آب مینوشند حجم ادرار آنها کم و عالوه بر کلیهها دارای غدد راسترودهای هستند که نمک غلیظ را دفع میکنند.
188.چند مورد ،در ارتباط با انسان عبارت مقابل را بطور صحیح تکمیل میکنند؟ «به دنبال

و زمان انعقاد خون افزایش مییابد».

الف) انسداد مجاری صفراوی ،تولید پروترومبین کاهش مییابد
ب) کمکاری غده پاراتیروئید ،تولید ترومبین کاهش مییابد
ج) افزایش فعالیت بازوفیلها ،تولید فیبرین مختل میشود
د) هر نوع بیماری هموفیلی ،تولید فاکتور هشت انعقادی مختل میشود.
1 )1

2 )2

3 )3

189.کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت ِ مقابل نامناسب است؟ « فردی که به نوعی

4 )4
مبتال گردیده است ،میتواند

»

 )1کمکاری غده تیموس ـ مقاومت فرد در برابر ویروسها و مبارزه با سلولهای سرطانی کاهش یابد.
 )2پرکاری قشر غدهی فوقکلیه ـ قند خون افزایشیابد و احتمال حمله به یاختههای بخش پیوند شده افزایشیابد.
 )3بیماری که دستگاه ایمنی به یاختههای تولید کننده انسولین حمله میکند ـ ضعف ماهیچه اسکلتی و سیستم ایمنی مشاهده شود.
 )4ویروس  RNAدار که از طریق فرآوردههای خونی آلوده منتقل میشود ـ عملکرد لنفوسیتهای  Bو  Tرا مختل شود.
190.چند مورد در رابطه با آنزیمی که در ساختار ریبوزومهای روی شبکه آندوپالسمی نوعی جاندار تک سلولی قرار دارد و مسئول ایجاد پیوند پپتیدی است،
جمله زیر را بطور صحیح تکمیل میکند؟
«این ترکیب فقط

و به طور حتم این آنزیم

»

الف) درون هسته مستقیما ً از روی دنا سنتز میشود ـ در ساختار خود فاقد پیوند پپتیدی است.

ب) در سیتوپالسم فعالیت دارد ـ در پی فعالیت عوامل رونویسی و توسط نوعی آنزیم پروتئینی ساخته شده است.
ج) به صورت خطی و تک رشته سنتز میشود ـ در بین بازهای آلی ساختار خود فاقد پیوند فسفودیاستر است.
د) در مرحله طویل شدن ترجمه طی واکنش سنتز آبدهی ایجاد پیوند میکند ـ فاقد کدون آغاز و پایان است.
1 )1

2 )2

3 )3

	191.در باکتری اشریشاکالی ،با توجه به تنظیم بیان ژنهای مربوط به تجزیه

در پی

4 )4
متصل میشود.

 )1الکتوز  -تغییر شکل پروتئین مهار کننده ،رِنابسپاراز به توالی راهانداز

 )2مالتوز  -اتصال رِنابسپاراز به توالی راهانداز ،پروتئین فعال کننده به جایگاه خود
 )3الکتوز  -جدا شدن مهارکننده از اپراتور ،مهارکننده به نوعی دیساکارید

 )4مالتوز  -اتصال فعالکننده به جایگاه خود ،پروتئینهای فعال کننده به مالتوز
192.اگر ژن مربوط به نوعی پروتئین در سیانوباکتری دچار جهش کوچک از نوع

شود،

 )1جانشینی در کدون پایان ـ قطعا ً رونوشت حاصل از رونویسی ژن دستخوش تغییر و پروتئین حاصل بلندتر از حد طبیعی ساخته میشود.

 )2جانشینی بیمعنا ـ ممکن است ،تعداد پیوندهای فسفودیاستر موجود بر روی رنای حاصل بیشتر شود.
 )3اضافه شدن ـ ممکن است ،تعداد آمینواسیدهای پروتئین حاصل کمتر از پروتئین طبیعی شود.

 )4حذف شدن ـ قطعا ً تعداد پیوندهای پپتیدی تشکیل شده در پروتئین حاصل ،کمتر از حالت عادی خواهد بود.
193.فقط در نوعی از بیماریهای مطرحشده در بخش ژنتیک (فصل سوم) کتاب درسی ،با فرض اینکه مادر سالم و پدر بیمار باشد ،تولد
		
 )1پسری فاقد الل بیماری

 )2دختری فاقد الل بیماری

		
 )3دختری با ژنوتیپ شبیه مادر

 )4پسری با ژنوتیپ شبیه پدر

ممکن خواهد بود.
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هزار تست جامع زیستشناسی
194.چند مورد جمله مقابل را به طور صحیح تکمیل میکند « .در واکنشهای

نمیشود» .

برخالف

الف) چرخه کالوین ـ فرایند تنفس نوری و تخمیر الکلی ،دی اکسید کربن تولید
ب) تنفس نوری ـ مرحلهی اول تنفس سلولی و واکنشهای تیالکوئیدی فتوسنتز ADP ،مصرف
ی کالوین ADP ،تولید
ج) چرخهی کربس ـ مرحله بی هوازی تنفس و چرخه 
د) واکنشهای قندکافت ـ تنفس نوری و تولید اکسایشی  ، ATPاکسیژن مصرف
1 )1

2)2

3 )3

	195.کدام گزینه برای تکمیل عبارت مقابل نامناسب است؟ «آن دسته از ماهیانی که

4 )4
»

 )1مقدار نمک و یونهای سرخرگ پشتی از شکمی کمتر است ،حجم ادرار آنها کم و غلظت ادرار آنها زیاد است.
 )2بدن آنها با ماده مخاطی پوشیده شده است ،مقدار ترشح آلدسترون بیشتر و ترشح هورمون ضد ادراری کمتری دارند.
 )3حجم زیادی از آب را بصورت ادرار رقیق دفع میکنند ،معموال ً آب زیادی نمینوشند.

 )4از غدد راست رودهای سدیم دفع میکنند ،مقدار نمک و یونهای سرخرگ شکمی کمتر از سرخرگ پشتی است.
196.کدام گزینه عبارت زیر را بطور نامناسب تکمیل میکند؟
«در ذرت رنگ دانه ،صفتی با سه جایگاه ژنی و هر جایگاه دو الل دارد .و رنگ قرمز و سفید در دو آستانه طیف قرار دارند اگر ژنوتیپ یاختههای تولید کننده
گرده نارس  AAbbCCباشد ،در صورتی که ژنوتیپ یاختههای

به طور حتم

باشد ،در دانههای حاصله ،ژنوتیپ

است».

 )1بخشی از دانه که رویان را در برابر شرایط نامساعد محیطی حفظ میکند  aaBBccـ یاختههای ترشح کننده جیبرلین ـ AaBbCc
 )2نهنجی که مادگی بر روی آن قرار دارد  AaBBccـ بخشی که مانع رشد سریع دانه میشود ـ AaBBcc
 )3یاختههای تولید کننده جیبرلین  AaBbCcـ الیه گلوتندار که آنزیم آمیالز ترشح میکند ـ AaaBBbCcc
 )4خورش تولید کننده کیسه رویانی  AaBBccـ ارتباط رویان و گیاه مادر را ایجاد میکند ـ AaBbCc
197.کدام عبارت ،جملٔه زیر را بطور نادرست تکمیل میکند؟
»

«در غشاء درونی میتوکندری یک سلول نوروگلیا انسان ،ترکیبی که

 )۱از  NADHالکترون دریافت میکند ،ابتدا الکترونها را به ترکیبی انتقال میدهد که در تولید  FADنقش دارد.
 )۲از  FADH2الکترون دریافت میکند ،به ترکیبی الکترون میدهد که بدون صرف  ATPاز غلظت پروتونهای بخش داخلی میتوکندری میکاهد.
 )۳تنها راه پیشروی پروتونها به بخش داخلی میتوکندری است ،توانایی عبور الکترونهای  FADH2و  NADHرا ندارد.

 )۴در نهایت الکترونها را به اکسیژن منتقل میکند ،از ترکیبی الکترون میگیرد که با دو الیه فسفولیپید غشاء داخلی راکیزه در تماس است.
198.چند گزینه ،عبارت زیر را بطور نادرست تکمیل میکنند؟
« هورمونی که از نظر تأثیر بر

عمل میکند ،همانند تنظیم کننده رشد که باعث

»

میشود

 )1جوانهزنی دانهها مخالف جیبرلینها ـ تسریع و افزایش رسیدگی میوهها ـ در هنگام تنشهای محیطی افزایش مییابد.
 )2تولید میوههای بدون دانه همانند جیبرلین ـ ساقهزایی ـ بعد از قطع جوانه رأسی ،مقدارش در جوانه جانبی کاهش مییابد.
 )3مدت نگهداری برگها و میوهها مخالف اتیلن ـ ریشهزایی ـ رشد جوانههای جانبی گیاه را تحت تأثیر قرار میدهد.
 )4افزایش طول ساقه همانند جیبرلین و سیتوکینین ـ ایجاد الیه جدا کننده برگ ـ مانع رشد جوانههای جانبی میشود.
199.چند عبارت ،جمله زیر را بطور صحیح تکمیل میکند؟
«پس از ارتعاش استخوان چکشی بطور معمول در گوش انسان،

 ،قبل از

رخ میدهد».

الف) آزاد شدن نوعی پیک شیمیایی کوتاه ب ُرد از گیرندهها ـ باز شدن کانالهای یونی غشای یاختههای عصبی
ب) باز شدن کانالهای یونی غشای گیرندههای مژکدار ـ اتصال ناقلهای عصبی به کانالهای دریچهدار
ج) لرزش مایع درون بخش حلزونی ـ خم شدن مژکهای یاختههای عصبی
د) ارتعاش پرده انتهای مجرای گوش ـ لرزش استخوان رکابی و ارتعاش پرده بیضی
1 )1

2 )2

3 )3

200.کدام گزینه ،در رابطه با ریشه گیاهان عبارت مقابل را بطور صحیح تکمیل میکند؟ «در گیاه(هان)

4 )4
»

 )1گل جالیزی ،بخشی از مواد آلی موجود در شیره پرورده از آوند آبکش با انتقال فعال بار برداری و مصرف میشود.
سس برای دریافت مواد مغذی ،اندامهای مکنده به درون دستگاه آوندی گیاه میزبان نفوذ میکند.
ِ )2
 )3پروانهواران ،هر یاخته زنده که با انتقال فعال یونها را به درون آوند چوبی منتقل میکند ،در استوانه آوندی قرار دارد.
 )4گونرا ،سیانوباکتریهای همزیست که تثبیت نیتروژن انجام میدهند ،از محصوالت فتوسنتزی گیاه استفاده میکنند.
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نومزآآ
	201.کدام گزینه ،عبارت زیر را بطور صحیح تکمیل میکند؟
«در انسان بخشی از نفرون که

است».

 )1مواد بازجذب شده نسبت به سایر قسمتها بیشتر است ،همانند یاختههای پوششی روده باریک دارای پرزهای فراوان
 )2شکافهای فراوان برای ورود مواد به گردیزه دارند ،توسط شبکهی مویرگی با دو انتهای سرخرگی احاطه شده
 )3به لگنچه متصل است ،فاقد شبکه دور لولهای است و در هرمهای کلیه واقع شده
 )4که با تاثیر آلدوسترون باز جذب سدیم را آغاز میکند ،فاقد یاختههایی با رشتههای کوتاه و پا مانند فراوان
202.در همهی جاندارانی که به محرکهای محیطی پاسخ میدهند و توانایی سازش با محیط را دارند ،کدام عبارت ،درباره ساختار مولکولی که آمینواسید را
برای استفاده در پروتئینسازی به سمت رناتن میبرد ،و دارای توالی پادرمزه  UACاست ،صحیح است؟
 )1در پی اتصال عوامل رونویسی به راهانداز ساخته میشود و پس از رونویسی دچار تغییراتی میشود.
 )۲زنجیرههای آن روی هم تاخورده و بین بازهای مکمل میتواند پیوندهای هیدروژنی ایجاد شوند.
 )۳آنزیم ویژهای با صرف انرژی تنها آمینواسید متیونین را به نوکلئوتید انتهایی توالی پادرمزه (آنتیکدون) آن متصل میکند.

 )۴در پی استقرار آن در جایگاه  Aریبوزوم ،پیوند بین آمینواسید و رنای ناقل در جایگاه P
203.فقط در جاندارانی که امکان تنظیم بیان ژن از طریق

وجود دارد

شکسته میشود.

مشاهده میشود.

 )1اتصال عوامل رونویسی به توالی راهانداز ـ تغییر در پایداری (طول عمر) رنا یا پروتئین
 )2اتصال نوعی پروتئین به توالی اپراتور ـ رونویسی آخرین نوکلئوتید یک ژن در مرحله طویل شدن
 )3پیوستن پروتئینهایی به توالی افزاینده و ایجاد خمیدگی در دنا ـ رونویسی همزمان یک ژن توسط چندین عدد رِنابسپاراز

 )4فعالیت رناتنها در مجاورت کروموزوم – ساخت پروتئین به طور همزمان و پشت سر هم توسط مجموعهای از رناتنها از روی یک رنای پیک

204.در باکتری E.coli

کدام گزینه برای عبارت زیر مناسب است؟

«ترکیبی که به عنوان

شناخته میشود ،همواره

»

 )1مهار کننده – میل ترکیبی آن به الکتوز بیشتر از میل ترکیبی آن به توالی اپراتور است.
 )2محصول نهایی ژن اپران لک شناخته میشود  -در افزایش سرعت نوعی از واکنش های شیمیایی نقش دارد.
 )3محرک فعالیت  RNAپلیمراز یا عامل القا کننده اپران لک  -توسط آنزیمهای موجود در سیتوپالسم باکتری سنتز میشود.
 )4آنزیم رونویسی کنندهی ژنهای مربوط به تجزیه مالتوز و الکتوز  -عمل غیراختصاصی دارد.
	205.در چرخه زندگی

یاخته(های)

 )1گلمغربی تترا پلوئید ـ زایشی هنگام تشکیل تتراد ،میتواند بین فامینکهای غیرخواهری تبادل قطعه صورت بگیرد.
 )2گیاه کدو ـ سومین حلقه گل میتوانند ساختاری به نام کیسه رویانی با تعدادی یاخته در پی تقسیم میوز از یاخته خورش ایجاد شود.
 )3هر جانور حاصل از تولیدمثل جنسی ـ عدد کروموزومی گامتها با سلول مولدش متفاوت است.
 )4گیاه آلبالو ،در پی تقسیم ـ زایشی در سومین حلقه گل ،دو عدد اسپرم از یک نوع تشکیل میشود.
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هزار تست جامع زیستشناسی

cپاسخ نامه آزمون 1
 :»1« Hدقت کنید در صورت سؤال ذکر شده که غشای هسته

 :»3« Hدقـت کنیـد کـه همـه یاختههـای مـژکدار در نـای و نایـژه جـزء الیـه

دور یـک مجموعـه کرومـوزوم تشـکیل میشـود .در یاختههـای فولیکولـی تقسـیم

مخاطـی میباشـند و همچنیـن همـه یاختههـای بافـت پوششـی نـای و نایـژه در

میتوز رخ میدهد و غشای هسته دور دو مجموعٔه کروموزومی تشکیل میشود.

روی غشای پایه قرار دارند چون از نوع بافت پوششی یک الیه میباشند.

3156.

 :»2« Hدقت کنید که تقسـیم میوز  2یاختههای اووسـیت ثانویه در صورت

 :»4« Hهمٔه یاختههایی که در دیوارٔه حبابک از نوع دومی باشـند ،توانایی

لقاح و در لولٔه فالوپ رخ میدهد( .نه در تخمدان)

ترشح سورفاکتانت را دارند.

 :»3« Dتقسـیم میـوز  1اووسـیت اولیـه در درون تخمـدان رخ میدهـد .در
مرحلٔه تلوفاز میوز  1دور هر مجموعه کروموزوم غشای هسته تشکیل میشود

در ابتدای خود بنداره ندارد.

میشوند و کروموزومهای دوکروماتیدی که قبال ًفشرده شدهاند ،شروع به باز

میشود .حرکات کرمی حلق غذا را وارد مری میکند.

 :»4« Hدقت کنید در یک خانم بالغ یاختههای اووگونی تقسیم نمیشوند.

آغاز میشود.

و هسـتههای هاپلوئیـد پدیـد میآینـد .در همیـن مرحلـه دوک تقسـیم تخریـب
شدن میکنند.

D 4157.

« :»1پـل مغـزی در ترشـح اشـک و بـزاق نقـش دارد .در

 :»2« Dعبـور غـذا از حلـق منجـر بـه مهـار شـدن مرکـز تنفـس در بصلالنخـاع
 :»3« Hدقـت کنیـد کـه بـا ورود مدفـوع بـه خـود راسـت روده انعـکاس دفـع
 :»4« Hپانکراس قویترین و متنوعترین پروتئازها را تولید میکند .پانکراس

باالی پل مغز ،مغز میانی قرار دارد که برجستگیهای چهارگانه بخشی از مغز

جزء لولٔه گوارش نمیباشد.

میانی هستند.

 1161.
« Hالـف» :دقـت کنیـد کـه کلسـیم از مـادٔه زمینـهای اسـتخوانها توسـط

 :»2« Dپـل مغـزی بـا اثـر بـر بصلالنخـاع کـه مرکـز اصلـی تنفس میباشـد در
مـدت تنظیـم دم مؤثـر اسـت و پـل مغـزی در پاییـن و در مجـاور مغـز میانـی قـرار
دارد .مغز میانی در فعالیتهای شنوایی ،بینایی و حرکت نقش دارد.

D

« :»3بصلالنخـاع در شـروع بلـع در مهـار مرکـز تنفـس نقـش دارد.

بصلالنخـاع در بـاال و در مجـاور نخـاع قـرار دارد .نخـاع پیامهـای سـریع و
غیرارادی را به دستها ارسال میکند.

 :»4« Hتاالمـوس در پـردازش اولیـه و تقویـت اطالعـات حسـی نقـش دارد.
دقت کنید که تاالموس در ساقٔه مغز قرار ندارد.

4158.

«الف» و «هـ» دم عادی« ،ب» دم عمیق« ،د» بازدم عمیق

و «و» بازدم عادی میباشد.

D

«الـف» :در دم عـادی ،بـا ارسـال پیـام از مرکـز تنفـس بصلالنخـاع بـه

دیافراگـم ،یاختههـای ماهیچـهای دیافراگـم منقبـض شـده و کلسـیم از شـبکٔه
سارکوپالسمی آزاد میشود.

« Dب» :در حین دم با افزایش حجم قفسٔه سینه فشار از روی سیاهرگهای
قلـب برداشـته شـده و همچنیـن در اثـر کاهـش فشـار در قفسـه سـینه ،خـون
بیشتری به دهلیزها وارد میشود.

« Dج» :دقـت کنیـد کـه شـشها هیـچگاه از هـوا خالـی نمیشـوند و تبـادل

گازها چه در طی دم و چه در طی بازدم همواره رخ میدهد.

« Dد» :در هنـگام دم عمیـق ،زمانـی کـه بـه ماهیچههـای صـاف دیـوارٔه نایـژه و
نایژکها بیش از حد فشار وارد شود ،آنها به بصلالنخاع پیام ارسال میکنند.

1159.

 :»1« Dماهیچههـای مخاطـی در لولـه گـوارش همـواره صـاف

هستند و تحت تأثیر دستگاه اعصاب خودمختار بوده و غیرارادی میباشند.

 :»2« Hدر جاهای متعددی از حبابک ،بافت پوششی با مویرگ غشای پایٔه
مشترک دارد و با بافت پیوندی سست پشتیبانی نمیشود.
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2160.

 :»1« Hبلـع از حلـق بـه صـورت غیـرارادی آغـاز میشـود .حلـق

منظور صورت سؤال بیماری سلیاک میباشد.

هورمون پاراتیروئیدی برداشت میشود( .نه خود یاختههای استخوانی)

H

«ب» :اریتروپویتیـن از کبـد و کلیـه ترشـح میشـود .دقـت کنیـد کـه کبـد و

کلیه غدٔه درونریز محسوب نمیشوند.

« Dج» :در اثـر کاهـش بازجـذب یـد ،سـاخت هورمونهـای تیروئیدی کاهش
یافتـه و در اثـر آن سـاخت هورمونهـای محـرک تیروئیـدی افزایـش مییابـد و
باعث رشد بیشتر غده (گواتر) میشود.

H

«د» :دقت کنید که در اثر بیماری سـلیاک جذب کلسـیم کاهش یافته و

در اثر کاهش کلسیم خوناب ،ترشح هورمون کلسیتونین کاهش مییابد.

H 4162.

« :»1فعالیـت آنزیـم تجزیهکننـدٔه  ATPسـرمیوزین در

تارهـای تنـد بـه دلیـل حـرکات سـریعتر کـه در لحظـه انـرژی بیشتـری مصـرف
میکنـد ،بیشتـر از تارهـای کنـد اسـت .تارهـای تنـد نسـبت بـه تارهـای کنـد در
مقابل خستگی مقاومت کمتری دارند.

 :»2« Hدقـت کنیـد کـه طـول رشـتههای میوزیـن و اکتیـن در طـی انقبـاض
ماهیچه تغییری نمیکند.

 :»3« Hدر یاختههـای کنـد بـه دلیـل وجـود میتوکندریهـای بیشتـر ،نسـبت
بـه یاختههـای تنـد دنـای سیتوپالسـمی بیشتـری وجـود دارد .دقـت کنیـد کـه
میوگلوبین در سیتوپالسم ماهیچهها وجود دارد (نه مویرگهای خونی).

 :»4« Dدر یاختههای کند به دلیل تنفس هوازی بیشتر ،مقدار انرژی آزاد

شـده از مـواد مغـذی بیشتـر اسـت و بـه دلیـل تولیـد بیشتـر کربن دیاکسـید،
فعالیت آنزیم انیدراز کربنیک در مویرگهای خونی آنها بیشتر است.

H 4163.

« :»1دقـت کنیـد کـه کروموزومهـای تککروماتیـدی بـه

قطبین سلول منتقل میشوند( .نه هسته)

 :»2« Hسـاخت پروتئینها ،عوامل مورد نیاز برای تقسـیم و مضاعف شـدن
کروموزومها در مرحلٔه  G2و در قبل از مراحل تقسیم یاختهای رخ میدهد.

نومزآ همان خساپپ
 :»3« Hتشـکیل شـیار تقسـیم یاختـهای در مرحلـه تلوفـاز و تجزیـه پروتئیـن
اتصالی در ناحیٔه سانترومر در مرحلٔه آنافاز میتوز رخ میدهد.

 :»4« Dبا توجه به شکل کتاب تجمع ریزکیسههای پیشساز تیغٔه میانی در

مرحلٔه آنافاز رخ میدهد .طی تلوفاز کروموزومها به کروماتین تبدیل میشوند.

 3164.

پرنـدگان بـه علـت پـرواز ،نسـبت به سـایر مهـرهداران (ماهیها،

دوزیستان ،خزندگان و پستانداران) انرژی بیشتری مصرف میکنند .بنابراین
بـه اکسـیژن بیشتـری نیـاز دارنـد .علاوه بـر شـش دارای سـاختارهایی بـه نـام
کیسـههای هـوادار هسـتند کـه کارهـای تنفـس آنهـا را نسـبت بـه پسـتانداران
افزایش میدهند.

 :»1« Hکیسـههای هـوادار سـاختارهایی هسـتند کـه خـارج از شـشها قـرار
دارند (نه درون ششها).

 :»2« Hبرخـی خزنـدگان و پرنـدگان دریایـی و بیابانـی کـه آب دریـا یـا غـذای
نمکدار مصرف میکنند میتوانند نمک اضافه را از طریق غدد نمکی نزدیک

به چشم یا زبان به صورت قطرههای غلیظ دفع کنند.

 :»3« Dهمـه مهـرهداران کلیـه و نفـرون دارنـد .کلیـه در خزنـدگان و پرنـدگان
توانمندی زیادی در بازجذب آب دارند.

 :»4« Hچینـهدان بخـش حجیـم انتهـای مـری اسـت کـه در آن غـذا ذخیـره

و نـرم میشـود .پرنـدگان دانهخـوار چینـهدان دارنـد ،ولـی پرنـدگان گوشـتخوار
چینهدان ندارند.

 D 3165.

«الـف» :بـه دنبـال کـمکاری تیروئیـد ATP ،در دسـترس

یاختههـای عصبـی کاهـش یافتـه و فعالیـت پمـپ سـدیم ـ پتاسـیم در آنهـا

« Dج» :در دیابت نوع یک ،با افزایش گلوکز در خون ،فشار اسمزی افزایش
یافته و بر اثر تجزیٔه چربیها خون اسیدی شده و  pHآن کاهش مییابد.

« Hد» :با کاهش ترشح آلدوسترون از غدٔه فوق کلیه ،میزان بازجذب آب و
سدیم کاهش مییابد و آب زیادی دفع میشود.

 3167.

پیراپوسـت شـامل کامبیـوم چوبپنبهسـاز (نوعـی بافـت

مریسـتم) ،یاختـه حاصـل از آن (بافـت چوبپنبـه) کـه دارای عدسـک اسـت و
یاختههـای پارانشـیمی میباشـد .وسـیعترین بخـش تنـه درختان ،چوب پسـین
است ،که دارای یاختههای تراکئید و عنصر آوندی برای حمل شیرٔه خام است.

« Dالف» :در پیراپوست همانند چوب پسین ،یاختههای همراه آوند آبکشی
یافت نمیشوند.

D

«ب» :پیراپوسـت برخلاف وسـیعترین بخـش تنـه درختـان (چـوب پسـین)

فاقد تراکئید و عنصر آوندی است.

H

«ج» :در پیراپوسـت کامبیـوم چوبپنبهسـاز وجـود دارد .ایـن یاختههـا بـه

سـمت درون یاختههـای پارانشـیمی و بـه سـمت بیـرون یاختههایـی را میسـازد
کـه دیـوارٔه آنهـا بـه تدریـج چوبپنبـهای میشـود و در نتیجـه بافتـی بـه نـام
چوبپنبه را تشکیل میدهد.

D

«د» :پیراپوسـت بـه علـت داشـتن یاختههـای چوبپنبـهای شـده نسـبت

بـه گازهـا نفوذناپذیـر اسـت .زمانـی کـه پریـدرم به وجود میآید ،اپـیدرم از بین
مـیرود .در پریـدرم ،پوسـتک ،یاختههـای کُـرک و نگهبـان روزنـه هوایـی وجـود
ندارند ،چون این یاختهها منشأ اپیدرمی دارند.
 :»1« Hغـدد بزاقـی ،کبـد ،پانکـراس و کیسـه صفرا اندامهای

کاهش مییابد .در اثر کاهش فعالیت این پمپ ورود پتاسیم به یاخته کاهش

 3168.

یافته و تراکم پتاسیم درون این یاختهها کاهش مییابد.

مرتبط با لولٔه گوارش میباشند .خون غدد بزاقی وارد سیاهرگ باب نمیشود.

D

«ب» :بـه دنبـال تنشهـای طوالنـی مـدت و مـداوم ،ترشـح کورتیـزول بـه

خـون افزایـش یافتـه و در اثـر افزایـش کورتیـزول گلوکز خوناب افزایش مییابد.
هر عاملی که قند خون را افزایش دهد ،ترشح گلوکاگون را کاهش میدهد.

« Dج» :بـه دنبـال کـمکاری غـدٔه پاراتیروئیـد کلسـیم خونـاب کاهـش مییابـد

و بـه دنبـال کاهـش کلسـیم تبدیـل پروترومبیـن بـه ترومبیـن کاهـش و در رونـد
انعقـاد خـون اختلال ایجـاد میشـود و زمان انعقاد خـون افزایش مییابد .همٔه
انواع ماهیچهها دارای اکتین و میوزین و شبکٔه آندوپالسمی هستند و کلسیم
برای انقباض تمام انواع ماهیچهها الزم است.

H

«د» :اختلال در بخـش درونریـز لوزالمعـده میتوانـد منجـر بـه کاهـش

انسـولین یـا گلوکاگـون شـود .بـا کاهـش انسـولین ورود گلوکـز بـه یاختههـا و

سـوخت و سـاز یاختههـای عصبـی کاهـش مییابـد و در نتیجـه فعالیـت پمـپ
سـدیم ـ پتاسـیم کاهش مییابد و با کاهش خروج یون سـدیم ،تراکم  Na +در
یاختههـای عصبـی افزایـش مییابـد و بـه علـت کاهـش ورود پتاسـیم بـه داخـل
نورون ،پتاسیم داخل نورون کاهش مییابد.

 4166.

« Dالـف» :بـه دنبـال پـرکاری غدٔه فـوق کلیه به دنبال افزایش

کورتیزول ،تجزیٔه پروتئینها افزایش مییابد .با کاهش مقدار آلبومین پالسما
(نوعی پروتئین پالسما) مقدار فشار اسمزی پالسما کاهش مییابد .با کاهش
فشـار اسـمزی پالسـما سـرعت بازگشـت مایعـات از بافـت بـه خـون کاهـش
مییابد .در نتیجه بخشهایی از بدن متورم میشود.

« Dب» :با اختالل در یاختههای کبدی و مشکل در تبدیل آمونیاک به اوره
در کبد ،آمونیاک خون افزایش و اوره کاهش مییابد.

H

« :»2طحـال خـون خـود را بـه سـیاهرگ بـاب میریـزد امـا جـزء دسـتگاه

گوارش محسوب نمیشود.

 :»3« Dبـا توجـه بـه شـکل کتـاب ،سـیاهرگ بـاب بـا عبـور از بخـش جلویـی
دوازدهه خون تیره را وارد کبد میکند.

 :»4« Hبا توجه به شکل کتاب ،محل اتصال کولون پایینرو به کولون افقی
باالتر از محل اتصال کولون باالرو به کولون افقی میباشد.

 D 4169.

« :»1بـه دنبـال تنشهـای مـداوم و طوالنیمـدت ،ترشـح

کورتیـزول افزایـش یافتـه و بـا افزایـش کورتیـزول قنـد خـون و تجزیـه پروتئینهـا
افزایـش مییابـد .تجزیـه پروتئینهـا میتوانـد منجـر بـه ضعـف ماهیچههـای
اسکلتی و سرکوب سیستم ایمنی شود.

D

« :»2در صـورت پاسـخهای کوتاهمـدت در شـرایط تنـشزا و ترشـح

اپینفریـن و نوراپینفریـن گلوکـز موجـود در خـون افزایـش یافتـه و بـا افزایـش
گلوکـز در خـون ،ترشـح گلوکاگـون کاهـش مییابـد .اپینفریـن و نوراپینفریـن
سبب میشوند نایژکها در ششها باز شوند.

 :»3« Dدر اثر دیابت نوع یک که نوعی بیماری خودایمنی است ،گلوکز خون
افزایـش مییابـد .در دیابـت بـر اثـر تجزیـه پروتئینهـا بـرای تولیـد انرژی سیسـتم
ایمنی سرکوب میشود و مقدار بیگانهخواری ماکروفاژها کاهش مییابد.

 :»4« Hترشـح گلوکاگـون از لوزالمعـده سـبب افزایـش گلوکـز خـون میشـود.
دقـت کنیـد کـه گلوکاگـون سـبب تجزیـه گلیکـوژن یاختههـای کبـدی شـده و از
مقدار گلیکوژن یاختههای کبدی میکاهد.
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هزار تست جامع زیستشناسی
ژنوتیپ مردی مقاوم نسـبت به ماالریا  Ssاسـت ،زن سـالم دو

 :»3« Dچـون پـس از زنجیـرٔه  ،Cزنجیـرٔه  Aقـرار دارد ،مرحلـه پایـان ترجمـه

نـوع ژنوتیـپ دارد کـه میتوانـد  SSو یـا  Ssباشـد .در هـر دو حالـت فرزنـد آنهـا

برای زنجیرٔه  Cرخ نمیدهد و طی هر حرکت رنایی ناقل وارد بخش  Aمیشود.

 1170.

میتواند  SSو یا  Ssباشد .ولی فقط در صورتی که مادر ناقل باشد فرزند بیمار
یعنی  ssمتولد میشود.

« Dالـف»« ،ب» و «ج» :اگـر مـادر چـه  SSو چـه  Ssدر نظـر بگیریـم پسـری
مقـاوم نسـبت بـه انـگل ماالریـا ( )Ssو پسـری SSکـه در معـرض خطـر ابتلا بـه
بیماری ماالریا و دارای گویچههای قرمز کامال ًطبیعی و دختری  Ssکه حساس
نسبت به کمبود اکسیژن محیط است متولد میشود.

« Hد» :اگـر مـادر  SSباشـد پسـری  ssیعنـی مبتلا بـه کمخونـی داسیشـکل

تمامـا ً دارای گویچههـای قرمـز غیرطبیعـی و بسـیار حسـاس نسـبت بـه کمبـود
اکسیژن محیط است متولد نمیشود.

 3171.

 :»1« Dکاهـش ترشـح انسـولین بـا افزایـش تجزیـه پروتئیـن

سـبب افزایـش غلظـت اوره در خـون شـده و بـا دفـع گلوکـز و بـه دنبـال آن دفـع
آب سبب افزایش دفع ادرار نیز میگردد.

 :»2« Dافزایش ترشح کورتیزول از قشر فوق کلیه سبب افزیش گلوکز خون
و در نتیجـه کاهـش ترشـح گلوکاگـون از جزایـر النگرهانـس میشـود .افزایـش
ترشح کورتیزول با افزایش تجزیٔه پروتئینها سبب افزایش اورٔه خون میشود.

 :»3« Hدر صورت کمکاری کبد تولید  LDLو  HDLدر یاختههای کبدی نیز

کاهـش مییابـد و همچنیـن بـا اختلال در تبدیـل آمونیـاک بـه اوره ،مقـدار اورٔه
خون کاهش مییابد.

 :»4« Dدر نارسـایی کلیـه ممکـن اسـت پروتئیـن دفـع شـود و در پـی آن از
فشار اسمزی خون کاسته شده و در نتیجه سرعت برگشت آب میانبافتی به

خون کم شده و عالئمی از خیز مشاهده میشود.

 2172.

«الف» دریچٔه دولختی« ،ب» دریچٔه سه لختی« ،ج» دریچٔه

سینی آئورتی و «د» دریچٔه سینی ششی میباشد.

« Hالـف» :در هنـگام انقبـاض دهلیـز پیـام بـه تعـداد زیـادی از سـلولهای
دیـوارٔه دهلیـز منتقـل میشـود .دقـت کنیـد کـه دریچههـای دهلیـزی ـ بطنـی در
شروع استراحت عمومی باز میشوند (نه آغاز انقباض دهلیز).

H
« Dج» :در هنـگام انقبـاض دهلیزهـا پیـام بـه گـرٔه دهلیـزی ـ بطنـی منتقـل
«ب» :دقت کنید که به سرخرگ ششی خون تیره وارد میشود.

میشـود .در این هنگام دریچٔه سـینی آئورتی «ج» بسـته بوده و مانع از ورود
خون روشن به آئورت میشود.

« Dد» :در هنـگام انقبـاض دهلیزهـا پیـام از گـرٔه سینوسـی ـ دهلیـزی بـه گرٔه
دهلیزی ـ بطنی منتقل میشـود .در این هنگام خون تیره از طریق دریچٔه سـه

لختی از دهلیز راست وارد بطن راست میشود.

 1173.

اگـر بـه شـکل پیـش انسـولین دقـت کنیـد قبـل از زنجیـرٔه C

زنجیرٔه  Bو پس از آن زنجیرٔه  Aقرار دارد.

 :»1« Hچـون زنجیـرٔه  Cدر وسـط پلیپپتیـد قـرار دارد ،سـاخت آن در مرحلـه
طویـل شـدن رخ میدهـد و اولیـن آمینواسـید مربـوط بـه آن از طریـق بخـش A
ریبوزوم وارد میشود.

 :»2« Dبـا هـر بـار حرکـت ریبـوزوم رنـای ناقل فاقد آمینواسـید از جایگاه  Pبه
 Eمنتقل شده و از آنجا خارج میشود.
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 :»4« Dدر طـی پروتئینسـازی بـا تشـکیل هـر پیونـد پپتیـدی یـک حرکـت در

ریبـوزوم رخ میدهـد و ریبـوزوم بـه انـدازٔه یـک کـدون بـه جایـگاه پایـان ترجمـه
نزدیکتر میشود.

 2174.

هنـگام تبدیـل قنـد سـهکربنه یـک فسـفاته بـه پیـرووات2 ،

مولکول  ATPتولید و یک مولکول  NADHاز مولکول  NAD+تولید میشـود
و همچنیـن طـی تبدیـل پیـرووات ،یـک مولکـول  NAD+بـه  NADHتبدیـل
میشـود ،پـس در مجمـوع  2مولکـول  ATPو  NADHتولیـد و  2مولکـول ADP
و  NAD+مصـرف میشـود و همچنیـن طـی تبدیـل پیـرووات بـه اسـتیل یـک
مولکول  CO2تولید میشود.

 1175.

در ماهیان دریایی برخی یونها از طریق یاختههای آبشش و

برخی توسط کلیه به صورت ادرار غلیظ دفع میشوند.

 :»1« Dسـرخرگ پشـتی خارج شـده از آبشـش دارای خون روشـن بوده و به
همٔه اندام های بدن مانند کلیه خونرسانی میکند.

 :»2« Hدر دو طرف آبشش ماهی سرخرگ شکمی و پشتی وجود دارند.

 :»3« Hماهیهـا دارای گـردش خـون سـاده بـوده و فاقـد گـردش خـون ریـوی

و عمومی میباشند.

 :»4« Hسـرخرگ خـارج شـده از قلـب ماهـی دارای خـون تیـره بـوده و وارد
آبشش میشود( .نه اندامها)

 2176.

بخـش « »1کوریـون ،بخـش « »2آمنیـون ،بخش « »3یکی از

الیههای زاینده و بخش « »4بخش تبدیلشونده به بند ناف میباشد.

 :»1« Hآمنیون نقشی در تشکیل بند ناف و جفت ندارد.

 :»2« Dکوریـون هماننـد بنـد نـاف دارای سـرخرگ و سـیاهرگ اسـت .کـه بـا
افزایش سن حاملگی بر قطر رگهای آنها افزوده میشود.

 :»3« Hتنها کوریون با ترشح هورمون سبب تداوم جسم زرد و تداوم ترشح
پروژسترون از آن میشود.

 :»4« Hدقـت کنیـد کـه در شـکل یکـی از سـه الیـه زاینـدٔه جنینـی مشـخص
شده است .یکی از الیههای زاینده توانایی تولید همٔه بافتهای جنین را ندارد.

 3177.

ژنوتیپ پدر و مادر در گروه خونی ABDd × ABDd ،میباشـد

و همچنیـن ژنوتیـپ آنهـا در هموفیلـی  XH Xh × Xh Yو در فنیـل کتونوریـا
 Aa × Aaمیباشد.

 :»1« Dهمٔه دخترها الل هموفیلی را از پدر دریافت میکنند.

 :»2« Hدقت کنید که فرزندانی که گروه خونی  Aدارند ،دارای ژنوتیپ AA
بوده و خالص میباشند.

D

« :»3تولـد دختـری بـا ژنوتیـپ  AA ، Xh Xhو  ABدر ایـن خانـواده
+

ممکن است.

 :»4« Hدر این خانواده تولد فرد دارای گروه خونی  Oممکن نیست.
−

 1178.

 :»1« Hدر آناناس ( )CAMدر شب سلولهای نگهبان روزنه

انبسـاط طولـی دارنـد .دقـت کنیـد کـه در ذرت )  ( C4در روز CO2 ،بـه صـورت
اسید چهار کربنی تثبیت میشود.

نومزآ همان خساپپ
 :»2« Dفرآیندهـای مربـوط بـه فتوسـنتز در گیـاه آنانـاس در روز رخ میدهـد.

D

در این هنگام در گیاه ذرت نیز  CO2به صورت اسید چهار کربنی در یاختههای

گـردش بعـدی خـون میتوانـد وارد سـرخرگهای روده شـود و از طریـق آن وارد

میانبرگ رخ میدهد.

سیاهرگ باب شود و پس از مویرگهای خونی ناپیوسته در کبد عبور کند.

 :»3« Dمصـرف اسـید چهـار کربنـه در آنانـاس در روز رخ میدهـد .در ایـن
هنـگام واکنشهـای نـوری در ذرت نیـز فعـال بـوده و فتوسیسـتم  2با تجزیٔه آب
کمبود الکترون خود را جبران میکند.

 :»4« Dدر آنانـاس در شـب مولکـول  CO2بـه صـورت اسـید چهـار کربنـی
تثبیت میشود .در این هنگام در میتوکندریهای یاختههای ذرت با عبور H+
از مجموعٔه آنزیم ATPساز در غشای داخلی ،مولکول  ATPتولید میشود.

 1179.

تصویـر موجـود در صـورت سـؤال مربـوط بـه بـرش عرضی سـاقٔه

تکلپه میباشد.

«د» :کلسـترول و ویتامیـن  Aپـس از ورود بـه خـون از طریـق لنـف ،در

 3182.

مرکـز بلـع در بصلالنخـاع اسـت .کـه هنـگام بلـع و عبـور غـذا از

حلـق ،فعالیـت مرکـز تنفـس را کـه در نزدیکـی آن قـرار دارد مهـار میکنـد . .پل
مغزی نزدیکترین بخش ساقٔه مغز به بصلالنخاع میباشد.

 :»1« Hبرجسـتگیهای چهارگانه جزئی از مغز میانی بوده و در فعالیتهای
شنوایی ،بینایی و حرکت نقش دارد.

 :»2« Hاعصابی که در انعکاس خم شـدن دسـت به ماهیچهها پیام ارسـال
میکند ،از نخاع منشأ میگیرند .نخاع در نزدیکی بصلالنخاع است ولی جزء
ساقه مغز نیست.

 :»1« Dبزرگتریـن بخـش رویـان لپـه بـوده کـه مسـئول انتقـال مـواد غذایی از

 :»3« Dپـل مغـزی بـا تأثیـر بـر بصلالنخـاع میتوانـد مـدت زمان دم را تنظیم

آندوسپرم به دانهرست میباشد.

کنـد و دم را خاتمـه دهـد و همچنیـن مرکـز هماهنگـی اعصـاب خودمختـاری در

 :»2« Hدقت کنید که گیاهان تکلپهای رشد پسین ندارند.

پل مغزی و بصلالنخاع قرار دارند.

 :»3« Hیاختـه دوهسـتهای دارای توانایـی لقـاح بـوده و بیـش از یک مجموعه

 :»4« Hمخچـه بـا دریافـت پیـام از عضلات ،وضعیـت بـدن را تنظیم میکند.

کروموزوم دارد .همچنین در برخی گیاهان مانند گندم زراعی یاختههای تخمزا

مخچه جزء ساقه مغز نیست.

و اسپرم نیز بیش از یک مجموعه کروموزومی دارند.

 4183.
 »1« Hو « :»3دقـت کنیـد کـه تولیـد مونومـر از پروتئیـن و کربوهیـدرات تنهـا

 :»4« Hدقـت کنیـد کـه در بسـیاری از گیاهـان گلدار لپههـا از خـاک بیـرون

در رودٔه باریک قویترین آنزیمهای گوارشی ترشح میشوند.

میآینـد و فتوسـنتز میکننـد .مثلا ًدر ذرت کـه گیاهـی تکلپـهای اسـت رویـش

در رودٔه باریک رخ میدهد .پپسین و آمیالز توانایی تولید مونومر را ندارند.

لپهها غلط است.

 :»4« Dسلولهای پوششی سطحی در حفرات معده و یاختههای ترشحکنندٔه

دانـه زیرزمینـی بـوده و لپـه فتوسـنتز نمیکنـد و همچنیـن ذرت تکلپـه بـوده و

 4180.

« Dالف» :در لولٔه گردٔه ذرت سه هسته هاپلوئید وجود دارد

دو عـدد اسـپرم کـه از میتـوز یاختـه زایشـی تولیـد میشـوند .و یـک عـدد هسـته
یاختـه رویشـی کـه تولیـد لولـه گـرده کـرده اسـت .صفـت رنـگ ذرت دارای سـه
جایگاه ژنی است.

D

«ب» :دانـه گـردٔه رسـیده در نهاندانـگان دارای دو یاختـه رویشـی و زایشـی

میباشد .اندوختٔه دانه در لوبیا لپه بوده و دیپلوئید میباشد.

D

«ج» :هـر گل گیـاه کـدو سـه حلقـهای و ناکامـل تکجنسـی میباشـد .در

ذرت آندوسـپرم اندوختـه دانـه بـوده و دارای سـه مجموعـه کروموزومـی در هـر
هسته میباشد.

D

«د» :گل گیاه آلبالو کامل بوده و دارای چهار حلقه میباشـد .دو اسـپرم،

یاختـه تخـمزا و یاختـه دوهسـتهای در کیسـه رویانـی لقـاح میکننـد ،پـس چهـار
یاخته توانایی لقاح را دارند.

 3181.

کبد اندامی است که در دوران جنینی گویچٔه قرمز میسازد اما

ساختار لنفی ندارد.

 :»2« Hبخش اصلی گوارش لیپیدها در رودٔه باریک رخ میدهد.

مادٔه مخاطی در غدد معده توانایی تولید و ترشح مادٔه مخاطی را دارند.

 3184.

 :»1« Hترکیبات رنگی در کریچه و رنگدیسه پاداکسندهاند.

دقت کنید که کریچه دنا ندارد.

 :»2« Dاندامکهـای میتوکنـدری و کلروپالسـت کانـال یونـی بـه نـام آنزیـم
ATPسـاز دارنـد؛ در هـر دو اندامـک ،رناتنهـا در مجـاورت دنـای حلقـوی
پروتئینسازی کنند.

 :»3« Hکلروپالسـت و رنگدیسـه دارای کارتنوئید میباشـند .در رنگدیسـه
فرآیندهای فتوسنتز رخ نمیدهد.

 :»4« Hدر کلروپالست یاختههای میانبرگ ذرت ،تنها واکنشهای نوری فتوسنتز
رخ میدهد و تجزیٔه نوری آب رخ میدهد اما توانایی چرخٔه کالوین را ندارند.

 D 3185.

« :»1زنجیـرٔه انتقـال الکتـرون اول سـبب احیـاء P700

میشـود کـه پروتئیـن آخـر آن در سـطح داخلـی غشـا بـوده و در تمـاس با بخش
آبدوست غشا میباشد.

D

« :»2زنجیـرٔه انتقـال الکتـرون دوم سـبب اکسـایش  P700میشـود کـه

« Dالـف» :سـکرتین از روده وارد خـون میشـود .سـیاهرگهای خروجـی از

کامال ً در سطح خارجی غشای تیالکوئید قرار دارد.

بوده و دارای غشای پایٔه ناقص میباشد.

میدهـد .دقـت کنیـد ایـن زنجیـره الکترونهـا را بـه مرکـز واکنـش فتوسیسـتم 1

روده از طریق سیاهرگ باب واد کبد میشود  .مویرگهای خونی کبد ناپیوسته

 :»3« Hزنجیرٔه انتقال الکترون اول الکترونها را از سطح داخلی غشا عبور

« Dب» :با اختالل در یاختههای کبدی تبدیل آمونیاک به اوره و تولید LDL

(نه مرکز آنتن) انتقال میدهد.

« Hج» :دقـت کنیـد کـه گویچههـای خونـی هیـچگاه تقسـیم نمیشـوند بلکـه

قـرار دارد .پمـپ یونـی موجـود در زنجیـره اول سـبب پمـپ کردن  H+از بسـتره،

و  HDLکاهش مییابد.

اریتروپویتین روی یاختههای میلوئیدی تأثیر میگذارد.

 :»4« Dپروتئیـن اول زنجیـرٔه اول کاملا ًدر فضـای بیـن دو الیـه فسـفولیپیدی

به فضای درون تیالکوئید میشود.
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 4186.

دقـت کنیـد کـه از بیـن یاختههـای خونـی (گویچههـای قرمـز و

 4190.

گویچههـای سـفید) فقـط گویچههـای سـفید هسـته دارنـد و دارای الـل پروتئیـن

که در صورت سـؤال فقط ریبوزومهای موجود در روی شـبکٔه آندوپالسـمی مد

 Dمی باشند.

نظر قرار دارند .چون این تکسلولی اندامک دارد ،پس فقط یوکاریوتها مد

H

« :»1دقـت کنیـد کـه لنفوسـیتها نوعـی گویچـه سـفید بـوده و منشـأ

لنفوئیدی دارند.

H
 :»4« Dهمـه گویچههـای سـفید موجـود در خـون توانایـی دیاپـدز و عبـور از
« »2و « :»3گویچههای قرمز الل  Dو ژن ندارند.

دیوارٔه مویرگهای خونی را دارند.

 3187.

هـر جانـور بـا طنـاب عصبـی پشـتی بطـور حتـم نوعـی مهـرهدار

اسـت .ماهیهای غضروفی (مانند کوسـهماهی و سـفرهماهی) فاقد اسـتخوان
هستند و رسوبی از نمکهای کلسیم در مهرههای آن یافت نمیشود،

 :»1« Dدر خط جانبی یاختههایی که با پوشش ژالتینی کانال خط جانبی در
تماس هستند ،هسته مرکزی ندارند و هسته آنها در قاعده سلول قرار دارد.
برخی از این یاختهها پشتیبان هستند که فاقد مژک هستند و برخی دیگر به
ک دارند.
عنوان گیرنده مکانیکی هستند و مژ 

 :»2« Dدر خط جانبی ماهی تعداد تارهای عصبی ،در بخش جلویی بیشتر
از بخش عقبی است.

 :»3« Hعصب بینایی از زیر ابتدا وارد لوب بینایی و عصب بویایی از بخش

جلویی ابتدا وارد لوب بویایی میشود.

 :»4« Dماهیهـای غضروفـی کـه سـاکن آب شـور هسـتند ،علاوه بـر کلیههـا
دارای غدد راست رودهای هستند که محلول نمک غلیظ به روده ترشح میکنند.

 3188.

« Dالف» :به دنبال انسداد مجاری صفراوی ،جذب ویتامین

 Kکاهـش مییابـد و تولیـد پروترومبیـن کاهـش مییابـد و در نتیجـه آن زمـان

نظر هستند.

D

« Dب» :بـا کـمکاری غـدٔه پاراتیروئیـد ،کلسـیم خـون کاهـش یافتـه و تولیـد
ترومبین از پروترومبین کاهش مییابد.

« Dج» :بـا افزایـش فعالیـت بازوفیلهـا و تولیـد هپاریـن کـه نوعـی ضدانعقاد
میباشد ،تولید فیبرین از فیبرنیوژن کاهش یافته و در نتیجٔه آن زمان انعقاد
خون افزایش مییابد.

« Hد» :دقت کنید که شایعترین نوع بیماری هموفیلی مربوط به اختالل در
تولیـد فاکتـور هشـت انعقـاد میباشـد .پـس هـر نوع بیمـاری هموفیلی به دلیل
اختالل در تولید فاکتور هشت نیست.

 2189.

 :»1« Dکمکاری غدٔه تیموس سبب کاهش بلوغ لنفوسیتها

شده و در اثر آن مقاومت بدن در برابر ویروس و سرطان کاهش مییابد.

«الـف» و «ب» rRNA :موجـود در ایـن ریبوزومهـا در هسـته از روی

دنـا و طـی فعالیـت رونویسـی و توسـط رنابسـپاراز یـک سـاخته میشـود و در
سیتوپالسم فعالیت میکند.

« Dج» rRNA :تکرشـتهای و خطی بوده و پیوند فسـفو دیاسـتر بین قند و
فسفات قرار دارد (نه بازهای آلی).

« Dد» rRNA :در مرحلٔه طویل شدن ترجمه طی واکنش سنتز آبدهی بین
آمینواسیدها پیوند پپتیدی ایجاد میکند ،دقت کنید که  mRNAدارای کدون
آغاز و پایان میباشد.

  »1« D 1191.و H

« :»3پـس از اتصـال پروتئیـن مهارکننـده بـه

الکتوز و تغییر شـکل آن و جدا شـدن از اپراتور ،رنابسـپاراز شـروع به رونویسـی
میکنـد .دقـت کنیـد کـه در پـی جـدا شـدن مهارکننـده از اپراتـور و حرکـت
رنابسـپاراز ،رنابسـپاراز دیگـری بـه راهانـداز متصـل میشـوند و رونویسـی توسـط
چندین رنابسپاراز ادامه مییابد.

 :»2« Hابتـدا پروتئیـن فعالکننـده بـه جایـگاه خـود متصـل میشـود و سـپس
رنابسپاراز به توالی راهانداز اتصال مییابد.

 :»4« Hدقـت کنیـد کـه اتصـال فعالکننـده بـه مالتـوز قبـل از اتصـال آن بـه
جایگاه خود رخ میدهد.

 3192.

 :»1« Hجانشینی در کدون پایان میتواند تأثیری در بیان ژن

نداشته باشد .مثال ًاگر کدون  UAAبه  UAGو یا  UGAتبدیل شود ،چون هر

انعقاد خون افزایش مییابد.

سه کدون پایان هستند ،تأثیری در بیان ژن نخواهند داشت.

 :»2« Hدر جهش جانشینی بیمعنا رمز یک آمینواسید به رمز پایان ترجمه
تبدیل میشود .طول دنا ،طول رنا و تعداد پیوندهای فسفودیاستر موجود بر
روی رنای حاصل تغییر نمیکند.

 :»3« Dجهش اضافه شدن ،ممکن است باعث تغییر در چارچوب شود .در
اثـر تغییـر در چارچـوب ممکـن اسـت کـدون پایـان ترجمـه ایجـاد شـود کـه در ایـن
صورت تعداد آمینواسیدهای پروتئین حاصل کمتر از پروتئین طبیعی میشود.

 :»4« Hجهش حذف شدن میتواند باعث تغییر در چارچوب خواندن شود
و طول پروتئین حاصل میتواند کوتاهتر یا بلندتر از حد طبیعی ساخته شود.

 1193.

بیماریهـای وابسـته بـه  Xنهفتـه و اتـوزوم نهفتـه بیماریهـای

 :»2« Hدر پرکاری قشـر فوق کلیه ،سیسـتم ایمنی سـرکوب شـده و احتمال

مطـرح شـده در کتـاب هسـتند .بـا فـرض مـادر سـالم و پـدر بیمـار آمیزشهـای

شناسایی و حمله به بخش پیوند شده کاهش مییابد.

روبهرو در دو نوع بیماری محتمل است:

D

« :»3در دیابـت نـوع یـک دسـتگاه ایمنـی بـه یاختههـای درونریـز

تولیدکننـدٔه انسـولین حملـه میکنـد .در ایـن بیمـاری بـر اثـر تجزیـه پروتئینهـا
ضعف ماهیچهها و سرکوب سیستم ایمنی مشاهده میشود.

D

« HIV :»4ویـروس RNAداری اسـت کـه از طریـق فراوردههـای خونـی

منتقـل میشـود و بـا تأثیـر بـر لنفوسـیتهای  Tکمککننـده ،سـبب اختلال در
عملکرد لنفوسیتهای  Bو  Tمیشود.
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D

Aa × aa
XH Xh × Xh Y

« :»1همانطـور کـه مشـاهده میکنیـد در بیمـاری وابسـته بـه  Xپسـر

میتوانـد دارا یـا فاقـد الـل بیمـاری باشـد .امـا در بیماری اتـوزوم بهطور حتم یک
الـل بیمـاری را از پـدر دریافـت میکنـد .پـس اگـر پسـری فاقد الـل بیماری متولد
شود ،بهطور قطع صفت وابسته به  Xاست.

نومزآ همان خساپپ
 »3« ،»2« Hو « :»4همانطـور کـه در آمیزشهـای بـاال مشـاهده میکنیـد

 :»2« Dپروتئین بین پمپ اول و دوم از  FADH2الکترون دریافت میکند.

در هر دو حالت وابسته به  Xو اتوزوم دختری با ژنوتیپ شبیه مادر و پسری با

پمپـی کـه پـس از ایـن پروتئیـن قـرار دارد ،بـا مصـرف انـرژی الکتـرون  Hرا بـه

ژنوتیپ شبیه پدر محتمل میباشد و در هیچ کدام از دو حالت دختر فاقد الل

فضای بین دو غشا انتقال میدهد.

بیماری ممکن نیست ،زیرا بهطور حتم الل بیماری را از پدر دریافت میکند.

 4194.

« Dالـف» :در تنفـس نـوری و تخمیـر الکلـی بـر خلاف چرخـه

کالوین مولکول  CO2تولید میشود.

+

 :»3« Dمجموعٔه آنزیم ATPساز تنها راه پیشروی انتقال الکترون به بخش
داخلی میتوکندری میباشد .این مولکول توانایی انتقال الکترون را ندارد.

 :»4« Hپمـپ آخـر الکترونهـا را بـه اکسـیژن منتقـل میکنـد .پروتئیـن بیـن

« Dب» :در تنفـس نـوری بـر خلاف قنـد کافـت و واکنشهـای تیالکوئیـدی،

پمـپ دوم و سـوم تنهـا بـا الیـه خارجـی غشـای داخلـی میتوکنـدری در تمـاس

تولید  ATPو مصرف  ADPوجود ندارد.

است.

« Dج» :در چرخـه کربـس مصـرف  ATPوجـود نـدارد ،امـا در مرحلـه اول قنـد
کافت و چرخٔه کالوین تبدیل  ATPبه  ADPوجود دارد.

D

«د» :در تنفـس نـوری و زنجیـره انتقـال الکتـرون میتوکنـدری بـر خلاف

واکنشهای قند کافت اکسیژن مصرف میشود.

 4195.

 :»1« Dدر ماهیـان دریایـی برخـی یونهـا از طریـق آبشـش

 2198.

 :»1« Dآبسـیزیک اسـید در جوانهزنی مخالف جیبرلین عمل

میکند .اتیلن سـبب افزایش و تسـریع رسـیدگی میوهها میشـود .آبسـیزیک
اسیدها همانند اتیلن در هنگام تنشهای محیطی افزایش مییابد.

 :»2« Hاکسـین هماننـد جیبرلیـن بـر تولیـد میوههـای بدون دانه مؤثر اسـت.
اکسـین بـر خلاف سـیتوکینین بعـد از قطـع جوانـه رأسـی ،مقـدارش در جوانـه

دفع شـده و مقدار نمک و یونهای سـرخرگ پشـتی از شـکمی کمتر اسـت .در

جانبی کاهش مییابد .سیتوکینین عامل مؤثر بر ساقهزایی است.

 :»2« Dبـدن ماهیـان آب شـیرین بـا مـادٔه مخاطـی پوشـیده شـده اسـت .در

ن همانند اکسین
افزایش میدهد .اکسـین عامل ریشـهزایی اسـت .سـیتوکینی 

این جانوران حجم ادرار کم و غلظت آن زیاد است.

 :»3« Dسـیتوکینین بـر خلاف جیبرلیـن مـدت نگهـداری میوههـا و برگهـا را

این جانوران مقدار ادرار زیاد بوده و ترشح هورمون ضدادراری کمتر میباشد.

رشد جوانههای جانبی را تحت تأثیر قرار میدهد.

پس آلدوسترون بیشتری نیز ترشح می کنند.

میشـود .اتیلن سـبب ایجاد الیٔه جداکنندٔه برگ میشـود .اکسـین و اتیلن در

همچنین غلظت ادرار آنها کم بوده و مقدار نمک بیشتری بازجذب میکنند
 :»3« Dماهیان آب شیرین حجم زیادی از آب را به صورت ادرار رقیق دفع
میکنند .این ماهیان معموال ً آب زیادی نمینوشند.

H

« :»4در ماهیـان غضروفـی علاوه بـر کلیههـا ،غـدد راسـت رودهای نیـز

محلـول نمـک بسـیار غلیـظ را بـه روده ترشـح میکننـد .ایـن جانـوران مقـداری
نمـک و یـون از آبشـش دفـع میشـود ،پـس غلظـت نمـک و یونهـای سـرخرگ
پشتی از شکمی کمتر میباشد.

 D 4196.

« :»1اگـر پوسـته  aaBBccباشـد ،پـس ژنوتیـپ یاختـه

تخـمزای والـد مـاده  aBcمیباشـد .از لقـاح  ، AbC × aBcیاختـه تخـم AaBbCc
میباشـد ،رویان غالت در هنگام رویش جیبرلین را میسـازد که حاصل میتوز
یاختٔه تخم میباشد .ژنوتیپ پوستٔه دانه همان ژنوتیپ گیاه مادر است.

D

« :»2ژنوتیـپ پوسـته همـواره یکسـان بـا مادگـی والـد مـاده میباشـد ،پـس

ژنوتیپ هر دو  AaBBccمیباشد .پوستٔه دانه از رشد سریع دانه جلوگیری میکند.

 :»3« Dاگر رویان دارای ژنوتیپ  AaBbCcباشد ،چون اسپرم دارای ژنوتیپ
 AbCاست پس یاختٔه تخمزا ،ژنوتیپ  aBcدارد و یاختٔه ضمیمه که با تقسیم
خـود آندوسـپرم را بهوجـود مـیآورد ،از والـد مـاده دو مجموعه دریافت میکند،
ژنوتیپ  AaaBBbCccدارد.

 :»4« Hدر صـورت آمیـزش گیـاه مـادٔه  AaBBccمیتوانـد تخمزاهـای  ABCو
 aBCتولیـد شـود کـه در صـورت لقـاح بـا اسـپرم  ،AbCرویـان میتوانـد ژنوتیـپ

 AaBBCcو یا  AABBCcداشـته باشـد .دقت کنید که بخشـی که رویان را به
گیاه مادر متصل میکند ،حاصل میتوز تخم میباشد.

 4197.

 :»1« Dپمـپ اول الکترونهـای  NADHرا دریافـت میکنـد.

پروتئینـی کـه الکترونهـا را از پمـپ اول دریافـت میکنـد FADH2 ،را بـه FAD
تبدیل میکند.

 :»4« Dاکسـین هماننـد سـیتوکینین و جیبرلیـن سـبب افزایـش طـول سـاقه

فعالیتی مکمل ،مانع رشد جوانههای جانبی میشوند.

 2199.

« Dالـف» :دقـت کنیـد کـه ابتـدا بایـد گیرندههـای غیرعصبـی

مکانیکـی مولکـول ناقـل عصبـی را ترشـح کننـد و سـپس یاختههـای عصبـی
تحریک شوند.

« Dب» :ابتدا باید خود گیرندههای شنوایی پیام عصبی تولید کنند و سپس
از طریق ناقل عصبی آن را به یاختههای عصبی منتقل کنند.

« Hج» :دقت کنید گیرندههای مکانیکی مربوط به شنوایی عصبی نیستند.

« Hد» :بـه لفـظ پـس از ارتعـاش اسـتخوان چکشـی در صـورت سـؤال دقـت
کنید ـ لرزش پردٔه صماخ قبل از ارتعاش استخوان چکشی میباشد.

 1200.

 :»1« Dگیاه گل جالیز پس از دریافت مواد مغذی از گیاه میزبان

خود ،این مواد را از طریق آوندهای آبکش در سراسر خود به گردش درمیآورد.
سس ریشه ندارد.
 :»2« Hدقت کنید که گیاه ِ

 :»3« Hیاختههای زندٔه درون استوانٔه آوندی و درون پوست با انتقال فعال
یونها را وارد آوند چوبی میکنند .درون پوست جزء استوانٔه آوندی نمیباشد.

 :»4« Hدقت کنید سیانوباکترها در دمبرگ گیاه گونرا قرار دارند( .نه ریشه)

 H 4201.

« :»1یاختههـای لولـه پیچخـوردٔه نزدیـک دارای ریزپـرز

هستند (نه پرز).

 :»2« Hدقت کنید که شبکٔه مویرگی گلومرول با کپسول بومن احاطه شده
است( .نه برعکس)

 :»3« Hلولههای جمعکننده به لگنچه متصل هستند .لولٔه جمعکننده جزء
نفرون نمیباشد.

 :»4« Dلولٔه پیچخوردٔه نزدیک بازجذب سـدیم را آغاز میکند ،یاخته های با
رشتههای کوتاه و پا مانند ،پودوسیتها هستند که در کپسول بومن قرار دارند.
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 4202.

همـه جاندارانـی توانایـی سـازش بـا محیـط را دارنـد .رنـای ناقـل

مربوط به آمینواسید میتونین ،پادرمزٔه  UACدارد.

 :»1« Hدر پروکاریوتها عوامل رونویسی وجود ندارد.

 :»2« Hرنای ناقل تنها از یک زنجیرٔه نوکلئیک اسیدی ساخته شده است.

 :»3« Hدقت کنید جایگاه اتصال آمینواسید با آنتیکدون متفاوت میباشد.
 :»4« Dدر صورت وجود رنای ناقل مربوط به میتونین در جایگاه  ،Aمولکول
متصل به رنای ناقل در جایگاه  Pجدا شـده و به این آمینواسـید در جایگاه A
متصل میشود و پیوند پپتیدی صورت میگیرد.

 2203.

 :»1« Hدر یوکاریوتهـا اتصـال عوامـل رونویسـی بـه توالـی

راهانداز رخ میدهد .هم در یوکاریوتها و هم در پروکاریوت تغییر در پایداری
رنا و پروتئین مشاهده میشود.

D

اسـت و پروتئینهای مهارکننده به توالی اپراتور متصل اسـت .پس در صورت
وجـود گلوکـز میـل ترکیبـی آن بـه توالـی اپراتـور بیشـتر از میـل ترکیبـی آن بـه
الکتوز است.

 :»2« Dآنزیمهـا محصـول نهایـی ژن اپرانلـک میباشـند .آنزیـم هـا توانایـی
افزایش سرعت واکنشهای شیمیایی را دارند.

 :»3« Hالکتوز عامل القاکننده اپرانلک میباشد که در سیتوپالسم باکتری
تولید نمیشود بلکه از محیط خارجی وارد آن میگردد.

 :»4« Hهمٔه آنزیمها عمل اختصاصی دارند.

 H 2205.

« :»1یاختههـای زایشـی میتـوز میکننـد و تتـراد تشـکیل

نمیدهند.

« :»2تنهـا در پروکاریوتهـا اتصـال پروتئیـن مهارکننـده بـه اپراتـور رخ

 :»2« Dگیـاه کـدو تکجنسـی بـوده و میتوانـد نـر یـا مـاده باشـد .در صورتـی

میدهـد .هنگامـی رونویسـی آخریـن نوکلئوتیـد یـک ژن در مرحلٔه طویل شـدن

که ماده باشد در حلقٔه سوم آن از یاختٔه خورش ،چهار یاخته پدید میآید که

صـورت میگیـرد کـه رنـا از چندیـن ژن رونویسـی شـود .رونویسـی همزمـان از

یکی از آنها زنده مانده و کیسٔه رویانی را پدید میآورد.

چندین ژن تنها در پروکاریوتها رخ میدهد.

 :»3« Hتنهـا در یوکاریوتهـا پیوسـتن عوامـل رونویسـی بـه توالـی افزاینـده
رخ میدهـد .رونویسـی همزمـان یـک ژن توسـط چندیـن رنابسـپاراز هـم در
یوکاریوتها و هم در پروکاریوتها مشاهده میشود.

H

« :»4در پروکاریوتهـا فعالیـت رناتـن در مجـاورت کرومـوزوم مشـاهده

میشـود .سـاخت پروتئیـن بهطـور همزمـان توسـط مجموعـهای از رناتنهـا هـم
در پروکاریوتها و هم در یوکاریوتها مشاهده میگردد.
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 2204.

 :»1« Hدر حضور همزمان گلوکز و الکتوز اپران لک خاموش

 :»3« Hدر زنبـور عسـل نـر ،سـلولهای جنسـی حاصـل میتـوز بـوده و تعـداد
کروموزوم برابری با یاختٔه والد خود دارند.

 :»4« Hدقـت کنیـد کـه یاختـه زایشـی در لولـه گـرده در حلقه مادگی تقسـیم
میشود .گل آلبالو ،گلی کامل است و حلقٔه سوم آن پرچم میباشد.

نومزآزآ

cآزمون 16
156.در سطوح سازمانیابی حیات جانداران،

از لحاظ

با

هستند.

سطح ساختاری

 )1ماهیچههای اسکلتی ـ استخوانها ـ چهارمین ـ متفاوت
 )2بخش کیسهای دستگاه گوارش ـ غدٔه منفرد در زیر معده ـ سومین ـ مشابه
 )3گل مغربی دیپلوئید ـ گل مغربی تتراپلوئید ـ ششمین ـ متفاوت
 )4یاختههای پوششی مری ـ یاختههای میلینساز ـ دومین ـ مشابه
157.کدام گزینه جملٔه زیر را بهطور نادرست تکمیل میکند؟
«در گیاهانی که بیشترین گونههای گیاهی روی زمین را تشکیل میدهند ،درون کیسه گرده ،هر دانه گرده

به دنبال

»

 )1تکیاختهای ـ تشکیل ساختار چهار کروماتیدی و جدا شدن کروموزومهای همتا بهوجود میآید.
 )2دویاختهای ـ تقسیم رشتمان و تغییراتی در دیواره بهوجود میآید.
 )3تکیاختهای ـ ورود به مرحله وقفه دوم چرخه سلولی ،ساخت پروتئینها و عوامل موردنیاز برای تقسیم را افزایش میدهد.
 )4دویاختهای ـ تقسیم میتوز یاخته زایشی خود ،دو گامت نر ایجاد میکند.
158.در صورتی که در دانٔه بالغ ذرت ،ساختار

الل بارز برای صفت رنگ ذرت باشد ،در رابطه با این صفت

موادغذایی موجود در دانه ،دارای

میتوان گفت
 )1ذخیرهکنندٔه ـ  4ـ ژننمود یاختٔه رویشی موجود در دانٔه گردٔه رسیده در والد نر ممکن است  ABCباشد.
 )2انتقالدهندٔه ـ  4ـ یاختههای والد ماده ،ممکن است سفیدترین حالت ممکن را از خود بروز دهند.
 )3ذخیرهکنندٔه ـ  6ـ یاختههای والد نر ،ممکن است قرمزترین حالت ممکن را از خود نشان دهند.
 )4انتقالدهندٔه ـ  2ـ تخم ضمیمٔه تولیدشده در طی تولید این دانه حداقل دارای  2دگره بارز و حداکثر دارای  4دگره بارز میباشد.
159.کدام گزینه عبارت زیر را بهطور نادرست تکمیل میکند؟
«مولکولهای حاصل از تجزیه نوعی اسید که در طی فعالیت آنزیم انیدرازکربنیک تولید میشود ،ممکن است

»

 )1بدون مصرف انرژی رایج و قابل استفاده در یاخته ،توسط برخی پروتئینهای موجود در غشای داخلی میتوکندری جابهجا شود.
ف مانند گردیزه وارد محیط داخلی شود.
 )2طی فعالیت یاختههای دیوارٔه بخش قی 
 )3از یاختههای برونریز دستگاه گوارش به درون لولٔه گوارشی ترشح شود.
 )4با تحریک گیرندههایی در دستگاه عصبی مرکزی ،سبب تغییر در میزان فشار خون سرخرگی شود.
160.چند عبارت جملٔه زیر را بهطور نادرست تکمیل میکند؟
«هر ناقل عصبی که باعث تغییر پتانسیل الکتریکی یک نورون میشود بهطور قطع

»

الف) میتواند با ورود به یاختٔه پسسیناپسی سبب تغییر در فعالیت الکتریکی آن گردد.
ب) با باز کردن کانالهای دریچه دار سدیمی ،سبب ایجاد پتانسیل عمل می شود.
ج) از انتهای آکسون نورون پیشسیناپسی آن آزاد شده است.
د) توسط آنزیمهایی در فضای سیناپسی تجزیه میشود.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

	(161.در) یک مرد بالغ و سالم ،در همٔه یاختههای موجود در
 )۱خوناب ،آنزیمهایی در مادٔه زمینهای سیتوپالسم فرایند قندکافت را انجام میدهند.
 )۲ماهیچههای غیرارادی ،امکان مشاهدٔه دو نوع دگره برای صفت تکجایگاهی وابسته به جنس ممکن نیست.
 )۳غدد معده ،ترشحات آنها پس از عبور از فضای بینیاختهای ،وارد لولٔه گوارش میشود.
 )۴بافت عصبی ،جریان عصبی ،پس از تولید میتواند تنها در یک جهت هدایتشود.
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162.در رابطه با بخشی از لولٔه گوارش که

میتوان گفت

 )1موادغذایی باقیمانده را وارد راستروده میکند ـ توانایی ترشح آنزیمی به درون لولٔه گوارش ندارد.
 )2توانایی ترشح قویترین آنزیمها را به درون لولٔه گوارش دارد ـ پروتئازهای غیرفعال را با مجرایی مشترک با کیسٔه صفرا به دوازدهه وارد کند.
 )3در تماس موادغذایی قرار میگیرد ـ ممکن است در پی روشهای درمانی مانند شیمی درمانی آسیب ببیند.
 )4دارای سه الیه ماهیچه در دیوارٔه خود میباشد ـ طی کاهش فعالیت غدد درونریز موجود در آن ،ترشح گاسترین به درون آب میانبافتی کاهش یابد.
163.نوعی یاختٔه تک سلولی

می تواند

کند ،قطعا ً

 )1فتوسنتزکننده که ـ از الکترونهای ترکیبات معدنی استفاده ـ دارای رنگیزههای فتوسنتزی در غشای پالسمایی میباشد.
 )2که برای تولید ترکیبات آلی ـ از انرژی نور خورشید استفاده ـ میتواند در حین رونویسی در سیتوپالسم فرایند ترجمه را آغاز کند.
 )3تولیدکنندٔه آمونیاک که ـ در خاک زندگی ـ از مواد آلی در مادٔه زمینهای سیتوپالسم استفاده میکند.
 )4فتوسنتز کننده که ـ از کربن دیاکسید به عنوان منبع کربن استفاده ـ تمام مواد آلی مورد نیاز خود را تولید میکند.
164.هر جانور بالغ دارای

برخالف هر جانور بالغ فاقد آن

 )1بیشترین نسبت اندازٔه نسبی مغز به وزن بدن در مهرهداران ـ در مهرهداران ،بطنها در قلب بهطورکامل از یکدیگر جدا شدهاند.
 )2توانایی شناسایی آنتیژن عوامل بیگانه در مغز استخوان ـ یاختههای خونی خود را در مغز قرمز استخوان تولید میکند.
 )3قدرت تراوش خون از غشاها به کلیه ـ دارای سامانٔه گردشی خون بسته میباشد.
 )4توانایی تغییر تراکم اکسیژن خون موجود در دهلیز قبل از خروج از قلب ـ خون توسط سرخرگهایی از بطنها خارج میشود.
	165.هر ترکیب آلی ناپایدار حاصل از فعالیت آنزیم روبیسکو طی واکنشهایی
 )1سبب تولید کربندیاکسید در محلی غیر از محل تولید خود میشود.
 )2ترکیب پیشساز ریبولوزبیسفسفات را تولید میکند.
 )3با مصرف انرژی رایج و قابل استفاده در یاخته به قند سهکربنی تبدیل میشود.
 )4در مجاورت رناتنهای موجود در کلروپالست ساخته شده است.
166.در همٔه جانوران مهرهداری که میزان اندوختٔه تخمک

است میتوان گفت

 )1کم ـ هر استخوانی دارای هر دو نوع بافت اسفنجی و متراکم میباشد.
 )2زیاد ـ هر زادهای از لقاح گامتهای نر و ماده درون بدن جانور ماده انجام میشود.
 )3کم ـ خون خروجی از مویرگهای سطح تنفسی قبل از تغذیٔه اندامها وارد قلب میشود.
 )4زیاد ـ مغز و نخاع درون محفظهای استخوانی جای گرفته است.
167.چند مورد عبارت زیر را بهطور نادرست کامل میکند؟
«در حالت طبیعی درون تخمدان یک خانم بالغ ،در پی کوتاه شدن دوک تقسیم هر اووسیت

»

الف) کروموزومهای همساخت که هر یک دو کروماتیدی هستند از هم جدا میشوند و به سمت قطبین یاخته حرکت میکنند.
ب) با رسیدن کروموزومها به دو سوی یاخته ،پوشش هسته دور کروموزومهای تککروماتیدی تشکیل میشود.
ج) با تقسیم نامساوی هسته ،یک یاخته بزرگ و یک یاخته کوچکتر به وجود میآید.
د) تعدادی یاختههای دیپلوئید از سطح تخمدان خارج و وارد محوطه شکمی میشوند.
1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

168.کدام گزینه جملٔه زیر را بهطور نادرست تکمیل میکند؟
«در لوبیا ،تعداد کروموزومهای موجود در هر

با تعداد کروموزومهای موجود در

 )1دانٔه گردٔه رسیده ـ یاختٔه خورش در تخمک ،یکسان

 )2یاختٔه اندوخته دانه بالغ ـ با یاختههای زایشی یک دانٔه گردٔه رسیده ،متفاوت

 )3یاختٔه خورش ـ یاختٔه دوهستهای ،یکسان

 )4یاختٔه به وجودآمده در لولٔه گرده ـ یاختٔه پوستٔه دانه ،متفاوت

169.در دستگاه ایمنی

در قبل از ورود میکروب به محیط داخلی بدن و

فقط در بعد آن رخ میدهد.

 )1ترشح مادهای با  pHبسیار پایین ـ ترشح نوعی پروتئین از یاختهها
 )2ترشحات غدد بزاقی در دهان ـ فاگوسیتوز میکروبهای خون توسط همٔه بیگانهخوارها
 )3خروج موادغذایی موجود در معده از دهان ـ افزایش دمای بدن توسط مرکزی در مغز
 )4ترشح مایعی در سطح قرنیٔه چشم ـ خروج مواد خارجی وارد شده به نای
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است».

نومزآزآ
170.کدام گزینه در رابطه با جهش و محل وقوع آن در ژنگان انسان سالم و بالغ درست است؟
 )1طبق قرارداد ،ژنگان شامل  22کروموزوم غیرجنسی و فامتنهای جنسی  Xو Yو دنای راکیزه میباشد.
 )2در هر یاختٔه هستهداری ،ایجاد جهش در هر بخش از دنا ،حداقل فعالیت یک نوع آنزیم بسپاراز را تغییر میدهد.
 )3جهش حذف نوعی جهش کوچک است که حداقل یک نوکلئوتید را در دنا تغییر میدهد.
 )4در همٔه گیاهان در دانٔه گردٔه رسیده ،نمیتوان برخی جهشهای ساختاری را مشاهده کرد.
	 171.در یک زن بالغ و سالم ،برخی هورمونهای محرک مترشحه از بخش پیشین زیرمغزی ترشح می شوند
 )1ممکن است در یاختههای برونریز دارای گیرندٔه اختصاصی باشند.
 )2تحت تأثیر هورمونهای آزادکننده و مهارکننده قرار میگیرند.
 )3با وجود تنظیم کار غدههای جنسی ،در یاختههای دیوارٔه رحم دارای گیرنده نیستند.
 )4در یاختههایی با فضای بین سلولی اندک که روی غشای پایه مستقر هستند ،گیرنده اختصاصی دارند.
172.کدام گزینه عبارت زیر را بهطور درست تکمیل میکند؟
الیه از خارج در دیواره بخش هادی تنفسی،

«در یک انسان سالم و بالغ،

»

 )1سومین ـ توانایی ترشح مادهای به درون نای و نایژه را ندارد.
 )2دومین ـ در مجاورت تیموس ،فاقد الیٔه غضروفی میباشد.
 )3چهارمین ـ در اواخر دوران جنینی شروع به ساخت سورفاکتانت میکند.
 )4اولین ـ دارای تعداد یاختههای کمتری نسبت به بافت پیوندی سست میباشد.
173.کدام گزینه جملٔه زیر را بهطور درست تکمیل میکند؟
«هر جانوری که

»

بهطور حتم

 )1در تولیدمثل جنسی شرکت میکند ـ میتواند در آنافاز  ،Iکروموزومهای همتا را از هم جدا کند.
 )2حاصل لقاح بین دو گامت نر و ماده باشد ـ در آن احتمال نر و ماده شدن آن برابر است.
 )3بکرزایی میکند ـ توانایی تبادل قطعه بین کروموزومهای همتا را دارد.
 )4حاصل تولیدمثل جنسی است ـ در پی تقسیم میوز گامت تولید میکند.
174.کدام گزینه جملٔه زیر را بهطور نادرستی تکمیل میکند؟
«در انسان گیرندههایی که

»

 )1به تغییر طول ماهیچه حساساند ،همانند گیرندههای بخش دهلیزی گوش در حفظ تعادل نقش دارند.
 )2سازش پیدا نمیکنند ،بخشی از یاختٔه عصبیاند و در بخشهای گوناگون بدن قرار دارند.
 )3انتهای دندریت آنها با غالف پیوندی احاطه نشده است ،بهطور قطع گیرنده درد هستند.
 )4مربوط به حس درد هستند ،همانند گیرندههای فشار در پوست ،بخشی از یک یاخته عصبیاند.
	175.چند مورد عبارت زیر را بهطور نادرست کامل میکند؟
در سلولهای کبدی بدن انسان سالم و بالغ

آنزیمهایی که در

دخالت دارند،

الف) برخی ـ انجام واکنشهای موجود در هسته ـ طی فرایند ترجمه در مادٔه زمینهای سیتوپالسم تولید میشوند.
ب) همٔه ـ تولید  ATPبه روش پیشماده ـ در مادٔه زمینهای سیتوپالسم فعالیت میکنند.
ج) برخی ـ بیان ژن انسولین ـ طی فعالیت رنابسپاراز در هسته تولید میشوند.
د) همٔه ـ انجام گوارش برونیاختهای در لولٔه گوارش ـ طی فعالیت نوعی نوکلئیکاسید در مادٔه زمینهای سیتوپالسم ،ساخته میشوند.
1)1

2)2

3)3

4)4

ه در ارتباط با هر ساختار که بر اثر فعالیت همزمان چندین آنزیم رنابسپاراز روی ژن ایجاد میشود ،درست است؟
176.کدام گزین 
 )1به واسطٔه فعالیت انواعی از آنزیمها مقدار فسفاتهای آزاد موجود در یاخته کاهش مییابد.
 )2در پایان رونویسی از هر ژن ،با شناسایی توالیهای پایان ،رنابسپاراز از ژن جدا میشود.
 )3رناهای در حال ساختی که به توالی پایان نزدیکتر هستند ،نسبت به رناهای دورتر از آن ،دارای تعداد بیشتری از رمزههای آمینواسیدها هستند.
 )4طی فعالیت رنابسپارازها در این ساختار ،پیوند هیدروژنی میتواند بین نوکلئوتیدهایی دارای قند متفاوت تشکیل شود.
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هزار تست جامع زیستشناسی
177.کدام گزینه ،عبارت زیر را بهطور نادرست تکمیل میکند؟
«در یک انسان سالم و بالغ

در کلیٔه انسان،

شرکت میکنند».

در ساختار

 )1لولههای پیچخورده نزدیک ـ برخالف لولههای جمعکننده ادرار ـ نفرون
 )2بخش قشری ـ همانند هرمهای کلیه ـ لپ کلیه
 )3بخش مرکزی ـ برخالف بخش قشری ـ هرمهای کلیه
 )4انشعابات سرخرگ وابران ـ همانند انشعابات سرخرگ آوران ـ شبکٔه مویرگی بازجذبکننده
178.با توجه به شکل روبهرو کدام گزینه در رابطه با دستگاه گوارش در ملخ نادرست است؟

د

 )1بخش «الف» بخش حجیمشدٔه انتهای مری است که در آن غذا ذخیره و نرم میشود.

ب اﻟﻒ

 )2دیوارٔه دندانهدار بخش «ب» توانایی ترشح آنزیم گوارشی به درون لولٔه گوارش را ندارد.
 )3با عبور موادغذایی گوارش نیافته از بخش «د» ،آنها از مخرج دفع میشود.

ج

 )4پس از جذب موادغذایی در بخش «ج» ،مونومرها وارد همولنف میشوند.
179.کدام گزینه جملٔه را بهطور نادرستی تکمیل میکند؟
«در حالت طبیعی در انسان بهطور معمول

هفته قبل از زمان تولد نوزاد است».

حدود

		
 )1آغاز ضربان قلب ـ 34

 )2شروع آخرین قاعدگی مادر ـ 38

		
 )3مشخصشدن اندامهای جنسی ـ 25

 )4آغاز تمایز جفت ـ 36

180.در رابطه با سلولهای زنده بدن انسان بالغ و سالم ،فقط
 )1سلولهای ماهیچهای ،دارای پروتئینهای انقباضی اکتین و میوزین هستند.
 )2تارهای ماهیچه صاف ،به صورت غیرارادی منقبض زیر میشوند.
 )3در ماهیچههای اسکلتی ،تناوب الیههای تیره و روشن به صورت منظره مخطط دیده می شود.
 )4یاختههای ماهیچهای چند هستهای هستند.
	181.در والدی که تقسیم میوز یاختههای جنسی خود را

از لقاح تکمیل میکند ،در صورت وجود

الل هموفیلی در یاختههای پیکری خود ،بهطورقطع

 )1قبل ـ یک ـ همٔه اسپرمهای دارای کروموزوم  ،Xدگرٔه هموفیلی را دریافت میکنند.
 )2بعد ـ دو ـ طی هر میوز ،دگرٔه هموفیلی را به همٔه گامتهای حاصل منتقل میکند.
 )3قبل ـ یک ـ توانایی انتقال صفات وابسته به جنس به پسر خود را ندارد.
 )4بعد ـ یک ـ هیچ اختاللی در فرایند جلوگیری از خونریزیهای شدید رخ نمیدهد.
182.در گویچههای قرمز ،طی قندکافت در هر مرحلهای که

نوع ترکیب دوفسفاته و دارای یک مولکول قندی در ساختار خود

 )1یک ـ تولید ـ فسفات آزاد به ترکیب آلی موجود در فرایند افزوده میگردد.
 )2دو ـ مصرف ـ انرژی رایج و قابل استفاده در یاخته در سطح پیشماده تولید میشود.
 )3یک ـ مصرف ـ اسیدهای سهکربنی تکفسفاته تولید میشوند.
 )4دو ـ تولید ـ انرژی فعالسازی از شکستن پیوند بین فسفاتها در ترکیبی نوکلئوتیدی تأمین میشود.
183.کدام گزینه عبارت روبهرو را بهدرستی تکمیل میکند؟ «در تشریح مغز گوسفند

همانند

 )1لوب بویایی ـ مغز میانی ،از هر دو سطح پشتی و شکمی قابل مشاهده است.
 )2اجسام مخطط ـ شبکه مویرگی ترشحکنندٔه مایع مغزی ـ نخاعی ،در داخل بطن  1قرار دارند.
 )3بطن سوم ـ اپی فیز ،در تماس با درخت زندگی قرار میگیرد.
 )4بطن چهارم ـ بطن یک و دو ،در داخل نیمکرههای مخ قرار دارند.
184.بهطورحتم طی فرایند

در کلیٔه یک انسان سالم و بالغ

 )1تراوش ـ مواد براساس اندازه به مایع میانبافتی وارد
 )2بازجذب ـ مواد طی عبور از یاختههای پوششی گردیزه وارد خون
 )3بازجذب ـ از انرژی حاصل از شکستن پیوند بین فسفاتها استفاده
 )4ترشح ـ مواد از یاختههای پوششی سنگفرشی تکالیه به نفرون وارد
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میشوند.

»

میشود ،بهطورقطع

نومزآزآ
	185.در کیسٔه بیضه در یک مرد بالغ و سالم طی میوز یاختههای زاینده ،در هر یاختهای که

توانایی کراسینگآور باشد

 )1دارای ـ در همٔه تترادهای حاصل در مرحلٔه پروفاز  1تترادهای حاصل قطعههایی بین کروموزومهای همتا جابهجا میشود.
 )2فاقد ـ پس از تشکیل پوشش هسته ،حلقٔه انقباضی در وسط یاخته سبب ایجاد دو یاخته با سیتوپالسم برابر میشود.
 )3دارای ـ برای صفت گروه خونی  ABOدارای  4دگره در کروموزومهای خود میباشد.
 )4فاقد ـ و دارای تاژک باشد ،طی تحرک این ساختار وارد مجرای زامهبر میشود.
186.چند مورد از موارد زیر عبارت زیر را بهدرستی تکمیل میکند؟
میتواند از بروز بیماری خیز در انسان ممانعت کند».

«نمیتوان گفت که

الف) افزایش غیرطبیعی پروتئین در خوناب در اثر افزایش ترشح یاختههای پادتنساز
ب) افزایش ترشح هورمون آلدوسترون از بخش قشری غده فوقکلیه
ج) افزایش غیرطبیعی فشار خون رگهایی با مقاومت کم در دیواره خود
د) افزایش تحمل ایمنی بر اثر افزایش ترشح هورمون کورتیزول
1 )1

3 )3

2 )2

4 )4

187.کدام گزینه جمله زیر را بهطور نادرستی تکمیل میکند؟
«تنظیم تقسیم یاختههای بنیادی

»

در شرایط آزمایشگاهی میتواند با تقسیم خود یاختههایی را پدید آورد که

 )1کبدی در فرد بالغ ـ توانایی ترشح اریتروپویتین را در پاسخ به کاهش تراکم اکسیژن دارند.
 )2مغز استخوان ـ توانایی ایجاد و هدایت پیام عصبی را داشته باشد.
 )3جنینی ـ همٔه انواع یاختههای تولیدشده در بدن جنین را شاملشوند.
 )4مغز استخوان ـ منشعب بوده و مادٔه زمینهای دارای مواد معدنی و کلسیم را به مادٔه بینزمینهای ترشح کنند.
188.چند مورد جملٔه زیر را بهطور درست تکمیل میکند؟
«در انسان

هورمون

میتواند باعث کاهش

و افزایش

شود».

الف) افزایش ـ ضدادراری ـ حجم ادرار ـ فشار خون
ب) افزایش ـ کلسی تونین ـ کلسیم خون ـ تراکم توده استخوانی
ج) کاهش ـ تیروئید ـ مصرف اکسیژن ـ گلیکوژن ماهیچه
د) افزایش ـ آلدوسترون ـ حجم ادرار ـ بازجذب سدیم در کلیه
1 )1
189.در چرخٔه سلولی

2 )2
پس از آن که

3 )3

4 )4

میشود.

 )1سلولهای پادتنساز انسان ـ کروموزومها مضاعف میشوند ،سانتریولها مضاعف
 )2سلولهای خاطر ه انسان ـ پروتئین اتصالی در ناحیه سانترومر تجزیه شود ،تعداد کروماتیدها دوبرابر
 )3تخم ضمیمه گندم ـ تعداد کروموزومها در جریان تقسیم هسته مضاعف شدند ،پوشش هسته به دور کروموزومهای تککروماتیدی تشکیل
 )4تخم اصلی گندم ـ دوک از بین میرود ،غشای هسته به دور کروموزومهای دوکروماتیدی تشکیل
190.کدام گزینه جملٔه زیر را بهطور نادرستی تکمیل میکند؟
«هر عامل برهمزنندٔه تعادل در جمعیت

»

 )1سبب تغییر فراوانی نسبی دگرهها در خزانٔه ژنی جمعیت میشوند.
 )2در صورت وقوع نشان میدهد جمعیت روند تغییر را در پیش گرفته است.
 )3در ایجاد گونهزایی دگرمیهنی نقش مهمی دارد.
 )4سبب تغییر فراوانی نسبی ژننمودها در خزانٔه ژنی میشوند.
	191.در صورتی که در آمیزش بین مرد و زن سالم و بالغ ،همٔه فرزندان دارای گروه خونی  ABOمتفاوت نسبت به والدین خود باشند و در اعضای این خانواده
گروههای خونی  ABOموجود در جمعیت مشاهده شود .در این خانواده بهطورقطع میتوان گفت
 )1بیشتر ـ هر دو والد در صفات گروهخونی خود ،دارای دگرههای یکسان میباشند.
 )2همٔه ـ احتمال تولد فرزندی دارای دگرٔه Oبا احتمال تولد فرزندی دارای گروه خونی با ژننمود ناخالص برابر است.
 )3بیشتر ـ تولد فردی با دگرههای یکسان در صفات گروه خونی ممکن نیست.
 )4همٔه ـ تولد فردی دارای دو نوع کربوهیدرات روی غشای گویچههای قرمز خود ،محتمل است.
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192.در گیاه گل رز در طی هر نوع تنفس ،هر ترکیب

موجود در

 )1دوکربنی ـ راکیزه ،در طی اکسایش پیرووات حاصل شده است.
 )2دوکربنی ـ مادٔه زمینهای سیتوپالسم ،طی فعالیت آنزیمهای دخیل در تخمیر الکلی تولید شده است.
 )3چهارکربنی ـ راکیزه ،طی تجزیٔه مولکول پنجکربنی حاصل میشود.
 )4سهکربنی ـ مادٔه زمینهای سیتوپالسم ،طی فعالیت آنزیمهای دخیل در تنفس یاختهای تولید شده است.
193.کدام مورد جملٔه زیر را بهطور نادرست تکمیل میکند؟
«در انسان

فعالیت غده درونریز دارای یاختههای عصبی در

مغز ،میتواند سبب کاهش

شود».

 )1افزایش ـ خارج از ـ ترشح هورمون از برخی یاختههای جزایر النگرهانس
 )2کاهش ـ داخل ـ میزان انرژی در دسترس بدن
 )3کاهش ـ خارج از ـ ارسال پیام عصبی به مرکز تنفس در بصلالنخاع
 )4افزایش ـ داخل ـ ترشح شیر از یاختههای برونریز
194.کدام مورد از موارد زیر صحیح است؟ «مراکز عصبی دخیل در نخستین خط دفاعی بدن انسان میتوانند

»

الف) در شروع حرکات کرمی شکل دستگاه گوارش مؤثر باشند.
ب) تعداد ضربان قلب را کاهش دهند.
ج) با پایینترین بخش دستگاه عصبی مرکزی در تماس باشند.
د) در باالی پایینترین بخش ساقه مغز قرار داشته باشند.
1 )1
	195.در گیاهان ،وجه

2 )2
یاختههای

و یاختههای

3 )3

4 )4

 ،در این است که

 )1اشتراک ـ نرمآکنهای در خزهگیان ـ نرمآکنهای نهاندانگان ـ مواد حاصل از فتوسنتز را وارد آوند آبکش میکنند.
 )2تمایز ـ ساقٔه تخصصیافته در توتفرنگی ـ ساقٔه تخصصیافته در زنبق ـ رشد افقی دارند.
 )3اشتراک ـ حاصل از میتوز تخم ضمیمه ـ پوستٔه دانه ـ دارای دو مجموعه کروموزومی از والد ماده میباشند.
 )4تمایز ـ دانٔه گردٔه نارس ـ دانهگردٔه رسیده ـ در کیسٔه گرده تولید میشوند.
196.کدام گزینه در رابطه با تولید  Humulin Nدر آزمایشگاه نادرست است؟
 )1مهمترین مرحله طی تولید آن تبدیل پیشساز غیرفعال به پروتئین فعال میباشد.
 )2بخش  Cزنجیره توسط پیوند پپتیدی به بخشهای  Aو  Bمتصل شده است.
 )3جداسازی یاختههای تراژنی بهوسیلٔه حساسیت به نوعی آنتیبیوتیک خاص صورت میگیرد.
 )4تولید نوع فعال آن با برقرای پیوندهای شیمیایی ،در مادٔه زمینهای سیتوپالسم ممکن نیست.
197.مطالعه بر روی نوعی رفتار غریزی در موشها نشان میدهد که
 )1جهش در ژن  Bمادر ،سبب تداخل در وارسی موشهای تازه متولدشده توسط مادر میشود.
 )2ژن  Bدر همه یاختههای مغز موش ،سبب افزایش بیان برخی ژنها میشود.
 )3پروتئین حاصل از ژن  Bدر انتقال اطالعات از راه حواس به مغز موش نقشی ندارد.
 )4بهطور حتم رفتار مراقبتی هر دو والد از بچه موشها به فعالیت ژن  Bدر یاختههای مغزی مربوط میشود.
198.در ارتباط با فرایند ریزش برگها ،چند مورد از موارد زیر درست میباشد؟
الف) در پی افزایش نسبت اتیلن به اکسین رخ میدهد.

ب) معموال در محل گره رخ میدهد.

ج) بخش جداکننده همراه برگ از ساقه جدا میشود.

د) مرگ یاختهها هم در ساقه و هم در برگ دیده میشود.

1 )1

2 )2

199.طی فعالیت عوامل مؤثر بر تداوم جریان خون در سیاهرگها با کاهش

3 )3

4 )4

در یاختههای

 )1طول نوار روشن ـ ماهیچٔه میانبند ،بر فشار سیاهرگهای نزدیک قلب افزوده میشود.
 )2طول رشتههای ضخیم ـ ماهیچهای میوکارد بطن چپ ،فشار در سرخرگها حفظ شده و جریان خون در سیاهرگها تداوم مییابد.
 )3کلسیم شبکٔه آندوپالسمی ـ ماهیچههای پا ،در سیاهرگهای مجاور دریچههای النهکبوتری باال باز و دریچههای پایین بسته میشوند.
 )4طول نوار تیره ـ ماهیچهای شکم ،به سیاهرگهای مجاور فشار وارد میشود.
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نومزآزآ
200.چند مورد از موارد زیر عبارت زیر را به نادرستی تکمیل میکند؟
«هر یاختٔه موجود در بافت پوششی اندام

ممکن است

در یک گیاه

»

الف) ریشه ـ مسن تکلپه ـ در اثر تقسیم مریستمهایی بهوجودآید که تنها توانایی افزایش قطر گیاه را دارد.
ب) ساقه ـ جوان دولپه ـ طی فعالیت روبیسکو ،توانایی تثبیت کربن دیاکسید موجود در هوا را دارا باشد.
ج) ریشه ـ مسن دولپه ـ طی اکسایش ترکیب ششکربنی موجود در راکیزه ،کربن دیاکسید و  FADH 2تولید کند.

د) ساقه ـ جوان تکلپه ـ به یاختههای نگهبان روزنه ،کرک و یاختههای ترشحی تمایزیابند.
2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

	201.کدام گزینه در مورد بخشی از الیٔه خارجی چشم که توسط زاللیه تغذیه میشود صحیح است؟
 )1پردهای سفید رنگ از بافت پیوندی رشتهای است.
 )2فشار اسمزی در سمت سرخرگی و سمت سیاهرگی ،مویرگهای آن برابر است.
 )3توسط رشتههایی به نام تارهای آویزی به جسم مژگانی متصل است.
 )4در همگرایی و متمرکز کردن نور روی یاختههای مخروطی نقش دارد.
202.بهطور طبیعی طی فعالیت مولکولهای هر زنجیرٔه انتقال الکترون موجود در هر یاختٔه

بهطور قطع

 )1نگهبان روزنه گیاه لوبیا ـ در پی خروج یون هیدروژن از فضای بستره مولکول  ATPتولید میشود.
 )2قرمز خون ـ یون هیدروژن موجود در فضای بستره وارد فضای بین دو غشای میتوکندری میشود.
 )3غالف آوندی برگ گوجهفرنگی ـ در پی مصرف  NADHدر غشای داخلی ،مولکول آب در فضای بستره تولید میشود.
 )4موجود در پوست ـ مولکول دریافتکننده الکترون از مولکول  FADH2توانایی جابهجایی یون هیدروژن در عرض غشا را ندارند.
203.در گیاه آلبالو با توجه به شکل مقابل ،یاختههای بخش

یاختههای بخش

« )1ب» ،برخالف ـ «ج» ،جزء سامانٔه بافت زمینهای محسوب میشود.
« )2الف» ،همانند ـ «د» ،بهوسیلٔه جریان تودهای مواد را از پالسمودسمها عبور میدهد.

اﻟﻒ

« )3د» ،برخالف ـ «ج» ،دیوارٔه عرضی بین یاختهها از بین رفته است.
« )4الف» ،همانند ـ «ب» ،مواد لیگنینی تولیدشده در پروتوپالست به دیوارٔه یاختهای افزوده میشود.
204.در دستگاه لنفی یک انسان بالغ و سالم محتویات رگهای لنفی خروجی از

ب

ج

د

 )1مغز استخوان ،در نهایت از طریق مجراهای لنفی وارد رگهای خونی متصل به قلب میشود.
 )2ماهیچههای اسکلتی ،طی افزایش فعالیت آنها در هنگام ورزش افزایش مییابد.
 )3دستگاه گوارش ،ویتامین  B12را بالفاصله پس از جذب ،برای فعالیت یاختههای بنیادی میلوئیدی تأمین میکند.

 )4هر اندام تخریبکنندٔه گلبول قرمز ،مواد حاصل از تجزیٔه هموگلوبین در این اندام لنفی را به سیاهرگ زیرترقوهای میریزد.
	205.تنها در جانوران دارای

میتوان

را مشاهده کرد.

 )1دستگاه عصبی مرکزی و محیطی ـ فعالیت گرههای عصبی در سر جانور
 )2دو طناب عصبی ـ ساختار نردبانمانند در دستگاه عصبی محیطی
 )3چشم مرکب ـ ترشح مواد به روده طی فعالیت دستگاه دفعی
 )4طناب عصبی پشتی ـ ساز و کارهایی برای شناسایی پادگنهای متفاوت
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cپاسخ نامه آزمون 16
3156.

 :»1« Hاندامهـای ماهیچـه اسـکلتی و اندامهـای اسـتخوانی

در بـدن ،همگـی در دسـتگاه حرکتـی (چهارمیـن سـطح از سـازمانیابی حیـات)
قرار دارد.

H

« :»2سـومین سـطح از سـازمانیابی حیـات شـامل اندامهـا میباشـد،

معـده و پانکـراس دو انـدام متفـاوت بـوده و دارای سـومین سـطح سـازمانیابی
متفاوتی هستند.
 :»3« Dدر ششـمین سـطح از سـازمانیابی حیـات در جانـداران ،افـراد یـک
گونـه کـه در زمـان و مکانـی خـاص زندگـی میکننـد ،یـک جمعیـت را بهوجـود
میآورند .دقت کنید که گیاه گل مغربی دیپلوئید و گیاه گل مغربی تتراپلوئید
در دو گونٔه مجزا از هم قرار میگیرند و هیچگاه نمیتوانند بهطور طبیعی جزء
یک جمعیت باشند.
 :»4« Hدر دومین سطح از سازمانیابی حیات در جانداران ،تعدادی یاخته
یـک بافـت را بهوجـود میآورنـد ،پـس یاختههـای پوششـی مـری و یاختههـای
غیرعصبی میلینساز نمیتوانند در این سطح مشابه هم قرار گیرند.

4157.

گیاهانـی کـه بیشتریـن گونههـای گیاهـی روی زمین را تشـکیل

میدهنـد نهاندانـگان میباشـند .درون کیسـه گـرده در پرچـم ،دانههـای گـرده
تکیاختهای ،نارس و دو یاختهای ،رسیده هستند.
 :»1« Dبـرای تولیـد دانههـای گـردٔه نـارس (تکیاختـهای) درون کیسـه گـرده
فراینـد میـوز صـورت میگیـرد کـه طـی آن تشـکیل سـاختار چهـار کروماتیـدی و
جداشدن کروموزومهای همتا ،رخ میدهد.
 :»2« Dبـرای تولیـد دانههـای گـردٔه رسـیده (دویاختـهای) ،تقسـیم رشـتمان و
تغییراتی در دیواره بهوجود میآید.
 :»3« Dبـرای تولیـد دانههـای گـردٔه نـارس (تکیاختـهای) درون کیسـه گـرده
قبـل از فراینـد میـوز 1در طـی مرحلـه وقفـه دوم چرخـه سـلولی )  ، ( G 2سـاخت

پروتئینها و عوامل موردنیاز برای تقسیم انجام میشود.

 :»4« Hدانـه گـردٔه رسـیده (دویاختـهای) دارای دو یاختـه زایشـی و رویشـی
اسـت که یاختٔه کوچکتر (زایشـی) با تقسـیم رشـتمان درون مادگی (نه کیسـه
گرده) دو گامت نر ایجاد میکند.

4158.

در ذرت تکلپه ساختار ذخیرهکنندٔه موادغذایی موجود در دانه

اسـت ،حتی اگر دانهها در والد ماده ،سـفیدترین حالت ممکن را از خود بروز
دهند و کامال ً دارای ژننمود نهفته باشـند (ژننمود  )aabbccهیچ دگرٔه بارزی
از والـد مـاده بـه زادههـا نمیرسـد )  ( abc = Hpï´hUکـه حتی اگر ژننمود کامٔه
والد نر ABC ،باشـد ،زادٔه حاصل ( )AaBbCcدارای حداکثر سـه دگرٔه بارز در
لپه خواهد بود.

 :»3« Hآندوسپرم برای صفت رنگ در این ذرت دارای  9عدد دگره میباشد
کـه  3دگـره از والـد نـر و  6دگـره از والـد مـاده بـه ارث رسـیدهاند .در صورتـی کـه
ژننمود یاختههای والد نر ( AABBCCقرمزترین حالت ممکن) باشد ژننمود
کامههـای آن  ABCخواهـد بـود .دقـت کنیـد کـه از  6عـدد دگـرهای کـه از والـد
مـاده بـه آندوسـپرم میرسـد ،هیـچگاه  1و یـا  3و یـا  5عـدد دگـرٔه بـارز نمیتواند
باشـد( .به دلیل اینکه در آندوسـپرم از هر دگرٔه تخمزا بهطور حتم دو نسـخه
(عدد) از یاختٔه دوهستهای دریافت میشود).

 :»4« Dدر صـورت وجـود دو الـل بـارز در لپـه سـه حالـت بـرای ژننمـود تخـم
ضمیمه محتمل است.
 )1دو دگـرٔه بـارز از والـد نـر بـه ارث رسـیده شـده باشـد :در ایـن صـورت تخـم
ضمیمه نیز دو الل بارز از اسپرم دریافت میکند.
 )2دو دگـرٔه بـارز از والـد مـاده بـه ارث رسـیده شـده باشـد :در ایـن حالـت تخـم
ضمیمـه از یاختـه دوهسـتهای هـر دگـرٔه بـارز دو نسـخه دریافـت کـرده و دارای
چهار الل بارز میباشد.
 )3یـک دگـرٔه بـارز از والـد نـر و یـک دگـرٔه بـارز از والـد ماده به ارث رسـیده شـده
باشد :در این حالت تخم ضمیمه یک دگرٔه بارز از اسپرم والد نر و دو نسخه از
دگرٔه بارز از یاختٔه دوهستهای دریافت میکند و دارای سه الل بارز میباشد.

2159.

کربنیکاسید در طی فعالیت آنزیم انیدرازکربنیک در گویچههای

قرمـز خـون تولیـد میشـود ،مولکولهـای حاصـل از تجزیـه آن یونهـای

+

 Hو

بیکربنات میباشند.

 :»1« Dیونهـای هیـدروژن ،بـدون مصـرف انـرژی رایـج و قابـل اسـتفاده در
یاختـه )  ، ( ATPتوسـط برخـی پروتئینهـای موجـود در غشـای داخلـی
میتوکندری یعنی پروتئینهای پمپ غشایی جابهجا میشوند.

 :»2« Hبخـش قیفماننـد گردیـزه بخـش ابتدایـی آن (کپسـول بومـن) اسـت.
دقـت کنیـد کـه دومیـن مرحلـه از فراینـد تشـکیل ادرار (بازجـذب) از لولـه

(آندوسپرم) و ساختار انتقالدهندٔه موادغذایی موجود در دانٔه (لپه) میباشند.

پیچخوردٔه نزدیک آغاز میشود.

بود که  3دگره از والد نر و  6دگره از والد ماده به ارث رسیدهاند .اگر ژننمود

معـده ،مخـاط روده و لوزالمعـده لولـه و دسـتگاه گـوارش بـه درون لولـه گوارشـی

یاختٔه رویشی یا یاختٔه زایشی و یا کامٔه نر  ABCباشد ،هیچگاه آندوسپرمی با

ترشح میشوند.

 :»1« Hآندوسـپرم بـرای صفـت رنـگ در ایـن ذرت دارای  9عـدد دگـره خواهـد

 4دگرٔه بارز ایجاد نخواهد شد ،به دلیل اینکه در آندوسپرم از هر دگرٔه تخمزا
دو نسـخه (عـدد) وجـود دارد ،پـس اگـر  3دگـرٔه بـارز از والـد نـر بـه ارث برسـد،
حداقـل  2دگـرٔه بـارز نیـز از والـد مـاده بـرای آندوسـپرم بـه ارث خواهـد رسـید و
هیچگاه آندوسپرمی با چهار الل بارز ایجاد نمیشود.
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 :»2« Hبـا توجـه بـه صـورت سـؤال کـه  4دگـرٔه بـارز را بـرای لپـه در نظـر گرفته

 :»3« Dیونهـای بیکربنـات میتواننـد از یاختههـای برونریـز بزاقـی ،مخـاط

D

« :»4در بصلالنخـاع کـه قسـمتی از دسـتگاه عصبـی مرکـزی اسـت،

گیرندههـای شـیمیایی حسـاس بـه افزایـش کربن دیاکسـید و یـا یون هیدروژن
وجـود دارنـد کـه بـا تحریـک ایـن گیرندهها در میزان فشـار خون سـرخرگی تغییر
ایجاد میشود.

نومزآ همان خساپاپ

 4160.

« Hالـف» :ناقلیـن عصبـی در همایـه هیـچگاه وارد یاختههـای

پسسیناپسی نمیشوند.

« Hب» :ناقلیـن عصبـی میتواننـد تحریکـی و یـا مهـاری باشـند ،فقط ناقلین
عصبی تحریکی باعث باز کردن کانالهای دریچه دار سدیمی ،میشوند.

 H 2164.

« :»1در مهـرهداران پسـتانداران و پرنـدگان ،بیشتریـن

نسبت اندازٔه نسبی مغز به وزن بدن را دارند .در برخی خزندگان نیز ،بطنها
در قلـب بهطورکامـل از یکدیگـر جـدا نشـدهاند .خزنـدگان فاقـد بیشتریـن

نسبت اندازٔه نسبی مغز به وزن بدن در مهرهداران هستند.

« Hج» :ناقلیـن عصبـی میتواننـد از یاختههـای پوششـی گیرندههـای مژکدار

 :»2« Dچـون در صـورت سـؤال بـه ایـن اشـاره شـده اسـت کـه آنتیژنهـا در مغـز

« Hد» :ناقلین عصبی آزادشده به فضای سیناپسی ممکن است (نه قطعا ً)

غضروفی نمیباشـد .همٔه این مهرهداران قطعا ًدارای اسـتخوان در اسـکلت درونی

بخش درونی گوش نیز تولید شوند.

توسـط آنزیمهایـی در فضـای سیناپسـی تجزیـه شـوند و یـا بـا فراینـد درونبـری

اسـتخوان شناسـایی میشـوند بـه ایـن معناسـت کـه جانـور دارای اسـتخوان بـوده و
خود هستند و میتوانند یاختههای خونی خود را در مغز قرمز استخوان تولیدکنند.

 :»1« Hدقت کنید که در خوناب ،هیچ یاختهای وجود ندارد.

 :»3« Hهـر جانـور بالـغ دارای قـدرت تـراوش خـون از غشـاها بـه کلیـه ،قطعـا ً
ِ
مهرهدار اسـت ،در حالی که هر جانور بالغِ دارای سـامانٔه گردشـی خون بسـته،

مـردان در هـر هسـته ،یـک کرومـوزوم جنسـی  Xو یـک کرومـوزوم  Yوجود دارد

 :»4« Hدر دوزیسـتان بالـغ بـه دلیـل ادغـام خـون دهلیزهـا در یـک بطن و در

مجددا ً وارد یاختٔه پیشسیناپسی شوند.

 2161.

 :»2« Dدر هـر یاختـه ماهیچههـای غیـرارادی (صـاف ،قلبـی و یـا اسـکلتی) در
کـه هـر کـدام فاقـد کروموزومهـای همتـا هسـتند .بنابرایـن وجـود دو نـوع دگـره
(نـه دو عـدد) بـرای هـر صفـت تکجایگاهی بر روی کروموزومهای جنسـی قابل
تصور نیست.

 :»3« Hبرخـی از یاختههـای غـدد مجـاور پیلـور معـده ،یاختههـای درونریـزی

میباشـند کـه هورمـون گاسـترین را بـه محیـط داخلـی بـدن (نـه لولـه گـوارش)
ترشح میکنند.

 :»4« Hدر بافـت عصبـی ،بیشتـر یاختههـا غیرعصبـی بـوده و نمیتواننـد
جریان عصبی را تولید و یا هدایت کنند.

 3162.

 :»1« Hرودٔه بزرگ مواد غذایی باقیمانده را وارد راستروده

میکند .در سرتاسر لولٔه گوارش آنزیم لیزوزیم میتواند ترشح شود.

 :»2« Hقویترین آنزیمها و پروتئازهای غیرفعال از بخش برونریز پانکراس

میتواند بیمهره (کرم خاکی) و یا مهرهدار باشد.

برخـی خزنـدگان ،بـه دلیـل اینکـه بطنهـا در قلـب بهطورکامـل از یکدیگـر جـدا
نشـدهاند ،تراکـم اکسـیژن خـون موجـود در دهلیـز ،قبـل از خـروج از قلب تغییر
میکند .در دوزیستان تنها یک بطن وجود دارد.

 2165.

هـم ترکیـب شـشکربنی تولیـد شـده در چرخـه کالویـن و هـم

ترکیـب پنجکربنـی تولیـد شـده در تنفـس نـوری ،هـر دو ترکیبـات آلـی ناپایـدار
حاصل از فعالیت آنزیم روبیسکو هستند.

 :»1« Hدر فرایندهای چرخٔه کالوین ،مولکول  CO2تولید نمیشود.

 :»2« Dهـم در فراینـد تنفـس نـوری و هـم طـی واکنشهـای چرخـه کالویـن،
ترکیب پیشساز ریبولوزبیسفسفات تولید میشود.

 :»3« Hدر فرایند تنفس نوری هیچگاه مولکول  ATPمصرف نمیشود.

H

« :»4در باکتریهـای فتوسـنتزکننده کلروپالسـت وجـود نـدارد و فراینـد

بـا مجرایـی مشـترک بـا کیسـه صفـرا بـه دوازدهـه میریزنـد .دقـت کنیـد کـه

فتوسنتز در مادٔه زمینهای سیتوپالسم و غشای پالسمایی رخ میدهد.

پانکراس جزء لولٔه گوارش نیست.

 4166.

 :»3« Dروشهای درمانی مانند شیمی درمانی میتوانند به یاختههای مغز
اسـتخوان ،پیـاز مـو و پوشـش دسـتگاه گـوارش آسـیب برسـاند .زیـرا یاختههـای

پوششـی موجـود در دسـتگاه گـوارش بسـیار تقسـیم میشـوند و بـا سـرکوب
تقسیم یاختهها در بدن بسیار آسیب میبینند.

H

« :»4هیـچ یـک از سـاختارهای لولـه گـوارش دارای یاختههـای درونریـز

مجتمع (غدٔه درونریز) نیستند.

 H 3163.

« :»1منبـع الکتـرون در فتوسـنتز هـم در باکتریهـای

فتوسـنتزکننده (سـیانوباکتر و یـا گوگـردی ارغوانـی و سـبز) و هـم در جانـداران

ی فتوسـنتزکنندٔه هوهسـتهای (ماننـد اوگلنـا) ترکیبـات غیرآلـی
تکیاختـها 
ی فتوسـنتزکنندٔه هوهسـتهای ،رنگیزههـای
هسـتند .در جانـداران تکیاختـها 
فتوسنتزی در غشای پالسمایی وجود ندارند.

 :»2« Hفتوسـنتزکنندگان بـرای تولیـد ترکیبـات آلـی از انـرژی نـور خورشـید
ی فتوسـنتزکنندٔه هوهسـتهای
اسـتفاده میکننـد .در جانـداران تکیاختـها 

هیچگاه در حین رونویسی در سیتوپالسم فرایند ترجمه آغاز نمیشود.

در پسـتانداران بـه علـت ارتبـاط بیـن جنیـن و مـادر ،و در

دوزیستان و ماهیها به علت دورٔه جنینی کوتاه میزان اندوختٔه تخمک ،کم و
در خزندگان و پرندگان میزان اندوختٔه تخمک زیاد است.

 :»1« Hماهیان غضروفی فاقد استخوان در اسکلت درونی خود هستند.

H

« :»2در بیشتـر ماهیهـا و دوزیسـتان لقـاح خارجـی اسـت .البتـه در

اسبکماهی (دارای لقاح داخلی) لقاح در بدن جنس نر انجام میشود.

 :»3« Hدر ماهیهـا خـون خروجـی از آبشـش بـدون عبـور از قلـب به اندامها
وارد میشود.

 :»4« Dخزنـدگان و پرنـدگان همـواره دارای اسـکلت اسـتخوانی بـوده و در
آنها مغز و نخاع درون محفظهای استخوانی جای گرفتهاند.

 2167.

« Dالف» :درون تخمدان فقط اووسـیت اولیه میتواند فرایند

میوز  1را انجام دهد که طی آن کروموزومهای همساخت که هر یک دو کروماتیدی
هستند از هم جدا میشوند و به سمت قطبین یاخته حرکت میکنند.

H

«ب» :در مرحلـه تلوفـاز  1میـوز ،بـا رسـیدن کروموزومهـا بـه دو سـوی

یاخته ،پوشـش هسـته دور کروموزومهای دوکروماتیدی (نه تککروماتیدی)

 :»3« Dدر همـه جانـداران فرایندهـای تنفسـی قندکافـت در مـادٔه زمینـهای

تشکیل میشود.

است مصرف میشود.

« Dد» :بعـد از اتمـام میـوز  1در پـی تخمکگـذاری و پـاره شـدن فولیکـول و

سیتوپالسم انجام میشود .طی فرایند قندکافت ،گلوکز که نوعی ترکیب آلی

 :»4« Hسـیانوباکترها علیرغـم اینکـه میتواننـد فتوسـنتز کننـد ،برخـی از
موادآلی مورد نیاز خود را از گیاهان همزیست با خود تأمین میکنند.

« Hج» :طی میوز طبیعی تقسیم هسته همواره برابر خواهد بود.

تخمدان ،تعدادی از یاختههای دیپلوئید (فولیکولی) از سطح تخمدان خارج و

وارد محوطه شکمی میشوند.
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 2168.

 :»1« Dبـا توجـه بـه اینکـه دانـه گـردٔه رسـیده در نهاندانگان

دارای دو یاختـه رویشـی و زایشـی هاپلوئیـد میّباشـد ،در مجمـوع دو مجموعـه

بخش هادی تنفسی است که با داشتن غده ،توانایی ترشح مادهای به درون

دو کروموزومـی دارد .یاختههـای خـورش در تخمـک نیـز دیپلوئیـد بـوده و دارای

نای و نایژه را دارد.

دو مجموعه کروموزوم هستند.

 :»2« Hالیٔه غضروفی ـ ماهیچهای دومین الیه از خارج در دیواره بخش هادی

 :»2« Hدر دولپهایها اندوخته دانه بالغ ،لپهها میباشند .در هر دانٔه گردٔه
رسیده فقط یک یاختٔه زایشی وجود دارد.

 :»3« Dیاختٔه خورش دوالد است و هر یاختٔه دوهستهای ،دارای دو هستٔه
تکالد میّباشد.

 :»4« Dیاختٔه بهوجودآمده در لولٔه گرده کامههای نر تکالد هستند .یاختٔه
پوستٔه دانه ،ژننمود مادر را دارد و دوالد است.

 3169.

خـط اول دفاعـی در دسـتگاه ایمنـی بـرای جلوگیـری از ورود

میکروب به محیط داخلی بدن میباشد .اگر میکروب وارد محیط داخلی بدن
شود ،خطوط دوم و سوم دفاعی با آن مبارزه میکنند.

 :»1« Hترشح مادهای با  pHبسیار پایین (اسید معده) جزء خط اول دفاعی
است ،در حالی که ترشح نوعی پروتئین مانند لیزوزیم از یاختهها نیز جزء خط
اول دفاعی است.

تنفسی است .دقت کنید که در پشت نای در مجاورت مری ،بافت غضروفی در
این الیه مشاهده نمیشود .تیموس در جلوی نای واقع شده است.
 :»3« Hدر اواخر دوران جنینی بعضی از یاختههای دیوارٔه حبابکها شروع
به ساخت ترشح سورفاکتانت به درون حبابک میکنند.
 :»4« Dبافـت پیونـدی رشـتهای دارای تعـداد یاختههـای کمتـری نسـبت بـه
بافت پیوندی سست است.

 3173.

 »1« Hو « :»4زنبـور نـر بـا میتـوز ،گامـت تولیـد کـرده و در

تولیدمثل جنسی شرکت میکند.
 :»2« Hدر زنبـور عسـل یاختـه حاصـل از لقـاح بیـن گامـت نـر و ماده  2nبوده

و قطعا ً به زنبورعسل ماده نمو مییابد.

 :»3« Dبکرزایـی نوعـی تولیدمثـل جنسـی اسـت کـه طـی آن بـا میـوز ،گامـت

 :»2« Hدرشـتخوار و یاختههای دندریتی ،بیگانهخوارهای بافتی هسـتند و

تولیـد میشـود و میتوانـد طـی کراسـینگاور و تشـکیل تتـراد تبـادل قطعـه بین

توانایی فاگوسیتوز میکروبهای خون را ندارند.

کروموزومهای همتا را داشته باشد.

 :»3« Dحرکت خروج غذا از معده (استفراغ) جزء خط اول دفاعی است ،در
حالیکه تب یا افزایش دمای بدن توسط مرکزی در مغز جزء خط دوم دفاعی
بدن محسوب میشود.

 :»4« Hهـم اشـک و هـم فرایندهـای عطسـه و سـرفه همگـی جـزء خـط اول

دفاعی محسوب میشوند.

 1170.

 :»1« Dطبق قرارداد ،ژنگان شـامل  22کروموزوم غیرجنسـی

و فامتنهای جنسی  Xو  Yو دنای راکیزه میباشد.

 :»2« Hآنزیمهـای رنابسـپارازی کـه دنـا را الگـو قـرار میدهنـد ،دنابسـپاراز و
رنابسپاراز میباشند .اگر جهش در قسمتی خارج از ژن باشد ،مولکول حاصل
از فعالیـت رنابسـپاراز تغییـر نمیکنـد .همچنیـن چـون در صـورت سـؤال همـه
یاختههـای هسـتهدار را درنظـر گرفتـه ،در یاختههایـی کـه در  G0قـرار دارنـد،
دنابسپاراز هیچگاه فعالیت نمیکند.

 :»3« Hجهـش حـذف نوعـی جهـش کوچـک اسـت کـه حداقـل یـک جفـت
نوکلئوتید را در دنا تغییر میدهد.

 :»4« Hدر گیاهانـی ماننـد گنـدم زراعـی و یـا گل مغربـی چهـارالد ،در دانـه
گردٔه رسیده ،میتوان همٔه انواع جهشهای ساختاری را مشاهده کرد.

 3171.

 :»1« Hهیچیک از هورمونهای محرک مترشحه از بخش پیشین

زیرمغزی ممکن نیست در یاختههای برونریز دارای گیرندٔه اختصاصی باشند.

 :»2« Hهمـه انـواع آنهـا تحـت تأثیـر هورمونهـای آزادکننـده و مهارکننـده
قرار میگیرند.

D

« :»3هورمونهـای محـرک  LHو  FSHبـا وجـود تنظیـم کار غدههـای

جنسی ،در یاختههای دیوارٔه رحم دارای گیرنده نیستند.

 :»4« Hهمٔه انواع آنها در یاختههایی با فضای بین سـلولی اندک که روی
غشای پایه مستقر هستند ،گیرنده اختصاصی دارند.
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 4172.

 :»1« Hزیرمخـاط سـومین الیـه از خـارج بـه داخـل در دیـواره

 3174.

 :»1« Dگیرندههای وضعیت درون ماهیچهها به تغییر طول

ماهیچـه حسـاساند و هماننـد گیرندههـای بخـش دهلیـزی گـوش در حفـظ
تعادل نقش دارند.

 :»2« Dگیرندههای درد سازش پیدا نمیکنند ،بخشی از یاختٔه عصبیاند و
در بخشهای گوناگون بدن قرار دارند.

 :»3« Hگیرندههـای درد و حـس وضعیـت در ماهیچههـا و مفاصـل ،انتهـای
دندریت آزاد بدون غالف پیوندی احاطهکننده در اطرافشان هستند.

 :»4« Dگیرندههـای درد و گیرندههـای فشـار همگـی بخشـی از یـک یاختـه
عصبیاند.

 H 4175.

«الـف» :همـه آنزیمهـای موجـود در هسـته طـی فراینـد

ترجمه در مادٔه زمینهای سیتوپالسم تولید شدهاند .دقت کنید که آنزیمهایی
که طی رونویسی (نه ترجمه) تولید میشوند  rRNAو رناهای کوچک بوده که
هیچگاه در هسته فعالیت نمیکنند.

H

«ب» :تولیـد  ATPبـه روش پیشمـاده طـی چرخـه کربـس از اکسـایش

ترکیب ششکربنی نیز حاصل میشود.

« Hج» :در یاختههای کبدی ،ژن سازندٔه انسولین بیان نمیشود.

H

«د» :ترشـحات کبـد بـه لولـه گـوارش (صفـرا) فاقـد آنزیـم بـوده و چنیـن

آنزیمهایی در کبد بیان نمیشود.

 4176.

 :»1« Hچه در پیشهستهایها و چه در هوهستهایها فقط

یک نوع آنزیم رنابسپاراز از روی هر ژن میتواند رونویسی کند.

 :»2« Hدر پروکاریوتها برخی از ژنها یک توالی تنظیمی دارند .در ژنهایی
ماننـد ژنهـای تجزیهکننـدٔه الکتـوز در هـر بـار رونویسـی یـک رنای پیک سـهژنی
تولید میشود .ژنهای اول و دوم فاقد توالیهای پایان رونویسی هستند.

نومزآ همان خساپاپ
 »1« Dو  :»3« Hدر انسـان ،در مردهـا تقسـیم یاختههـای

 :»3« Hدقـت کنیـد کـه از روی ژنهـا رنـا یـا پلیپپتیـد سـاخته میشـود ،پـس

 1181.

در همـه ژنهـا اطالعـات سـاخت پلیپپتیـد وجـود ندارد ،زیرا ژن رونویسیشـده

جنسی ،قبل از لقاح تکمیل میشود که در مردان ،یک فامتن  Xدر هر هسته

ممکـن اسـت مربـوط بـه رنـای رناتنـی و یـا رنـای ناقـل باشـد و فاقـد کـدون بـرای

وجود دارد و هر اسپرم دارای آن ،الل هموفیلی را نیز خواهد داشت .و مردان

آمینواسید باشد.

میتوانند صفات وابسته به جنس ( )Yرا به پسران خود منتقل کنند.

 :»4« Dدر طی مراحل رونویسی ،پیوندهای هیدروژنی بین ریبونوکلئوتیدها

 »2« Hو « :»4در انسان ،در زنها تقسیم یاختههای جنسی ،بعد از لقاح

و دئوکسـیریبونوکلئوتیدها و یـا بیـن دئوکسـیریبونوکلئوتیدها و دئوکسـی

تکمیل میشود که در خانمها در هر بار میوز ،فقط یک گامت تولید میشود

ریبونوکلئوتیدها برقرار میشود.

و دقـت کنیـد کـه بیمـاری هموفیلـی در انسـان عوامـل زیـادی دارد کـه فقـدان

 4177.

 :»1« Dنفرونها شامل کپسول بومن لولههای پیچخورده نزدیک

و دور و لولههای هنله میشوند .لولههای جمعکننده ادرار جزء نفرون نیستند.

فاکتور انعقادی شمارٔه  8یکی از این عوامل است.

 4182.

در قندکافـت ،ترکیبـات فروکتـوز فسـفاته و  ،ADPترکیباتـی بـا

 :»2« Dدر سـاختار لپ کلیه هم بخش قشـری و هم بخش مرکزی (هرمها)

دو فسـفات و یـک مولکـول قنـد در سـاختار خـود هسـتند کـه در مرحلـه یـک

وجود دارد.

 1قندکافـت ،هـر دوی آنهـا تولیـد و در مرحلـه  2قندکافـت یـک نـوع آنهـا

 :»3« Dبخش هرم جزء بخش مرکزی کلیه بوده و بخش قشری در ساختار

فروکتـوز فسـفاته مصـرف و در مرحلـه  4قندکافـت ،یـک نـوع دیگـر ()ADP

آن نقشی ندارد.

مصرف میشـود .دقت کنید که اسـید سـهکربنی دوفسـفاته تولیدشـده در طی

H

« :»4گلومرولهـا کـه انتهـای انشـعابات سـرخرگ آوران هسـتند ،فاقـد

بازجذب در انتهای خود هستند.

 D 3178.

« :»1بخـش «الـف» بخـش انتهایـی حجیمشـدٔه مـری

چینهدان است که در آن غذا ذخیره و نرم میشود.

 :»2« Dبخـش «ب» پیشمعـده اسـت کـه توانایـی ترشـح آنزیـم گوارشـی به
درون لولٔه گوارش را ندارد.

 :»3« Hبخـش «د» ابتـدای روده اسـت .مـواد غذایـی گـوارش نیافتـه بعـد از
عبور از راستروده دفع میشوند.

 :»4« Dبخـش «ج» معـدٔه ملـخ اسـت کـه جایـگاه اصلی جـذب مواد گوارش

یافته است .موادغذایی پس از جذب وارد همولنف میشوند.

 2179.
 :»1« Dضربان قلب در پایان ماه اول (هفتٔه چهارم) آغاز میشود .این زمان
حاملگی بهطور معمول  38هفته طول میکشد.

 34هفته قبل از تولد نوزاد میباشد.

 :»2« Hدقـت کنیـد کـه از شـروع آخریـن قاعدگـی مـادر تـا زمـان لقـاح تقریبـا ً
دو هفته میباشد و تولد نوزاد  40هفته پس از شروع آخرین قاعدگی در مادر
رخ میدهد.

قندکافت ساختار قندی ندارد.

 :»1« Hدر هیـچ مرحلـهای از قندکافـت ،یـک نـوع ترکیـب دو فسـفاتٔه یـک
مولکول قنددار تولید نمیشود.

H

« :»2در هیـچ مرحلـهای از قندکافـت ،دو نـوع ترکیـب دو فسـفاتٔه یـک

مولکول قنددار همزان مصرف نمیشوند.

H

« :»3در مراحـل  2و  4قندکافـت ،فروکتـوز فسـفاته و یـا  ADPمصـرف

میشوند که در مرحلٔه  ،4قند سهکربنی تکفسفاته تولید نمیشود.

D

« :»4در مرحلـه  1از قندکافـت ADP ،و فروکتـوز فسـفاته بـا هـم تولیـد

میشوند که در آن مولکول  ATPمصرف میشود.
 :»1« Hدر تشریح مغز گوسفند ،مغز میانی از سطح پشتی

 2183.

قابل رویت نیست.

 :»2« Dاجسام مخطط کف بطنهای  1و  2و شبکههای مویرگی پیوسته در
بطنهای  1و  2قرار دارند.

 :»3« Hدرخت زندگی درون مخچه قرار دارد و در تماس با اپیفیز و یا بطن
 3مغزی نیست.

 :»4« Hبطن  4برخالف بطون  1و  2در داخل مُخ قرار ندارد.

 :»3« Dاندامهـای جنسـی در پایـان مـاه سـوم ( 90روز کـه حـدودا ً معـادل 13

 1184.

هفته میباشـد) مشـخص میشـوند .مشـخص شـدن اندامهای جنسـی در 25

براساس فشار تراوشی خون به نفرون منتشر میشوند.

هفته قبل از تولد نوزاد رخ میدهد.

 :»4« Dتمایـز جفـت از هفتـه دوم بعـد از لقـاح آغـاز میشـود .از ایـن زمـان تا
تولد نوزاد  36هفته میباشد.

 4180.

 :»1« Hدر انسان در سلولهای ماهیچهای و یا یاختههایی با

قدرت تقسیم پروتئینهای انقباضی اکتین و میوزین وجود دارند.

 :»2« Hتارهـای ماهیچـه صـاف و ماهیچههـای میـوکارد همـواره و در مـواردی
ماهیچههای اسکلتی بهصورت غیرارادی منقبض میشوند.

 :»1« Dدر طـی تـراوش ،مـواد فقـط بـه علـت تفـاوت انـدازه و

 :»2« Hطـی بـاز جـذب ،مـواد میتواننـد از مجـاری جمعکننـده نیـز وارد خـود
بشوند.

 :»3« Hبازجـذب در بیشتـر مـوارد بهصـورت فعـال اسـت و نیازمنـد مصـرف
انرژی میباشد.

 :»4« Hترشح هم میتواند از خون به نفرون و یا یاختههای پوششی نفرون
به درون لولهها باشد.

 3185.

در طـی میـوز یـک یاختـه زاینـدٔه اسـپرماتوگونی در مـرد

 :»3« Hدر ماهیچههـای اسـکلتی و ماهیچههـای قلبـی ،تنـاوب الیههای تیره

بالـغ و سـالم ،اسپرماتوسـیت اولیـه دارای توانایـی کراسـینگآور میباشـد و

و روشن به صورت منظره مخطط دیده می شود.

اسپرماتوسیت ثانویه ،اسپرماتید و اسپرم فاقد توانایی کراسینگاور هستند.

D

« :»4در انسـان بهطـور طبیعـی فقـط یاختههـای ماهیچـهای اسـکلتی

چندهستهای هستند.

H

« :»1کروموزومهـای  Xو  Yبـا اینکـه تتـراد تشـکیل میدهنـد ،توانایـی

کراسینگاور را ندارند.

229

هزار تست جامع زیستشناسی
 :»2« Hدقت کنید که اسپرماتید و اسپرم توانایی تقسیم ندارند.

 :»3« Dاسپرماتوسـیت اولیـه دارای کروموزومهـای مضاعـف میباشـد .هـر

ندارند و در  G0قرار دارند.

کرومـوزوم شـمارٔه  9در ایـن یاختـه دارای دو دگـرٔه یکسـان در کروماتیدهـای

 :»2« Hتعـداد کروماتیدهـا در مرحلـه  Sطـی فراینـد همانندسـازی مضاعـف

خواهری میباشد و از آنجا که این یاخته دیپلوئید بوده و دارای دو کروموزوم

میشوند (نه با تجزیٔه پروتئین اتصالی در ناحیٔه سانترومر).

شـمارٔه  9میباشـد ،پـس چهـار دگـره از نظـر صفـت گـروه خونـی  ABOدر ایـن
فرد وجود دارد.
 :»4« Hاسـپرماتید و اسـپرم نابالـغ در بیضـه بـا اینکـه دارای تـاژک هسـتند
توانایی تحرک را ندارند.

 3186.

کاهـش پروتئیـن خونـاب ،افزایـش سـدیم خونـاب ،آسـیب بـه

دیـواره مویرگهـا ،بسـته شـدن رگهـای لنفـی ،افزایـش غیـر طبیعـی فشـار خـون
سیاهرگها و یا مصرف کم مایعات میتواند از عوامل ایجاد بیماری خیز شوند.
« Hالـف» :افزایـش غیرطبیعـی پروتئیـن در خونـاب سـبب افزایـش بـاز جـذب
آب در انتهای مویرگ میشود.
« Dب» :افزایش ترشـح هورمون آلدوسـترون از بخش قشـری غده فوقکلیه
سبب افزایش سدیم خوناب و فشار خون میشود.
« Dج» :سـیاهرگها رگهایـی بـا مقاومـت کـم در دیـواره خـود میباشـند کـه
افزایش غیرطبیعی فشار خون در آنها از جمله عوامل خیز است.

D

«د» :بـر اثـر افزایـش ترشـح هورمـون کورتیـزول از بخـش قشـری غـدد

 :»3« Dدر تقسـیم میتوز و تقسـیم میوز 2بهطور طبیعی دور کروموزومهای
تککروماتیـدی غشـای هسـته تشـکیل میشـود .تخـم ضمیمـه گنـدم تقسـیم
میتوز انجام میدهد.

 :»4« Hتنهـا تقسـیمی کـه بهطـور طبیعـی دور کروموزومهـای دوکروماتیـدی
غشـای هسـته تشـکیل میشـود ،میـوز  1میباشـد .تخـم اصلـی گنـدم تقسـیم

میتوز انجام میدهد.

 3190.

 »1« Dو « :»4هـر عامـل برهمزننـدٔه تعـادل ژنـی در جمعیـت

سبب تغییر فراوانی نسبی دگرهها و ژننمودها در خزانٔه ژنی جمعیت میشوند.

 :»2« Dدر صورت وقوع هر عامل برهمزنندٔه تعادل ژنی در جمعیت نشـان
میدهد جمعیت روند تغییر را در پیش گرفته است.

 :»3« Hدقت کنید که کاهش یا توقف شارش در ایجاد گونهزایی دگرمیهنی

نقش مهمی دارد.

 2191.

در دو آمیـزش بیـن دو مـرد و زن سـالم و بالـغ ،همـه فرزنـدان در

صفت گروه خونی  ABOنسبت به والدین خود هستند.
2( AA × BB



1( AB × OO

فوقکلیـه ،دسـتگاه ایمنـی بـدن تضعیـف میشـود کـه طـی آن تحمـل ایمنـی

در آمیزش اول ،سـه نوع از چهار نوع گروه خونی(بیشتر) در اعضای خانواده

افزایـش مییابـد و بـر اثـر تجزیـه پروتئینهـای موجـود در خـون ،میتوانـد در

(پدر ،مادر و فرزندان) مشاهده میشودA، B، O:

بافتها بیماری خیز یا ادم ایجاد کند.

در آمیـزش اول چهـار نـوع از چهـار نـوع گـروه خونی(همـه) در اعضـای خانـواده

 D 3187.

« :»1یاختههـای بنیـادی کبـدی در فـرد بالـغ میتواننـد

بـه یاختههـای کبـدی در محیـط آزمایشـگاه تبدیـل شـوند و توانایـی ترشـح
اریتروپویتین را در پاسخ به کاهش تراکم اکسیژن داشته باشند.

 :»2« Dیاختههـای بنیـادی مغـز اسـتخوان میتواننـد بـه یاختههـای عصبـی
تبدیل شوند و توانایی ایجاد و هدایت پیام عصبی را داشته باشند.

 :»3« Hتمایـز یاختههـای بنیـادی جنینـی هنـوز نمیتوانـد بهگونـهای تنظیـم
شـود کـه بتوانـد همـه انـواع یاختههایـی را کـه در بـدن جنیـن تولیـد میکننـد در
شرایط آزمایشگاهی نیز به وجود بیاورند.

 :»4« Dیاختههای بنیادی مغز اسـتخوان میتوانند به یاختههای اسـتخوانی
تبدیل شـوند .یاختههای اسـتخوانی میتوانند منشـعب باشـند و مادٔه زمینهای
دارای مادٔه زمینهای و کلسیم را به مادٔه بینزمینهای ترشح میکنند.

 4188.

« Dالـف» :افزایـش هورمـون ضـدادراری بـا افزایـش بازجـذب

آب ،سبب کاهش حجم ادرار و افزایش فشار خون میشود.

« Dب» :افزایش هورمون کلسیتونین با رسوب کلسیم در استخوان ،سبب
میشود کلسیم خون کاهش یافته و تراکم توده استخوانی افزایش یابد.

« Dج» :کاهش هورمون تیروئیدی سـبب کاهش مصرف اکسـیژن و کاهش
تجزیٔه گلیکوژن ماهیچه و افزایش ذخیرٔه آن میشود.

« Dد» :افزایـش هورمـون آلدوسـترون بـا بازجـذب سـدیم در کلیـه و بازجـذب
آب به دنبال آن حجم ادرار را کاهش میدهد.

230
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« :»1سـلولهای پادتنسـاز انسـان ،توانایـی تقسـیم را

(پدر ،مادر و فرزندان) مشاهده میشود A، B، O:و AB

H

« :»1دقـت کنیـد کـه در ایـن آمیـزش والـد دارای گروهخونـی  ABدارای

دگرههای متفاوت میباشد.

 :»2« Dدر ایـن آمیـزش احتمـال تولـد فرزنـدی دارای دگرٔه  Oهمانند احتمال
تولد فرزندی دارای گروه خونی با ژننمود ناخالص برابر با صفر است.

H

« :»3والدیـن میتواننـد در گـروه خونـی  Rhدارای دگرههـای یکسـانی

باشند .گروه خونی  ABOو  Rhدو نوع گروه خونی میباشند.

 :»3« Hدر ایـن آمیـزش تولـد فرزنـدی بـا گـروه خونـی  ABو دارای دو نـوع
کربوهیدرات در روی غشای خود غیرممکن است.

 4192.

بـا توجـه بـه صـورت سـؤال ،بایـد تنفـس نوری و تنفـس یاختهای

(تنفس هوازی و تخمیر) در نظر گرفته شود.

H

« »1و « :»2ترکیـب دوکربنـی موجـود در مـادٔه زمینـهای سیتوپالسـم و

راکیزه ،ممکن است ترکیب دوکربنی حاصل از تنفس نوری باشد.

 :»3« Hبا توجه به شکل کتاب درسی دقت کنید در چرخٔه کربس ،ساختار
ترکیب چهارکربنی که با استیلکوآنزیم  Aترکیب میشود با ترکیب حاصل از
تجزیٔه ترکیب 5کربنی متفاوت میباشد.

 :»4« Dهر ترکیب سهکربنی تولیدشده در مادٔه زمینهای سیتوپالسم قطعا ً
محصول تنفس یاختهای (تخمیر یا تنفس هوازی) میباشد .ترکیب سهکربنی
حاصـل تنفـس نـوری در کلروپالسـت میمانـد و در فراینـد بازسـازی ریبولـوز
بیسفسفات مصرف میشود و وارد مادٔه زمینهای سیتوپالسم نمیشود.

نومزآ همان خساپاپ

 4193.

غـدٔه درونریـز دارای یاختـه عصبـی درون مغـز هیپوتاالمـوس و

هیپوفیز پسین و در خارج از مغز بخش مرکزی غدٔه فوقکلیه میباشد.

D

« :»1افزایـش فعالیـت بخـش مرکـزی غـدٔه فوقکلیـه بـا افزایـش گلوکـز

خـون ،سـبب کاهـش ترشـح هورمـون گلوکاگـون از برخـی یاختههـای جزایـر
النگرهانس میشود.

D

« :»2کاهـش ترشـح هورمـون آزادکننـده از هیپوتاالمـوس میتوانـد سـبب

کاهش ترشح هورمون محرک غدٔه تیروئید و کاهش انرژی در دسترس بدن شود.
 :»3« Dکاهـش فعالیـت بخـش مرکـزی غـدٔه فوقکلیـه بـا کاهـش بازکـردن
شـشها ،تحریـک ماهیچههـای صـاف آن را طـی دم کاهـش داده و ارسـال پیـام
عصبی به مرکز تنفس در بصلالنخاع کاهش مییابد.

H

« :»4افزایـش ترشـح هورمـون اکسیتوسـین در هیپوفیـز پسـین سـبب

افزایش ترشح شیر از یاختههای برونریز غدد شیری میشود.

 4194.

D

پل مغزی با ترشح اشک و بزاق در اولین خط دفاعی نقش دارد.

«الـف» :بصلالنخـاع طـی فراینـد بلـع در شـروع حـرکات کرمـی شـکل

 :»1« Hجهـش در ژن  Bمـادر در تداخـلِ وارسـی موشهـای

 3197.

تازهمتولدشده توسط مادر نقشی ندارد.

 :»2« Hژن  Bدر یاختههایی در مغز موش(نه همٔه یاختهها) دستور ساخت
پروتئینی را میدهد که آنزیمها و ژنهای دیگر را فعال میکند.

 :»3« Dژن  Bدر انتقال اطالعات از راه حواس به مغز موش نقشی ندارد و
طی جهش در این ژن در این فرایند هیچ اختاللی رخ نمیدهد.

 :»4« Hتنهـا رفتـار مراقبتـی والـد مـاده از بچـه موشهـا بـه فعالیـت ژن  Bدر
یاختههای مغزی مربوط میشود.
« Dالف» :مشخص شده است که برگ در پاسخ به افزایش

 4198.

اتیلن به اکسین آنزیمهای تجزیهکنندٔه دیواره را در ریزش برگ تولید میکند.

« Dب» :ریزش برگ معموال در محل اتصال برگ به ساقه(گره) رخ میدهد.
« Dج» :بخش جداکننده در طی ریزش برگ همراه برگ از ساقه جدا میشود.
« Dد» :مـرگ یاختههـا هـم در سـاقه(الیٔه جداکننـده) و هـم در بـرگ (الیـه
محافظ) دیده میشود.

 3199.

 :»1« Hدر طـی دم و انقبـاض ماهیچـه دیافراگـم از طـول نـوار

دستگاه گوارش مؤثر میباشد.

روشـن کاسـته میشـود .در هنـگام دم بـا بازشـدن قفسـه سـینه فشـار از روی

« Dب» :بصلالنخـاع طـی تنظیـم زنـش قلـب ،میتوانـد تعـداد ضربـان قلـب

سیاهرگهای نزدیک قلب برداشته میشود.

را کاهش دهد.
« Dج» :بصلالنخـاع بـا پایینتریـن بخـش دسـتگاه عصبـی مرکزی(نخـاع) در
تماس است.
« Dد» :پل مغزی در باالی پایینترین بخش ساقه مغز (بصلالنخاع) قرار دارد.
 :»1« Hخزهگیـان آونـد آبکـش و چوبـی ندارنـد و فاقـد آونـد و

 3195.

دانه میباشند.

H

 :»2« Hطـول رشـتههای ضخیـم و رشـتههای نـازک در طـی انقبـاض هیـچگاه
تغییر نمیکند.

D

« :»3طـی خـروج کلسـیم از شـبکٔه آندوپالسـمی در ماهیچههـای پـا و

انقبـاض آنهـا ،در سـیاهرگهای مجـاور دریچههـای النـه کبوتـری بـاال بـاز و
دریچههای پایین بسته میشوند.

 :»4« Hدقت کنید طول نوار تیره همواره در طی انقباض ماهیچه ثابت میماند.

 4200.

« Hالـف» :مریسـتمهای پسـین ،مریسـتمهایی هسـتند کـه

« :»2سـاقٔه تخصصیافتـه در توتفرنگی(رونـده) هماننـد سـاقٔه

تنها توانایی افزایش قطر گیاه را دارد .گیاهان تکلپه مریستم پسین ندارند.

 :»3« Dآندوسـپرم حاصـل از میتـوز تخـم ضمیمـه میباشـد و چـون از لقـاح

روبیسـکو توانایـی تثبیـت کربـن دیاکسـید موجـود در هـوا را دارنـد و سـایر

یاختـه دوهسـتهای و اسـپرم ایجـاد شـده از والـد مـاده دو مجموعـه کرومـوزوم

یاختههای روپوستی این توانایی را ندارند.

تخصصیافته در زنبق (زمینساقه) رشد افقی دارد.

دریافـت میکنـد .پوسـتٔه دانـه نیـز هماننـد والـد ماده بـوده و دارای دو مجموعه
کروموزومی از والد ماده میباشند.
 :»4« Hدانٔه گردٔه نارس ،همانند دانهگردٔه رسیده در کیسٔه گرده تولید میشود.

 2196.

 Humulin Nانسـولین تولیدشـده در طـی مهندسـی ژنتیـک

میباشد( .با توجه به شکل کتاب)
 :»1« Dمهمترین مرحله طی تولید آن تبدیل انسولین غیرفعال به انسولین
فعال میباشد.
 :»2« Hبخش  Cطی تولید انسولین در مهندسی ژنتیک تولید نمیشود.

 :»3« Dدر طی تولید انسولین فعال در مهندسی ژنتیک ،جداسازی یاختههای
تراژنی بهوسیلٔه حساسیت به نوعی آنتیبیوتیک خاص صورت میگیرد.

D

« :»4تولیـد انسـولین فعـال طـی مهندسـی ژنتیـک بـا برقـرای پیوندهـای

شـیمیایی بیـن زنجیرههـای  Aو Bدر محیـط آزمایشـگاه و در خـارج ازمـادٔه
زمینهای سیتوپالسم صورت میگیرد.

« Hب» :تنهـا یاختههـای نگهبـان روزنـه در بخشهـای هوایـی طـی فعالیـت

« Hج» :یاختههـای چوبپنبـهای موجـود در پیراپوسـت ریشـه مـرده بـوده و
تنفس یاختهای ندارند.

« Hد» :طبـق متـن کتـاب ،بعضـی یاختههـای روپوسـتی در اندامهـای هوایـی
گیاه به یاختههای نگهبان روزنه ،کرک و یاختههای ترشحی تمایزیابند.

 4201.

قرنیـه بـه همـراه صلبیـه ،بخشهـای تشـکیلدهندٔه الیـه

خارجی چشماند که قرنیه ،پرده شفاف جلوی چشم است که توسط زاللیه
تغذیه میگردد.

 :»1« Hصلبیه (نه قرنیه) پردٔه سفیدرنگ از بافت پیوندی رشتهای است.
 :»2« Hقرنیه فاقد شبکه مویرگی است.

 :»3« Hعدسـی (نه قرنیه) توسـط رشـتههایی به نام تارهای آویزی به جسـم
مژگانی متصل شدهاست.

 :»4« Dصلبیه همانند دیگر بخشهای شفاف چشم در همگرایی و متمرکز
کردن نور روی یاختههای مخروطی و استوانهای نقش دارد.
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 3202.

 :»1« Hیاختههـای نگهبـان روزنـه گیـاه لوبیـا فتوسـنتزکننده

هسـتند .دقـت کنیـد کـه هیـچگاه در زنجیـرٔه انتقـال الکتـرون  ATPتولیـد

راست میریزند که این سیاهرگها وارد بزرگ سیاهرگ زبرین (نه قلب) میشوند.

نمیشود بلکه در پی فعالیت زنجیرٔه انتقال الکترون  ATPتولید میشود.

 :»2« Dنشـت مـواد از مویرگهـا بـه فضـای میانبافتـی در جریـان ورزش و

H

« :»2دقـت کنیـد کـه گویچههـای قرمـز خـون زنجیـرٔه انتقـال الکتـرون و

بعضـی بیماریهـا افزایـش مییابـد .در ایـن هنـگام محتویـات رگهـای لنفـی

تنفس هوازی ندارند.

خروجی از این ماهیچهها برای بازگشت مواد بازنشر شده افزایش مییابد.

 :»3« Dگوجهفرنگـی گیاهـی دولپـه بـوده و غلاف آونـدی در آن توانایـی

 :»3« Hدقـت کنیـد کـه ویتامیـن  B12بالفاصلـه پـس از جـذب وارد خون (نه

فتوسـنتز نـدارد ،پـس هـر زنجیـرٔه انتقـال الکتـرون در ایـن یاختـه مربـوط بـه

دستگاه لنفی) میشود.

میتوکندری میباشد .در غشای داخلی میتوکندری در پی مصرف NADH

 :»4« Hاندامهـای تخریبکننـدٔه گلبـول قرمـز ،کبـد و طحـال هسـتند .دقـت

در پمـپ اول زنجیـره ،مولکـول آب توسـط پمـپ سـوم در فضـای بسـتره

کنید که کبد اندام لنفی نمیباشد.

تولید میشود.

H

 1205.

« :»4برخـی یاختههـای شـاخی موجـود در پوسـت مـرده بـوده و زنجیـرٔه

انتقال الکترون ندارد.

 3203.
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« :»1مجراهـای لنفـی بـه سـیاهرگهای زیرترقـوهای چـپ و

یاختههـای «الـف» آونـد آبکـش ،یاختـه «ب» فیبـر ،یاختـه

 :»1« Dهر جانور دارای گرٔه عصبی در سر بهطور قطع دارای

دستگاه عصبی مرکزی و محیطی میباشد .هیدر فاقد دستگاه عصبی مرکزی
و محیطی است که سر ندارد.
 :»2« Hدقت کنید که سـاختار نردبانمانند در پالناریا جزء دسـتگاه عصبی

«ج» تراکئید و یاختٔه «د» عناصر آوندی میباشد.

مرکزی میباشد.

 :»1« Hیاختههای فیبر و پارانشیم موجود در یک دستٔه آوندی جزء سامانٔه

 :»3« Hماهیـان غضروفـی کـه سـاکن آب شـور هسـتند عالوهبـر کلیههـا غـدد

بافتی آوندی محسوب میشوند.

راسترودهای وجود دارد که محلول نمک بسیار غلیظ را به روده ترشح میکند.

 :»2« Hیاختٔه عناصر آوندی مرده بوده و فاقد پالسمودسم میباشد.

در حشرات نیز لولههای مالپیگی اوریکاسید را به درون روده ترشح میکنند.

 :»3« Dدر یاختـه عناصـر آونـدی برخلاف یاختـه تراکئیـد دیـوارٔه عرضـی بیـن

 :»4« Hمگـس میـوه نوعـی جانـور بیمهـره و دارای طنـاب عصبـی شـکمی

یاختهها از بین رفته است.

اسـت که سـازوکارهایی برای شناسـایی پادگنهای متفاوت دارد .در این جانور

 :»4« Hدقـت کنیـد کـه آوندهـای آبکـش زنـده هسـتند و فاقـد لیگنیـن در

مولکولـی کشـف شـده اسـت کـه میتوانـد بـه صدتـا شـکل مختلـف درآیـد و

دیواره میباشند.

پادگنهای مختلفی را شناسایی کند.
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zخارج از کشور

156.کدام عبارت ،صحیح است؟
 )1در جیرجیرک ،گیرندههای مکانیکی در محل اتصال پاهای جلویی به سینه قرار دارند.
 )2در ماهی ،هر یاختهای که با مادٔه ژالتینی کانال خط جانبی در تماس است ،مژک دارد.
 )3در ماهی ،لوب بینایی از مخچه و مخ بزرگتر است و عصب بینایی از زیر به آن وارد میشود.
 )4در مگس ،دارینه (دندریت) و جسم یاختهای هر گیرندٔه شیمیایی ،در درون موی حسی قرار دارد.
157.با توجه به شبکیٔه چشم ِ یک فرد سالم ،کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«در گیرندٔه استوانهای

گیرندٔه مخروطی ،مادٔه حساس به نور

»

		
 )1نسبت به ـ بیشتری یافت میشود.

 )2همانند ـ در مجاورت هسته قرار دارد.

 )3برعکس ـ در نور کم ،از ویتامین  Aساخته میشود.

 )4برخالف ـ در یک انتهای یاخته وجود دارد.

158.کدام مورد ،در ارتباط با بخشهای چینخوردٔه درونیترین الیٔه دیوارٔه قلب انسان نادرست است؟
 )1ساختارهای متفاوتی را به وجود آوردهاند.

 )2از یاختههایی با فواصل بین یاختهای اندک تشکیل شدهاند.

 )3توسط بافتی حاوی رشتههای کالژن ضخیم ،مستحکم شدهاند.

 )4یاختههای آن توسط صفحات بینابینی به یکدیگر مرتبط شدهاند.

159.با توجه به مطالب کتب درسی ،چند مورد ،عبارت زیر را بهطور مناسب کامل میکند؟
«همٔه یاختههای خونی انسان که

دارند،

»

الف) هستٔه دو قسمتی ـ برخالف همٔه یاختههای خاطره ،در داخل مغز استخوان تمایز مییابند.
ب) هستٔه چند (بیش از دو) قسمتی ـ برخالف همٔه یاختههای پادتنساز ،با حرکات آمیبی ذرات بیگانه را میخورند.
ج) دانههای تیرهای در میان یاخته ـ همانند بعضی از یاختههای بیگانهخوار ،میتوانند باعث افزایش نفوذپذیری رگها شوند.
د) دانههای روشنی در میان یاخته ـ همانند بعضی از یاختههای تولیدکننده اینترفرون  ،IIدر دفاع غیراختصاصی شرکت میکنند.
2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

160.مهمترین مرحله در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک ،کدام است؟
 )1انتقال ژن زنجیرههای  Aو  Bانسولین بهطور جداگانه به دیسک (پالزمید)

 )2برقراری پیوندهای شیمیایی بین زنجیرههای  Aو  Bانسولین

 )3جمعآوری زنجیرههای پلیپپتیدی ساخته شده در باکتری

 )4انتقال دیسک (پالزمید)های نوترکیب به باکتری

	161.کدام عبارت ،دربارٔه یاختٔه بزرگتر ِ موجود در دانٔه گردٔه رسیدٔه الله ،صحیح است؟
 )1در درون کیسٔه گرده ،رشد و تمایز خود را آغاز می کند.

 )2با انجام چندین تقسیم متوالی ،شروع به رشد مینماید.
 )3در هنگام رشد و تمایز ،حاوی سه هستٔه تکالدی (هاپلوئیدی) است.
 )4در درون لولٔه گرده ،با تقسیم رشنمان (میتوز) ،دو یاختٔه جنسی را ایجاد میکند.
162.کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر ،نامناسب است؟
(فولیکول) در حال رشد ،نوعی هورمون ترشح
«بهطور معمول ،از پنجمین روز دورٔه جنسی در یک فرد بالغ ،تا زمانی که الیههای یاختهای ِ انبانک
ِ
میکنند،

»

 )1بهطورحتم ،از رشد و تمایز مام یاختههای (اووسیت)های ثانویٔه دیگر ،جلوگیری میشود.
 )2بهطور حتم ،در دیوارٔه داخلی رحم ،اندوختهی خونی زیادی به وجود میآید.
 )3در مواقعی هورمونهای محرک غدد جنسی ،افزایش مییابند.
 )4در مواقعی ترشح هورمون آزادکننده کاهش مییابد.
163.در ارتباط با قلب انسان ،چند مورد عبارت زیر را بهطور مناسب کامل میکند؟
همانند هر زمانی که دریچههای دولختی و سه لختی،

«در هر زمانی که دریچههای سینی

بهطور حتم

الف) بازند ـ بازند ـ خون وارد دهلیزها میشود.

ب) بازند ـ بستهاند ـ فشار خون بطنها در حد پایینی قرار دارد.

ج) بستهاند ـ بازند ـ خون به درون بطنها وارد میشود.

د) بستهاند ـ بستهاند ـ دهلیزها در حالت استراحت به سر میبرند.

1 )1

2 )2

3 )3

164.کدام مورد ،دربارٔه هر اندام لنفی که خون خارج شده از آن ،به سیاهرگ باب میریزد ،صحیح است؟
 )1در نیمه راست بدن و باالتر از کولون افقی قرار دارد.
 )2در آزادسازی آهن موجود در یاختههای خونی مرده ،نقش مؤثری دارد.
 )3تولیدات خود را ابتدا به مجرای لنفی و در نهایت به نوعی بافت پیوندی وارد میکند.
 )4یاختههایی تولید میکند که میتوانند مولکولهایی مشابه با مولکولهای موجود در سطح خود ترشح نمایند.
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	165.کدام گزینه ،با توجه به شکل زیر ،درست است؟

)(۱

 )1یاختههای بخش  3برخالف یاختههای بخش  ،4فضای بین یاختهای بسیار اندکی دارند.

)(۲

 )2یاختههای بخش  4همانند یاختههای بخش  ،1در بخش مرکزی خود هستٔه درشتی دارند.

)(۳

 )3یاختههای بخش  1برخالف یاختههای بخش  ،2بر روی سطح خود ترکیبی لیپیدی ترشح میکنند.

)(۴

 )4یاختههای بخش  2همانند یاختههای بخش  ،3بافتهای الزم برای افزایش زیاد قطر ساقه را فراهم میکنند.
166.کدام عبارت ،نادرست است؟
 )1در گیاه ذرت برخالف گیاه رز ،در شدت نور زیاد میزان فتوسنتز افزایش چشمگیری مییابد.
 )2در گیاه رز همانند گیاه آناناس ،تنفس نوری فقط در درون سبزدیسه (کلروپالست) به انجام میرسد.
 )3در گیاه آناناس همانند گیاه ذرت ،میزان  CO2در محل فعالیت آنزیم روبیسکو باال نگه داشته میشود.

 )4در گیاه آناناس برخالف گیاه رز ،مراحل مربوط به تثبیت کربن ،در بخشهای مختلف یک یاخته صورت میگیرد.
167.چند مورد ،در ارتباط با یک خانم باردار صحیح است؟
الف) در طی تمایز یاختههای تودٔه درونی ،جفت به وجود می آید.
ب) با شروع تمایز جفت ،اندامهای اصلی جنین شروع به تشکیل شدن میکنند.
ج) با شروع ترشح آنزیمهای الیٔه تروفوبالست ،زوائد انگشتی شکل تشکیل میشود.
د) با اتصال بالستوسیست به یاختههای جدار رحم ،نتیجٔه تست سنجش  HCGمثبت میگردد.
1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

168.مطابق با مطالب کتاب درسی ،کدام عبارت ،دربارٔه هر نوع جاندار خاکزی صادق است که میتواند با تولید پروتئینهای سمی ،حشرات مضر برای گیاهان
زراعی را از بین ببرد؟
 )1بهطور معمول ،ذرات بزرگ غذایی را با درونبری جذب و مواد زائد را با برونرانی دفع میکند.
 )2همواره از طریق تغییر در پایداری رنا ( )RNAیا پروتئین ،فعالیت ژنهای خود را تنظیم میکند.
 )3در شرایطی ،مواد شیمیایی جهشزا پس از عبور از غشاهایی ،ژنهای آن را تحت تأثیر قرار میدهند.
 )4ممکن است در یک منطقٔه از ژنگان (ژنوم) آن ،یک رشتٔه دنا ( )DNAو در منطقه بعد ،رشتٔه دیگر دنا الگو باشد.
169.کدام عبارت ،دربارٔه هر نوکلئوتید موجود در بدن یک فرد سالم درست است؟
 )1نوعی باز آلی با ساختار حلقهای دارد که به ریبوز متصل است.
 )2واحد تکرارشوندٔه نوع بسپار (پلیمر) محسوب میشود.
 )3در طی مرحلٔه هوازی تنفس یاختهای تولید میگردد.
 )4در ساختار خود گروه یا گروههای فسفات دارد.
170.کدام عبارت ،در ارتباط با مراحل ترجمه نادرست است؟
 )1اغلب tRNAهایی که توانایی اتصال به رمزه (کدون) رنا را دارند ،ابتدا به جایگاه  Aرناتن (ریبوزوم) وارد میشوند.
 )2بعضی از tRNAهایی که وارد جایگاه  Aرناتن (ریبوزوم) میشوند ،با رمزه (کدون) ارتباط مکملی برقرار میکنند.
 )3هر  tRNAکه ارتباط خود با زنجیرهای از آمینواسیدها قطع میکند ،به جایگاه  Eرناتن (ریبوزوم) منتقل میشود.
 )4هر  tRNAکه پس از تکمیل رناتن (ریبوزوم) در جایگاه خود مستقر میشود ،میتواند به توالیای از آمینواسیدها اتصال یابد.
	171.در مهرههای نوعی جانور ماده ،اثری از رسوب نمکهای کلسیم یافت نمیشود ،چند مورد ،دربارٔه این جانور صحیح است؟
الف) با فشار جریان آب به سمت بیرون ،به سمت مخالف حرکت مینماید.
ب) میتواند تخمکهایی با اندوختٔه زیاد و دیوارهای چسبناک و ژلهای تولید کند.
ج) خون از سینوس سیاهرگی ،ابتدا به حفرٔه کوچکتر قلب وارد میشود.
د) توسط ساختار ویژهای ،محلول نمک بسیار غلیظ را به روده ترشح میکند.
1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

172.با توجه به شکل زیر که بخشی از دستگاههای نوعی جاندار را نشان میدهد ،کدام عبارت درست است؟
 )1بخش  2همانند بخش  ،1آب و یونها را بازجذب مینماید.
 )2بخش  3برخالف بخش  ،2آنزیمهای مؤثر در هضم مواد غذایی را ترشح میکند.

)(۲
)(۱

)(۳

)(۴

 )3بخش  4برخالف بخش  ،3یونهای ترشح شده از مایع میانی بافتی را دریافت میکند.
 )4بخش  1همانند بخش  ،4نوعی مادٔه حاصل از سوخت و ساز نوکلئیک اسیدها را دریافت میکنند.
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هزار تست جامع زیستشناسی
173.کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ «در هر یاختٔه انسان که
 )2کلسترول ـ رنین

 HDL )1ـ پپسینوژن

نیز تولید میگردد».

یافت میشود،

 )3نمکهای صفراوی ـ کلسترول

 )4کیلومیکرون ـ بیلیروبین

174.کدام گزینه ،عبارت زیر را بهطور نامناسب کامل میکند؟
«همٔه اندامهایی که با تولید نوعی پیک شیمیایی یکسان ،تعداد فراوانترین یاختههای خونی انسان را تنظیم میکنند،

»

 )1در تنظیم میزان یونهای خون نیز نقش دارند.
 )2به دفع بعضی مولکولهای آلی از بدن کمک میکنند.
 )3تحت تأثیر بخش همیشه فعال دستگاه عصبی محیطی قرار دارند.
 )4هر یک با تغییر در مقادیر چشمگیری از نوعی مادٔه دفعی نیتروژندار ،از سمیت آن میکاهند.
	175.چند مورد ،در ارتباط با فرآیند همانندسازی در یوکاریوتها صحیح است؟
الف) آنزیمی که پیوندهای فسفو دی استری را برقرار میکند ،انرژی فعالسازی واکنش را کاهش میدهد.
ب) آنزیمی که نوکلئوتیدها را به صورت مکمل روبهروی هم قرار میدهد ،تنها آنزیم دو راهی همانندسازی محسوب میشود.
ج) آنزیمی که باعث جدا شدن هیستونها از مولکول دنا ( )DNAمیشود ،مارپیچ دنا ( )DNAو دو رشتٔه آن را از هم جدا میکند.
د) آنزیمی که از وقوع جهش در مادٔه ژنتیکی ممانعت به عمل میآورد ،میتواند نوکلئوتیدها را به صورت تکفسفاته به رشتٔه پلینوکلئوتیدی متصل نماید.
2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

176.کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر ،مناسب است؟
«در دستگاه عصبی مرکزی گوسفند ،یکی از بخشهایی که مجاور ساقٔه مغز است و با ترشح پیک دورب ُرد ،فعالیتهای بدن را تنظیم میکند ،در
		
 )1کنار لوبهای بویایی

 )2فضایی محتوی شبکههای مویرگی و اجسام مخطط

		
 )3مجاورت بطنهای جانبی ِ مغز

 )4مجاورت دو تا از برجستگیهای بزرگتر مغز میانی

قرار دارد».

177.بهطور معمول ،کدام گزینه درست است؟
 )1هر گیاهی که گل دو جنسی و گلبرگهای جدا از هم دارد ،دانههای گردهای با دیوارٔه متخلخل تولید میکند.
 )2هر گیاهی که برای گل دادن به گذراندن یک دوره سرما نیاز دارد ،در سال دوم ،رشد رویشی و زایشی مینماید.

 )3هر گیاهی که ساقٔه افقی تخصص یافتهای در زیرزمین دارد ،گلهایی کامال ً وابسته به باد برای گرده افشانی تولید میکند.

 )4هر گیاهی که توانایی تولید دانهای با رویش زیرزمینی دارد ،در مغز ریشه ،فاقد بافت نرم آکنهآی (پارانشیمی) است.
178.کدام عبارت ،با توجه به عوامل مؤثر بر جمعیت نادرست است؟
 )1عاملی که افراد سازگارتر با محیط را برمیگزیند ،بهطور حتم ،بر تغییر ژنوتیپ فرد بیتأثیر است.
 )2عاملی که خزانٔه ژنی جمعیت را غنیتر میسازد ،میتواند در شرایطی توان بقای جمعیت را افزایش دهد.
 )3عاملی که باعث شبیه شدن خزانٔه ژنی دو جمعیت میشود ،در اغلب موارد ،تعادل ژنی را در جمعیتها برقرار میکند.
 )4عاملی که باعث تغییر فراوانی دگرهای (اللی) جمعیت بر اثر رویدادهای تصادفی میشود ،بهطور حتم ،در جمعیتهای کوچک تأثیر بیشتری میگذارد.
179.چند مورد ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«هر جانداری که میتواند همه یا بخشی از مواد غذایی مورد نیاز خود را از گیاهان به دست آورد،

»

الف) رشتههای ظریفی به درون ریشه گیاه میفرستد.

ب) از نظر تولید ماده آلی از مواد معدنی ،ناتوان است.

ج) نیتروژن جو را به نیتروژن قابل استفاده گیاه تبدیل میکند.

د) به کمک ترکیبی فسفاتدار،مولکولی دونکلئوتیدی میسازد.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

180.با توجه به مراحل تولید زامه (اسپرم) در یک فرد بالغ ،کدام عبارت صحیح است؟
 )1همٔه یاختههایی که دوالد (دیپلوئید) هستند ،از هم جدایند و تقسیم کاستمان (میوز) انجام میدهند.
 )2همٔه یاختههایی که فامتن (کروموزوم) غیرمضاعف دارند ،توسط تقسیم کاستمان (میوز) به وجود آمدهاند.
 )3همٔه یاختههایی که تکالد (هاپلوئید) هستند ،همواره هستٔه فشردهای دارند و توسط یاختههای ویژهای تغذیه میشوند.
 )4همٔه یاختههایی که فامتن (کروموزوم) مضاعف دارند ،محتوی ِ هستهای غیرفشردهاند و به یاختههای دیگر متصل هستند.
	181.کدام عبارت درست است؟
 )1جهش دگرمعنا برخالف جهش بیمعنا ،به تغییر محصول حاصل از رونویسی میانجامد.
 )2جهش دگرمعنا همانند جهش خاموش ،به تغییر تعداد نوکلئوتیدهای ژن میانجامد.
 )3جهش حذف همانند جهش بیمعنا ،به تغییر پلیپپتید ساخته شده میانجامد.
 )4جهش خاموش برخالف جهش حذف ،منجر به تغییر در نوع آمینواسید میشود.
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182.کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر ،نامناسب است؟
«در صورت ابتالی پسری بالغ به پرکاری غدٔه

بیشتر میشود و در صورت ابتالی پسر بالغ دیگری به کمکاری این غده

افزایش خواهد یافت».

 )1تیروئید ،میزان ترشح انسولین ،دمای بدن
 )2پاراتیروئید ،احتمال بیماری قلبی ،احتمال مشکالت تنفسی
 )3فوق کلیه ،احتمال ابتال به بیماریهای عفونی ـ احتمال اختالالت تولیدمثلی
 )4ترشحکنندٔه هورمون رشد ،تولید یاختههای جدید استخوانی ـ شکنندگی استخوانها
183.چند مورد ،در خصوص ِ زنجیرٔه انتقال الکترون موجود در یاختٔه عضلٔه توأم انسان صحیح است؟
الکترون موجود در راکیزه (میتوکندری) استفاده میشود.
الف) فقط از مولکولهای حامل
ِ

ب) بخشی از مسیر رسیدن الکترونها ،از حاملین مختلف الکترون به پذیرندههای نهایی آن ،مشترک است.
ج) فقط یونهای اکسید در ترکیب با پروتونهای بخش خارجی راکیزه (میتوکندری) ،آب را تشکیل میدهند.
د) انرژی الزم برای پمپ کردن پروتونها به فضای بین دو غشای راکیزه (میتوکندری) ،از مولکولهای حامل الکترون تأمین میشود.
1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

184.مطابق با مطلب کتاب درسی ،در یک منطقٔه ماالریاخیز ،مادر خانواده به سبب شکل گویچههای قرمز خود ،در معرض خطر ابتال به بیماری ماالریا قرار
دارد ،در حالی که پدر نسبت به این بیماری مقاوم است .تولد کدام فرزند در این خانواده ممکن است؟

 )1دختری تماما ً دارای گویچههای قرمز طبیعی و مقاوم نسبت به بیماری ماالریا

 )2پسری در معرض خطر ابتال به بیماری ماالریا و دارای گویچههای قرمز کامال ً طبیعی
 )3دختری در معرض خطر مرگ و میر در سنین پایین و دارای گویچههای قرمز کامال ً غیرطبیعی

 )4پسری تماما ً دارای گویچههای قرمز غیرطبیعی و بسیار حساس نسبت به کمبود اکسیژن محیط
	185.کدام گزینه ،عبارت ِ مقابل را به درستی تکمیل میکند؟ «نوعی هورمون گیاهی که

»

 )1در کشاورزی به عنوان علفکش استفاده میشود ،از سوختهای فسیلی نیز آزاد میگردد.
 )2برای تولید میوههای بدون دانه به کار میرود ،در شرایط نامساعد نیز به حفظ آب گیاه کمک میکند.
 )3از جوانٔه رأسی به جوانههای جانبی میرود ،باعث انجام یکی از روشهای تکثیر رویشی در گیاهان میشود.
 )4در شرایط نامساعد مانع تولید و رها شدن آمیالز در جوانههای غالت میشود ،در بافتهای آسیبدیده نیز افزایش مییابد.
186.کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر ،نامناسب است؟
«در واحدهای تکراری ِ تارچٔه یک عضله دلتایی ،رشتههایی متشکل از اجزای کروی شکل وجود دارد .این رشته ها در هنگام

»

 )1انقباض ،از وسعت نوار روشن میکاهند.

 )2استراحت ،در بخشی از نوار تیره یافت میشوند.

 )3انقباض ،به رشتههای مشابه خود نزدیک میشوند.

 )4استراحت ،از طریق سرهای خود ،از نوعی رشتههای پروتئینی جدا میگردند.

187.با توجه به مطالب کتابی درسی ،چند مورد ،در خصوص ِ برگ گیاه ادریسی درست است؟

الف) قند پنج کربنی دو فسفاته و گروه فسفات ،از محصوالت نهایی یک مرحله محسوب میشوند.
ب) در واکنشهای وابسته به نور ،همراه با ساخته شدن  ،ATPمولکول آب نیز تولید میشود.
ج) نوعی پروتئین غشایی ،ترکیبی کربندار را به راکیزه (میتوکندری) وارد مینماید.
د) در طی ِ واکنشهای تولید و مصرف مولکولی چهار کربنی CO 2 ،آزاد میشود.
1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

188.با توجه به نمودار توزیع ِ فراوانی رنگ ذرت (صفت چندجایگاهی) در کتاب درسی ،کدام عبارت صحیح است؟

۲

ﻓﺮاواﻧﯽ

۷
ﻗﺮﻣﺰ

۶

۵

۴

۳

۱
ﺳﻔﯿﺪ

 )1ژن نمودی (ژنوتیپی) حاوی همٔه انواع دگره (الل)ها در بخش  4وجود دارد.
 )2ژن نمود (ژنوتیپ)هایی با سه جایگاه ژنی ناخالص ،در بخش  2وجود دارد.
 )3هر ژن نمود (ژنوتیپ) در بخش  ،3بهطور حتم یک جایگاه ژنی ناخالص دارد.
 )4هر ژن نمود (ژنوتیپ) در بخش  ،5بهطور حتم در هر جایگاه ژنی ،دگره (الل) بارز دارد.
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هزار تست جامع زیستشناسی
189.یاختههای گیاهی ممکن است با دور نگه داشتن محصوالت مضر حاصل از روشهایی برای تأمین انرژی ،به حیات خود ادامه دهند .در همٔه این روشها،
همزمان با به وجود آمدن

میشود.
 )2نوعی قند سه کربنی ATP ،مصرف

		
 NAD+ ، CO2 )1تولید

 )4ترکیب سه کربنی NADH ،مصرف

		
 ، NAD+ )3ترکیب نهایی تولید

190.کدام مورد ،وجه مشترک هر دو نوع تنظیم مثبت و منفی رونویسی در باکتری اشرشیاکالی محسوب نمیشود؟
 )1هر پروتئینی که به نواحی خاصی از راهانداز متصل میشود ،رنابسپاراز را به محل راهانداز هدایت میکند.
 )2هر پروتئینی که به نوعی قند دی ساکاریدی اتصال مییابد ،بر فعالیت آنزیم رونویسیکننده تأثیر میگذارد.
 )3هر پروتئینی که بر روی توالی خاصی از  DNAقرار میگیرد ،ژن یا ژنهای آن توسط یک نوع رنابسپاراز ،رونویسی شدهاند.
 )4هر پروتئینی که ژنهای مربوط به تجزیٔه نوعی قند را رونویسی میکند ،به کمک توالیهای ویژه ای در دنا ( ،)DNAجایگاه آغاز رونویسی ژنها را شناسایی میکند.
	191.چند مورد ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«در یک فرد سالم و بالغ ،خارجیترین یاختههای استخوانی موجود در تنٔه استخوان ران ،بهطور حتم

»

الف) تیغههای استخوانی نامنظم را احاطه کردهاند.
ب) بر روی دایرهای با مرکزیت مجرای هاورس قرار گرفتهاند.
ج) در سمت داخلِ یاختههایی پهن و نزدیک به هم واقع شدهاند.

د) در نزدیکی رگهای خونی و با فاصلٔه زیادی از مغز قرمز قرار گرفتهاند.
1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

192.کدام عبارت ،صحیح است؟
«در مرگ برنامهریزی شدٔه یاختهای

بافتمردگی،

»

 )1برخالف ـ ابتدا غشای یاخته تغییر مینماید.

 )2همانند ـ پاسخهای التهابی شدیدی رخ میدهد.

 )3برخالف ـ اثرات مثبتی برای بدن ایجاد میشود.

 )4همانند ـ ابتدا پروتئینهای تخریبکننده شروع به فعالیت میکنند.

193.کدام عبارت ،برای کامل کردن عبارت زیر مناسب است؟
«بهطور معمول در برگ خرزهره،

یاختههای سامانٔه بافت

بهطور حتم،

»

 )1رایجترین ـ زمینهای ـ میتوانند در صورت لزوم تقسیم و تکثیر شوند.
 )2اصلیترین ـ آوندی ـ میتوانند شیرٔه گیاهی را در همه جهات جابهجا نمایند.
 )3مستحکمترین ـ زمینهای ـ دیوارهای از رسوبات لیگنین با اشکال متفاوت دارند.
 )4فراوانترین ـ پوششی ـ در سبزدیسه (کلروپالست)های خود ،ساختارهای غشایی و کیسه مانند و متصل به هم دارند.
194.در نوعی کرم ،هیچیک از چهار روش اصلی تنفس مشاهده نمیگردد .کدام مورد ،دربارٔه این جاندار صادق است؟
 )1حفرٔه عمومی بدن ،عالوه بر گوارش ،وظیفٔه گردش مواد را بر عهده دارد.
 )2آب اضافی بدن از طریق شبکهای از کانالها ،به خارج دفع میشود.
 )3تحریک در هر نقطه از بدن ،در همٔه سطح آن منتشر میگردد.
 )4همولنف مستقیما ً در مجاورت یاختههای بدن جریان مییابد.

	195.با توجه به بیمایهای ِ هموفیلی و داسی شدن گلبولهای قرمز ،در صورت ازدواج هر زن و مرد سالمی با یکدیگر ،تولد کدام فرزند ممکن است؟
		
 )1پسری بیمار و ناخالص

 )2دختری بیمار و خالص

		
 )3پسری سالم و ناخالص

 )4دختری سالم و خالص

196.کدام مورد را نمیتوان دربارٔه مردی با گروه خونی  O و درگیر با مشکل انعقاد خون ،بهطور حتم بیان داشت؟
 )1بر روی فامتن (کروموزوم) شمارٔه  ،9دارای دگره (الل) گروه خونی است.
 )2بر روی نوعی فامتن (کروموزوم) جنسی آن ،دگرهای (اللی) نهفته قرار گرفته است.
 )3بر روی یکی از بلندترین فامتن (کروموزوم)های موجود در کاریوتیپ آن ،ژن  Dواقع شده است.
 )4گویچههای قرمز کربوهیدراتدار آن ،از یاختههایی با توانایی تولید چندین نوع یاخته ایجاد شدهاند.
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لاس روکنک تالاوسلاوس
197.با توجه به شکل زیر که بخشی از دستگاه گردش مواد انسان را نشان میدهد ،چند مورد صحیح است؟
الف) بخش  2همانند بخش  ،1ابتدا خون را به دهلیز راست وارد مینماید.

)(۱

ب) بخش  2همانند بخش  ،1ابتدا خون نواحی چپ قلب را دریافت مینماید.
ج) بخش  1برخالف بخش  ،2در ایجاد صدای کوتاهتر و واضح قلب نقش دارد.

)(۲

د) بخش  1برخالف بخش  ،2ابتدا خون را به نواحی چپ قلب هدایت میکند.
2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

درون دانٔه (آندوسپرمِ) گل میمونی  WRRاست .کدام ژن نمود (ژنوتیپ) به ترتیب برای دانٔه گرده و کُاللٔه گل
198.با در نظر گرفتن اینکه ژننمود (ژنوتیپ)
ِ
میمونی مورد انتظار است؟

 RW )1و RR

 RR )2و RW

 RW )3و WW

 RR )4و WW

199.کدام عبارت ،نادرست است؟
غشای تیالکوئید است،

«در برگ لوبیا ،با عبور الکترونها از

میشود».

 )1دو جزء (ساختار) متوالی از زنجیرٔه انتقال الکترون که متصل به سطح خارجی ـ  NADPHتولید
 )2یک جزء (ساختار) از زنجیرٔه انتقال الکترون که متصل به سطح داخلی ـ الکترونها به فتوسیستم  lمنتقل
 )3یکی از اجزا (ساختارهای) زنجیرٔه انتقال الکترون که متعلق به هر دو ـ بر میزان پروتونهای درون تیالکوئید افزوده
 )4یکی از اجزا (ساختارهای) زنجیرٔه انتقال الکترون که در تماس با فسفولیپیدهای دو الیه ـ تجزیه نوری آب انجام
بیان ژن پیش از رونویسی است؟
200.کدام مورد ،بهطور حتم مربوط به تنظیم
ِ
		
 )1میزان دسترسی پیش ماده به آنزیم

 )3تغییر در فشردگی واحدهای تکراری در رشتٔه کروماتین

 )2اتصال رناهای کوچک به نوعی ریبونوکلئیک اسید
 )4افزایش طول عمر ِ مولکول میانجی دنا ( )DNAو رناتن (ریبوزوم)

	201.کدام عبارت ،در ارتباط با بیشترین گیاهان روی کرٔه زمین نادرست است؟
 )1بیشترین جذب کاروتنوئیدهای آنها ،فقط در محدودٔه آبی و سبز نور مرئی است.
 )2مجموعه یاختههای حاصل از هر نوع تخم آنها ،نسبت به هم عملکرد متفاوتی دارند.
 )3حضور نوعی ترکیب شیمیایی میتواند سبب توقف رشد در بخشهایی از پیکر آنها شود.
 )4جذب کربن دیاکسید ،فقط از طریق یاختههای تمایزیافتٔه اندامهای هوایی صورت میگیرد.
202.کدام گزینه ،عبارت ِ مقابل را به طور مناسب کامل میکند؟ «در هر بارگیری

»

 )1جریان تودهای باعث حرکت مواد به سمت محل مصرف میشود.

 )2شیرٔه گیاهی ،از یاختهای زنده به یاختهای مرده منتقل میشود.

 )3شیره گیاهی با صرف انرژی ،به درون آوند وارد میشود.

 )4آب از نوعی آوند به نوعی دیگر انتقال مییابد.

203.چند مورد ،در ارتباط با رگهایی که در دیوارٔه خود ،اغلب گیرندههای حساس به کمبود اکسیژن را جای میدهند ،صحیح است؟
الف) در برش عرضی بیشتر به شکل گرد دیده میشوند.

ب) بیشتر در قسمتهای سطحی هر اندام قرار گرفتهاند.

ج) از نظر فاصله .بین یاختههای دیوارٔه خود ،گروهبندی شدهاند.

د) در دیوارٔه خود مقدار زیادی بافت پیوندی و بافت ماهیچهای دارند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

204.کدام مورد ،دربارٔه همٔه جانوارانی صحیح است که در برابر افراد گونههای دیگر از قلمرو خود دفاع میکنند؟
 )1در هر بار غذایابی ،بیشترین انرژی خالص را دریافت میکنند.
 )2با استفاده از آزمون و خطا به هر محرک بیاثری ،پاسخ غریزی میدهند.
 )3در انتخاب جفت نقش مؤثری دارند و هزینٔه پرورش زادهها را میپردازند.
 )4با چشمپوشی از محرکهای بیاهمیت ،انرژی خود را صرف انجام فعالیتهای حیاتی میکنند.
	205.کدام عبارت ،در ارتباط با پارامسی نادرست است؟
 )1نوعی کریچه (واکوئل) دفعی ،در تنظیم فشار اسمزی آن نقش دارد.
 )2نوعی کریچه (واکوئل) گوارشی ،ذرههای غذایی را از حفره گوارشی دریافت مینمایند.
 )3نوعی کریچه (واکوئل) غیرانقباضی ،محتویات خود را از طریق منفذی به خارج میریزد.
 )4نوعی کریچه (واکوئل) موجود در انتهای حفرٔه دهانی ،میتواند محتویات نوعی اندامک را دریافت کند.
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لاس روکنک همان خساپخساپ

zخارج از کشور

H 3156.

« :»1در جیرجیـرک گیرندههـای مکانیکـی صـدا در اولیـن

خمیدگی دو جفت پای جلویی قرار دارند.

H

« :»2در کانـال خـط جانبـی ماهـی ،گیرندههـای مـژکدار و یاختههـای

پشتیبان فاقد مژک با مادۀ ژالتینی در تماس هستند.

 :»3« Dانـدازۀ لـوب بینایـی از مـخ و مخچـه بزرگتـر اسـت و عصـب بینایـی از
زیر به آن وارد میشود.

 :»4« Hبـا توجـه بـه شـکل ،درون مـوی حسـی فقـط دارینۀ گیرندۀ شـیمیایی
مگس قرار دارد و جسم یاختهای در خارج از موی حسی است.

1157.

 :»1« Dمادۀ حسـاس به نور در گیرندۀ اسـتوانهای بیشـتر از

گیرندۀ مخروطی است.

 :»2« Hمـادۀ حسـاس بـه نـور در هـر دو نـوع گیرنـده ،در سـاختار دندریتـی
آنها قرار دارد.

 :»3« Hبا برخورد نور به شبکیه ،مادٔه حساس به نور ،درون گیرندههای نوری
تجزیه میشود و واکنشهایی را به راه میاندازد که به ایجاد پیام عصبی منجر
میشود .ویتامین  Aبرای ساخت مادٔه حساس به نور الزم است .دقت کنید که
ساخت مادۀ حساس به نور در گیرندهها مستقل از میزان نور دریافتی است.
 :»4« Hمادۀ حساس به نور در هر دو گیرنده در یک انتهای یاخته است.

4158.

بخشهـای چیـن خـوردۀ درونیتریـن الیـۀ قلبـی(درون شـامه)

دریچههای قلبی هستند.

 :»1« Dدریچههـا قلبـی سـاختارهای متفاوتـی بـا یکدیگـر دارنـد .بـرای مثـال
دریچۀ سه لتی با دریچۀ سینی آئورتی ساختارهای متفاوتی دارد.

 :»2« Dیاختههای بافت پوششی فاصلۀ اندکی با یکدیگر دارند.

 :»3« Dاسـکلت فیبـری بافـت پیونـدی محکمـی اسـت کـه حـاوی رشـتههای
کالژن ضخیم است .اسکلت فیبری باعث استحکام دریچههای قلبی میشود.

H

« :»4ایـن بخـش از بافـت پوششـی سـاده تشـکیل شـده اسـت و فاقـد

یاختههای ماهیچهای مرتبط با صفحات بینابینی است.

H 3159.

«الـف» :بازوفیـل و ائوزینوفیـل دارای هسـتۀ دو قسـمتی

هستند .این یاختهها از یاختههای بنیادی مغز استخوان و درون مغز استخوان
تشـکیل میشـوند یاختههای لنفوسـیت خاطره در هر مکان که لنفوسـیتی به

D

«د» :ائوزینوفیـل و نوتروفیـل دارای دانههـای روشـن در میـان یاختـه

هستند .این یاختهها در دفاع غیراختصاصی شرکت دارند .اینترفرون نوع دو
از یاختههای کشندٔه طبیعی و لنفوسیتهای  Tترشح میشود و درشتخوارها
را فعال میکند .یاختۀ کشندۀ طبیعی در دفاع غیراختصاصی شرکت دارد.

 2160.

مهمترین مرحله در سـاخت انسـولین به روشمهندسـی ژنتیک،

تبدیل انسولین غیرفعال به انسولین فعال است ،زیرا تبدیل پیش هورمون به
هورمون در باکتری انجام نمیشـود .در مهندسـی ژنتیک ،با اتصال زنجیرۀ  Aو
 Bبا پیوندهای شیمیایی به یکدیگر ،انسولین فعال تولید میشود .سایر مراحل
گفته شده در گزینهها مربوط به تبدیل انسولین غیرفعال به فعال نیست.

 3161.

در دانـۀ گـردۀ رسـیده دو یاختـۀ زایشـی و رویشـی وجـود دارد کـه

اندازۀ یاختۀ رویشی بزرگتر است.

 :»1« Hیاختۀ رویشـی بعد از نشسـتن روی کاللۀ گل مناسـب ،رشـد خود را
انجام میدهد.

 :»2« Hیاختـۀ رویشـی تقسـیم نمیشـود بلکـه بـا افزایـش حجـم خـود ،لولـۀ
گرده را ایجاد میکند.

 :»3« Dیاختـۀ رویشـی بـا رشـد خـود لولـۀ گـرده را ایجـاد میکنـد کـه یاختـۀ
زایشـی درون آن تقسـیم میتـوز انجـام میدهـد و دو اسـپرم هاپلوئیـد را ایجـاد
میکنـد .بنابرایـن درون لولـۀ گـرده سـه هسـتۀ هاپلوئیـد دیـده میشـود(.دو
هستۀ اسپرمها  +هستۀ یاختۀ رویشی)

 :»4« Hایـن گزینـه در مـورد یاختـۀ زایشـی صحیـح اسـت کـه بـا تقسـیم خـود
دو اسپرم را ایجاد میکند.

 1162.

 :»1« Hاز پنجمین روز تا  14الیههای یاختهای انبانک هورمون

جنسی ترشح میکنند .در این زمان از رشد و تمایز اووسیتهای اولیه دیگر(نه
ثانویه) جلوگیری میشود.

 :»2« Dپس از قادعگی ،با تأثیر هورمون جنسی دیوارٔه داخلی رحم مجددا ً
شروع به رشدونمو میکند ،ضخامت آن زیاد میشود و در آن چینخوردگیها،
حفرات و اندوختٔه خونی زیادی به وجود میآید.

 :»3« Dدر میانۀ دورۀ جنسی با افزایش ناگهانی استروژن و بازخورد مثبت،

هورمونهای محرک جنسی نیز افزایش مییابند.

D

« :»4در نیمـۀ اول دورۀ جنسـی بـه دلیـل بازخـورد منفـی ،بـا افزایـش

آنتـیژن برخـورد میکنـد ،میتوانـد تولیـد شـود .ممکـن اسـت لنفوسـیتی درون

هورمونهـای جنسـی ،ترشـح هورمـون آزادکننـده از هیپوتاالمـوس کاهـش

مغـز اسـتخوان بـه آنتـیژن برخـورد کنـد و درون مغـز اسـتخوان ،یاختـۀ خاطـره

مییابد .دقت کنید در نیمۀ اول هم بازخورد منفی داریم و هم بازخورد مثبت

ایجاد شود.

اما در نیمۀ دوم تنها بازخورد منفی داریم.

D

«ب» :نوتروفیـل دارای هسـتۀ چنـد قسـمتی اسـت و تنهـا گویچـۀ سـفید

بیگانهخوار بدن است که با حرکات آمیبی ذرات بیگان ه را میخورد .یاختههای
پادتنساز توانایی بیگانهخواری ندارند.

D

«ج»:بازوفیـل دارای دانههـای تیـره در میـان یاختـه اسـت .بازوفیـل

هیسـتامین ترشـح میکنـد .هیسـتامین موجـب افزایـش نفوذپذیـری رگهـا
میشـود .ماستوسـیت کـه نوعـی بیگانهخـوار اسـت نیـز ،هیسـتامین ترشـح
میکنـد .دقـت کنیـد کـه پیـک شـیمیایی کـه درشـتخوارها در التهـاب ترشـح
میکننـد موجـب فراخوانـی گویچههـای سـفید بـه محـل التهـاب میشـود نـه
افزایش نفوذپذیری!

 1163.

« Dالف» :دقت کنید خون همواره به دهلیزها وارد میشود.

« Hب» :در انقباض بطنی ،دریچههای سینی باز هستند .در این زمان فشار
خون بطنها به حداکثر مقدار خود میرسد.

« Hج» :در دو قسـمت از دورۀ قلبی(شـنیده شـدن صـدای اول و دوم) همـۀ
دریچهها بسته هستند .در این زمان خون به درون بطنها وارد نمیشود.

« Hد» :در هنگان انقباض بطنی دریچههای سـینی باز هسـتند و در هنگام
استراحت عمومی نیز دریچههای دو لتی و سه لتی باز هستند و در این زمانها
دهلیزها نیز در حال استراحت قرار دارند.
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 4164.

طحـال و آپاندیـس اندامهـای لنفـی هسـتند کـه خـون خـود را به

یاخته و بخشهای مختلف آن انجام میشـود اما در گل رز ،تثبیت کربن تنها

سیاهرگ باب میریزند.

 :»1« Hدر مورد آپاندیس نادرست است.

H

در چرخۀ کالوین و در یک محل انجام میشود.

« :»2طحـال در تخریـب گویچههـای قرمـز خونـی و آزادسـازی آهـن آنهـا

نقش دارد اما در مورد آپاندیس این گزینه درست نیست.

 :»3« Hاندامهـای لنفـی تولیـدات خـود را ابتـدا بـه رگهـا و گرههـای لنفـی و
سپس به مجرای لنفی وارد میکنند .در ادامه با استفاده از مجرای لنفی ،این
تولیدات به خون که نوعی بافت پیوندی است وارد میشود.

 :»4« Dهمۀ اندامهای لنفی مراکز تولید لنفوسیتها هستند .لنفوسیتهای
 Bتولید شده درون آنها پس از برخورد به آنتیژن ،پالسموسیتی میسازد که
پادتن مشابه گیرندۀ آنتیژنی لنفوسیت  Bرا تولید و ترشح میکند.

 2165.

بخـش  1سـرالد در جوانـۀ انتهایـی ،بخـش  2بافـت پوششـی در

حال تشکیل ،بخش 3بافت آوندی در حال تشکیل و بخش  4سرالد در جوانۀ
جانبی است.

H

« :»1یاختههـای سـرالدی برخلاف یاختههـای بافـت آونـدی فضـای بیـن

یاختهای اندکی دارند.

 :»2« Dیاختههای سرالدی یاختههایی با هستۀ بزرگ در مرکز و سیتوپالسم
کم هستند که به صورت فشرده قرار دارند و فضای بین یاختهای اندکی دارند.

H

« :»3روپوسـت کـه نوعـی بافـت پوششـی اسـت برخلاف یاختههـای

سرالدی ،کوتین را بر سطح خود ترشح میکند .کوتین نوعی لیپید است.

 :»4« Hتشکیل ساقهها و ریشههایی با قطر بسیار در نهاندانگان دولپهای
سـرالد نخسـتین در این گیاهان باشـد .بنابراین باید
نمیتواند حاصل فع ّالیت َ
سـرالدهای دیگـری باشـند تـا بتواننـد بـا تولیـد مـداوم یاختههـا ،بافتهـای الزم
َ
سرالدها که در افزایش ضخامت
برای این افزایش قطر را فراهم کنند .به این َ
سرالدپسـین میگوینـد .سـرالدهای نخسـتین نیـز میتواننـد
نقـش دارنـدَ ،
موجـب افزایـش قطـر سـاقه تـا حـدی شـوند .امـا بافتهـای آونـدی و پوششـی
تقسیم نمیشوند و موجب افزایش قطر ساقه نمیشوند.

 2166.

 :»1« Dذرت نوعـی گیـاه  C4و گل رز نوعـی گیاه  C3اسـت .بـا

توجـه بـه نمـودار روبـرو ،گیـاه ذرت برخلاف گل رز در شـدت زیـاد نـور ،میـزان
فتوسنتز بسیار زیادی دارد.

H

 :»4« Dدر آناناس تثبیت کربن در اسید چهار کربنی و چرخۀ کالوین در یک

« :»2در تنفـس نـوری مولکـول دو کربنـی حاصـل از تجزیـۀ مولکـول 5

کربنـی اولیـه ،از کلروپالسـت خـارج و در واکنشهایـی کـه بخشـی از آنهـا در

 1167.

« Dالـف» :در هنـگام تمایـز یاختههـای تـودۀ درونـی و ایجـاد

الیههای زاینده ،از یاختههای تروفوبالست جفت متمایز میشود.

« Hب» :شروع تمایز جفت در هفتۀ دوم است اما شروع تشکیل اندامهای

اصلی در انتهای ماه اول و حدود هفتۀ  5-4است.

« Hج» :با ترشح آنزیمهای تجزیه کننده از تروفوبالست ،جایگزینی شروع
میشـود .پـردۀ کوریـون کـه دارای زوائـد انگشـتی اسـت ،بعـد از جایگزینـی

ایجاد میشود.

« Hد» :هورمون  HCGاز کوریون تشـکیل میشـود و کوریون پس از اتصال

بالستوسیست به جدار رحم تشکیل میشود.

 4168.

برخـی از باکتریهـای خاکـزی ،پروتئینهایـی تولیـد میکننـد کـه

حشـرات مضـر بـرای گیاهـان زراعـی را میکشـند .ایـن باکتریهـا در مرحلهای از
رشد خود نوعی پروتئین سمی میسازند که ابتدا به صورت مولکولی غیرفعال
است .این مولکول در بدن حشره فعال شده ،حشره را از بین میبرد .بنابراین
منظور صورت سوال باکتریها میباشد.

 :»1« Hباکتریهـا ،توانایـی انجـام فراینـد برونرانـی و درونبـری ندارنـد .زیـرا

این جانداران اندامک نداشته و در نتیجه ،توانایی تولید ریزکیسه ندارند.

 :»2« Hمحصول ژن ،رنا و پروتئین است .بنابراین ،تغییر در فعالیت ژنها،
بـر سـاخت ایـن محصـوالت نیـز اثـر میگـذارد .تنظیم بیـان ژن در پروکاریوتها

میتوانـد در هـر یـک از مراحـل سـاخت رنـا و پروتئیـن تأثیـر بگـذارد ولـی بـه طور
معمـول تنظیـم بیـان ژن در مرحلـۀ رونویسـی انجـام میشـود .در مـواردی (نـه
همواره) هم ممکن است یاخته با تغییر در پایداری (طول عمر) رنا یا پروتئین،
فعالیت آن را تنظیم کند.

 :»3« Hتوجه کنید باکتریها تنها یک غشـای پالسـمایی دارند .بنابراین به
کار بردن غشاها برای این جانداران نادرست است.

D

« :»4میدانیـم بـر روی مولکـول دنـا ،ژنهـای متعـددی قـرار دارنـد و بـه

منظـور رونویسـی از هـر ژن ،تنهـا یکـی از رشـتههای ژن الگـو قـرار میگیـرد.
بنابرایـن ممکـن اسـت ،در یـک منطقـه از دنـا ،یـک رشـته و در منطقهای دیگر،
رشتۀ دیگر آن الگو قرار گیرد.
راهاﻧﺪاز

رﻧﺎﺑﺴﭙﺎراز

راهاﻧﺪاز

ژن۲

راکیزه انجام میگیرد .بنابراین تنفس نوری فقط در سبزدیسه رخ نمیدهد.
۴۰

)(a

۲۰
C2
C4
۲۰۰۰

D

۱۵۰۰۰

۱۰
۱۰۰۰

۵۰۰

ﻣﯿﺰان ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ

۳۰

۰

« :»3گیـاه آنانـاس (گیـاه  )CAMو ذرت بـا تثبیـت اولیـۀ کربـن در اسـید

چهارکربنی ،میزان کربندیاکسید را در محل فعالیت روبیسکو باال نگه میدارند.
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 H 4169.

« :»1توجـه کنیـد بازهـای پوریـن دوحلقـهای و بازهـای

پیریمیدینـی ،تکحلقـهای هسـتند .قند موجـود در نوکلئوتیدها میتواند ریبوز
و یا دئوکسی ریبوز باشد.

 :»2« Hواحدهای تکرارشوندۀ دنا ،دئوکسی ریبونوکلئوتیدهای تکفسفاته
و واحدهـای تکرارشـوندۀ رنـا ،ریبونوکلئوتیدهـای تکفسـفاته هسـتند .توجـه

کنیـد دئوکسـی ریبونوکلئوتیدهـا و ریبونوکلئوتیدهـا میتواننـد دو یـا سـه گـروه
فسفات داشته باشند و به صورت آزاد در یاخته مشاهده شوند.

لاس روکنک همان خساپخساپ

H

« :»3در تنفـس هـوازی یاختههـا ATP ،و  NADHو  FADH2تولیـد

میشوند .نوکلئوتیدهای موجود در دنا و رنا متفاوت هستند.

 :»4« Dهر نوکلئوتید شـامل سـه بخش اسـت :یک قند پنج کربنه ،یک باز
آلی نیتروژندار و یک تا سه گروه فسفات.

 3170.

 :»1« Dبـه جـز رنـای ناقـل اولیـه کـه در جایـگاه  Pقـرار گرفتـه و بـه

جایگاه  Aوارد نمیشود ،بقیۀ رناهای ناقل در مرحلۀ طویلشدن ،ابتدا به جایگاه A
ریبوزوم وارد میشوند .بنابراین استفاده از قید اغلب در این گزینه درست است.

 :»2« Dگروهی از رناهای ناقل واردشده به جایگاه  Aریبوزوم ،فاقد توانایی

 3173.

 HDL :»1« Hو  LDLدر یاختههای کبدی سـاخته میشـوند

در صورتی که ساخت پپسینوژن در یاختههای اصلی معده صورت میگیرد.

H

« :»2کلسـترول در غشـای همـۀ یاختههـای بـدن مشـاهده میشـود در

صورتی که ساخت رنین ،تنها توسط یاختههای کلیه صورت میگیرد.

 :»3« Dتوجه کنید در یاختههای کبدی ،صفرا سـاخته میشـود .در سـاختار
صفـرا ،نمکهـای صفـراوی ،فسـفولیپید لسـیتین ،بیکربنـات و کلسـترول نیـز
مشاهده میشود.

H

« :»4تولیـد کیلومیکـرون در یاختههـای پوششـی پـرز روده و تولیـد

برقـراری رابطـۀ مکملـی بـا رمـزۀ (کـدون) رنـای پیـک در ایـن جایـگاه هسـتند.

بیلیروبین در کبد صورت میگیرد.

بنابراین این رناهای ناقل بدون استقرار در جایگاه  ،Aاز رناتن خارج میشوند.

 4174.

 :»3« Hتوجه کنید  tRNAآخر در مرحلۀ پایان ،از توالی آمینواسیدی رشتۀ

پپتیدی جدا میشود .اما این رنای ناقل به جایگاه  Eمنتقل نمیشود.

 :»4« Dبـه جـز رنـای ناقـل اولیـه کـه تنهـا بـه یک توالی از آمینواسـیدها متصل

است ،بقیۀ رناهای ناقل پس از تکمیل ساختار ریبوزوم درون آن قرار میگیرند.

این رناهای ناقل میتوانند به توالیای از آمینواسیدها متصل شوند.

 2171.

توجـه کنیـد مهـرهداران میتواننـد در اسـکلت خـود علاوه

بـر غضـروف ،اسـتخوان نیـز داشـته باشـند .در گروهـی از مهـرهداران ،ماننـد
کوسـهماهیها ،در سـاختار اسـکلت ،غضـروف برخلاف اسـتخوان مشـاهده
میشـود .میدانیـد رسـوبی از کلسـیم در مـادۀ زمینـهای اسـتخوانها دیـده
میشـود .در صـورت نبـود اسـتخوان ،ایـن رسـوب نیـز قابـل مشـاهده نیسـت.
بنابراین صورت سوال به ماهیان غضروفی اشاره میکند.

« Hالـف» :ایـن مـورد طبـق متـن کتـاب درسـی ،در ارتبـاط بـا جانـداران واجـد
اسـکلت آبایسـتایی اسـت .ایـن جانـداران بـا فشـار آب بـه سـمت بیـرون ،در

خالف جهت آن شروع به حرکت میکنند.

H

«ب» :دقـت کنیـد در ماهیـان غضروفـی ،لقـاح خارجـی وجـود دارد .در

ماهیـان و دوزیسـتان ،بـه علـت دورۀ جنینـی کوتـاه ،اندوختـۀ غذایی موجود در
تخمک کم اسـت .این تخمک دیوارۀ ژلهای و چسـبناک دارد که پس از لقاح،
تخمها را به یکدیگر میچسباند.

« Dج» :در دسـتگاه گـردش مـواد ایـن جانـور ،خـون پـس از عبـور از سـینوس
سیاهرگی ،به دهلیز وارد میشود و پس از آن به درون بطن منتقل میشود.

دقت داشته باشید که دهلیز نسبت به بطن ،اندازۀ کوچکتری دارد.

« Dد» :در ماهیـان غضروفـی ،غـدد راسـترودهای وجـود دارد .ایـن ماهیـان

به وسیلۀ این غدد ،محلول غلیظ نمکی را به درون رودۀ خود ترشح میکنند.

 3172.

بخشهای  1و  2و  3و  4به ترتیب ،معده ،لولۀ مالپیگی ،روده

و راستروده را نشان میدهد.

H

« :»1توجـه کنیـد معـده در حشـرات ،در جـذب مـواد نقـش اصلـی را بـر

عهده دارد .بازجذب آب و یونها در این جانوران در هنگام عبور مواد از روده
صورت میگیرد.

 :»2« Hلولههای مالپیگی در ترشح آنزیمهای موثر در هضم غذا نقش ندارد.

فراوانتریـن یاختههـای خونـی ،گویچههـای قرمـز هسـتند .اگرچـه

تولیـد گویچههـای قرمـز بـه وجـود آهـن ،فولیکاسـید و ویتامیـن «  » B12وابسـته
اسـت؛ در بـدن مـا تنظیـم میـزان گویچههـای قرمـز ،بـه ترشـح هورمونـی بـه نـام
اریتروپویتین بسـتگی دارد .این هورمون توسـط گروه ویژهای از یاختههای کلیه و
کبد به درون خون ترشح میشود و روی مغز استخوان اثر میکند تا سرعت تولید
گویچههای قرمز را زیاد کند .بنابراین منظور صورت سوال کبد و کلیه است.

D

« :»1کلیههـا بـه وسـیلۀ فرایندهـای بازجـذب و ترشـح در تنظیـم میـزان

یونهـای خـون نقـش دارنـد .کبـد نیـز بـا سـاخت مـوادی ماننـد بیکربنـات (در
صفرا) ،در تنظیم میزان یونهای خون نقش دارد.

D

« :»2کلیههـا در فراینـد تـراوش توانایـی دفـع برخـی از مـواد آلـی ماننـد

اوره را دارنـد .کبـد نیـز در دفـع بیلیروبیـن (مـادهای کـه از تخریـب هموگلوبیـن
گویچههای خونی ایجاد میشود) نقش دارد.

D

« :»3توجـه کنیـد هـم در کلیـه ،فعالیـت ماهیچههـای صـاف و در کبـد،

ترشـح غدد ،توسـط دسـتگاه عصبی خودمختار تنظیم میشـود .تنظیم ترشـح
غدد ،فعالیت ماهیچههای صاف و قلبی ،توسط بخش همیشه فعال دستگاه
عصبی محیطی (دستگاه عصبی خودمختار) صورت میگیرد.

H

« :»4توجـه کنیـد ،کلیههـا ،آمونیـاک را از کبـد گرفتـه و بـا ترکیـب بـا

کربندیاکسـید ،اوره تولیـد میکنـد .سـمیت اوره نسـبت بـه آمونیـاک کمتـر
است .این گزینه در مورد کبد درست نیست.

 D 2175.

«الـف» :در فراینـد همانندسـازی ،آنزیـم دنابسـپاراز،

پیوندهـای فسـفو دیاسـتر میـان نوکلئوتیدهـا را تشـکیل میدهـد .توجـه کنیـد
آنزیمهـا ،مولکولهـای شـیمیاییای هسـتند کـه انـرژی فعالسـازی واکنشهای
قابل انجام در بدن را کاهش میدهند.

« Hب» :آنزیم دنابسپاراز با توجه به رابطۀ مکملی میان نوکلئوتیدها ،آنها را
در رشتۀ نوساخت قرار میدهد .توجه کنید در دوراهیهای همانندسازی عالوه
بر آنزیم دنابسپاراز ،آنزیمهای دیگری مانند هلیکاز به فعالیت میپردازند.

« Hج» :توجه کنید آنزیمی که موجب جدا شدن هیستونها از دنا میشود،
پیـچ و تـاب دنـا را بـاز میکنـد .آنزیـم هلیـکاز بـا شکسـتن پیوندهـای هیدروژنـی

این آنزیمها توسط غدد بزاقی ،کیسههای معده و خود معده ساخته میشود.

میان دو رشتۀ دنا ،مارپیچ دنا و دو رشتۀ آن را از یکدیگر جدا میسازد.

 :»4« Hمیدانید اوریکاسید از تجزیۀ نوکلئیکاسیدها ایجاد میشود .این

دنـا میشـود .ایـن آنزیـم ،نوکلئوتیدهـا را بـه صـورت تکفسـفاته بـه رشـتۀ دنـا

 :»3« Dبازجذب آب و یونها در راستروده (نه روده) صورت میگیرد.

ماده میتواند از همولنف به درون لولههای مالپیگی و از لولههای مالپیگی به

درون روده تخلیه شود .توجه کنید اوریکاسید در معده مشاهده نمیشود.

« Dد» :آنزیـم رنابسـپاراز بـا فعالیـت نوکلئـازی خـود ،مانـع از وقوع جهش در
اضافه میکند.
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 4176.

عبـارت صـورت سـوال بـه اپیفیـز اشـاره میکنـد .ایـن غـده بـا

ترشح هورمون مالتونین ،در تنظیم ریتمهای شبانهروزی نقش دارد.

 :»1« Hاپیفیز در سطحی پایینتر (نه کنار) لوبهای بویایی قرار دارد.

 :»2« Hایـن مـورد در ارتبـاط بـا بطنهـای  1و  2درسـت اسـت .توجـه کنیـد
اجسام مخطط و مایع مغزی نخاعی ،در بطنهای  1و  2قابل مشاهده هستند.

H

« :»3بطنهـای جانبـی مغـز همـان بطنهـای  1و  2هسـتند .اپیفیـز در

مجاورت بطن  3قرار دارد.

D

« :»4ایـن غـده در مجـاورت دوتـا از برجسـتگیهای بزرگتـر مغـز میانـی

قرار دارد.

 1177.

 :»1« Dگیاه دارای گل دو جنسـی ،دانۀ گرده تولید میکند.

دیوارٔه خارجی دانههای گرده منفذدار (متخلخل) و ممکن است صاف یا دارای
تزئیناتی باشد.

H

« :»2بعضـی گیاهـان بـرای گل دادن نیـاز بـه گذرانـدن یـک دوره سـرما

نیـز دارنـد .مثلا ًبـرای نوعـی گیـاه گنـدم مشـاهده شـده اسـت کـه اگـر بـذر آن را
مرطـوب کنیـم و در سـرما قـرار دهیـم ،دورٔه رویشـی آن کوتـاه میشـود و زودتـر
گل میدهـد .گنـدم گیـاه یـک سـاله اسـت و در مـدت یـک سـال یـا کمتـر ،رشـد
رویشی و زایشی را انجام میدهد.

 :»3« Hزمین ساقه ،غده و پیاز ساقههای تخصص یافته زیرزمینی هستند.
بـرای مثـال ،گل نرگـس و اللـه پیـاز دارنـد امـا دارای گلهایـی بـا رنـگ درخشـان
هستند که توسط باد گردهافشانی نمیشوند.

 :»4« Hرویـش روزمینـی و رو زمینـی دانههـا مسـتقل از تـک لپـه یـا دو لپـهای

بـودن آنهاسـت .همچنیـن دقـت کنیـد کـه مغـز ریشـه(در تـک لپهایهـا وجـود
دارد ).همواره دارای یاختههای نرمآکنه است.

 3178.

 :»1« Dفراینـدی کـه در آن افـراد سـازگارتر بـا محیـط انتخـاب

میشـوند ،یعنـی آنهایـی کـه شـانس بیشـتری بـرای زنـده مانـدن و تولیدمثـل
دارنـد ،انتخـاب طبیعـی مینامنـد .انتخـاب طبیعـی برخلاف جهـش تغییـری در
ژننمود افراد جمعیت ایجاد نمیکند.

 :»2« Dجهـش ،بـا افـزودن دگرههـای جدیـد ،خزانـۀ ژن را غنیتـر میکنـد و
گوناگونـی را افزایـش میدهـد .بسـیاری از جهشهـا تأثیـری فـوری بـر رخ نمـود
ندارنـد و بنابرایـن ممکـن اسـت تشـخیص داده نشـوند .امـا بـا تغییـر شـرایط
محیط ممکن است دگرۀ جدید ،سازگارتر از دگره یا دگرههای قبلی عمل کند.
و میتوانند توان بقای جمعیت را باال ببرند.

 :»3« Hوقتی افرادی از یک جمعیت به جمعیت دیگری مهاجرت میکنند،
در واقع تعدادی از دگرههای جمعیت مبدأ را به جمعیت مقصد وارد میکنند.

بـه ایـن پدیـده ،شـارش ژن میگوینـد .اگـر بیـن دو جمعیـت ،شـارش ژن به طور
پیوسـته و دوسـویه ادامـه یابـد ،سـرانجام خزانـۀ ژن دو جمعیـت بـه هـم شـبیه
میشـود .توجـه کنیـد در پدیـدۀ شـارش ،تعـادل ژنـی از بیـن مـیرود (نـه این که
برقرار شود)

D

« :»4بـه فراینـدی کـه باعـث تغییـر فراوانـی دگـرهای بـر اثـر رویدادهـای

تصادفی میشود ،رانش دگرهای میگویند .هرچه اندازۀ یک جمعیت کوچکتر

باشـد ،رانـش دگـرهای اثـر بیشـتری دارد .بـه همیـن علـت ،بـرای آنکـه جمعیتـی
در تعـادل باشـد ،بایـد انـدازۀ بزرگـی داشـته باشـد .منظـور از انـدازۀ جمعیـت،
تعداد افراد آن است.
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 1179.

توجه کنید صورت سوال در ارتباط با گیاهان انگل ،گروهی از

قارچها ،سیانوباکتریها و انسان است.

« Hالـف» :یکـی از معمولتریـن سـازگاریها بـرای جـذب آب و مـواد مغـذّی،

همزیسـتی ریشـه گیاهـان بـا انواعـی از قارچهـا اسـت کـه بـه آن قارچریشـهای

گفتـه میشـود .حـدود  90درصـد گیاهـان دانـهدار بـا قارچهـا همزیسـتی دارنـد.
این قارچها درون ریشـه یا به صورت غالفی در سـطح ریشـه زندگی میکنند.
غالف قارچی رشتههای ظریفی به درون ریشه ،میفرستد که تبادل مواد را با
آن انجام میدهند .در قارچریشهای ،قارچ ،مواد آلی را از ریشٔه گیاه میگیرد
و برای گیاه ،مواد معدنی و به خصوص فسفات فراهم میکند .پیکر رشتهای
و بسـیار ظریـف قارچهـا ،نسـبت بـه ریشـه گیـاه بـا سـطح بیشـتری از خـاک در
تماس اسـت و میتواند مواد معدنی بیشـتری را جذب کند .این مورد تنها در
ارتباط با گروهی از قارچها درست است.

« Hب» :توجه کنید سـیانوباکتریها توانایی انجام فرایند فتوسـنتز را دارند.
در این فرایند ،مواد آلی از مواد معدنی تولید میشوند.

« Hج» :ایـن مـورد نیـز تنهـا در ارتبـاط بـا سـیانوباکتریها درسـت اسـت کـه
فرایند تثبیت نیتروژن را انجام میدهند.

D

«د» :در همـۀ جانـداران ،در فراینـد قندکافـت ،در حیـن تبدیـل قنـد

سـهکربنی تکفسـفاته بـه اسـید سـهکربنی دوفسـفاته ،مولکـول نوکلئوتیـدی
 NADHتولید میشود.

 4180.

 :»1« Hیاختههای دیپلوئید مسیر اسپرمزایی ،اسپرماتوگونیها

و اسپرماتوسـیتهای اولیـه هسـتند .توجـه کنیـد کـه همـۀ ایـن یاختههـا بـه
یکدیگـر متصلانـد و در ایـن میـان تنها اسپرماتوسـیتهای اولیه ،تقسـیم میوز
را انجام میدهند.

 :»2« Hاسپرمها ،اسپرماتیدهای بدون تاژک و تاژکدار ،دارای کروموزومهای
غیرمضاعـف هسـتند .توجـه کنیـد تنهـا اسـپرماتیدهای بـدون تـاژک از تقسـیم

میوز  2یاختههای اسپرماتوسیت ثانویه ایجاد میشوند.

 :»3« Hاسپرماتوسـیتهای ثانویه ،اسـپرمها ،اسـپرماتیدهای بدون تاژک و
تاژکدار ،هاپلوئید هستند .توجه کنید در حین تمایز اسپرماتیدها به اسپرم،

هسـته فشـرده میشـود .بنابرایـن هسـتۀ اسپرماتوسـیتهای ثانویـه فشـرده
نیست .همۀ این یاختهها توسط یاختۀ سرتولی تغذیه میشوند.

 :»4« Dاسپرماتوگونیها و اسپرماتوسیتهای اولیه و اسپرماتوسیتهای ثانویه،
دارای کروموزوم همتا هسـتند .مطابق متن کتاب درسـی حین تمایز اسـپرماتیدها

به اسـپرم ،هسـته فشـرده میشـود .بنابراین این یاختهها هستۀ فشرده ندارند.
هر سه نوع یاخته به یاختههای دیگر مسیر اسپرمزایی متصل هستند.

 3181.

 :»1« Hجهـش بیمعنـا نیـز میتوانـد موجـب تغییـرم حصـول

حاصل از رونویسی شود.

 :»2« Hجهـش خامـوش و دگـر معنـا ،تغییـری در تعـداد نوکلئوتیدهـای ژن و
تعداد آمینواسیدهای زنجیرۀ پلیپپتیدی ایجاد نمیکنند.

 :»3« Dجهش حذف ،باعث حذف برخی از توالیهای رمز از ژن میشود که

به تغییر پلیپپتید ساختهشده میانجامد .جهش بیمعنا ،با ایجاد رمزۀ پایان
زودهنگام ،نیز سبب کوتاهشدن زنجیرۀ پلیپپتیدی میشود.

H

« :»4جهـش خامـوش ،رمـز یـک آمینواسـید را بـه رمـز دیگـری از

همـان آمینواسـید تبدیـل میکنـد؛ ایـن تغییـر ،هیـچ گونـه دگرگونـی در نـوع
آمینواسـیدها نمیشود.

لاس روکنک همان خساپخساپ

 1182.

 :»1« Hبـا افزایـش فعالیـت غـده تیروئیـد سـوخت و سـاز بدن

 :»۳« Hدقـت کنیـد فـردی کـه ژن نمـود آن بـه صورت  HbS HbSباشـد بـه کم

افزایـش پیـدا خواهـد کـرد بدیـن ترتیـب بـه میزان گلوکز بیشـتری احتیاج اسـت

خونی داسی شکل مبتال بوده و در سنین پایین معموال ً می میرد .اما با توجه

تا یاخته ها بتواند انرژی مورد نیاز خود را تامین کنند .بنابراین ترشح هورمون

به ژننمودهای پدر و مادر امکان تولد چنین فرزندی وجود ندارد.

انسـولین بـرای ورود گلوکـز بـه یاختـه هـا افزایـش پیـدا خواهـد کـرد .از طرفـی
درصـورت کـمکاری ایـن غـده ،میـزان سـوخت و سـاز بـدن کاهـش پیـدا کـرده و
دمای بدن به تبعیت از آن کاهش می یابد.

 :»۲« Dتوجـه داشـته باشـید بـا افزایـش فعالیـت غـده پاراتیروئیـد مـال بـروز
بیماریهـای قلبـی افزایـش پیـدا میکنـد بـا کاهـش فعالیـت ایـن غـده میـزان
کلسیم در دسترس ماهیچه ها کاهش پیدا کرده و فعالیت انقباضی ماهیچه
هـای تنفسـی بـا اختلال مواجـه مـی شـود در نتیجـه احتمـال بـروز مشـکالت
تنفسی افزایش پیدا میکند.

 :»۳« Dبـا پـرکاری غـده فـوق کلیـه ترشـح کورتیـزول افزایـش پیـدا کـرده کـه
منجر به کاهش سـطح ایمنی بدن می شـود .بدین ترتیب احتمال ابتالی فرد
بـه بیماریهـای عفونـی افزایـش پیـدا میکنـد .همچنیـن بـا کاهـش فعالیـت ایـن
غده ترشح هورمون های جنسی که از بخش قشری آن به خون وارد میشوند،
کاهش یافته که می تواند منجر به بروز اختالالت تولید مثلی در فرد شود.

 :»۴« Dبخـش پیشـین هیپوفیـز هورمـون رشـد را ترشـح میکنـد بـا فعالیـت
بیشـتر ایـن بخـش یاختـه هـای غضروفـی صفحـات رشـد میـزان تقسـیم خـود را
افزایـش مـی دهنـد بـه عبارتـی رشـد اسـتخوانی بیشـتر مـی شـود و تولیـد یاختـه
هـای جدیـد اسـتخوانی از یافتـه هـای غضروفـی افزایـش مـی یابـد .از طرفـی بـا

H

« :»۴فـردی کـه نسـبت بـه کاهـش اکسـیژن محیـط حسـاس اسـت ،ژن

نمـودی بـه صـورت  HbA HbSدارد .توجـه کنیـد چنیـن فـردی تمامـا گویچه های
قرمز غیر طبیعی نخواهد داشـت و در صورت کافی بودن اکسـیژن محیط این
یاخته ها به صورت طبیعی در جریان خون حضور پیدا خواهند کرد.

 H 3185.

« :»۱از اکسـین بـه عنـوان علـف کـش در مصـارف

کشـاورزی اسـتفاده می شـود .هورمونی که از سـوختهای فسـیلی نیز آزاد می
گردد اتیلن می باشـد.

 :»۲« Hاکسـین و جیبرلیـن بـرای تولیـد میـوه هـای بـدون دانـه مورد اسـتفاده
قـرار میگیرنـد .در شـرایط نامسـاعد هورمـون آبسـیزیک اسـید بـا بسـتن روزنـه
های هوایی گیاه ،به حفظ آب کمک میکند.

 :»3« Dهورمون اکسـین با تولید در جوانه راسـی گیاه به جوانه های جانبی
رفتـه و از رشـد آنهـا جلوگیـری میکنـد ایـن هورمـون در تکثیـر رویشـی بـه روش

قلمه زدن مورد استفاده قرار میگیرد زیرا باعث ریشهزایی در قلمه میشود.

 :»۴« Hآبسیزیک اسید با ممانعت از رشد دانهرست ،از تولید و رها شدن
آنزیـم آمیلاز (کـه بـه رشـد جـوان کمـک میکنـد) جلوگیری می کنـد .دقت کنید

بافتهای آسیبدیده اتیلن تولید می کنند.

کاهـش فعالیـت ایـن بخـش رشـد اسـتخوانی کمتـر شـده کـه می توانـد منجر به

 4186.

افزایش احتمال شکنندگی استخوان ها شود.

رشـتههای اکتین (مطابق شـکل کتاب درسـی) متشـکل از اجزایی کروی شـکل

 2183.

صـورت سـوال بـه زنجیـره انتقـال الکتـرون غشـای داخلـی

میتوکندری اشاره دارد.

« Hالـف» :دقـت کنیـد حامـل هـای الکترونـی تولید شـده در فراینـد گلیکولیز

تارچه ها از واحدهای تکراری به نام سارکومر تشکیل شدهاند.

هستند .صورت سوال به رشتههای اکتین اشاره میکند.

 :»۱« Dهنـگام انقبـاض بـا افزایـش همپوشـانی رشـتههای اکتیـن و میوزیـن،
طول نوار روشن کاسته می شود.

نیـز وارد میتوکنـدری شـده و در زنجیـره انتقـال الکتـرون شـرکت مـی کننـد.

 :»۲« Dبخـش هایـی کـه رشـتههای اکتیـن و میوزیـن بـا یکدیگـر همپوشـانی

گلیکولیز در ماده زمینه سیتوپالسم انجام میشود.

دارند ،به صورت تیره دیده می شوند.

« Dب» :مطابق شکل کتاب درسی الکترونهای حاصل از اکسایش NADH
و  FADH2در بخشـی از مسـیر خـود مشـترک هسـتند( .منظـور پـس از پمـپ
پروتونی دوم است).

« Hج» :دقـت داشـته باشـید یونهـای اکسـید بـا پروتئیـن هـای فضـای درونـی
راکیزه ترکیب می شوند و مولکول آب را شکل می دهند.

« Dد» :بـرای جابجایـی یـون هـای هیـدروژن بـه فضـای بیـن غشـایی از انـرژی
الکترونهای حاصل از اکسایش عامل های الکترونی استفاده می شود.

 2184.

از آنجایـی کـه مـادر خانـواده مسـتعد ابتلا بـه ماالریـا اسـت

بنابراین ژن نمود وی به صورت  HbA HbAاسـت .بر اسـاس اینکه پدر نسـبت
به این بیماری مقاوم است ژن نمود او به صورت  HbA HbSخواهد بود.

 :»۱« Hافـرادی کـه تمامـا گویچههـای قرمـز طبیعـی دارنـد ،نسـبت بـه ماالریـا

مقاوم نخواهند بود؛ بنابراین این گزینه نادرست است.

 :»2« Dبر اساس ژن نمودهای پدر و مادر ،ممکن است پسری با ژن نمود

مشابه مادر متولد شود که در معرض خطر ابتال به ماالریا قرار دارد اما گویچه
های قرمز و کامال ً طبیعی هستند به حالت داسی شکل پیدا نمی کنند.

D

« :»۳هنـگام انقبـاض ماهیچـه بـا نزدیـک شـدن خطـوط زد بـه یکدیگـر

رشتههای اکتین نیز به رشتههای اکتین طرف دیگر سارکومر نزدیک میکردند.

 :»4« Hدر ارتباط با پروتئینهای میوزین بیان شده است.

 H 2187.

«الـف» :در واکنـش هـای چرخـه کالویـن ریبولـوز بیـس

فسـفات تولیـد مـی شـود کـه نوعـی مولکـول قنـدی  ۵کربنـی و دو فسـفاته مـی
باشد .طی این مرحله گروه فسفات تولید نمیگردد .زیرا همه آنها به ریبولوز
فسفات منتقل شده اند تا ریبولوز بیس فسفات را تولید نمایند.

« Dب» :مطابـق متـن کتـاب درسـی ،بـا تولیـد  ،ATPمولکـول آب نیـز تولیـد

خواهـد شـد .در واکنـش هـای وابسـته بـه نـور فتوسـنتز ،بـر اثـر فعالیـت زنجیـره
انتقال الکترون و آنزیم ATPساز غشای تیالکوئید ATP ،تولید خواهد شد.

D

«ج» :پیـرووات حاصـل از قندکافـت بـه روش انتقـال فعـال و بـا کمـک

پروتئین های غشایی به راکیزه وارد می گردد.

« Hد» :در چرخه کربس طی تولید و مصرف مولکول پنج کربنی ،کربن دی
اکسید آزاد می شود.
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 1188.

AABBCC

ابتدا این نمودار را با نمودار کتاب درسی تطبیق میدهیم:

AAB b Cc
AAbbCC
Aa Bb CC AABBCc
Aa BBCc AABbCC
aa BBCC Aa BBCC

AAB bcc
AAbbCc
Aa BBcc
Aa Bb Cc
A abb CC
Aa BBCc
aa BbCC

AA bbcc
A a Bbbc
Aabb C c
aa BB cc
aa Bb C c
aabb CC

میکند.
A abbcc
aa B bcc
aabb Cc

« Hب» :مطابـق شـکل ،خارجیتریـن یاختههـای اسـتخوانی بـه سـامانههای

aabbcc

 :»1« Dهمانطور که مالحظه میشـود ،ژنوتیپ  AaBbCcدارای همۀ انواع
دگرههاست و در بخش  4وجود دارد.

 :»2« Hژنوتیـپ دارای سـه جایـگاه ناخالـص ،بـه صـورت  AaBbCcاسـت و
همانطور که گفته شد در بخش  4وجود دارد؛ نه در بخش 2

هاورس تعلق ندارند.

« Dج» :این یاختههای استخوانی ،در سمت داخلی یاختههای پردۀ پیوندی
سـطح خارجی اسـتخوان قرار دارند .مطابق شـکل ،یاختههای این پرده ،حالت
پهنی دارند و نزدیک به یکدیگر واقع شدهاند.

D

«د» :ایـن یاختههـا ،مطابـق شـکل ،در نزدیکـی رگهـای خونـی قـرار

 :»3« Hمطابـق نمـودار ،برخـی از ژنوتیپهـای بخـش  ،3ماننـد  aabbCCدر

گرفتهانـد .از طرفـی ،مغـز قرمـز در فضـای بیـن تیغههـای بافـت اسـفنجی قـرار

همۀ جایگاههای خود خالص هستند.

دارد .بنابراین نسبت به آن در فاصلۀ دوری قرار دارند.

 :»4« Hژنوتیپ  AABBccکه در بخش  5وجود دارد ،در جایگاه سوم خود،
فاقد دگرۀ بارز است.

 3189.

تجمـع الکتیـک اسـید و الـکل در یاختـۀ گیاهـی بـه مـرگ آن

الکتیکـی و الـکل طـی تخیمـر الکلـی تولیـد میشـود .بنابرایـن صـورت سـوال بـه
ویژگی مشترک این دو فرایند اشاره دارد.

 :»2« Hطـی فراینـد گلیکولیـز کـه در هـر دو تخیمـر قابـل انجـام اسـت ،تولیـد
 ATPبـه صـورت همزمـان بـا مصـرف اسـید سـه کربنـی و تولیـد پیـرووات اسـت!
پیرووات ،نوعی مولکول اسیدی است؛ نه قندی.

D

 :»2« Hدر اثر مرگ برنامهریزی شده پاسخ التهابی رخ نخواهد داد.

D

« :»3در اثـر مـرگ برنامهریـزی شـده ،یاختههـای پیـر و سـرطانی از بیـن

جلوگیـری میکنـد .دقـت کنیـد در بافتمردگی ،تخریب بافتی صورت میگیرد
و اثر مثبتی نه تنها نداشته ،که اثر منفی ایجاد میکند!

 :»4« Hفعالیـت پروتئینهـای تخریبکننـدۀ یاختـهای ،بـه مـرگ برنامهریـزی
شده اشاره دارد.

+

 ، NADترکیـب

نهایی (اتانول و الکتیک اسید) تولید میشود.

 :»4« Hدر تخمیـر الکلـی ،اتانـال (کـه ترکیبـی دو کربنـی اسـت) ،بـا دریافـت
الکترونهـای حاصـل از مصـرف  NADHبـه اتانـول (کـه آن هـم دو کربنیسـت)

تبدیل میشود.

 D 1190.

میبینند و ممکن است غشای آنها پاره شود.

میرونـد کـه بـرای بـدن اثـر مثبـت دارد؛ زیـرا از بـروز سـرطانهای وخیـم و مـرگ

 :»1« Hتنها در تخمیر الکلی  CO2تولید میشود.

« :»3در هـر دو فراینـد ،بـا اکسـایش  NADHو تولیـد

 H 3192.

« :»1در مـرگ برنامهریـزی شـده ،بـه کمـک پروتئینهـای

پرفورین ،منفذی در غشا ایجاد میشود؛ در بافت مردگی نیز یاختهها آسیب

میانجامـد؛ بنابرایـن بایـد از یاختـه دور شـوند .الکتیـک اسـید طـی تخمیـر

 D 1193.

« :»1رایجتریـن یاختههـای بافـت زمینـهای ،از نـوع پارانشـیم

هستند .این یاختهها در صورت آسیب گیاه ،تقسیم میشوند و آن را ترمیم میکنند.

 :»2« Hیاختههـای سـازندۀ آوندهـا ،یاختههـای اصلـی بافـت آوندی هسـتند.
توجه داشته باشید شیرۀ خام که در آوندهای چوبی جابجا میشوند ،در همۀ

جهات حرکت نمیکند .شیرۀ پرورده میتواند در تمام جهتها حرکت نماید.
« :»1توجـه داشـته باشـید هدایـت آنزیـم رنابسـپاراز بـه

راهانـداز در تنظیـم منفـی رونویسـی ،بـدون کمـک پروتئینهای تنظیمی صورت
میگیـرد و ایـن آنزیـم بـه صـورت خـود بـه خـود بـه راهانـداز وصـل میگـردد .در

 :»3« Hیاختههای اسکلرانشـیمی ،بیشـترین اسـتحکام را در بافت زمینهای

دارند .دیوارۀ لیگنینی با اشکال متفاوت ،به یاختههای آوند چوبی اشاره دارد.

 :»4« Hتنها گروهی از یاختههای روپوسـتی که میتوانند سبزدیسـه داشـته

تنظیـم مثبـت ،پروتئیـن فعالکننـده بـا اتصـال بـه جایـگاه خـود ،موجـب اتصـال

باشـند و فتوسـنتز نمایند ،یاختههای نگهبان روزنه هسـتند .اما این یاختهها،

رنابسپاراز به راهانداز میشود.

فراوانترین یاختههای سامانۀ بافت پوششی نیستند.

 :»2« Hدر تنظیم منفی ،مهارکننده به الکتوز ،و در تنظیم مثبت رونویسی،
فعالکننـده بـه مالتـوز متصـل میگردنـد .بدیـن ترتیـب موجـب تغییـر فعالیـت
آنزیـم رنابسـپاراز میشـوند؛ بـه گونـهای کـه در تنظیـم منفـی ،مهارکننده از سـر

 2194.
 :»1« Hتوجـه داشـته باشـید در کرمهـای پهـن آزادزی نظیـر پالناریـا ،حفـرۀ
منظور از جانور مورد نظر سوال کرمهای پهن میباشند.

گوارشی عالوه بر وظیفه گوارش ،در گردش مواد نیز نقش دارد .در این جانور

راه آنزیم برداشـته شـده و رنابسـپاراز میتواند به رونویسـی بپردازد؛ در تنظیم

لولۀ گوارش و بنابراین حفرۀ عمومی وجود ندارد.

رونویسی میشود.

پروتونفریدی اسـت .در نفریدی شـبکهای از کانالها اسـت که از طریق منافذ

مثبـت نیـز فعالکننـده باعـث هدایـت رنابسـپاراز بـه سـمت راهانـداز و شـروع
 :»3« Hتمام ژنهای جانداران پروکاریوتی ،توسط یک نوع آنزیم رنابسپاراز
رونویسی شدهاند.

 :»4« Hآنزیـم رنابسـپاراز ،فراینـد رونویسـی را انجـام میدهـد .ایـن آنزیـم بـه
کمـک توالـی راهانـداز ،نخسـتین نوکلئوتیـد مناسـب ژن را بـه طـور دقیـق پیـدا
کرده و رونویسی را از آنجا آغاز مینماید.
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 3191.
« Dالف» :بافت استخوانی فشرده ،مانند حلقهای ،بافت اسفنجی را احاطه
خارجی ترین یاختههای استخوانی به بافت فشرده تعلق دارند.

 :»2« Dدقت داشته باشید پالناریا نوعی کرم است که دارای سامانۀ دفعی
دفعی به خارج بدن راه مییابند .سامانۀ دفعی در پالناریا از نوع پروتونفریدی
اسـت که کار اصلی آن دفع آب اضافی و بیشـتر دفع نیتروژن از طریق سـطح
آن انجام میشود.

H

« :»3ایـن مـورد در ارتبـاط بـا شـبکۀ عصبـی در هیـدر درسـت اسـت.

سادهترین ساختار عصبی در هیدر دیده میشود که تحریک هر نقطه از بدن

لاس روکنک همان خساپخساپ
در تمام سطح آن منتشر میشود .در پالناریا سادهترین دستگاه عصبی دیده

« Hالف» :همانطور که میدانید این دو سرخرگ خون را از سرخرگ آئورت

میشـود .مغز از دو گرۀ عصبی تشـکیل شـده اسـت و در طول بدن آن نیز دو

خارج میکنند و به یاختههای ماهیچۀ قلبی میرسانند .این سیاهرگ کرونری

طناب عصبی کشیده شده است.

است که خون را به دهلیز راست برمیگرداند نه سرخرگهای کرونری!

 :»4« Hدقـت کنیـد در پالناریـا همولنـف وجـود نـدارد .ایـن جانـور از حفـرۀ

« Dب» :دقت کنید همانطور که گفتیم هر دوی این سرخرگها از سرخرگ

گوارشی به منظور گردش مواد استفاده میکند نه سامانۀ گردش خون باز!

آئـورت منشـأ میگیرنـد .بنابرایـن میتـوان گفـت هـر دو سـرخرگ خـون نواحـی

 4195.

مـورد بیمـاری هموفیلـی مـرد سـال قطعـا ً دارای ژننمـود XH Y

است و زن سالم ممکن است دارای ژننمود  X Xیا  X Xباشد.
H

H

h

H

در مـورد بیمـاری داسـی شـکل ،مـرد سـالم و زن سـالم ممکـن اسـت دارای
ژننمودهای  HbA HbAیا  HbA HbSباشند.

 :»1« Hدر صورتی که در بیماری هموفیلی مادر خالص باشد ،بنابراین پسر
بیمار از نظر هموفیلی به دنیا نمیآید و در صورتی که در بیماری داسی شدن
گویچههای قرمز هر دو والد خالص و بارز باشـند ،پسـر بیمار به دنیا نمیآید.
همچنیـن اصلا پسـری کـه بیمـار باشـد امـا ناخالص در اینجا نمیتوانیم داشـته
باشـیم! بـرای هموفیلـی کـه خالـص ناخالـص بـرای آن معنـی نـدارد و بـرای کـم

قلب خارج میکند.

« Hج» :صـدای کوتاهتـر قلبـی مربـوط بـه بستهشـدن دریچـۀ سـینی ابتـدای
سـرخرگهای آئـورت و ششـی اسـت .بنابرایـن دقـت کنیـد ،هیچکـدام از این دو
سرخرگ به طور مستقیم در ایجاد صدای کوتاه و واضحتر قلب نقش ندارند.

D

«د» :بخـش « »1سـرخرگ کرونـری سـمت چـپ و بخـش « »2سـرخرگ

کرونـری سـمت راسـت را نشـان میدهـد .بنابرایـن میتـوان گفـت سـرخرگ
کرونـری سـمت چـپ برخلاف سـمت راسـت خـون را ابتـدا بـه نواحـی چـپ قلب
هدایت میکند.

 1198.

خونی تنها درصورتی که خالص باشد ،میتواند بیمار باشد.

H

چـپ قلـب را دریافـت میکننـد .چـرا کـه سـرخرگ آئـورت خـون را از بطـن چـپ

برای پاسـخگویی به این سـوال باید دقت داشـته باشـید از آنجا

« :»2در بیمـاری هموفیلـی چـون پـدر دگـرۀ بیمـاری را نـدارد بنابرایـن

کـه یاختههـای آندوسـپرم ژنمـود  WRRدارنـد ،بنابرایـن میتوان گفت دگرۀ R

نمیتـوان انتظـار دختـر بیمـار و خالـص را داشـت .در بیمـاری داسـی شـدن نیـز

مربوط به یاختۀ دوهسـتهای اسـت و به عبارتی از گل ماده گرفته شـده اسـت.

اگر پدر و مادر حداقل یکی دارای ژن نمود خالص و بارز باشـند ،امکان ایجاد

بنابراین کاللۀ گل ماده باید حداقل یک دگرۀ  Rداشـته باشـد .با همین مورد

دختر بیمار و خالص وجود ندارد.

گزینههای  3و  4خط میخورند چراکه اصال دگرۀ  Rندارند .در ارتباط با گزینۀ

 :»3« Hاگـر پـدر و مـادر هـر دو بـرای کمخونـی داسیشـکل دو دگـرۀ Hb

 2نیـز دقـت کنیـد دگـرۀ بـه جامانـده از آندوسـپرم ،دگـرۀ  Wاسـت .ایـن دگـره

داشـته باشـند ،امـکان ایجـاد پسـر سـالم و ناخالـص از نظـر ایـن بیمـاری وجـود

مربوط به اسـپرم اسـت و بنابراین از دانۀ گردۀ رسـیده آمده اسـت .دانۀ گردۀ

ندارد .تمامی پسران خالص و سالم خواهند بود.

رسیده باید دگرۀ  Wرا داشته باشد .اما گزینۀ  2این مورد را تائید نمیکند.

A

 :»4« Dبا در نظر گرفتن هر دو حالتی که به آن در ابتدای پاسخ اشاره شده
است میتوانیم دختری خالص و سالم داشته باشیم.

 H 2196.

« :»1دقـت کنیـد اگرچـه بـر روی گویچههـای قرمـز خـون

ایـن فـرد ،کربوهیدراتهـای گـروه خونـی وجـود ندارنـد امـا دقـت کنیـد بـر روی
کروموزوم شمارۀ آن دگرۀ  iکه مربوط به گروه خونی  Oاست ،دیده میشود.

 :»2« Dدقـت کنیـد اگرچـه ایـن مـورد در ارتبـاط بـا بیمـاری هموفیلـی درسـت
است ،اما هر مشکل در انعقاد خونی به دلیل عدم فاکتور  8و هموفیلی ایجاد

 4199.

 :»1« Dدر دومیـن زنجیـره ،هـر دو پروتئیـن در سـطح خارجـی

غشـای تیالکوئید دیده میشـوند .الکترونها پس از خروج از این دو پروتئین،
به مولکول  NADP+منتقل شده و مولکول  NADPHتولید میشود.

 :»2« Dآخریـن عضـو زنجیـرۀ اول در غشـای تیالکوئیـد بـه سـطح داخلی غشـا
متصل است .الکترون پس از عبور از این پروتئین ،به مرکز واکنش فتوسیستم
 1منتقل میشود .دقت کنید فتوسیستم  2پیش از فتوسیستم  1قرار دارد.

 :»3« Dایـن مـورد نیـز در ارتبـاط بـا پمـپ پروتئینـی زنجیـرۀ اول صحیـح اسـت

نمیشـود .بـه عنـوان مثـال ممکـن اسـت کـه از کمبـود ویتامیـن  Kو یـا کلسـیم

کـه بـا هـر دو غشـای تیالکوئیـد در تمـاس اسـت .بـا عبـور الکتـرون از ایـن پمـپ

باشـد .بنابرایـن بـا قاطعیـت نمیتوانیـم بگوییـم یـک دگـرۀ نهفتـه روی یکـی از

پروتئینی ،این پروتئینها یونهای هیدروژن را به درون تیالکوئید پمپ میکنند.

کروموزومهای جنسی آن قرار دارد.

H

 :»4« Hتنها ساختاری از زنجیرۀ انتقال الکترون که در تماس با فسفولیپیدهای

« :»3ایـن فـرد دارای گـروه خونـی مثبـت اسـت بنابرایـن دارای پروتئیـن

هر دو الیه تیالکوئید اسـت ،پمپ پروتئینی در اولین زنجیره اسـت .دقت کنید

 Dدر غشـای گویچههـای قرمـز خـون خـود اسـت .ژنوتیـپ ایـن فـرد میتوانـد بـه

میتوان گفت از آنجا که کمبود الکترونی مرکز واکنش فتوسیستم  2از تجزیۀ

صـورت  DDیـا  Ddباشـد .بنابرایـن بـه طـور قطـع میتـوان گفـت بـر روی یکی از

مولکولهـای آب ایجـاد میشـود ،در زمـان خـروج الکتـرون از ایـن فتوسیسـتم،

کروموزومهای شماره  9آن ژن  Dواقع است.

مولکول آب تجزیه میشود نه حین عبور از اولین پمپ پروتئینی!

H

« :»4دقـت کنیـد اگرچـه بـر روی گویچههـای قرمـز خـون ایـن فـرد،

کربوهیدراتهـای گـروه خونـی وجـود نـدارد امـا کربوهیدراتهـای دیگـری در
سـطح آن وجـود دارنـد .ایـن یاختههـا از یاختههـای بنیـادی سـاخته میشـوند.
یاختههای بنیادی توانایی تولید چندین نوع یاخته را دارند.

 2197.

همانطور که در شـکل مشـخص اسـت ،هر دو سـرخرگ نشان

داده شده در شکل مربوط به سرخرگهای کرونری راست و چپ هستند.

 3200.

 :»1« Hاین مورد در کنکور داخل کشور به عنوان تنظیم بیان

ژن پیـش از رونویسـی مدنظـر اسـت چراکـه میتـوان خـود نوکلئوتیدهـای مـادۀ
وراثتـی را بـه عنـوان پیشمـادۀ آنزیـم رنابسـپاراز تصور کرد اما در صورت سـوال
نوشـته شـده اسـت «بـه طـور حتـم»! دقـت کنیـد در مرحلـۀ آغـاز و طویلشـدن
و پایـان نیـز ،نوکلئوتیدهـای آزاد سهفسـفاته بـه منظـور پیشمـاده ایـن آنزیـم
مورد استفاده قرار میگیرد .االن این شد تنظیم بیان ژن در سطح رونویسی!
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هزار تست جامع زیستشناسی
 :»2« Hاتصال مولکولهای رنای کوچک به مولکول رنای پیک ،نمونهای از
فرایندهای تنظیم بیان ژن پس از رونویسی است.

 :»3« Dتوجه داشته باشید در متن کتاب درسی میخوانیم تغییر در میزان
فشـردگی مولکولهـای دنـا از جملـه پروتئینهـای هیسـتون تنظیـم بیـان ژن در
پیش از رونویسی است

 :»4« Hافزایش طول عمر مولکول رنای پیک و رناتن نیز نوعی تنظیم بیان
ژن پس از رونویسی محسوب میشود چراکه مولکول رنا تولید شده است!

 D 4201.

« :»1این مورد متن کتاب درسـی اسـت .بیشـترین میزان

جذب کاروتنوئیدها در محدودۀ سبز و آبی نور مرئی است.

 :»2« Dدر این گیاهان لقاح مضاعف یا دوتایی وجود دارد زیرا دو نوع تخم

میکروسـکوپ ،قطـع عرضـی آنهـا گردتـر دیـده میشـود .دهانـۀ سـیاهرگها
برخالف سرخرگها در نبود خون بر روی هم میخوابد و بسته میشود.

« Hب» :دقـت کنیـد از آنجـا کـه خـون بـا فشـار زیـادی در سـرخرگها جریان
دارد ،این رگهای خونی بیشتر در قسمتهای عمقی هر اندام قرار گرفتهاند.
سیاهرگها در نواحی سطحیتر اندامها قرار دارند.

« Hج» :ایـن مـورد در ارتبـاط بـا مویرگهـا صحیـح اسـت .ایـن رگهـای خونـی
برحسب فاصلۀ میان یاختههای پوششی خود ،در  3دستۀ ناپیوسته ،پیوسته
و منفذدار طبقهبندی میشوند.

« Dد» :دیوارۀ همۀ سرخرگها و سیاهرگها از سه الیۀ اصلی تشکیل شده

در آنهـا تشـکیل میشـود .یکـی یاختـۀ تخـمزا و دیگـری یاختـۀ دو هسـتهای!

اسـت .در الیـۀ میانـی مقـدار زیـادی بافـت ماهیچۀ صـاف و نوعی بافت پیوندی

دقـت کنیـد یاختههایـی کـه از یاختـۀ تخـمزا بـه وجـود میآینـد ،در تشـکیل

وجـود دارد .در الیـۀ خارجـی نیـز بافـت پیونـدی دیگـری وجـود دارد .همچنیـن

بخشهای مختلف رویان (یاختۀ کوچکتر) و ساختار رابط متصلکننده تخمک

دقت کنید ،ضخامت الیۀ میانی در سرخرگها بیشتر از سیاهرگها میباشد.

بـه دیـوارۀ تخمـدان (یاختـۀ بزرگتـر) نقـش دارنـد .یاختـۀ دو هسـتهای نیز که با

 4204.
 :»1« Hگاهـی جانـوران غذایـی را مصـرف میکننـد کـه محتوای انرژی چندانی

 :»3« Dبـه عنـوان مثـال هورمـون اتیلـن در جوانـۀ جانبـی میتوانـد رشـد ایـن

شـکل میبینید خاک رس میخورند تا مواد سـمی حاصل از غذاهای گیاهی را

تقسـیمات متوالـی میتـوزی خـود ،دروندانـه یـا آندوسـپرم را بهوجـود مـیآورد.
واضح است که عملکرد این بخشها با یکدیگر متفاوت است.

جوانههـا را متوقـف کنـد .بـه اثـر بازدارنـدۀ جوانـۀ راسـی بـر رشـد جوانـۀ جانبـی،
چیرگی راسی گفته میشود.

 :»4« Hدقـت داشـته باشـید در فصـل  7دهـم میخوانیـم ،کربندیاکسـید
یکـی از مهمتریـن مولکولهایـی اسـت کـه توسـط گیاهـان جـذب میشـود.
ایـن مولکـول میتوانـد بـه صـورت مولکولـی توسـط یاختههـای نگهبـان روزنـه از
اندامهای هوایی گیاه جذب شود .همچنین میتواند به صورت یون بیکربنات
از یاختههای برگ و ریشه جذب شود.

 3202.

در گیاهان دو نوع بارگیری چوبی و آبکشی وجود دارد.

 :»1« Hمحـل مصـرف و محـل منبـع در ارتبـاط بـا انتقال شـیرۀ پرورده صحیح
است .این مورد در ارتباط با انتقال شیرۀ خام درست نیست.

H

« :»2ایـن مـورد نیـز در ارتبـاط بـا انتقـال شـیرۀ خـام صحیـح اسـت نـه

شـیرۀ پـرورده! دقـت کنیـد در بخشـی از مسـیر انتقـال شـیرۀ خـام ،ایـن شـیره
از یاختههـای درونپوسـت و یاختههـای زنـدۀ اسـتوانۀ آونـدی به درون آوندهای
چوبی فرستاده میشوند .یاختههای آوند چوبی ،هستۀ و پروتوپالست خود را
از دست داده و مردهاند.
 :»3« Dتوجـه کنیـد بـه منظـور انتقـال شـیرۀ پـروردۀ طبـق مـدل پیشـنهادی
ارنسـت مونـش ،یاختههـای همـراه در مجـاور یاختههـای آبکـش ،انـرژی مـورد
نیـاز جهـت انتقـال فعـال یونهـا و سـاکارز بـه ایـن یاختههـا را تامیـن میکننـد.
همچنین در بارگیری چوبی ،یاختههای درونپوست و یاختههای زندۀ استوانۀ
آوندی ،یونها را به درون آوندهای چوبی پمپ میکنند.
 :»4« Hایـن مـورد نیـز بـرای حمـل شـیرۀ پـرورده صحیـح اسـت .طبـق مـدل
مونـش در ایـن مسـیر ،آب از آوندهـای چوبـی بـه آبکـش و از آبکـش بـه چوبـی
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« Dالف» :همانطور که میدانیم سـرخرگها نسـبت به سـیاهرگها در زیر
منظور سرخرگها هستند.

منظور عبارت صورت سوال پرندگان است.

نـدارد امـا مـواد موردنیـاز آنهـا را تأمیـن میکنـد .بـرای مثـال طوطیهایـی کـه در
در لولۀ گوارش آنها خنثی کند.

 :»2« Hتوجه داشـته باشـید در پاسـخ به محرک بیاثر ،آزمون و خطا انجام
نمیشـود .در شرطیشـدن فعـال جانـور بـا اسـتفاده از آزمـون و خطـا ،رابطـهای

میـان عملکـرد خـود و پـاداش یـا تنبیهـی کـه دریافـت میکنـد ،برقـرار میکنـد.
در این شرایط از انجام کار خودداری کرده و یا بر انجام آن تشویق میشود.

 :»3« Hبیشـتر پرندگان ،نظام تکهمسـری دارند .در این نظام هر دو والد

هزینـۀ پـرورش زادههـا را میپردازنـد .بنابرایـن الزامـا ً تمامـی پرنـدگان انتخـاب
جفـت را انجـام نمیدهنـد .بلکـه برخـی انتخـاب میشـوند ،همچنیـن ممکـن
است هزینۀ پروردش زاده ،برعهده یکی از والدین باشد.

 :»4« Dدر رفتـار خوگیـری پاسـخ جانـور بـه محـرک تکـراری کـه بـرای او سـود

و زبـان نـدارد ،کاهـش پیـدا میکنـد و جانـور میآمـوزد بـه برخـی محرکهـا
پاسـخ ندهـد .جانـورن در معـرض محرکهـای متعـددی قـرار دارنـد که پاسـخ به
همـۀ آنهـا نیازمنـد صـرف انـرژی زیـاد اسـت .خوگیـری سـبب میشـود جانور با
چشمپوشـی از محرکهـای بیاهمیـت ،انـرژی خـود را بـرای انجـام فعالیتهـای
حیاتی حفظ کند.

 2205.

 :»1« Dدقـت کنیـد از آنجـا کـه کریچـۀ انقباضـی بـه منظـور

دفـع آب اضافـی و مـواد دفعـی مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد ،میتوانـد نوعـی
کریچۀ دفعی نیز محسوب شود.

 :»2« Hدقـت کنیـد پارامسـی حفـرۀ گوارشـی نـدارد! پارامسـی تکیاختـهای
است ،این جاندار در مجاور حفرۀ دهانی خود کریچۀ غذایی تشکیل میدهد.

D

« :»3ایـن مـورد در ارتبـاط بـا کریچـۀ دفعـی درسـت اسـت .ایـن کریچـه

غیرانقباضـی اسـت و بـا ادغـام غشـای خـود بـا غشـای یاختـه در منفـذ دفعـی،

محتویات خود را به خارج یاخته هدایت میکند.

 :»4« Dکریچۀ غذایی که در انتهای حفرۀ دهانی تشکیل میشود ،میتواند

به کافندهتن (لیزوزوم)ها متصل شود و آنزیمهای درونیاختهای آنها را دریافت

منتقل میشـود .این مورد از دو بخش انتهایی شـکل کتاب درسـی در فصل 7

کرده و به کریچۀ گوارشی تبدیل شود .در این کریچۀ مواد غذایی گوارش یافته و

قابل برداشت است.

باقیماندۀ آن در کریچۀ دفعی باقیمانده و به خارج یاخته میریزد.

