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 1 اغلب یاخته های بدن انسان دو نوع ساختار دوغشایی دارند و در یاخته های الیءه ماهیچه ای ابتدای مری قطعاً از هر 

ساختار دوغشایی بیشتر از دو عدد وجود دارد.
می توانند  متراکم،  پیوندی  بافت  یاخته های  همانند  مخاطی  الیءه  پوششی  بافت  یاخته های  گوارش  لولءه  ساختار  در   2 

مولکول های گلیکوپروتئینی بسازند.

 3 در زیر بافت پوششی سنگفرشی چندالیءه مری، نوعی بافت دارای مادءه زمینه ای شفاف ، بی رنگ  و چسبنده قرار دارد 

که  این بافت در سایر الیه های لولءه گوارش نیز مشاهده می شود.
نمی تواند  قطعاً  آن  فعال  پروتئاز  و  دارد  قرار  دیافراگم  زیر  و  کبد  طرف چپ  در  گوارش  لولءه  کیسه ای شکل  بخش   4 

پروتئین ها را به آمینواسید تجزیه کند.

 5 در ساختار لولءه گوارش انسان ، هر الیه ای که با الیءه دارای بافت پیوندی سست در تماس است، قطعاً غده های درون ریز 

ندارد. 
 6 هر نوع پلی ساکارید گلوکز می تواند توسط آنزیم های دستگاه گوارش، در دهان و معده به مقدار کمی تجزیه شود اما تجزیءه 

پروتئین ها به آمینواسید ها در رودءه باریک آغاز می شود.

 7 به دنبال بلع غذا، ماهیچه های دیوارءه حلق همانند هر ماهیچءه صاف دیوارءه مری منقبض می شود.

 8 در انسان پردءه صفاق همانند الیءه ماهیچه ای دستگاه گوارش دارای یاخته های عصبی و برخالف آن فاقد یاخته های 

ماهیچه ای است.

 9 یاخته های بندارءه انتهای مری همانند هر بندارءه دیگر دستگاه گوارش تنها یک هسته دارند.

 10 در انسان حرکات قطعه قطعه کنندءه لولءه گوارش همانند حرکات کرمی آن نقش مخلوط کنندگی داشته و  این دو حرکت 

در همءه بخش های مری وجود دارد .

 11 از هیدرولیز نهایی موسین که از یاخته های لولءه گوارش انسان ترشح می شود، مونوساکارید و آمینواسید  ایجاد می شود .

 12 انقباض یاخته های ماهیچه ای ابتدای مری در ورود غذا به مری نقش دارد و غده های مخاط مری با ترشح مادءه مخاطی 

حرکت غذا در مری را تسهیل می کنند.

 13 در قسمتی از لولءه گوارش انسان که تجزیءه پروتئین ها شروع می شود ، ماهیچءه حلقوی بین دو الیه ماهیچءه صاف قرار گرفته است.

 14 در یک انسان بالغ ، برای شروع هضم پروتئین ها، ترکیباتی ترشح می شوند که برخی از آن ها توسط ترشحات برخی از 

یاخته های غدد معده، فعال می شوند.

 15 در غدءه معده یاخته های ترشح کنندءه اسید، تعداد کمی  از یاخته های آن را تشکیل می دهند و موادی ترشح می کنند 

فصل 4 که در گوارش پروتئین ها و ساخته شدن فراوان ترین یاخته های خونی نقش دارند. 
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 16 همءه آنزیم های موجود در صفرا و ترشحات پانکراس از طریق مجرای مشترک به دوازدهه وارد می شوند.

 17 در انسان، صفرا در بخشی از لولءه گوارش ذخیره می شود که در پشت کبد و در فاصلءه کمی  نسبت به دوازدهه قرار دارد 

و صفرا را از طریق یک مجرا به دوازدهه می ریزد.
 18 یاخته های پوششی رودءه باریک عالوه بر داشتن آنزیم  و ترشح یون های مختلف از جمله بی کربنات، نقش بسیار مؤثری 

در افزایش ترشح بی کربنات از لوزالمعده نیز دارند.

 19 غدءه لوزالمعده با ترشح موادی به خون، pH کیموس اسیدی دوازدهه را افزایش می دهد و محیط مناسبی را برای 

فعالیت آنزیم های لوزالمعده فراهم می کند.
 20 در حرکات قطعه قطعه کننده برخالف حرکات کرمی،  یاخته های ماهیچه ای به طور متناوب منقبض می شوند.

 21 هنگام بلع پس از رانده شدن تودءه غذا با فشار زبان به حلق، با انقباض ماهیچه های صاف این قسمت ، بلع به شکل 

غیرارادی  ادامه پیدا می کند.
 22 در ترکیب صفرا همانند شیرءه لوزالمعده بی کربنات وجود دارد اما یاخته های کیسءه صفرا فاقد آنزیم می باشند.

 23 نمی توان گفت در دیوارءه معده پس از بندارءه انتهای مری تا ابتدای رودءه باریک ضخامت الیءه ماهیچه ای در قسمت های 

مختلف معده تقریباً یکسان است.
 24 پردءه صفاق که اندام های درون  شکم را به هم وصل می کند، در ساختار خود دارای اعصاب و رگ های خونی است.

 25 شکل مقابل نوعی حرکت لولءه گوارش را نشان می دهد که در حرکت رو به جلوی 

مواد غذایی و مخلوط شدن آن با شیره های گوارشی نقش اصلی را بر عهده دارد. 

 26 یاخته های پوششی سطحی مخاط معده و برخی از یاخته های غده های آن، مادءه مخاطی زیادی ترشح می کنند.

 27 طی ریفالکس، هر نوع از ترشحات معده می تواند وارد بخش انتهایی مری شود.

 28 در یک انسان سالم، در هر بخشی از دستگاه گوارش که ترشح کنندءه آنزیم های گوارشی است، گوارش شیمیایی غذا 

نیز انجام می شود.

 29 آنزیم های گوارشی رودءه باریک همانند هر آنزیم گوارشی پانکراس، بالفاصله پس از ترشح به رودءه باریک به گوارش 

مواد می پردازند.
 30 صفرا و حرکات مخلوط کنندءه رودءه باریک ، موجب ریز شدن چربی ها می شوند و به طور مستقیم سبب تولید مولکول های 

گلیسرول و اسید چرب می شوند.

 31 صفرا مادءه قلیایی است که در کبد ساخته شده و با هیدرولیز )آبکافت( چربی ها در ورود آن ها به محیط داخلی بدن نقش دارد.

به  را  پروتئین ها  فعال و متنوعی ترشح می شوند که در دوازدهه  پروتئاز های  لوزالمعده ،  برون ریز  یاخته های غدد  از   32 

واحد های سازندءه خود آبکافت می کنند.

 33 دی ساکارید های حاصل از گوارش کربوهیدرات ها، توسط آنزیم های موجود در رودءه باریک به مونوساکارید تبدیل می شوند.

 34 به طور معمول ، ترشحات یاخته های پوششی غده های معده ، نمی توانند سبب آسیب یاخته های پوششی سطحی مخاط معده شوند.

 35 هنگامی که حرکت رو به جلوی محتویات لولءه گوارش با برخورد به یک بنداره متوقف شود، امکان ندارد محتویات لولءه 

گوارش با شیره های گوارشی مخلوط شوند.
 36 در تمام قسمت های لولءه گوارش انسان، ماهیچه های حلقوی و طولی دیواره در گوارش مکانیکی غذا نقش دارند.

 37 بخش اعظم معده برخالف دریچءه پیلور در طرف چپ شکم و دوازدهه در جلوی بخش ضخیم لوزالمعده قرار دارد.

از طریق دو مجرا وارد دوازدهه  لولءه گوارش که در مجاورت معده قرار دارد، قطعاً  با   38 تمام ترشحات غده ای مرتبط 

می شود. 
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 39 بخشی که با عالمت ؟ مشخص شده است همانند یاخته های رودءه باریک با تولید و 

ترشح نوعی یون، در خنثی کردن حالت اسیدی کیموس معده نقش دارد.

 40 نمی توان گفت در رودءه باریک انسان هر الیءه دارای بافت پیوندی سست، قطعاً بافت پوششی و ماهیچه ای نیز دارد.

 41 پروتئازهای لوزالمعده برخالف پروتئازهای رودءه باریک قادر به هیدرولیز کامل پروتئین ها نیستند.

 42 در دیوارءه لولءه گوارش بافت پیوندی سست فقط در دو الیءه اصلی که دارای شبکه ای از یاخته های عصبی هستند، 

وجود دارد.

 43 در دستگاه گوارش غده هایی که ترشحات آن ها وارد مجرای لولءه گوارش می شوند، قطعاً در الیءه مخاطی این دستگاه 

قرار دارند.
 44 پروتئاز های معده و لوزالمعده برخالف پروتئین های مکمل و پادتن ها در هنگام ترشح فعال نیستند. 

 45 در انسان در مجاورت اندامی که در تشکیل نوعی ترکیب دفعی نیتروژن دار نقش دارد همانند معده، ماهیچءه اسکلتی 

فصل 5 وجود دارد. 
 46 الیه های ماهیچه ای دیوارءه معده همانند ابتدای مری دارای ماهیچه های صاف طولی و حلقوی و برخالف آن دارای 

ماهیچءه صاف مورب می باشند.

 47 در معدءه انسان ، الیءه ماهیچه ای که بالفاصله در سمت خارج الیءه زیرمخاط قرار دارد، در قسمت های دیگر لولءه گوارش 

وجود ندارد.
 48 در ساختار موسین که توسط یاخته های لولءه گوارش ساخته می شود، قطعاً پیوند های هیدروژنی و آب گریز وجود دارد. 

 49 در لولءه گوارش، الیءه مخاط برخالف الیءه ماهیچه ای در تشکیل تعداد زیادی غدءه برون ریز نقش دارد و همانند آن دارای 

شبکه ای از یاخته های عصبی است.
و  پروتئینی  رشته های  از  شبکه ای  پوششی ،  بافت  یاختءه  هر  زیرین  سطح  در  انسان ،  گوارش  لولءه  مخاطی  الیءه  در   50 

گلیکوپروتئینی وجود دارد.

تولید  میزان  که  می کند  ترشح  هورمونی  دارد،  قرار  کیسءه صفرا   مجاورت  در  که  گوارش  لولءه  با  مرتبط  اندام  نوعی   51 

فصل 4 گویچه های قرمز را تنظیم می کند. 
 52 در انسان آنزیم های آغازکنندءه روند هضم پروتئین ها ، فقط از غدد مجاور دریچءه انتهایی معده ترشح می شوند.

 53 عامل اصلی در خنثی کردن pH اسیدی کیموس در دوازدهه بی کربنات موجود در صفراست.

 54 در لولءه گوارش انسان، آنزیم های لوزالمعده در pH نزدیک 8 به گوارش انواع مواد و پپسینوژن در pH حدود 2 به گوارش 

پروتئین های غذا می پردازند. 

 55 بزاق که ترکیبی )فاقد/دارای( آنزیم است توسط غده هایی ترشح می شود که تعداد آن ها )بیشتر/کمتر( از شش عدد می باشد.

 56 موسین که از )بعضی/همۀ( یاخته های لولءه گوارش انسان ترشح می شود، با جذب مقدار )زیادی/کمی( آب, مادءه مخاطی را  

ایجاد می کند.
 57 )برخیاز/همۀ( یاخته های زنده و پوششی لولءه گوارش با تولید آنزیم های متنوع ، واکنش های شیمیایی را عملی می سازند.

 58 )برخیاز/اغلب( یاخته های غده های مخاط معده ، مادءه مخاطی زیادی ترشح می کنند و به طور حتم )اغلب/همۀ( یاخته های 

 این غده ها آنزیم تولید می کنند.
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 59 )بیشترین/کمترین( لیپیدهای رژیم غذایی تری گلیسریدها هستند و گوارش  این لیپید ها )بیشتر/تنها( توسط لیپاز لوزالمعده 

صورت می گیرد.
 60 دیوارءه بخش های مختلف لولءه گوارش، ساختار )تقریبًا/کاماًل( مشابهی دارند؛ مثالً در )همۀ/اغلب( این الیه ها نوعی بافت 

پیوندی وجود دارد.
انتهای مری همانند رژیم غذایی نامناسب، داشتن تنش و اضطراب و سیگار کشیدن،  انقباض بندارءه  با )افزایش/کاهش(   61 

احتمال ابتال به ریفالکس )افزایش/کاهش( می یابد.
 62 با ورود کیموس به رودءه باریک مراحل )ابتدایی/پایانی( گوارش در بخش ابتدایی آن انجام می شود.

 63 غده ای که ترشحات آن به وسیلءه دو مجرا به دوازدهه می ریزد مقدار )زیادی/کمی( بی کربنات ترشح می کند و  این غده در 

)باالی/پایین( کولون افقی قرار دارد.
 64 هنگام بلع، جهت عبور غذا از مری، برچاکنای به سمت )پایین/باال( و زبان کوچک به سمت )باال/پایین( جابه جا می شود.

 65 )برخیاز/همۀ( یاخته های پوششی مخاط رودءه باریک و )همۀ/برخیاز( یاخته های اصلی غده های معده، آنزیم های گوارشی دارند.

 66 هر چه میزان مصرف چربی توسط فرد بیشتر باشد، احتمال ایجاد سنگ کیسءه صفرا، )بیشتر/کمتر( می شود.



70

 1 در نورون های رابط و حرکتی اعصاب نخاعی آکسون بلندتر از دندریت بوده و در نورون حسی طول آکسون از دندریت 

کم تر است.
 2 در غشای یک یاختءه عصبی، پمپ سدیم ـ پتاسیم همانند کانال های نشتی سبب کم شدن اختالف پتانسیل دو سوی 

غشا شده و با صرف انرژی اختالف غلظت یون ها را افزایش می دهند.

 3 در طی پتانسیل عمل پس از آن که کانال های دریچه دار سدیمی بسته می شوند، خروج ناگهانی پتاسیم از یاخته آغاز می شود.

 4 در پی اتصال ناقل های عصبی به گیرندءه خود قطعاً در یاختءه پس سیناپسی پتانسیل الکتریکی غشا تغییر می کند.

 5 در بدن انسان پمپ سدیم ـ پتاسیم در عملکرد صحیح یاخته های عصبی نقش داشته و دارای سه جایگاه اتصال برای 

یون پتاسیم است.
 6 در هنگام ایجاد پتانسیل عمل در یک رشتءه عصبی، با تحریک یاخته، در سراسر یاخته، اختالف پتانسیل در دو سوی 

غشای آن تغییر کرده و یون های سدیم وارد یاخته می شوند.

 7 شکل مقابل نوعی یاخته را در بافت عصبی نشان می دهد که با پیچیدن به دور سراسر رشتءه 

عصبی، موجب افزایش سرعت هدایت پیام عصبی در این رشته ها می شود.

 
 8 در حالت آرامش همءه کانال های سدیمی واقع در غشای یاختءه عصبی غیرفعال اند و در شروع پتانسیل عمل موجب 

ورود یون های سدیم به داخل یاختءه عصبی در محل تحریک می شوند.

 9 تغییر ولتاژ شدید دو سوی غشای یک نورون در شروع فعالیت عصبی، ابتدا سبب کم تر شدن اختالف پتانسیل دو 

سوی غشای یاخته می شود.

 10 طی پتانسیل عمل، پس از بسته شدن کانال های دریچه دار سدیمی، اختالف پتانسیل دو طرف غشای یاخته ابتدا کم 

و سپس زیاد می شود.

 11 در مرحلءه شروع پتانسیل عمل، برای رسیدن اختالف پتانسیل غشای نورون حسی از پتانسیل آرامش به صفر، ابتدا 

کانال های دریچه دار سدیمی باز و سپس کانال های دریچه دار پتاسیمی باز می شوند.
 12 در دندریت یک نورون حسی نخاعی نمی تواند هم زمان کانال های دریچه دار سدیمی و پتاسیمی باز باشند.

 13 در نورون هایی که آکسون و دندریت آن ها، از یک نقطءه جسم یاخته ای خارج می شوند، پیام این نورون می تواند از طریق 

نورون فاقد میلین به نورون  حرکتی منتقل شود.
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70- میلی ولت است و در این زمان   14 هنگامی که یاختءه عصبی فعالیت ندارد، اختالف پتانسیل دو سوی غشای آن حدود

همءه کانال های دریچه دار سدیمی و پتاسیمی بسته اند.

 15 در منحنی پتانسیل غشای یاختءه عصبی، پایین رفتن نمودار از قله به دلیل خروج ناگهانی و فعال یون های پتاسیم است.

 16 در پتانسیل آرامش همانند پتانسیل عمل، پتاسیم از پروتئین سراسری، به سمت محیط داخلی بدن منتشر می شود.

، تغییری در فعالیت کانال های دریچه دار پتاسیمی  +30  17 در هنگام رسیدن اختالف پتانسیل دو سمت غشا از صفر به

مشاهده نمی شود.
 18 هر گره رانویه، در فاصلءه بین دو یاخته ای که در آن ها پتانسیل عمل ایجاد نمی شود، قرار دارد.

 19 در انسان هر یاختءه پشتیبان که در مغز متعلق به بافت عصبی است، قطعاً در طول عمر خود، توانایی ساخت غالف 

میلین را دارد.
 20 در دندریت یک یاختءه عصبی حسی نخاعی، هر زمان که کانال های دریچه دار سدیمی در نقطءه مجاور تحریک اولیه باز 

می شوند، کانال های دریچه دار سدیمی در محل تحریک اولیه بسته هستند.

 21 تشکیل غالف میلین در اطراف آسءه یک نورون حسی منجر به افزایش سرعت انتقال پیام عصبی و کاهش تماس غشای 

آسه با مایع بین یاخته ای می شود.
 22 در بخش صعودی نمودار پتانسیل عمل یک نورون حسی، هیچ گاه بسته شدن کانال های دریچه دار پتاسیمی رخ نمی دهد.

 23 یاخته های پشتیبان بافت عصبی توانایی پیچیدن به دور هر قسمتی از نورون و عایق کردن آن را دارند و مستقیماً در 

ایجاد هومئوستازی درون نورون ها شرکت نمی کنند.
به محرک های  تأثیر محرک است، هدایت جریان عصبی می باشد که نسبت  بیانگر  نورون،  اولین عملی که در یک   24 

خارجی و داخلی ایجاد شده است.

 25 زمانی که اختالف پتانسیل بین دو سوی غشای یاختءه عصبی30+ میلی ولت است، قطعاً تمامی کانال های دریچه دار 

مؤثر در تغییر پتانسیل غشا در آن نقطه، بسته می شوند.
 26 در بیماری MS یاخته هایی که سرعت هدایت پیام عصبی را در نورون های حرکتی بخش سمپاتیک دستگاه عصبی 

تغییر می دهند، از بین می روند.

30+ میلی ولت  70- به  27 پس از تحریک غشای نوعی یاختءه عصبی حسی در پوست، زمانی که اختالف پتانسیل غشا از

تغییر می کند، فعالیت بیشتر پمپ سدیم ـ پتاسیم سبب برگشت پتانسیل غشا به حالت آرامش می شود.
 28 در هنگام پتانسیل آرامش پمپ سدیمـ  پتاسیم با افزایش بار الکتریکی مثبت در خارج یاخته سبب حفظ حالت آرامش می شود.

 29 در بافت عصبی انسان، هدایت پیام عصبی توسط یک یاختءه عصبی انجام می شود.

 30 در انسان، نورون هایی که پیام عصبی را به نخاع وارد می کنند، همانند همءه نورون هایی که پیام عصبی را به ماهیچءه 

ران منتقل می کنند، دارای جسم یاخته ای بین دو غالف میلین هستند.

 31 پس از آزادسازی ناقل ها از ریزکیسه های حاوی انتقال دهندءه عصبی نورون حسی نخاعی به فضای سیناپسی، قطعاً 

پتانسیل الکتریکی یاختءه پس سیناپسی تغییر می کند.
 32 هر جریان عصبی که در نورون حسی، قابل انتقال به یاختءه پس سیناپسی باشد، قطعاً باعث آزادسازی ناقل های عصبی 

از پایانه های آکسون یاختءه پس سیناپسی می شود.

 33 در کانال های نشتی، ورود سدیم به یاخته های عصبی همانند خروج لیپوپروتئین ها از یاخته های کبدی، بدون مصرف 

مستقیم انرژی زیستی است. 
 34 در یک نورون حسی نخاعی، زمانی که پتانسیل عمل از یک نقطه به نقطءه مجاور خود پیش می رود و داخل غشا به30+ 

نزدیک می شود همءه کانال های دریچه دار سدیمی یاخته، باز هستند.
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نشان  را  یاختءه پس سیناپسی  در غشای یک  پروتئین سراسری  نوعی  مقابل،  پروتئین   35 

می دهد که قبل از اتصال ناقل عصبی نمی تواند یون های سدیم را از خود عبور دهد.

 
 36 در غشای یاخته های عصبی، دریچءه هر کانال پروتئینی که در سمت محیط داخلی قرار دارد، در هنگام شروع پتانسیل 

عمل، هم چنان بسته است.
 37 فضای سیناپسی منحصراً بین پایانءه آکسون نورون پیش سیناپسی و دندریت یا جسم یاخته ای نورون پس سیناپسی 

مشاهده می شود.
 38 در هنگام انتقال یک پیام عصبی، غشای ریزکیسه های دارای ناقل عصبی واقع در پایانءه آکسون نورون پیش سیناپسی 

به پروتئین های غشای یاختءه پس سیناپسی متصل می شود.
 39 ناقل های عصبی در پاسخ به محرک های مختلف ساخته شده و از پایانءه آکسون ترشح می شوند و نسبت به هورمون ها، 

فصل 4 مسافت کوتاه تری را در خون طی می کنند. 
 40 همءه یاخته های پشتیبان موجود در بافت عصبی در تنظیم میزان یون های موجود در فضای بین یاخته ای نقش دارند.

 41 در یک یاختءه عصبی حرکتی، هر مولکول پروتئینی مستقر در غشا، ضمن عمل پمپ یونی، ATP مصرف می کند. 

 42 در محلی که یک نورون با یاختءه دیگری ارتباط برقرار می کند، تغییر پتانسیل الکتریکی یاختءه پس سیناپسی نمی تواند 

در جهت مهار آن باشد.
 43 هر بخشی از نورون که غشای آن با مایع بین یاخته ای در تماس است، حتماً دارای توانایی انتقال پیام عصبی می باشد.

 44 زمانی  که پتانسیل بیرون غشا نسبت به درون آن 20 میلی ولت بیشتر است، قطعاً با ورود یون پتاسیم به مایع بیِن 

یاخته ای، میزان ADP یاخته افزایش می یابد.
 45 هر جریان عصبی که در نورون حسی در محل ساخت ناقل های عصبی مشاهده می شود، حتماً در رشته هایی به وجود 

می آید که دارای انشعابات زیادی هستند.
 46 در یاختءه عصبی رابط واقع در بخش خاکستری نخاع، بخش دورکنندءه پیام از جسم یاخته ای بلند و فاقد میلین و بخش 

نزدیک کنندءه پیام به جسم یاخته ای فاقد انشعاب است.
 47 در دستگاه عصبی انسان، انتقال پیام عصبی همانند هدایت آن به صورت الکتریکی انجام می شود.

 48 یک یاختءه عصبی با یاخته ای غیرعصبی ارتباط سیناپسی دارد. در این شرایط پس از آزادسازی ناقل عصبی، انرژی 

حاصل از عملکرد زنجیرءه انتقال الکترون، برای اتصال انتقال دهندءه عصبی به گیرنده اش مصرف نمی شود. 
 49 نوار مغز، حاصل فعالیت یاخته هایی است که همگی توسط غالف میلین عایق بندی شده اند و توانایی تولید و انتقال 

پیام عصبی را دارند.
 50 در ارتباط با یک یاختءه عصبی می توان گفت، اگر شدت محرک کافی نباشد، فقط یک تغییر موضعی در پتانسیل آرامش 

ایجاد می شود که در طول تار عصبی سیر نمی کند.
 51 در یک نورون حرکتی در قسمتی از آکسون که فاصلءه دو گره رانویه زیادتر است نسبت به قسمت دیگر آن که فاصلءه 

دو گره رانویه کم تر است، سرعت هدایت جریان عصبی بیشتر است.
 52 در یک یاختءه عصبی بدن ما برخالف هر یاختءه غیرعصبی، پمپ سدیم ـ پتاسیم سبب می شود که یون سدیم در خارج 

آن یاخته بیشتر از داخل آن باشد.

 53 اندازءه جسم یاخته ای در نورون حسی نسبت به نورون حرکتی )کوچک تر/ بزرگ تر( است.

 54 در یک نورون رابط همانند نورون حرکتی تعداد آکسون از دندریت )کم تر/ بیشتر( است.
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 55 غالف میلین، رشته های آکسون و دندریت )بسیاری/ برخی( از یاخته های عصبی را می پوشاند و آن ها را عایق بندی می کند.

 56 در حالت آرامش، مقدار یون های سدیم در بیرون یاختءه عصبی زنده از داخل آن )بیشتر/ کم تر( است و در مقابل، مقدار 

یون های پتاسیم درون  یاخته از بیرون آن )بیشتر/ کم تر( است.
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 1 در انسان، در رابطه با بیماری کم خونی داسی شکل می توان گفت که علت آن نوعی تغییر ژنی بسیار جزئی در مادءه 

وراثتی گویچءه قرمز موجود در خون است.
 2 در بیماری کم خونی داسی شکل، در ژن آن همانند شکل گویچءه قرمز تغییر بسیار جزئی رخ داده است.

پلی پپتیدی تشکیل دهندءه  از رشته های  بتا  اول زنجیرءه  تغییر در ساختار  با  به کم خونی داسی شکل،  افراد مبتال   3 در 

فصل 4 هموگلوبین، در شکل گویچه های قرمز نیز تغییر ایجاد می شود. 
 4 در بیماری کم خونی داسی شکل، در دنای اغلب یاخته های بنیادی مغز استخوان تغییری جزئی رخ داده است.

 5 در انسان، در گویچه های قرمز نابالغ همانند هستءه یاخته های جنسی، ژن )های( سازندءه هموگلوبین همانندسازی نمی کنند.

 6 در افرادی که به بیماری کم خونی داسی شکل مبتال هستند، مقدار ترشح نوعی هورمون که از برخی یاخته های کبد و 

کلیه ترشح می شود در مقایسه با فرد سالم افزایش می یابد. 

 7 درون هستءه یاخته های جانداران یوکاریوت، انواع متفاوتی از آنزیم های رنابسپاراز 2 که توانایی تولید رنای ناقل را دارند، 

می توانند سه نوکلئوتید با توالی UAA را در مقابل سه نوکلئوتید رشتءه الگوی دنا قرار دهند.
زمان مشخص،  یک  در  گفت  می توان  مقابل،  به شکل  توجه  با   8 

از هر دو رشتءه دنا، فاقد پیوندهای هیدروژنی بین  بخش های زیادی 
دئوکسی ریبونوکلئوتیدها هستند.

 

 9 نوعی باکتری ریزوبیوم که توانایی برقراری همزیستی با ریشءه گیاه لوبیا را دارد، همانند سیانوباکتری هایی که در ریشءه 

سایر گیاهان پروانه واران، نیتروژن هوا را تثبیت می کنند، توانایی پروتئین سازی دارد. 
B و اسید فولیک می توان برای درمان انواع کم خونی ها استفاده کرد. 

12
 10 در انسان، از ویتامین

 11 در یاخته های یوکاریوت، هر نوع مولکول رنایی که در انتقال اطالعات، از دنا به ریبوزوم ها نقش دارد می تواند تنها با 

فعالیت آنزیم رنابسپاراز 2 تولید شود.

فصل 1  12 رنابسپاراز 1 یوکاریوتی برخالف رنابسپاراز پروکاریوتی، فراورده  ای تولید می کند که می تواند خاصیت آنزیمی داشته باشد. 

 13 در گونه های مختلف گیاهان نهان دانه، ژن های تشکیل دهندءه کروموزوم ها در تعداد و توالی مونومرها با هم تفاوت دارند 

و همواره در درون اندامک دو غشایی مستقر هستند.

فصل های 5 و 6  14 در تمام یاخته های هسته دار یوکاریوتی، محل تولید هر یک از رناها با محل فعالیت آن ها متفاوت است. 

 15 در هر یاختءه زنده، رنایی که اطالعات را از دنا به رناتن می رساند از روی یکی از دو رشتءه یک ژن رونویسی شده است.



2 
ل

ص
ف

م 
ه

زد
وا

د

163

 16 در مرحلءه آغاز فرایند رونویسی، پس از آن که رنابسپاراز به مولکول دنا اتصال یافت، قطعاً پیوندهای هیدروژنی بازهای 

مکمل بخشی از راه انداز و ابتدای ژن شکسته می شود.

 17 در فرایندی که طی آن، هر دو رشتءه دنای موجود در هسته، به عنوان الگو عمل می کنند، ممکن است محصولی تولید 

فصل 1 شود که دارای توالی افزاینده باشد. 
 18 در فرایند رونویسی برخالف همانندسازی، رشتءه پلی نوکلئوتیدی جدید از رشتءه الگو جدا می شود. 

 19 در ابتدای مرحلءه پایان رونویسی همانند مرحلءه طویل شدن آن، در مجاورت آنزیم رنابسپاراز، 3 رشتءه پلی نوکلئوتیدی 

دیده می شود.
 20 همءه نوکلئوتیدهای رنای پیک حاصل از فعالیت رنابسپاراز پروکاریوتی، می توانند همانند همءه نوکلئوتیدهای حاصل از 

فعالیت رنابسپاراز 2 ترجمه شوند.

 21 هر توالی از بخشی از یک رشتءه دنا که به عنوان الگو برای ساخت رنای پیک استفاده می شود به طور حتم فقط یک 

نوع رشتءه پلی پپتیدی را می سازد.
 22 هر دو ژنی که در دنای یوکاریوتی در مجاور یکدیگر قرار دارند، به طور حتم توسط دو نوع رنابسپاراز  رونویسی می شوند.

 23 در یک ژن، یک رشتءه پلی نوکلئوتیدی می تواند برای دو نوع آنزیم به عنوان الگو استفاده شود.

 24 در یاخته های ماهیچءه اسکلتی انسان، طی فرایند همانندسازی برخالف رونویسی از یک ژن، هر رشتءه آن ژن می تواند 

به عنوان الگویی برای تولید رشتءه مکمل مورد استفاده قرار بگیرد.

 25 در یوکاریوت ها هر مولکول رنای ساخته شده در هسته هنگام خروج از آن، حتماً نوکلئوتیدهای کم تری نسبت به ژن 

سازندءه خود دارد.
پیوند  رنابسپاراز  آنزیم  می شوند،  شکسته  کوواالن  پیوندهای  که  رونویسی  مراحل  از  مرحله  هر  در  گفت  می توان   26 

فسفودی استر ایجاد می کند.

 27 در مرحلءه آغاز رونویسی، آنزیم رنابسپاراز فقط روی رشته ای از دنا قرار می گیرد که قرار است رونویسی از روی آن انجام شود.

 28 هر ژن بخشی از مولکول DNA دورشته ای است که در صورت صحت کامل رونویسی، فقط یک نوع RNA از نظر 

ترکیب توالی نوکلئوتیدی از روی آن، رونویسی می شود.

 29 در مرحلءه طویل شدن رونویسی برخالف مرحلءه آغاز آن، پیوندهای هیدروژنی میان نوکلئوتیدهای مکمل با قند متفاوت 

شکسته می شوند.
 30 هر آنزیمی که باعث شکستن پیوندهای هیدروژنی DNA می شود، توانایی سنتز پیوند فسفودی استر را ندارد.

 31 در مرحلءه طویل شدن رونویسی، با حرکت آنزیم رنابسپاراز روی دنا، فقط پیوندهای هیدروژنی بین دو رشتءه DNA در 

بخش جلو آنزیم رنابسپاراز می شکند.
 32 اینترون ها توالی های بین ژنی هستند که نمی توانند جایگاه های آغاز رونویسی داشته باشند.

 33 می توان گفت طی فرایند رونویسی همانند همانندسازی از همءه انواع نوکلئوتید هایی که باز آلی پورین دارند، استفاده می شود.

 34 فرایند پیرایش RNA در بعضی ازیوکاریوت ها صورت می گیرد که طی آن اینترون ها حذف و اگزون ها به هم متصل می شوند.

 35 طی فرایند همانندسازی همانند فرایند رونویسی نوکلئوتیدهای مورد استفاده قطعاً همءه انواع بازهای پیریمیدینی را دارند.

 36 می توان گفت که در یاخته های چندهسته ای، تعداد رونوشت اینترون های یک mRNA موجود در سیتوپالسم یکی 

کم تر از تعداد رونوشت اگزون ها است.

 37 رنای حاصل از ژن سازندءه پروتئین در تک یاخته ای موجود در ساختار گرهک ریشءه گیاه تیرءه پروانه واران همانند رنای 

اولیءه حاصل از ژن سازندءه پادتِن علیه عامل سینه پهلو ممکن است نیاز به فرایند پیرایش داشته باشد. 
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 38 در یوکاریوت ها، چنان چه یک رنای بالغ در مقابل رشتءه رمزگذار ژن خودش قرار بگیرد، قطعاً هیچ پیوند هیدروژنی 

بین بازهای این دو رشته تشکیل نخواهد شد.

 39 ژن های سازندءه rRNA در یاخته هایی که در جوانه های جانبی تحت تأثیر هورمون سیتوکینین قرار می گیرند، بسیار 

فعال اند. 
 40 با توجه به شکل مقابل که مرحله ای از فرایند رونویسی را نشان می دهد، می توان گفت 

در این محل، امکان برقراری پیوندهای هیدروژنی بین هر دو نوکلئوتید مکمل وجود دارد.

 

 41 جهش در راه انداز مربوط به یک ژن می تواند میزان رونویسی از آن ژن را، افزایش یا کاهش دهد و یا حتی متوقف 

فصل 4 سازد. 
 42 رونویسی هم زمان از چند ژن متوالی در هستءه یک یاختءه یوکاریوتی می تواند توسط یک نوع آنزیم رنابسپاراز انجام شود 

و چند RNA متفاوت از یک نوع ایجاد کند.

 43 در صورت ساخته شدن هم زمان تعداد زیادی RNA از روی یک ژن، بلندترین RNA به طور حتم در نزدیکی جایگاه 

پایان رونویسی قرار دارد.
 44 توالی های اگزون همانند توالی های اینترون دارای واحد های سازنده ای با قند دئوکسی ریبوز هستند، اما رونوشت آن ها 

برخالف رونوشت اینترون ها ترجمه می شوند.

 45 با افزایش طول هر RNA در حال ساخت می توان گفت همان طور که تعداد پیوندهای هیدروژنی بیشتری شکسته و 

تشکیل می شود، قطعاً تعداد پیوندهای فسفو دی استر در رنای پیک نیز افزایش می یابد.
 46 در یاخته های پروکاریوتی هر آنزیمی که رشتءه پلی نوکلئوتیدی ایجاد می کند، می تواند در مقابل هر نوکلئوتیدی که 

شناسایی می کند، نوکلئوتید مکمل قرار دهد.

 47 در هر مرحله ای از رونویسی که دو رشتءه دنا از هم باز می شود، نوکلئوتیدهای مکمل در برابر رشتءه الگوی ژن قرار می گیرند.

 48 در افراد مبتال به کم خونی داسی شکل، تولید اریتروپویتین در گروهی از یاخته های درون ریز بدن و نیز تقسیم یاخته ای 

در مغز استخوان افزایش می یابد. 

 49 در یک یاختءه یوکاریوت مانند پارامسی یکی از انواع رناها می تواند توسط دو نوع آنزیم ساخته شود.

 50 طی عمل رونویسی رنای ناقل، ایجاد پیوندهای اشتراکی و پیوندهای هیدروژنی می تواند توسط یک آنزیم صورت گیرد.

 51 در یک یاختءه زندءه پروکاریوتی، در مرحلءه آغاز رونویسی نخستین توالی های شناسایی شده توسط رنابسپاراز یکی پس 

از دیگری رونویسی می شود.
 52 در هنگام رونویسی رنای ریبوزومی در محلی که دو رشتءه دنا با شکستن پیوندهای هیدروژنی از هم فاصله می گیرند، 

فصل 1 وجود پیوندهای اشتراکی بین بیش از 8 نوع مولکول نیتروژن دار دور از انتظار است. 

رنابسپاراز   دنا،  مولکول  در  هیدروژنی  پیوندهای  شکسته شدن  با  رونویسی،  پایان  مرحلءه  و  طویل شدن  مرحلءه  در   53 

نوکلئوتیدهای مکمل را در برابر هر نوکلئوتید ژن، یکی پس از دیگری قرار می دهد.
 54 در مرحله ای از رونویسی که آنزیم رنابسپاراز 2 به توالی خارج ژنی در دنا اتصال دارد قطعاً این آنزیم به دو رشتءه ژن 

نمی تواند اتصال داشته باشد.

 55 در یاختءه پروکاریوتی در محل رونویسی، تنوع نوکلئوتیدهای دارای باز پورین در سه رشتءه پلی نوکلئوتیدی مشابه است.
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 56 در یاختءه یوکاریوت، در محل فعالیت آنزیمی که رنای پیک را تولید می کند، همواره سه رشتءه پلی نوکلئوتیدی وجود دارد.

 57 در رونویسی یک ژن درون هستءه پارامسی، پس از تشکیل هر پیوند فسفودی استر، بین ریبونوکلئوتید سه فسفاته با 

نوکلئوتید مکمل رشتءه الگو پیوندهای هیدروژنی ایجاد می شود.
 58 ممکن است یک ژن سازندءه رنای کوچک تنظیمی توسط دو نوع آنزیم رنابسپاراز در سلول های یوکاریوتی رونویسی شود.

 59 تعداد حلقه های آلی در رشتءه رمزگذار و رنای تازه ساخته شده از روی رشتءه الگوی همان ژن یکسان است.

 60 در افراد مبتال به بیماری کم خونی داسی شکل، یاخته  هایی که ابتدا از نظر ژن عامل این بیماری خالص و نهفته بوده اند و 

فصل 3 سپس این ژن را از دست داده اند )قطعًا / اغلب( شکل طبیعی نخواهند داشت. 
 61 در )بعضی از/ اغلب( ژن  ها، توالی های معینی از رنای ساخته شده، جدا و حذف می شود و سایر بخش ها به هم متصل می شوند 

و یک رنای یکپارچه ایجاد می شود.
 62 تعداد نوع کدون ها )همواره/ غالبًا( از تعداد نوع آنتی کدون ها بیشتر است.

 63 برای هر ژن خاص، )همیشه/ غالبًا( یکی از دو رشتءه DNA رونویسی می شود.

 64 )بسیاری/ بعضی( از ژن ها، مانند ژن های سازندءه رنای رناتنی در یاخته های تازه تقسیم شده بسیار فعال اند.

 65 در یاخته های یوکاریوتی برخالف یاخته های پروکاریوتی، )همۀ/ برخی از( رناها توسط یک نوع رنابسپاراز تولید می شوند.

 66 طی تغییر ژنی که باعث بیماری کم خونی داسی شکل می شود )یک/ دو( نوکلئوتید در ژن زنجیرءه بتای هموگلوبین فرد 

بیمار تغییر کرده است.
 67 هر توالی )سه/ شش( نوکلئوتیدی در دنا، بیانگر نوعی آمینواسید است و به طور کلی )64/ 61( توالی نوکلئوتیدی مختلف در 

رنای پیک وجود دارد که بیانگر نوعی آمینواسید است.
با  متفاوت(  )مشابه/  می شود  ساخته  دنا  رشتءه  یک  همۀ(  از/  )بخشی  روی  از  رنا  مولکول  آن،  طی  که  رونویسی  اساس   68 

همانندسازی است.
 69 رونویسی )همانند/ برخالف( همانندسازی در هر چرخءه یاخته ای )یک/ چند( بار انجام می شود.

 70 طی رونویسی، توالی رشتءه رمزگذار با توالی رشتءه الگو )مکمل/ مشابه( و با توالی رشتءه رنای تازه ساخته شده )مکمل/ مشابه( است.
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 63 اگر عامل یک بیماری در انسان، صفتی نهفته و تک جایگاهی باشد، ممکن است عالئم بیماری در فردی که هر دو الل 

بیماری را دارد، بروز نکند. 
 64 در انسان، در بیماری فنیل کتونوری همانند هر بیماری که الل آن نهفته و صفت آن تک جایگاهی است، قطعاً افراد 

نشان دهندءه عالئم بیماری، دو دگرءه بیماری زا دارند. 
 65 در یک یاختءه زنده و سالم پوششی پوست بدن انسان، بیش از یک نسخه از ژن عامل بیماری هموفیلی وجود دارد، این 

یاخته قطعاً فاقد کروموزوم Y است. 
 66 در انسان، اگر ژن بیماری که بر روی کروموزوم Y است a فرض گردد، قطعاً در فرزندان پسر طی نسل های بعد مشاهده می شود.

 67 در شکل  مقابل که یکی از کروموزوم های انسان را در شرایط طبیعی نشان می دهد قطعاً R و 

W نمی توانند الل یکدیگر باشند ولی ممکن است هر دو مربوط به بروز یک صفت باشند.

 
+AB با یک جهش کروموزومی از نوع جابه جایی می تواند صاحب پسری هموفیل   68 فردی ناقل هموفیلی و با گروه خونی

فصل 4 -O  شود.  با گروه خونی
+A که در هر دو صفت مربوط به گروه خونی، ناخالص است با زنی سالم با   69 از آمیزش مردی هموفیل با گروه خونی

1 خواهد بود.
2

+B که در هر سه صفت، ناخالص است احتمال به دنیا آمدن فرزند سالم گروه خونی
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 70 از مادری سالم، پسری هموفیل و کوررنگ )صفت وابسته به X نهفته( متولد شده است، در این صورت قطعاً مادر، 

ناقل هر دو بیماری بوده است. 
بروز  بارز هر ژن در  الل های  ناخالص دارند، فقط  برای تمام صفاتی که ژنوتیپ   71 می توان گفت در هر گیاه دیپلوئید 

فنوتیپ نقش دارند.
+B که برای هر دو صفت گروه خونی ناخالص است،  قطعاً   72 در یاخته های اسپرماتوگونی مردی هموفیل با گروه خونی

IB بیان نمی شود.  دگرءه i برخالف دگرءه
 73 از آمیزش گاو سفید شاخ دار با گاو حنایی بدون شاخ، تمام زاده ها ابرش )هم سفید، هم حنایی( بدون شاخ می باشد. در 

این صورت از آمیزش گاوهای نسل اول قطعاً اغلب گاوهای نسل دوم فنوتیپ گاوهای نسل اول را خواهند داشت.
 74 در یک فرد مبتال به هموفیلی در حالت طبیعی در یک یاخته نمی تواند بیش از دو ژن هموفیلی وجود داشته باشد. 

 75 هر صفت تک جایگاهی سه اللی وابسته به X در مردان همانند زنان، تنها زمانی می تواند بیشترین فنوتیپ را داشته باشد 

که هر سه الل نسبت به هم، رابطءه بارز و نهفتگی نداشته باشند.
 76 در هر انسان، برای نوعی صفت تک جایگاهی چنداللی حداقل دو نوع الل وجود دارد. 

 77 صفتی را تک جایگاهی و چنداللی می گویند که هر جاندار برای آن بیش از دو نوع الل داشته باشد. 

 78 در شرایطی که فشار اکسیژن محیط، طبیعی است افراد ناخالص از نظر کم خونی ناشی از گویچه های قرمز داسی شکل 

فصل 4 Hb رخ نمود بیماری را بروز نمی دهند.  HbS S برخالف افراد
 79 در بیماری ژنتیکی که آنزیم تجزیه کنندءه فنیل آالنین وجود ندارد همانند بیماری ژنتیکی که در آن افراد ناخالص در 

فصل 4 برابر ماالریا مقاوم اند، افراد ناخالص در هیچ شرایطی بیماری را بروز نمی دهند. 
 Xh  80 در مورد بیماری ژنتیکی که به دلیل عدم تولید عامل انعقادی شمارءه 8 به وجود می آید می توان گفت مردان بیمار قطعاً

خود را از مادر بیمار دریافت می کنند.
 81 در صفات چنداللی تعداد انواع فنوتیپ ها قطعاً کم تر از تعداد انواع ژنوتیپ ها خواهد بود. 

+A دارد در هر بار   82 فردی مبتال به بیماری هموفیلی و ناقل بیماری کوررنگی )صفت وابسته به X نهفته( که گروه خونی

فصل 4 میوز بدون عمل کراسینگ اور گامت هایی تولید می کند که از نظر نوع ژن هایی که دارند می توانند متفاوت باشند. 
 83 همءه فرزندان فردی که مبتال به بیماری فنیل کتونوری است قطعاً در همءه گامت های خود دارای الل این بیماری هستند.

 84 در یاخته های دیپلوئید مردان قطعاً برای هر صفتی می توان گفت حداقل یک الل و حداکثر دو الل وجود دارد. 

 85 زنی با قد متوسط و گروه خونی AB مثبت قطعاً برای این سه صفت، حداکثر سه جفت الل دارد. 

 86 در فرایند توارث یک صفت وابسته به X بارز، امکان ندارد دختری بیمار از یک زن با ژنوتیپ ناخالص متولد شود. 

1 دختران وی بیمار خواهند شد. 
2

 87 در بررسی یک صفت وابسته به X بارز در انسان، مادری که ژنوتیپ ناخالص دارد حداکثر

 88 در بیماری های وابسته به X نهفته هیچ گاه یک زن سالم، نمی تواند پسری بیمار داشته باشد. 

 89 اگر از پدر و مادری سالم، دختری بیمار متولد شود، قطعاً الل بیماری وابسته به X نیست. 

 90 اگر از پدر و مادر بیمار، فرزند دختر سالم ایجاد شود قطعاً الل بیماری وابسته به X نیست. 

 91 در یک بیماری وابسته به X بارز، از پدر بیمار و مادر سالم، قطعاً در فرزندان ژنوتیپی مانند ژنوتیپ والدین ایجاد نمی شود.

 92 در یک بیماری نهفتءه وابسته به X، اگر پدر سالم و مادر بیمار باشد، قطعاً در فرزندان ژنوتیپی مانند ژنوتیپ والدین نخواهیم داشت. 

 93 اگر الل یک بیماری بر روی کروموزوم Y باشد، تمام فرزندان پسر آن ها نسل در نسل بیمار خواهند شد. 

X متولد شده است. قطعاً با هم ماندن فام تن ها، در آنافاز 1 صورت  X XH h h  94 از پدر و مادری سالم، فرزندی با ژنوتیپ

گرفته است )جهش و کراسینگ اور در نظر گرفته نشود(. 
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 95 با توجه به مربع پانت مقابل می توان گفت، در هر فردی که دارای ژنوتیپ 

شمارءه 1 باشد به طور حتم به دلیل عدم توانایی ساخت فاکتور انعقادی شمارءه 8، 
فرایند لخته شدن خون مختل شده است.

XhY گامتها

 XH

 Xh1

 96 از پدر و مادر سالم، فرزندی بیمار متولد شده است قطعاً الل بیماری نهفته و مستقل از X است. 

 97 در خانواده ای که پدر و مادر هر دو مبتال به بیماری وابسته به X بارز هستند فرزندی سالم متولد شده است. این 

فرزند قطعاً پسر است.
 98 در خانواده ای با پدر سالم و مادر بیمار، الل بیماری نهفته و وابسته به X است. در این صورت قطعاً دختر بیمار ایجاد نمی شود.

 99 اگر در خانواده ای که پدر بیمار و مادر سالم است، تولد دختر سالم غیرممکن باشد، در این صورت قطعاً الل بیماری 

وابسته به X بارز است. 
 X هستند و بر روی کروموزوم جنسی B b, A و a,  100 در بررسی صفتی دوجایگاهی در انسان که هر جایگاه دارای دو دگرءه

قرار دارند، در مردان حداکثر دو نوع ژنوتیپ مشاهده می شود.

B هستند، اگر از هر ژن فقط  b, A و a,  101 در بررسی صفتی دوجایگاهی و وابسته به X که هر جایگاه دارای دو دگرءه

یکی داشته باشیم، در این صورت تعداد انواع ژنوتیپ  در زنان بیشتر از تعداد انواع ژنوتیپ در مردان خواهد بود. 
 102 از پدر و مادر سالم، فرزندی کوررنگ )صفت وابسته به X و نهفته( و هموفیل به دنیا آمده است. قطعاً دو ژن سالم 

مربوط به آن ها، بر روی یک کروموزوم X مادر قرار دارند.

 103 فنوتیپ حد واسط برای یک صفت تک جایگاهی فقط در جنسی دیده می شود که دو کروموزوم جنسی همتا دارد. 

X ازدواج کند.  X Hb HbH h S Sقصد دارد در آینده با فردی با ژنوتیپ X Y Hb HbH A A  104 فردی با ژنوتیپ

فصل 4 قطعاً فرزندان دختر آن ها از نظر هر دو بیماری کامالً سالم خواهند بود. 

 105 از خودلقاحی گیاهی که در دو صفت ناخالص است و الل ها در هر دو صفت، رابطءه بارز و نهفتگی دارند، ممکن نیست 

در زاده های نسل اول تعداد انواع رخ نمود با تعداد انواع ژن  نمود برابر باشد. 

 106 در یک انسان سالم، برای یک صفت سه جایگاهی حداقل به 3 و حداکثر به 6 کروموزوم نیاز است.

+O ناخالص باشد در این صورت  +AB خالص و مادر ناقل هموفیلی با گروه خونی  107 اگر پدر هموفیل با گروه خونی

+A است.  +B برابر با تولد دختری سالم با گروه خونی احتمال تولد پسر سالم با گروه خونی

 AABbcc ؛ رخ نمود دو ژن نمود)c ،C و b ،B و a ،A( 108 رنگ نوعی ذرت دارای سه جایگاه ژنی است که هر یک دو دگره دارند 

و AaBbCc یکسان است )این ذرت طیفی از رنگ های سفید تا قرمز را نشان می دهد(.

 109 عوارض هر بیماری ژنتیکی در انسان با تغییر عوامل محیطی مانند ورزش و تغذیه، مهار می شود. 

+A که ناقل هموفیلی هستند در هر بار میوز بدون عمل کراسینگ اور حداکثر 2 نوع گامت   110 افرادی با گروه خونی

تولید می کنند. 

 111 در حالت طبیعی هر دختر برای هر صفتی یک الل از مادر و یک الل از پدر دریافت می کند. 

 112 ممکن نیست ژن هایی که در بروز یک صفت چند جایگاهی نقش دارند، همگی بر روی یک جفت کروموزوم همتا قرار داشته باشند.

 113 گاهی برای بروز یک رخ نمود تنها وجود ژن کافی نیست؛ مثالً در گیاهان، ساخته شدن سبزینه عالوه بر ژن، به نور هم نیاز دارد.

فصل 4  114 در خزانءه ژنی یک جمعیت از زنبورهای عسل، برای یک صفت تک جایگاهی می تواند چندین نوع الل وجود داشته باشد. 

 115 بسیاری از انواع ژن نمودهای نوعی گیاه ذرت که دارای طیفی از رنگ های سفید تا قرمز است در نتیجءه خودلقاحی 

می توانند 7 نوع فنوتیپ مختلف، از سفید تا قرمز تیره را ایجاد کنند.



180

ی
ها

ت 
عبار

ت
س

ت و نادر
س

در

 116 هر زنی که برای دو بیماری کوررنگی و هموفیلی ناقل است، حداکثر در رابطه با این دو صفت، توانایی تولید دو نوع گامت را دارد.

 117 در شرایط طبیعی در مورد یک صفت تک جایگاهی، وابسته به X و سه اللی هر هستءه یاختءه پیکری زنان به ترتیب از 

راست به چپ حداقل 1 و حداکثر 2 نوع الل می تواند داشته باشد. 

 118 در نتیجءه خودلقاحی گیاه گندم، ژنوتیپ آندوسپرم دانه های گیاه AAa می باشد. ژنوتیپ پوستءه دانه ها فقط می تواند Aa باشد.

+O ناخالص ازدواج می کند. احتمال  +AB ناخالص با زنی ناقل هموفیلی با گروه خونی  119 مردی سالم با گروه خونی

این  که فرزندی متولد شود که ژنوتیپ والدین را نداشته باشد کم تر از 90 درصد است. 
+AB ناخالص دارد در هر   120 در انسان سالم فردی که صفت حد واسط وابسته به جنس را نشان می دهد و گروه خونی

میوز بیش از یک نوع گامت ایجاد می کند.

 121 در جانوران، افرادی که یک کروموزوم جنسی و یا دو کروموزوم جنسی غیرهمتا دارند، اگر یک ژن مغلوب، بر روی 

کروموزوم جنسی باشد، بروز نمی کند.
 122 در گیاه ذرت با ژنوتیپ AaBbCc، همءه یاخته های مولد گرده های نارس ژنوتیپ یکسانی دارند.

 123 ژن صفات وابسته به جنس در انسان در )یکی از دو/ هر دو( فام تن جنسی قرار دارند.

 124 در )همۀ/ برخی از( انواع هموفیلی لخته شدن خون دچار اختالل می شود اما )بیشترین/ کم ترین( موارد آن مربوط به فقدان 

عامل انعقادی هشت است.
 125 صفت گروه خونی ABO در یک جمعیت انسانی دارای )سه/ دو( دگره است که دارای )یک/ دو( جایگاه مشخص در فام تن 9 هستند.

 126 در نوعی ذرت که دانه های آن طیف رنگی مختلفی از سفید تا قرمز را دارند، هر چه تعداد دگره های نهفته )بیشتر/ کم تر( 

باشد، مقدار رنگ قرمز کم تر است.

 127 در نوعی ذرت که طیفی از رخ نمودهای سفید تا قرمز را نشان می دهد، فنوتیپ ذرت هایی که از آمیزش دو ذرت با 

)کنکور 98( ژن نمودهای AAbbcc و aaBBCC به وجود می آیند به ذرتی با ژنوتیپ AaBBCc کامالً شباهت دارند. 
 128 با قرارگرفتن دانءه گردءه گل میمونی سفید بر روی کاللءه گل میمونی صورتی، ممکن است رویانی با فنوتیپ صورتی و 

)کنکور 98( آندوسپرمی با ژنوتیپ WRR دیده شود.  

+AB، می تواند عامل انعقادی شمارءه 8 را بسازد. در این خانواده، پدر گروه   129 در یک خانواده، مادری با گروه خونی

+B دارد و فاقد عامل انعقادی شمارءه 8 است. اگر دختر خانواده فاقد عامل انعقادی 8 و فاقد پروتئین D باشد و فقط  خونی
کربوهیدرات A گروه خونی را بسازد، تولد دختری با اختالل در فرایند لخته شدن خون و فاقد هر دو نوع کربوهیدرات گروه 
)کنکور 98( خونی و دارای پروتئین D، غیرممکن است. 
 130 از پدر و مادری سالم با گروه خونی یکسان که دارای دو فرزند یکی دختری فاقد آنزیم تجزیه کنندءه فنیل آالنین با 

گروه خونی B و دیگری پسری فاقد عامل انعقادی شمارءه 8 با گروه خونی A متولد شده است ممکن نیست پسری با گروه 
)کنکور 99( خونی AB، دارای عامل انعقادی شمارءه 8 و فاقد آنزیم تجزیه کنندءه فنیل آالنین متولد شود. 

)کنکور 99(  131 در انسان، اثر دو دگرءه )الل( مربوط به دو فام تن )کروموزوم( غیرجنسی، می تواند همراه با هم ظاهر شود. 

)کنکور 99(  132 در انسان سالم در همءه افراد، بروز یک ویژگی خاص همواره ناشی از حضور دو دگره )الل( است. 

 133 در ارتباط با گروه خونی ABO در انسان دو نوع کربوهیدرات، با حضور دو نوع الل )دگره( موجود در غشای گویچه های 

)کنکور 99( قرمز تولید می شوند. 
)کنکور 99(  134 وجود پروتئین D بر غشای گویچه های قرمز انسان به طور حتم وابسته به حضور دو دگرءه )الل( یکسان است. 
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 135 با توجه به صفت چندجایگاهی مربوط به رنگ نوعی ذرت، از نظر رخ نمود )فنوتیپ(، هر چه دو نوع ژنوتیپی در تعداد 

)کنکور 99( الل های بارز اختالف بیشتری داشته باشند، شباهت کم تری خواهند داشت. 
 136 در همءه بیماری های مطرح شده در بخش ژنتیک )فصل سوم( کتاب درسی با فرض این که پدر بیمار و مادر سالم باشد، 

)کنکور 99( وجود فرزند دختری سالم با ژن نمود )ژنوتیپ( خالص غیرممکن خواهد بود. 

 137 فقط در نوعی از بیماری های مطرح شده در بخش ژنتیک )فصل سوم( از پدر بیمار و مادر سالم تولد فرزندی با ژن نمود 

)کنکور خارج 99( )ژنوتیپ( ناخالص ممکن خواهد بود. 
 138 فقط در نوعی از بیماری های مطرح شده در بخش ژنتیک )فصل سوم( از پدر بیمار و مادر سالم تولد پسری با ژن نمود 

)کنکور خارج 99( )ژنوتیپ( یکسان با مادر، ممکن خواهد بود. 

 139 در یک منطقءه ماالریاخیز، از ازدواج مردی که به سبب شکل گویچه های قرمز خود در معرض خطر ابتال به ماالریا قرار 

دارد با زنی که نسبت به این بیماری مقاوم است تولد پسری با گویچه های قرمز کامالً غیرطبیعی و در معرض خطر مرگ و میر 
)کنکور 1400(  فصل 4  در سنین پایین و دختری مقاوم نسبت به انگل  ماالریا غیرممکن است. 
 140 در یک منطقءه ماالریاخیز، در صورتی که پدر خانواده به سبب شکل گویچه های قرمز خود در معرض خطر ابتال به 

ماالریا باشد ولی مادر خانواده نسبت به آن مقاوم باشد، تولد پسری با گویچه های قرمز طبیعی و در معرض خطر ابتال به 
)کنکور 1400(  فصل 4  ماالریا و دختری حساس نسبت به کمبود اکسیژن محیط غیرممکن است. 

 RR و RW است، ژن نمودهای WWR 141 با در نظر گرفتن این که ژن نمود )ژنوتیپ( درون دانه )آندوسپرم( گل میمونی 

)کنکور 1400( به ترتیب برای دانءه گرده و کاللءه گل میمونی مورد انتظار نیست. 
 با توجه به نمودار مقابل که توزیع فراوانی رنگ ذرت 
عبارت   3 به  می دهد  نشان  را  )صفت چندجایگاهی( 

بعدی پاسخ دهید.
 

 142 ژن نمودی حاوی همءه انواع دگره ها در بخش 4، وجود دارد و هر ژن نمود در بخش 5، در هر جایگاه ژنی دگرءه بارز دارد.

)کنکور 1400( + )کنکور خارج 1400(  

)کنکور 1400(  143 هر ژن نمود در بخش 6، در یک جایگاه ژنی ناخالص است و هر ژن نمود در بخش 2، در دو جایگاه ژنی خالص است. 

 144 ژن نمودهایی با سه جایگاه ژنی ناخالص در بخش 2 وجود دارد و هر ژن نمود در بخش 3، به طور حتم یک جایگاه ژنی 

)کنکور خارج 1400( ناخالص دارد. 

انعقاد خون می توان گفت به طور حتم گویچه های قرمز  +O و درگیر با مشکل  با گروه خونی با مردی   145 در ارتباط 

کربوهیدرات دار آن، از یاخته هایی با توانایی تولید چندین نوع یاخته ایجاد شده اند و بر روی فام تن شمارءه 9، فاقد هرگونه 
)کنکور 1400( + )کنکور خارج 1400( دگرءه گروه خونی است. 

+O و درگیر با مشکل انعقاد خون به طور قطع، بر روی نوعی فام تن جنسی آن، دگره ای نهفته قرار   146 مردی با گروه خونی

گرفته است و بر روی یکی از بلندترین فام تن های موجود در کاریوتیپ آن، ژن D واقع شده است. )کنکور 1400( + )کنکور خارج 1400(

 147 با توجه به بیماری های هموفیلی و داسی شدن گویچه های قرمز، در صورت ازدواج هر زن و مرد سالمی با یکدیگر امکان 

)کنکور 1400( + )کنکور خارج 1400( تولد پسری سالم برخالف دختری سالم و ناخالص وجود دارد. 
 148 با توجه به بیماری های هموفیلی و داسی شدن گویچه های قرمز، در صورت ازدواج هر زن و مرد سالمی با یکدیگر امکان 

)کنکور 1400( تولد پسری بیمار همانند دختری بیمار و خالص وجود ندارد. 

 RW یا  RR است، می توان گفت ژن نمودهای WRR 149 با در نظر گرفتن این که، ژن نمود درون دانءه آندوسپرم گل میمونی 

)کنکور خارج 1400( برای دانءه گرده و ژن نمودهای RW یا WW برای کاللءه گل میمونی قابل انتظار است. 
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درست؛ در یاخته های ماهیچه ای اسکلتی که در ابتدای مری .11
قرار دارند، چندین هسته و چندین میتوکندری وجود دارد.

بافت .21 یاخته های  توسط  موسین  گلیکوپروتئین  درست؛ 
پوششی الیءه مخاطی و گلیکوپروتئین مادءه زمینه ای توسط 

یاخته های بافت پیوندی!
درست؛ بافت پیوندی سست!.31
درست؛ شکل 1 کتاب درسی! پپسین یک پروتئاز فعال .41

است که پروتئین ها را به پپتیدهای کوچک تر تجزیه می کند 
نه تا حد آمینواسید.

درست؛ در لولءه گوارش یاخته های درون ریز پراکنده وجود .51
دارد  نه غده های درون ریز.

نادرست؛ انسان، آنزیم الزم برای تجزیءه سلولز را نمی سازد..61
نادرست؛ به دنبال بلع، بندارءه انتهای مری شل می شود تا .71

غذا وارد معده شود.
بافت .81 گوارش  لولءه  ساختار  الیه های  همءه  در  نادرست؛ 

پیوندی سست وجود دارد و در بافت پیوندی سست در دیوارءه 
رگ های خونی یاخته های ماهیچه ای هم وجود دارد .

مخرج .91 خارجی  بندارءه  در  ماهیچه ای  الیءه  نادرست؛ 
)راست روده( از نوع اسکلتی و چندهسته ای است.

نادرست؛ در مری حرکت قطعه قطعه کننده وجود ندارد..101
)کربوهیدرات .111 است  گلیکوپروتئینی  موسین  درست؛ 

آن  کربوهیدراتی  بخش  نهایی  هیدرولیز  از  و  پروتئین(  و 
مونوساکارید و بخش پروتئینی آن آمینواسید  ایجاد می شود .

نادرست؛ برای ورود غذا به مری، ماهیچه های ابتدای آن .121
باید شل شوند نه منقبض.

درست؛ شکل 8 که الیه های ماهیچه ای معده را نشان می دهد..131
درست؛ هم پپسینوژن و هم HCl که در تشکیل پپسین .141

نقش دارند، توسط یاخته های غدد معده ترشح می شوند.
درست؛ فاکتور داخلی معده که توسط یاخته های کناری .151

برای  هم   B
12

و  B
12

ویتامین جذب  برای  می شود  ترشح 
ساختن گویچه های قرمز الزم است!

پانکراس .161 هم چنین  است؛  آنزیم  فاقد  صفرا  نادرست؛ 
مجرای دیگری! هم دارد )شکل 10(.

جزء .171 بلکه  نیست،  گوارش  لولءه  جزء  صفرا  کیسءه  نادرست؛ 
قسمت های مرتبط با لولءه گوارش است.

موجب .181 دوازدهه  از  سکرتین  هورمون  ترشح  درست؛ 
افزایش ترشح بی کربنات از لوزالمعده می شود.

از لوزالمعده به خون نیست .191 نادرست؛ ترشح بی کربنات 
بلکه به دوازدهه است.

حرکات .201 همانند  قطعه قطعه کننده  حرکات  در  نادرست؛ 
کرمی، یاخته های ماهیچه ای به طور متناوب منقبض می شوند.

نادرست؛ انقباض ماهیچه های مخطط!.211
آنزیم .221 و حتماً  زنده اند  یاخته های کیسءه صفرا  نادرست؛ 

هم دارند )مثل دنابسپاراز، رنابسپاراز و ...(.

درست؛ شکل 8. الیءه ماهیچه ای در ناحیءه پیلور ضخیم تر است..231
درست.241
نادرست؛ حرکت کرمی، در جابه جایی غذا به سمت جلو .251

نقش اصلی را دارد نه قطعه قطعه کننده.
درست؛ متن کتاب درسی!.261
نادرست؛ هورمون گاسترین نه! چراکه وارد خون شده است..271
ولی .281 می کند  ترشح  گوارشی  آنزیم  لوزالمعده  نادرست؛ 

گوارش غذا در آن رخ نمی دهد.
نادرست؛ پروتئازهای لوزالمعده اول باید فعال شوند در .291

رودءه باریک.
تجزیه کنندءه .301 آنزیم های  دیگر  و  لوزالمعده  لیپاز  نادرست؛ 

لیپید ها در دوازدهه، تری گلیسریدها را به گلیسرول و اسید های 
چرب تبدیل می کنند وگرنه خود صفرا فاقد آنزیم است.

را .311 چربی ها  نتیجه  در  و  ندارد  آنزیم  صفرا  نادرست؛ 
هیدرولیز نمی کند بلکه به هضم آن ها، کمک می کند.

نادرست؛ پروتئاز های لوزالمعده در هنگام ترشح فعال نیستند..321
درست؛ دی ساکاریدها برای جذب شدن از دستگاه گوارش باید .331

به مونو ساکارید تبدیل شوند.
در .341 قلیایی  حفاظتی  الیءه  یک  وجود  خاطر  به  درست؛ 

سطح معده.
نادرست؛ اتفاقاً این جا مخلوط کنندگی رخ می دهد!.351
نادرست؛ مثالً در دهان این جوری نیست!.361
درست؛ شکل 1 فصل گوارش!.371
از .381 مترشحه  گلوکاگون  و  انسولین  هورمون های  نادرست؛ 

لوزالمعده وارد خون می شوند.
نادرست؛ صفرا که دارای بی کربنات است در کبد تولید می شود .391

نه یاخته های کیسءه صفرا.
نادرست؛ رگ های خونی موجود در بافت پیوندی سست، .401

بافت پوششی و ماهیچه ای دارند.
نادرست؛ هر دو قادرند!.411
سست .421 پیوندی  بافت  )4تا(  الیه ها  همءه  در  نادرست؛ 

وجود دارد.
نادرست؛ غدءه لوزالمعده نه!.431
نادرست؛ پروتئین های مکمل هم در هنگام ترشح فعال نیستند..441
و .451 دیافراگم در مجاورت معده  اسکلتی  ماهیچءه  درست؛ 

کبد )اوره در کبد تشکیل می شود( قرار دارد.
نادرست؛ ابتدای مری ماهیچءه مخطط )اسکلتی( دارد..461
درست؛ ماهیچءه مورب در قسمت های دیگر لولءه گوارش .471

وجود ندارد.
در .481 پروتئین ها  و  است  گلیکوپروتئینی  موسین ،  درست؛ 

ساختار خود پیوندهای هیدروژنی و آب گریز دارند.
نادرست؛ شبکءه یاخته های عصبی در الیه های زیرمخاط و .491

ماهیچه ای وجود دارد.
نادرست؛ در بافت پوششی چندالیه )مثالً مری( این جوری .501

نیست و یاخته های الیءه آخر فقط با غشای پایه در تماس هستند.



236

خنامۀ
س
پا

ی
ح
شری
ت

درست؛ هورمون اریتروپویتین که از کبد ترشح می شود..511
نادرست؛ یاخته های سازندءه پپسینوژن معده )یاخته های .521

اصلی غدد معده( در قسمت های مختلف معده وجود دارند.
در .531 اسیدی   pH خنثی کردن  در  اصلی  عامل  نادرست؛ 

دوازدهه، بی کربنات مترشحه از لوزالمعده است.
هیدرولیز .541 را  غذا  پروتئین های  پپسینوژن  نادرست؛ 

نمی کند چراکه شکل غیرفعال آنزیم پپسین است.
بعضی ـ زیادی.561دارای ـ بیشتر.551
برخی از ـ همءه.581همءه.571
تقریباً ـ همءه.601بیشترین ـ بیشتر.591
پایانی.621کاهش ـ افزایش.611
پایین ـ باال.641زیادی ـ باالی.631
بیشتر.661برخی از ـ همءه.651
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درست؛ با توجه به شکل 3 کتاب درسی صفحءه 3 درست است..11
در .21 نشتی  کانال های  و  پتاسیم  ـ  سدیم  پمپ  نادرست؛ 

جهت حفظ پتانسیل آرامش غشا عمل می کنند.
کانال های .31  +30 به غشا  پتانسیل  رسیدن  با  درست؛ 

کانال های دریچه دار  و سپس  بسته شده  دریچه دار سدیمی 
پتاسیمی باز می شوند و یون های پتاسیم به طور ناگهانی از 

یاخته خارج می شوند.
درست؛ ناقل های عصبی پس از برون رانی از پایانءه آکسون .41

و اتصال به گیرنده های خود در غشای یاختءه پس سیناپسی 
نفوذپذیری غشای این یاخته را نسبت به برخی یون ها تغییر 
داده و بنابراین پتانسیل الکتریکی یاخته دچار تغییر می شود.

غلظت .51 اختالف  با حفظ  پتاسیم  ـ  پمپ سدیم  نادرست؛ 
یاختءه  یاخته در عملکرد صحیح  یون ها در دو سوی غشای 
عصبی نقش دارد اما دارای دو جایگاه )نه سه جایگاه( برای 

اتصال یون پتاسیم است.
نادرست؛ زمانی که یاختءه عصبی تحریک می شود در محل .61

تحریک )نه سراسر یاخته( اختالف پتانسیل به طور ناگهانی 
تغییر می کند.

نادرست؛ غالف میلین پیوسته نیست و در بخش هایی از .71
رشته قطع می شود )سراسر آن را نمی پوشاند(.

نادرست؛ کانال های نشتی سدیمی همیشه فعال اند )همواره .81
باز هستند(.

این .91 به شکل 7 ـ پ می توان گفت، در  با توجه  درست؛ 
سپس  و  کم  غشا  سوی  دو  پتانسیل  اختالف  ابتدا  مرحله، 

زیاد می شود.
نمودار .101 قلءه  در  سدیمی  دریچه دار  کانال های  درست؛ 

پتانسیل عمل بسته می شوند که پس از آن اختالف پتانسیل 
و  می رسد  صفر  به  ابتدا  میلی ولت   +30 از غشا  سوی  دو 

70- میلی ولت می رسد. سپس به
نادرست؛ برای این که اختالف پتانسیل دو سوی غشای .111

در  صفر  به  میلی ولت(   -70 ( آرامش  پتانسیل  از  نورون 
باز  سدیمی  دریچه دار  کانال های  باید  برسد،  عمل  پتانسیل 
بستءه  دریچه دار  کانال های  در  تغییری  زمان  این  در  شوند، 

پتاسیمی ایجاد نمی شود.
درسی .121 کتاب   6 صفحءه   8 شکل  به  توجه  با  نادرست؛ 

هم زمان کانال های دریچه دار سدیمی و پتاسیمی باز هستند.
درست؛ پیام نورون حسی که در آن، آکسون و دندریت .131

از یک محل از جسم یاخته ای خارج می شوند، از طریق نورون 
رابط به نورون حرکتی، منتقل می شود.

ندارد .141 عصبی  فعالیت  عصبی  یاختءه  وقتی  نادرست؛ 
)فعالیت ندارد نه(!

کانال های .151 منحنی،  پایین روندءه  مرحلءه  در  نادرست؛ 
دریچه دار سدیمی بسته شده و کانال های دریچه دار پتاسیمی 
باز می شوند. عبور یون ها از کانال ها برخالف پمپ بدون صرف 

انرژی زیستی است.
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خارج 1616 به  نشتی  کانال های  از  همواره  پتاسیم  درست؛ 
یاخته )محیط داخلی یا همان آب میان بافتی( منتشر می شود.

سمت 1716 دو  پتانسیل  اختالف  رسیدن  هنگام  در  درست؛ 
30+ کانال دریچه دار پتاسیمی هم چنان بسته  غشا از صفر به

است و کمی بعد باز می شود.
درست؛ در یاخته های پشتیبان پتانسیل عمل ایجاد نمی شود.1816
انجام 1916 را  مختلفی  اعمال  پشتیبان  یاخته های  نادرست؛ 

می دهند و فقط تعدادی از آن ها غالف میلین می سازند.
درست؛ پتانسیل عمل در طول رشتءه عصبی، هدایت شده 2016

دریچه دار سدیمی  کانال های  وقتی  برسد.  انتهای رشته  به  تا 
کانال های  می شوند،  باز  اولیه  تحریک  محل  مجاور  نقطءه  در 

دریچه دار سدیمی در محل تحریک اولیه بسته شده اند.
نادرست؛ میلین موجب افزایش سرعت هدایت پیام عصبی 2116

در طول یک نورون می شود، نه افزایش سرعت انتقال آن!
در 2216 پتاسیمی  دریچه دار  کانال های  بسته شدن  درست؛ 

انتهای بخش پایین رو نمودار پتانسیل عمل، دیده می شود.
نادرست؛ یاختءه پشتیبان هیچ گاه به دور جسم یاخته ای 2316

نورون  نمی پیچد و آن را عایق بندی نمی کند.
جریان 2416 یا  پیام  ایجاد  همان  یا  تحریک پذیری  نادرست؛ 

عصبی نشان دهندءه تأثیر محرک های بیرونی و درونی است.
نادرست؛ در اختالف پتانسیل30+ میلی ولت، کانال های 2516

دریچه دار پتاسیمی بسته هستند نه این که تازه بسته شوند.
بخش 2616 جزء  عصبی  دستگاه  سمپاتیک  بخش  نادرست؛ 

محیطی است در حالی که در بیماری MS، برخی یاخته های 
پشتیبان سیستم عصبی مرکزی از بین می روند.

نادرست؛ زمانی که اختالف پتانسیل غشا به30+ میلی ولت 2716
سبب  نمی تواند  پتاسیم  ـ  سدیم  پمپ  بیشتر  فعالیت  می رسد 

ایجاد حالت آرامش شود.
درست؛ پمپ سدیم ـ پتاسیم با هر بار فعالیت، سه یون 2816

مثبت سدیم را از یاخته خارج و دو یون مثبت پتاسیم را به 
یاخته وارد می کند؛ بنابراین به افزایش بار مثبت در خارج از 

یاخته کمک می کند.
درست؛ هدایت پیام عصبی در طول یک یاختءه عصبی 2916

انجام می گیرد.
نادرست، فقط جسم یاخته ای نورون حسی بین دو غالف 3016

میلین قرار گرفته است.

فضای 3116 به  آزاد شدن  از  پس  عصبی،  ناقل های  درست؛ 
پس سیناپسی  یاختءه  غشای  پروتئینی  گیرندءه  به  سیناپسی 

می رسد و حتماً سبب تغییر پتانسیل الکتریکی آن می شود.
نادرست؛ ممکن است ناقل عصبی که در سیناپس آزاد 3216

می شود، از نوع مهاری باشد.
طریق 3316 از  عصبی  یاخته های  به  سدیم  ورود  نادرست؛ 

مثل  بزرگ  مولکول های  اما خروج  است  تسهیل شده  انتشار 
انرژی  با مصرف  همراه  و  برون رانی  از طریق  لیپوپروتئین ها 

زیستی است.
دریچه دار 3416 کانال های  نقطه،  همان  در  فقط  نادرست؛ 

این  آن  بعد  نقطءه  و  آن  قبل  نقطءه  در  هستند.  باز  سدیمی 
کانال ها بسته هستند.

درست؛ گیرنده های ناقل عصبی، با اتصال ناقل به آن ها 3516
باز می شوند.

نادرست؛ کانال دریچه دار سدیمی در شروع پتانسیل عمل، 3616
دریچءه خود را باز می کند.

مثل 3716 غیرعصبی  یاختءه  با  می تواند  سیناپس  نادرست؛ 
ماهیچه نیز برقرار شود.

یاختءه 3816 از  برون رانی  طی  که  عصبی  ناقل های  نادرست؛ 
متصل  خود  گیرنده های  به  می شوند  خارج  پیش سیناپسی 

می شوند نه ریزکیسه های دارای ناقل!
)زیست 3916 نمی شوند  خون  وارد  عصبی  ناقل های  نادرست؛ 

یازدهم ـ فصل 4(.

درست؛ همءه یاخته های زندءه موجود در یک بافت در تنظیم 4016
میزان یون های موجود در فضای بین یاخته ای نقش دارند.

پمپ کنندءه4116 پروتئین  میتوکندری  غشای  در  نادرست؛ 
الکترون  انتقال  انرژی  از  الکترون،  انتقال  زنجیرءه  در  H+

.)ATP استفاده می کند )نه
یاختءه 4216 غشای  نفوذپذیری  تغییر  با  عصبی  ناقل  نادرست؛ 

پس سیناپسی به یون ها، پتانسیل الکتریکی این یاخته را تغییر 
می دهد. براساس این که ناقل عصبی تحریک کننده یا بازدارنده 
باشد، یاختءه پس سیناپسی، تحریک و یا فعالیت آن مهار می شود.

نورون 4316 از دندریت و جسم سلولی  پیام  انتقال  نادرست؛ 
رخ نمی دهد.

نادرست؛ خروج پتاسیم از یاخته از طریق کانال های نشتی 4416
براساس شیب غلظت و بدون مصرف انرژی زیستی است.

نادرست؛ محل ساخت ناقل های عصبی هر نورون، جسم 4516
یاخته ای آن است. جریان عصبی که از جسم یاخته ای عبور 
می کند، ممکن است در دندریت ایجاد شده باشد یا این که در 

خود جسم یاخته ای ایجاد شود.
نادرست؛ بخش دورکنندءه پیام از جسم یاخته ای، آکسون 4616

و بخش نزدیک کنندءه پیام به جسم یاخته ای، دندریت است. 
نورون رابط دارای دندریت کوتاه، فاقد میلین و انشعاب دار و 

آکسون بلند فاقد میلین است.
نادرست؛ انتقال پیام عصبی به شکل شیمیایی انجام می شود 4716

و هدایت به صورت الکتریکی.
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درست؛ اتصال ناقل عصبی به گیرندءه موجود در غشای 4816
یاختءه پس سیناپسی به ATP نیاز ندارد.

دندریت 4916 و  آکسون  رشته های  میلین،  غالف  نادرست؛ 
بسیاری از یاخته های عصبی را می پوشاند.

پتانسیل 5016 اصالً  نباشد  کافی  محرک  شدت  اگر  درست؛ 
عمل ایجاد نمی شود که حاال بخواهد هدایت شود یا نشود.

رانویه 5116 گره  دو  فاصلءه  آکسون  یک  در  چون  نادرست؛ 
متوالی در قسمت های مختلف یکسان است.

جانوری 5216 یاخته های  در  پتاسیم  ـ  سدیم  پمپ  نادرست؛ 
مختلف، همانند یاخته های عصبی باعث می شود که یون سدیم 

در خارج یاخته بیشتر از داخل آن باشد.
کم تر5416کوچک تر5316
بیشتر ـ بیشتر5616بسیاری5516
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نادرست؛ گویچه های قرمز خون، یاخته های بالغی هستند .11
که مادءه وراثتی ندارند )هستءه خود را از دست داده اند(.

نادرست؛ با وجود این که در این بیماری تغییر ژنی بسیار .21
جزئی رخ داده است، ولی تغییر زیادی در شکل گویچءه قرمز 

افراد مبتال رخ می دهد.
درست؛ علت بیماری کم خونی داسی شکل، نوعی جهش .31

جانشینی دگرمعنا در ژن مربوط به زنجیرءه بتای هموگلوبین 
است که باعث تغییر پروتئین هموگلوبین و در نتیجه تغییر 

شکل گویچءه قرمز می شود.
تمام .41 دنای  در  پس  است،  ارثی  بیماری  این  نادرست؛ 

یاخته های هسته دار انسان می توان این تغییر جزئی را دید, 
ولی دقت کنید که این ژن تنها در تعداد معدودی از یاخته ها 

بیان می شود نه همءه یاخته های بدن انسان.
جنسی .51 یاخته های  و  نابالغ  قرمز  گویچه های  درست؛ 

قدرت تقسیم شدن ندارند، پس این ژن)ها( در این یاخته ها 
همانندسازی نمی کند.

از .61 که  اریتروپویتین  هورمون  ترشح  مقدار  درست؛ 
یاخته های ویژه ای در کبد و کلیه ترشح می شود در شرایط 

کم خونی افزایش می یابد. 
نادرست؛ درون هسته، یک نوع آنزیم رنابسپاراز وجود دارد .71

که مسئول ساخت رنای ناقل است )رنابسپاراز 3(.
توسط .81 دنا  رونویسی بخش های مختلف  دلیل  به  درست؛ 

آنزیم های رنابسپاراز متعدد!
ریزوبیوم  .91 پروانه واران،  تیرءه  گیاهان  ریشءه  در  نادرست؛ 

برای تثبیت نیتروژن همزیستی دارد نه سیانوباکتری ها.
نادرست؛ کم خونی داسی شکل نوعی بیماری  ارثی است. .101

در فصل سوم خواهید خواند که در حال حاضر بیماری های 
ژنتیکی درمان نمی شوند.

نادرست؛ درون میتوکندری هم رنابسپاراز وجود دارد..111
نقش .121 رناها،  برخی  که  خواندید   1 فصل  در  نادرست؛ 

تولید  توانایی  نیز  پروکاریوتی  رنابسپاراز  دارند، پس  آنزیمی 
را  رناهایش  تمام  چراکه  دارد،  را  آنزیمی  خاصیت  با  رنای 

توسط همین رنابسپاراز می سازد.
نادرست؛ در یوکاریوت ها، ژن های تشکیل دهندءه کروموزوم ها .131

درون میتوکندری و کلروپالست وجود ندارند و همواره هم 
که  هسته  تقسیم  زمان  در  مثالً  ندارند،  قرار  هسته  درون 

پوشش هسته ناپدید می شه!
با رناهای میتوکندری و .141 این مطلب در رابطه  نادرست؛ 

کلروپالست صدق نمی کند.
از .151 است  ممکن  پیک  رنای  یک  باکتری ها  در  نادرست؛ 

روی چند ژن، رونویسی شده باشد.
نادرست؛ اگر اپراتور داشته باشد، این طور نیست..161

عنوان .171 به  دنا  رشتءه  دو  هر  همانندسازی،  طی  درست؛ 
الگو عمل می کنند و محصول آن یعنی دنا در یوکاریوت های 

هسته دار، دارای توالی افزاینده است.
درست؛ در رونویسی رشتءه رنای تولید شده از رشتءه دنای .181

الگو جدا می شود. 
درست؛ در هر دو مرحله، 3 رشتءه پلی نوکلئوتیدی )رنا، .191

دو رشتءه دنا از هم باز شده( دیده می شود.
نادرست؛ در همءه انواع mRNAها بخش ابتدای رنای .201

پیک که قبل از AUG قرار دارد و نیز کدون پایان و بعد از 
آن ترجمه نمی شوند.

الکتوز .211 تجزیءه  به  مربوط  ژن های  روی  از  نادرست؛ 
اما   )16 شکل  )طبق  می شود  ساخته  پیک  رنای  یک  فقط 
محصوالت مختلفی از آن ساخته می شود؛ یعنی از روی یک 

رنا، چند رشتءه پلی پپتیدی مختلف ساخته می شود.
پیک .221 رنای  است  ممکن  هم  مجاور  ژن  دو  از  نادرست؛ 

ساخته شود که در این صورت هر دو توسط رنابسپاراز نوع 2 
رونویسی می شوند.

درست؛ رنابسپاراز و دنابسپاراز!.231
تکثیر .241 ماهیچه ای  یاخته های  که  است  درست  درست؛ 

نمی شوند، اما دنای میتوکندری می تواند همانندسازی کند که طی 
آن، هر دو رشتءه دنا به عنوان الگوی رشتءه جدید به کار می روند.

پس .251 تک رشته ای!  رنا  اما  است،  دورشته ای  ژن  درست؛ 
حتماً ژن نوکلئوتیدهای بیشتری دارد.

فسفودی استر .261 پیوند  که  جا  هر  رونویسی  طی  درست؛ 
بین  کوواالن  پیوندهای  شکست  با  یعنی  می شود؛  تشکیل 
فسفات های نوکلئوتیدهای آزاد، این نوکلئوتیدها تک فسفاته 

شده و در ساختار رنای در حال تشکیل قرار می گیرند.
نادرست؛ آنزیم رنابسپاراز در تمام طول فرایند رونویسی .271

روی هر دو رشتءه دنا قرار می گیرد، ولی رونویسی را فقط از 
روی یک رشتءه دنا انجام می دهد.

برای .281 الگو  عنوان  به  دنا،  رشتءه  یک  فقط  درست؛ چون 
ساخت رنا استفاده می شود، رناهای ساخته شده از روی ژن، 

توالی نوکلئوتیدی یکسانی دارند.
از .291 ساخت  حال  در   RNA مولکول  جداسازی  درست؛ 

رشتءه الگوی خود که همراه با شکستن پیوندهای هیدروژنی 
است، در مرحلءه طویل شدن انجام می شود. 

فسفودی استر .301 پیوند  می تواند  رنابسپاراز  آنزیم  نادرست؛ 
هم تشکیل دهد.

نادرست؛ پیوندهای هیدروژنی رشتءه رنا با رشتءه مکمل .311
خود در دنا هم می شکنند.

نادرست؛ ژن ها در یوکاریوت ها می تواند اینترون داشته باشند، .321
پس اینترون ها توالی های نوکلئوتیدی درون ژنی هستند نه بین ژنی.

331. )A و   G( پورینی  آلی  باز  که  نوکلئوتیدهایی  نادرست؛ 
دارند به دو دستءه ریبونوکلئوتید و دئوکسی ریبونوکلئوتید تقسیم 
فرایند  در  و  ریبونوکلئوتیدها  از  رونویسی  فرایند  در  می شوند. 

همانندسازی از دئوکسی ریبونوکلئوتیدها استفاده می شود.
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نادرست؛ پیرایش در مولکول RNA اولیه رخ می دهد نه .341
در ژن سازندءه آن، یعنی رونوشت اینترون ها حذف و رونوشت 

اگزون ها به هم متصل می شوند.
نادرست؛ بازهای پیریمیدینی شامل T ،C و U هستند. .351

در  تیمین  آلی  باز  و  همانندسازی  در  یوراسیل  آلی  باز 
رونویسی استفاده نمی شود.

رنای .361 یعنی  در سیتوپالسم  موجود   mRNA نادرست؛ 
پیک بالغ که فاقد رونوشت اینترون است.

است .371 پروکاریوت ها  از  که  ریزوبیوم  باکتری  نادرست؛ 
تک یاخته ای موجود در گرهک ریشءه گیاهان تیرءه پروانه واران 

است، پس فرایند پیرایش در RNAهای آن رخ نمی دهد.
نادرست؛ درست است که رنا مکمل رشتءه الگو هست اما .381

به هر حال این رنای بالغ ممکن است در برخی نقاط مکمل 
رشتءه رمزگذار خود نیز باشد.

درست؛ ژن های سازندءه rRNA در یاخته های تازه تقسیم شده .391
مثل یاخته های مریستمی بسیار فعال اند. 

با .401 فقط  رنا،  در  قرار گرفته  نوکلئوتیدهای  نادرست؛ 
نه  الگو جفت می شوند  نوکلئوتیدهای مکمل خود در رشتءه 

رشتءه رمزگذار.
درست؛ جهش در راه انداز، ممکن است باعث شود آنزیم .411

به  را  آن  حتی  یا  و  کند  شناسایی  را  آن  نتواند  رنابسپاراز 
راه انداز قوی تر یا ضعیف تری تبدیل کند.

درست؛ این ژن ها می توانند مربوط به یکی از انواع رناها باشند..421
باشد نه .431 پایان قرار داشته  نادرست؛ می تواند در جایگاه 

نزدیکی آن!
441. DNA درست؛ توالی های اگزون و اینترون روی مولکول

رونوشت  است.  دئوکسی ریبوز  دو  هر  قند  پس  دارند،  قرار 
اینترون ها در رنای بالغ وجود ندارد.

رنای .451 از  غیر  به  دیگری  رناهای  است  ممکن  نادرست؛ 
پیک در حال ساخت باشند.

نادرست؛ رنابسپاراز، توالی راه انداز را شناسایی می کند ولی .461
در مقابل نوکلئوتیدهای راه انداز نوکلئوتید مکمل قرار نمی دهد.

درست؛ در هر سه مرحلءه رونویسی این اتفاق می افتد..471
درست؛ در کم خونی میزان ترشح اریتروپویتین افزایش .481

می یابد تا در مغز استخوان تقسیم یاخته ای افزایش یابد.
درست؛ مثالً رناهای پیک توسط دو نوع آنزیم رنابسپاراز .491

در  دیگری  و  میتوکندری  درون  در  یکی  می شود،  ساخته 
درون هسته.

نادرست؛ پیوندهای هیدروژنی بدون دخالت آنزیم بین .501
بازهای مکمل ایجاد می شود.

نادرست؛ توالی راه انداز رونویسی نمی شود..511
نادرست؛ رنابسپاراز که از آمینواسید )مولکول نیتروژن دار( .521

باشد.  داشته  آمینواسید  نوع   20 می تواند  است،  شده  تشکیل 
در ساختار DNA هم 4 نوع و در ساختار RNA هم 4 نوع 

مولکول نیتروژن دار داریم.

نادرست؛ در مقابل نوکلئوتیدهای رشتءه الگو قرار می دهد، .531
نه رمزگذار.

نادرست؛ رنابسپاراز در مرحلءه آغاز رونویسی به هر دو رشتءه .541
راه انداز و ابتدای ژن اتصال دارد.

درست؛ هر رشته، دو نوع نوکلئوتید دارای باز پورین دارد..551
نادرست؛ قبل از ساخته شدن رنا، دو رشتءه پلی نوکلئوتیدی .561

وجود دارد.
نادرست؛ پس از قرارگیری آخرین نوکلئوتید در رشتءه در .571

حال ساخت، دیگر این عمل رخ نمی دهد.
نادرست؛ هر ژن توسط یک نوع آنزیم رونویسی می شود..581
قند .591 جای  به  تازه ساخت  رنای  رشتءه  در  فقط  درست؛ 

دئوکسی ریبوز، ریبوز و نیز به جای تیمین، یوراسیل وجود دارد.
بعضی از.611قطعاً.601
همیشه.631همواره.621
برخی از.651بعضی.641
سه ـ 671.61دو.661
برخالف ـ چند.691بخشی از ـ مشابه.681
مکمل ـ مشابه.701
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درست؛ در فرد مبتال به بیماری فنیل  کتونوری با تغذیءه .631
خوراکی هایی که فنیل آالنین ندارند یا کم دارند می توان مانع 

بروز اثرات بیماری شد.
X، در مردان .641 به  بیماری های وابسته  در  نادرست؛ مثالً 

.X Yh وجود یک دگرءه بیماری زا کافی است مثل
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یاخته های .651 از جمله  مردان  پیکری  نادرست؛ سلول های 
 X کروموزوم  یک  دارای  این که  با  بدن،  پوست  پوششی 
هستند، اما در پایان مرحلءه S چرخءه یاخته ای خود، بیش از 

یک نسخه از ژن بیماری هموفیلی دارند. 
دریافت .661 پدر  از  همواره  را   Y پسر چون   XYa در درست؛ 

می کند پس همواره فرزندان پسر دارای ژنوتیپXYa خواهند بود. 
صفت .671 یک  به  مربوط  الل  دو  طبیعی  شرایط  در  درست؛ 

صفتی،  اگر  ولی  باشند  کروموزوم  یک  روی  بر  نمی توانند 
یک  روی  بر  ژن  یک  از  بیش  می تواند  باشد  چندجایگاهی 

کروموزوم داشته باشد ولی آن ژن ها الل همدیگر نیستند.
681. X X I I DdH h A B نادرست؛ این فرد ناقل، زنی با ژنوتیپ

-O باید  است و برای داشتن پسری هموفیل با گروه خونی
X را داشته باشد؛ ولی i را ندارد  idh بتواند تخمکی با ژنوتیپ
 i به  را   IB یا  IA الل نمی تواند،  هم  جابه جایی  جهش  با  و 
از  بخشی  جابه جا شدن  یعنی  جابه جایی  چراکه  کند،  تبدیل 
همان  از  دیگری  بخش  یا  غیرهمتا  کروموزوم  به  کروموزوم 

کروموزوم، وقتی اصالً i را ندارد پس نمی تواند.
آمیزش .691 از  سؤال،  اطالعات  به  توجه  با  درست؛ 

از  فرزندان  از  نیمی   ،X X BODd X YAODdH h h´
X( و نیمی  YH X و XH h نظر هموفیلی سالم )با ژنوتیپ

X( خواهند بود. Yh X و Xh h دیگر بیمار )با ژنوتیپ
X است..701 XC

H
c
h درست؛ ژنوتیپ مادر

نادرست؛ مثالً در صفت رنگ در نوعی ذرت، هر چه تعداد .711
دگره های نهفته بیشتر باشد، رنگ ذرت، به سفیدبودن نزدیک تر 
خواهد بود پس دگره های نهفته هم در بروز فنوتیپ نقش دارند.

نادرست؛ در یاخته های اسپرماتوگونی هیچ  یک از الل های .721
گروه های خونی بیان نمی شوند.

نادرست؛ با توجه به زاده های نسل اول، درمی یابیم که در .731
مورد رنگ، بین الل ها رابطءه هم توانی وجود دارد. در مورد شاخ 
نیز نبود شاخ نسبت به وجود شاخ بارز است؛ پس می توان گفت:

پس: بود  شاخ  بدون  ابرش  اول  نسل  گاوهای  فنوتیپ 
2 که اغلب زاده ها را شامل نمی شود. 
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نادرست؛ در هر هستءه یاختءه ماهیچءه اسکلتی در مردان .741
یک کروموزوم X و در زنان دو کروموزوم X وجود دارد و 

می دانیم که این یاخته ها چندهسته ای هستند.

نادرست؛ در مورد مردان صادق نیست، چراکه در مردان .751
به تعداد الل ها فنوتیپ خواهیم داشت. در زنان 6 نوع ژنوتیپ 

. ( ( ) )n n +
= ´ =

1

2

3 4

2
6 و در نتیجه 6 نوع فنوتیپ داریم

761. ، a a1 نادرست؛ اگر فرد برای آن صفت، خالص باشد، مثال1ً
یک نوع الل دارد. 

این صفت حداقل .771 برای  نادرست؛ در یک فرد دیپلوئید 
یک نوع و حداکثر دو نوع الل وجود دارد.

زمانی .781 تنها   ( )HB HBA S ناخالص افراد  درست؛ 
گویچه های قرمزشان داسی شکل می شود که مقدار اکسیژن 

محیط کم باشد. 
نادرست؛ افراد ناخالص در بیماری کم خونی داسی شکل .791

در شرایط کمبود اکسیژن عالئم بیماری را بروز می دهند. 
X )ناقل و سالم( .801 XH h نادرست؛ مادر این مرد می تواند

X )بیمار( باشد.  Xh h یا
نادرست؛ در صفات چنداللی بسته به رابطءه بین الل ها، .811

انواع  تعداد  از  کم تر  یا  و  برابر  است  ممکن  فنوتیپ ها  انواع 
ژنوتیپ ها باشد. 

821. X X AODdC
h

c
h نادرست؛ اگر ژن نمود این زن به  صورت

باشد، حداکثر 8 نوع گامت در رابطه با این صفات می تواند داشته 
ایجاد می شود.  ثانویه  اووسیت  میوز، یک  بار  هر  در  ولی  باشد، 

831. )PP( با فرد سالم و خالص )pp( نادرست؛ اگر این فرد مبتال
بود که در  این حالت ژنوتیپ فرزندان Pp خواهد  ازدواج کند در 
این صورت می توانند در برخی گامت های خود فاقد الل p باشند.

الل ها .841 تعداد  چندجایگاهی،  صفات  مورد  در  نادرست؛ 
بیشتر است.

نادرست؛ اندازءه قد، صفتی پیوسته است و بیش از یک .851
جفت الل برایش وجود دارد )چندجایگاهی است(.

نادرست؛ در صفت وابسته به X بارز، اگر مادر ژنوتیپ .861
دختر  صورت  این  در   ، (X )D dX باشد داشته  ناخالص 

XD را از مادر خود دریافت کرده باشد.  می تواند
بیمار .871 هم  خانواده  پدر  اگر  چراکه   ، 1

2
حداقل نادرست؛ 

باشد همءه دختران بیمار خواهند شد. 
881. X XH h مادر ژنوتیپ  اگر  در هموفیلی  نادرست؛ مثالً 

پسر  می توانند  باشد،   X YH پدر ژنوتیپ  و  سالم(  و  )ناقل 
دریافت  مادر خود  از  را  بیماری  الل  که  باشند  داشته  بیمار 

کرده است.
درست؛ در بیماری های وابسته به X در صورت سالم بودن .891

پدر و مادر الل سالمی که به دختر می رسد می تواند مانع از 
ایجاد بیماری در دختر  شود. 

بیمار.901 مادر  و  پدر  از  باشد  نهفته  بیماری  الل  اگر  درست؛ 
، همءه دخترها بیمار خواهند بود! هم چنین  ( )X X X Yh h h´
اگر الل بیماری بارز باشد باز هم دختر سالم نخواهیم داشت )مثالً
XA(، پس این بیماری وابسته به جنس نیست.  a AX X Y´
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X) و ژنوتیپ مادر سالم.911 Y)D درست؛ ژنوتیپ پدر بیمار
 ( , )X Y X Xd D d ) می باشد. ژنوتیپ فرزندان )X Xd d

است که مانند ژنوتیپ والدین نمی باشد. 
X) و ژنوتیپ مادر بیمار.921 Y)H درست؛ ژنوتیپ پدر سالم

 ( , )X Y X Xh H h فرزندان ژنوتیپ  و  است   ( )X Xh h

می باشد که مانند ژنوتیپ والدین نیست. 
درست؛ چون الل بیماری بر روی کروموزوم Y قرار دارد، .931

قطعاً فرزندان پسر، Y را از پدر دریافت می کنند و بیمار می شوند.
احتماالً .941 دارد،  یکسانی  الل های   X Xh h چون نادرست؛ 

کروماتیدهای خواهری با هم در آنافاز 2 وارد یک گامت شده اند.
فقدان .951 به  مربوط  هموفیلی  نوع  شایع ترین  نادرست؛ 

فاکتور 8 است؛ نه هر نوعی از هموفیلی.
ناقل هموفیلی .961 نادرست؛ اگر پدر، سالم و مادر، سالم و 

باشد، فرزند پسر بیمار می تواند متولد شود. 
971. ( )X XD d ) و ژنوتیپ مادر )X YD  درست؛ اگر ژنوتیپ پدر

 ( , , , )X Y X Y X X X Xd D D d D D باشد، ژنوتیپ فرزندان
خواهد بود و چون الل بیماری وابسته به X بارز است قطعاً از 

پدر و مادر بیمار دختر سالم متولد نمی شود.
درست.981

 
درست.991

 

1001. , ,X Y X Y
a
B

a
b نادرست؛ در مردان 4 نوع ژنوتیپ(

مشاهده می شود.  (X Y X Y
A
B

A
b,
نادرست؛ از آن جایی که از هر ژن یکی را داریم می توان گفت .1011

زنان برای این صفت ناخالص هستند، پس در زنان یک نوع ژنوتیپ 
 X خواهیم داشت که می توانند به دو حالت بر روی کروموزوم

) و در مردان 4 نوع ژنوتیپ  )X X X X
A
b

a
B

A
B

a
b, قرار بگیرند

. ( , , , Y)X Y X Y X Y X
A
B

a
b

A
b

a
B خواهیم داشت

درست؛ با توجه به این که فرزند آن ها، هر دو بیماری را با .1021
هم دارد باید هر دو ژن در یک کروموزوم باشند تا این اتفاق بیفتد.

نادرست؛ اگر صفت مورد نظر ما، مستقل از جنس باشد، در .1031
مردان هم که دو کروموزوم جنسی همتا ندارند )XY( دیده می شود. 

نیستند .1041 سالم  کامالً   Hb HbA S افراد نادرست؛ 
محیط   O2 کاهش زمان  در  آن ها  قرمز  گویچه های  و 

داسی شکل می شوند.

نادرست؛ اگر ژنوتیپ این گیاه  باشد، در نسل .1051

اول سه نوع ژنوتیپ و سه نوع فنوتیپ خواهیم داشت. 

نادرست؛ همءه الل های مربوط به این سه جایگاه می توانند .1061
بر روی یک کروموزوم باشند.

درست.1071
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تعداد .1081 براساس  رخ نمود  ذرت،  نوع  این  در  درست؛ 
الل های بارز است؛ پس رخ نمود دو ژن نمود یکسان است.

نادرست؛ گاهی می توان با تغییر عوامل محیطی عوارض .1091
بیماری های ژنی را مهار کرد. 

نادرست؛ در زنان که می توانند ناقل هموفیلی باشند، .1101
در هر بار میوز حداکثر یک اووسیت ثانویه تولید می شود.

نادرست؛ در صفات پیوسته یا چندجایگاهی که در بروز .1111
آن ها بیش از یک جایگاه ژن شرکت دارد قطعاً هر دختر برای 
هر جایگاه نه هر صفت یک الل از مادر و یک الل از پدر دریافت 
می کند. صفت میتوکندریایی هم که فقط از مادر دریافت می کند. 

نادرست؛ در صفات چندجایگاهی ممکن است همگی .1121
ژن ها در یک جفت کروموزوم همتا قرار داشته باشند و یا در 

کروموزوم های مختلف پراکنده باشند. 
درست؛ متن کتاب درسی است..1131
درست؛ در خزانءه ژنی برای یک صفت می تواند یک نوع .1141

الل و یا بیش از یک نوع وجود داشته باشد. 
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1151. )AaBbCc( نادرست؛ فقط از خودلقاحی یک نوع ژنوتیپ
ممکن است هر 7 نوع فنوتیپ ایجاد شود. 

نادرست؛ برای زن ناقل هموفیلی و کوررنگی می توان دو .1161
نوع ژنوتیپ نوشت که در هر حالت، توانایی تولید دو نوع گامت 
را دارد )البته دقت کنید که زنان در هر میوز، یک گامت تولید 

می کنند اما توانایی این 4 نوع را دارند، یکی در هر بار(.

       
1171.X درست؛ در یاخته های پیکری زنان درون هر هسته دو 

 Ü الل  نوع  یک  باشد  خالص  ژن نمود  اگر  دارد.  وجود 
X و اگر ژن نمود ناخالص  Xa a1 1  ، X Xa a2 2  ، X Xa a3 3

 X Xa a1 2  ، X Xa a1 3  ، X Xa a2 3  Ü باشد دو نوع الل 
خواهیم داشت.

درست؛ با توجه به ژنوتیپ آندوسپرم، ژنوتیپ هسته های .1181
کیسءه رویانی A و ژنوتیپ اسپرم a می باشد و چون این گامت ها 
لذا ژنوتیپ گیاه  از یک گیاه به وجود آمده اند )خودلقاحی( 
مادر Aa است و ژنوتیپ پوستءه دانه نیز قطعاً Aa خواهد بود.

نادرست؛ بیشتر است، زیرا در مورد صفت گروه خونی .1191
OO فرزندی که ژن نمود والدین را داشته  AB´ از آمیزش

باشد متولد نمی شود.
بار میوز یک اووسیت ثانویه .1201 نادرست؛ در زنان در هر 

ایجاد می شود.
مرد هموفیل.1211 = X Yh نادرست؛ مثالً
همان .1221 قطعاً  نارس  گرده های  مولد  یاخته های  درست؛ 

ژنوتیپ گیاه مادر را دارند.
همءه ـ بیشترین.1241یکی از دو.1231
بیشتر.1261سه ـ یک.1251
ژن نمود .1271 آمیزش،  این  از  حاصل  زاده های  نادرست؛ 

AaBbCc خواهند داشت )سه دگرءه بارز و سه دگرءه نهفته(، 
در حالی که ذرت مورد سؤال 4 دگرءه بارز دارد، پس فنوتیپ 

کامالً مشابه ندارند. 
1281. W اسپرمی با ژن نمود )WW( درست؛ گل میمونی سفید

نوع  دو  می تواند   )RW( میمونی صورتی  گل  و  می کند  تولید 
گامت تولید کند، R یا W. در صورت لقاح اسپرم W با سلول 
با ژن نمود R )در این حالت یاختءه دوهسته ای ژن نمود  تخم زا 
با ژن نمود  با فنوتیپ صورتی و آندوسپرمی  RR دارد( رویانی 

RRW تولید خواهد شد. 
درست؛ با توجه به اطالعات عبارت می توان دریافت که .1291

 X X ABDdH h X و ژنوتیپ مادر YBODdh ژنوتیپ پدر
است. در این حالت تولد فرزندی که فاقد هر دو نوع کربوهیدرات 
گروه خونی باشد یعنی OO باشد، غیرممکن است، چراکه یک 

الل مربوطه به کربوهیدرات A یا B را از مادر خواهد گرفت. 

Xنادرست.1301 X ABFf X YABFf

X YABff

H h H

H

´
↘ ↙  

می بینید که ممکن است پسر سالم از نظر هموفیلی، با گروه 
خونی AB و فاقد آنزیم تجزیه کنندءه فنیل آالنین متولد شود. 

درست؛ در گروه خونی AB اثر دو الل A و B با هم .1311
ظاهر می شود.

نادرست؛ در مورد صفت وابسته به X در مردان، برای .1321
بروز یک ویژگی تنها یک الل کافی است مانند هموفیلی.

نادرست؛ الل های B ،A و O در کروموزوم شمارءه 9 .1331
انسان قرار دارند نه در غشای گویچه های قرمز.

نادرست؛ در فردی با ژنوتیپ Dd هم پروتئین D بر .1341
غشای گلبول قرمز وجود دارد.

به .1351 نسبت   aaBBCC فنوتیپی  تفاوت  مثالً  درست؛ 
Aabbcc بیشتر از AaBbcc است.

1361.X درست؛ در این فصل، دو نوع بیماری، نهفتءه وابسته به 
X یعنی هموفیلی و فنیل کتونوری که نهفته و غیروابسته به 
یا  Aa aa´ آمیزش های طی  است.  شده  مطرح  است، 
ژنوتیپ  با  سالم  دختری   ،X XH H یا  X X X YH h h´

خالص نخواهیم داشت.
بیماری .1371 نوع  دو  دوازدهم  کتاب   3 فصل  در  نادرست؛ 

)فنیل کتونوری و هموفیلی( داریم:

           

در هر دو حالت تولد فرزند با ژنوتیپ ناخالص ممکن است.
درست؛ در بیماری مستقل از X ، فقط می تواند از پدر .1381

بیمار و مادر سالم، فرزند پسر دارای ژنوتیپ یکسان با مادر 
متولد شود. در وابسته به X ، پسر نمی تواند ژنوتیپ یکسان 

با مادر داشته باشد.
زن.1391 ژن نمود  و   Hb HbA A مرد ژن نمود  نادرست؛ 

Hb است، این دو فرد می توانند دختری مقاوم به  HbA S

Hb( داشته باشند. HbA S ماالریا )با ژن نمود
1401. Hb HbA S نادرست؛ احتمال تولد دختری با ژن نمود

وجود دارد.
درست؛ ژن نمود اسپرم R و ژن نمود تخم زا W است. .1411

نمی تواند  و  باشد  داشته  را   W دگرءه  باید  حتماً  کالله  پس 
RR باشد.

انواع .1421 AaBbCc در بخش 4 همءه  نادرست؛ ژن نمود 
دگره ها را دارد و ژن نمود aaBBCC در بخش 5، در جایگاه 

ژن اول الل بارز ندارد.
درست؛ به نمودار شکل 9 کتاب درسی ات سر بزن لطفاً!.1431
ژن نمود .1441 ژنی  فقط یک جایگاه   ،2 در بخش  نادرست؛ 

ناخالص دارد و در بخش 3، ژن نمود aabbCC خالص است.
نادرست؛ بر روی فام تن شمارءه 9، الل i از گروه خونی .1451

ABO را دارد.
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1461. ،X Yh ژن نمود با  مردی  که  است  درست  نادرست؛ 
 X YH در انعقاد خون مشکل دارد اما در فردی با ژن نمود
وجود  خون  انعقاد  توانایی  دیگری  دالیل  به  است  ممکن 

نداشته باشد، یعنی قطعی نیست.
و .1471 باشد   X X Hb HbH H A A سالم زن  اگر  درست؛ 

X باشد دختری ناخالص متولد  Y Hb HbH A A مرد سالم
نخواهد شد.

XHY باشد امکان .1481 X و مرد XH h نادرست؛ اگر زن
X) وجود دارد. )hY تولد پسری بیمار

نادرست؛ ژن نمود اسپرم W است پس دانءه گرده باید .1491
حتماً آن را داشته باشد و نمی تواند RR باشد. ژن نمود تخم زا 

هم R است، پس کالله نمی تواند WW باشد.
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