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12 همۀ موارد نادرست هستند. )جانداران هیستون دار، یواکریوت ها هستند.(11
الف در ای�ن عب�ارت، منظ�ور لیزوزوم )اکفنده تن( می باش�د ک�ه با اتصال به واکوئول غذایی، س�بب ایجاد واکوئول گوارش�ی می ش�ود. دقت کنید که 
ب منظور ریزکیسه است که در انتقال  کافنده تن، کیس�ه ای حاوی آنزیم های تجزیه مواد اس�ت ولی این آنزیم ها در ریبوزوم روی ش�بکۀ آندوپالس�می تولید می شوند. | 
ج منظور شبکۀ آندوپالسمی صاف است که لیپید می سازد ولی این شبکه، فاقد رناتن و در نتیجه  فعال و انتشار نقشی ندارد چون حاوی مولکول های درشت می باشد. | 

د قسمت اول این عبارت، در مورد دستگاه گلژی است ولی تأمین انرژی وظیفۀ راکیزه است. فاقد رنای رناتنی است. | 
13 کربوهیدرات ها، همواره فقط از س�ه عنصر H ، C و O ایجاد ش�ده اند که در بین آن ها، نشاس�ته، در دهان انس�ان و س�لولز در سیرابی گاو )که اولین 21

بخش معدۀ اگو است( تجزیه می شود. 

گزینۀ )1(: برحس�ب کت�اب درس�ی ش�ما، به ط�ور معم�ول پروتئین ه�ا و کربوهیدرات ه�ا، فس�فر ندارن�د ول�ی پروتئین ه�ا دارای نیت�روژن هس�تند.| 
گزینۀ )2(: پروتئین ها و نوکلئیک اسیدها، همواره دارای نیتروژن هستند ولی شروع گوارش نوکلئیک اسیدها برخالف پروتئین ها از معده نمی باشد. | گزینۀ )4(: مولکول های 

زیستی، به طور طبیعی در دنیای غیرزنده مشاهده نمی شوند.
13 موارد )ب( و )د( نادرست هستند.31

الف درس�ت اس�ت. دریاچۀ ارومیه و جنگل های حّرا، هر دو بوم س��ازگان هستند و برای اولین بار در سطح آن ها، تعامل جانداران و محیط بررسی می شود 
ب نادرست است. میزان خدمات هر بوم سازگان، که تعدادی جمعیت متنوع از جمله تولیدکننده و مصرف کننده  )و از کنار هم قرار گرفتن اجتماع و محیط ایجاد می شود(. | 
دارد، به میزان تولیدکنندگان آن بس�تگی دارد. دقت کنید که جمعیت، مجموعه افراد یک گونه می باش�د که ممکن اس�ت آن گونه، اصاًل ویژگی تولیدکنندگی نداش�ته باشد 
ج درس�ت اس�ت. دقت کنید که گازوئیل زیس�تی از دانه های روغنی ایجاد می شود و کاًل همانند سوخت های فسیلی منشأ آن ها از جانداران  )مثل جمعیت جانوری(. | 
د نادرست است. پزشکان در روش پزشکی شخصی، عالوه بر مشاهدۀ حال بیمار به بررسی اطالعات ژنی فرد می پردازند. می باشد )ولی جانداران امروزی نه گذشته!(. | 

فناوری اطالعاتی و ارتباطی همانند مهندسی ژنتیک، دو مورد از فناوری های نوین در زیست شناسی نوین می باشند.41 13
گزینۀ )1(: در زیست شناسی نوین، اجزای پیکر هر جاندار، فقط بخیش از یک سامانۀ بزرگ به حساب می آید. )خود پیکر یک سامانۀ بزرگ به حساب می آید.( | 
گزینۀ )2(: س�الح زیس�تی و مب�ارزه ب�ا آن در ویژگ�ی اخالق زیس�تی می باش�د )نه موارد دیگر(. | گزینۀ )4(: مش�اهده، همواره اس�اس عل�م تجربی و هر ش�اخه آن از جمله 

زیست شناسی بوده است.
14 منظور بخش اول، بافت پوش��یش و غش�ای پایه )بدون یاخته و دارای رش��ته های پروتئینی( زیر آن اس�ت. این بافت فاقد یاختۀ چندهس�ته ای و 51

مادۀ زمینه ای می باشد.
گزینۀ )1(: قس�مت اول، در مورد ماهیچۀ قلبی و اس�کلتی می باش�د ولی مس�ئول به انقباض درآوردن آن ها، اعصاب می باش�ند )البته قلب خاصیت انقباض 
ذاتی هم دارد(. | گزینۀ )2(: یاختۀ دوکی شکل، در بافت پیوندی رشته ای )متراکم( و ماهیچه صاف دیده می شود که فقط ماهیچه، تحت ارتباط مستقیم عصب به انقباض 
درمی آید. | گزینۀ )3(: دقت کنید که در ساختار مادۀ زمینه ای هیچ بافت پیوندی، رشته های کالژن و یا االستیک وجود ندارد. در حقیقت این مواد، رشته های بافت پیوندی 

هستند که به همراه مادۀ زمینه ای، فضای بین یاخته ای این بافت را پر می کنند. 
(. از طرفی حش�رات تنفس نایدیسی دارند )نه کیس��ه های هوادار!(.61 14 فقط باید دقت می کردید که مونارک نوعی پروانه و حرشه اس�ت )نه پرنده! 

گزینۀ )1(: مهاجرت، رفتاری دوطرفه و به صورت رفت و برگش�ت اس�ت. | گزینۀ )2(: نورون ها که به ندرت قابلیت تقس�یم و تولید رش�تۀ دوک دارند، با 
تشخیص موقعیت خورشید در آسمان، به تشخیص جهت مقصد می پردازند. | گزینۀ )3(: مهاجرت، رفتاری غریزی است که یادگیری در آن نقش دارد )فصل 8 دوازدهم(.

12 موارد )ب( و )د( صحیح هستند. 71
الف نادرس�ت اس�ت. در انس�ان، غلظت س�دیم در بیرون نورون، همواره بیش�تر از دروِن آن اس�ت. بنابراین برای خارج کردن یون های س�دیم، طی 
روش انتق��ال فع��ال نی�از به مصرف انرژی داریم. همچنین، آمیالز یک مولکول درش�ت اس�ت که منی تواند از البه الی فس�فولیپیدهای عرض غش��ا بگ�ذرد و باید به روش 
برون ران�ی از یاخت�ه خارج ش�ود ک�ه این فرایند، همواره با مصرف ATP همراه اس�ت. )دقت کنید ک��ه در درون بری و برون رانی، عبور مواد از عرض غش��ا صورت نمی گیرد 
ب درس�ت اس�ت. هلیکاز، یک آنزیم پروتئینی است که در س�اختار اول آن برای تشکیل هر پیوند پپتیدی، یک  بلکه به کمک ریزکیس��ه های غش��ادار صورت می گیرد.( | 
 مولک�ول آب آزاد می ش�ود. حتمًا به ی�اد دارید که مولکول های آب در برخی یاخته های جانوری و گیاهی، کانال های پروتئین�ی مخصوص به خود را دارند )فصل 7 دهم(. | 
ج نادرس�ت اس�ت. اگر مثال گذرندگی )اس��مز( را در نظر داش�ته باش�یم، می توانیم بگوییم اگر یک س�مت غش�ا حاوی آب خالص باش�د، هیچ گاه غلظت دو س�وی 
 غش�ا برابر نخواهد ش�د. از طرفی قرار نیس�ت در انتش�ار مقدار یا غلظت مواد در دو طرف غش�ا برابر ش�ود )بلکه فقط در مورد غلظت آن مادۀ عبوری نظر می دهیم(. | 
د درس�ت اس�ت. کربوهیدرات های غش�ا، در س�مت بیرونی آن قرار دارند اما در ریزکیسه های سیتوپالسم، کربوهیدرات ها به س�مت فضای درون ریزکیسه که حاوی 

ذرات است، قرار دارند. انتقال ذره های بزرگ توسط سازوکارهای درون بری و برون رانی و تشکیل ریزکیسه به همراه مصرف ATP صورت می گیرد. 
13 بافت پیوندی رشته ای، حاوی تعداد یاخته و مادۀ زمینه ای کم ولی پر از رشته های کالژن می باشد، ولی در همۂ الیه های مختلف لولۀ گوارش، بافت 81

پیوندی سست وجود دارد )مادۀ زمینه ای، ویژۀ بافت پیوندی می باشد. در گزینه ها فقط دنبال بافت پیوندی بگردید (.
گزینۀ )1(: باف�ت چ��ریب، بزرگ تری�ن ذخی�رۀ انرژی در بدن را دارد که در حفظ موقعی�ت برخی اندام ها مثل کلیه ها نقش مهم�ی دارد. | گزینۀ )2(: بافت 
پیوندی سس��ت، نقش پش��تیباین از بافت پوشش�ی را دارد ولی در الیه های قلب، بافت پیوندی از نوع رش��ته ای دیده می ش�ود. | گزینۀ )4(: غرضوف، وظیفۀ باز نگه داشتن 

دامئی نای را بر عهده دارد که یاخته های آن تک هسته ای هستند )این بافت در خارجی ترین بخش سر استخوان های دراز نیز وجود دارد(.
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11 فقط مورد )د( صحیح می باشد. 91
الف نادرس�ت اس�ت. کلسترول، در شبکۀ آندوپالس�می صاف و انسولین، در رناتن های شبکۀ آندوپالس�می زبر ایجاد می شود. طبق متن و شکل کتاب، 
ب نادرست است. ساکارز و سلولز مدنظر هستند که هر دو فقط  شبکۀ آندوپالسمی، شبکه ای متشکل از لوله ها )در قسمت صاف( و کیسه ها )در قسمت زبر( می باشد. | 
ج نادرست است. در هر شاخه علم تجربی )زیست شناسی، فیزیک، شیمی و…(، اساس آن مشاهده می باشد ولی در  از مونوساکاریدهای شش کربین ایجاد شده اند. | 
د درست است. عبور مولکول های درشت، همواره از طریق ریزکیسه ها  بین آن ها، فقط زیست شنایس همواره به بررسی علمی جانداران و فرایندهای زیستی می پردازد. | 

و با صرف ATP صورت می گیرد یعنی مواد از طریق پروتئین های غشایی و یا فضای بین فسفولیپیدها عبور نمی کنند.
14 ال به  الی تارهای ماهیچۀ اسکلتی، بافت پیوندی وجود دارد که این بافت در فرایند انقباض و آزاد شدن کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی نقشی ندارد.101

گزینۀ )1(: ه�ر بافت�ی غیر از بافت پوشش�ی، یاخته هایی دارد که بر روی غش�ای پایه قرار ندارند. از فصل چهارم زیست شناس�ی یازده�م به یاد دارید که 
ع�الوه بر یاخته های پوشش�ی، نورون ها نیز از بافت عصبی، یم توانند هورمون )پیک ش��یمیایی دوربرد( ترش�ح کنن�د. | گزینۀ )2(: متام یاخته  های هس��ته دار بدن، ژن تولید 
کالژن را دارند. در نتیجه یاخته های چندهس�ته ای ماهیچۀ اس�کلتی هم این ژن را دارند. )هر هس��ته دارای غش��ای منفذدار است.( | گزینۀ )3(: داشتن مادۀ زمینه ای با 
گلیکوپروتئین های متنوع، از ویژگی های بافت پیوندی است که این مواد در بافت پیوندی سست، یم توانند در زیر بافت پوششی و غشای پایه قرار بگیرند و با شبکه ای از 

رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی در تماس باشند.
11 فقط عبارت )ب( صحیح است. 111

الف نادرس�ت اس�ت. ماهیچه و اس�تخوان دو اندام هستند )نه دو بافت!( پس تعامل آن ها در سطح دستگاه بررسی می شود. |
ب درس�ت اس�ت. به طور کل�ی مادۀ زمینه ای هم�واره پروتئین دارد، چه مرب�وط به مادۀ زمینه ای سیتوپالس�م درون هر یاختۀ زنده باش�د و 
 چه در فضای بین یاخته ای بافت پیوندی باش�د )فقط دقت کنید که الکژن و رش��ته های االس��تیک از پروتئین های مادۀ زمینه ای نیس��تند(. | 
ج نادرس�ت اس�ت. منظ�ور، باف�ت پیون�دی رش�ته ای اس�ت ک�ه ه�ر یاخت�ۀ آن دوکی ش�کل دراز ب�ا هس�تۀ مرک�زی کش�یده اس�ت. | 
د نادرست است. اگر به شکل یاختۀ استخوانی در فصل 3 یازدهم دقت کنید، مشاهده می کنید که هر یاخته، رشته های سیتوپالسمی متعددی 

دارد که برخی از این رشته ها و مواد سیتوپالسمی آن ها به هم مرتبط هستند )یاختۀ بیاگنه خوار دندریتی و نورون ها نیز رشتۀ سیتوپالسمی دارند(.
12 مولکول های زیستی، در دنیای غیرزنده مشاهده نمی شوند. داشتن جایگاه فعال مختص آنزیم هاست که می توانند از جنس پروتئین یا نوکلئیک اسید 121

)رنا( باشند. هر دوی آن ها حاوی نیرتوژن هستند و بین اجزای سازندۀ خود، پیوند اشرتایک دارند )درستی گزینۀ )2((.
گزینۀ )1(: بیش�ترین لیپیده�ای غش�ا، فس��فولیپیدها هس�تند اما انرژی حاص�ل از یک گرم تری گلیرسید، ح�دود دو برابر انرژی تولید ش�ده از یک گرم 
کربوهیدرات است. | گزینۀ )3(: پروتئین ها می توانند در سرتاسر عرض غشای یاخته دیده شوند اما باید توجه کنید که همۀ پروتئین های غشا، به تبادل مواد نمی پردازند 
و همان طور که در شکل کتاب درسی نیز دیده می شود، ممکن است برخی پروتئین های سرتاسری، محلی برای عبور مواد نداشته باشند. | گزینۀ )4(: پروتئین ها در ساخت 
) دیده می شود اما در بحث هورمون ها نباید کلسرتول را فراموش  )COOH-- هورمون ها نقش اصلی را ایفا می کنند که در یک انتهای هر رشتۀ آن ها، گروه کربوکسیل 

کنیم که در ساختار برخی هورمون ها وجود دارد ولی کلسترول فاقد گروه کربوکسیل است.
14 کبد برای کمک به گوارش چربی ها، صفرا را می س�ازد. این ماده حاوی نمک های صفراوی، بیکربنات، فس��فولیپید و کلس��رتول اس�ت. فس�فولیپید و 131

کلسترول، از مولکول های زیستی هستند که در غشای یاختۀ جانوری نیز یافت می شوند. بر این اساس گزینه ها را بررسی می کنیم.
گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. مولکول ه�ای زیس�تی، در دنی�ای غیرزنده مش�اهده نمی ش�وند. هر دو مواد ذکر ش�ده مربوط به دس�تۀ لیپیدها هس�تند. | 
گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. کلس�ترول حاوی س�ه عنصر کربن، هیدروژن و اکس�یژن اس�ت اما فس�فولیپید، عالوه بر این ها، فس��فر هم دارد. | گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. 
اندامک های حاوی رنای رناتنی، همان اندامک های دارای رانتن هس�تند که در یاختۀ جانوری ش�امل رناتن روی ش�بکۀ آندوپالسمی زبر، خود رناتن و میتوکندری می شوند 
ولی لیپیدها در ش�بکۀ آندوپالس�می صاف، تولید می شوند. | گزینۀ )4(: نادرست است. کلسترول برخالف تری گلیسرید و فسفولیپید، فاقد رس کروی است ولی با توجه به 

شکل کتاب درسی، هم کلسترول و هم رشته های اسید چرب فسفولیپیدها، انحنا دارند. 
12 بوم س�ازگان هایی که اقلیم و پراکندگی جاندارانش�ان مش��ابه است، با هم تشکیل یک زیس�ت بوم را می دهند. یک سطح باالتر از زیست بوم هم وجود 141

دارد که زیست کره نام دارد و تمام زیست بوم های کرۀ خاکی را شامل می شود )دقت کنید که این عبارت پراکندگی اقلیم متفاوت را گفته است، پس منظور زیست کره است که 
بین همه مشترک است(. 

گزینۀ )1(: لقاح داخلی در جاندار پریاخته ای، معمواًل نیازمند دو فرد است پس این فرایند در سطح جمعیت بررسی می شود. تعریف جمعیت، همان طور که 
می دانید محدود به زمان و مکان خاص است ولی در سال یازدهم خواندیم که این لقاح در یک فرد نرماده مثل کرم هپن کبد هم انجام می شود. پس فرد، اولین سطحی است 
که ممکن اس�ت لقاح را در آن مش�اهده کرد. | گزینۀ )3(: وقتی که ارتباط جانور با باکتری ها و گیاهان اطرافش بررس�ی ش�ود، کل نگری می تواند در سطح اجمتاع باشد. اما 
 زمانی که به رابطۀ بین جانور با خاک و آب می پردازیم، از قلمرو موجودات زنده خارج شده ایم و محیط بی جان را هم درگیر کرده ایم؛ پس پا به حیطۀ بوم سازگان نهاده ایم. | 

گزینۀ )4(: ارتباط دو بافت، در سطح باالتر از بافت صورت می گیرد که اندام نام دارد )نه دستاگه(.

از راه های افزایش کمیت و کیفیت غذای انسان، شناخت روابط گیاهان و محیط زیست است. گیاهان با تولید دانه های روغنی، می توانند منشأ برخی انرژی های 151 14
تجدیدپذیر مثل گازوئیل زیستی باشند و با توجه به اینکه گونه هایی تولیدکننده اند، میزان خدمات بوم سازگان شان به آن ها بستگی دارد )درستی گزینۀ )4((.

گزینۀ )1(: ش�ناخت این روابط در مرحلۀ اول، بین اجزای زندۀ یک )نه چند!( اجتماع صورت می گیرد که ش�امل خود گیاهان، باکتری ها، قارچ ها و حش�رات 
می ش�ود و از طرفی اولین بار ش�ناخت رابطۀ جانداران با محیط در بوم س�ازگان ولی در یک اجتماع بررس�ی می شود. | گزینۀ )2(: پلی س�اکارید استفاده شده در پارچه سازی، 
س��لولز اس�ت که توس�ط گیاهان تولید می ش�ود و رصفًا زنجیره ای از گلوکز اس�ت و هیچ مونوساکارید دیگری در س�اختار آن دیده نمی ش�ود. | گزینۀ )3(: همۂ )نه اغلب!( 

جانداران در محیطی پیچیده شامل عوامل زنده و غیرزنده رشد می کنند. 
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13 فقط مورد )ج( عبارت را به درستی تکمیل می کند. بافت های متصل به غشای پایه، می توانند بافت پوششی یا پیوندی سست )زیر غشای پایه( باشند. 4161
الف نادرست است. برخی یاخته های پوششی، می توانند شکل های غیرعادی داشته باشند مثل یاخته های پودوسیت کپسول بومن یا نوع دوم یاخته های 
ب نادرست اس�ت. فرایند جذب، عمدتًا در رودۀ باریک و یاخته های پوششی استوانه ای آن رخ می دهد.  پوشش�ی حبابک های شش�ی که ش�کل های غیرمتعارفی دارند. | 

یاخته ه�ای ن�ای هم اغلب از نظر ش�کل، اس�توانه ای هس�تند ولی هس�ته های آن ها ش�کل متفاوتی دارن�د )البته  
 طب��ق ش��ل 2 فصل 3 دهم، تع��دادی هم یاخته کوچک بین اس��توانه ای ها در نای دیده می ش��ود(. | 
ج درس�ت اس�ت. بافت پیوندی سس�ت، مادۀ زمینه ای ش�فاف، بی رنگ و چس�بنده دارد و می تواند در زیر 
غش�ای پایه دیده ش�ود. این بافت طبق شکل مقابل، دارای رگ های خونی نیز هست و هستۀ یاخته های آن گرد 
د نادرست است. مایع بین یاخته ای زیاد، مربوط به بافت پیوندی سست است که در  یا کشیده می باشد. | 
تمام الیه های لولۀ گوارش )از جمله الیه های مخاطی، پیوندی خارجی، زیرمخاطی و ماهیچه ای( وجود دارد 
ولی دقت کنید که ریزپرز فقط غشای چین خورده بافت پوششی پرز روده است )پرز از مخاط و چین روده از الیۀ 

مخاطی و زیرمخاطی تشکیل شده است(.

دانشمندان و پژوهشگران علوم تجریب، فقط در جست وجوی علت های پدیده های طبیعی و قابل مشاهده اند. کافیست توجه داشته باشید که پروانۀ مونارک هرگز 171 14
نمی تواند به تنهایی یک اجتماع را تشکیل بدهد و تجمع آن ها، جمعیت را پدید خواهد آورد. 

گزینۀ )1(: زیست شناس�ی از ش�اخه های علوم تجربی بوده که علم بررسی حیات است و به بررس�ی جانداران می پردازد. | گزینۀ )2(: اساس علوم تجربی، 
مش��اهده اس�ت پس نمی تواند دربارۀ موارد غیرقابل اندازه گیری مثل ارزش ها، زیبایی و بدی نظر بدهد. | گزینۀ )3(: پیش�رفت های س�ریع مهندس�ی ژنتیک که در حوزۀ 

زیست شناسی قرار دارد، زمینۀ سوءاستفاده هایی را در جامعه فراهم کرده است. 
11 عبارت مورد نظر اندرس��ت اس�ت چون کلس�ترول نوعی لیپید اس�ت و چربی نیز لیپیدی از تری گلیس�ریدها اس�ت. پس باید دنبال عبارات درست 181

بگردیم! )پس بگردم آی بگردم! برم دنبالش بگردم!( که فقط مورد )ب( درست است.
الف نادرست است. در یاخته، دستگاه گلژی که مسئول بسته بندی و ترشح است با توجه به شکل کتاب کیسه های غیرهم اندازه و غیرمتصل به هم دارد. | 
ج نادرست است. نوتروفیل در سیتوپالسم خود تنها  ب درست است. با توجه به شکل کتاب، در مورد شبکۀ آندوپالسمی صاف لوله ای شکل کاماًل صحیح است. | 

2G نمی شود. د نادرست است. نوتروفیل توانایی تقسیم شدن ندارد و وارد مرحلۀ  اندامک دوغشایی که دارد، راکیزه می باشد. | 
قلب و رگ های مرتبط با آن در انس�ان دس�تگاه گردش مواد را می س�ازند، س�طح قبل از آن اندام و س�طح بعد از آن جاندار می باشد. اندام در گروهی از جانداران 191 14

یوکاریوتی که پریاخته ای هستند یافت می شود و هر جاندار توانایی تکثیر ژن های خود به روش میتوز را دارد. 
گزینۀ )1(: ان�دام از چن�د ن�وع بافت ایجاد می ش�ود )نه یک ن��وع!( و هر جانداری توانایی تولی�د و مصرف انرژی را دارد. | گزینۀ )2(: قس�مت اول ویژگی 
 دس��تگاه می باش�د )نه اندام!(. در قس�مت دوم، کل چیزی بیش�تر از اجتماع اجزاس�ت پس جاندار هم چیزی بیش�تر از اجتماع دس��تگاه های تش�کیل  دهنده آن است. | 

گزینۀ )3(: قسمت اول در مورد خود دستگاه است ولی سؤال سطح قبل از آن، یعنی اندام را خواسته است. 
جملۀ مورد نظر برخالف عبارت های )ب( و )ج( نادرست است چون بیشترین مولکول های غشا، فسفولیپیدها و بزرگ ترین آن ها، پروتئین ها هستند. می دانید که 201 12

فس�فولیپیدها از چهار نوع عنصر CHOP و پروتئین ها نیز از چهار نوع عنصر CHON ایجاد ش�ده اند. حاال باید دنبال عبارت هایی با مفهوم صحیح بگردیم که با عبارت 
نادرست مورد نظر مفهوم متفاوت داشته باشند.

ب درست است. چون  الف نادرس�ت اس�ت. این عبارت، دیوارۀ نخس��تین را توصیف می کند که اصاًل جزئی از پروتوپالس�ت به حس�اب نمی آید. | 
ج درست است. دقت کنید که  غش��ای یاخته های گیاهی فاقد کلس�ترول هس�تند، پس در صورت نادیده گرفتن پروتئین ها، فقط فسفولیپیدها روبه روی هم می باشند. | 

د نادرست است. ریبوزوم، کیسه ندارد. هسته، قسمتی از سیتوپالسم نیست، پس در مورد راکیزه و پالست ها این عبارت صحیح است. | 
13 در روش های درون بری، برون رانی، انتشار تسهیل شده، انتشار ساده و اسمز، می توان عبور مواد را در جهت شیب غلظت مشاهده کرد. در درون بری 211

و برون رانی یاخته انرژی مصرف می کند. 
گزینۀ )1(: عبور مواد در خالف جهت ش�یب غلظت، یا در مس�یر انتقال فعال و یا در عبور مولکول های درش�ت اس�ت که همگی با صرف انرژی زیس�تی 
یاخته صورت می گیرند. | گزینۀ )2(: در انتشار ساده، انتشار تسهیل شده و اسمز، مولکول ها برای جابه جایی به انرژی جنبیش نیاز دارند و در درون بری، برون رانی و انتقال 
فعال نیز به انرژی های زیس�تی نظیر انرژی ATP و… نیاز اس�ت. | گزینۀ )4(: در درون بری و برون رانی تنها از ATP اس�تفاده می شود اما در انتقال فعال از انرژی حاصل 
از انتقال الکترون ها نیز می توان اس�تفاده کرد )براس��اس کتاب درسی، در انتقال فعال می توان از ATP استفاده کرد. این بدان معناست که راه های دیگری هم 

وجود دارد مثل انرژی حاصل از الکترون ها(.

11 بافت پیوندی که در استحکام دریچه های قلب نقش دارد، بافت پیوندی رشته ای می باشد و بافت پشتیبان بافت پوششی، بافت پیوندی سست است. 221
طبق شکل کتاب درسی، بافت پیوندی رشته ای از یک نوع یاخته اما بافت پیوندی سست از انواع مختلفی یاخته تشکیل شده است.

گزینۀ )2(: منظور بافت ماهیچه ای صاف اس�ت و هر دو بافت به ش�کل دویک می باش�ند. | گزینۀ )3(: منظور بافت چریب می باش�د که نوعی بافت پیوندی 
می باشد و دارای توانایی تولید مادۀ زمینه ای است. | گزینۀ )4(: منظور بافت پوششی می باشد که هم بافت پوششی و هم بافت پیوندی می توانند در مجاورت با رشته های 

گلیکوپروتئینی باشند )بافت پوششی در تماس با غشای پایه است که رشته های لگیکوپروتئینی دارد و مادۀ زمینۀ بافت پیوندی هم از این نوع رشته ها دارد(.
منظور س�ؤال، انتقال فعال با عبور مواد کوچک از پمپ و انتش�ار تسهیل ش�ده با عبور مواد از کانال می باش�د. در فصل 7 دهم خواندید که آب می تواند در برخی 231 12

یاخته ها از پروتئین های کانالی به صورت تسهیل شده عبور کند.
گزینۀ )1(: منظور برون رانی و درون بری است که در بعضی یاخته ها رخ می دهد ولی همواره با مصرف ATP و آزاد شدن فسفات همراه است )نه با مصرف 
فسفات!(. | گزینۀ )3(: منظور انتشار ساده و تسهیل شده است که در هر دوی آن ها قرار است غلظت مادۀ عبوری در دو سمت غشا برابر شود )نه اینکه همۀ مواد!(. از طرفی 
این ویژگی در مورد انتش�ار س�اده مصداق دارد، چون در انتش�ار تسهیل ش�ده عواملی مثل تعداد پروتئین های کانالی، مقدار مادۀ عبوری را در حدی خاص نگه می دارند.|  
گزینۀ )4(: منظور، درون بری و برون رانی اس�ت که در هر دو فرایند، مادۀ عبوری به کربوهیدرات غش�ا نزدیک اس�ت. حتمًا می دانید که برون رانی برخالف درون بری با 

تولید ریزکیسه در درون یاخته همراه می باشد و بر سطح غشای یاخته افزوده می شود. 
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14 پژوهشگران علوم تجربی، هیچ گاه منی توانند در مورد زشتی یا زیبایی، خوبی یا بدی و ارزش های هنری و ادبی نظر بدهند. 241
 گزینۀ )1(: خط کتاب درس�ی فصل 1 زیس�ت دهم اس�ت. | گزینۀ )2(: با بررس�ی تعداد فام تن ها، فقط می توان از جهش های بزرگ در مورد ناهنجاری های 
عددی مطلع ش�د ولی از اختالل درون یک ژن خبر نمی دهد. | گزینۀ )3(: برای تقس�یم یاخته، نیاز به همانندس�ازی دنای هس�ته ای اس�ت ولی در نورون ها، چون به ندرت 
قدرت تقس�یم دارند، دنابس�پاراز که آنزیم مربوط به همانندس�ازی است، معمواًل غیرفعال می باش�د. البته فراموش نکنید که دنابس�پاراز در میتوکندری ها می تواند دنای 

سیتوپالسمی را همانندسازی کند.
با توجه به شکل 3 کتاب درسی در فصل اول دهم، شکل مورد نظر از سطح اجمتاع شروع می شود و قطعًا مانند هر سطحی 251 13

از سازمان یابی حیات، تا زیست کره نیز دیده می شود.
گزینۀ )1(: نادرست است. اولین سطح دارای این شکل، اجمتاع است که برخالف بوم سازگان، محیط غیرزنده در آن 
بررس�ی نمی ش�ود. | گزینۀ )2(: نادرست است. سومین سطح دارای این شکل، زیست بوم است که فقط بوم سازگان های دارای اقلیم و 
جانداران مشابه در آن باید وجود داشته باشند. | گزینۀ )3(: درست است. دومین سطح دارای آن، بوم سازگان است که شامل یک 
اجتماع بوده و همان طور که بررسی کردیم حتی در صورت تغییر اقلیم اگر تولیدکنندگی آن تغییر نکند و پایدار بماند، موجب ارتقای 
زندگی انسان می شود. | گزینۀ )4(: نادرست است. آخرین سطحی از حیات که هر سطح دیگر در آن وجود دارد، زیست کره می باشد 

که برخالف زیست بوم، شامل همۂ محیط های زیست و جانداران طبیعت می باشد.

زیس�ت بوم، مجموعۀ چندین بوم س�ازگان مختلف نزدیک هم می باش�د که ش�رایط محیطی و اقلیم تقریبًا یکس�انی از نظر آب و هوایی دارند ولی بوم سازگان از زیست بوم 
محدودتر می باش�د. مثاًل جانداران جنگل و خود محیط جنگل یک بوم س�ازگان به حس�اب می آیند که جانداران مختلف آن با هم و با محیط، ارتباط دارند ولی زیس�ت بوم، 
مجموعۀ بوم سازگان های مختلف ولی با اقلیم مشابه مثل جنگل و مناطق مرتفع کوهستانی نزدیک هم می باشد که بین جانداران بوم سازگان های مختلف آن ارتباط وجود ندارد.

یاخته واحد ساختار و عمل در همۀ جانداران می باشد و در حقیقت اپیین ترین سطح ساختار سازمان یابی حیات است که همۂ فعالیت های زیستی در آن انجام می شود.

همۀ جانداران یاخته دارند که یا تک یاخته ای )باکتری ها، اغلب آغازیان و برخی قارچ ها( و یا پریاخته ای )برخی آغازیان و قارچ ها و همۀ جانوران و گیاهان( می باشند.
همۀ یاخته ها غشایی برای تنظیم مواد عبوری دارند و اطالعات الزم زندگی آن ها در مولکول های 1DNA)دِنا( آن ها نهفته است.

دقت کنید که برخی یاخته ها، پس از مدتی می توانند به دلیل س��ازش و متایز تغییراتی کنند، مثاًل هس�تۀ خود را از دس�ت بدهند )مثل گویچۀ قرمز بالغ یا یاختۀ آبکش 
بالغ گیاهان( یا مثاًل برخی نورون ها دارای تقسیم محدود می باشند و ماهیچه اسکلتی، پس از تولد دیگر تقسیم نمی شوند.

برهم کنش اجزاء در بدن جانداران به اندازه ای پیچیده است که در هر سطح جدید از حیات مثاًل از سطح جمعیت به اجتماع یا از بافت به اندام که می رسیم ویژیگ های 

جدیدی پدیدار می شود که با سطح قبلی بسیار متفاوت است )مثل مقایسه دستاگه گوارش با مری(.

یاخته

بافت

اندام

دستگاه

فرد
جمعیت

اجتماع

زیستبوم

زیستکره

بومسازگان

همۀ جانداران و زیستگاههاي آنهاست

همان اکوسیستم است که مجموعه
محیط و جانداران مختلف یک اجتماع

 موجود در آن میباشد.

مجموعۀ چند بومسازگان با اقلیم
و جانداران مشابه میباشد.

مجموعۀ چند گونۀ مختلف
در یک محیط میباشد.

جانداران یک گونه در یک مکان
و یک زمان میباشند.

از مجموعه چند دستگاه ایجاد شده است.

از چند نوع اندام ایجاد شده است.

از چند نوع بافت مختلف ایجاد شده است.

مجموعه یاختههاي همکار میباشند.

- شروعکننده گسترة حیات میباشد.
- پایینترین واحد ساختاري و عملی حیات است.

- همگی غشا و ماده ژنتیکی دارند.
- پدیدار شدن ویژگیهاي حیات، همۀ فعالیتهاي

  زیستی و ویژگیهاي حیات را به عنوان کوچکترین
واحد زیستی دارد.
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در نش�خوارکنندگان، شیردان یا همان معدۀ واقعی، محلی است که آنزیم های گوارشی جانور وارد 11 14
عمل می شوند و گوارش غذا را ادامه می دهند. با توجه به شکل، ابتدای شیردان که به هزارال متصل است، 

از انتهای آن که به رودۀ باریک راه دارد، قطورتر است.
گزینۀ )1(: س��یرایب، کیس�ۀ ب�زرگ پ�ر از میک�روب ب�وده ک�ه همانن�د م�ری، ه�ر وعدۀ 
غذایی س�ه بار از آن می گذرد ولی طبق ش�کل، فقط نیمۀ تحتانِی س�طح داخلِی آن دارای چین می باش�د. | 

گزینۀ )2(: هزارال، اتاقک الیه الیه ای اس�ت که مواد را در بلع دوم مس�تقیمًا از نگاری می گیرد ولی برخالف  
 نگاری، مواد را به صورت نزویل به سمت شیردان می برد )جهت حرکت مواد در ناگری صعودی است(. | 
گزینۀ )3(: معدۀ واقعی، ش�یردان اس�ت که محل گوارش آنزیمی خود جانور می باشد. بیشتر تجزیۀ سلولز، 

در سیرابی و به کمک آنزیم های میکروبی صورت می گیرد. 
با توجه به شکل کتاب، سیاهرگ ابب از زیر کبد به آن وارد می شود و در سمت راست بزرگ سیاهرگ زیرین قرار گرفته است.21 13

گزینۀ )1(: قس�مت قطور لوزالمعده و بخش�ی از کبد که بیش�ترین مجرای صفراوی را دارد، در س�مت راست حفرۀ ش�کمی هستند. | گزینۀ )2(: با توجه به 
ش�کل کتاب، س�یاهرگ فوق کبدی از باالی کبد و از جلوی بزرگ س�یاهرگ زیرین به آن وارد می ش�ود. | گزینۀ )4(: با توجه به شکل کتاب، فقط یاخته های مخاط ساز غدد 

به حفرات معده متصل هستند ولی دقت کنید که غدد معده قدرت تولید و ترشح بیکربنات ندارند.
11 موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست می باشند.31

الف نادرس�ت اس�ت. مخاط رودۀ باریک، ش�امل یاخته های پوش��یش با آس�تر پیوندی اس�ت که برخ�ی یاخته های پوش��یش آن می توانن�د آنزیم های 
 گوارش�ی برای تجزیۀ نهایی قند و پروتئین بس�ازند )پس بافت های مختلف به تولید آنزیم های گوارش��ی نمی پردازند و فقط بافت پوششی در این امر، مؤثر است!(. | 
ب درس�ت اس�ت. اندام محل تولید کلس�ترول صفرا، کبد اس�ت که قدرت تولید هورمون )پیک ش��یمیایی دوربرد ( اریرتوپویتین مؤثر بر مغز قرمز اس�تخوان )اندام لنفی( 
ج نادرس�ت اس�ت. ش�یرۀ لوزالمع�ده ک�ه ح�اوی آنزیم ه�ای گوارش�ی ب�رای گ�وارش هر چه�ار گروه مولک�ول زیس�تی و بیکربنات می باش�د ب�ه روده وارد  را دارد. | 
 می ش�ود ولی س�کرتین از رودۀ باریک )نه لوزالمعده!( به خون ترش�ح ش�ده و روی لوزالمعده مؤثر اس�ت. )محل تولید هورمون و محل اثر آن را با هم اش��تباه نگیرید.( | 
د نادرست است. در نگاه اول حتمًا می گید که بیکربنات چه فرقی داره از کجا وارد دوازدهه بشه، اثرش یکیه دیگه! ولی باید دقت می کردید که غدد معده قدرت تولید 

بیکربنات ندارند. بیکربنات های شیرۀ معده توسط یاخته های سطحی حفرات معده تولید و ترشح شده اند )نه غدد معدی!( 

در معده، حفرات از فرو رفتن یاخته های پوششی الیۀ مخاطی )نه مادۀ مخاطی( معده در بافت پیوندی زیرین ایجاد شده اند )مادۀ مخاطی از آب و موسین تشکیل 41 12
شده است و  فاقد یاخته می باشد (.

گزینۀ )1(: ب�ا توج�ه به ش�کل مقابل، یک حف�ره می تواند با یک ی�ا دو مجرای غدد 
 مع�ده در ارتب�اط باش�د. | گزینۀ )3(: ب�ا توج�ه ب�ه ش�کل می بینی�د ک�ه غ�دد، دارای انواع�ی از 
 یاخته ه�ا با ش�کل متف�اوت بوده که س�ه ن�وع برون ری�ز، تولیدکنندۀ م�ادۀ مخاطی )اغل��ب نزدیک 
 حف��رات(، یاخته ه�ای اصل�ی )اغل��ب عمق��ی( و یاخته ه�ای درش�ت کن�اری می باش�ند ک�ه تع�داد 
 B12  یاخته ه�ای کن�اری از همه کمتر اس�ت. )ای��ن یاخته ها با تولی��د فاکتور داخلی و کم��ک به جذب 
 روی فعالی��ت مغ��ز اس��تخوان مؤثرن��د.( | گزینۀ )4(: تع��داد چین خوردگی ه�ای مع�ده، با پر ش�دن 
معده، کاهش یافته و با خالی ش�دن آن زیاد می ش�وند. پس تعداد چین های معده تغییر می کند ولی 
در این حالت ها تعداد حفرات و غدد معده تغییری نمی کند )مانند تعداد سوراخ های روی اکغذ که 

صاف یا مچاله بودن اکغذ بر تعداد آن ها تأثیری ندارد(.

منظور، جانداران پریاخته ای دارای حفرۀ گواریش، مثل هیدر است که گوارش نهایی مواد غذایی را در درون یاختۀ سطح داخلی بدن انجام می دهند. )مواظب باشید 51 12
که پارامسی مانند جانوراِن دارای لولۀ گوارش، محل ورود و خروج متفاوتی برای مواد غذایی و دفعی دارد.(

گزینۀ )1(: در پارامسی سوراخ ورودی و خروجی مواد یکی نیست و گوارش برون یاخته ای هم ندارد، بلکه گوارش آن، صرفًا به صورت درون یاخته ای است. | 
گزینۀ )3(: پارامس�ی تک یاخته ای اس�ت و محیط داخلی و فضای بین یاخته ای ندارد. | گزینۀ )4(: در هیدر که حفرۀ گوارشی دارد، یاخته های تاژک دار در سطح درونی بدن 

آن دیده م�ی شوند که فاگوسیتوز هم می کنند و ذرات مواد غذایی درون آن ها دیده می شود.
در انس�ان، مراحل پایانی گوارش، در دوازدهه تکمیل می ش�ود که با ایجاد یک محیط قلیایی قدرت فعال کردن آنزیم های پروتئاز وارد ش�ده از لوزاملعده به درون 61 14

خود را دارد. )فاقد یک ویژگی نبودن، به معنای داشتن آن ویژگی است.(
گزینۀ )1(: گ�وارش نهای�ی ب�ه کم�ک حرکات روده )ن��ه  معده!( انجام می ش�ود. | گزینۀ )2(: صف�را آنزیم ن�دارد. در دوازدهه، آنزیم های لیپ�از لوزالمعده 
 نق�ش هیدرولی��ز چربی ه�ا را انج�ام می دهن�د. | گزینۀ )3(: ورود برخ�ی م�واد ب�ه محیط داخل�ی، یعنی ب�ه آب میان بافتی، ب�ا انتقال فعال یا اگزوس�یتوز و ص�رف انرژی 

صورت می گیرد.

گوارش و جذب مواد/فصل دوم    2پاسخ آزمون
دهم

هنزول� حر�ت جهت با هزالايرال

�ومچ� لايرودة

هنگالايري

س�راب�
مري

ش�ردان س�راب� مچ�نهاي

ش�ردان قطولايرتر ابتداي

بالاير	
تر اهنتهاي

C

C

C

معده حفرههاي

سطح� پوشش� 
اختۀ

ترشح�ننده 
اختۀ

مخاط� مادة

�نالايري 
اختۀ

اصل� 
اختۀ

مجرا �� با مرتبط حفرة

معده حفرة

مجرا دو با مرتبط حفرة

معده غدة

C

B

A
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دهان و معده، اندام هایی از لولۀ گوارش قبل از رودۀ کور هس�تند که قدرت جذب اندکی از مواد غذایی را دارند. فقط مورد )ج( صحیح اس�ت و ویژگی مش�ترک 71 13
هر دو اندام فوق محسوب می شود چون در دهان و معده، آنزیم لیزوزیم وجود دارد ولی یاختۀ مژک دار، ویژۀ مجاری تنفسی می باشد. دقت کنید که میکروب های به دام 
افتاده توسط این یاخته ها در مجاری و مخاط تنفسی به سوی حلق می روند و از آنجا یا از راه دهان با خلط خارج می شوند یا به معده می روند و توسط ترشحات و اسید معده 

از بین می روند )پس دهان و معده در این امر مؤثرند( )درستی ج(.
ب ماهیچه های ده�ان، از نوع  الف ش�بکۀ یاخت�ه ای عصب�ی )روده ای(، از م�ری ت�ا مخ�رج وج�ود دارد )پ��س در ده��ان دی��ده نمی ش��ود(. | 
 مخط�ط اس�کلتی ب�وده و تح�ت کنت�رل اعص�اب پیک��ری می باش�ند ول�ی ماهیچه های مع�ده از نوع ص�اف و تح�ت کنترل اعص�اب خودمختار هس�تند )پ��س اعصاب 
د ای�ن ویژگی، یعنی داش�تن حف��رات، مخصوص معده می باش�د، چون در دهان، م�ادۀ مخاطی محص�ول عمل غدد بزایق می باش�د و حفرات   حرکت��ی مش��ابه ندارن��د(. | 

خاصی وجود ندارند.
مرحلۀ خاموش�ی نس�بی، فاصلۀ بین خوردن وعده های غذایی اس�ت. اما طبق خط کتاب درس�ی: پس از خوردن غذا )مرحلۀ فعالیت ش��دید ( میزان جریان خون 81 11

دستگاه گوارش افزایش می یابد و مواد مغذی جذب شده، به کبد منتقل می شوند و در کبد از این مواد، گلیکوژن و پروتئین ساخته می شود.
گزینۀ )2(: طبق جملۀ کتاب نادرست است. با فعالیت دستگاه عصبی خودمختار، پیام عصبی از پل مغزی به غدد بزاقی رسیده و بزاق به شکل انعکاسی 
 ترشح می شود. دقت کنید که اعصاب پیکری و خودمختار، از نوع حرکتی هستند و پیام را از دستگاه عصیب مرکزی به اندام ها می برند )نه اینکه از یک اندام به مغز ببرند(. | 
گزینۀ )3(: ب�رای عب�ور غ�ذا از حل��ق به مری، با فعالیت غیرارادی و انعکاس�ی، مرکز بلع مانع عملکرد مرکز تنفس می ش�ود که هر دو در بصل النخاع )یعنی در س��اقۀ مغز که 
کوچک ترین بخش اصلی مغز اس��ت( قرار دارند )در  بخش اول بلع، که غذا وارد حلق می ش��ود، تنفس متوقف نمی ش��ود (. | گزینۀ )4(: مرحلۀ فعالیت شدید دستگاه 

گوارش، بعد از ورود غذا است )نه در فاصلۀ بین خوردن وعده های غذایی(.
هم آسیاب کردن غذا توسط دندان ها و به کمک ماهیچه های دهانی )برای گوارش ماکنیکی( و هم مادۀ مخاطی بزاق که حاصل ترکیب موسین و آب می باشد، 91 11

در گوارش شیمیایی شرکت دارند و در جلوگیری از خراشیدگی لولۀ گوارش در تماس با غذا نیز نقش دارند.
گزینه های )2( و )3(: فقط در مورد موسین صحیح هستند. | گزینۀ )4(: فقط در مورد دندان ها صحیح است.

11 موارد )ب( و )ج( صحیح می باشند. در تشکیل صفرا، دو نوع لیپید )یک گروه مولکول زیستی( به نام کلسرتول و فسفولیپید مشارکت می کنند.101
ب درس�ت اس�ت. کلس�ترول برخالف  الف نادرس�ت اس�ت. لیپیده�ا در ش�بکۀ آندوپالس�می ص��اف که ب�دون رناتن هس�تند تولید می ش�وند. | 
ج درس�ت اس�ت. در غش�ای یاخت�ۀ جانوری، فس�فولیپید،   فس�فولیپید در تولی�د و س�اختار برخ��ی هورمون ه�ا نق�ش دارد. )بیش��تر هورمون ه��ا پروتئین��ی هس��تند.( | 
د نادرس�ت اس�ت. لفظ چریب و روغن به تری گلیس�ریدها گفته می ش�ود. دقت کنید که طبق متن تس�ت، تری گلیس�ریدها را نباید  کلس�ترول و پروتئین وجود دارد. | 

مد نظر قرار دهیم.
حرکت قطعه قطعه ش�وندۀ لولۀ گوارش، به صورت چند حلقۀ انقباضی در جلو، عقب و وس�ط تودۀ غذا دیده می ش�ود که مس�تقیمًا سبب تبدیل تودۀ غذا به چند 111 14

قس�مت ریزتر می ش�ود ولی حرکت کرمی فقط در صورتی تودۀ غذا را ریز می کند که به یک بندارۀ بس�ته برخورد کند، چون فقط یک حلقۀ انقباضی در عقب تودۀ غذایی 
ایجاد می کند )در حقیقت حلقۀ انقباضی در حرکت کرمی در وسط تودۀ غذا تشکیل نمی شود و مستقیماً سبب هضم ماکنیکی آن نمی شود (.

گزینۀ )1(: حرکتی که سبب انتقال ادرار به مثانه می شود، همان حرکت کرمی است که در میزانی وجود داشته و فقط یک حلقۀ انقباضی دارد )قید برخالف، 
بی��ن دو چیز یکس��ان نادرس��ت اس��ت(. | گزینۀ )2(: انتقال ادرار از کلیه ب�ه مثانه، در میزنای و در پی ح�رکات کرمی صورت می گیرد ولی قس�مت اول مربوط به حرکات 

قطعه قطعه کننده است. | گزینۀ )3(: هر دو مورد دربارۀ حرکات قطعه قطعه کننده است و لفظ برخالف در این عبارت اشتباه است.
موارد )ب( و )ج( نادرست می باشند. )در رابطه با ترشحات معده، همیشه به تفاوت بین حفره و غده توجه داشته باشید.(121 11

الف درست است. موادی که به مجاری غدد معده ترشح می شوند، مادۀ مخاطی، آنزیم، اسید و فاکتور داخلی هستند که فاقد بیکربنات می باشند و در 
 باال بردن pH مادۀ مخاطی نقش ندارند )غدد معده قدرت تولید بیکربنات که مادۀ قلیایی اس��ت، ندارند و تولید این ماده توس��ط یاخته های پوشش��ی حفرات انجام می شود(. | 
ج نادرست است. فاکتور داخیل معده، در تولید گویچه های خونی نقش دارد  ب نادرست است. یاخته های پوششی سطحی حفرات معده، بیکربنات ترشح می کنند. | 
د درست است. پیش ساز پروتئازهای معده، همان پپسینوژن های غیرفعال  و از یاخته های کناری ترشح می شود که این یاخته ها اسید معدین HCl هم تولید می کنند. | 

می باشند که با اثر اسید معده و یا پپسین، به صورت فعال درمی آیند. این مواد توسط غدد معده ترشح می شوند )نه حفرات آن!(.
در ساختار چین حلقوی روده، الیه های مخاط و زیرمخاط شرکت دارند ولی در ساختار پرزها، فقط الیۀ مخاطی رودۀ باریک نقش ایفا می کند. از طرفی یاخته های 131 14

رودۀ باریک هم توانایی ترشح آنزیم دارند و این عمل توسط برخی یاخته های پرز صورت می گیرد.
گزینۀ )1(: متام الیه های لولۀ گوارش، دارای بافت پیوندی سس�ت هس�تند که نوعی بافت انعطاف پذیر اس�ت. از طرفی ریزپرزهای غش�ایی، تنها در الیه 
مخاط روده دیده می شوند. | گزینۀ )2(: اعصاب پیکری، تنها به ماهیچه های اسکلیت پیام می دهند اما در هیچ یک از الیه های رودۀ باریک، یاخته های مخطط اسکلتی دیده 

نمی شوند پس این اعصاب، اصاًل در رودۀ باریک وجود ندارند. | گزینۀ )3(: الیۀ زیرمخاط، موجب می شود مخاط به الیۀ ماهیچه ای بچسبد و بتواند روی آن بلغزد یا چین 
بخورد. این الیه در ساختار چین حلقوی شرکت دارد ولی در ساختار پرز دیده نمی شود.

موارد )ب(، )ج( و )ه ( نادرست هستند.141 13
انقباض و استراحت یک درمیان، مربوط به حرکات قطعه قطعه کننده است که در دو طرف تودۀ غذایی ایجاد شده ولی مانند حرکت کرمی منظم است )درستی الف(. تداوم 

این حرکات، باعث ریزتر شدن مواد غذایی )گوارش ماکنیکی( و مخلوط شدن بهتر آن ها با شیره های گوارشی )گوارش شیمیایی( می شود )درستی د(.
 موارد )ب(، )ج( و )ه ( در مورد حرکات کرمی هس�تند که یک حلقۀ انقباضی در پش�ت تودۀ غذاس�ت و باعث ورود تودۀ غذای درون حلق به مری می ش�ود )دقت کنید 

که حراکت کرمی در میزنای و در نتیجه در دستاگه دفع ادرار هم وجود دارد )نادرستی ج((.
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11 نکتۀ خیلی مهم در بررسی این تست، آن است که آنزیم های گوارشی، خود، از جنس پروتئین هستند و فارغ از اینکه پیش مادۀ آن ها چیست، توسط 8151
پروتئاز ها گوارش می یابند. آنزیم آمیالز، با اینکه در دهان و رودۀ باریک به گوارش کربوهیدرات ها می پردازد، گوارش خودش در معده و توسط پپسین صورت می گیرد. 

12B ترشح می کنند. یاخته های کناری غدد معده، عامل داخلی را به عنوان یک مادۀ ضروری در جذب ویتامین 
گزینۀ )2(: گوارش برخی پلی س�اکارید های رش�ته ای مانند نشاس�ته، در دهان آغاز می ش�ود اما وجود پرز، مخصوص رودۂ ابریک اس�ت. | گزینۀ )3(: آغاز 
گوارش شیمیایی نشاسته، به عنوان پلی ساکارید ذخیره ای گیاهان، در دهان رخ می دهد که فاقد چین و پرز می باشد. | گزینۀ )4(: کالژن نیز نوعی پروتئین است که معده 

گوارش شیمیایی آن را آغاز می کند. یاخته های غدد معده، هیچ کدام توانایی ترشح بیکربنات را ندارند بلکه یاخته  های حفره های معده این کار را انجام می دهند.
یاخته های پوشیش سطحی واقع در حفرۂ معده، مادۀ معدنی بیکربنات را ترشح می کنند که pH مادۀ مخاطی را برای مقابله با اسید معده باال می برد. دقت کنید 161 12

که بیکربنات، در صفرا که توسط کبد ساخته می شود و نیز در شیرۂ رودۂ ابریک که توسط پرز ها ساخته می شود، یافت می شود.
گزینۀ )1(: همان طور که گفته شد، این یاخته ها در حفرات معده هستند )نه غدد آن(. | گزینۀ )3(: ایجاد سد حفاظتی در معده، علیه اسید و آنزیم صورت 
می گیرد. از طرفی فاکتور داخلی، آنزیم نیس�ت و نقش تخریب گری روی مواد ندارد. | گزینۀ )4(: یاخته های ترش�ح کنندۀ پپس�ینوژن )نه پپس��ین(، یاخته های اصیل غدد 

معده هستند که معمواًل در بخش انتهایی آن واقع اند و با یاخته  های حفرات معده در تماس نیستند.
فقط مورد )ب( صحیح است. 171 11

الف نادرست است. یکی از محصوالت کبد، صفراست که با ورود به رودۀ باریک و همراه شدن با حرکات و آنزیم های روده، به گوارش لیپیدها می پردازد. 
ب درس�ت اس�ت. مواد حاصل از گوارش لیپیدها به  صفرا و حرکات مخلوط کنندۀ رودۀ باریک باعث ریزتر ش�دن چریب ها می ش�وند ولی آن ها را هیدرولیز نمی کنند. | 
ج نادرست است. توجه داشته باشید که لیپیدهای خون، یا در کبد و بافت  دستگاه لنفی وارد می شوند و نهایتًا از مجاری لنفی به سیاهرگ های زیرترقوه ای می ریزند. | 
چربی ذخیره می ش�وند و یا برای به مصرف رس�یدن، در کبد به ش�کل لیپوپروتئین )HDL یا LDL( درمی آیند. پس لیپوپروتئین ها در بافت های چربی ذخیره نمی شوند. | 

د نادرست است. دقت کنید که هر پرز روده، حاوی یک مویرگ لنفی ته بسته می باشد ولی هر چین روده ای تعداد بسیار زیادی پرز دارد. 
13 شروع مکانیسم گوارش شیمیایی غذا، در دهان و به کمک بزاق صورت می گیرد. تنظیم ترشح این ماده توسط پل مغزی )از بخش های ساقۀ مغز( رخ می دهد.181

گزینۀ )1(: در بخش های ابتدایی لولۀ گوارش یعنی دهان، حلق و ابتدای مری، به دلیل وجود ماهیچۀ اس�کلتی، بخش پیکری دس�تگاه عصبی محیطی نیز 
فعالیت دارد. | گزینۀ )2(: بافت هدف هورمون گاس�ترین، معده اس�ت اما هورمون س�کرتین بر پانکراس اثر می گذارد که جزء اندام های مرتبط با لولۀ گوارش اس�ت اما 

بخشی از لولۀ گوارش نیست. | گزینۀ )4(: هورمون های لولۀ گوارش، ارتباطی به هورمون های محرک هیپوفیزی ندارند.
همۀ موارد نادرست هستند. 191 14

 LDL و HDL ب دقت کنید که الف دقت کنید که انقباض ناکافی بندارۀ انتهای مری، س�بب ریفالکس و آس�یب مخاط مری می ش�ود )نه معده(. | 
د در بیماری کبد چرب، فقط  ج در سلیاک، یاخته های پوششی درون مخاط تخریب می شوند )نه زیرمخاط!(. |  مخصوص انتقال لیپیدها در خون هستند )نه لنف!(. | 

ذخیرۀ چریب یا تری گلیسرید در کبد زیاد شده است ولی فسفولیپید هم لیپیدی دارای اسید چرب است که در ایجاد این بیماری نقشی ندارد. 
در لولۀ گوارش، دو الیه ای که شبکۀ یاخته ای عصبی دارند، الیۂ ماهیچه ای و زیرمخاط هستند. شبکۀ یاخته های عصبی یا مستقل فعالیت می کند و یا تحت تأثیر 201 14

اعصاب خودمختار فعالیت آن تغییر می کند ولی اصاًل تحت تأثیر اعصاب پیکری که به ماهیچه های اسکلتی عصب می دهند، قرار نمی گیرد. 
گزینۀ )1(: در تش�کیل پرزه�ا، الی�ۀ مخ�اط و در تش�کیل چین ها، مخ�اط و زیرمخاط نق�ش دارن�د. | گزینۀ )2(: ماهیچه ها در الیۀ ماهیچ�ه ای قرار دارند 
)ن��ه زیرمخاط��ی(. اگ�ر هم رگ ها و ماهیچه های آن ها را در الیۀ زیرمخاطی در نظر گرفته اید، آن ها تحت تأثیر اعصاب خودمختار هس�تند )نه ش��بکۀ یاخته های عصبی!(. | 

گزینۀ )3(: الیۀ ماهیچه ای، یاخته های ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی ندارد ولی در زیرمخاط، تعدادی غدد وجود دارد که در شکل نای فصل 3 مشخص است. 

شبکۀ یاخته های عصبی، در انقباض ماهیچه های الیۀ ماهیچه ای، ترشح غدد در الیۀ زیرمخاطی و حتی ترشحات الیۀ مخاطی مؤثرند.

11 دقت کنید که گوارش پروتئین هایی که حاوی آمینواسید گلوتامات هستند و مزۀ لذیذ اومامی داشته اند، تحت اثر پپسین در معده آغاز می شود. بر 211
این اساس، فقط مورد )د( صحیح است.

ب نادرس�ت اس�ت. صورت س�ؤال در رابطه ب�ا معده بحث می کند ام�ا معده، ماهیچۀ اس�کلتی ندارد. |  الف نادرس�ت اس�ت. معده، پرز ندارد. | 
د درس�ت اس�ت. همۀ الیه های لولۀ گوارش، بافت  ج نادرس�ت اس�ت. ش�بکۀ عصبی، درون الیه های ماهیچه ای و زیرمخاطی قرار دارد )نه فقط ماهیچه ای!(. | 

پیوندی سست دارند و بعضی هورمون ها مثل یددارهای تیروئیدی در همۀ یاخته ها گیرنده دارند.
منظور س�ؤال هیدر می باش�د که یاخته های الیه درونی تاژک دار دارد. در این جانور، حفرۀ گوارش�ی، یک منفذ دارد و جریان مواد در کیس�ه یا حفرۀ گوارش�ی آن 221 12

دوطرفی می باشد یعنی مواد دفعی ناچارند از همان محلی که مواد غذایی وارد می شوند، خارج شوند. 
گزینۀ )1(: جانوران دارای حفرۀ گوارشی، از یک منفذ مشترک برای ورود و خروج غذا استفاده می کنند و در مثال هیدر می بینیم که با وجود حفرۀ گوارشی، 
گوارش درون یاخته ای نیز صورت می گیرد. | گزینۀ )3(: س�نگدان، در پرندۀ دانه خوار وجود دارد و به روده متصل اس�ت. در این جانور، معدۀ لوله ای را می بینیم و در واقع 
خود س�نگدان، بخش عقبی معده اس�ت. معدۀ این جانور باالی کبد واقع ش�ده اس�ت. | گزینۀ )4(: اتاقک الیه الیه، اشاره به هزارال دارد که بخشی از معدۀ نشخوارکنندگان 

است. در نشخوارکنندگان، ابتدا در سیرابی، گوارش آنزیمی توسط میکروب ها و بعد در شیردان، گوارش آنزیمی خود جانور صورت می گیرد.
همۀ موارد نادرست هستند.231 14

الف نادرس�ت اس�ت. در دهان، آمیالز فعالیت می کند که باعث می ش�ود نشاس�ته تا حدودی گوارش یابد ولی دقت کنید که این آمیالز را غدد بزایق 
ب  نادرست است. پس از ورود غذا به حلق و با حرکات کرمی آن، دریچۀ  تولید و ترشح کرده اند که بخش مرتبط با لولۀ گوارش هستند )نه قسمتی از لولۀ گوارش(. | 
ج نادرست است. برای رفع انقباض یک ماهیچه،  اپی گلوت حنجره پایین می رود. البته زبان کوچک قبل از آن ها باال رفته است و سپس غذا به حلق و مری می رسد. | 
د نادرست است. در حالت عادی،  ارسال پیام مهاری نیاز نیست بلکه فقط دستگاه عصبی، دیگر به آن پیام عصبی ارسال نمی کند و ماهیچه از انقباض خارج می شود. | 

کیموس وارد مری نمی شود چون برای اولین بار در معده تشکیل می شود.
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12B در 241 12B دارد. ویتامین  بزرگ ترین یاخته های غدد معده، یاخته های کناری هس�تند. فاکتور داخلی مترش�حه از این یاخته ها، نقش مهمی در جذب ویتامین  12
ساخت هماتوکریت )گویچه های قرمز( ضروری است.

گزینۀ )1(: دقت کنید که اگر به چین حلقوی روده اشاره می کرد، این گزینه درست بود، ولی چین های میکروسکویپ همان ریزپرزها هستند که فقط غشای 
 یاخته های پوششی مخاط هستند. | گزینۀ )3(: برخالف آنزیم های رودۀ باریک که به شکل فعال ترشح می شوند، سایر پروتئازهای لولۀ گوارش به صورت غیرفعال ترشح می شوند. | 

گزینۀ )4(: از لولۀ گوارش، معده و روده ها این ویژگی را دارند اما رودۀ بزرگ هورمون نمی سازد.

12 اول باید توضیح متن سؤال را ترجمه کنیم! 251
1 اندامی که برای گوارش لیپیدها به صفرا و شیرۀ پانکراس نیاز دارد، رودۀ ابریک است. 

2 اندامی که تخریب بیشتر میکروب های لولۀ تنفس را انجام می دهد، معده است.
3 اولین اندام جذب کنندۀ مواد در لولۀ گوارش، دهان با توانایی جذب اندک است.

خالصه سؤال: رودۀ باریک از نظر کدام مورد به معده شباهت دارد و از چه نظر با دهان تفاوت دارد؟
گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. مع�ده، هورم�ون گاس�ترین می س�ازد که بر ترش�ح اس��ید و آنزیم پپس�ینوژن مؤثر اس�ت و روده س�کرتین می س�ازد که این 
 هورم�ون ب�ر مق�دار ترش�ح بیکربن��ات از لوزالمعده به روده مؤثر اس�ت، پ�س از این نظ�ر متفاوتند. پیرامون تجزی�ه کربوهیدرات ها، ه�م دهان و ه�م روده در تجزیه آن ها 
 مؤثرن�د. پ�س از ای�ن نظ�ر تفاوت�ی ندارند بلکه مش�ابه هس�تند. | گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. هم معده و ه�م روده، توس�ط عوامل متع�ددی برخالف م�ری از دیواره و 
 مخ�اط خ�ود محافظ�ت زی�ادی می کنن�د )پ��س از ای��ن نظر ش��باهت دارن��د(. از طرف�ی رودۀ باری�ک برخ�الف دهان، فاق�د ماهیچۀ اس�کلتی ی�ا یاخته ه�ای مخطط 
 چندهس�ته ای می باش�د. | گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. هم معده )برای پپس��ینوژن ها( و هم روده )ب��رای پروتئازهای لوزالمع��ده( از این نظر که پروتئازه��ای غیرفعال 
 درون آن ه�ا فع�ال می ش�وند، مش�ابه هس�تند. در م�ورد ش�روع تجزیه پروتئین ه�ای غذای�ی می دانیم که از مع�ده آغاز می ش�ود. پس هم ده�ان و ه�م روده از این نظر 
 مش�ابه هس�تند و در ش�روع ای�ن کار نقش�ی ندارن�د. | گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. غ�دد رودۀ باری�ک بیکربنات ترش�ح می کنند ولی غ�دد معده برخ�الف حفرات آن 
 بیکربن�ات ترش�ح نمی کنن�د پ�س مع�ده و روده از این نظر متفاوت هس�تند )نه مش��ابه!(. در مورد بخ�ش دوم این گزینه دقت کنید که دهان ترش�ح هورم�ون ندارد ولی 
 ( )pH =8  روده با ترش�ح هورمون س�کرتین و به دنبال تأثیر آن روی لوزالمعده، ترش�ح بیکربنات به درون دوازدهه، در ایجاد محیط مناس�ب خنثی و تا حد کمی قلیایی 

برای عمل آنزیم ها مؤثر است. 
در رابطه با مهره داران بررسی شده در کتاب درسی، فقط مورد )د( درست است. 261 12

الف نادرس�ت اس�ت. وظیفۀ تسهیل فرایند آسیاب کردن غذا توسط سنگریزه ها در پرندۀ دانه خوار بر عهدۀ خود سنگدان است، نه روده که پس از آن 
ب نادرس�ت اس�ت. من که جانور مهره داری را نمی شناس�م که پیش معده داش�ته باشد. شما چطور؟  قرار دارد و می دانید که کبد در این پرندگان به روده هم راه دارد. | 
دوس�تان عزیزم! همیش�ه به متن س�ؤال توجه داشته باشید و بررسی کنید که آیا گزاره ای که خواندید، اصاًل در محدودۀ س�ؤال هست یا نه. ملخ یک جانور یب مهره است. | 
ج نادرس�ت اس�ت. بعد از اتاقک الیه الیه در نش�خوارکنندگان، ش��یردان قرار دارد که محل وارد عمل شدن آنزیم های گوارش�ی جانوری است. پیش از این، آنزیم های 
د درست است. در انسان، در انتهای رودۀ کور که  گوارش�ی باکتریایی عمل خود را انجام داده اند. )ش��یردان، محل عمل آنزیم های گوارش��ی خود جانور اس��ت.( | 

پیش از کولون باالرو قرار دارد، آاپندیس حضور دارد که اندامی از دستگاه لنفی است.
13 سؤال در مورد شبکۀ یاخته های عصبی روده ای موجود در بدن انسان است که از مری ات مخرج وجود دارند. از طرفی شبکۀ عصبی روده ای بر عملکرد 271

اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک اثری ندارد بلکه این دستگاه عصبی خودمختار است که بر شبکۀ عصبی روده ای مؤثر است.
گزینۀ )1(: ش�بکۀ یاخته ای عصبی )روده ای(، برخالف اعصاب خودمختار در دهان وجود ندارد. از مری تا مخرج وجود دارد. در نتیجه ش�بکۀ عصبی 
روده ای در ترش�ح لیزوزیم دهان نقش�ی ندارد )اما تمام غدد بدن تحت تأثیر اعصاب خودمختار هس��تند و غده های بزاقی هم نمونه ای از آن ها(. | گزینۀ )2(: طبق متن 
کتاب درس�ی، ش�بکۀ عصبی روده ای، یم تواند مس�تقل از اعصاب خودمختار فعالیت کند. | گزینۀ )4(: با توجه به اینکه ماهیچه های حلق و ابتدای مری اس�کلتی هستند، 

اعصاب پیکری بر انقباض آن ها مؤثرند ولی شبکۀ عصبی روده ای بر آن ها اثری ندارد. 
13 موارد )الف(، )ب( و )د( مدنظر می باشند. اندام هایی خارج از لولۀ گوارش که خون خود را مستقیم به قلب نمی ریزند، طحال و اپنکراس می باشند که 281

خون برگشتی از این اندام ها از راه سیاهرگ باب، ابتدا به کبد می رود.
ب درست اس�ت. پانکراس می تواند با تولید انسولین،  الف درس�ت اس�ت. در رابطه با پانکراس از راه تولید انس�ولین و گلوکاگون صحیح می باشد. | 
ج نادرس�ت اس�ت. دقت کنید منظور این عبارت کیس�ه صفرا اس�ت که خون خود را مستقیمًا به قلب  بر جذب گلوکز هر اندامی از جمله اندام های لنفی مؤثر باش�د. | 

د درست است. در رابطه با طحال که محل از بین بردن گویچه های قرمز به وسیلۀ ماکروفاژهاست، صحیح می باشد. می ریزد! | 
11 از بین چهار گروه اصلی مواد آلی، برحس�ب متن کتاب، انواع مختلف پروتئین ها و کربوهیدرات ها فاقد فس�فر هس�تند. گوارش کربوهیدرات ها در 291

دهان آغاز شده و گوارش پروتئین ها در معده آغاز می شود. دهان فاقد بنداره ای در ابتدای خود است و معده هم در ساختار خود، بندارۀ ابتدایی ندارد. همان طور که گفتیم، 
بنداره ای که در ابتدای معده قرار دارد، مربوط به ساختار انتهای مری است )درستی گزینۀ )1((.

گزینۀ )2(: همان ط�ور ک�ه ب�ه ی�اد داری�د و در فعالیت های کتاب درس�ی هم اش�اره ش�د، لوگول، معرِف نشاس��ته اس�ت. مح�ل آغاز گوارش نشاس�ته، 
 ده�ان اس�ت اما مولکول های نیتروژن دار که ش�امل پروتئین ها و نوکلئیک اس�یدها می ش�وند، به ترتیب در معده و روده، آغاز گوارش ش�یمیایی خ�ود را تجربه می کنند. | 
گزینۀ )3(: پیوند هیدروژنی را در پروتئین ها و نوکلئیک اس�یدها پیدا می کنیم اما گروهی از نوکلئیک اس�یدها مانند mRNA و rRNA، فاقد این نوع پیوند هس�تند اما متام 
پروتئین ها از ساختار دوم خود تا ساختار نهایی، حاوی پیوندهای هیدروژنی می باشند. بنابراین فقط دربارۀ پروتئین ها صحبت می کنیم که گوارش آن ها در معده شروع می شود. 

 تولید گاسترین از ویژگی های معده است که بر خود این اندام تأثیر می گذارد و برخالف سکرتین که از روده ترشح می شود، بر روی یاخته های پانکراس، گیرنده ای ندارد. | 
گزینۀ )4(: برای رد این گزینه کافی است بدانیم که گوارش کربوهیدرات ها در دهان آغاز می شود و در دهان، اندکی جذب هم داریم )نه اینکه اصالً نداشته باشیم(. از طرفی 

مولکول های زیستی چندرشته ای، برخی پروتئین ها، دنا و تری گلیسریدها هستند.
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14 یک یاختۀ انسان، از سه بخش اصلی غشا، سیتوپالسم و هسته به وجود آمده است. در بین آن ها مادۀ وراثتی در هسته و سیتوپالسم )راکیزه( وجود 10301
دارد. پس فقط غشا، فاقد مادۀ وراثتی است که بزرگ ترین مولکول آن پروتئین ها هستند که در ساختار خود فسفر ندارند.

گزینۀ )1(: پوش�ش دوالیۀ منفذدار، ویژۀ هس��ته اس�ت که در درون و در سطح غشای آن مواد مختلفی دیده می شوند. برای رد این گزینه کافی است دقت 
کنید که فقط رنا و پروتئین، روی دنا دارای رمز وراثتی می باشند )مثالً فسفولیپید غشای آن روی دنا، رمز وراثتی ندارد(. الزم به تذکر است که هیچ بخشی از یاختۀ فعال 
 کبدی نمی تواند همواره پوشش دوالیۀ منفذدار داشته باشد. چون این نوع پوشش که از ویژگی های هسته است، در هنگام تقسیم یاخته ای از مرحلۀ پرومتافاز ناپدید می شود. | 
گزینۀ )2(: نفوذپذیری انتخابی، غش��ا را برای ما تداعی می کند. از طرفی یاخته، دارای س�ه بخش غش�ا، سیتوپالس�م و هس�ته اس�ت که همگی حاوی غشا می باشند )پس 
بخش فاقد غشایی نداریم(. | گزینۀ )3(: کیسه های حاوی آنزیم های تجزیه ای، ویژگی کافنده تن یا لیزوزوم در سیتوپالمس است ولی قسمت دوم از وظایف هسته می باشد.

یاختۀ )الف(، یاختۀ کناری اس�ت که HCl و عامل داخیل ترش�ح می کند. یاختۀ )ب(، یاختۀ اصیل نام دارد و آنزیم های 311 14
12B درون رودۀ باریک جذب می شود )نه درون معده  معده را ترشح می کند. دربارۀ کارکرد عامل داخلی اشتباه نکنید. ویتامین 
12B به یاخته های رودۀ ابریک ضروری است )نادرستی گزینۀ )4((. و به واسطۀ یاختۀ کناری(. عامل داخلی برای ورود ویتامین 

گزینۀ )1(: پپس�ینوژن ترش�ح ش�ده توس�ط یاخت�ۀ اصلی، با اثر کلریدریک اس�ید مترش�حه از یاخت�ۀ کناری به 
 پپس�ین تبدی�ل می ش�ود و به تجزیۀ پروتئین ه�ا می پردازد. پس ه�ر دوی این یاخته ه�ا در مقدار تجزیۀ پروتئی�ن نقش دارند. | 
گزینۀ )2(: موادی که از یاختۀ اصلی به فضای معده ترش�ح می ش�وند، آنزیم هس�تند پس ماهیت آلی دارند ولی از یاختۀ کناری، 
اس�ید معدنی HCl نیز به درون معده ترش�ح می ش�ود. | گزینۀ )3(: برخی مواد حاصل از واکنش های درون یاخته )متابولیس��می( 
2CO حاصل از تنفس یاخته ای به خون می ریزند و همان طور که می دانید، خون معده ابتدا به س�یاهرگ باب وارد ش�ده و  مثل 

به کبد می رود و بعدًا در نهایت به قلب وارد می شود.
14 دستگاه گوارش متشکل از لولۀ گوارش و اندام های مرتبط است. در این خصوص، تنها مورد )ب( صحیح می باشد.321

الف نادرس�ت اس�ت. معده، تنها بخش کیسه ای ش�کل لولۀ گوارش اس�ت ولی مانند هر یاختۀ زندۀ دیگری در بدن، توانایی تنظیم میزان سوخت وساز 
 خ�ود )از راه تجزی��ۀ لگوک��ز( را در اث�ر هورمون ه��ای تیروئی��دی دارد. )دقت کنید که کیس��ه صفرا که آن هم بخش کیس��ه ای اس��ت، در لول��ۀ گوارش قرار نگرفته اس��ت.( | 
ب درست است. جدا از معده که بخشی از لولۀ گوارش است، کیسۀ صفرا نیز اندامی کیسه ای است که درون لولۀ گوارش طبقه بندی نمی شود. از این اندام کیسه ای، 
ج نادرست است. شبکه های یاخته های  یک مجرا خارج شده که با یک مجرا از پانکراس همراه گشته و با هم یکی می شوند و محتویات خود را به دوازدهه می ریزند. | 
عصبی، در دیوارۀ لولۀ گوارش از مری ات مخرج کش�یده ش�ده اند بنابراین در دهان و حلق این ش�بکه ها دیده نمی ش�وند اما می توانیم در حلق، حرکات کرمی را ببینیم که در 
د نادرست است. بندارۀ پیلور، مرز بین فضای معده و روده است. هورمون های گاسترین و سکرتین به ترتیب در معده  ابتدای بخش غیرارادی بلع ایجاد می شوند. | 
و روده تح�ت تأثی�ر ش�بکۀ یاخته های عصبی تولید می ش�وند. دومین الیۀ لولۀ گوارش از بیرون، همان الیۂ ماهیچه ای اس�ت که نورون های ای�ن الیه باعث تنظیم و انجام 

حرکات می شوند. چون الیۀ ماهیچه ای فاقد غده می باشد، ترشح هورمون از الیۀ مخاطی ولی تحت کنترل شبکۀ یاخته های عصبی موجود در الیه زیرمخاطی می باشد.
13 از کیسۀ صفرا یک مجرا به دوازدهه وارد می شود که با یک مجرا از پانکراس مشترک است. اما لوزالمعده یک مجرای دیگر هم دارد که مستقل از مجرای 331

صفراوی است. در صورت انسداد مجرای مشترک، همچنان بخشی از مواد ساخته شده درون لوزالمعده می توانند از مجرای مستقل دیگری وارد شوند )نادرستی گزینۀ )3((.
گزینۀ )1(: در بیماری سلیاک، پروتئین گلوتن می تواند باعث از بین رفتن ریزپرزها و حتی پرزهای روده )محل گوارش نهایی پروتئین ها( شود. می دانید 
که پروتئین ها همیش�ه نیتروژن دارند. | گزینۀ )2(: مغز اس�تخوان های متعددی، در بدن به تولید گویچه های قرمز می پردازند که در صورت مش�کل در یاخته های کناری، 
، تولید گویچه های قرمز هم با مشکل مواجه می شود. | گزینۀ )4(: از نقش یاخته های برون ریز روده  12B به واسطۀ اختالل در ترشح فاکتور داخلی و عدم جذب ویتامین 
در تجزیۀ مواد آگاه هس�تیم اما از نقش یاخته های درون ریز چطور؟ یاخته های درون ریز، می توانند ترش�ح کنندۀ س��کرتین باش�ند که نهایتًا باعث ورود بیشتر بیکربنات از 
لوزالمعده به روده می ش�ود و محیط روده را خنثی و حتی کمی قلیایی می کند. تمام آنزیم های فعال در فضای رودۀ باریک، نیاز به این pH در محیط دارند تا فعالیتش�ان به 

درستی انجام بپذیرد. بنابراین، یاخته های درون ریز بعد از پیلور می توانند بر تجزیۀ تمام گروه های آلی و مواد غذایی درون روده مؤثر باشند.
12 دقت کنید که در اثر ورود غذا به حلق و انتقال آن، راه بینی و نای، به ترتیب با باال رفتن زبان کوچک و پایین آمدن برچاکنای بس�ته می ش�وند. در 341

حقیقت راه انتقال هوا متوقف می شود. ولی عاملی که تنفس را متوقف می کند، مرکز عصیب بلع در بصل النخاع با اثر بر مرکز تنفسی در این اندام است. 
گزینۀ )1(: بزاق، عامل مهمی در س�المت و دفاع از دهان به عنوان بخش�ی از لولۀ گوارش اس�ت. مرکز مغزی تنظیم کنندۀ ترش�ح بزاق، پل مغزی اس�ت اما 
برجستگی های چهارگانه در مغز میانی دیده می شوند. از طرفی انعکاس های دفاعی بلع و سرفه نیز با مرکزیت بصل النخاع هستند. | گزینۀ )3(: از شکل غده های بزاقی درمی یابیم 
که بزرگ ترین غدد بزاقی، غدد بناگویش است. مجرای این غدد در امتداد دندان های ردیف ابال کشیده شده است و نزدیک دندان های آخر، خاتمه می یابد. | گزینۀ )4(: شبکۀ 
عصبی در الیۀ ماهیچه ای و زیرمخاطی دیده می ش�ود. الیه های حلقوی و مورب از هر دو طرف در مجاورت ش�بکۀ عصبی قرار دارند )الیۀ حلقوی از س��وی دو ماهیچۀ دیگر و 
الیۀ مورب از یک سو، با شبکۀ عصبِی داخِل الیۀ حلقوی و از سوی دیگر، با شبکۀ عصبِی خارِج زیرمخاط مجاورت دارد(. هیچ یک از این دو الیه به صفاق و مخاط متصل نیستند.

فقط مورد )د( نادرست است.351 12
الف درست است. بخشی از دستگاه گوارش انسان که مراحل پایانی گوارش در آن صورت می گیرد، همان رودۀ ابریک است. رودۀ باریک، محل گوارش 
ب درست است. در دستگاه گوارش انسان، اندامی که  نهایی پروتئین ها با آزادسازی آمینواسید و محل گوارش نهایی کربوهیدرات ها با آزادسازی مونوساکارید است. | 
آنزیم های آن، س�بب تولید صفرا می ش�وند، کبد اس�ت. کبد هیچ مجرای مشترکی با لوزالمعده )اندام تولید هورمون انس��ولین( ندارد و داشتن مجرای مشترک، مربوط به 
ج درست است. در دستگاه گوارش انسان، اندام هایی که آنزیم پروتئاز غیرفعال وارد مجرای لولۀ گوارش می کنند،  کیسۀ صفرا است که در تولید صفرا نقشی ندارد. | 
معده )با ترش��ح پپس��ینوژن( و لوزاملعده هس�تند. تجزیه پلی  س�اکاریدها در درون معده و لوزالمعده صورت نمی گیرد. این کار در دهان و رودۀ باریک توس�ط آمیالز دهان و 

لوزالمعده صورت می گیرد. )توجه کنید که مواد درون لولۀ گوارش به داخل پانکراس نمی روند بلکه آنزیم های پانکراسی به روده وارد می شوند پس تجزیۀ مواد غذایی در خود 
د نادرست است. بخشی از دستگاه گوارش که برای اولین بار، مدفوع را به صورت جامد درمی آورد، رودۀ بزرگ است. با اتساع راست روده  لوزالمعده صورت نمی گیرد.( | 

)نه رودۀ بزرگ( انعکاس دفع به راه می افتد و راست روده سبب شروع فرایند دفع ارادی می شود. )براساس متن کتاب نباید راست روده را بخشی از رودۀ بزرگ بدانیم.( 
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14 محل اصلی جذب غذا در ملخ، معده است ولی محل جذب غذا، در انسان، گوسفند )نشخوارکننده( و پرندۀ دانه خوار، رودۀ باریک است. 361
گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. قس�مت اول در مورد حش�راتی مثل ملخ با چش�م مرکب اس�ت که روده به لوله های مالپیگی متصل اس�ت )نه معدۀ آن که 
جذب غذا دارد(. | گزینۀ )2(: نادرست است. آغاز گوارش توسط آنزیم های خود گوسفند )که قبل از دو نایژۀ اصلی آن یک انشعاب نایژۀ سوم برای شش راست دارد( 
در شیردان است )نه رودۀ باریک که جذب غذا دارد(. | گزینۀ )3(: نادرست است. محل تشکیل کیموس در انسان، معده است )نه رودۀ باریک!(. )انسان بیشترین قدرت 
یادگیری و چین خوردگی قشر مخ را دارد.( | گزینۀ )4(: درست است. رودۀ ابریک پرندۀ دانه خوار )که کیسه های هوادار متعدد در مجاور شش ها دارد(، از طریق مجرایی به 

کبد راه دارد و پس از سنگدان قرار گرفته که یعنی به آن هم متصل است.
13 از بین عبارت های داده شده، )الف(، )ب( و )د( صحیح هستند. در آزمون ها و در هنگام مواجهه با این تیپ تست ها سعی کنید که براساس گزینه ها 371

جلو بروید. گاهی الزم نیست همۀ عبارات را بخوانید.
الف درس�ت اس�ت. کبد، آمونیاک را از خون می گیرد و از ترکیب آن با کربن  دی اکس�ید، اوره را می س�ازد. بخش اعظم این اندام در سمت راست بدن 
قرار دارد. در طول لولۀ گوارش فقط در معده، الیۀ ماهیچه ای مورب دیده می ش�ود که بندارۀ این اندام )بندارۀ پیلور( نیز در س�مت راس��ت واقع اس�ت. آاپندیس از اندام های 
لنیف می باش�د که در انهتای بخش ابتدایی رودۀ بزرگ )رودۀ کور( یافت می ش�ود و آن هم در نیمۀ راس��ت بدن دیده می ش�ود )توجه کنید که بنداره ای که به معده باز می شود، 

ب درست است. شش سمت چپ، به دلیل وجود  بندارۀ انتهای مری اس��ت و جزء معده نمی باش��د(. بنابراین تمام موارد این عبارت، در س�مت راست قرار دارند. | 
قلب، کوچک تر از ش�ش س�مت راس�ت است. بنابراین شش بزرگ تر، شش سمت راست است. کلیۀ راس�ت به دلیل وجود کبد، پایین تر از کلیۀ دیگر قرار گرفته و قسمت 
ج نادرست است.  اعظم کبد هم در س�مت راس��ت مش�اهده می ش�ود. پس هر دوی این ها برخالف طحال که در سمت چپ واقع است، در سمت راس��ت قرار دارند. | 
انتهای مری، به سمت چپ در زیر دیافراگم مایل می شود پس بندارۀ انتهای مری در نیمۀ چپ بدن قرار دارد. کولون افقی از سمت راست شروع شده و در سمت چپ تمام 
می شود و کلیۀ چپ که فاصلۀ بیشتری تا مثانه دارد، میزنای طوالنی تری دارد. اما حتمًا به این نکته توجه داشته باشید که بندارۀ ابتدای معده، عبارت درسیت نیست چون 
در معده فقط یک بنداره مش�اهده می ش�ود که آن هم در انتهای آن اس�ت. بنداره ای که قبل از معده قرار دارد، درون مری اس�ت و نام آن هم بندارۀ انتهای مری است. | 
د درست است. مجرای لنفی چپ قطورتر از مجرای لنفی راست است و معده که ترشح کنندۀ گاسترین می باشد، عمدتًا در سمت چپ قرار دارد. از طرفی بخش عمدۀ 
لوزالمعده در سمت چپ و زیر معده دیده می شود که با توجه به شکل کتاب، سمت چپ، مجرای مرکزی آن فاقد انشعاباتی با قطر مشابه مجرا است ولی در سمت راست 

به چند مجرا منشعب می شود. 
13 دقت کنید که جذب، در دهان و معده هم صورت می گیرد که در صورت جذب در دهان، همانند جذب لیپیدها، مواد جذب شده ابتدا به کبد وارد 381

نمی شوند )چون لیپیدها از ابتدا وارد خون نمی شوند، برخالف سایر مواد غذایی، ابتدا به کبد نمی روند(. 
گزینۀ )1(: به طور مثال می توانید ابتال به بیماری سلیاک را در نظر بگیرید. | گزینۀ )2(: گلوتن، پروتئینی است که می تواند در جذب مواد در لولۀ گوارش 
اختالل به وجود آورد، همچنین می تواند در رویان گندم در حال رویش نیز سبب آزادسازی آمینواسید شود. | گزینۀ )4(: آب می تواند در معده و دهان همانند رودۀ بزرگ 

و کوچک جذب شود.
14 در ای�ن گزین�ه بای�د به ارتباط چاقی و مصرف زیاد کلس�ترول در ایجاد LDL باال دقت کنید که در س�نین باالی 40 س�الگی می تواند س�بب دیابت 391

نوع 2 ش�ود. در این بیماری با وجود انس�ولین مناس�ب، فرد مبتال به دیابت یا مرض قند بوده و دفع گلوکز از ادرار وی زیاد می ش�ود ولی تجزیۀ چربی افزایش و pH خون 
آن ها کاهش می یابد. 

گزینۀ )1(: ترش�ح بیکربن�ات از لوزالمع�ده، تحت تأثیر هورمون س��کرتین مترش�حه از رودۀ ابری��ک صورت می گیرد که این هورمون از س�یاهرگ خروجی از 
رودۀ باری�ک به س�وی س�یاهرگ باب می رود )ن��ه از معده!(. | گزینۀ )2(: اف�رادی که رژیم غذایی پرچرب دارند، احتمال رس�وب چربی در مجرا و کیس�ۀ صفراوی و ایجاد 
 س�نگ کیس�ه صفرا دارند. در این حالت با کمبود ورود صفرا به دوازدهه، اس�ید معده خنثی نمی ش�ود و عمل آنزیم ها در رودۀ باریک دچار مشکل می شود )نه در معده!(. | 
گزینۀ )3(: قسمت اول این گزینه در مورد بصل النخاع است ولی تجزیۀ نشاسته توسط آنزیم آمیالز بزاق صورت می گیرد. همان طور که می دانید ترشح اشک و بزاق تحت 

کنترل پل مغزی می باشد )نه بصل النخاع!(.
11 همۀ موارد به نادرستی عبارت فوق را تکمیل می کنند.401

الف بخشی از لولۀ گوارش در انسان که گوارش شیمیایی اکتین های پروتئینی را آغاز می کند، معده است )معده محل آغازین گوارش پروتئین هاست(.   
از طرفی بخشی از لولۀ گوارش که گوارش شیمیایی گلیکوژن را آغاز می کند، روده است )رودۀ باریک محل آغازین گوارش کربوهیدرات هایی غیر از نشاسته است(. خالصه 
این مورد این است که معده برخالف رودۀ باریک، غددی با توانایی ترشح بیکربنات دارد که عبارتی نادرست است. )ترشح بیکربنات در معده توسط غده ها صورت نمی گیرد 
ب بخش�ی از لولۀ گوارش که گوارش ش�یمیایی پلی ساکارید ذخیره ای سیب زمینی )نشاسته( را آغاز می کند دهان است. از طرفی بخشی که  و در حفرات دیده می ش��ود.( | 
گوارش شیمیایی سلوالز )نوعی آنزیم پروتئینی( را آغاز می کند، معده است. خالصۀ این مورد؛ دهان برخالف معده بخش تحت کنترل اعصاب خودمختار ندارد. می دانیم 
که این مورد نیز نادرست است. )با اینکه ماهیچه های دهان از اعصاب خودمختار عصب نمی گیرند، غده های بزاقی و سرخرگ ها مرتباً از این دستاگه در حال دریافت پیام 
ج مونوساکارید یک مونومر است و مونومر گوارش نمی شود و این مورد اساسًا نادرست است. |   هستند و نمی توان گفت این سیستم هیچ تأثیری بر دهان ندارد.( | 
د گوارش نوکلئیک اسیدها به عنوان مادۀ وراثتی در رودۀ باریک آغاز می شود. از طرفی، رودۀ ابریک، بخشی از لولۀ گوارش است که در آن گوارش کالژن ها )نوعی پروتئین( 

به اتمام می رسد. پس این عبارت نادرست است چون قید برخالف در مورد دو چیز یکسان غلط است. 
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13 به طور مثال، گویچه های قرمز از اکسیژن دریافتی خود استفاده نمی کنند و تنها آن را جابه جا می کنند چون گویچه های قرمز فاقد راکیزه و تنفس هوازی می باشند.11
گزینۀ )1(: طبق متن کتاب صحیح می باشد. | گزینۀ )2(: افزایش بیش از حد کربن دی اکسید، سبب اسیدی شدن خون و اختالل در فعالیت پروتئین ها 
از جمله پروتئین های دفاعی ش�ده و در طی این عمل می تواند همانند افزایش طوالنی مدت کورتیزول، سیس�تم ایمنی را تضعیف می کند. | گزینۀ )4(: الزم اس�ت مطالب 

درون فعالیت ها را هم بلد باشید. محلول برم تیمول بلو، در مجاورت با کربنیک اسید ایجاد شده توسط کربن دی اکسید بازدم، از آبی به رنگ زرد درمی آید.
11 تنها مورد )ج( درست است.21

الف  نادرس�ت اس�ت. منظور عبارت، پرندگان می باش�ند که کارایی تنفس باالیی بین مهره داران، آن هم به دلیل عمل پرواز دارند. در پرندگان، بیش�تر 
ب نادرست است. دقت کنید حلزون هم تنفس ششی دارد که بی مهره بوده و فاقد سازوکار  حجم دستگاه تنفسی را کیسه های هوادار تشکیل می دهند )نه شش ها!(. | 
ج درس�ت اس�ت. منظور دوزیستان ابلغ اس�ت که هوا را با پمپ فشار مثبت و از طریق ماهیچه های دهان و حلق )از بخش های  تهویه ای مثبت یا منفی می باش�د. | 
د نادرست است. دقت کنید در همۀ جانداران، گازها به شکل محلول مبادله می شوند  لولۀ گوارش( وارد شش هایشان می کنند. این جانوران قلبی سه حفره ای دارند. | 

اما در کرم پهن، ساختار یا دستگاه ویژه ای برای تبادل گازها وجود ندارد.
منظور از گذرگاه مشترک غذا و هوا، حلق می باشد که بعد از آن قسمت اول نای به نام حنجره قرار دارد. برچاکنای درپویش است که مانع ورود غذا به داخل نای می شود.31 14

گزینۀ )1(: نایژه های اصلی، اولین مجرایی هستند که وارد شش می شوند )نای وارد شش نمی شود (. | گزینۀ )2(: نایژک ها، فاقد غضروف هستند. این 
گزینه معرف بینی است که پوسِت نازِک مودار دارد )هیچ کدام در مورد نای نبودند(. | گزینۀ )3(: در بخش هادی، مجرای دارای ویژگی تنگ و گشاد شدن، انیژک ها هستند 
که فاقد حبابک های تنفسی و غضروف می باشند. این بخش در ابتدای نای قرار ندارد؛ همچنین دیوارۀ حنجره، کاماًل غضروفی است )پس نمی تواند فاقد غضروف باشد(.

14 )الف(: پل مغزی و )ب(: بصل النخاع را نشان می دهد.41
گزینۀ )1(: درست است. دفاع غیراختصاصی در همۀ جانوران دیده می شود. بصل النخاع مرکز سرفه 
و عطس�ه اس�ت که از مکانیسم های خط اول دفاع غیراختصاصی هستند. همچنین پل مغزی در ترشح اشک و بزاق 
نقش دارد که با داش�تن لیزوزیم، باز هم در خط اول در دفاع غیراختصاصی نقش دارند. | گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. 
بصل النخاع در مغز ماهی، زیر مخچه )مرکز تنظیم تعادل( قرار دارد. | گزینۀ )3(: درست است. پل مغزی در مغز گوسفند، 
پایین تر از اپی فیز است. | گزینۀ )4(: نادرست است. پل مغزی با اثر بر بصل النخاع می تواند مدت زمان دم را تنظیم 
کن�د و ای�ن به معنای تنظیم میزان هوای جاری اس�ت )نه هوای مرده!(. میزان هوای م�رده، فقط به قطر و حجم 

مجاری تنفسی بستگی دارد.
14 منظور صورت سؤال، پستانداران نشخوارکننده ای مثل گاو و گوسفند می باشد. در بریدن تکه ای از شش، زبری لبۀ انیژه ها را به دلیل وجود غرضوف 51

می توان از رگ ها تشخیص داد )نای هیچ اگه در شش وارد نمی شود (.
گزینۀ )1(: با دمیدن به شش ها، فقط ویژگی کشسانی شش ها را می توان مشاهده کرد. | گزینۀ )2(: در شش گوسفند، قبل از دو نایژۀ اصلی، یک انشعاب 
سومی به سمت شش راست )که شش بزرگ تر است( می رود. | گزینۀ )3(: غضروف های نایژه برخالف نای، در ابتدا به صورت حلقۀ کامل و سپس به صورت قطعه قطعه 

است، در حالی که غضروف های نای همواره به صورت C شکل می باشند.
14 فقط مورد )ب( عبارت را به درستی تکمیل می کند.61

O2 را به کمک مویرگ ها در دستگاه گردش خون بسته انجام می دهد. |  الف نادرست است. کرم خاکی در سراسر سطح بدن، تنفس پوستی دارد که انتقال 
ج نادرست است. مویرگ  ب درست است. ماهی ها، تنفس آبششی با رشته ها و کمان محافظ دارند که در تیغه های آبششی، مویرگ آبشیش آن، فاقد بخش سیاهرگی است. | 
د نادرست است.  پوس�تی تبادل کنندۀ گازهای تنفس�ی با محیط، در کرم خاکی و دوزیس�تان وجود دارد ولی فقط دوزیستان ابلغ حاوی پمپ فشار مثبت تهویه ای می باشند. | 

شش ها حاوی کیسۀ حبابکی هستند، که فقط در برخی بی مهرگان مانند نرم تنانی مثل حلزون دیده می شود ولی طناب عصبی پشیت ویژۀ همۀ مهره داران است.
وجود حبابک های قرار گرفته در رو یا در انتهای نایژک های مبادله ای، نش�ان دهندۀ ش�روع بخش مبادله ای )غیرهادی( دس�تگاه تنفس اس�ت. از طرفی هوای 71 13

مرده به هوایی اطالق می شود که به بخش مبادله ای نمی رسد؛ بنابراین آخرین نایژکی که حاوی هوای مرده است، آخرین نایژک بخش هادی یا همان نایژک انتهایی است. 
این نایژک برخالف نایژک مبادله ای فاقد حبابک است.

گزینۀ )1(: هر نوع نایژکی، همواره تنها مجرای تنفسی بدون غضروف است. نایژک های اولیه و انتهایی هر دو از بخش هادی دستگاه تنفسی هستند )تنها 
نایژکی که مربوط به بخش هادی نمی باشد، نایژک مبادله ای است(. | گزینۀ )2(: نایژه ها اولین بخشی از مجاری تنفسی هستند که وارد شش می شوند و سپس انشعاب 
می یابند )در حقیقت مجاری درون ش��ش، متش��ل از نایژه ها تا نایژک های مبادله ای می باش��ند (. | گزینۀ )4(: نایژه های انش�عاب یافته از نایژه های اصلی، اولین 
نایژه هایی هس�تند که در ش�ش به وجود آمده اند که همانند نایژه های اصلی  فاقد کیس�ۀ حبابکی می باش�ند. کاًل باید دقت کنید که نایژه و نایژک های مختلف در شش ها 

وجود دارند ولی فقط نایژک مبادله ای واجد حبابک می باشد.
14 منظور، نشخوارکنندگان دارای معدۀ چهارقسمتی هستند که معدۀ واقعی آن ها شیردان با قدرت تولید آنزیم گوارشی می باشد. شیردان در ارتباط با 81

هزارال بوده که شکل اتاقکی الیه الیه دارد. گوارش میکروبی در این گروه از پستانداران در سیرایب آغاز می شود که قبل از شیردان قرار دارد، پس می توان گفت که گوارش 
میکروبی نشخوارکنندگان قبل از گوارش آنزیمی جانور انجام می شود.

گزینۀ )1(: لوله های تنفس�ی بن بس�ت، ویژۀ نایدیس حش�رات اس�ت که آنزیم های گوارش�ی این جانوران )مثل ملخ( از معده و کیسه های معده به بخش 
ابتدایی ت�ر یعن�ی پیش مع�ده وارد می ش�وند. | گزینۀ )2(: در ملخ، غدد بزاقی که بزاق دارای آمیالز را تولید می کنند، در زیر چین��ه دان قرار دارند. از طرفی در ملخ، می توان 
گفت روده در دفع مواد دفعی نقش دارد، زیرا لوله های مالپیگی مواد زائد را به روده ترشح می کنند. | گزینۀ )3(: در پرندۀ دانه خوار، کبد در زیر معده قرار گرفته است که 

در این جانور، سنگدان در عقب معده لوله ای شکل، قرار دارد. این بخش در آسیاب کردن غذا نقش دارد.
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منظور، هوای ابیق مانده اس�ت که جزء ظرفیت تام ش�ش ها اس�ت اما جزئی از ظرفیت حیاتی )قابل کنترل توس��ط ماهیچه ها( نیست. این هوا همواره در شش ها 91 13
باقی می ماند و سبب بازماندن همیشیگ حبابک ها و تبادل گاز می شود )حتی در فاصلۀ بین دو تنفس و پس از بازدم(.

گزینۀ )1(: هوای ابیق مانده، فقط با ایجاد سوراخ غیرعادی در قفسۀ سینه خارج می شود. | گزینۀ )2(: هوای ذخیرۀ دمی، بازدمی، جاری و مردۀ آن در این 
دو ظرفیت مش�ترک هس�تند، ولی فقط هوای مرده در مجاری تنفس�ی هادی باقی می ماند. | گزینۀ )4(: این گزینه در مورد هوای ذخیرۀ بازدمی در هنگام بازدم عمیق که 

دیافراگم )میان بند( گنبدی شده و این هوا را خارج می کند )نه داخل( رد می شود. 
11 فقط مورد )الف( عبارت داده شده را به درستی تکمیل می کند.101

الف درس�ت اس�ت. ماهیچه های جلوی تیروئید، از نوع گردین هس�تند که به هنگام دم عمیق منقبض می ش�وند، دم عمیق با ورود هوای ذخیرۀ دمی،   
ب نادرس�ت است. انبساط قفسۀ سینه، به معنای افزایش اندازه آن به هنگام دم است. از طرفی  ظرفیت حیاتی پس از  س�بب پر ش�دن ظرفیت تام شش ها می شود. | 
ج نادرس�ت اس�ت. تبعیت شش ها از حرکات قفسۀ سینه در دم و بازدم مؤثر است ولی فقط با انجام بازدم، مقدار  یک دم عمیق و با یک بازدم عمیق خارج می ش�ود. | 
د نادرست است. ماهیچه های تنفسی زیر دیافراگم، همان ماهیچه های شکمی هستند. انقباض این ماهیچه ها هنگام بازدم عمیق  هوای درون شش ها کاهش می یابد. | 

است که فشار مایع جنب به بیشترین مقدار می رسد تا هوا از درون شش ها خارج شود )دقت کنید که بین دو الیۀ جنب، هوا وجود ندارد(.
12 با بریدن قس�متی از ش�ش، می توان س�وراخ هایی را در مقطع آن مشاهده کرد که همان مقطع عرضی سرخرگ، س�یاهرگ و نایژه ها هستند. همۀ این 111

اجزاء، در جابه جایی گازهای تنفسی بدن، دخالت دارند. نایژه ها در بازدم با ارسال هوا به بیرون بدن و در دم با ورود هوا به حبابک ها نقش دارند. همچنین رگ ها در انتقال 
گاز تنفسی در کل بدن مؤثرند. 

گزینۀ )1(: در تم�ام ای�ن اندام ها، می توان بافت پیوندی را در دیواره مش�اهده کرد. | گزینۀ )3(: هم�ۀ این موارد، توانایی تولید اینترفرون نوع 1 را در هنگام 
 آلوده شدن به ویروس دارند. همچنین مخاط نایژه ها می تواند لیزوزیم ترشح کند و یاخته های دیوارۀ رگ ها هم در شرایطی مثل التهاب، می توانند پیک شیمیایی ترشح کنند. | 

گزینۀ )4(: این مورد در رابطه با سیاهرگ ها نادرست است زیرا دیوارۀ مستحکمی ندارند.
14 در افراد س�یگاری، یاخته های مژک دار دس�تگاه تنفس�ی از بین رفته اند و به همین علت، سرفه س�عی در بیرون راندن مواد دفعی دارد و راه مؤثرتری 121

برای آن ها می باشد )سیاگر سبب افزایش حراکت این مژک ها نمی شود (. 
گزینۀ )1(: پرده ه�ای صوت�ی، از چین خوردگ�ی مخ��اط حنج�ره ب�ه س�مت داخل ایجاد می ش�وند ک�ه در هنگام عب�ور هوا س�بب تولید صدا می ش�وند. | 
گزینۀ )2(: ارتع�اش تاره�ای صوتی حنجره، در هنگام ابزدم صورت می گیرد که دیافراگم به حالت اس�تراحت و گنبدی ش�کل درمی آی�د. | گزینۀ )3(: هوا و مواد خارجی، در 
س�رفه، از راه دهان و در عطس�ه از راه بینی و دهان خارج می ش�وند. دقت کنید که در هر دو انعکاس، دهان مجرای خروج مواد می باش�د. )بصل النخاع که بخش��ی از ساقۀ 

مغز می باشد مرکز انعاکس عطسه و سرفه است.(

با انقباض ماهیچۀ دیافراگم، ماهیچه های بین دنده ای خارجی و ماهیچۀ باالی قفس�ۀ س�ینه یعنی ماهیچۀ گردنی، دم عمیق آغاز شده و حجم قفسۀ سینه افزایش 131 11
می یابد. در این حالت فشار هوای درون شش ها به کمترین میزان خود می رسد.

گزینۀ )2(: ماهیچه ه�ای ش�کمی، در زی�ر دیافراگ�م در ب�ازدم عمی�ق ب�ه انقب�اض درمی آین�د ک�ه در ای�ن حال�ت، دیافراگم در حال اس�تراحت اس�ت. 
 در حقیق�ت هی�چ گاه انقب�اض هر دوی این ه�ا را به طور هم زمان نداریم. | گزینۀ )3(: خاصیت کشس�انی ش�ش ها، در ابزدم نقش دارد که در این هنگام فش�ار هوای درون 
 ش�ش ها رو ب�ه افزای��ش می باش�د. | گزینۀ )4(: با اتم�ام بازدم عمیق، فقط ه�وای باقی مانده در ش�ش ها وجود دارد. دقت کنید که در بازدم، فش�ار هوای درون ش�ش ها 

زیاد می شود تا هوا خارج شود.
13 دی�وارۀ ن�ای، از داخل به خارج ش�امل الیه های مخاط�ی، زیرمخاطی، غضروفی ماهیچ�ه ای و پیوندی 141

خارجی می باشد. با توجه به شکل مقابل، بخشی از نای که فاقد غضروف است و ماهیچه دارد، از پشت به مری متصل است. 
یاخته های ماهیچه ای نای، از نوع ماهیچۀ صاف و دوکی شکل و تک هسته ای هستند.

گزینۀ )1(: غدد ترشحی، در الیۀ زیرمخاطی وجود دارند. مخاط نای از خارج به زیرمخاط متصل است که غضروف 
در مخاط وجود ندارد. | گزینۀ )2(: منظور، الیۀ زیرمخاطی است که از خارج به الیۀ غضروفی متصل است. این غضروف ها مجرای 
 ن�ای را همیش�ه ب�از نگه می دارند ولی دقت کنید که یاخته های اس�توانه ای م�ژک دار، در مخاط نای وجود دارند )ن��ه در زیرمخاط!(. | 
گزینۀ )4(: منظور الیۀ غرضویف ماهیچه ای است که مادۀ زمینه ای بافت غضروفی آن از نوع سست نمی باشد و حالت نیمه جامد دارد.

13 موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرس�ت هس�تند. در انس�ان، بخش مبادله ای دستگاه تنفس، با حضور اجزای کوچکی به نام حبابک آغاز می شود. نایژکی 151
را که روی آن حبابک وجود دارد، نایژک مبادله ای می گویند. نایژک مبادله ای، در انتهای خود به س�اختاری ش�بیه خوش�ه انگور ختم می ش�ود که از اجتماع حبابک ها پدید 

آمده است. هریک از این خوشه ها را یک کیسۀ حبابکی می گوییم. 
الف  نادرس�ت اس�ت. یاختۀ درش�ت خوار، آخرین خط ایمنی در دس�تگاه تنفس اس�ت که در س�ایر بخش های بدن نیز وجود دارد. این یاخته ها جزء 
ب نادرست است. نایژک مبادله ای، مژک دار است و می دانیم به دلیل پیدایش  یاخته های دیوارۀ حبابکی طبقه بندی نمی شوند بلکه مربوط به دستگاه ایمین هستند. | 
ج نادرس�ت اس�ت. همه )نه برخی( یاخته های بیگانه خوار حبابکی، منشأ  حبابک های مجزای تنفس�ی در س�طح این نایژک، نام نایژک مبادله ای را  بر آن قرار داده اند. | 
د درس�ت اس�ت. یاخته های دیوارۀ حبابک، دو نوع هستند، یاختۀ نوع اول یا همان یاختۀ سنگ فرشی تک الیه و یاخته نوع دوم. می دانیم که همۂ  مونوس�یتی دارند. | 

یاخته های غیرسنگ فرشی )نوع دوم(، عامل سطح فعال ترشح می کنند.
A 14: دم عادی، B: دم عمیق، C: بازدم عمیق، D: بازگشت از حداکثر بازدم به سطح هوای پیش از شروع دم عادی را نشان می دهد.161

گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. برای بازگش�ت از حداکثر بازدم به س�طح هوای پیش از دم عادی، باید ماهیچه های شکمی که برای 
بازدم عمیق منقبض شده بودند به حالت استراحت برگردند. در نتیجه طول نوار روشن و طول خود سارکومر آن ها باید افزایش یابد )ولی طول 
نوار تیره و خود پروتئین ها تغییر نمی کند(. | گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. برای مثال، ماهیچه های بین دنده ای خارجی در دم عادی نقش دارند اما در 
تماس با الیۀ خارجی جنب نیس�تند. | گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. ماهیچه های گردنی، در دم عمیق نقش دارند و همانند ماهیچه ذوزنقه ای به 
س�طح باالیی ترقوه متصل اند. | گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. هوایی که در بازدم عمیق به عنوان ذخیرۀ بازدمی، از بینی خارج می شود، اکسیژن 

کمی دارد. در حالی که سرخرگ پشتی ماهی اکسیژن زیادی دارد.
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CO2 ب�ا آب و ایجاد171 CO2 خون، توس�ط آنزیم کربنی�ک انیدراز پروتئینی ص�ورت می گیرد که با خاصیت کاتالیزوری، س�بب ترکیب  انتق�ال بیش�ترین مق�دار  11

کربنیک اسید می شود. سپس این اسید در گویچۀ قرمز تجزیه شده و بیکربنات حاصل از آن، به پالسما وارد شده تا به صورت محلول به سمت شش ها برود.
O2 محلول، درون گویچه ه��ای قرمز یا همان  گزینۀ )2(: کمتری�ن مق�دار انتق�ال اکس�یژن در پالمسا )خوناب(، ب�ه صورت محلول صورت می گی�رد )
، در هموگلوبین موجود در خون به�ر محل اتصال یکس�انی دارند )نه در پروتئین های پالس��ما(. |  O2 CO و   خون به��ر ق��رار نمی گی��رد (. | گزینۀ )3(: دق�ت کنی�د ک�ه 

گزینۀ )4(: توجه کنید که کربنیک انیدراز، مسئول ترکیب کربن دی اکسید و آب است و هیچ ارتباطی با اتصال گازهای تنفسی به هموگلوبین ندارد.

13 در هنگام ابزدم عمیق، حجم هوای درون ش�ش ها به کمرتین مقدار می رس�د که ماهیچه های بین دنده ای داخیل منقبض هس�تند. در حالت انقباض 181
ماهیچۀ اسکلتی، یون های کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی آن ها وارد تارچه شده تا پروتئین های اکتین و میوزین روی هم بلغزند )فصل 3 یازدهم(.

گزینۀ )1(: در هنگام ابزدم، بین دو الیۀ پردۀ جنب کمرتین فاصله وجود دارد و فش�ار مایع جنب در حداکرث حالت خود قرار دارد. | گزینۀ )2(: منظور این 
عبارت، در هنگام دم عمیق است که ماهیچه های بین دنده ای خارجی، ماهیچه های گردنی و دیافراگم منقبض هستند. | گزینۀ )4(: در هنگام دم عمیق، مقدار هوای درون 

شش به بیشرتین حد خود می رسد که در این حالت فاصلۀ دو الیۀ پردۀ جنب به حداکرث رسیده و فشار مایع درون آن به حداقل می رسد.
موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند.191 13

الف نادرس�ت اس�ت. هیچ یاخته ای در حبابک تنفس�ی مژک ندارد. این مورد گفته اس�ت که بعضی از یاخته های دس�تگاه تنفس انس�ان که مژک دارند،   
ب نادرس�ت اس�ت. منظور از همۀ یاخته های دس�تگاه تنفس انس�ان که  س�ورفاکتانت ترش�ح می کنند. در حالی که می دانیم هیچ یاخته سورفاکتانت س�ازی مژک ندارد. | 
جزء مخاط تنفس�ی هس�تند، یاخته های پوشش�ی و آستر پیوندی می باش�د. می دانیم که یاخته های آستر پیوندی، مژک ندارند و مادۀ مخاطی نمی س�ازند. این مورد به دلیل به 
 کار بردن صفت مژک دار بودن برای همۀ یاخته های موجود در مخاط نادرس�ت اس�ت )همچنین از ش��ل برمی آید که برخی یاخته های پوشش��ی مخاط نیز، مژک ندارند(. | 
ج نادرست است. ماکروفاژها توانایی حرکت دارند و در حبابک ها قرار گرفته اند ولی این یاخته ها جزء دستگاه تنفس نیستند بلکه جزء یاخته های دستگاه ایمنی هستند. | 
د درست است. یاخته هایی در دستگاه تنفس انسان که به علت مصرف دخانیات از بین می روند، یاخته های مژک دار مخاط تنفسی هستند که مسلمًا همگی مژک دار هستند. 

ب�ا توجه به ش�کل )1(، نایژۀ اصلی س�مت راس�ت کوتاه تر و قطورت�ر از نایژۀ 201 13
دیگر می باشد.

گزینۀ )1(: با توجه به شکل )2(، باالترین قسمت شش ها، از فوقانی ترین 
قسمت جناغ در سطح باالتری قرار گرفته است. | گزینۀ )2(: با توجه به شکل )2(، فقط 
 چند دنده که پایین تر هستند، با غضروف مشترک به جناغ و نیمه پایینی آن وصل هستند. | 
گزینۀ )4(: با توجه به ش�کل )2(، نازک ترین قس�مت جناغ پایین ترین قسمت در مجاور 

دیافراگم است.
غضروف های Cشکل یا نعل اسبی را، تنها در انی مشاهده می کنیم. در انسان، نای دو انشعاب در انتهای خود در قفسۀ سینه ایجاد می کند که به نام نایژه های 211 14

اصلی شناخته می شوند و پس از طی مسیری کوتاه، وارد شش ها می شوند.
گزینۀ )1(: دستگاه تنفس، از بینی )پس از پوست مودار( تا انتهای نایژک مبادله ای، مخاط مژک دار دارد ولی قابلیت تنظیم میزان هوای ورودی و خروجی 
دس�تگاه تنفس، فقط مربوط به س�اختار انیژک ها می باش�د )چون غضروف ندارند( و س�ایر بخش ها مثل نای در آن بی تأثیرند. | گزینۀ )2(: بیین، یکی از قس�مت هایی است 
ک�ه م�ادۀ مخاط�ی دارد ک�ه این ماده، مانع ورود ناخالصی ها به بخش مبادله ای می ش�ود اما این عضو از بدن، در سرتاس�ر خود، مخاط م�ژک دار ندارد چون در بخش های 
 ابتدایی، دارای مو اس�ت. | گزینۀ )3(: در نزدیکی س�طح درونی بینی، ش�بکه ای وس�یع از رگ هایی با دیوارۀ نازک وجود دارد که هوا را گرم می کنند اما گذرگاه ماهیچه ای 

هوا و غذا، حلق است.
در انتهای نایژک مبادله ای، کیس�ه های حبابکی دیده می ش�وند که س�اختاری خوشه مانند دارند. هر کیس�ۀ حبابکی، متشکل از چندین حبابک کنار هم است که 221 14

یاخته های نوع اول آن ها، یاخته های پوشش�ی هس�تند که گازهای تنفس�ی از آن ها عبور می کنند و یا وارد خون و یا از خون خارج می ش�وند. برای تس�هیل تبادل گازها، این 
یاخته ها با یاخته های پوششی دیوارۀ مویرگ غشای پایۀ مشترک دارند )درستی گزینۀ )4((.

گزینۀ )1(: نایژک مبادله ای، جدا از کیس�ه حبابکی خوش�ه مانند که در انتهای خود دارد، می تواند حبابک های مجزا هم بر روی خود داش�ته باش�د اما آگاه 
باشید که این حبابک ها دیگر ساختاری همچون خوشۀ انگور ندارند. در حقیقت هر حبابک آن، مانند یک حبۀ انگور مجزا از هم هستند. | گزینۀ )2(: گفتیم که هر ساختار 
خوش�ه مانند، از چندین حبابک تش�کیل شده اس�ت و نه یک حبابک )اون طوری که دیگه خوشه نبود!(. | گزینۀ )3(: یاخته های بیگانه خوار، به عنوان خط دفاعی دوم بدن 
در سراس�ر بدن وجود دارند که البته در الیه های بافتی مجاری می توانند وجود داش�ته باش�ند )نه درون مجرا! مثالً به یاد دارید که نوع دارینه ای و ماستوس��یت ها می توانند در 

این بخش ها فراوان باشند )فصل 5 یازدهم((.

همۀ موارد به جز مورد )الف(، دربارۀ یاخته های نوع دوم دیوارۀ حبابک ها اندرس��ت هس�تند. این یاخته ها با ترش�ح س�ورفاکتانت، کشش سطحی الیۀ نازک آب را 231 13
کاهش می دهند.

الف درس�ت اس�ت. براس�اس متن کتاب درسی، این یاخته ها بس��یار کمرت از یاخته های نوع اول هستند و ش�کل کاماًل متفاویت نسبت به آن ها دارند. |   
ب نادرس�ت اس�ت. نوزادانی که تازه متولد می شوند، مقادیر کمی س�ورفاکتانت دارند و کافی نبودن این ماده، باعث بروز مشکل در تنفس آن ها )زجر تنفسی( می شود. 
ج نادرس�ت اس�ت. یاخته های درش�ت خواری که در حبابک ها مش�اهده   توج�ه داش�ته باش�ید که ای�ن ماده در این ن�وزادان وجود دارد اما مقدار آن، کافی نیس�ت. | 
د نادرس�ت اس�ت. س�اخته نش�دن   می ش�وند، اص�اًل ج�زء یاخته ه�ای دی�وارۀ حباب�ک طبقه بن�دی نمی ش�وند و ارتباطی هم به ترش�ح عامل س�طح فعال ندارند. | 

س�ورفاکتانت ب�ه مق�دار کافی، موجب دش�واری در تنفس نوزادان می ش�ود اما حتمًا می دانید که جنین درون ش�کم مادر، ش�ش های فعال با ق�درت وارد کردن هوا ندارد 
 و ت�ا وقت�ی ک�ه آنجاس�ت، نی�ازی هم به این م�اده ندارد چون اکس�یژن و غذای مورد نیاز را از س�یاهرگ بند ن�اف دریافت می کند و به س�رخرگ های بند ن�اف نیز مقدار 

2CO تحویل می دهد. زیادی 
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13 بافت احاطه کنندۀ شش ها، از نوع پیوندی است. مایع درون فضای بین دو الیۀ پردۀ جنب )و نه بافت دربرگیرنده(، فشار کمتری از جو دارد و باعث 241
نیمه باز ماندن شش ها در حین بازدم می شود.

گزینۀ )1(: بیشتر حجم شش ها را کیسه های حبابکی اشغال کرده اند. این کیسه ها به شش ها خاصیت اسفنج گونه می دهند. | گزینۀ )2(: نایژه ها و نایژک ها، 
فاقد غضروف های نعل اسبی هستند )این غضروف ها ویژۀ نای می باشند(. این مجاری تنفسی، بافت ماهیچۀ صاف نیز دارند که می توانند میزان ورود و خروج هوا را تا 
حدی تنظیم کنند. انقباض ماهیچه های صاف تحت فرمان دستگاه عصبی خودمختار صورت می گیرد. | گزینۀ )4(: مویرگ های شش، حبابک ها را احاطه کرده اند و ساختار 

تار عنکبوت مانندی پدید آورده اند. دقت کنید که در فصل 2 یازدهم یم خوانید که گیرنده های درد، در رسخرگ ها و گیرنده های دمایی در برخی سیاهرگ های بزرگ وجود دارند. 
در اثر انقباض ماهیچه های گردنی، هوای ذخیرۀ دیم وارد ش�ش ها می ش�ود که از سایر حجم های تنفیس )نه ظرفیت تنفسی!( مقدار حجم بیشتری دارد که حدود 251 13

3 لیتر می باشد.
 گزینۀ )1(: این هوا، حجم ابیق مانده است و تبادل گازها در فاصلۀ بین دو تنفس را ممکن می سازد. | گزینۀ )2(: ظرفیت تام، شامل ظرفیت حیاتی و حجم 
باقی مانده اس�ت پس تمام ظرفیت حیاتی درون ظرفیت تام قرار دارد. هوای مرده هم که در بخش هادی باقی می ماند و به بخش مبادله ای نمی رس�د، درون هر دوی این 

ظرفیت های تام و حیاتی، جا می گیرد. | گزینۀ )4(: در اثر انقباض ماهیچه های شکمی، هوا طی بازدم عمیق، از بدن خارج می شود و وارد بدن نمی شود. 
لطفًا به شکل مقابل خیلی خوب دقت کنید!261 12

گزینۀ )1(: نادرس�ت است. طول رش�ته های آبششی کمان ها 
تقریب�ًا ب�ا ه�م برابر اس�ت. | گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. طبق ش�کل صحیح 
می باشد. | گزینۀ )3(: نادرست است. با توجه به شکل، به هر کمان آبششی، 
بیش از یک ردیف رشتۀ آبششی متصل است و دو سرخرگ ورودی و خروجی 
با خون تیره و روش�ن دارد. | گزینۀ )4(: نادرست است. همواره جهت حرکت 
خون در همۀ تیغه ها، رشته ها و کمان های آبششی هر سمت بدن ماهی یکسان 

است و با جریان آب متفاوت است. 

 با توجه به ش�کل مقابل، قطر هر رش�تۀ آبشش�ی، هرچه از کمان 
آبششی دورتر می شود، کمتر می شود. 

با انقباض ماهیچه های ش��کمی )زیر دیافراگم( برای کمک به تنفس، قطعًا عمل ابزدم عمیق رخ داده اس�ت که در این صورت با نزدیک ش�دن دو الیۀ جنب به 271 14
یکدیگر، فشار مایع جنب به حداکرث می رسد. 

 گزینۀ )1(: خروج هوای جاری در بازدم، با اس�تراحت دیافراگم )جدا کنندۀ قفس��ۀ س��ینه از ش��کم( اس�ت )نه انقباض!(. | گزینۀ )2(: انقباض ماهیچه های 
بین دنده ای داخلی، سبب خروج هوای ظرفیت حیاتی می شود. | گزینۀ )3(: انقباض ماهیچه های گردنی )متصل به ترقوه(، سبب دم عمیق می شود )نه بازدم عمیق(. 

سؤال در مورد مجاری بخش هادی دستگاه تنفس است.281 13
 گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. هیچ مجرایی در بخش هادی روی خود حبابک ندارد. | گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. نایژه های اصلی و انش�عابات نایژه ای، 
نایژک های اولیه و نایژک انتهایی، تمام آن ها بخش هایی از قس�مت عملکردی هادی تنفس�ی هس�تند که درون ش�ش ها قرار دارند. می دانیم که نایژه ها برخالف نایژک ها، 
غضروف دارند. | گزینۀ )3(: درست است. این گزینه به حنجره اشاره دارد که دو عمل مهم آن در تنفس، باز نگه داشتن مسیر و داشتن برچاکنای است. همان طور که در 
این گزینه اشاره شده  است، حنجره سبب شکل دهی به صداهای صوتی نمی شود بلکه شکل دهی به صدا با عمل لب و دهان صورت می گیرد. | گزینۀ )4(: نادرست است. 

حلق گذرگاهی ماهیچه ای می باشد که از مجاری هادی تنفسی است. درپوشی برای جلوگیری از ورود غذا به نای، مربوط به حنجره است )نه حلق!(. 

در هنگام حداکثر ظرفیت تام، اگر انقباض ماهیچه های شکمی رخ بدهد، بازدم عمیق رخ خواهد داد که طی آن، حجم ذخیرۀ دمی، هوای جاری و حجم ذخیرۀ 291 11
بازدمی که مجموعًا می شود ظرفیت حیاتی، خارج می شود. 

 گزینۀ )2(: خ�روج ه�وای ج�اری بازدم�ی، مع�ادل ابزدم عمی��ق اس�ت و انقب�اض ماهیچه ه�ای ش�کمی و بین دن�ده ای داخل�ی در آن مؤث�ر اس�ت. | 
گزینۀ )3(: اگر بعد از انقباض ماهیچه های بین دنده ای داخلی، که مربوط به بازدم عمیق اس�ت، دیافراگم منقبض ش�ود و عامل اصلی دم باشد )یعنی دم عادی(، حجم 
جاری را وارد ش�ش هایمان کرده ایم و حجم ذخیرۀ دمی وارد ش�ش ها نش�ده  اس�ت پس ظرفیت تام هم تکمیل نشده است. | گزینۀ )4(: اگر بعد از ورود هوای جاری دمی، 
ماهیچۀ بین دنده ای داخیل )نه خارجی( و ش�کمی فعال ش�وند، بازدم عمیق رخ می دهد. در این حالت، فقط هوای باقی مانده را در ش�ش ها خواهیم داشت. استفاده از کلمه 

ماهیچه بین دنده ای خارجی موجب نادرستی گزینۀ مذکور شده است. امکان ندارد ماهیچۀ بین دنده ای خارجی و ماهیچۀ شکمی با هم منقبض شوند.
11 تنها مورد )د( صحیح است. منظور صورت سؤال، کرم خایک و دوزیستان می باشد )دقت کنید که ستارۀ دریایی مویرگ ندارد(. همۀ این جانوران توانایی 301

بازجذب برخی مواد از بدن به خون و مویرگ های خود را دارند.
ب دقت کنید، کرم خاکی فاقد استخوان در اسکلت خود بوده و همچنین چون بی مهره است، فاقد دفاع اختصاصی و لنفوسیت های B و T می باشد. |  الف و 

ج دقت کنید گویچه های قرمز در بسیاری از پستانداران، هسته و سایر اندامک های خود را از دست داده اند )نه دوزیستان و کرم خاکی!(.

در کیسه های حبابکی، به  ازای هر حبابک، تعداد زیادی مویرگ های احاطه کننده وجود دارد. پس در هر شرایطی تعداد مویرگ ها از حبابک ها بیشتر می باشد.311 13
گزینۀ )1(: طبق ش�کل کتاب درس�ی، یاخته های پوشش�ی نوع اول حبابک، می توانند از درشت خوارها بزرگ تر باشند. | گزینۀ )2(: ضخامت غشای پایه در 
بیشتر نقاط یک الیه و در برخی نقاط دوالیه می باشد پس می تواند در یک حبابک متفاوت باشد. | گزینۀ )4(: هر دو نوع یاخته تشکیل دهندۀ دیوارۀ حبابک جزء یاخته های 

پوشیش به شمار می روند و از یک نوع بافت اصیل با شکل های متفاوت تشکیل شده اند.
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14 کمتری�ن فاصل�ۀ جناغ از س�تون مهره ها، پ�س از پایان فرایند ابزدم عمیق اتفاق می افتد، پس از آن، دم )چه ع��ادی چه عمیق( صورت گرفته که با 16321
تغییر طول در ماهیچه های بین دنده ای خارجی همراه است اما دقت کنید طول پروتئین های انقباضی اکتین و میوزین دچار تغییر طول نمی شوند! )فصل 3 یازدهم(.

گزینۀ )1(: دقت کنید که در س�ؤال، ابزدم عمیق اتفاق افتاده اس�ت که فاصلۀ جناغ تا س�تون مهره ها به کمرتین حالت رسیده است. پس از آن، باید عمل 
دم صورت بگیرد که فقط اگر دم عمیق رخ دهد، ظرفیت حیاتی کامل می ش�ود )به قید به طور حتم در س��ؤال دقت کنید(. | گزینۀ )2(: ماهیچه های گردنی برای دم عمیق به 

انقباض درمی آیند )نه بازدم عمیق!(. | گزینۀ )3(: در بازدم عمیق، بیشرتین فشار مایع جنب وجود دارد )نه منفی ترین حالت!(.
12 عبارات )ب( و )د( صحیح هس�تند. منظور صورت س�ؤال، حنجره می باش�د که در بخش ابتدای نای و باالی غدۀ تیروئید می باش�د.331

ب درست اس�ت. حنجره، در باالی تیروئید قرار دارد و تیروئید با  الف نادرس�ت اس�ت. برچاکنای، درپویش در ابتدای حنجره اس�ت )نه بنداره!(. | 
ج نادرست است. حنجره، در ابتدای نای قرار دارد )نه برعکس!(. |   ترشح هورمون های تیروئیدی )یددار( بر تنظیم سوخت وساز همۂ یاخته های بدن تأثیر می گذارد. | 
د درس�ت اس�ت. تنباکو، می تواند در حنجره س�بب ایجاد رسطان ش�ود و به دنبال آن لنفوس�یت های خطوط دفاعی، یاخته های س�رطانی را با مرگ برنامه ریزی ش�ده 

از بین می برند.
14 بصل النخ�اع و پ�ل مغ�زی، دو مرک�ز اصلی تنظیم تنفس هس�تند. هیپوتاالموس ک�ه مرکز تولید هورمون ضدادراری اس�ت، به پل مغ��زی نزدیک تر 341

می باشد. پل مغزی، به صورت غیرمستقیم و بدون اثر بر ماهیچه تنفسی، دم را خاتمه می دهد. در حقیقت پل مغزی پیام خاتمۀ عمل دم را به بصل النخاع ارسال می کند 
تا این مرکز پیامی برای عمل دم به ماهیچه ها نفرستد. 

گزینۀ )1(: ه�م پ�ل مغ�زی و ه�م بصل النخاع، در تنظیم فعالیت های دس�تگاه گردش خ�ون مؤثرن�د. | گزینۀ )2(: مرکز بلع، در بصل النخاع می باش�د. | 
گزینۀ )3(: پل مغزی، در انعکاس ترشح بزاق و بصل النخاع در انعکاس سرفه و عطسه مؤثر است که هر دو با آنزیم لیزوزیم یا خروج مواد در خط اول دفاعی بدن مؤثرند.

11 ماهیچه های ش�کمی در بازدم عمیق منقبض می ش�وند و یاخته های ماهیچه ای دیافراگم حین دم منقبض شده و کوتاه می شوند. دقت کنید که ورود 351
بیش از حد هوا به درون مجاری تنفسی، در دم عمیق بوده که ممکن است پس از آن بازدم عمیق رخ دهد )به علت و معلول دقت کنید(. 

گزینۀ )2(: در دم، با جلو رفتن قفس�ۀ س�ینه، ماهیچه های بین دنده ای خارجی از نخاع فاصله می گیرند و در بازدم، حجم قفس�ۀ سینه کاهش و حجم شکم 
زیاد می ش�ود. هر دو مورد می تواند حاصل پیام های بخش هایی از بصل النخاع و پل مغزی باش�د که در س�اقۀ مغز قرار دارند که بصل النخاع س�بب دم و پل مغزی س�بب 
خاتمۀ دم و شروع بازدم می شود. | گزینۀ )3(: هرگاه خون از کربن دی اکسید اشباع شود، ابزدم صورت گرفته و در صورت رفع نشدن مشکل، بازدم های پی درپی صورت 
می گیرد که سبب افزایش سرعت تنفس در دقیقه می شود پس هر دو حالت می توانند حاصل اشباع شدن خون از کربن دی اکسید باشند )اکهش فاصلۀ دیافراگم تا قلب 
در حین بازدم و با گنبدی ش��دن دیافراگم صورت می گیرد(. | گزینۀ )4(: دقت کنید هم حجم باقی مانده و هم حجم هوای مرده، به ترتیب به اندازۀ ش�ش ها و مجاری 

تنفسی بستگی دارند که با افزایش سن و رشد فرد و بزرگ شدن شش ها و مجاری تنفسی، هردو افزایش پیدا می کنند.
انقباض دیافراگم، در دم معمولی و عمیق اتفاق می افتد که اسپیروگرام می تواند هوای جاری یا هوای ذخیرۀ دمی را ثبت کند که هر دو جزء ظرفیت حیاتی اند.361 14

 گزینۀ )1(: هوای ذخیرۀ دمی، با دم عمیق و انقباض ماهیچۀ گردنی به همراه دیافراگم و بین دنده ای خارجی وارد ش�ش ها می ش�ود ولی دقت کنید که در 
دم معمولی نیز انقباض ماهیچۀ بین دنده ای خارجی یا همان ماهیچه های باالبرندۀ قفس�ۀ س�ینه صورت می گیرد. | گزینۀ )2(: پس از دم، دیافراگم از حالت انقباض خارج 
می شود. در این زمان، ممکن است که حجم ذخیرۀ بازدمی ثبت شود ولی امکان هم دارد که در حال یک بازدم معمولی باشد و هوای جاری ثبت شود. | گزینۀ )3(: در این 

گزینه باید دقت می کردید که هوای باقی مانده، اصاًل توسط اسپیروگرام ثبت نمی شود.
13 منظور از صورت س�ؤال، حجم های ذخیرۀ دمی، جاری و حجم ذخیرۀ بازدمی می باش�د که برای جابه جایی نیاز به انقباض ماهیچه های بین دنده ای و 371

یا گردنی دارند. این ماهیچه ها در قسمت باالی دیافراگم قرار گرفته اند و قطعًا با انقباض آن ها، طول سارکومرهایشان کوتاه می شود.
 گزینه های )1( و )4( در رابطه با ابزدم عمیق و هوای ذخیرۀ بازدمی نادرست هستند و در مورد گزینۀ )2( دقت کنید که هوای باقی مانده نیز در ظرفیت تام وجود دارد.

11 یکی از ویژگی های آشکار در بسیاری از جانوران، نفس کشیدن می باشد )متن آغازین فصل را از قلم نیندازید(.381
گزینۀ )2(: تمام جانوران، اکسیژن را به شکل محلول دریافت کرده و مصرف می کنند )نه صرفاً بسیاری از آن ها!(. | گزینۀ )3(: این عبارت فقط مربوط 

به برخی جانوران مانند کرم پهن می باشد. | گزینۀ )4(: این عبارت در رابطه با متام جانوران این مورد صدق می کند.
12 در ستارۀ دریایی، برجستگی های پوستی و در قورباغۀ بالغ، پوست و شش ها که سطح تنفسی را تشکیل می دهند گازهای تنفسی را مبادله می کنند.391

گزینۀ )1(: در تنفس نایدیس�ی، رگ ها نقش�ی در انتقال گازهای تنفس�ی ندارند )دقت کنید که این جانوران مویرگ و س��یاهرگ ندارند ولی سرخرگ دارند(. | 
 گزینۀ )3(: تنف�س پوس�تی ع�الوه ب�ر دوزیس�تان در کرم خاکی که هرمافرودیت اس�ت و توانایی تولید دو نوع گامت را دارد نیز مش�اهده می ش�ود )فص��ل 7 یازدهم(. | 
گزینۀ )4(: دوزیس�تان بالغ نیز به کمک ش�ش ها تنفس می کنند و در دوران نوزادی در آب زندگی می کنند. همچنین پس�تانداران آبزی مثل دلفین نیز ش�ش دارند اما در 

آب زندگی می کنند.
CO2 کمتری در 401 CO به هموگلوبین، اکسیژن کمتری به هموگلوبین ها متصل می شود. در نتیجه واکنش تنفس هوازی کاهش یافته و مقدار  در صورت اتصال  13

بدن تولید می شود. در این صورت فعالیت کربنیک انیدراز نیز کم می شود. 
، در بدن انسان به صورت محلول در پالسما منتقل می شود. | گزینۀ )2(: گویچۀ قرمز، سرشار از هموگلوبین است  2CO 2O و  گزینۀ )1(: مقدار کمی از 
)نه اینکه هرکدام فقط یک همولگوبین داش��ته باش��د(. | گزینۀ )4(: یون بیکربنات در رگ مجاور هر قس�متی از بدن، وقتی از گویچۀ قرمز وارد پالس�ما ش�د، در خون منتقل 

2CO از بیکربنات جدا شده تا با بازدم از بدن خارج شود.  می شود تا به شش ها برسد ولی فقط در رگ مجاور شش ها، 

سخن مؤلف: انسان ها همگی وقت تلف می کنند و بی دقتی می کنند ولی انسان های بزرگ در لحظات و روزهای تأثیرگذار، کمتر بی دقتی می کنند و وقت کمتری تلف می کنند.
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13 دقت کنید که دهلیز راست، همانند دهلیز چپ می تواند خون را از شش ها دریافت کند. زیرا شش ها نیز همانند سایر اندام های بدن خون تیره دارند 11
که باید به دهلیز راست آورده شود. از طرفی فقط دهلیز چپ است که یک دسته تار از شبکۀ هادی قلب به آن وارد می شود.

گزینۀ )1(: لنف پای راس�ت، همانند لنف پای چپ، در نهایت، به مجرای لنفی چپ می ریزد و س�پس در نهایت وارد س�یاهرگ زیرترقوه ای چپ می شود. | 
گزینۀ )2(: پوس�تک گیاهان، از جنس لیپید اس�ت و مواد حاصل از گوارش آن، جذب لنف ش�ده و به مجرای لنفی چپ می ریزد. س�پس مجرای لنفی چپ، از پش�ت قلب 
عبور می کند و به س�یاهرگ زیرترقوه ای چپ تخلیه می ش�ود.)با بررسی دقیق ش��ل متوجه موقعیت قرارگیری قلب و لنف به هم می شوید.( | گزینۀ )4(: بزرگ سیاهرگ 
زبرین، جلوی انش�عاب راس�ت س�رخرگ ششی اس�ت. دقت کنید که کربن  دی اکسید بافت قلب، به وسیلۀ س�یاهرگ کرونری به دهلیز راست آورده می شود و این رگ به 

هیچ یک از دو بزرگ سیاهرگ وارد نمی شود.
س�ه نوع رگ خونی ای که در بدن دیده می ش�ود، س�رخرگ، مویرگ و س�یاهرگ هستند. در تست های مشابه دقت داشته باش�ید که اگر صرفًا به رگ اشاره شده 21 13

بود، رگ های لنفی را هم در نظر بگیرید. مویرگ ها دیوارۀ نازک و جریان خون کند دارند و برخی از آن ها می توانند در ابتدای خود بنداره داش�ته باش�ند. در واقع بنداره های 
دستگاه گردش خون، فقط در ابتدای برخی مویرگ ها قرار دارند، پس هر رگی که بنداره دارد، مویرگ خونی است و ویژگی مذکور را دارد. 

گزینۀ )1(: منظور، رسخرگ ها هستند که نسبت به سیاهرگ های هم قطر، خاصیت کشسانی بیشتری دارند ولی بیشرت سرخرگ ها در برش عرضی ِگرد می باشند 
)نه همۀ آن ها(.| گزینۀ )2(: منظور، س��یاهرگ ها هس�تند که بیش��رت آن ها در قسمت های س��طحی بدن قرار دارند )نه همۀ آن ها(. | گزینۀ )4(: منظور سیاهرگ ها هستند که 

دریچه های النه کبوتری دارند ولی همۀ آن ها با فشار مکش قفسۀ سینه جریان خونشان زیاد نمی شود. این نکته فقط در مورد سیاهرگ های نزدیک قلب صادق است.
13 موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند. 31

الف نادرست است. بیشتر یاخته های ماهیچه ای قلب، تک هسته ای هستند )پس لفظ »هسته هایی«، برای آن ها صحیح نیست  ولی مانند ماهیچۀ 
ب درست است. با اینکه ماهیچۀ حلق، از نوع اسکلتی و دارای یاخته های چندهسته ای است ولی رگ غذا دهنده به آن، فقط  مخطط هستۀ آن ها در نزدیکی غشا است(. | 
ج نادرست است. این ویژگی به دلیل وجود صفحات درهم رفته  یاختۀ تک هسته ای دوکی داشته که مانند بیشتر یاخته های ماهیچه ای قلب، 46 کروموزوم خطی دارند. | 
د نادرست است. دقت کنید که طبق متن کتاب درسی، بیشرت یاخته های ماهیچه ای قلب،  ارتباطی در همۂ یاخته های ماهیچه ای قلب وجود دارد )نه بیشتر آن ها!(. | 
هـ درس�ت اس�ت. با توجه به شکل کتاب متوجه می شویم که بافت هادی قلب که مسئول  به رش��ته های کالژن بافت پیوندی متصل هس�تند )نه به یاخته های آن(. | 

انقباض خودبه خودی قلب است، مقدار کمی از بافت ماهیچه ای قلب را تشکیل داده است )پس بیشتر یاخته های ماهیچه ای قلب، این ویژگی را ندارند(. 
منظور، بافت گرهی قلب است که بخشی از بافت ماهیچه ای دیوارۀ قلب است. یاخته های ماهیچه ای قلب می توانند یک یا دو هسته داشته باشند.41 13

گزینۀ )1(: بافت گرهی، مسئول ایجاد ضربان های قلب است که یاخته های آن، صفحات بینابینی دارند چون بخشی از بافت ماهیچه ای قلب می باشند. |
گزینۀ )2(: فقط بافت پیوندی، قادر به بیان ژن کالژن ساز می باشد. این بافت در بین یاخته های ماهیچۀ قلب قرار دارد ولی یاخته ای ماهیچه ای که متن سؤال گفته است، 
نمی باش�د )دق��ت کنید که ماهیچه، یک اندام با بافت های مختلف اس��ت ولی باف��ت ماهیچه ای فقط یاختۀ ماهیچ��ه ای دارد(. | گزینۀ )4(: هر یاختۀ ماهیچه ای، قدرت 

انقباض دارد ولی انتش�ار پیام بین دو حفرۀ دهلیز و بطن، فقط توس�ط ابفت گرهی رخ می دهد که تقریبًا مقدار کمی از یاخته های ماهیچه ای قلب را ش�امل می ش�وند.
منظور، مرحلۀ انقباض دهلیزها است که طی آن دریچه های دهلیزی بطنی همچنان باز یم مانند و دریچه های سینی رگی نیز همچنان بسته هستند. پس نسبت به 51 11

مرحلۀ قبل از آن که استراحت عمومی است، تغییری در وضعیت دریچه ها رخ نداده است. در این مرحله با انقباض دهلیزها، بطن ها پر خون تر از قبل می شوند.
گزینۀ )2(: شروع انقباض بطن ها، هم زمان با شروع به استراحت درآمدن دهلیزها می باشد که در این مرحله آئورت به حداکثر قطر خود برای خون گیری 
می رس�د )پس اماکن دارد (. | گزینۀ )3(: ایجاد صدای دوم )تاک(، ابتدای مرحلۀ اس��رتاحت عمویم اس�ت که خون برگش�تی از سرخرگ ها باعث بسته شدن دریچه های 
س�ینی می ش�ود. طی اس�تراحت عمومی همۂ حفرات قلب در حال استراحت هستند )اماکن دارد (. | گزینۀ )4(: شروع انتقال خون از دهلیزها به بطن در ابتدای اسرتاحت 
عمویم اس�ت که دهلیزها و بطن ها در حال انقباض نیس�تند ولی با باز ش�دن دریچه های دهلیزی بطنی، خون جمع ش�ده در آن ها، وارد بطن ها می ش�ود. در انتهای مرحلۀ 

استراحت عمومی، پیام الکتریکی برای فعالیت انقبایض دهلیزها، به صورت موج P آغاز به ثبت شدن می کند )اماکن دارد(.
در بطن ها، ش�روع انتقال پیام الکتریکی، از باالی بطن به س�مت پایین یا نوک قلب می باش�د و سپس دوباره از 61 14

پایین هر بطن و از سمت جانبی به باالی بطن ها منتقل می شود، ولی انقباض مکانیکی بطن، همواره از پایین )نوک بطن( 
شروع شده و به سمت باال ادامه دارد تا با فشار خون دریچه های دهلیزی بطنی را ببندد و سینی ها را باز کند. 

گزینۀ )1(: ب�ه ه�ر دو گره قلبی، س�ه دس�ته تار بین گرهی به طور مش�ترک متصل اس�ت ول�ی عالوه بر 
 آن ه�ا، به گره بزرگ تر یا ضربان س�از، یک دس�ته تار ب�رای هدایت پیام به دهلیز چپ وصل اس�ت و به گره کوچک تر یا 
 همان دهلیزی بطنی، یک دس�ته تار بین بطنی متصل اس�ت. | گزینۀ )2(: با توجه به ش�کل، ارس�ال پیام از گره دهلیزی 
 بطنی تا رس�یدن به درون دیوارۀ بطن ها، ابتدا بین دو بطن با یک دس�ته تار مش�ترک ش�روع می ش�ود و سپس دوتا شده 

 و تا پایین قلب بدون اینکه انش�عاب ریز داش�ته باش�ند، ادامه می یابد ولی در هنگام صعود پیام از پایین بطن ها به س�مت باال و در اطراف هر بطن، رش�ته های ریزی به 
درون دیوارۀ بطن ها وارد می شود )این تأخیر زمانی سبب می شود تا دهلیزها فرصت اکفی برای انقباض یافتن و ریختن خون خود به درون بطن ها داشته باشند (.

گ�رۀ ضربان س�از، در زی��ر منفذ بزرگ س�یاهرگ زبرین ق�رار دارد ولی گرۀ دهلی�زی بطنی در عقب دریچۀ س�ه لختی قرار دارد. دقت کنید ک�ه هر دو گره در
دیوارۀ پشیت دهلیز راست واقع شده اند.

گزینۀ )3(: دریچۀ س�ه لختی، بین دهلیز راس�ت و بطن راس�ت اس�ت و در جلوی آن، گرۀ دهلیزی بطنی قرار دارد )چون این گره در پش��ت آن اس��ت( ولی منفذ بزرگ 
سیاهرگ زبرین، در ابالی گرۀ پیشاهنگ قرار دارد )چون این گره در زیر این منفذ است(.
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11 منظور سؤال غدۀ تیموس است و فقط مورد )الف( در ارتباط با آن نادرست است.1871
ب درس�ت اس�ت. تیموس، نوعی غدۀ  الف نادرس�ت اس�ت. مغز اس�تخوان، در تولید لنفوس�یت های B و T نابالغ، دخالت دارد )نه تیموس!(. | 
ج درس�ت اس�ت. تیم�وس، نوعی غدۀ درون ری�ز با یاخته های   درون ری�ز اس�ت ک�ه در جلوی دهلیزهای قلب، پش�ت جناغ و جلوی نای در قفس�ۀ س�ینه قرار دارد. | 
د درس�ت اس�ت. تیموس، در دس�تگاه لنفی نیز نقش دارد و لنف را به مجرای قطورتر س�مت  درون ریز متمرکز اس�ت که تولید هورمون تیموس��ین را برعهده دارند. | 

چپ وارد می کند.

B و D مرحلۀ استراحت عمومی، A مرحلۀ انقباض دهلیزها و C مرحلۀ انقباض بطن ها می باشد. در این سؤال، 81 14
در نقطۀ B برخالف C مرحلۀ استراحت عمومی می باشد که موجی در قلب ایجاد نمی شود. 

گزینۀ )1(: در نقطۀ C، صدای اول ش�نیده می ش�ود که طوالنی تر و بم تر از صدای دوم اس�ت و طبیعتًا 
در نقطۀ D چنین صدایی ش�نیده نمی ش�ود. | گزینۀ )2(: در این دو نقطه، یاخته های ماهیچه ای بطن های قلب در حال 

استراحت هستند. | گزینۀ )3(: در نقطۀ A، هدایت جریان الکتریکی بین دو گره رخ می دهد. 
91 A معرف انقباض 0/3 ثانیه ای بطن ها می باش�د. در مرحلۀ C 0/4 ثانی��ه( و مرحلۀ( معرف اس�تراحت عمومی B مرحلۀ ،)مع�رف انقب�اض دهلیزها )0/1 ثانیه ،A مرحل�ۀ 11

)انقباض دهلیزها(، دریچه های دهلیزی بطنی باز و دریچه های س�ینی بس�ته هس�تند و تغییری در وضعیت آن ها رخ نمی دهد )چون از اس��تراحت عمومی به این مرحله 
رسیده ایم(. در مرحلۀ B یعنی استراحت عمومی، دریچه های سینی بسته شده و دریچه های دهلیزی بطنی باز می شوند. در مرحلۀ C یعنی انقباض بطن ها نیز دریچه های 

دهلیزی بطنی بسته و دریچه های سینی باز می شوند. 
گزینۀ )2(: در بیش�تر بخ�ش مرحل�ۀ C )انقب��اض بطن ه��ا(، دریچه ه�ای س�ینی ب�از هس�تند و مانع�ی ب�رای خ�روج خ�ون از بطن ها وجود ن�دارد. | 
گزینۀ )3(: مق�دار خ�ون موج�ود در بطن ه�ا، در هر دو مرحلۀ A و B زیاد می ش�ود چون دریچه های دهلیزی بطنی باز هس�تند. | گزینۀ )4(: در مرحلۀ A همانند B، مانعی 
برای ورود خون به بطن ها وجود ندارد چون دریچه های دهلیزی بطنی باز هستند ولی در حین انقباض بطن ها )C(، به دلیل بسته بودن دریچه های دهلیزی بطنی، خونی 

به بطن ها وارد نمی شود.
موارد )الف( و )د( صحیح هستند.101 12

الف درس�ت اس�ت. طب�ق ش�کل کت�اب درس�ی، انش�عاب س�مت راس�ت )بلندت��ر( 
س�رخرگ شش�ی از زیر ق�وس آئورت عبور می کن�د. )با توجه ب��ه اینکه قلب، متمایل به س��مت چپ بدن 
 اس��ت، سرخرگی که به ش��ش راست خواهد رفت، بلندتر از سرخرگی اس��ت که به شش چپ می رود.( | 
ب نادرست است. دقت کنید که خون روشن، از طریق سیاهرگ های ششی به دهلیز چپ و پس از آن، 
 به بطن چپ قلب می رود. اما بطن ها در مرحلۀ انقباض خود که 0/3 ثانیه است، خونی دریافت نمی کنند. | 
ج نادرس�ت اس�ت. حفرۀ بزرگ ت�ر مرتبط با دریچۀ میترال، بطن چپ اس�ت. دق�ت کنید که قبل از 

د درس�ت اس�ت. طبق ش�کل کتاب درسی، بخش باالروی   ش�روع انقباض بطن چپ، موج QRS ش�روع به ثبت کرده و پیام الکتریکی در بطن ها پخش می ش�ود. | 
آئورت پس از خروج از قلب در س�مت راس�ت س�رخرگ خروجی از بطن راس�ت قرار دارد و سپس در قوس خود در باالترین قسمت، سه انشعاب از آن خارج می شود تا به 

دست ها، سر و گردن خون بدهد )البته انشعاب سرخرگ های کرونری قبل از این ها خارج شده اند  و در بررسی تست های مشابه، آن ها را فراموش نکنید(.
سؤال در مورد ساختار قلب است. الیه ای از قلب که از داخل خود، به الیۀ ضخیم یعنی ماهیچۀ قلب متصل است، همان برون شامه است که از بافت های پوششی 111 14

و پیوندی تشکیل شده است.
گزینۀ )1(: در س�اختار قل�ب، الی�ه ای که از خارج خود به ماهیچۀ قلب متصل اس�ت، همان درون ش��امه اس�ت که فقط از بافت پوشش�ی تش�کیل ش�ده 
 اس�ت. این الیه توس�ط نوعی بافت پیوندی به ماهیچۀ قلب به طور غیرمس�تقیم وصل می ش�ود )طبق متن کتاب این بافت پیوندی جزئی از درون شامه نمی باشد(. | 
گزینۀ )2(: الیه ای از قلب، که با خون درون قلب در تماس اس�ت، همان درون ش��امه اس�ت. درون ش�امه س�بب ش�کل گیری دریچه های قلبی می ش�ود ولی اس�تحکام این 
 دریچه ه�ا، وظیف�ۀ باف�ت پیوندی رش�ته ای موج�ود در الیۀ ماهیچه ای قلب اس�ت )ن��ه آن الیه بافت پیوندی سس��ت نازکی که درون ش��امه به آن متصل اس��ت(. | 
گزینۀ )3(: الیه ای از قلب، که از خارج به برون شامه متصل است، الیۀ ماهیچه ای قلب است که اغلب یاخته های ماهیچه ای آن، مخطط تک هسته ای بوده و برخی از آن ها 

هم دوهسته ای هستند. البته ماهیچۀ قلب، حاوی بافت پیوندی متراکم با یاخته های دوکی تک هسته ای هم می باشد.
بخش های شمارۀ A تا D به ترتیب سرخرگ آئورت، سیاهرگ ششی، دهلیز راست و نوک یا پایین بطن را نشان 121 13

می دهد. در دهلیز راست، هر دو گره شبکۀ هادی را می بینیم که بین آن ها سه دسته تار بین گرهی وجود دارد.
گزینۀ )1(: دیوارۀ همۀ س�رخرگ ها و س�یاهرگ های خونی از س�ه الیۀ اصلی تش�کیل ش�ده اس�ت. الیۀ 
O2 وجود دارد. |   میان�ی س�رخرگ ها، ماهیچ��ه ای صاف قطور اس�ت که همراه این الیه، گیرنده های حس�اس به کمب��ود 
گزینۀ )2(: چهار س�یاهرگ شش�ی، خون غنی از اکس�یژن را به دهلیز چپ وارد می کنند که همانند سرخرگ ها، رشته های 
کشسان فراوان در الیۀ میانی خود دارند.| گزینۀ )4(: انتشار موج تحریک الکتریکی در نوک یا پایین بطن پایان نمی یابد 

بلکه پس از رسیدن به نوک بطن، به دیوارۀ خارجی بطن ها می رود. 
12 موارد )ب( و )ج( درست می باشند. فوقانی ترین اندام لنفی موجود در یک انسان سالم و ایستاده، مغز استخوان در استخوان های آهیانه جمجمۀ آن فرد می باشد.131

ب درست است. مغز  الف نادرس�ت اس�ت. این نکته در رابطه با لوزه ها که نزدیک غدد بزاقی هس�تند، صحیح می باشد )نه مغز استخوان جمجمه(. | 
ج درس�ت است. اریتروپویتین مترشحه از  اس�تخوان، حاوی یاخته های بنیادی می باش�د که در تولید بافت های مختلف و گویچه های خونی س�فید و قرمز نقش دارد. | 
د نادرست است. دقت  یاخته های کبد و کلیه، می تواند از طریق افزایش تقسیم یاخته های بنیادی موجود در مغز استخوان سبب افزایش تولید گویچه های قرمز شود. | 

کنید کلسی تونین بر خود یاخته های استخوان تأثیر می گذارد )نه مغز استخوان!( ولی هورمون یددار تیروئید، روی همۀ یاخته های بدن مؤثر است. 
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11 منظور سؤال، عدم تغییر قطر زیاد در رسخرگ های کوچک است که به دلیل افزایش نسبت الیۀ ماهیچه ای صاف به بافت کشسان پیوندی در الیۀ میانی 141
، با به استراحت درآمدن ماهیچه ها سبب گشاد شدن اندک آن ها می شود تا خون رسانی موضعی به بافت ها تنظیم شود. 2CO آن ها می باشد. در این سرخرگ ها، زیادی 

گزینۀ )2(: در این رگ ها، مقدار کمی رشته های ایجادکنندۀ خاصیت کشسانی وجود دارد که فاقد یاخته های منقبض شونده اند )چون در بافت پیوندی هستند(. | 
گزینۀ )3(: این ویژگی در مورد س�رخرگ های بزرگ نزدیک قلب با خاصیت کشس�انی زیاد می باش�د )نه س��رخرگ های کوچک(. | گزینۀ )4(: در این سؤال بحث در مورد 

الیۂ میاین سرخرگ  است که فاقد بافت پوششی بوده و در تماس با خون نمی باشد. 

14 کب��د )ب��ه عن��وان یک اندام غیرلنفی( و طحال )ب��ه عنوان یک اندام لنفی( مس�ئول تخریب گویچه های قرمز یا همان Rbcها هس�تند. در طحال، 151
مویرگ های لنفی به مجرای لنفی قطور و بزرگ تر رفته تا در نهایت به سیاهرگ زیرترقوه ای چپ و در انتها به بزرگ سیاهرگ زبرین وارد شود. دقت کنید که مویرگ  خونی 

طحال، ابتدا به س�مت س��یاهرگ ابب رفته و از آنجا از راه کبد در نهایت به بزرگ س�یاهرگ زیرین می رس�د. 
 گزینۀ )1(: دریچه هایی که در طول مویرگ قرار داش�ته باش�ند، ویژۀ مویرگ های لنیف هستند ولی غشای پایه، ویژۀ مویرگ های خونی است که نوع ضخیم  
غشای پایه، در مویرگ های منفذدار دیده می شود.  | گزینۀ )2(: منظور بخش اول، کبد است ولی دقت کنید که مویرگ آن، حفرات بین یاخته ای دارد ولی غشای پایه ناقص 
آن فاقد یاخته می باش�د )یعنی غش��ای پایه اصالً یاخته ای نداره که بخواد بین یاخته داش��ته باش��ه(.| گزینۀ )3(: مویرگ های پیوسته، مدنظر هستند که در دستگاه عصبی 

دیده می شوند اما نه در بخش خودمختار! بخش خودمختار و پیکری، زیرمجموعۀ قسمت محیطی این دستگاه است.
14 با توجه به ش�کل کتاب درس�ی، در دس�تگاه لنفی بدن انس�ان، مجرای لنفی قطوِر چپ و مجرای باریک تِر س�مت راس�ت، ابتدا از زیر س�یاهرگ های 161

زیرترقوه ای رد می شوند و سپس از باالی آن، لنف خود را وارد دو سیاهرگ خونی می کنند. 
گزینۀ )1(: دریچه های النه کبوتری، ویژۀ س�یاهرگ های دس�ت ها و مناطق زیر قلب می باشند. پس لزومًاً نزدیک هر ماهیچۀ اسکلتی، یک سیاهرِگ دارای 
دریچۀ النه کبوتری وجود ندارد )مثل ماهیچۀ گردن(. | گزینۀ )2(: تلمبۀ تنفسی، در دم عمیق برای جریان خون سیاهرگی مؤثر است که طی آن فقط ماهیچه های تنفسی 
دیافراگ�م، بین دن�ده ای خارجی و گردنی به انقباض درمی آیند و فش�ار مکش�ی ایجاد می کنند. هیچ کدام از این ماهیچه ها در زیر دیافراگم ق�رار ندارند. | گزینۀ )3(: وظیفۀ 

اصلی دستگاه لنفی، تصفیه و بازگرداندن آب و موادی دیگر است که از مویرگ خونی خارج شده اند و به آن برنگشته اند. سایر اعمال وظیفۀ فرعی این دستگاه است.
در این سؤال، خون درون بطن چپ، به عنوان دارندۀ قطورترین دیوارۀ قلب مدنظر است که قباًل از راه چهار سیاهرگ ششی به دهلیز چپ وارد شده است. 171 12

گزینۀ )1(: دریچۀ س�ه لختی، بین دو حفره س�مت راس�ت قلب اس�ت که عالوه بر بزرگ سیاهرگ ها، از س�یاهرگ کرونری هم خون آن تأمین شده است. | 
گزینۀ )3(: برگش�ت خون روش�ن سرخرگ آئورت، سبب بسته شدن دریچۀ سینی آئورتی می شود. این خون فقط از طریق شش ها قباًل توسط سیاهرگ های ششی به دهلیز 

چپ قلب رسیده است. | گزینۀ )4(: دقت کنید که یک سیاهرگ کرونری بیشتر در بدن نداریم! 
12 موارد )ب( و )د( نادرست هستند. 181

ب نادرست است. با توجه به متن کتاب و  الف درس�ت اس�ت. منظور پل مغزی و بصل النخاع می باش�ند که دو مرکز تنفسی در ساقۀ مغز هستند. | 
، سبب گشاد شدن سرخرگ کوچک شده و در ادامه مقدار خون رسیده به مویرگ ها زیاد می شود و بندارۀ  2CO بدون دانستن نقش کلسیم، فقط با دانستن اینکه افزایش 
2O همانند زیادی  ج درس�ت اس�ت. گیرنده های مکانیکی حساس به فشار و گیرنده های شیمیایی حس�اس به کمبود  مویرگی باز می ش�ود، این عبارت رد می ش�ود. | 
، بدون اثر عصبی، سبب  2CO د نادرست است. زیادی  ، با اثر بر مراکز عصبی س�بب تنظیم و حفظ فش�ار خون در س�رخرگ های بزرگ تر می ش�وند. |  +H 2CO و 
گشاد شدن ماهیچه )بخش ضخیم الیۀ میانی سرخرگ های کوچک، نه بخش کشسان که ضخامت کمتری دارد( در سرخرگ های کوچک شده تا به طور موضعی، میزان 

خون رسانی به بافت های مجاور آن زیاد شود. 
منظور، مرحلۀ اس�تراحت عمومی اس�ت که دریچه های دو لختی و س�ه لختی )منظور قس��مت  اول گزینه( باز 191 13

می شوند. در این زمان سرخرگ های بزرگ طی خاصیت کشسان خود، انرژی و خون ذخیره کرده در خود را به پیش 
می رانند و به حالت اولیه با قطر کم برمی گردند. 

گزینۀ )1(: منظور، مرحلۀ انقباض دهلیزها اس�ت که در انتهای آن، ش�روع ثبت موج P انجام نمی شود 
)ش��روع ثبت م��وج P، مربوط به انتهای اس��تراحت عمومی اس��ت(. دقت کنید ک�ه بزرگ ترین دریچۀ قلبی، س�ه لختی 
و کوچک ترین آن، س�ینی شش�ی می باش�د. | گزینۀ )2(: با توجه به ش�کل، دریچۀ س�ینی آئورتی، نزدیک به محل خروج 
سرخرگ های کرونری می باشد. بسته شدن این دریچه، در ابتدای مرحلۀ استراحت عمومی است که خون جمع شده در 
دهلیزها، وارد بطن ها می شود. | گزینۀ )4(: فرض این گزینه غلط است چون در هیچ تغییر مرحله ای در چرخۀ ضربان قلب،  

دریچه های سینی باز نمی مانند. )به تفاوت بین باز شدن و باز ماندن توجه کنید چون بارها در کنکور سؤال شده است.(
مصرف کم مایعات، سبب خیز می شود )نه مصرف زیاد آن ها(. قسمت اول در مورد سیاهرگ ها صحیح است.201 14

گزینۀ )1(: ب�ا توج�ه به نمودار مقابل، به راحتی متوجه می ش�وید که در بیش�تر طول مویرگ، فش�ار 
تراوش�ی از اسمزی بیش�تر است. | گزینۀ )2(: فشار کمینه، حاکی از فشار دیوارۀ سرخرگ بزرگ باز شده است. بسته 
ش�دن این س�رخرگ ها در مرحلۀ اس�تراحت قلب اس�ت که فش�ار خود را به خون وارد می کنند. بدیهی است که در 
استراحت عمومی قلب، دریچه های سینی بسته اند. | گزینۀ )3(: کمبود آلدوسترون، سبب کمبود سدیم بدن شده و 

همانند افزایش پروتئین پالسما، مانع خیز )ادم( می شود.
14 همۀ موارد صحیح می باشند. به نیروی وارده از خون به دیوارۀ رگ ها، فشار خون می گویند.211

الف افزایش و یا کاهش هورمون هایی مانند اپی نفرین، نوراپی نفرین، آلدوس�ترون و… س�بب تغییر در فش�ار خون می ش�وند. همچنین چاقی )افزایش 
ب  دخانیات، س�بب فش�ار خون باال می ش�ود. برخی م�واد گیاهی مانند  نوع��ی باف��ت مؤثر در حفظ موقعیت لکیه یعنی بافت چربی( نیز بر فش�ار خون تأثیرگذار اس�ت. | 
ج بسته شدن رگ های اکلیلی، می تواند سبب مرگ یاخته های قلبی شود و در نتیجه در فشار خون  آلکالوئیدها، می توانند به عنوان دخانیات استفاده و مصرف شوند. | 

د دقت کنید که افزایش نمک های خون می تواند در باال بردن فشار خون تأثیر داشته باشد اما دفع زیاد آن سبب کاهش فشار خون می شود. نیز تأثیر بگذارد. | 
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11 س�یاهرگ های بدن، بیش�ترین حجم خون را در خود جای داده اند. ورود برخی عوامل بیماری زا و ترشحات آن ها در بدن، باعث باال رفتن دمای بدن 20221
می شوند. این عمل با اثر تحریکی بر هیپوتاالموس، توسط گیرنده های دمایی انجام می شود )برخی سیاهرگ های بزرگ، گیرندۀ دمایی دارند(.

گزینۀ )2(: دقت کنید گروهی از سیاهرگ ها، مانند سیاهرگ های ششی و بند ناف، خون پراکسیژن را حمل کرده و بیشتر سیاهرگ ها، نظیر سیاهرگ کلیه و 
اغلب اندام ها، مواد مغذی زیادی را حمل نمی کنند. | گزینۀ )3(: با توجه به شکل کتاب درسی، در سیاهرگ ها و سرخرگ ها، قطورترین الیه دیواره، الیۀ خارجی می باشد. | 
گزینۀ )4(: دقت کنید عواملی مثل یاخته های ماهیچه ای صاف موجود در دیوارۀ رگ ها، ماهیچه های قلبی با ایجاد فشار اولیه و ماهیچه های اسکلتی با تلمبه های ماهیچه ای، 

در حرکت خون در سیاهرگ ها نقش دارند )الزم به یادآوری است که انقباض ماهیچه های اسلکتی با اعصاب پیکری در ارتباط است نه خودمختار!(.
14 همۀ موارد صحیح هس�تند. رگ های منش�عب ش�ده از آئورت، می توانند رگ های اکلیلی، رگ های خون رس�ان به سر و گردن و رگ های خون رسان به 231

سایر اندام ها از جمله کلیه ها باشند.
الف چاقی، زیادی LDL )لیپوپروتئین با پروتئین کم و لکس��ترول زیاد( و رس�وب کلس�ترول در دیوارۀ سرخرگ ها، احتمال بسته شدن مجرای سرخرگی از 
ب بس�ته شدن رگ های مربوط به سر و گردن، می تواند سبب کاهش عملکرد نورون های مغزی و سکتۀ  جمله کرونر را زیاد کرده و ش�انس س�کتۀ قلبی را باال می برد. | 
ج بسته شدن رگ های مربوط به کلیه ها، می تواند سبب کاهش فشار خون در کلیه ها و در نتیجه کاهش تراوش و افزایش مواد دفعی درون رگ ها شود. |   مغزی شود. | 

د بسته شدن رگ های مربوط به کلیه ها می تواند سبب کاهش اکسیژن رسانی به یاخته های کلیوی شود و عملکرد یاخته های سازنده اریتروپویتین را کاهش دهد.
منظور این گزینۀ صحیح، صدای اول قلب اس�ت که با بس�ته ش�دن دریچۀ سه لختی )واقع در جلوی گرۀ دهلیزی بطنی( و دولختی، در ابتدای انقباض بطن ها 241 11

شنیده می شود. این صدای گنگ و طوالنی تر، به موج QRS نزدیک است ولی صدای واضح و کوتاه دوم، در ابتدای استراحت عمومی به موج T نزدیک است. 
گزینۀ )2(: منظور، صدای دوم قلب است که در شروع استراحت عمومی شنیده می شود ولی شروع به آرامش درآمدن دهلیزها، هم زمان با شروع انقباض 
بطن ها می باشد. | گزینۀ )3(: کاًل فرض این گزینه غلط است چون انقباض بطن ها، سبب باز شدن دریچه های سینی آئورتی و ششی می شود )نه بسته شدن آن ها(. در 
حقیقت انقباض بطن ها س�بب ایجاد صدای اول قلب می ش�ود اما این صدا در اثر بس�ته شدن دریچه های سرخرگی ایجاد نشده است. | گزینۀ )4(: منظور صدای اول قلب 
اس�ت که پس از آن با بس�ته ش�دن دریچه های دهلیزی بطنی، خون وارد شده به دهلیزها، از این حفرات خارج نمی شوند بلکه در دهلیزها جمع می شوند. در نتیجه، حجم 

خون دهلیزی افزایش می یابد. 
14 هورمون های تیروئیدی )یددارها( روی همۂ یاخته های بدن اثر می گذارند. پس می توانند از سد خونی - مغزی نیز عبور کنند.251

 گزینۀ )1(: دقت کنید! به عنوان مثال، هیپوتاالموس یا اپی فیز یا هیپوفیز نیز بخش هایی از مغز و دستگاه عصبی مرکزی هستند اما به علت ترشح هورمون، این 
 بخش ها باید محصوالت خود را وارد خون کنند. از طرفی می دانیم که هورمون تیروئیدی برای هر یاختۀ بدن از جمله مغز گیرنده دارد، پس باید از سد خونی آن عبور کند. |
گزینۀ )2(: کبد، اندام س�ازندۀ صفراس�ت. دقت کنید که س�یاهرگ باب، خون تیره دارد، پس برای اکسیژن رس�انی به یاخته های کبدی، یک س�رخرگ منش�عب ش�ده از 
 آئورت نیز باید خون روشن را به کبد بیاورد. پس الزامًا هر مویرگ موجود در کبد بین دو سیاهرگ نیست! )سیاهرگ ها، رگ هایی دارای دیواره با مقاومت کم هستند(. | 

گزینۀ )3(: دق�ت کنی�د که هم مویرگ پیوس�ته و هم مویرگ منفذدار، یاخته های پوشش�ی به ه�م متصلی دارند. مویرگ منفذدار در کلیه ها که اندام س�ازندۀ اریتروپویتین 
)هورمون افزایش دهندۀ خون بهر( هس�تند، دیده می ش�ود )در حقیقت منافذ در مویرگ های منفذدار، بین یاخته ها نمی باش��ند، بلکه در غش��ای آن ها قرار دارند و این 

یاخته ها به هم پیوسته اند(. 

B

C

B

C
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14 منظور این گزینۀ درست، ویتامین A است. در فصل 2 یازدهم خواندیم که در گیرنده های حس بینایی، این ویتامین، سبب تولید مادۀ حساس به 11
نور می شود. از طرفی در فصل 1 دوازدهم نیز آموختید که ویتامین ها معمواًل نقش کوآنزیم دارند و به فعالیت آنزیم ها کمک می کنند.

گزینۀ )1(: بافت ها و گرده های آس�یب دیده، در مکانیس�م ایجاد انعقاد خون، آنزیم پروترومبیناز می س�ازند )نه ویتامین K!(. | گزینۀ )2(: خب اش�تباه کردی! 
12B تولید ش�ده توس�ط باکتری های رودۀ بزرگ، راحت جذب خون  12B که می خوریم، برای جذبش تو رودۀ باریک نیاز به فاکتور داخلی معده داریم! ولی ویتامین  ویتامین 
12B است )نه آهن!(. می شوند، چون اسید معده دیگر آنجا نقش تخریبی ندارد. | گزینۀ )3(: منظور قسمت اول، ویتامین فولیک اسید است که فعالیتش وابسته به ویتامین 

14 )الف( نوتروفیل، )ب( بازوفیل و )ج( ائوزینوفیل است.21
گزینۀ )1(: نادرست است. نوتروفیل، دارای دانه های روشن ریز، ائوزینوفیل، دارای دانه های روشن درشت 
و بازوفیل، دارای دانه های تیره می باش�ند )ائوزینوفیل دانه های ریز ندارد(. | گزینۀ )2(: نادرس�ت است. تمام یاخته های 
خونی س�فید، تک هس��ته ای هستند. هستۀ برخی از آن ها، دو یا چند قمسیت هستند اما همگی فقط یک هسته دارند، پس 
 نتیجه می گیریم که مقدار دنای آن ها نیز با هم برابر اس�ت چون همگی هس�تۀ یاختۀ پیکری بدن یک موجود هس�تند. | 
گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. در فص�ل 3 آموختی�د که درش�ت خوارهایی ک�ه در حبابک ه�ا دیده می ش�وند، یاخته های 
 س�فید خون�ی یا یاخته ه�ای دیوارۀ حبابکی نیس�تند ام�ا یاخته های داده ش�ده، همگ�ی از یاخته های خونی می باش�ند. | 
گزینۀ )4(: درست است. هر سه یاخته، همانند گرده ها )که مسئول انعقاد خون اند( و گویچه های قرمز، منشأ میلوئیدی دارند.

12 آلبومین، که از پروتئین های محلول در پالسماس�ت، عالوه بر اینکه در حفظ فش�ار اس�مزی خون مؤثر اس�ت، در انتقال برخی داروها مثل پین سیلین 31
هم ایفای نقش می کند. همان طور که در خیز یا ادم مطالعه کردید، کمبود پروتئین های محلول در خوناب باعث کاهش فش�ار اس�مزی خوناب می ش�ود و در طوالنی مدت 

می تواند باعث کاهش بازگشت مواد از بافت های مختلف به خون شود و ادم ایجاد کند.
گزینۀ )1(: یک مثال نقض برای این گزینه، کرآتین فس��فات اس�ت که توس�ط ماهیچه ها تولید می شود و کبد نمی تواند آن را بسازد. در حالی که تولید اورۀ 
دفعی، توس�ط کبد صورت می گیرد. | گزینۀ )3(: یون های س��دیم و پتاس��یم، نقش کلیدی در فعالیت یاخته های بدن دارند. به خاطر دارید که غلظت یون پتاس�یم همواره 
در درون یاخته بیش�تر از خارج آن اس�ت بنابراین نمی توان گفت غلظت س�دیم و پتاسیم خوناب، بیشتر از هماتوکریت )گویچه های قرمز( است. چون هماتوکریت قسمتی 
از بخش یاخته ای خون اس�ت. | گزینۀ )4(: کافیس�ت به این نکته توجه داش�ته باش�ید که میوگلوبین، نه تنها درون خوناب نیس�ت بلکه درون خون هم نیس�ت و فقط در 

یاخته های ماهیچه ای یافت می شود. از طرفی جذب یون های هیدروژن از کارهایی است که پروتئین های پالسما در راستای تنظیم pH انجام می دهند.
13 هورمون اریتروپویتین، توس�ط یاخته های درون ریز ویژه ای در کبد و کلیه ها )دو نوع و س��ه عدد اندام( یعنی در دس�تگاه های گوارش و دفع ادرار تولید 41

می شود و در تنظیم میزان تولید گویچه های قرمز مؤثر است.
گزینۀ )1(: تس�لط ب�ر متن کتاب، ش�رط اول موفقیت در کنکور اس�ت. متن کتاب درس�ی:»آهِن آزاد ش��ده در ای�ن فرایند )تخری��ب گویچه های قرمز( یا 
در کب��د ذخی�ره می ش�ود و یا هرماه خون به مغز اس�تخوان م�ی رود… )پس آهن از طریق لنف به مغز اس��تخوان نخواهد رفت(.« | گزینۀ )2(: هم فولیک اس�ید و هم 
، در منابع گیاهی هم یافت می شود. |  12B 12B می توانند توس�ط منابع جانوری تأمین ش�وند. نکته ای که وجود دارد این اس�ت که فولیک اسید برخالف ویتامین   ویتامین 
12B اس�ت. اما ای کاش  گزینۀ )4(: افزایش تولید اریتروپویتین، می تواند در صورت بروز کم خوین رخ بدهد و می دانید که یکی از عوامل بروز کم خونی، کمبود ویتامین 

توجه داشته باشید که اریتروپویتین، توسط کبد و کلیه ها ساخته می شود و بر مغز استخوان اثر می گذارد )نه آن که در مغز استخوان تولید شود!(.
12 موارد )الف( و )ب( صحیح می باش�ند. نوعی مادۀ معدنی که در بدن، با گش�اد کردن نوعی رگ خونی س�بب تنظیم موضعی جریان خون در بافت ها 51

می ش�ود، همان CO2 یا کربن دی اکس��ید خون اس�ت که موجب گش�ادی در رسخرگ های کوچک می ش�ود. پس س�ؤال در مورد CO2 و رسخرگ کوچک اس�ت.
الف درست است. زیادی کربن دی اکسید، موجب تنظیم تنفس می شود و عالوه بر آن توسط مراکز عصبی در حفظ فشار خون سرخرگی نیز مؤثر است. | 
ب درست است. همان طور که در این مورد به درستی اشاره شده است، سرخرگ کوچک، عامل اصلی تنظیم خون رسانی به بافت ها و مویرگ هاست. بد نیست یادآوری 
ج نادرست است. کمبود اکسیژن )نه کربن دی اکسید(،  کنم که به عنوان نقش کمکی، بنداره های مویرگی هم می توانند میزان خون ورودی به مویرگ را تنظیم کنند. | 
د نادرس�ت اس�ت. در س�رخرگ های کوچک، ماهیچه صاف بیش�تری نسبت به رشته  های  از عوامل افزاینده برای تولید هورمون اریتروپویتین در کبد و کلیه هاس�ت. | 
 کشس�ان وجود دارد. این س�رخرگ ها، نس�بت به س�رخرگ های بزرگ، انعطاف کمتر و استحکام بیش�تری دارند. در نتیجه این عوامل، تغییر قطر زیاد در این رگ ها کم است 

)نه اینکه اصالً تغییر قطر ندارند(.
پالکت ها یا ِگرده ها، دانه های ریزی پر از ترکیبات فعال دارند تا به شیوه های مختلف از هدر رفتن خون جلوگیری کنند. ِگرده ها در خونریزی های شدید، با ترشح آنزیم 61 13

پروترومبیناز باعث تبدیل پروترومبین به ترومبین می شوند. پروترومبین از پروتئین های خوناب است که برای تبدیل به ترومبین باید به آنزیم خود )پروترومبیناز( متصل شود.
گزینۀ )1(: گویچه های سفیِد دانه دار، همگی هسته هایی با بیش از یک قسمت دارند و این عبارت برای آن ها درست است اما برای گرده ها که هم بخشی از 
قسمت یاخته ای خون هستند و هم دانه های زیادی درون خود دارند عبارت نادرستی است )گرده ها فاقد هسته اند و یاخته محسوب نمی شوند(. | گزینۀ )2(: هستۀ دوقسمتی، 
در بازوفیل و ائوزینوفیل دیده می ش�ود ولی دقت کنید که دمبلی ش�کل بودن و روی هم افتاده بودن، ویژگی های هس��ته هستند )نه دانه ها!(. | گزینۀ )4(: گرده ها، با تجمع 
خود، درپوش را می س�ازند و مانع خروج خون در خونریزی های کوچک می ش�وند. این فرایند کاماًل متفاوت از فرایند ایجاد لخته و انعقاد در خونریزی های بزرگ اس�ت. در 

واکنش انعقاد خون، آنزیم پروترومبیناز از گرده ها و بافت های آسیب دیده ترشح می شود و آغازکنندۀ زنجیره ای از واکنش ها برای تولید فیبرین و لخته می باشد.

گردش مواد در بدن )گفتار 3 و 4(/فصل چهارم    5پاسخ آزمون
دهم
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14 اندام های تولیدکنندۀ اریتروپویتین، کبد و کلیه ها هس�تند. غش�ای پایۀ ناقص، مربوط به مویرگ های ناپیوس�ته اس�ت که در کبد دیده می ش�وند. 2271
می دانید که کبد باعث شده است که کلیۀ راست قدری پایین تر از کلیۀ چپ قرار بگیرد.

گزینۀ )1(: حفرات بین یاخته ای، در مویرگ های ناپیوستۀ کبد دیده می شود اما تاخوردگی میزنای در اثر تحلیل چربی های اندام، مربوط به کلیه هاست که 
مویرگ منفذدار دارند. | گزینۀ )2(: منافذ فراوان در غشای یاخته های مویرگ ها، در کلیه ها مشاهده می شود که طبیعتًا کلیۂ چپ هیچ تماسی با کبد که در نیمۀ راست بدن 
واقع ش�ده اس�ت، ندارد )کبد محل تولید لیپوپروتئین های LDL و HDL خونی می باش��د(. | گزینۀ )3(: ارتباط یاخته ای تنگاتنگ در یاخته های پوششی دیوارۀ مویرگ، به 
مویرگ های پیوسته مربوط می شود ولی کلیه ها )بافت هدف آلدوسترون مترشحه از غدد فوق لکیه( مویرگ منفذدار دارند و ارتباط یاخته ای آن ها تنگاتنگ نیست )البته در 

مویرگ منفذدار هم یاخته ها به هم وصل بوده و فضای بین یاخته ای کم است ولی نه آن قدر کم که ارتباط آن ها تناگتنگ باشد(. 

14 شکل ها به ترتیب، گردش خون )الف( در ماهی، )ب( در دوزیست و )ج( 81
در پستانداران، پرندگان و برخی خزندگان دارای دیوارۀ کامل بین بطنی را نشان می دهند.

گزینۀ )1(: نادرس�ت است. س�ازوکار تهویه ای با پمپ فش�ار مثبت، مخصوص 
تنفس دوزیس�تان می باش�د )ماهی که گردش خون س��اده دارد، ش��ش ن��دارد(. | گزینۀ )2(: 
نادرست است. همۀ جانوران، قند اضافی را به صورت گلیکوژن ذخیره می نمایند و در موقع نیاز 
به صورت درون یاخته ای، آن را هیدرولیز می کنند. | گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. تنفس پوس�تی 
مهره داران، در دوزیس�تان بالغ، مثل قورباغه ها دیده می ش�ود. | گزینۀ )4(: درس�ت اس�ت. هر 
مهره داری که گردش خون مضاعف دارد )همۀ مهره داران به جز ماهی ها و نوزاد دوزیست(، قلب  
آن ب�ه صورت دوتلمبه ای فعالیت دارد که ی�ک تلمبه مخصوص گردش عمومی خون و دیگری 

مخصوص گردش ششی )یا پوستی( می باشد.
14 در مکانیسم انعقاد خون، ویتامین K نقش دارد که فعالیت آنزیم های مؤثر در فرایند تولید لخته را زیاد می کند و یون کلسیم نیز مادۀ معدنی مورد 91

نیاز می باش�د. همان طور که در فصل 7 دهم خوانده اید، در مکانیس�م باز و بس�ته ش�دن روزنه های هوایی، یون های پتاس��یم و کلر مؤثرند )امیدوارم ویتامین K را با یون 
K+ اشتباه نگرفته باشید(.  پتاسیم

گزینۀ )1(: منظور قس�مت اول، گرده ها )پالکت ها( هس�تند و همان طور که می دانید یاختۀ بزرگ مگاکاریوس�یت مولد آن ها، در مغز اس�تخوان قطعه قطعه 
 می ش�ود )ن��ه در خ��ون!(. | گزینۀ )2(: قس�مت اول، در مورد افزایش کلس�یم می باش�د ولی بای�د دقت کنید که مکانیس�م انعقاد خون ربط�ی به ایجاد درپ��وش ندارد. | 
گزینۀ )3(: دقیقًا کنار شکل کتاب خود در قسمت انعقاد خون نگاه کنید که برعکس این عبارت را نوشته است. یعنی رشته های نامحلول فیبرین، برای تکمیل انعقاد خون، 

یاخته های خونی و گرده ها را دربر می گیرند که در این حالت، یاخته های خونی چروکیده شده اند. 
13 اندام مورد نظر طحال است. کبد مد نظر نیست چون کبد اندام لنیف نیست. طحال در قسمت چپ بدن واقع است و همانند آپاندیس که اندام لنفی 101

متصل به لولۀ گوارش است، لنف خود را وارد مجرای لنفی قطورتر در سمت چپ می کند. این مجرای لنفی قطور، فاقد گرۀ لنفی می باشد )برخالف مجرای لنفی نازک تر 
در سمت راست که گره لنفی دارد(.

گزینۀ )1(: ویژگی س�اخت و جمع آوری کلس�ترول اضافی و دفعی بدن، مربوط به کبد اس�ت )نه طحال!(. کبد این عمل را با تولید صفرا انجام می دهد. | 
گزینۀ )2(: ای�ن م�ورد نیز مربوط به کبد اس�ت ولی در فرد ابلغ، کبد و طحال در ایجاد یاخته های خونی نقش�ی ندارند )در تخری��ب آن ها نقش دارند(. | گزینۀ )4(: دقت 

کنید، طحال برخالف کلیه ها )اندام لوبیایی شل( جزء اندام هایی است که به سیاهرگ باب خون رسانی می کند و خون خود را قبل از رسیدن به قلب وارد آن می کند.
12 موارد )ج( و )د( صحیح هس�تند. س�ؤال در مورد کرم خایک اس�ت که با توجه به ش�کل کتاب مش�ابه بندپایان قلب پش�تی دارد. 111

الف نادرس�ت اس�ت. کرم خاکی، از راه پوس�ت تنفس می کند و آبش�ش و متعلقات آن را ندارد )توضیحات در مورد آبش��ش س��تارۀ دریایی اس��ت(. | 
ب نادرس�ت اس�ت. ک�رم خاکی تنف�س پوس�تی دارد و لوله های 
تنفس�ی با انتهای بسته، ویژگی تنفس انیدییس است که در حشرات 
ج درس�ت اس�ت. در فصل 7 یازدهم آموختید که  وجود دارد. | 
ک�رم خاکی لقاح دوطریف دارد و دس�تگاه تولیدمث�ل مربوط به هر دو 
جنس ماده و نر س�ایر جانوران را دارد. پس گامت های نر و ماده را با 
د درس�ت اس�ت. با توجه به شکل روبه رو،  میوز تولید می کند. | 
حش�رات )مثل ملخ ک��ه پیش مع��ده دارد( همانند ک�رم خاکی قلب 
پش�تی دارن�د و هر رگ متصل ب�ه قلب آن ها دارای دریچه می باش�د 
)البت��ه دقت کنید که در حش��رات، رگ ها فقط از نوع س��رخرگ هس��تند که 

خون را از قلب خارج می کنند(. 

14 در ملخ، که نوعی حشره  است، غدد بزاقی، در زیر چینه دان قرار دارند. در حشرات که گردش مواد باز دارند به دو طرف قلب پشتی آن ها، سرخرگ 121
متصل است که در ابتدای خود دریچه ای برای خروج خون دارد )شل کتاب فصل 4(. حشرات سیاهرگ و مویرگ ندارند.

گزینۀ )1(: منظور قس�مت اول، جانوران دارای حفره )کیس��ه( گوارش�ی می باش�د که فقط یک س�وراخ مش�ترک ورود و خروج مواد دارند )قس��مت دوم در 
 م��ورد س��امانۀ گ��ردش آب اسفنج هاس��ت(. | گزینۀ )2(: پالناری�ا و هیدر )دارای س��اده ترین س��اختار عصبی(، هرک�دام فقط یک حفرۀ گوارش�ی ولی منش�عب دارند. | 
گزینۀ )3(: قلب دو، س�ه یا چهار حفره ای ویژۀ مهره داران اس�ت )نه کرم خاکی!(. راس�تی ماهی منظور قسمت دوم این عبارت است که همواره در طول زندگی از نوزادی تا 

آخر عمر، فقط یک دهلیز در قلب خود دارد.
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14 همۀ موارد نادرست هستند. 131
الف  سدیم و پتاسیم، هم در خوناب )قسمت باالیی( و هم در بخش یاخته ای قرار دارند ولی همواره مقدار سدیم، در خارج یاخته ها و پتاسیم در درون 
ب دقت کنید که مغز اس�تخوان را با اس�تخوان اشتباه نگیرید! گویچۀ قرمز در یاخته های بنیادی مغز اس��تخوان تولید می شود )نه یاخته های  یاخته ها بیش�تر اس�ت. | 
 استخوانی!(.ولی قسمت دوم آن صحیح است چون این گویچه ها مملو از هموگلوبین شده اند که نوعی پروتئین بوده و در ساختار دوم و سوم خود پیوند هیدروژنی تشکیل می دهد. | 
ج اینج�ا بای�د دق�ت می کردید که تولید اریتروپویتین همیش�گی می باش�د و در کاهش اکس�یژن خون، مقدار آن در کبد و کلیه ها زیاد می ش�ود )نه ش��روع ترش��ح!(. | 

د ای بابا! کتاب این نکات رو واسه گویچه های قرمز گفته بود نه هر یاختۀ خونی! )گویچۀ سفید رو هم تحویل بگیر دکتر!(.
13 خ��ون، نوع�ی بافت پیون�دی با مادۀ زمینه ای مایع اس�ت. از طرفی هیپوتاالموس از مراکز مغزی اس�ت که توانایی تولید هورمون )اکسی توس��ین، 141

مهارکننده، آزادکننده و ضدادراری( را دارد. پس خون با یکسان کردن دمای نواحی مختلف بدن، همانند هیپوتاالموس در تنظیم دمای بدن مؤثر است.

گزینۀ )1(: در بدن دو نوع رگ داریم، خوین و لنیف. خون فقط در رگ های خونی به صورت یک طرفه در جریان اس�ت. از آنجایی که کتاب در متن ابتدای 
گفت�اِر خ�ون، ب�ه نوع این دو نوع رگ اش�اره کرده، ش�ما هم باید آن را در نظ�ر بگیرید. | گزینۀ )2(: هماتوکریت، نس�بت حجم یاخته های خونی قرمز به حجم خون اس�ت 
که به صورت درصد بیان می ش�ود. بنابراین در محاس�بۀ هماتوکریت، حجم پالس�ما هم دخیل اس�ت که فاقد ساختار غشادار می باش�د. | گزینۀ )4(: در خون انسان سالم، 
 تنها یاخته های پیوندی مش�اهده می ش�وند اما در فردی که به س�رطان مبتال ش�ده، ممکن است انتقال یاخته های سرطانی به کمک خون را مش�اهده کنیم )شروع متاستاز( 
)البته این انتقال عمدتاً به کمک لنف انجام می ش��ود اما خون هم می تواند نقش داش��ته باشد(. یاخته های سرطانی می توانند از هر بافت دیگری باشند و به این صورت 

انتقال یاخته های غیرپیوندی را در فرد می بینیم. از طرفی ممکن است باکتری نیز در خون فرد آلوده وجود داشته باشد.
11 در طرح مورد نظر، اندام )الف( بیانگر کبد برای ذخیرۀ آهن و اندام )ب( معرف 151

مغز استخوان برای ساخت گویچۀ قرمز در افراد بالغ می باشد. کبد در تولید صفرا، یاختۀ خونی جنین، 
جذب لیپیدهای وارد شده از طریق رسخرگ کبدی )لیپیدهای دوازدهه وارد لنف می شوند( مؤثر است.

 در گزینۀ )3( قسمت دوم مربوط به تیموس می باشد و در گزینۀ )4( قسمت دوم مربوط به طحال می باشد )نه مغز استخوان!(. 
12B را ممکن می کنند. فولیک اسید، 161 12 یاخته های کناری، بزرگ ترین و کم تعدادترین یاخته های غدد معده هستند که با تولید فاکتور داخلی، جذب ویتامین 

12B وابسته است. پس  ویتامین دیگری از این خانواده است که برای تقسیم طبیعی یاخته ای )هر یاختۀ تقسیم شونده( الزم است. کارکرد صحیح فولیک اسید به وجود ویتامین 
12B را به دنبال خواهد داشت و کاهش این ویتامین، عملکرد فولیک اسید را مختل می کند و اختالل در عملکرد فولیک اسید  آسیب به یاخته های کناری، کاهش جذب ویتامین 

باعث بروز مشکل در تقسیم هر یاخته ای در بدن می شود )نادرستی گزینۀ )2((.
گزینۀ )1(: خیز یا ادم، در صورت افزایش فشار خون سیاهرگی یا کاهش فشار اسمزی خون رخ می دهد که نتیجۀ عدم بازگشت مواد به خون است. مصرف 
زیاد نمک می تواند با افزایش فشار خون بدن، فشار تراوشی را نیز افزایش دهد. اما افزایش پروتئین های محلول در خوناب مثل گلوبولین ها )که در ایمنی غیرفعال به صورت 
سرم نقش دارند(، فشار اسمزی را افزایش می دهد و برخالف مصرف زیاد نمک، موجب بروز ادم نمی شود. | گزینۀ )3(: همۀ گویچه های سفید می توانند در حالت عادی 
و در صورت بروز عفونت با فرایند تراگذری از مویرگ خونی خارج ش�وند. از طرفی گویچه های قرمز نیز در صورت تخریب رگ ها و یا برای در دس�ترس قرار گرفتن توس�ط 
درش�ت خوارهای تخریب کنندۀ آن ها در کبد و طحال می توانند از رگ خونی خارج ش�وند. | گزینۀ )4(: یاختۀ بنیادی اولیه، در مغز اس�تخوان می تواند به دو یاختۀ بنیادی 
دیگر میلوئیدی و لنفوئیدی تبدیل ش�ود. یاخته های بنیادی لنفوئیدی می توانند دو نوع لنفوس�یت B و T را بس�ازند )و یا کش��ندۀ طبیعی(. یاخته های بنیادی میلوئیدی هم 

به تولید انواع متنوعی از یاخته های خونی مثل بازوفیل، مونوسیت و … می پردازند. پس هر یاختۀ بنیادی مغز استخوان می تواند حداقل دو نوع یاختۀ دیگر را بسازد.
14 مونوسیت ها هستۀ لوبیایی شکل دارند ولی بیشترین نسبت هسته به حجم را لنفوسیت ها دارند. هر دو نوع یاخته می توانند سبب تولید یاخته های 171

جدید شوند )مونوسیت ها به یاخته های دندریتی و درشت خوار؛ لنفوسیت به لنفوسیت کشنده و خاطره تبدیل می شوند(.
گزینۀ )1(: بازوفیل ها، هس�تۀ دوقس�متی روی هم افتاده دارند و نوتروفیل ها هس�تۀ چندقس�متی دارند. بازوفیل ها دارای هیستامین در دانه های خود بوده 
که س�بب افزایش فش�ار خون موضعی و افزایش حضور گویچه های س�فید در محل می ش�ود. | گزینۀ )2(: لنفوسیت، حاوی هس�تۀ تکی بیضی شکل بوده و ائوزینوفیل ها در 
سیتوپالس�م خود دانه های روش�ن درش�ت دارند. لنفوسیت ها در خط دوم و س�وم، اما ائوزینوفیل ها تنها در خط دوم فعالیت دارند )لنفوس��یت های کشندۀ طبیعی همانند 
لنفوس��یت های T، با ترش��ح اینترفرون نوع 2 و همۀ لنفوس��یت ها در صورت ابتال به ویروس با ترش��ح اینترفرون نوع 1 در خط دوم فعالیت می کنند(. | گزینۀ )3(: ائوزینوفیل ها 
حاوی هستۀ دمبلی شکل بوده و مونوسیت ها با تمایز خود، بیگانه خوارهای دندریتی و درشت خوارها را در بافت ها ایجاد می کنند.ائوزینوفیل ها در از بین بردن انگل ها نقش 

دارند نه یاخته های خودی! اما درشت خوارها می توانند سبب از بین بردن گویچه های قرمز پیر و آسیب دیدۀ بدن شوند.
12 یاخته های پوششی جدار رگ ها در صورت آسیب دیدگی، آنزیم های پروترومبیناز را ترشح می کنند و عالوه بر آن در التهاب، این یاخته ها در مویرگ ها 181

با تولید پیک ش�یمیایی س�بب فراخوانی گویچه های س�فید می شوند )گرده ها ویژگی دوم را ندارند و برای همین در حیطۀ سؤال قرار نمی گیرند(. پس منظور صورت سؤال 
این یاخته های پوشیش سنگ فریش می باشند که از بیرون با غشای پایه و از درون با خوناب که مادۀ بین یاخته ای )زمینه ای( خون محسوب می شود، در تماس می باشند.
گزینۀ )1(: دق�ت کنی�د یاخته های جدار مویرگ ها در برخی جاها نظیر مویرگ های انپیوس��ته ب�ا یکدیگر فاصلۀ زیادی دارند. | گزینۀ )3(: یاخته های جدار 
مویرگ ها، جزء خون و بخش یاخته ای آن نمی باشند. | گزینۀ )4(: پادتن ها نوعی پروتئین می باشند که برای ورود و خروج به رگ های بدن از طریق درون بری و برون رانی 

وارد و یا خارج می شوند. در این روش ها یاخته های پوششی جدار مویرگ ها ATP مصرف می کنند.
12 موارد )ج( و )د( نادرست هستند. 191

الف درس�ت اس�ت. این عبارت مربوط به جانورانی دارای حفره و کیس�ۀ گوارش�ی مثل هیدر می باش�د. این جانوران در داخلی ترین الیۀ حفره یا کیس�ۀ 
ب درست اس�ت. عبارت، مربوط به کرم های پهن )پالناریا( است. طبق متن کتاب  گوارش�ی خود، هم دفاع غیراختصاصی با فاگوس�یتوز و هم با نقش گوارش�ی دارند. | 
ج نادرست است. دقت کنید که اسفنج ها که یاختۀ یقه دار دارند، اصاًل کیسۀ گوارشی )حفرۀ گوارشی( ندارند. |   حرکت بدن در آن ها به جابه جایی مواد کمک می کند. | 
د نادرس�ت اس�ت. منظ�ور این مورد هیدر اس�ت که ش�بکۀ عصبی اش فاق�د گرۀ عصبی ب�وده ولی دارای ج��م یاخته ای نورون ها اس�ت. در ضمن هی�در مغز ندارد 

)گرۀ عصبی، اجتماع جسم های یاخته ای تعدادی نورون در کنار هم می باشد که ساده ترین آن در مغز پالناریا وجود دارد(.
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با توجه به ش�کل، یاخته های یقه دار و یاخته های س�ازنده منفذ و تعدادی یاختۀ پهن نازک 201 12

در نزدیکی محل منفذ خروجی، می توانند در تماس با حفرۀ میانی باش�ند. یاخته های س�ازندۀ منفذ 
فاقد تاژک می باشند که عالوه بر یاخته های تاژک دار به یاخته های سطح خارجی نیز متصلند.

 با توجه به شکل، سایر عبارات صحیح می باشند و می توان در مورد اسفنج به آن ها اشاره کرد.

گزینۀ )1(: یاخته های سطح درونی
یقه دار  با هستۀ گرد مرکزی و تاژک
س�ازندۀ منفذ  پهن نازک هس�ته دار

گزینۀ )3(: یاخته های میانی  با شکل های متنوع گرد، سوزنی، مثلثی وجود دارد. 
گزینۀ )4(: یاخته های س�طح خارجی  نازک پهن و عمود بر یاخته های سازندۀ منفذ می باش�ند.

11 تنها عبارت )ج( صحیح می باشد. منظور صورت سؤال، جانوران با قلب دوحفره ای و چهارحفره ای با جدایی کامل بین حفره ها می باشد.211
ب نادرست اس�ت. عبارت در رابطه با ماهی ها نادرست می باشد.  الف نادرس�ت اس�ت. عبارت در رابطه با ماهیان غرضویف نادرس�ت می باش�د. | 
ج درس�ت اس�ت. در تمام جانداران فوق، خون تیره و روش�ن را می ت�وان در قلب،  در ماهی ه�ا ی�ک تلمبه وجود دارد که مس�تقیمًا خون را به آبش�ش ها می فرس�تد. | 
2O را به دس��ت بیاورند ولی خون درون حفرۀ دهلیز و بطن آن تیره است(. |   مش�اهده کرد )حتی در ماهی، یاخته های قلبی باید از خون روش��ن س��رخرگ پش��تی 

د نادرست است. این عبارت در رابطه با ماهی ها نادرست می باشد. خون ماهی ها از آبشش به سرتاسر بدن می آید و سپس به قلب می ریزد.
11 س�امانۀ گردش مواد بس�ته، نخستین بار در کرم های حلقوی مانند کرم خاکی ش�کل گرفت. کرم خاکی تنفس پوستی دارد و همۂ تبادالت خود را از 221

سطح پوست و با هوای درون حفرات خاک انجام می دهد )راه دیگری ندارد(. کلمۀ بیشرت در این مورد برای دوزیستان مصداق دارد )نه کرم خاکی!(.
گزینۀ )2(: کرم خاکی، س�اکن آب نمی باش�د و آبش�ش ندارد. | گزینۀ )3(: کرم خاکی، از گروه ماهی ها، دوزیستان و بی مهرگان آبزی نیست و لقاح داخلی 
دارد و تخمک ه�ای خ�ود را در محی�ط آزاد نمی کن�د. این جانوِر نرماده، خاصیت دگرباروری دارد و فقط اس�پرم را از بدن خود خارج می کن�د. در فصل 7 یازدهم آموختید 
که در اس�بک ماهی، تخمک های جانور ماده وارد حفره ای در بدن ماهی نر می ش�ود. | گزینۀ )4(: منظور س�ؤال کرم خایک اس�ت که از بی مهرگان است. بی مهرگان فقط دفاع 

غیراختصاصی و عوامل مربوط به آن را دارند و پادتن ندارند ولی تولید پرفورین توسط لنفوسیت های کشندۀ طبیعی آن ها صورت می گیرد )فصل 5 یازدهم(.
14 اگر فقط به ویتامینی به نام فولیک اسید در گزینۀ )4( دقت می کردی تست رو درست زده بودی!231

گزینۀ )1(: یادت باش�ه که گویچۀ قرمز در انس�ان و بس��یاری از پستانداران هسته نداره! پس برخی که دارن دنای خطی هم دارن! | گزینۀ )2(: خب درسته 
12B فکر کن که در تولید  دیگه، ائوزینوفیله که هستۀ دوقسمتی دمبلی داره و سیتوپالسمش هم دانه های روشن درشت داره! | گزینۀ )3(: خب این هم درسته! به ویتامین 
گویچۀ قرمز مؤثره ولی جذبش و حفظش در لولۀ گوارش رو مدیون فاکتور داخلی معده اس�ت. اگر هم به ش�کل یاخته های کناری تولیدکنندۀ این فاکتور در فصل گوارش 

دقت کنی، می بینی که چین های دروین تو غشا دارن! )این هم پاسخ به زبون عامیانه!(
11 صورت سؤال ویژگی های دوزیستان ابلغ را بیان می کند )فقط مورد )ج( صحیح است(.241

ب نادرس�ت است. اس�پرم های دوزیستان، الیۀ  الف نادرس�ت اس�ت. این ویژگی در ماهی ها و نوزاد دوزیس�ت دیده می ش�ود )نه دوزیس��ت بالغ!(. | 
ج درس�ت اس�ت. طبق ش�کل کتاب دربارۀ تنفس شش�ی دوزیس�تان و پمپ فش�ار مثبت، این مورد صحیح اس�ت.|   ژله ای ندارد. این ویژگی تخمک ها می باش�د. | 

د نادرست است. ویژگی بازجذب آب در مثانه، به طور منحصر به فرد در دوزیستان دیده می شود. 
13 قس�مت اول گزینۀ )3( در دوزیس�ت بالغ، خزنده، پرنده و پس�تاندار دیده می شه که همش�ون گردش خون مضاعف به همراه دو تلمبه فشار قوی و 251

فشار کمتر دارن!
گزینۀ )1(: اگ�ه ی�ه کوچول�و ش�کل گردش خون ماهی رو ببینی، متوجه می ش�ی که س�ینوس س�یاهرگی و دهلی�ز، از بطن و مخروط س�رخرگی کوچیکترن 
 ول�ی در مقط�ع باالت�ری از اون ه�ا ق�رار گرفت�ن! | گزینۀ )2(: مه�ره دار دارای تنف�س پوس�تی، دوزیس�ت بالغه ک�ه فقط ی�ک رگ از قلبش یعن�ی از بطنش خارج می ش�ه! 
)نه رگ ها(. | گزینۀ )4(: خب انس�ان رو در نظر بگیر! دو س�رخرگ از قلبش می ره بیرون )شش��ی و آئورت( به جاش چهارتا س�یاهرگ ششی و دوتا بزرگ سیاهرگ و یه دونه 

سیاهرگ کرونر میاد توش!

آب خروج محل

�قهدالاير �اختۀ

آب ولايرود محل
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12 موارد )ب( و )ج( همانند عبارت داده شده درست هستند. دقت کنید که با توجه به متن کتاب درسی، مثانۀ دوزیستان در محیط خشک، به ذخیرۀ 11
بیش��رت آب می پردازد و بر مقدار بازجذب آب خود یم افزاید )نه اینکه این فرایندها را آغاز کند(.

الف نادرس�ت اس�ت. در بیماری های ژنتییک، برهم خوردن هم ایس�تایی عامل اصلی نمی باش�د )در کتاب قید بس��یاری از بیماری ها ذکر ش��ده است(. | 
ب درست است. چون کلیه ها توانایی تولید هورمون اریتروپویتین دارند که با اثر بر مغز استخوان، مقدار تولید گویچه های قرمز را تنظیم می کند، پس جهش در این اندام 
ج درست اس�ت. در حین ورزش، عرق کردن افزایش می یابد که شامل مقدار زیادی آب و  می تواند س�بب تغییر در مقدار گویچه های قرمز و انتقال گاز تنفس�ی ش�ود. | 
 کمی از نمک های خوناب بوده و در نتیجه غلظت مواد حل شده در خوناب افزایش می یابد. به همین دلیل از مقدار آب ادرار کاسته می شود تا کمبود آب خون جبران شود. | 
د نادرس�ت اس�ت. دقت کنید غلظت یون های موجود در درون و بیرون یاخته، کاماًل متفاوت اس�ت ولی غلظت مایع این دو محیط مشابه است )مثالً می دانید که مقدار 

سدیم یا پتاسیم در دو سوی غشا برابر نیست اما غلظت آبی که در دو طرف قرار دارد، تقریباً برابر است(. 

13 بخش ریزپرزدار، از لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک در بخش لوله ای گردیزه ش�روع می ش�ود. حتمًا به یاد دارید که مویرگ های کلیه از نوع منفذدار هستند 21
ولی کبد که محل تولید صفرا می باشد، حاوی مویرگ های ناپیوسته است.

گزینۀ )1(: ش�بکۀ مویرگی اطراف لوله های پیچ خوردۀ دور و نزدیک، از نوع دور لوله ای اس�ت. در این مویرگ ها یک طرف س�رخرگی و یک طرف س�یاهرگی 
وجود دارد ولی مویرگ های کالفکی کپسول بومن، فقط حاوی بخش رسخریگ هستند )یعنی این گزینه ،وارونه بیان شده است و شبکۀ مویرگی ای که برخالف شبکۀ مویرگی 
دیگر، فاقد بخش س��یاهرگی اس��ت، لگومرول اس��ت نه دور لوله ای(. | گزینۀ )2(: در نفرون، دو بخش غیرپیچ خورده یا فقط دارای یک پیچ خوردگی وجود دارد، یکی کپسول 
بومن و یکی هم قوس هنله. اگر این بخش غیرپیچ خوردۀ نفرون را که کپس�ول بومن نام دارد، ش�بکۀ مویرگی در نظر بگیریم، می توانیم بگوییم که، مویرگ های کالفکِی فاقد 
بخش س�یاهرگی وجود دارد. این مویرگ ها برخالف مویرگ های دور لوله ای، فقط دارای خون روش��ن می باش�ند. | گزینۀ )4(: منظور این گزینه، ش�بکۀ مویرگی کلیه می باشد 

که از نوع منفذدار است و در هر دو شبکۀ مویرگی خود، غشای پایۀ ضخیم دارد. دقت کنید که کالفک یا گلومرول، درون کپسول بومن قرار دارد )نه در اطراف آن!(.
منظور، ماهی های آب ش��یرین اس�ت که فش�ار اسمزی بدنشان بیشتر از محیط است و به نوعی غلظت مواد حل شوندۀ درون بدنشان، از محیط بیشتر است و با 31 14

دفع ادرار رقیق، سبب خروج یون های زیادی از کلیه های خود نمی شوند.
گزینۀ )1(: ماهی�ان غ��رضویف، با کمک غدد راس�ت روده ای، تنظیم امس��زی می کنند که محلول غلیظ نمکی را به روده ترش�ح می کنند. | گزینۀ )2(: منظور 
عبارت، ماهیان آب ش�یرین اس�ت که ادرار رقیق دفع می کنند ولی معمواًل نوش�یدن آب به مقدار زیاد ندارند )مگه میشه آب ننوشه !(. | گزینۀ )3(: ماهیان دریایی )آب شور(، 

دفع یون زیاد از آبشش ها و کلیه ها دارند، پس این جانداران نیز به دلیل دارا بودن گردش خون بسته، تراوش یا خروج مواد از مویرگ های کلیه دارند.
14 همۀ موارد نادرست هستند.41

ب ورود ادرار  الف ریزپرزها، همگی در س�مت مجرای درون نفرون می باش�ند. از طرفی بازجذب و ترش�ح، توس�ط دو یاختۀ مجزا صورت نمی گیرد. | 
از مثانه به میزراه، همیش�ه غیرارادی اس�ت و طی یک انعکاس انجام می ش�ود ولی این خروج ادرار از میزراه اس�ت که در نوزادان به دلیل کامل نبودن سیستم ارتباطی مغز 
ج هورمون های آلدوس�ترون و ضدادراری، دو مکانیسم متفاوت دارند. یعنی آلدوسترون نمی تواند باعث تولید هورمون  با نخاع، به صورت غیرارادی انجام می ش�ود. | 

د دقت کنید که بندارۀ مورد نظر، با انقباض مثانه و به منظور خروج ادرار از مثانه به استراحت درمی آید.  ضدادراری شود. | 
کلیۀ چپ که باالتر از کلیۀ راس�ت اس�ت، برخالف کلیۀ راست، توسط دو دنده محافظت شده و 51 14

میزنای طویل تری دارد.
گزینۀ )1(: َلپ کلیه، ش�امل یک هرم و بخش قش�ری مربوط به آن است که انشعاباتی از 
س�رخرگ و س�یاهرگ کلی�ه در آن وجود دارد. | گزینۀ )2(: هرم کلیه، در قس�مت مرک�زی کلیه قرار دارد و 
طبیع�ی اس�ت که به پردۀ پیوندی کپس�ول کلیه ک�ه در خارج کلیه قرار دارد، متصل نمی باش�د ولی بخش 
قشری لپ کلیه به این کپسول متصل است. | گزینۀ )3(: با توجه به شکل، سیاهرگ خروجی از کلیۀ باالتر 
)چپ(، با عبور از روی آئورت به بزرگ سیاهرگ زیرین می رسد ولی سرخرگ ورودی به کلیۀ راست با عبور 

از زیر بزرگ سیاهرگ زیرین به کلیۀ راست می رسد. 
مرحل�ۀ اول تولی�د ادرار، ت�راوش از یاخته ه�ای پادار پودوس�یتی ب�وده و مرحلۀ دوم، بازج�ذب از یاخته های ریزپ�رزدار بخش لوله ای گردیزه ص�ورت می گیرد. 61 14

 دق�ت کنی�د ک�ه یاخته ه�ای پ�ادار )پودوس��یتی(، در امت�داد یاخته های مکعب�ی بخش لول�ه ای گردیزه ق�رار ندارن�د بلکه طبق ش�کل زی�ر، یاخته های پهن سنگ فرش�ی 
در امتداد یاخته های مکعبی لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک می باشند.

گزینۀ )1(: در مراحل تش�کیل ادرار، مرحلۀ اول و س�وم به ترتیب تراوش و ترش�ح می باشند 
 ک�ه م�واد دفع�ی را وارد گردیزه ه�ا می کنند ول�ی در مرحلۀ بازج�ذب م�واد از گردیزه ها خارج می ش�وند. | 
گزینۀ )2(: با توجه به اینکه ادرار تولید شده در کلیه ها، با حرکات کرمی میزنای وارد مثانه می شود، پس هرچه 
این حرکات بیش�تر ش�ود، یعنی ادرار بیشتری وارد مثانه ش�ده و دیوارۀ آن کشیدگی بیشتری پیدا می کند. | 
گزینۀ )3(: دق�ت کنی�د که حرکات کرمی ماهیچۀ صاف، تحت کنترل اعص�اب خودمختار در ورود ادرار به 
مثان�ه نقش دارد و از طرفی اثر این اعصاب، روی بس�ته ماندن و باز ش�دن بن�دارۀ داخلی ابتدای میزراه در 

خروج ادرار از مثانه نقش دارد. 

تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد/فصل پنجم    6پاسخ آزمون
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فقط مورد )ب( صحیح است.2671 12
الف نادرس�ت اس�ت. در ت�راوش، مواد فقط براس�اس ان��دازۀ خود از مویرگ عب�ور می کنند و عاملی جز ان�دازه در انتخاب مواد عبوری مؤثر نیس�ت. | 
ب درست است. کمتر بودن قطر سرخرگ وابران نسبت به سرخرگ آوران، سبب افزایش زمان باقی ماندن مواد در شبکۀ مویرگی کالفکی شده که باعث تراوش بیشتر 
ج نادرست است. یاخته های سنگ فرشی، دیوارۀ بیروین کپسول بومن را می سازند که ربطی به تراوش ندارند. شکاف های فراوان،  مواد به درون کپسول بومن می شود. | 
د نادرست است. دیوارۀ بیرونی کپسول بومن، چندالیه ای نیست  مربوط به یاخته های پودوس��ییت دیوارۀ دروین کپس��ول بومن اس��ت که از نوع سنگ فرشی نمی باشند. | 

بلکه شکل سنگ فرشی ساده دارد و همانند الیۀ داخلی کپسول، دارای یک الیۂ یاخته ای می باشد.
11 بخ�ش )الف(: س�رخرگ آئورت، )ب(: س�رخرگ کلیوی چپ، )ج(: س�یاهرگ کلی�وی چپ و )د(: 81

بزرگ سیاهرگ زیرین را نشان می دهد.
گزینۀ )1(: در بدن انس�ان، بزرگ س�یاهرگ زیرین، متمایل به س�مت راست بدن و بخش پایین رو سرخرگ 
آئورت، متمایل به س�مت چپ بدن اس�ت. در نتیجه س�یاهرگ کلیوی چپ نسبت به س�رخرگ کلیوی چپ طول بیشتری 
 دارد. همچنین فشار خون سیاهرگ کلیوی کمتر از سرخرگ کلیوی است زیرا سرخرگ کلیوی از آئورت منشعب شده است. | 
گزینۀ )2(: سرخرگ کلیوی، میزان اکسیژن و مواد دفعی بیشتری نسبت به سیاهرگ کلیوی دارد. | گزینۀ )3(: گیرنده های 
دمایی، در بخش هایی از درون بدن مانند برخی از سیاهرگ های بزرگ قرار دارند. | گزینۀ )4(: ماهی، دارای خط جانبی است. 

سرخرگ شکمی، ماهی خون تیره دارد. سیاهرگ کلیوی همانند بزرگ سیاهرگ زیرین، خون تیره دارد.
12 این گزینه در مورد برگش�ت مواد مفید طی بازجذب کلیوی می باش�د که در نهایت مواد با عبور از یاخته های گردیزه و غش�ای پایه باید وارد ش�بکۀ 91

مویرگی دور  لوله ای شوند. مهم است که فرایند بازجذب را در مرحلۀ ورود به یاختۀ ریزپرزدار تمام شده در نظر نگیرید. بازجذب هم همانند جذب، هنگامی که به محیط 
داخلی وارد شود، کامل شده است.

گزینۀ )1(: منظور، ترشح و بازجذب می باشد که اغلب با انتقال فعال و صرف انرژی زیستی می باشند ولی در سایر حاالت در اثر انتشار و با انرژی جنبیش  
خود مولکول صورت می گیرد. | گزینۀ )3(: منظور عبارت، اثر عمل ترشح در تنظیم pH است که مانع تغییر شکل پروتئین ها در محیط داخلی می شود. )می دانید که تغییر 
pH، می تواند باعث تغییر شل پروتئین ها شود.( | گزینۀ )4(: منظور قسمت اول گزینه، عمل تراوش است که در ابتدا باید از یاخته های سنگ فرشی کالفک حاوی منافذ 

غشایی فراوان رد شود و سپس با گذر از بین زائده های یاخته های پودوسیتی وارد نفرون شود.
فقط مورد )ب( نادرس�ت اس�ت چون با توجه به ش�کل کتاب در نفرون ها، در قس�مت پایین روی لولۀ هنله، شبکه های مویرگی حاوی خون تیره مشاهده می شوند 101 11

)شل 5 فصل 5 دهم(.
، سبب گشاد شدن آن ش�ده و مقدار خون و در نتیجه تراوش را در  2CO الف درس�ت اس�ت. س�رخرگ آوران، نوعی س�رخرگ کوچک است که زیادی 
ج درست است. هم کالفک و هم شبکۀ دور لوله ای، در ابتدای خود حاوی بخش سرخرگی با خون روشن می باشند )در سرتاسر  کپسول بومن و کالفک زیاد می کند. | 
د درس�ت است. منظور سرخرگ وابران است که بین دو شبکۀ مویرگی  طول لوله های پیچ خورده می توان ش��بکۀ مویرگی ای پیدا کرد که بخش س��رخرگی دارد(. | 

کالفکی و دور لوله ای بوده و از سرخرگ آوران باریک تر است. 
14 قسمت اول در مورد اوریک اسید است که رسوب آن در مفاصل، سبب التهاب می شود. در التهاب طبق فصل 5 یازدهم، تولید پیک شیمیایی توسط 111

ماستوسیت ها، درشت خوارها و یاخته های سنگ فرشی دیوارۀ مویرگ ها )یاخته های پوششی( صورت می گیرد. 
گزینۀ )1(: عامل ایجاد درد در تنفس بی هوازی، تجمع الکتیک اسید در ماهیچه است که ماده ای فاقد نیتروژن می باشد و جزء مواد دفعی ادرار هم نیست. | 
گزینۀ )2(: منظور قسمت اول، تولید اوره است که این ماده در کبد تولید شده و وقتی وارد خون می شود، ابتدا توسط جریان عمومی خون به قلب رفته و سپس به شش ها 
می رس�د. حاال پس از برگش�ت از سیس�تم گردش خون ششی، از قلب، به کلیه می رود تا دفع شود. | گزینۀ )3(: دقت کنید که منظور قسمت اول، آمونیاک است که تجمع 

آن در خون سبب مرگ می شود )راستی همیشه مقدار اندکی آمونیاک در خون وجود دارد که به کبد می رود و تبدیل به اوره می شود(.
موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست می باشند. منظور سؤال، مراحل تراوش و ترشح است که مواد را وارد گردیزه ها می کنند. 121 13

 +H الف نادرست است. در تراوش، آب و مواد محلول صرفًا براساس اندازه و بدون هیچ انتخاب دیگری وارد کپسول بومن می شوند پس داروها و یون 
نیز تراوش می شوند. فرایند ترشح، برای دفع اضافی این مواد، قطعًا برای تنظیم محیط بدن صورت می گیرد. دقت کنید که تراوش نمی تواند با وارد کردن بیکربنات به گردیزه، 
ب نادرس�ت اس�ت. تأثیر منحصر به فرد فش�ار خ�ون در عبور مواد، فقط مربوط به فرایند تراوش اس�ت. |   pH را تنظی�م کن�د چ�ون این کار را انتخابی انجام نمی دهد. | 
ج نادرست است. این گزینه در ارتباط با ترشح و بازجذب صحیح است ولی فرایند تراوش بدون صرف انرژی زیستی یاخته می باشد، یعنی در تراوش، مواد در جهت شیب 
د درس�ت اس�ت. سرخرگ بین گلومرول و دور لوله ای، از نوع وابران است. مویرگ کالفکی با عمل تراوش و مویرگ  غلظت خود عبور می کنند و وارد گردیزه می ش�وند. | 

دور لوله ای با فرایند ترشح ارتباط مستقیم دارند. ضمنًا مویرگ های کلیه از نوع منفذدار هستند.
14 دق�ت کنی�د ک�ه طبق ش�کل 5 فصل 5 کتاب درس�ی زیست شناس�ی دهم، ی�ک گویچۀ قرمز برای رس�یدن از گلوم�رول به س�یاهرگ کلیوی، نیاز 131

نیس�ت حتم�ًا از ش�بکۀ مویرگی اط�راف لولۀ پیچ خوردۀ دور عبور کند! بلکه می تواند از طریق یک انش�عاب، مس�تقیمًا به ش�بکۀ مویرگی اطراف لولۀ هنل�ه و در نهایت به 
 

سیاهرگ کلیوی برود.
 گزینۀ )1(: طب�ق ش�کل 4 فص�ل 5 کت�اب درس�ی زیست شناس�ی دهم، بخ�ش ضخیم باالروی هنل�ه طوالنی تر از بخ�ش ضخیم پایین روی آن اس�ت.| 
 گزینۀ )2(:  طبق ش�کل 10 فصل 5 کتاب درس�ی زیست شناس�ی دهم، بزرگ س�یاهرگ زیرین، متمایل به س�مت راس�ت بدن و بخش پایین رو س�رخرگ آئورت، متمایل 
 به س�مت چپ بدن اس�ت. در نتیجه س�یاهرگ کلیوی چپ برخالف س�یاهرگ کلیوی راس�ت از جل�وی بخش پایین رو آئ�ورت عبور می کن�د. | گزینۀ )3(: دنده ها، بافت 
 چرب�ی، پوس�ت و گویچه ه�ای س�فید در محافظ�ت از کلیه ه�ا نق�ش دارن�د. البت�ه هورم�ون تیموس�ین تولی�د ش�ده در تیم��وس، در ناحی�ه قفس�ۀ س�ینه، در تمای�ز 

لنفوسیت ها مؤثر است. 
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141 ، 2CO - )بیکربنات( می باش�ند که طی تنفس هوازی و با تولید 
3HCO H+ و  13 موارد )الف(، )ب( و )د( صحیح هس�تند. منظور س�ؤال، دو نوع یون 

2CO و آب و سپس تجزیۀ کربنیک اسید حاصل می شوند.  ابتدا در گویچۀ قرمز در اثر ترکیب 
H+ که یون مورد نظر است، به خون  الف درس�ت اس�ت. در هنگام دیابت ش�یرین، مصرف چربی ها سبب اسیدی شدن خون شده و در پی آن ترشح 
ج نادرست است. گشاد  ) کم می ش�ود. |  )-

3HCO ب درس�ت اس�ت. در هنگام قلیایی بودن خون که pH باال می باش�د، بازجذب یون بیکربنات  زیاد می ش�ود. | 
د درست است. در مورد افزایش یون هیدروژن  2CO روی سرخرگ های کوچک است )نه این دو یون(. |  شدن سرخرگ ها برای تنظیم موضعی خون، مخصوص اثر 

صحیح است )فصل 4 دهم(. 
14 ساختارهای محافظ کلیه، شامل چربی، استخوان دنده ها و کپسول کلیه است.151

گزینۀ )1(: ساختاری که در حفظ موقعیت کلیه نقش دارد، همان چریب های اطراف کلیه هستند. چربی در کلیۀ گوسفند، اطراف میزنای، سرخرگ و سیاهرگ 
است و با جدا کردن آن می توانیم این ساختارها را ببینیم. | گزینۀ )2(: بخش محافظت کننده کلیه که حاوی بخش های متراکم و اسفنجی است، همان استخوان دنده ها است. 
تعداد استخوان های دندۀ محافظت کننده از کلیۀ چپ، یکی بیشتر از کلیه راست می باشد. )لکیه راست به دلیل قرارگیری کبد، قدری پایین تر از لکیه چپ است. در نتیجه به 
دلیل پایین تر بودن لکیه راست به نسبت لکیۀ چپ، بخش کمتری از آن توسط دنده ها محافظت می شود.( | گزینۀ )3(: کپسول کلیه، از عوامل محافظت کنندۀ کلیه است که 
با برش قسمتی از آن به راحیت جدا می شود. کپسول کلیه از جنس بافت پیوندی است. این بافت همانند هر بافت پیوندی دیگری مثل زردپی، در مادۀ زمینه ای، رشته های کالژن 
و کشس�ان ندارد )در حقیقت مادۀ زمینه ای حاوی پروتئین می باش��د ولی از نوع الکژن و کشس��ان نیست(. فراموش نکنید که مادۀ زمینه ای در کنار پروتئین های رشته ای، 
فضای بین یاخته ای بافت های پیوندی را می سازد. | گزینۀ )4(: بافت چربی، از عوامل محافظت کنندۀ کلیه است که کاهش آن، خطر بسته شدن میزنای را ایجاد می کند. یاختۀ 

چربی، هستۀ مرکزی ندارد. هستۀ این یاخته به دلیل وجود ذخایر چربی در یاخته، به حاشیه رانده شده است )در پزشکی به آن یاخته های انگشتری می گویند(.
موارد )الف( و )ج( دربارۀ کپسول بومن که مدنظر سؤال است، صحیح می باشند. 161 12

الف درست است. هر دو الیۀ یاختۀ پودوسیتی درونی و سنگ فرشی بیرونی کپسول بومن، از نوع بافت پوششی با فضای بین یاخته ای اندک می باشند. | 
ب نادرست است. شکاف های باریک، در بین رشته های کوتاه پامانند هر یاختۀ پودوسیتی قرار دارند. )نه بین یاخته ها! همچنین شاکف های پاهای آن ها، عبارتی 
د نادرست است. کپسول بومن، ریزپرز ندارد.  ج درست است. یاخته های سنگ فرشی، هستۀ گرد مرکزی دارند. |  نادرست است چون پاهایشان شاکف ندارد.( | 

13 فرایند تشکیل ادرار، شامل تراوش، بازجذب و ترشح است. در مرحلۀ اول فرایند تشکیل ادرار که تراوش نام دارد، مواد تنها براساس اندازه، از شکاف های باریک 171
بین پاهای هر پودوسیت عبور می کنند. سپس در مرحلۀ بازجذب و ترشح، مواد براساس نیاز منتقل می شوند.

گزینۀ )1(: در بخش های لوله ای نفرون )شامل لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک، لولۀ پیچ خوردۀ دور و لوله هنله( هنوز ادرار وجود ندارد. ادرار مایعی است که وارد لگنچه 
می ش�ود. طبق متن کتاب درس�ی، دو فرایند بازجذب و ترش�ح، ترکیب مایع تراوش شده را تغییر می دهند و آنچه به لگنچه می ریزد ادرار است. پس استفاده از کلمۀ ادرار، 
موجب نادرستی این گزینه شده است. | گزینۀ )2(: در فرایند تخلیۀ ادرار، ابتدا دیوارۀ مثانه کشیده می شود و سپس سازوکار تخلیۀ ادرار، فعال می شود. این گزینه به دلیل 
عدم رعایت تقدم و تأخر، این دو نادرس�ت اس�ت. | گزینۀ )4(: در فرایند تخلیۀ ادرار، ورود ادرار به مثانه از طریق دریچه انتهای میزنای که از جنس بافت پوش��یش اس�ت 

صورت می گیرد. این دریچه منقبض نمی شود. در واقع انقباض مربوط به بنداره )اسفنکتر(ها است )نه دریچه !(. 
سؤال، پیرامون مراحل مختلف تشکیل ادرار و مواد موجود در آن است. موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست و مورد )ج( درست است. 181 13

الف نادرس�ت اس�ت. تنها مرحله ای که مواد دفعی به نفرون وارد نمی ش�وند، همان مرحلۀ ابزجذب است. بازجذب در گلومرول )مویرگی با دو انتهای 
ب نادرس�ت اس�ت. فراوان ترین مادۀ دفعی موجود در ادرار، آب اس�ت که از مجاری جمع کننده وارد  س��رخرگی( رخ نمی دهد بلکه در مویرگ دور لوله ای رخ می دهد. | 
 لگنچه می ش�ود و س�پس دفع می گردد. پس این عمل ارتباطی با س�یاهرگ فوق کبدی ندارد. )اگر به اش��تباه اوره را در نظر گرفته بودید، این عبارت را درس��ت می دیدید.( | 
ج درس�ت اس�ت. مرحله ای که مواد دفعی به بخش لوله ای نفرون ها وارد می ش�وند، مرحلۀ ترش��ح اس�ت. در این مرحله موادی مثل یون هیدروژن دفع می ش�وند و 
د نادرس�ت اس�ت. رس�وب مواد زائد نیتروژن دار در مفاصل )نه دستاگه دفع ادرار(،  برخالف دو مرحلۀ قبل، انتقال گلوکز و آمینواس�ید در این مرحله دیده نمی ش�ود. | 

موجب دردناک شدن مفاصل می شود.
11 عمل تراوش از بین رشته های پامانند هر یاختۀ پودوسیتی انجام می شود )پس این فضا در یک یاخته وجود دارد نه در بین یاخته ها!(.191

گزینۀ )2(: ب�ا توج�ه به ش�کل کتاب، پودوس�یت ها همانند یاخته های نوع اول دیوارۀ حبابک، غش�ای پایه  مش�ترک با یاخته های مویرگ ه�ا دارند تا مواد 
بتوانند با س�رعت بیش�تری منتقل ش�وند. | گزینۀ )3(: پودوسیت ها، درون کپسول بومن )قطورترین بخش گردیزه( قرار داش�ته و دارای رشته های کواته و اپمانند فراوانی 
همراه با ش�کاف های باریک بین آن ها هس�تند.| گزینۀ )4(: تمام یاخته های زنده، دارای پروتئین هایی برای جابه جایی یون ها در غشای خود می باشند )این ویژگی محدود به 

یاخته های عصبی و ماهیچه ای نمی شود(.

فقط مورد )د( صحیح است. 201 11
الف نادرس�ت اس�ت. منظور مثانۂ دوزیس��تان است. دقت کنید در محیط خش�ک بازجذب آب در این اندام افزایش می یابد یعنی در سایر مناطق هم 
ب نادرس�ت است. منظور کلیه ها و آبش�ش ها برای دفع نمک هستند. آبش�ش در همۀ مهره داران وجود ندارد. |   از این س�ازوکار اس�تفاده می ش�ود )اما به مقدار کمتر(. | 
ج نادرس�ت اس�ت. سخت پوس�تان، لولۀ مالپیگی ندارند و سیستم دفعی آن ها مبتنی بر آبشش است )این ساختار و عبارت در مورد حشرات و رودۀ آن ها صحیح است(. | 

د درست است. منظور غدد نمکی است که در نزدیکی چشم یا زبان برخی پرندگان و خزندگان یا متصل به راست رودۀ ماهیان غضروفی می باشد. 
12 شکل، یاخته پوششی مکعبی در لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک را نشان می دهد.211

گزینۀ )1(: تنه�ا اندام�ک دوغش�ایی که در آن مش�اهده می ش�ود، میتوکن��دری یا همان راکیزه اس�ت. دقت کنید که هس�ته جزئی از بخش سیتوپالس�م 
محسوب نمی شود! | گزینۀ )2(: یاخته های پوششی، در دوازدهه نیز ریزپرز دارند اما استوانه ای شکل هستند نه مکعبی! | گزینۀ )3(: یاخته های پوششی مکعبی در نفرون ها، 
تک الیه هس�تند پس همگی در تماس با غش�ای پایه )ش��بکه ای از پروتئین ها و لگیکوپروتئین های رشته ای( هستند. | گزینۀ )4(: به علت وجود ریزپرزهای فراوان در 

لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک، میزان بازجذب در این قسمت از نفرون، بیشتر از سایر قسمت هاست.
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به جز مورد )د(، همۀ موارد درست هستند )منظور از صورت سؤال، سرخرگ وابران است(.28221 13
الف درس�ت اس�ت. با توجه به ش�کل کتاب درس�ی، سرخرگ وابران قبل از رس�یدن به بخش لوله ای گردیزه، دو شاخه می ش�ود و یک شاخه به سمت 
ب درس�ت اس�ت. اگر قطر سرخرگ وابران افزایش یابد، ورود مواد به آن با سرعت انجام می شود و مقدار  قوس هنله و دیگری به س�مت لوله های پیچ خورده می رود. | 
ج درس�ت اس�ت. این سرخرگ به دلیل تراوش  فرایند تراوش کاهش می یابد )یادمان هس��ت که کمتر بودن قطر این س��رخرگ، یک عامل افزایش تراوش بود(. | 
د نادرس�ت اس�ت. دقت کنید این مورد مربوط به مویرگ های  مقدار زیادی از اوره توس�ط مویرگ کالفک قبل از خود، اوره کمتری نس�بت به س�رخرگ آوران دارد. | 

کلیه می باشد )نه سرخرگ!(.
12 منظور از عبارت صورت س�ؤال، کبد می باش�د که در آن آمونیاک و آب که دو نوع مادۀ معدنی هس�تند، با کربن دی اکس�ید ترکیب می ش�وند.کبد 231

همانند کلیه که دفع مواد را انجام می دهد، سبب کاهش برخی مواد دفعی موجود در خون نظیر سم ها و آمونیاک می شود.
گزینۀ )1(: با توجه به ش�کل کتاب، تمام قس�مت های کبد می تواند توسط دنده ها محافظت شود چون دنده ها روی قسمت فوقانی کلیه را که زیر کبد قرار 
دارد نیز می پوش�انند. | گزینۀ )3(: اریتروپویتین که از هر دوی این اندام ها به خون ترش�ح می ش�ود، می تواند سبب تقسیم یاخته های بنیادی موجود در مغز استخوان شود 
)نه یاخته های اس��تخوانی!(. | گزینۀ )4(: کبد و کلیه، خون خود را پس از خروج وارد قلب می کنند )این گزینه دربارۀ طحال، روده و… درس��ت بود که خون خود را وارد 

سیاهرگ باب کبدی می کنند(.

14 مثانۀ دوزیستان، هنگامی که هوای محیط خشک می شود، متورم شده و افزایش حجم پیدا می کند. در این شرایط، در گیاهان تولید آبسیزیک اسید 241
برای مقابله با خشکی هوا، افزایش می یابد.

گزینۀ )1(: آب از طریق اس�مز وارد بدن پارامس�ی می ش�ود نتیجه می گیریم که فشار اس�مزی بدن آن همانند ماهی آب شیرین از محیط بیشتر می باشد تا 
آب در جهت ش�یب غلظت جابه جا ش�ود. | گزینۀ )2(: خیلی دقت کنید! در ماهیان آب ش�یرین نیز، آبش�ش ها در دفع برخی مواد زائد مانند کربن دی اکسید نقش دارند! 
در سخت پوس�تان نیز عالوه بر آن، در دفع نیرتوژن اضایف هم می توانند دارای نقش باش�ند. پس در تس�ت های تنظیم اسمزی، کاربرد آبشش ها را محدود به تبادل یون ها 
نبینید و کارکرد اصلی آن ها را فراموش نکنید. | گزینۀ )3(: نفریدی، س�اده ترین لولۀ دفعی برای تنظیم اس�مزی در بی مهرگان اس�ت که در انتها منفذی برای خروج مواد 

دارد. این لوله برای دفع، تنظیم اسمزی یا هر دو کاربرد دارد. 
14 در مورد مکانیسم تخلیۀ ادرار موارد )الف( و )ب( صحیح می باشند. 251

الف درست است. فرمان انعکاسی برای انقباض ماهیچۀ صاف مثانه، تحت کنترل اعصاب خودمختار می باشد. همان طور که می دانید انعکاس ماهیچه های 
ب درس�ت اس�ت. دریچۀ دهانۀ میزانی در محل اتصال به مثانه، ماهیچه ای نیس�ت و حاصل  دس�ت که اس�کلتی هس�تند، تحت کنترل اعصاب پیکری می باش�ند. | 
ج نادرس�ت است. دقیقًا برعکس متن کتاب درسی است. |  چین خوردگی های مخاط پوش��یش مثانه اس�ت ولی بندارۀ ابتدای میزراه، ماهیچه ای و از نوع صاف اس�ت. | 
د نادرست است. بندارۀ خارجی ماهیچۀ مخطط، تحت کنترل اعصاب پیکری و بندارۀ داخلی ماهیچۀ صاف، تحت کنترل اعصاب خودمختار است که هر دو از اعصاب 

حرکتی محیطی می باشند )در تست ها حواس پیکری را با اعصاب پیکری اشتباه نگیرید (.
خالصه1مکانیسم1دفع1ادرار:

مثاهنه
گ�رهندة تحر��

مثاهنه �شش� ���م�اهن
اهنعاس شروع

مثاهنه تخل�ۀ
مثاهنه د�والايرة �ش�دگ�

بهطولاير �ل�هها دلاير ادلايرالاير
م�شوهند. ساخته مستمچر

م�شود دوتا م�زهنايوالايرد

بندالايرة پشت دلاير ادلايرالاير
م�شود. جمچع خالايرج�

والايرد ادلايرالاير

م�شود. م�زلايراه

ابتداي داخل� بندالايرة

م�شود. باز م�زلايراه
حر�ت� حس�پ�ام پ�ام صاف ماه�چههاي

شده منقبض مثاهنه
عصب� دستگاه
(هنخاع) مر�زي

هنوزادان دلاير

بالغ�ن مغزدلاير الايراد يپردازش خالايرج�ي بندالايرة شدن باز

ادلايرالاير خروج

م�شود خالايرج غ�رالايراد صولايرت ادلايرالايربه ي

هندالايرهند. مثاهنه تخل�ۀ لايروي �نترل� و

مثاهنه تخل�ۀ لايروي طر�ق ا�ن از

دالايرهند. �نترل الايراديخود

C

B

B

C
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سؤال، پیرامون دستگاه گوارش انسان است. تنها مورد )ب( درست است. 11 11
الف نادرس�ت اس�ت. حرکتی در لولۀ گوارش که یک درمیان می باش�د، همان حرکت قطعه قطعه کننده می باش�د. این حرکت همانند حرکت کرمی نقش 
ب درس�ت اس�ت. بافت پیوندی سست، بافتی اس�ت که در هر الیه لوله گوارش یافت  مخلوط کنندگی دارد و کلمه برخالف موجب نادرس�تی این عبارت ش�ده اس�ت. | 
ج نادرس�ت اس�ت. خروج هر ماده کوچک )نه هر ماده ای( از غش�ای یاخته در جهت ش�یب غلظت،  می ش�ود. این بافت، مادۀ زمینه ای چس�بنده و ش�فافی دارد. | 
 بدون صرف انرژی اس�ت. اما اگر ماده درش�تی در جهت ش�یب غلظت جابه جا ش�ود، آن وقت آن ماده، قطعًا باید طی اگزوس�یتوز و با مصرف ATP خارج ش�ده باشد.| 

د نادرست است. با شروع بلع غیرارادی که در حلق اتفاق می افتد، اعصاب پیکری )نه خودمختار( سبب انقباض ماهیچه اسکلتی می شوند.
14 ب�ه برگش�ت ش�یرۀ معده به مری، ریفالک��س می گوییم که می تواند در اثر تنش و اضطراب )افزایش ترش��ح اپی نفری��ن و نوراپی نفرین از بخش 21

مرکزی غدۀ فوق لکیه( ایجاد شود.

گزینۀ )1(: گلوتن، نوعی پروتئین ذخیره ش�ده در واکوئول های گندم و جو اس�ت که برای رشد و نمو رویان به مصرف می رسد. همچنین مصرف گلوتن در 
انسان می تواند منجر به بیماری سلیاک و کاهش جذب مواد )مانند اکهش جذب لکسیم و ویتامین D و پوکی استخوان( شود. از طرفی، کلسی تونین هورمون ترشح شده 
از غدۀ تیروئید است که مانع از آزادسازی کلسیم بیشتر از استخوان ها می شود. در نتیجه، کاهش بیش از حد آن، منجر به پویک استخوان می شود. | گزینۀ )2(: شل شدن 
بنداره انتهایی مری می تواند منجر به بیماری ریفالکس ش�ود. در ریفالکس به علت برگش�ت ش�یرۀ معده به مری، مخاط مری به تدریج آس�یب می بیند )نه به سرعت!(. | 
 12B گزینۀ )3(:  بزرگ ترین یاخته های غدد معده، یاخته های کناری هستند که اسید معده و فاکتور داخلی معده را ترشح می کنند. فاکتور داخلی معده برای جذب ویتامین 
، کم خوین روی می دهد. در ش�رایط کم خونی، ترشح هورمون  12B در رودۀ باریک ضروری اس�ت. در نتیجه به دنبال آس�یب به یاخته های کناری و کاهش جذب ویتامین 

اریرتوپویتین از یاخته های درون ریز کبد )اندام سازندۀ اوره( و کلیه ها افزایش می یابد.

بخ�ش A : دریچ�ۀ دولخت�ی، B : دریچ�ۀ س�ه لختی، C : س�رخرگ کرون�ری چ�پ، 31 14
D : دریچۀ سینی آئورتی و E : دریچۀ سینی ششی را نشان می دهد.

 گزینۀ )1(: هنگام ش�روع ثبت موج QRS نوار قلب، در مرحلۀ انقباض دهلیزها 
هس�تیم در نتیجه دریچه های دولختی و س�ه لختی باز هستند. | گزینۀ )2(: با توجه به شکل کتاب، 
انش�عاب سرخرگ کرونری چپ، سبب تغذیه قسمت جلویی قلب می شود. | گزینۀ )3(: از دریچۀ 
سینی ششی همانند دریچۀ سه لختی، خون تیره عبور می کند. | گزینۀ )4(: دریچه های سینی هنگام 

انقباض بطن )0/3 ثانیه( باز هستند.
12 ماهی س�اکن دریا، س�اکن آب ش�ور اس�ت. طناب عصبی در ماهی ها پش��یت است. پس به س�رخرگ پشیت جانور که خون روش�ن دارد، نزدیک تر از 41

سرخرگ شکمی است. 
گزینۀ )1(: س�رخرگ پش�تی ماهی، خون روش��ن دارد. )رسانندۀ خون به آبش��ش ها در دو طرف سر، سرخرگ شکمی است.( | گزینۀ )3(: ماهی ساکن آب 
CO2 که مواد زائد  O2 به س�مت درون بدن ولی آمونیاک و  ش��یرین، به جذب فعال نمک از آبش�ش می پردازد )نه ماهی دریازی!(. | گزینۀ )4(: در آبش�ش ماهی ها، 

هستند به سمت خارج بدن می روند.
11 دفع س�دیم از طریق کلیه ها به دلیل افزایش فش�ار خون، در محدودۀ بررسی هومئوستازی قرار می گیرد ولی زنده ماندن میکروب های سطح اسیدی 51

پوست در مورد سازش با محیط است.
 گزینۀ )2(: موهای سفید خرس قطبی، قرار گرفتن روزنه های خرزهره در فرورفتگی های غارمانند، وجود شش ریشه ای در درختان حرا، زندگی میکروب ها 
در محیط اس�یدی پوس�ت مثال هایی از س�ازش با محیط اند. | گزینۀ )3(: رشد، به معنای بزرگ شدن غیرقابل برگش�ت یاخته ها و تقسیم شدن یاخته ها و افزایش غیرقابل 
بازگشت تعداد یاخته هاست. در حالی که نمو، یعنی تشکیل بخش های جدیدی که قباًل وجود نداشته اند. توجه کنید که تورژسانس رشد به حساب نمی آید. تولید و تشکیل 
اولین گل در گیاه، ایجاد یاخته های پادتن س�از از لنفوس�یت T، تولید یاخته های بنیادی میلوئیدی و لنفوئیدی، تولید بافت های مختلف گیاهی از تودۀ کال و تبدیل تخمک 
به دانه پس از لقاح نمو محس�وب می ش�ود. | گزینۀ )4(: خم ش�دن س�اقۀ گیاه به سمت نور )در نتیجه تجمع اکسین در سمت سایه(، عقب کشیدن دست به هنگام برخورد با 

جسم داغ یا تیز، ترشح بزاق در هنگام دیدن و یا بوییدن غذا پاسخ به محیط محسوب می شود.
در حرکت قطعه قطعه کننده، در دو سمت تودۀ غذا و وسط آن حلقۀ انقباضی تشکیل می شود ولی ریفالکس در اثر این حرکت ایجاد نمی شود.61 14

گزینۀ )1(: حرکت کرمی حلق با عمل انعکاس�ی ماهیچۀ اس��کلیت آن و تحت کنترل اعصاب پیکری، س�بب ورود غذا به مری می شود. | گزینۀ )2(: حرکات 
کرمی، به دنبال گش�اد ش�دن لولۀ گوارش آغاز می ش�وند. این حرکات نقش مخلوط کنندگی با ش�یرۀ گوارشی نیز دارند؛ به ویژه )نه فقط!( هنگامی که حرکت مواد با برخورد 

به یک بندارۀ بسته، متوقف شود. | گزینۀ )3(: حرکات قطعه قطعه شونده، به گستراندن مواد در مخاط روده کمک می کنند.
همۀ موارد نادرست هستند. 71 12

الف ه�وای م�رده، هوای�ی اس�ت ک�ه در بخ�ش ه��ادی دس�تگاه تنفس اس�ت )نه بخ��ش مبادل��ه ای! چون وج��ود حبابک نش��ان دهندۀ بخ��ش مبادله ای اس��ت(. 
ب ه�وای ذخی�رۀ دم�ی، در دم عمیق به عن�وان یک   از طرف�ی دق�ت کنی�د ک�ه قس�متی از ای�ن ه�وا ک�ه در نای�ژه، نایژک و نای�ژک انتهای�ی اس�ت درون ش�ش ق�رار دارد. | 
 حج��م تنف��یس وارد ش�ش ها می ش�ود ک�ه در آن، ماهیچه ه�ای گردن�ی نیز منقبض هس�تند. دقت کنی�د که ظرفیت ه��ای تنف��یس باید از دو یا چند حجم تش�کیل ش�وند. | 

ج ظرفیت حیاتی، برابر مجموع هوای جاری، ذخیرۀ دمی و ذخیرۀ بازدمی می باشد که به یک باره، آن ها را بعد از دم عمیق، با یک بازدم عمیق، از شش ها خارج می کنیم. | 
د ظرفیت تام، کل گنجایش شش هاس��ت )نه لک دس��تاگه تنفس!(. در دس�تگاه تنفس، بخش اندکی از هوا به ش�ش ها وارد نمی ش�ود و در بینی، حلق، حنجره و نای 

می ماند )در حقیقت یعنی بخشی از هوای مرده(.

دورۀ فصل اول تا پنجم 7پاسخ آزمون
دهم
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B



بخش )الف(: اواسط انقباض دهلیزی، )ب(: اواخر انقباض دهلیزی، )ج(: اوایل انقباض بطنی و )د(: استراحت عمومی را نشان می دهد.3081 12
 گزینۀ )1(: هن�گام انقباض دهلیزها، خ�ون از دهلیزها به بطن ها می رود پس حجم خون بطن ها در 
حال افزایش اس�ت و حجم خون دهلیزها کاهش می یابد. دقت کنید، درس�ت است که دهلیزها در اغلب موارد در 
ح�ال خون گیری از س�یاهرگ ها هس�تند اما هنگام انقب�اض دهلیزی میزان خون خروجی از دهلیزها را باید حس�اب 
کنیم چون عماًل ورود خون به آن ها امکان پذیر نیس�ت، پس حجم خون آن ها کاهش می یابد. | گزینۀ )2(: در اواخر 

انقباض دهلیزی، تحریک الکتریکی در حال پخش شدن در بطن هاست تا انقباض بطنی آغاز شود. در نتیجه یاخته های شبکۀ هادی منقبض هستند. | گزینۀ )3(: در اوایل 
اس�تراحت عمومی، دریچه های دهلیزی بطنی باز می ش�وند تا خون جمع ش�ده در دهلیزها، بدون انقباض ماهیچه ای، به بطن ها بیاید. با توجه به توضیحات گزینۀ )1( این 
گزینه نیز صحیح اس�ت. | گزینۀ )4(: در اوایل انقباض بطنی، صدای اول )پوم( ناش�ی از بس�ته شدن دریچه های دهلیزی بطنی و در استراحت عمومی، صدای دوم )تاک( 

ناشی از بسته شدن دریچه های سینی شنیده می شود.
A 14 : دم عادی، B : دم عمیق، C : بازدم عمیق و D : بازگشت از حداکثر بازدم به سطح هوای پیش از شروع دم عادی 91

را نشان می دهد.
گزینۀ )1(: برای بازگش�ت از حداکثر بازدم به س�طح هوای پیش از دم عادی، باید ماهیچه های ش��کمی که برای بازدم عمیق 
منقب�ض ش�ده بودن�د به حالت اس��رتاحت برگردن�د. در نتیجه طول نوار روش�ن س�ارکومر آن ها باید افزای�ش یاب�د. | گزینۀ )2(: ماهیچه های 
 بین دن�ده ای خارج��ی و دیافراگ�م در دم ع�ادی نقش دارند که هر دو حجم قفس�ۀ س�ینه را زیاد کرده و فش�ار بر رگ ه�ای آن را کم می کنند. | 
گزینۀ )3(: ماهیچه ه�ای گ�ردن در دم عمی�ق نقش دارند و فقط در باالی دیافراگم می باش�ند. | گزینۀ )4(: هوای�ی که در بازدم عمیق، از بینی 

خارج می شود، سبب نزدیک شدن دو الیه پردۀ جنب و افزایش فشار مایع جنب می شود.
14 دم عادی، در اثر مسطح شدن دیافراگم روی می دهد. اولین هوایی که در دم عادی به شش ها )دقت کنید که کیسه های حبابکی ساختاری اسفنج گونه 101

را به شش ها می دهند( می رسد، همان هوای حاصل از ابزدم قبیل است که در نای و نایژه ها باقی مانده بوده است پس همانند خون سرخرگ بند ناف )در ساختار بند ناف 
دو سرخرگ و یک سیاهرگ دیده می شود( اکسیژن کمی دارد.

 گزینۀ )1(: ابزدم ع��ادی، در اث�ر ویژگ�ی کشس��این ش�ش ها روی می ده�د. اولی�ن هوای�ی ک�ه در ب�ازدم ع�ادی ب�ه حف�رات بین�ی )بخ��ش دارای 
گیرنده ه��ای بویای��ی ک��ه نورون ه��ای زائد ه دار از نوع گیرندۀ ش��یمیایی هس��تند( می رس�د، هوای مرده موجود در نای اس�ت که برخالف خون س�یاهرگ ش�کمی ماهی 
2O زیادی داش�ته اس�ت. | گزینۀ )2(: دم ع��ادی در اثر انقباض ماهیچه ه�ای بین دنده ای   )دارای خ��ط جانب��ی( اکس�یژن زیادی دارد چون با دم قبلی پر ش�ده اس�ت و 
 خارج��ی روی می ده�د. اولی�ن هوای�ی که در دم عادی ب�ه انیژک ها )دارای گیرن��ده برای اپی نفری��ن و نوراپی نفرین( می رس�د، هوای درون مجاری تنفس�ی حاصل 

 از ب�ازدم قبل�ی اس�ت ک�ه در نایژه ه�ا باقی مان�ده ب�وده اس�ت و برخالف خ�ون حفرات س�مت چ�پ قل�ب انس�ان، اکس�یژن کم��ی دارد. | گزینۀ )3(: ب�ازدم عمیق در 
 اث�ر انقب�اض ماهیچه ه�ای بین دن�ده ای داخیل روی می ده�د. اولین هوایی که در بازدم عمیق به نای )دارای غضروف Cش��ل( می رس�د، برخالف خون س�یاهرگ های 

ششی انسان )متصل به دهلیز چپ( اکسیژن کمی دارد.
13 موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست هستند.111

الف درس�ت اس�ت. در س�رفه، هوا از راه دهان خارج می ش�ود در نتیج�ه زبان کوچک باید به طرف ابال ب�رود تا راه حفرات بین�ی را ببندد اما در عمل   
ب نادرس�ت اس�ت. دقت کنید! طبق ش�کل 2 فصل 3   بلع، اپی گلوت به طرف اپیین می رود تا راه نای را ببندد. مرکز س�رفه همانند مرکز بلع در بصل النخاع قرار دارد. | 
 کتاب درس�ی زیست شناس�ی دهم، فقط برخی از یاخته های پوشش�ی نای، مژک دارند. )راس��تی با توجه به همین ش��ل، اندازۀ هس��ته این یاخته ها متفاوت می باش��د.( | 
ج نادرست است. هموگلوبین همانند میوگلوبین، پروتئینی آهن دار است، اما دقت کنید که میوگلوبین درون یاخته های ماهیچه ای نوع کند به فراوانی یافت می شود )نه 
د نادرس�ت اس�ت. پایین ترین بخش س�اقۀ مغز، بصل النخاع است که مرکز اصلی تنظیم تنفس است اما دقت کنید که پل مغزی است  در مویرگ های کنار آن!(. | 

که می تواند مدت زمان عمل دم را تنظیم کند.
11 هماهنگی عصبی اعمال دستگاه گردش خون و تنفس در پل مغزی و بصل النخاع می باشد.121

گزینۀ )2(: هورمون های بخش قشری و مرکزی غدد فوق کلیه، هر دو می توانند بر مقدار فشار خون و قند خون مؤثر باشند. آلدوسترون روی فشار خون و 
کورتیزول روی قند خون نقش افزاینده دارند. از طرفی اپی نفرین، هم ضربان قلب، هم فشار خون و هم قند خون را باال می برد. دقت کنید که بخش قرشی فوق کلیه در تعداد 
رضابن قلب نقیش ندارد و تواانیی اثر گذاری مستقیم روی قلب را هم ندارد. | گزینۀ )3(: کربن دی اکسید زیاد، باعث اسرتاحت ماهیچه های صاف دیوارۀ سرخرگ های کوچک 

و گش�ادی آن ها می ش�ود )بدون دانس��تن نقش لکس��یم می توانید به این عبارت پاسخ دهید!(. | گزینۀ )4(: هم تحریک گیرنده های فش�اری و هم تحریک گیرنده های 
حساس به کمبود اکسیژن، در سرخرگ های گردش عمویم با تحریک مرکز عصبی سبب حفظ فشار خون سرخرگی می شوند.

14 تنها خط دفاعی که به نوع عامل بیگانه بستگی دارد و فقط بر یک نوع عامل بیگانه در هر فعالیت خود مؤثر است، دفاع اختصاصی است که اساسًا 131
در مهره داران دیده می شود. 

 گزینۀ )1(: ماهیان غضروفی که ساکن آب شور هستند، عالوه بر کلیه ها غدد راست روده ای نیز دارند که محلول سدیم کلرید بسیار غلیظ را به روده ترشح 
می کنند. دقت کنید که ماهیان غضروفی مغز اس�تخوان ندارند! | گزینۀ )2(: دوزیس�تان بالغ، قلب س�ه  حفره ای دارند و در گردش مضاعف مخلوط خون تیره و روشن را به 
سمت اندام ها می فرستند. خرزهره در محیط های خشک و کم آب به صورت خودرو می روید. مثانۀ دوزیستان در محیط خشک، برای ذخیرۀ آب بزرگ تر می شود و سپس 
بازج�ذب آب از مثان�ه ب�ه خون افزای��ش می یابد. | گزینۀ )3(: کلیه در همۀ خزندگان و پرندگان توانایی زیادی در بازجذب آب دارد ولی فقط برخی از آن ها مانند خزندگان و 
پرندگان دریایی و بیابانی که آب دریا یا غذاهای نمک دار مصرف می کنند، می توانند نمک اضافه را از طریق غدد نمکی نزدیک چش�م یا زبان به صورت قطره های غلیظ 
دفع کنند. | گزینۀ )4(: ماهیان غضروفی که س�اکن آب ش�ور هس�تند، عالوه بر کلیه ها غدد راس�ت روده ای نیز دارند که محلول سدیم کلرید بسیار غلیظ را به روده ترشح 

می کنند. حشرات طناب عصبی شکمی دارند و می توانند از طریق لوله های مالپیگی، نمک، آب و ترکیبات دفعی نیتروژن دار را به روده تخلیه کنند. 
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11 مویرگ منفذدار، در غش��ای یاخته های پوشش�ی خود منافذ زیادی دارد. این نوع مویرگ ها، در ش�بکۀ کالفکی گلومرول، بین دو سرخرگ و در شبکۀ 141
مویرگی دور لوله ای کلیه ها، بین سرخرگ و سیاهرگ واقع شده اند.

گزینۀ )2(: کلیه ها، اندام های لوبیایی ش�کل دو طرف س�تون مهره ها هس�تند که دارای مویرگ منفذدار هستند. اما دقت کنید که یاخته های پوششی مویرگ 
منفذدار نیز به یکدیگر پیوسته هستند و منافذ در غشای آن ها وجود دارند )نهدربینیاختهها!(. | گزینۀ )3(: اریتروپویتین، هورمون تنظیم کنندۀ تعداد گویچه های قرمز است 
که از کبد و کلیه ترشح می شود. کبد مویرگ های ناپیوسته و کلیه مویرگ های منفذدار دارد. مویرگ های منفذدار، غشای پایه ضخیم دارند. | گزینۀ )4(: دقت کنید که به عنوان 
مثال، هیپوتاالموس، هیپوفیز یا اپی فیز غدد درون ریزی هستند که در مغز یافت می شوند و به علت ترشح هورمون نمی توانند مویرگ پیوسته و سد خونی - مغزی داشته باشند.

11 فقط مورد )الف( صحیح است. 151
الف درس�ت اس�ت. الیۀ میاین قلب، ضخیم ترین الیه اس�ت. این الیه بافت پیوندی متراکم نیز دارد. بافت پیوندی متراکم، تعداد یاخته های کمتری   
ب نادرست است. بدون در نظر گرفتن رگ های خونی، در ساختار الیه داخلی و الیه خارجی قلب، بافت پوششی سنگ فرشی شرکت  نسبت به بافت پیوندی سست دارد. | 
دارد. در بین این الیه ها، بافت پیوندی که حاوی مادۀ زمینه ای و رشته های پروتئینی است فقط در الیۀ خارجی )برونشامه( وجود دارد. چون طبق متن کتاب بافت پیوندی 
ج نادرست است. الیه خارجی قلب، با داشتن مایع بین پیراشامه و برون شامه ضمن محافظت  اتصال دهندۀ درون شامه به ماهیچۀ قلب، قسمتی از درون شامه نمی باشد. | 
 از قلب، به حرکت روان آن کمک می کند. دقت کنید که پیراش�امه حاصل برگش�تن برون ش�امه روی خودش است در نتیجه این دو بخش با یکدیگر اتصال مستقیم دارند. | 
د نادرست است. فقط درون شامه می تواند در سمت چپ قلب در تماس با خون روشن و در سمت راست قلب در تماس با خون تیره باشد. دقت کنید که بافت پیوندی 

متراکم الیه میانی، باعث استحکام دریچه های قلبی می شود )نهبافتپوششیدرونشامه!(.
اگر در شکل مقابل به دسته تارهای شبکۀ گرهی قلب توجه کنید، دسته تارهای بطنی 161 14

که از پایین بطن به س�مت باال می آیند، در دیوارۀ جانبی این حفرات، انش�عابات بس�یاری و 
ب�ا اندازه ه�ای کوتاه دارند که به درون دیوارۀ بطن ها وارد می ش�وند. این دس�ته تارها باعث 

انقباض بطن ها از پایین به سوی باال می شوند. 
گزینۀ )1(: دس�ته تارهای بطنی، در دیوارۀ بین دو بطن و دیواره های جانبی قرار دارند و به درون حفرات بطن نمی روند. از طرفی از دس�ته تارهایی که بین 
دو بطن قرار دارند، انش�عابات ریز برای ورود به دیوارۀ بیرونی بطن ها خارج نمی ش�ود. | گزینۀ )2(: دس�ته تاری که از گرۀ ضربان س�از به س�وی دهلیز چپ می رود به گرۀ 
دوم متصل نمی باشد. | گزینۀ )3(: دسته تارهای بطنی در دیوارۀ میانی بین دو بطن، دو شاخه می شوند )نهدرپایینقلب(. دقت کنید که از پایین ترین قسمت قلب، این 

دسته ها، هرکدام جداگانه، به سمت دیواره های جانبی بطن می روند که تارهای دارای انشعابات کوچک و زیادی دارند.
11 طبق ش�کل مقابل، مجرای لنفی چپ تنها رگ لنفی نیس�ت که از پش�ت قلب 171

عبور می کند بلکه رگ دیگری که حاوی گره لنفی است نیز از پشت قلب عبور می کند.
گزینۀ )2(: ب�ه عن�وان مث�ال، تیم�وس در جلوی قل�ب و مجرای لنفی چ�پ بوده و 
تع�دادی گ�ره لنفاوی نیز در رگ عبوری از پش�ت قلب دی�ده می ش�وند. | گزینۀ )3(: به غیر از لنف 
قس�مت هایی مثل دس�ت راست، سمت راست قفسۀ سینه و س�مت راست سر و گردن که به مجرای 
لنفی راست تخلیه می شوند، لنف سایر قسمت های بدن )مانندکولونباالرووپایینرووپایراست( 
ابت�دا به مجرای لنفی چپ )ضخیمتر( تخلیه می ش�ود. | گزینۀ )4(: مواد حاصل از گوارش لیپیدها که 
جذب مویرگ های لنیف می ش�وند، ابتدا به مجرای لنفی چپ وارد ش�ده، س�پس می توانند به مجرای 
لنفی راست نیز منتقل شوند و در نهایت به سیاهرگ زیرترقوه ای چپ و راست و بزرگ سیاهرگ زبرین 
وارد می شوند. البته همۀ آن ها در انتها به دهلیز راست قلب رفته تا وارد گردش خون کلی بدن شوند.

C )پیوندپپتیدی(، طی واکنش هیدرولیز، این پیوند تجزیه می ش�ود و آمینواسید آزاد می شود، اما دقت 181 N−− 12 با اضافه ش�دن مولکول آب به پیوند 
کنید که در معده که pH بس�یار پایین و اس�یدی دارد، پپس�ین فعال می ش�ود ولی آنزیم پپسین سبب جدایی آمینواسید نمی ش�ود، بلکه فقط پپتیدهای کوچک حاوی چند 

آمینواسید ایجاد می کند.
گزینۀ )1(: گ�وارش پروتئین ه�ا، در دوازده��ه تکمیل می ش�ود که محل فعالیت هم�ۀ آنزیم های گوارش�ی لوزالمعده نیز می باش�د. | گزینۀ )3(: لوزالمعده، 
لیپازهایی را وارد دوازدهه می کند که بیش�ترین اثر را روی گوارش تری گلیس�ریدها دارند. این اندام همچنین تحت تأثیر هورمون س�کرتین، بیکربنات زیادی را نیز به روده 

وارد می کند. | گزینۀ )4(: یکی از محصوالت کبد، صفرا می باشد که به همراه حرکات روده با ریز کردن چربی ها )لیپیدذخیرهکنندۀانرژی(، در گوارش نهایی این مولکول های 
زیستی نقش دارد.

14 ش�کل )الف(: ائوزینوفیل و )ب(: بازوفیل را نش�ان می دهد. بازوفیل برخالف ائوزینوفیل، در دانه های خود 191
هپارین دارد که یک مادۀ ضد انعقاد خون است و از تولید فیبرین )محصولنهاییواکنشهایانعقادخون( جلوگیری می کند.

گزینۀ )1(: ائوزینوفی�ل و بازوفی�ل، گیرن�دۀ آنتی ژنی ندارند اما این به این معنی نیس�ت که هی�چ گیرندۀ پروتئینی 
اختصاص�ی در غش�ای خود نداش�ته باش�ند! | گزینۀ )2(: ائوزینوفی�ل و بازوفیل، هر دو مس�تقیمًا از یاختۀ بنی�ادی میلوئیدی تولید 
می شوند که منشأ مگاکاریوسیت نیز می باشد. | گزینۀ )3(: ائوزینوفیل و بازوفیل، هر دو یک هستۀ دوقسمتی دارند )نهدوهسته!(.

انتهای نایژه ها غضروف های قطعه قطعه وجود دارد و نایژک ها نیز غضروف ندارند. هر دوی این قسمت ها به طور کامل درون شش قرار دارند.201 14
گزینۀ )1(: دو دندۀ آخر س�مت چپ و دندۀ آخر س�مت راس�ت در حفاظت فیزیکی از کلیه ها مؤثرند که همانند دنده های مؤثر در حفاظت از ش�ش ها از 
بافت پیوندی اس�تخوانی هس�تند. | گزینۀ )2(: طبق ش�کل 12 فصل 2 کتاب درس�ی زیست شناسی یازدهم، یاخته های پوششی اس�توانه ای اطراف گیرنده های بویایی، در 
س�قف حفرۀ بینی همگی در تماس با غش�ای پایه هس�تند اما فاقد مژک اند. | گزینۀ )3(: دقت کنید که مخاط مژک دار در طول نایژک مبادله ای به پایان می رس�د پس در 

بخش مبادله ای نیز مژک دیده می شود. 
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مورد )الف( نادرست و موارد )ب(، )ج( و )د( درست هستند. 32211 13
)شعار صداهای قلبی: تاک به T نزدیک است. پوم به P نزدیک نیست. به QRS نزدیک است!!(

الف  نادرس�ت اس�ت. در قلب انسان س�الم، صدایی که در اثر بسته شدن دریچه های سینی شنیده می ش�ود )صدای دوم قلب( به موج T نزدیک تر 
ب درس�ت اس�ت. در قلب انسان س�الم، صدایی که در اثر بسته شدن دریچه های دهلیزی شنیده نمی شود، همان صدای دوم قلب است که   | .QRS اس�ت تا به موج
در اثر بسته شدن دریچه های سینی شنیده می شود. این صدا )صدای دوم قلب( پس از ثبت موج T شنیده می شود یعنی در هنگامی که دهلیزها بسیار پرخون هستند. 
)در هناگم موج T قبل از بسته شدن دریچۀ سینی، دریچه دهلیزی بطنی بسته است و خون دائماً از سیاهرگ ها به دهلیز وارد می شود ولی به دلیل بسته بودن دریچه های 
ج درست است. صدایی که در اثر بسته شدن دریچه های دولختی و سه لختی  دولختی و سه لختی وارد بطن ها نمی شود در نتیجه، این خون در دهلیز باقی می ماند.( | 
د درست است. صدایی از قلب که در اثر بسته  شنیده می شود، همان صدای اول )پوم( است که نسبت به صدای دوم قلب )تاک( به ثبت موج P نزدیک تر است. | 
ش�دن دریچه های س�ینی ش�نیده منی ش��ود همان صدای اول قلب است. این صدا از صدای دوم قلب، قوی تر و گنگ تر اس�ت و در ابتدای موج QRS، یعنی آغاز انقباض 

بطن ها شنیده می شود.
11 فقط مورد )ج( نادرست است. 221

الف درس�ت اس�ت. درون بدن ماهیان آب ش�یرین، نس�بت به محیط اطرافش�ان فشار اس�مزی بیش�تری داش�ته و در نتیجه در آب رقیق تری زندگی 
ج نادرس�ت است. منظور  ب درس�ت اس�ت. ماهیان آب ش�یرین، حجم زیادی از آب را به صورت ادرار رقیق دفع می کنند. |  می کنند و ادرار رقیق تری هم دارند. | 
 از صورت س�ؤال، ماهی های آب ش�یرین می باش�ند، ولی در ماهیان آب شور )نه ش��یرین!( برخی از یون های دفعی توسط یاخته های سطح تنفسی و کلیه ها دفع می شوند. | 

د درست است. در همۀ ماهی ها، خون روشن از طریق سرخرگ پشتی یک باره به تمام بدن فرستاده می شود.
ترشح و بازجذب، غالبًا با صرف انرژی صورت می گیرند. ترشح مواد، سبب خروج مواد از مویرگ دور لوله ای یا از یاخته های نفرون می شود. این اعمال در بخش 231 12

لوله ای گردیزه صورت می گیرند که اطراف آن مویرگ های دور لوله ای است. 
گزینۀ )1(: برخی از مواد ترش�ح ش�ده نیز بدون صرف انرژی وارد گردیزه می ش�وند )همۀ مواد تراوش شده و مقدار کمی از مواد ترشح شده، بدون صرف 
انرژی وارد گردیزه ها می شوند(. | گزینۀ )3(: ترشح مواد، می تواند از خود یاخته های گردیزه ای و یا از شبکۀ دور لوله ای باشد. پس نمی توان گفت هر مادۀ ترشح شده، حتمًا 
از رگ خونی وارد گردیزه شده است. | گزینۀ )4(: بازجذب مدنظر این عبارت است که ممکن است از مجرای جمع کنندۀ ادرار نیز رخ دهد که بخشی از گردیزه نمی باشد.

موارد )ج( و )د( صحیح هستند. تصویر A مربوط به بافت و تصویر B مربوط به یاخته است.241 12
الف نادرس�ت اس�ت. محیط جانداران همواره در حال تغییر است ولی جاندار می تواند وضع مایع درونی خود از جمله مایع   
بین یاخته ای را در حد ثابت نگه دارد. در حالی که جانداران تک یاخته ای فاقد مایع میان یاخته ای اند و هم ایس�تایی خود را با پایدار نگه داش�تن 
ب نادرست است. بافت از یاخته تشکیل شده و بنابراین هر دو دارای همۂ ویژگی های حیات هستند. |   مایع درون یاخته ای حفظ می کنند. | 
ج درست است. ویژگی های حیات، در سطح یاخته پدیدار می شود. یاخته، پایین ترین سطح ساختاری است که همۀ فعالیت های زیستی در 
د درست است. تعدادی یاخته با یکدیگر همکاری می کنند و یک بافت را به وجود می آورند. پیکر جانداران تک یاخته  آن انجام می شود. | 
فقط از یک یاخته تشکیل شده است و بافت ندارند ولی بافت را می توان در جانداران پریاخته ای مشاهده کرد. یاخته برخالف بافت، در تمامی 

جانداران وجود دارد. )همۀ جانوران، همۀ گیاهان، برخی از قارچ ها و برخی از آغازیان )جلبک ها( پریاخته ای هستند.(
14 در پیش معده که محل دندانه دار لولۀ گوارش ملخ است و مواد را خرد می کند، آنزیم گوارشی ترشح نمی شود ولی معده و کیسه های معده آنزیم های 251

خود را به درون پیش معده می فرستند.
گزینۀ )1(: مل�خ گیاه خ�وار اس�ت، پ�س گلیک�وژن ک�ه قند ذخی�ره ای جانوری اس�ت را از محی�ط دریافت نمی کن�د )البته خ��ودش توانایی تولی��د و ذخیرۀ 
لگیکوژن دارد(. | گزینۀ )2(: کرم کدو لولۀ گوارش ندارد و جذب غذای آماده را از سطح بدن دارد. | گزینۀ )3(: در پرندۀ دانه خوار، کبد و سنگدان از دو مجرای مجزا مواد 

خود را وارد رودۀ باریک می کنند.
13 در آبشش ماهی ها، شبکۀ مویرگی بین دو سرخرگ دیده می شود. در ماهیان آب شور برخی یون ها توسط کلیه به صورت ادرار غلیظ و برخی از طریق 261

یاخته های آبشش دفع می شوند.
گزینۀ )1(: س�اده ترین س�امانۀ گردش خون بس�ته، در کرم های حلقوی نظیر کرم خاکی دیده می ش�ود. این کرم ها هرمافرودیت دگرلقاح هستند. یعنی در 
 آن ها لقاح دوطرفی انجام می ش�ود؛ یعنی وقتی دو کرم خاکی در کنار هم قرار می گیرند، زامه های هرکدام تخمک های دیگری را بارور می س�ازد. | گزینۀ )2(: اندازۀ نس�بی 
 مغ�ز پرن�دگان و پس�تانداران، نس��بت به وزن بدن از س�ایر مهره داران بیش�تر اس�ت. دقت کنید ک�ه در پرندگان تعداد کیس�ه های هوادار جلویی بیش�تر از عقبی اس�ت. | 
گزینۀ )4(: حشرات، چشم مرکب دارند که از واحدهای بینایی تشکیل شده است و هر واحد دارای یک قرنیه، یک عدسی و تعدادی یاختۀ گیرندۀ نوری است. مغز حشرات 

از چند گره به هم جوش خورده تشکیل شده است )قید برخی صورت سؤال این گزینه را نادرست می کند(.
در این سؤال دقت کنید که رگ مورد نظر، بزرگ سیاهرگ زبرین است که لنف کل بدن را وارد حفرۂ مورد نظر یعنی دهلیز راست می کند. بزرگ سیاهرگ زبرین، 271 13

لنف کل بدن را به همراه خون دست ها و سر )مثل چشم ها( و گردن وارد قلب می کند و باز هم دقت کنید که بزرگ سیاهرگ زبرین، برای ورود به دهلیز راست، از جلوی 
سرخرگ ششی سمت راست عبور می کند.

CO2 حاصل از تنفس یاخته ای قلب، از راه س��یاهرگ اکلییل وارد دهلیز راس�ت می ش�ود. | گزینۀ )2(: دریچه های قلب، فاقد بافت ماهیچه ای  گزینۀ )1(: 

هستند.  | گزینۀ )4(: مسیرهای بین گرهی، در دیوارۀ دهلیز راست ارتباط دو گرۀ هادی را برقرار می کنند. در این مسیر، سه دسته تار مشاهده می شود )نه یکی(.
دهلیز راست از بزرگ سیاهرگ ها خون می گیرد که در دیوارۀ پشتی آن هر دو گره سینوسی دهلیزی و دهلیزی بطنی وجود دارد. 281 11

گزینۀ )2(: خون از سیاهرگ ها به دهلیزها وارد می شود )نه برعکس!(. | گزینۀ )3(: هر حفرۀ قلب از جمله بطن راست )با خون تیره(، که منظور این گزینه 
است، مواد غذایی و اکسیژن مورد نیاز را از طریق سرخرگ های اکلیلی می گیرد. | گزینۀ )4(: منظور بخش اول، بطن چپ می باشد ولی صدای دوم، کوتاه بوده که در ابتدای 

استراحت عمومی ثبت می شود. در این مرحله، همۀ حفرات قلبی در حال استراحت هستند.
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14 در انس�ان، یاخته ه�ای کن��اری غدد معده، مادۀ معدنِی کلریدریک اس��ید برای فعال ش�دن پپس��ینوژن و مادۀ آلِی فاکتور داخ��یل برای کمک به جذب 291
12B با مشکل مواجه می شود و  فرد به کم خونی شدیدی دچار می شود. می دانید  12B ترشح می کنند. در نبوِد یاختۀ کناری و ترشح عامل داخلی، جذب ویتامین  ویتامین 

که بیشتر مجرای مرکزی تنۀ استخوان ران از مغز زرد پر شده است و در کم خونی های شدید، مغز زرد می تواند تبدیل به مغز قرمز شود و گویچه سازی کند.
12B تولید می شود، پس این ویتامین صرفًا از غذاهای جانوری تأمین  گزینۀ )1(: در فصل گردش مواد آموختید که در رودۀ بزرگ هم مقدار کمی ویتامین 
نمی شود )البته این ویتامین توسط باکتری های رودۀ بزرگ تولید می شود(. | گزینۀ )2(: تولید هورمون، از وظایف یاخته های کناری نیست. | گزینۀ )3(: در اثر ریفالکس، 

مواد اسیدی از معده وارد مری می شوند و مخاط این اندام آسیب می بیند )نه خود معده(.
منظور سؤال، نفرون یا گردیزه های کلیه است. انتهای هر نفرون، لولۂ پیچ خوردۀ دور در بخش قرشی می باشد که قبل از آن لولۀ هنله و بعد از آن مجاری جمع کنندۀ 301 13

ادرار هستند. بیشتر بخش های این دو قسمت، در بخش هرمی یا مرکزی کلیه قرار دارند. شبکۀ مویرگی دور لوله ای این قسمت، حاوی بخش های سرخرگی و سیاهرگی می باشد. 
گزینۀ )1(: قس�مت ابتدای نفرون، نه لوله ای اس�ت و نه پیچ خورده، فقط قیف مانند اس��ت که به آن کپس�ول بومن گفته می شود. | گزینۀ )2(: فرایند مرحلۀ 
تراوش، سبب ورود مواد مختلف به درون کپسول بومن می شود )نه در طول نفرون!(. البته عمل تراوش به معنی خروج مواد از مویرگ ها در سراسر بدن رخ می دهد ولی 
مرحلۀ تراوش با عمل تراوش متفاوت اس�ت. )مرحلۀ تراوش یک مرحله از تش��کیل ادرار برای تصفیه به حس��اب می آید.( | گزینۀ )4(: قس�مت Uشکل، لولۀ هنله است که 

بخشی از آن در منطقۀ قشری و بخشی در منطقۀ مرکزی لپ های کلیه قرار دارد )هرم لکیه در بخش قشری واقع نشده است(.
قس�مت های بازجذب کنندۀ نفرون، لوله های پیچ خوردۀ دور و نزدیک و قوس هنله هس�تند که ش�بکۀ مویرگی دور لوله ای، اطراف آن ها می باش�د. اگر می گویید 311 12

لوله های جمع کننده نیز توانایی بازجذب دارند ولی شبکۀ دور لوله ای اطرافشان نیست، کاماًل صحیح است اما باید توجه کنید که صورت سؤال فقط نفرون را در نظر گرفته! 
)مجاری جمع کننده که جزء نفرون نیستند!(.

گزینۀ )1(: رگ م�ورد نظ�ر ای�ن عبارت، انش�عابی از س�یاهرگ کلیه اس�ت و قب�ل از این 
 رگ ه�م ش�بکۀ مویرگ�ی دیده می ش�ود )ش��ل مقابل در گ��ردش خون لکیه مش��خص کرده اس��ت(. | 
گزینۀ )3(: قس�مت دارای دو ن�وع س�رخرگ، کپس��ول بوم��ن اس�ت ک�ه دارای دو ن�وع یاخت�ۀ پوشش�ی 
)پودوس��یت ها و سنگ فرش��ی ساده( می باشد. | گزینۀ )4(: س�رخرگ آوران در کپسول بومن هر نفرون، در 

ایجاد کالفک مویرگی نقش دارد نه در فواصل بین نفرون ها!

با توجه به شکل مقابل، سرخرگ وابران خارج شده از کپسول بومن، ابتدا دو انشعاب اصلی ایجاد 
می کند که یکی به سمت لوله های پیچ خوردۀ دور و نزدیک و دیگری به سمت لولۀ هنلۀ نفرون می رود.

13 اس�تخوان دنده، فقط بخش�ی از کلیه را محافظت می کند. اس�تخوان، حاوی مادۀ زمینه ای کلس�یم دار همراه با رشته های کالژن می باشد در حالی که 321
بافت چربی که منظور قسمت دوم این عبارت است، فاقد کلسیم می باشد.

گزینۀ )1(: هر دو قسمت به بافت چربی اشاره دارد که نوعی بافت پیوندی است و مادۀ زمینه ای دارد. | گزینۀ )2(: قسمت اول در مورد کپسول پیوندی 
و قس�مت دوم در مورد چربی می باش�د. همان طور که می دانید بافت چربی وظیفۀ ذخیرۀ لیپید دارد. | گزینۀ )4(: قس�مت اول منظور غدۂ فوق کلیه است که در تنظیم کار 

کلیه برای تعادل مقدار سدیم خون مؤثر است و قسمت دوم سرخرگ کلیه می باشد که هر دو حاوی بافت پوششی می باشند.

مح�ل آغ�از گ�وارش ش�یمیایی کربوهیدرات ه�ا = ده�ان | مح�ل آغاز گ�وارش ش�یمیایی پروتئین ها = مع�ده | محل پای�ان گ�وارش ش�یمیایی کربوهیدرات ها 331 14
)به جز سلولز( = رودۀ باریک | محل پایان گوارش شیمیایی پروتئین ها = رودۀ باریک | محل پایان گوارش شیمیایی چربی ها = رودۀ باریک

 گزینۀ )1(: دقت کنید، شبکۀ یاخته های عصبی، از مری تا مخرج دیده می شوند و در دهان دیده نمی شوند. | گزینۀ )2(: رودۀ باریک به رودۀ بزرگ متصل 
است و معده نیز به مری متصل است. رودۀ بزرگ و مری هیچ کدام آنزیم گوارشی ترشح نمی کنند اما دقت کنید که تمامی سطوح مخاطی این لوله، قادر به ترشح آنزیم 
لیزوزیم که از آنزیم های دفاعی دس�تگاه ایمنی اس�ت، هس�تند. | گزینۀ )3(: معده و رودۀ باریک، هر دو بافت پوششی استوانه ای یک الیه دارند که همۀ یاخته های این الیه، 

در تماس با غش�ای پایه هس�تند. | گزینۀ )4(: دهان، یاخته های ماهیچه ای اس��کلیت دارد که تحت کنترل اعصاب پیکری هس�تند. همچنین در لولۀ گوارش، شبکۀ عصبی 
روده ای می تواند مستقل از دستگاه خودمختار عمل  کند، پس یاخته های ماهیچه صاف روده، می توانند بدون تحریک اعصاب خودمختار نیز منقبض شوند.

دریچه های س�ینی )منظور عبارت(، هنگام انقباض بطن ها باز می ش�وند که در این زمان 0/3 ثانیه ای، دهلیزها در حال اس�تراحت و پر ش�دن از خون هس�تند چون 341 12
دریچه های دهلیزی بطنی بسته شده اند.

گزینۀ )1(: منظ�ور، دریچه ه�ای دهلیزی بطنی هس�تند که در اس�تراحت عمومی هم این دریچه ها باز هس�تند ولی هیچ کدام از حفرات در حال سیس�تول 
 یا انقباض نیس�تند. | گزینۀ )3(: در افراد س�الم، در مرحلۀ انقباض دهلیزها که دریچه های دهلیزی بطنی )منظور عبارت( باز هس�تند، صدایی از قلب ش�نیده نمی ش�ود. | 
گزینۀ )4(: هنگام انقباض بطن، دریچه های سینی )منظور عبارت( باز می شوند. همچنین توجه داشته باشید که هیچ گاه تمام حفرات قلب، هم زمان با هم به حالت استراحت 
درمنی آیند چون انقباض هم زمان ندارند )فقط می توانند در یک زمان در حالت استراحت باشند. لطفاً به فعل ها دقت کنید. راستی یه چیزی، در قلب هیچ وقت هم هر چهار 

حفره با هم به انقباض درنمی آیند یا در حال انقباض با هم در یک زمان نیستند(.

موارد )الف(، )ب( و )د( صحیح هستند.351 13
الف درست است. افزایش سدیم در خون، با باال بردن فشار خون می تواند مقدار تراوش را افزایش دهد. ضمنًا باال بودن سدیم خون می تواند بازجذب 
ب درس�ت اس�ت. تمامی مویرگ ه�ای گلومرول، در نهایت به س�رخرگ وابران می پیوندند. ضمنًا همۀ مویرگ های ش�بکۀ  آب را زی�اد ک�رده و حجم ادرار را کم کند. | 
ج نادرست اس�ت. در تمامی قسمت های نفرون، مویرگ ها وجود دارند. قسمتی که اطراف آن مویرگ نیست ولی  دور لوله ای نیز از س�رخرگ وابران منش�أ می گیرند. | 
د درس�ت است. منظور لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک اس�ت که فرایند تشکیل ادرار را انجام  بازجذب دارد، لولۀ جمع کننده اس�ت که جزئی از نفرون محس�وب نمی ش�ود. | 

می دهد اما شروع نمی کند.
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در کلیه های انسان، شبکۀ مویرگی کالفکی )لگومرول( بین دو سرخرگ آوران و وابران می باشد که اولین مرحلۀ فرایند تشکیل ادرار یعنی تراوش در آن آغاز می شود.34361 13
گزینۀ )1(: منظور سرخرگ وابران است ولی دقت کنید که تبادل فقط از مویرگ ها صورت می گیرد. | گزینۀ )2(: دقت کنید که لفظ ادرار وقتی به  کار می رود 
که مایع درون لگنچه وارد شده باشد. قطعًا مایع تراوش شده هنوز ادرار نیست. | گزینۀ )4(: انشعابات سرخرگ و سیاهرگ کلیوی، بین هرم ها هستند )نه درون آن ها!(.

13 مرکز نظارت بر اعمال بدن، اعصاب مرکزی )مغز و نخاع( می باش�ند که حاوی مویرگ های پیوس�ته به عنوان س�د خونی مغزی )نخاعی( می باشند. از 371
طرفی مویرگ های خونی که حاوی پروتئین های انتقال دهندۀ غشایی یا همان منافذ غشایی هستند از نوع منفذدار می باشند. 

خالصۀ این گزینه: مویرگ پیوسته همانند مویرگ منفذدار، فاقد حفرۀ بین یاخته ای است و صحیح است.
گزینۀ )1(: نوعی مویرگ خونی که ورود و خروج مواد آلی از آن به ش�دت کنترل می ش�ود، مویرگ پیوس��ته است ولی مویرگ خونی که غشای پایه ضخیم 

دارد، مویرگ منفذدار است. 
خالصۀ این گزینه: مویرگ پیوسته همانند مویرگ منفذدار، منافذ زیادی ندارد. این مورد نادرست است چون مویرگ منفذدار قطعًا منافذ زیادی دارد که این نام 

را به آن داده اند.
گزینۀ )2(: نوعی از مویرگ خونی که هورمون تنظیم کننده تعداد گویچۀ قرمز )اریتروپویتین( مستقیمًا به آن وارد نمی شود، مویرگ پیوسته است. زیرا اریتروپویتین از کلیه 

و کبد ترشح می شود و مویرگ کبد، ناپیوسته و مویرگ کلیه منفذدار است. از طرفی مویرگ دارای غشای پایه ناقص، همان مویرگ ناپیوسته است. 
خالصۀ این گزینه: مویرگ ناپیوسته برخالف مویرگ پیوسته فاصلۀ بین یاخته ای زیادی دارد ولی دقت کنید که مویرگ پیوسته یاخته هایی با ارتباط تنگاتنگ دارد.

گزینۀ )4(: صفرا پس از تولید در کبد، وارد هیچ رگ خونی نمی شود بلکه از مجرایی خاص وارد کیسه صفرا می شود. از طرفی کلیه ها، اندامی برای کاهش اوره خون هستند 
که حاوی مویرگ منفذدار می باشند. 

خالصۀ این گزینه: اگر کبد را نیز در نظر بگیرید، مویرگ ناپیوس�ته همانند مویرگ منفذدار دارای فضای بین یاخته ای زیاد اس�ت. این گزینه نادرس�ت اس�ت زیرا 
مویرگ ناپیوسته برخالف مویرگ منفذدار، فضای بین یاخته ای زیاد دارد. 

هر ش�ش، مجموعه ای از مجاری )نایژه و نایژک(، کیس�ه های حبابکی و مویرگ ها می باش�د که کیس�ه های حبابکی، ساختاری اس�فنج گونه به شش می دهند. این 381 11
کیسه ها فاقد یاخته های مژک دار می باشند.

گزینۀ )2(: مویرگ ه�ای خون�ی، همانن�د ت�ار عنکبوت دور حبابک های شش�ی هس�تند ک�ه فقط از بافت پوش��یش ایج�اد ش�ده اند. | گزینۀ )3(: مجاری 
 ش�ش، از نای�ژۀ اصل�ی ت�ا نای�ژک مبادل�ه ای را ش�امل می ش�وند. | گزینۀ )4(: یک باف�ت پیون��دی، ش�ش و بخش ه�ای درون آن را احاطه کرده اس�ت. دق�ت کنید که

پردۀ جنب دوالیه ای که به این الیۀ پیوندی متصل است، مایع جنب را تولید می کند.
2CO ایجاد کند.391 12 کبد، هم می تواند با تولید صفرا به هضم چربی ها کمک کند و هم می تواند اوره را از ترکیب آمونیاک با 

گزینۀ )1(: کبد و طحال، گویچه های پیر و فرسوده را تخریب می کنند ولی فقط کبد قدرت ساخت اوره دارد. | گزینۀ )3(: ذخیرۀ آهن و برخی ویتامین ها، 
در کب�د ص�ورت می گی�رد ولی دقت کنید که صفرای تولیدی در کبد، فاقد آنزیم می باش�د )فصل 2(. | گزینۀ )4(: در فرد بالغ، فقط مغز اس�تخوان به تولید گویچۀ قرمز 

می پردازد که این قسمت، توانایی تولید هورمون اریتروپویتین را ندارد.
13 فقط موارد )ب( و )ج( در مورد سامانۀ گوارشی و دفعی ملخ )حشره( نادرست هستند. در این 401

شکل، )الف( معرف کیسه های معده، )ب( لوله های مالپیگی دور روده و )ج( راست روده می باشد. کیسه های معده 
با ترشح آنزیم به پیش معده در ایجاد گوارش شیمیایی در پیش معده که به عنوان بخش کوچک دندانه دار در قبل از 
کیسه معده قرار دارد مؤثرند )درستی الف(، لوله های مالپیگی نمک ها و اوریک اسید را از همولنف می گیرند و از راه 
مجرای خود به روده می دهند )نادرستی ب(. از طرفی راست روده )ج( مسئول جذب آب و فقط یون های معدنی مورد 
 نیازی است که از معده یا لوله های مالپیگی وارد روده شده است )مثالً اوریک اسید را بازجذب نمی کند )نادرستی ج((. 
در آخر دقت کنید که راس�ت روده، هم مواد اضافی لولۀ گوارش�ی و هم مواد زائد همولنف مثل اوریک اس�ید را از 

مخرج خارج می کند )درستی د(.
خالصه1عمل1گوارش،1گردش1مواد1و1دفع1در1حشرات1)مثل1ملخ(:
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11 هیچ کدام از موارد صحیح نیستند.11
الف تیغۀ میانی فاقد س��لولز اس�ت. دقت کنید! طبق ش�کل 9 فصل 6 کتاب درسی زیست شناسی یازدهم، تیغۀ میانی پیش از بازسازی غشای هسته رشوع به 
ب صفحۀ یاخته ای با ایجاد تیغۀ میانی باعث تقسیم سیتوپالسم می شود )مشابه  تشکیل می کند اما هنگامی که تشکیل آن پایان می یابد، غشای هسته کاماًل بازسازی شده است. | 
 اکتین و میوزین در یاختۀ جانوری(. دقت کنید که طبق شکل 4 فصل 6 کتاب درسی زیست شناسی دهم، ضخامت تیغۀ میانی الزامًا کمتر از ضخامت دیوارۀ نخستین نیست. |
ج تیغ�ۀ میان�ی و دی�وارۀ نخس�تین پکتی��ن دارند. دیوارۀ نخس�تین ع�الوه بر پکتین، س�لولز نیز دارد. اغل�ب جانوران آنزی�م الزم برای گوارش س�لولز را نمی س�ازند. |    
د پالسمودسم ها، در محل الن به فراوانی یافت می شوند. در محل الن، دیوارۀ پسین مشاهده نمی شود. دیوارۀ پسین، داخلی ترین الیه دیوارۀ یاخته ای در بافت های اسکلرانشیم 

و بخش اصلی آوند چوبی است اما دقت کنید، در سامانۀ بافت آوندی، یاخته های اپرانشیم و فیرب هم وجود دارند که در بین آن ها، پارانشیم ها فاقد دیوارۀ پسین می باشند. 
یاختۀ اس�تحکامی فعال، در بافت کالنش��یم وجود دارد که مخصوص س�امانۀ زمینه ای می باش�د )لکمۀ فعال به معنی زنده بودن یاخته اس��ت که در بافت های 21 11

استحاکمی چوبی شدۀ اسلکرانشیم و آوند چوبی دیده نمی شوند(.

گزینۀ )2(: ترکیبات رنگی موجود در واکوئول و رنگ دیسه، پاداکسنده )آنتی اکسیدان( هستند. در یاخته های روپوستی، فقط یاختۀ نگهبان قدرت فتوسنتز 
 و جذب نور دارد ولی واکوئول و ترکیبات رنگی پاداکس�نده، درون س�ایر یاخته های روپوس�تی نیز وجود دارند ولی آن ها قدرت جذب نور و ش�رکت در فتوس�نتز را ندارند. | 
گزینۀ )3(: محصوالت حاصل از آلکالوئیدها نیز، ترکیبات ضدس�رطان محس�وب می ش�وند ولی فاقد مواد پاداکس�نده می باش�ند. | گزینۀ )4(: یاخته های بالِغ فاقد دیوارۀ 

پسین، فقط دیوارۀ نخستین آن ها که یک الیه ای است از جنس پکتین به همراه سلولز می باشد و دور تا دور یاخته را دربر گرفته است. 
به عبارت »گروهی از« در صورت س�ؤال دقت کنید! یاخته های آوند آبکش، دارای سیتوپالس�م و فاقد هس�ته هس�تند. طبق ش�کل 18 فصل 6 کتاب درس�ی 31 13

زیست شناس�ی دهم، یاخته های تراکئید الزامًا از یاخته های آوند آبکش قطر بیش�تری ندارند اما یاخته های عناصر آوندی همواره قطر بیش�تری نس�بت به یاخته های آوند 
آبکش دارند. پس این گزینه دربارۀ گروهی از یاخته های آوند چوبی صحیح است.

گزینۀ )1(: این عبارت، برای همۂ یاخته های آوند چوبی صحیح است )دقت کنید که این یاخته ها تا زنده هستند به تولید لیگنین می پردازند و خودکشی می کنند 
که هم نقش اس��تحاکمی داش��ته باش��ند و هم برای ترابری ش��یرۀ خام ویژگی یابند(. | گزینۀ )2(: یاخته های آوند چوبی یاخته های مرده ای اند، پس در محل الن، فاقد 

دیوارۀ پسین و پالسمودسم می باشند!  | گزینۀ )4(: صفحۀ منفذدار ویژۀ یاختۀ آوند آبکش است و در آوند چوبی دیده نمی شود.
12 فقط مورد )د( صحیح اس�ت. درخت انجیر، دمربیگ ش��یرابه دار دارد. پس با توجه به نکات فصل 6 دوازدهم، حاال که دمربگ دارد، دولپه ای اس�ت و 41

چون به صورت درخیت است، کامبیوم و رشد پسین دارد. پس حجم عناصر آوندی چوبی در آن بسیار زیاد است. 
ب نادرست است. آنتوسیانین، یکی از ترکیبات رنیگ واکوئول است  الف نادرست است. تورژسانس، سبب استواری بخش علیف و غیرچویب می شود. | 
ج نادرست است. در بعضی گیاهان، در پاییز سزبینه ها تجزیه شده   که خاصیت ضدسرطان و بهبود کارکرد مغز و سایر اندام ها را دارد )مخچه هم قسمتی از مغز است(. | 
و مقدار کاروتنوئیدها افزایش می یابد ولی در کتاب نگفته این ها به هم تبدیل می شوند )با توجه به کتاب، باید بدانید که »سبزدیسه ها« به »رنگ دیسه ها« تبدیل می شوند(.

در ش�کل بخ�ش A: دی�وارۀ پس�ین، B: دی�وارۀ نخس�تین و C: تیغ�ۀ میانی را نش�ان می دهد. در م�ورد علت رد 51 14
گزینۀ )4( دقت کنید که تیغۀ میانی فقط در محل اتصال دو یاختۀ جدید می باشد و برخالف دیوارۀ نخستین مانند یک قالب 

دور هر قسمت یاخته نمی باشد.
گزینۀ )1(: بافت کالنش�یم، ضمن ایجاد اس�تحکام، س�بب انعطاف پذیری اندام می ش�ود. یاخته های بافت 
کالنش�یم دیوارۀ پس�ین ندارند اما دیوارۀ نخستین آن ها ضخیم اس�ت. | گزینۀ )2(: پالسمودسم ها، در محل الن ها به فراوانی 
دیده می ش�وند. البته در محل الن ها دیوارۀ نخس�تین برخالف دیوارۀ پسین دیده می شود. | گزینۀ )3(: پکتین، ماده ای است 

که همانند چسب عمل می کند و در تیغۀ میانی و دیوارۀ نخستین برخالف دیوارۀ پسین دیده می شود. 
کاروتنوئید، رنگیزۀ اصلی رنگ دیسه هاست ولی در سبزدیسه ها نیز، به عنوان رنگیزۀ فرعی توسط کلروفیل ها )سبزینه ها( محاصره شده است. در بین کاروتنوئیدها، 61 11

نوعی به نام کاروتن سبب ایجاد رنگ نارنجی در ریشۂ هویج می شود. 
گزینۀ )2(: فقط بعیض یاخته های گیاهی، واکوئول درش�تی دارند که بیش�تر حجم یاخته را اش�غال کرده است. | گزینۀ )3(: اتفاقًا برعکس! در فعالیت آخر 
گفتار )1( عنوان شده است که در این گیاهان، کاهش نور سبب افزایش مساحت بخش سزب می شود پس تولید سزبینه و سزبدیسه زیاد می شود. | گزینۀ )4(: آلکالوئیدها، 
ترکیباتی از گیاه هس�تند که اس�تفاده ای به جز مصرف غذایی دارند. این مواد در تولید دارو به کار می روند ولی اعتیادآور نیز هس�تند. دقت کنید که فقط در بعیض گیاهان، 

شیرابه حاوی آلکالوئید فراوان می باشد. 
12 در ابتدا دقت کنید که فقط مورد )د( صحیح است که مانند مفهوم گزینۀ )2( می باشد. در حقیقت در سامانۀ بافت زمینه ای، سه نوع بافت پارانشیم، 71

کالنش�یم و اسکلرانش�یم وجود دارند. در بین آن ها یاخته های پارانش�یم و کالنش�یم، انعطاف پذیر هس�تند، چون دیوارۀ پس�ین )ضخیم و چوبی( ندارند )در الکنشیم، دیوارۀ 
نخستین ضخیم ولی انعطاف پذیر وجود دارد ( )درستی د(. پس فقط یک عبارت صحیح است و سه عبارت نادرست است که این ویژگی در گزینۀ )2( نیز مشاهده می شود.

الف نادرست است. در این سامانه، بافت های کالنشیم و اسکلرانشیم، استحکامی هستند ولی دیوارۀ نخستین ضخیم، فقط ویژۀ یاختۀ کالنشیم است. |
ب نادرست است. دیوارۀ یاخته های اسکلرانشیمی در سامانۀ زمینه ای، لیگنینی یا چوبی می شوند ولی با توجه به شکل کتاب، دیوارۀ نخستین انزک آن ها باقی می ماند. | 
ج نادرست است. از بین یاخته های سامانۀ بافت زمینه ای، یاخته های بافت اپرانشیم قدرت تقسیم دارند ولی دیوارۀ پوستک دار در سامانۀ پوشیش وجود دارد )نه زمینه ای!(.
گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. به کلمۀ س��یتوپالمس دقت کنید. فقط دو نوع اندامک یعنی راکیزه و دیس��ه ها مدنظر است. اگر هم انواع دیسه ها را سه نوع 
در نظر بگیرید، روی هم با راکیزه، چهار نوع می ش�ود و باز هم غلط اس�ت. | گزینۀ )2(: درس�ت است. فقط در مورد عناصر آوندی می باشد یعنی یک گزینۀ درست وجود 
داشته است )دقت کنید که فیبر و تراکئید یاخته های چوبی دراز و عناصر آوندی یاخته های کوتاه چوبی در این سامانه هستند(. | گزینۀ )3(: نادرست است. این گزینه فقط 

به فیربها اشاره دارد. | گزینۀ )4(: نادرست است. روپوست یاختۀ استحکامی ندارد. 

از یاخته تا گیاه )گفتار 1 و 2(/فصل ششم    8پاسخ آزمون
دهم

C
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13 دقت کنید که طبق متن کتاب درسی، الن منطقه ای است که دیوارۀ یاخته ای در آنجا نازک مانده است )نه نازک شده است(.3681
گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. دق�ت کنی�د، پروتوپالس�ت مع�ادل یاخت�ه در جان�وران اس�ت و دی�واره ن�دارد )پ��س پکتی��ن و س��لولز ه��م ن��دارد(. | 
گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. دوک و گلوتن هر دو پروتئیین هس�تند و در س�اختار دوم و س�وم خود پیوند هیدروژنی دارند. علت قید برخی نیز ایجاد دوک و توانایی تقسیم در 
برخی پارانشیم هاست. | گزینۀ )4(: درست است. هسته، شکل، اندازه و کار یاخته را مشخص می کند که دو غشای فسفولیپیدی دارد ولی دیواره، سبب حفظ شکل یاخته 

می شود و فاقد فسفولیپید می باشد. 
12 گلوتن، از ترکیبات ذخیره ش�ده در واکوئول اس�ت که می تواند منجر به بیماری س�لیاک و سوء جذب شود و به دنبال آن، کم خوین روی می دهد. در 91

نتیجه ترشح اریتروپویتین افزایش می یابد.
گزینۀ )1(: تولید ATP نوری، طی فتوس�نتز رخ می دهد. یاخته های نگهبان روزنه، مربوط به س�امانۀ بافت پوشش�ی هس�تند اما توانایی فتوس�نتز دارند. | 
گزینۀ )3(: دقت کنید که آنتوس�یانین، در واکوئول ذخیره می ش�ود )نه تولید!(. | گزینۀ )4(: آلکالوئیدها، در ش�یرابۀ بعضی گیاهان به فراوانی یافت می شوند. از آلکالوئیدها، 

برای ساخت داروهای ضدسرطان استفاده می شود. در نتیجه این ترکیبات باعث اختالل در نقاط وارسی چرخۀ یاخته و ایجاد سرطان نمی شوند.
فقط مورد )د( صحیح می باشد. منظور سؤال یاخته های فیرب است که در بافت اسکلرانشیم  قرار دارند. 101 11

ب نادرست است. ویژگی مورد نظر این گزینه در مورد  الف نادرست است. فیبرها برخالف اسکلرئیدها، کوتاه و منشعب نیستند )بلکه بلند هستند(. | 
ج نادرست است. بافت اسکلرانشیم، دو نوع یاختۀ کوتاه و دراز به ترتیب به نام های اسکلرئید و فیبر دارد ولی سؤال فقط در مورد یاخته های دراز  یاختۀ همراه است. | 

د درست است. ویژگی های ذکر شده، در یاخته های آوندی صحیح است و در فیبرها دیده نمی شود.  یا فیبرها می باشد. | 
بخش اول س�ؤال، مربوط به دیوارۀ پس��ین در فیبر و بخش دوم مربوط به دیوارۀ نخس��تین در یاخته های کالنش�یمی می باشد. دیوارۀ پسین، قابلیت گسترش و 111 14

کشش ندارد و مانع از رشد یاخته می شود.
گزینۀ )1(: دیوارۀ نخس�تین کالنش�یم، ضخیم اس�ت ولی چندالیه ای نمی باش�د. | گزینۀ )2(: هر دو نوع دیوارۀ فوق، دارای ترکیبات س�لولزی هس�تند. | 

گزینۀ )3(: در محل الن، دیوارۀ پسین وجود ندارد.

12 یاخت�ه، ب�رای اولی�ن بار در بافت چوب پنبه مش�اهده ش�د. این یاخته ها نس�بت ب�ه آب نفوذانپذیرند پس می توانند در حفظ فش�ار اس�مزی گیاه در 121
محدوده ای ثابت نقش داشته باشند.

گزینۀ )1(: اتیل�ن، در فرایند ریزش برگ ها می تواند س�بب چوب پنبه ای ش�دن برخی یاخته های ش�اخه ش�ود )فصل 9 یازده��م(. | گزینۀ )3(: چوب پنبه، 
می تواند س�دی در برابر ورود عوامل بیماری زا باش�د )فصل 9 یازدهم(. | گزینۀ )4(: دقت کنید مواد لیپیدی چوب پنبه س�از، برای س�اخت دیواره استفاده شده اند )نه اینکه 

به غشا اضافه شوند(.

12 در هر یاخته ای، قدیمی ترین بخش دیواره را تیغۂ میاین تش�کیل می دهد. تیغۀ میانی از پکتین که س�بب کنار هم ماندن دو یاختۀ مجاور می ش�ود، 131
تشکیل شده است.

گزینۀ )1(: در یاختۀ مورد نظر، دیوارۀ پس��ین از غش�ا کمترین فاصله را دارد اما دقت کنید با توجه به ش�کل کتاب درس�ی، جهت رش�ته های س�لولزی 
در همۀ الیه های آن زاویه دار نیس�ت و یک درمیان ممکن اس�ت رش�ته های مش�ابه و موازی هم داش�ته باش�ند )در حقیقت هر الیه با الیه های مجاور خود قطعاً رش��ته های 
 س��لولزی زاویه دار دارد(. | گزینۀ )3(: منظور، دیوارۀ نخس��تین اس�ت اما دقت داش�ته باش�ید که با وجود دیوارۀ پس��ین، رش�د یاخته و دیوارۀ آن متوقف ش�ده اس�ت. | 
گزینۀ )4(: منظور تیغۂ میاین است. طبق متن و شکل فصل 6 یازدهم، ریزکیسه های حاوی پیش سازهای آن قبل از ایجاد دو هستۀ جدید و در مرحلۀ آنافاز به وجود می آیند 

)در کنکور 1399 از این نکته سؤال طرح شده بود(. 
12 موارد )ب( و )ج( نادرست هستند. 141

ب نادرس�ت اس�ت. منظور قس�مت اول،  الف درس�ت اس�ت. یاختۀ بالغی که دیوارۀ لیگنینی دارد، مرده اس�ت و فاقد فعالیت زیس�تی می باش�د. | 
ج نادرس�ت اس�ت. در مورد یاخته های آبکش که زنده هس�تند و غش�ا دارند، این عبارت نادرس�ت است. |   بافت اپرانش��یم اس�ت که فاقد دیوارۀ پس�ین می باش�د. | 
د درس�ت اس�ت. اگ�ر به ش�کل یاخته های روپوس�تی گی�اه در گفت�ار )1( این فصل دق�ت کنید، مش�اهده می کنید ک�ه یاختۀ نگهب�ان کلروپالس�ت دار از یاخته های 

مجاور کوچک تر است. 
14 یاخته های دارای رنگ دیس��ه که در ریش�ۀ گیاهان نهان دانه مش�اهده می ش�وند، می توانند یاخته هایی مانند یاخته های ریش�ۀ هویج باشند که کاروتن 151

را به مقدار فراوانی در رنگ دیس�ه های خود ذخیره می کنند ولی پروتئینی که س�بب تخریب غش�ای یاخته های پوشش�ی پرز می شود، گلوتن است که در واکوئول گروهی از 
یاخته های موجود در دانه گندم و جو )غالت( ذخیره می شود و در هر گیاهی وجود ندارد.

گزینه های )1( و )3(: رنگ دیس�ه ها همانند واکوئول ها، دارای ترکیبات اپداکس��نده ای هس�تند که در پیشگری از سرطان، بهبود کارکرد نورون های مغزی و 
اندام های دیگر نقش مثبتی دارند. اگر ایجاد یاخته های رسطاین بدن انس�ان کم ش�ود، ترش�ح اینترفرون نوع 2  نیز از لنفوس�یت های T و کشندۀ طبیعی، کاهش می یابد. | 

گزینۀ )2(: وقتی یاخته ای دیسه دارد، قطعًا زنده است و حاوی رناتن می باشد که از رنای رناتنی و پروتئین تشکیل شده است.

بافت آوندی در ترابری مواد گیاه نقش دارد. همۀ یاخته های گیاهی دیواره ای با ضخامت غیریکنواخت دارند چون حاوی الن می باشند که در این مناطق دیواره 161 14
نازک مانده است و یکنواخت نمی باشد. 

گزینۀ )1(: بافت پوششی در گیاه، عملکردی شبیه به پوست در جانوران دارد اما دقت کنید این بافت به صورت روپوست معمواًل از یک الیه یاخته تشکیل 
ش�ده اس�ت پس ممکن اس�ت بیش از یک الیه یاخته ای نیز در این بافت مشاهده ش�ود و در حالت چوب پنبه ای )پریدرم( حتمًاً چندالیه ای است. | گزینۀ )2(: دقت کنید 
بافت کالنش�یم، معمواًل زیر روپوس�ت قرار می گیرد. | گزینۀ )3(: منظور، بافت پارانش�یم اس�ت که این بافت ممکن اس�ت در جاهایی مانند پارانشیم هوادار، دارای فاصلۀ 

زیادی بین یاخته های خود باشد.
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13 در دی�وارۀ آونده��ای چ��ویب، لیگنین به اش�کال مختلفی ق�رار می گیرد. این یاخته ها مرده و فاقد مادۀ ژنتیکی هس�تند، از طرفی یاخته های آندوس�پرم 171
)فصل 8 یازدهم( نیز، مقدار مادۀ ژنتیکی بیشتری از یاخته های طبیعی و زنده گیاه دارند )مثالً در گیاه دیپلوئید، آندوسپرم تریپلوئید دیده می شود(.

گزینۀ )1(: یاخته های بافت اسکلرانش�یم، دیوارۀ نخس�تین خود را طبق ش�کل کتاب حفظ کرده اند. | گزینۀ )2(: هر یاختۀ گیاهی، می تواند در پیوس�تگی 
جریان ش�یرۀ خام نقش داش�ته باشد. | گزینۀ )4(: یاخته های بافت آوندی، به دلیل دیوارۀ چوبی خود همانند یاخته های چوب پنبه ای موجود در پیراپوست در جلوگیری از 

ورود عوامل بیماری زا به گیاه نقش دارند.
14 همۀ موارد نادرست هستند. 181

ب خیلی این عبارت  الف به طور مثال، اسکلرانشیم و آوند چوبی نیز مرده اند و پالسمودسم یا کانال سیتوپالسمی ندارند ولی دارای الن می باشند. | 
ج این عبارت، در مورد یاخته های آوند آبکش، که دیوارۀ پسین ندارند ولی هستۀ )دنای خطی(  غلطه! چون کانال سیتوپالسمی در خودش غشا و سیتوپالسم داره! | 
د این عبارت هم، در مورد یاخته های آوند آبکش که زنده هستند ولی اندامک هایی مثل راکیزه و پالست را از دست داده اند و  خود را از دست داده اند، رد می شود. | 

فاقد دنای حلقوی و خطی هستند، رد می شود. حتی می توانید با یاختۀ چوب پنبه ای مرده نیز عبارت را رد کنید.
در این س�ؤال، )الف(: یاختۀ پارانش�یمی، )ب(: یاختۀ کالنش�یمی و )ج(: اسکلرئید را نشان 191 13

می دهد. در گزینۀ )3( که پاس�خ س�ؤال است، عنوان می کند که اسکلرئید )ج( همانند فیبر )که در تولید 
 طن��اب و پارچه مؤثر اس��ت( در حالت بلوغ فعالیت زیس�تی ندارد که صحیح اس�ت چ�ون دیوارۀ چوبی 

دارند و مرده هستند. 
گزینۀ )1(: اس�کلرئید )ج(، برخالف پارانش�یم )الف( در سامانۀ آوندی وجود ندارد. | 
گزینۀ )2(: جری�ان ت�وده ای مواد آیل، در آوند آبکش رخ می دهد که آوند آبکش هم همانند کالنش�یم 

فاقد دیوارۀ پسین می باشد. | گزینۀ )4(: پارانشیم )الف(، نقش استحکامی ندارد. 
13 موارد )الف( و )ب( صحیح هستند. منظور از صورت سؤال الن می باشد. دقت کنید یاختۀ پارانشیمی، دیوارۀ پسین ندارد و در برخی جاها در محل 201

الن خود که نازک تر باقی  مانده است فقط تیغۀ میانی وجود دارد.
ب درست است.  الف درس�ت اس�ت. پالسمودس�م ها، در محل الن ها به فراوانی یافت می ش�وند، پس سرعت انتقال مواد در آنجا س�ریع تر است. | 
ج نادرست است. این یاخته های مد نظر سؤال، یاخته های زنده  نمونه اش الن در اسکلرئید می باشد که طبق شکل 16 کتاب درسی، این یاخته ها الن های منشعب دارند. | 
د نادرست است. دقت کنید الن جزء پروتوپالست نمی باشد. پروتوپالست وظیفۀ  می باشند. اما دقت کنید الن ها در همۀ یاخته های گیاهی زنده و مرده وجود دارند. | 

ساخت دیوارۀ نخستین )شامل رشته های سلولزی و پلی سااکریدی و …( را دارد.
منظور سؤال، یاخته های اسکلرئیدی از بافت اسکلرانشیم است که هیچ گاه بافت آن ها یعنی اسکلرانشیم در سامانۀ پوشیش گیاهان دیده نمی شود. 211 14

گزینۀ )1(: کالنش�یم، که منظور قس�مت اول عبارت اس�ت برخالف اس�کلرئید، مانع رش�د اندام گیاهی نمی ش�ود )نه برعکس!(. | گزینۀ )2(: اسکلرئید، 
برخالف فیبر در سامانۀ آوندی وجود ندارد. | گزینۀ )3(: عناصر آوندی، فقط در سامانۀ آوندی وجود دارند. 

طبق متن کتاب درسی، منظور بافت های کالنشیم و اسکلرانشیم هستند که هر دو نقش استحکامی دارند و یاخته هایی هم نام بافت خود دارند.221 13
گزینۀ )1(: منظور، شیرابه است که در گیاهان مختلف ترکیبات متفاویت دارد. | گزینۀ )2(: در گیاهان آبزی، فضای پرهوا بین یاخته ها قرار دارد )نه در مادۀ 

زمینه ای سیتوپالسم آن ها(. | گزینۀ )4(: با توجه به شکل کتاب، قطر دیوارۀ پسین اسکلرئید )که با زرد مشخص شده است( از قطر آن در فیبر بیشتر است. 

دقت کنید که در بافت آوند آبکش، فقط فیبرها استحکامی هستند ولی فیبرها و اسکلرئیدها برخالف آوندهای چوبی با اینکه مرده اند ولی دیوارۀ نخستین خود 231 13
را نیز حفظ کرده اند. 

گزینۀ )1(: آونده�ای چوب�ی، از نوع عنارص آوندی هس�تند که لوله ای پیوس�ته بدون دی�وارۀ عرضی بوده و همانند اس�کلرئیدها یاخته های ک��واته دارند. | 
گزینۀ )2(: منظور دس�تجات فیبری می باش�ند که عبور شیرۀ خام یا پرورده را انجام نمی دهند و فقط نقش استحکامی دارند. | گزینۀ )4(: منظور یاخته های هرماه می باشند 

که با توجه به شکل 18 کتاب، رشته هایی بسیار نازک و هسته دار هستند. 
14 همۀ موارد صحیح هستند. منظور بافت اپرانشیمی و کالنشیمی است که دیوارۀ پسین که ضخیم ترین دیواره  می باشد را ندارند. 241

ب ویژگی مورد نظر این عبارت،  الف طبق کتاب درسی یازدهم، آندوسپرم دانه دیپلوئید، از بافت اپرانشیم است که هر یاختۀ آن، تریپلوئید است. | 
ج با توجه به شکل 14 و 15 قسمت )الف( در کتاب درسی، یاخته های این دو بافت، اندازه های متفاوت دارند ولی چون همگی زنده  مربوط به بافت کالنشیم است. | 

د این دو بافت زنده هستند و در سیتوپالسم خود حاوی مادۀ زمینه ای و اندامک ها می باشند و مانع رشد گیاه نمی شوند.  هستند، پالسمودسم دارند. | 
یاخته های فیبر در سامانۀ بافت آوندی نیز حضور دارند.251 13

گزینۀ )1(: دق�ت کنید یاخته های اسکلرانش�یمی مرده اند، در نتیجه تقس�یم نمی ش�وند که 
بخواهن�د از نق�اط وارس�ی عبور کنند!! | گزینۀ )2(: طبق ش�کل کتاب درس�ی، در بافت اسکلرانش�یمی فقط 
اس��کلرئیدها الن منش��عب دارند. | گزینۀ )4(: طبق شکل در این فصل، کالنشیم تراکم بیشتری از پارانشیم 

دارد، در م�ورد رد قس�مت دوم دق�ت کنی�د که مثاًل در ه�ر الن  در تم�ام یاخته های گیاهی، دیوارۀ پس��ین 
مشاهده نمی شود.

B

C

(ب) ��الهنش�مچ �اختۀ (ج) (الف)اس�لرئ�د پالايراهنش�مچ� 
اختۀ

B

C

B

B

C

C

ضخ�م هنخست�ن د�والايرة
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12 موارد )ب( و )د( صحیح می باش�ند.11
الف نادرس�ت اس�ت.فقط در بعضی یاخته های گیاهی، دیوارۀ پسین ساخته می شود )نه در هر یاختۀ گیاهی 
ب درست است. هم تیغۀ میانی و هم دیوارۀ نخستین، پکتین  زنده!( و از طرفی دیوارۀ پس�ین، درونی ترین دیواره اس�ت. | 
ج نادرس�ت است. با توجه به شکل، الیۀ وسطی این  دارند که طبق ش�کل، هر دو ضخامتی کمتر از دیوارۀ پس�ین دارند. | 
د درست است. منظور  دیوارۀ پسین، از دو طرف خود به دو الیۀ حاوی رشته های سلولزی مشابه و موازی متصل است. | 

از این یاخته ها، یاخته های مرده هس�تند. پس آنزیم های هس�ته ای آن ها طبیعتًا فعالیتی ندارند.
هم تیغۀ میانی و هم دیوارۀ نخس�تین، پکتین دارند. به دلیل وجود لفظ ممکن اس��ت، می توان تیغۀ میانی که مس�ن ترین الیه اس�ت را در نظر گرفت.21 11

گزینۀ )2(: منظور، دیوارۀ پس�ین اس�ت اما طبق ش�کل کتاب درسی، در محل الن، دیوارۀ پسین وجود ندارد. | گزینۀ )3(: ممکن است یاخته مرده باشد 
و دیگر مواد سازندۀ دیوارۀ نخستین آن افزایش نیابند. | گزینۀ )4(: منظور، دیوارۀ پسین است. دقت کنید در این دیواره می توان رشته های سلولزی غیرموازی یا موازی 

را در الیه های مختلف مش�اهده کرد. فقط باید دقت کنید که دو الیۀ مجاور هم از دیوارۀ پس�ین نمی توانند رش�ته های س�لولزی موازی هم و بدون زاویه داش�ته باش�ند.
منظور، اپرانش��یم های س�امانۀ بافت زمینه ای می باش�ند که این بافت نقش اس�تحکامی ندارد.31 12

گزینۀ  )1(: در س�اقۀ تک لپه ای ه�ا، بزرگ ترین دس�تجات آوندی، دروین ترین ها هس�تند، ولی آوندهای پ�ر تعداد محیطی، ان�دازۀ کوچک تری دارند. | 
گزینۀ )3(: منظور روپوس��ت س�اقۀ دولپه ای اس�ت که مجاور پوس�ت می باش�د )نه آوندها(. | گزینۀ )4(: تار کشنده در سامانۀ بافت پوش��یش قرار دارد ولی انتهایی ترین 

قسمت ریشه مربوط به کالهک می باشد که فاقد سه نوع سامانۀ بافتی است و فقط نقش محافظت از مریستم نخستین ریشه را دارد.
با توجه به توضیحات، گیاه مورد نظر، دولپه اس�ت. در این گیاهان، بیش�ترین نسبت حجمی پوست به سامانۀ آوندی، 41 12

در ریش��ۂ آن ها دیده می ش�ود. در ساقۀ دولپه ای ها درون فضای اشغال شده توسط دستجات آوندی، بافتی وجود دارد که مربوط 
به بخش زمینه ای اس�ت. این مطلب را می توانید در ش�کل 11 گفتار )2( نیز در مقطع س�امانۀ زمینه ای س�اقه مش�اهده کنید. 

در ریش�ۀ دولپه ای ها، قطورترین یاخته های آوند چوبی، در درونی ترین قس�مت قرار گرفته اند.

گزینۀ )1(: این ویژگی مربوط به ساقۀ گیاهان تک لپه ای است )نه دولپه ای!(. | گزینۀ )3(: رشد قطری به وسیلۀ کامبیوم ها، در این گیاه دولپه ای درخیت 
صورت می گیرد، ولی دقت کنید که کامبیوم چوب پنبه س�از و یاخته های حاصل از آن در مجموع پیراپوس�ت را تش�کیل می دهند )در حقیقت اکمبیوم چوب پنبه ساز بخشی از 
پیراپوست می باشد (. از طرفی در این سؤال صحبت از ریشۀ جوان شده است که اصاًل پیراپوست ندارد. | گزینۀ )4(: برگ رشد قطری ندارد. دقت کنید که مریستم های 

پس�ین فقط ریش�ه و س�اقۀ درختان دولپه ای را ضخیم می کنند.
14 فرد مبتال به مالنوما، به س�رطان مبتال ش�ده اس�ت و ترکیبات آلکالوئیدی می توانند به عنوان داروی ضدرسطان برای آن مؤثر باش�ند ولی ترکیبات 51

پاداکس�نده مثل آنتوس�یانین و کاروتنوئیدها در پیش��گیری از س�رطان مؤثرند )نه درمان!( )پس این عبارت برخالف س��ایر گزینه ها صحیح می باش��د(.
گزینۀ )1(: در سبزدیس�ه همانند رنگ دیس�ه، ترکیبات اپداکس��ندۀ رنگی کاروتنوئید وجود دارند. این ترکیبات در پیش��گیری از س�رطان دخیل هس�تند. 
همان طور که می دانید اگر فعالیت دنابس�پاراز زیاد ش�ود و تقس�یم بی رویه انجام شود، یاختۀ سرطانی ایجاد می ش�ود. )الزم به تذکر است که سبزدیسه ها به دلیل داشتن 
 اکروتنوئید، دارای رنگیزۀ پاداکس��نده هس��تند، نه به دلیل داش��تن س��بزینه!( | گزینۀ )2(: ریش�ه، منظور قس�مت اول اس�ت که گیاه س�س انگل بوده و ریش�ه ندارد. | 
گزینۀ )3(: دق�ت کنی�د آنتوس��یانین ها یکی از مواد رنگی در واکوئول ها هس�تند که این گروه در pHهای مختلف تغییر رن�گ می دهند )یعنی مواد رنگی دیگری هم در 

واکوئول ها یافت می ش��وند که این ویژگی را ندارند ولی همگی پاداکس��نده اند(. 

بخش پوس�ت در گیاهان دولپه ای درختی، ش�امل مجموعه ای از الیه های بافتی اس�ت که از آبکش پسین شروع می شود و تا سطح اندام ادامه دارد. در نتیجه، 61 14
همۀ یاخته های حاصل از کامبیوم چوب پنبه س�از را دربر می گیرد )قید بعضی برای این گزینه غلط اس��ت!(.

گزینۀ )1(: بعضی از گیاهان مناطق خش�ک و کم آب، در واکوئول های خود ترکیباتی پلی س�اکاریدی دارند که آب فراوانی جذب می کنند و سبب می شوند 
تا مقدار فراوانی آب در واکوئول ها ذخیره ش�ود. | گزینۀ )2(: برگ بعضی گیاهان، بخش های غیرس�بز مانند س�فید، زرد، قرمز یا بنفش دارد. دیده می ش�ود که کاهش نور 
در چنین گیاهانی، س�بب افزایش مس�احت بخش های س�بز می ش�ود. | گزینۀ )3(: روپوست، معمواًل از یک الیه یاخته تشکیل شده اس�ت. پس در بعضی گیاهان شامل 

بیش از یک الیه یاخته اس�ت. اغلب یاخته های روپوس�تی )به جز یاختۀ نگهبان روزنه(، غیرفتوس�نتزکننده اند. 
همۀ بخش های تولید ش�ده توس�ط کامبیوم چوب پنبه س�از، جزئی از پوس�ت درخت می باش�ند. همان طور که می دانید کامبیوم چوب پنبه ساز به سمت بیرون، 71 13

یاخته هایی می س�ازد که دیوارۀ آن ها به تدریج چوب پنبه ای می ش�ود )پس در ابتدا پروتوپالس��ت دارند و زنده هس��تند!(.
گزینۀ )1(: کامبی�وم چوب پنبه س�از، ب�ه س�مت داخل، یاخته های اپرانش��یمی را می س�ازد. همچنین کامبیوم آوندس�از عالوه بر س�اختن یاخته های آوند 
 چوبی، به س�مت داخل یاختۀ پارانش�یمی نیز می س�ازد. یاخته های پارانشیمی فاقد دیوارۀ پسین هس�تند )پس اکمبیوم آوندساز بخش دارای عدسک تولید نمی کند(. | 
گزینۀ )2(: مریستم های نخستین نیز در افزایش ضخامت ساقه مؤثرند. مریستم های نخستین، می توانند یاخته های فتوسنتزکننده )مانند نگهبان روزنه( یا غیرفتوسنتزکننده 
)مانند یاخته های عادی روپوستی( ایجاد کنند. | گزینۀ )4(: مریستم های نخستین، در ذرت )تک لپه(، همانند لوبیا )دولپه ای( یافت می شوند. مریستم های نخستین 
می توانند یاختۀ  ترش�ح کنندۀ لیپید )روپوس��تی که پوس��تک می سازد( و یاختۀ ترش�ح کنندۀ پلی ساکارید )هر یاخته ای که دیواره دارد و س��لولز به دیواره اش ترشح می کند یا 

الکهک نوک ریش��ه( تولید کنند.

از یاخته تا گیاه )کل فصل(/فصل ششم9پاسخ آزمون
دهم

هنم

C

B

B
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پوست
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دولپه
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12 ش�کل بیانگر A: س�اقه و B: ریشه اس�ت که )الف(: چوب نخستین، )ب(: آبکش 81
نخس�تین و )ج(: کامبیوم آوندس�از می باشد. در واقع این ش�کل، محل ایجاد کامبیوم آوندساز را نسبت به 
آوندهای نخستین نشان می دهد. گیاهان درختی دولپه ای، دارای کامبیوم هستند که در ساقه و ریشۀ خود 

پوست مشخص دارند )پوست نامشخص ویژۀ ساقۀ تک لپه ای هاست(.

گزینۀ )1(: آوندهای نخستین )الف و ب(، توسط مریستم نخستین ساخته شده اند و قبل از کامبیوم ایجاد می شوند. | گزینۀ )3(: ساقه )A(، فقط شیرۀ خام 
 را در مسیر طوالنی به کمک تعرق، تعریق و فشار ریشه ای منتقل می کند )مسیرهای سیمپالستی، آپوپالستی و عرض غشایی مخصوص عبور مواد در عرض ریشه می باشند(. | 

گزینۀ )4(: آبکش ها، قسمتی از پوست درخت می شوند )نه پیراپوست!(.
اگر به ش�کل های زیر که برش عرضی ریش�ه و س�اقه را در گیاهان تک لپه و دولپه مقایس�ه کرده اس�ت، توجه کنید، مش�اهده می کنید که در ریشۀ تک لپه ای ها 91 12

 برخ�الف س�اقۀ دولپه ای ها، دس�تجات آوندی متص��ل به هم )اتصال جانبی( وجود دارد، در حالی که در س�اقۀ دولپه ای ها دس�ته های آوندی به صورت مج��زا قرار دارند 
)با اینکه کتاب عبارت دستجات آوندی را فقط در ساقه عنوان کرده است ولی در کنکور برای ریشه هم استفاده شده است(.

برشعرضیریشهبرشعرضیریشه

گزینۀ )1(: ه�ر دو ن�وع س�اقۀ تک لپه ای و دولپه ای، دایرۀ آوندی متش�کل از دس�تجات آوندی دارند، فق�ط در تک لپه ای، آونده�ا روی دایره های متعدد 
 محیطی قرار دارند. دقت کنید که این دس�تجات آوندی، در دولپه ای ها هم اندازه هس�تند ولی در تک لپه ای ها به س�مت محیط، کوچک تر و با تعداد بیش�تر می ش�وند. | 
گزینۀ )3(: به دلیل اینکه در ساقۀ تک لپه ای ها، دستجات آوندی بر روی چند دایره قرار دارند، در این گیاهان فاصلۀ روپوست تا آوندها، متغیر است. | گزینۀ )4(: با توجه 

به شکل ها، همواره آوند آبکش در تک لپه ای ها چه در ساقه و چه در ریشه به روپوست نزدیک تر است. 
14 در یک گیاه مسن، مریستم پسیِنِ بیرونی تر، همان کامبیوم چوب پنبه ساز و کامبیوم درونی تر همان آوندساز می باشد. از طرفی کامبیوم چوب پنبه ساز، 101

س�بب تولید تعداد فراوانی از یاخته های اپرانش��یمی می ش�ود که در هنگام زخم و در صورت ترشح اتیلن، تقسیم می شوند. همان طور که می دانید برای تقسیم باید ابتدا در 
مرحلۀ S اینترفاز، مادۀ ژنتیکی دو برابر شود. 

گزینۀ )1(: دقت کنید کامبیوم آوندساز که از کامبیوم دیگر، درونی تر است، با ایجاد آبکش پسین در تشکیل پوست درخت نقش دارد. | گزینۀ )2(: کامبیوم 
چوب پنبه ساز، به سمت بیرون، یاخته های چوب پنبه ای می سازد و کامبیوم آوندساز به سمت بیرون، یاخته های زنده آوند آبکشی و یاخته های همراه را می سازد. همان طور 
که می دانید، پروتوپالست بافت چوب پنبه ای به مرور از بین می رود. | گزینۀ )3(: اتفاقًا برعکس! یاخته های آوند چوبی که توسط کامبیوم آوندساز ایجاد می شوند، در تعرق 

نقش خیلی مهمی دارند. البته یاخته های چوب پنبه هم باعث کاهش تعرق می شوند )پس به نوعی هر دو اکمبیوم در تعرق نقش دارند(.
14 همان طور که بس�یاری از ژن ها در یاخته های متفاوت به طور مش�ترک بیان می ش�وند، محصوالتی نیز در اثر بیان این ژن ها ایجاد می ش�وند که می توانند 111

مشترک باشند. مثاًل پیرووات در هر یاختۀ زنده ای توسط آنزیم های قندکافت ایجاد می شود یا پروتئین های ریبوزومی در این یاخته ها، محصول بیان یک سری ژن یکسان هستند.
گزینۀ )1(: هر یاختۀ زندۀ متایزیافته ای، دارای تعدادی ژن فعال و بسیاری ژن غیرفعال است پس در رابطه با تمامی یاخته های زنده تمایزیافته ریشۀ نخود 
)به طور مثال یاخته های روپوس��تی( این گزینه صحیح اس�ت. | گزینۀ )2(: بین یاخته های زنده، بعضی از اعمال و ژن ها می توانند مش�ترک باش�ند )مثالً بیان ژن های 

تنفس یاخته ای(. | گزینۀ )3(: همۂ ژن های مریستمی، درون یاخته های فعال پوست وجود دارند ولی فقط بعضی از آن ها بیان می شوند. 

12 موارد )الف( و )ب( صحیح هستند. گیاه شکل سؤال، یک گیاه تک لپه است.121
الف درس�ت اس�ت. در دانۀ تک لپه، س�اقۀ رویانی و درون دانه در مجاورت هم نیس�تند و لپه بین آن ها قرار دارد )شل فعالیت 6 فصل 8 یازدهم(. | 
ج نادرس�ت است. گیاه تک لپه، فاقد  ب درس�ت اس�ت. در ریش�ۀ تک لپه، پوست در مجاورت مس�تقیم با آوند های آبکش است )شل فعالیت فصل 6 دهم(. | 
د نادرست است. پارانشیم اسفنجی و نرده ای، ویژۀ برگ گیاهان است )نه ریشه !(، پس در ریشۀ سایر نهان دانگان هم، پارانشیم نرده ای  کامبیوم و رشد پسین است! | 

مشاهده نمی شود )فصل 6 دوازدهم(.
13 یاخته های نگهبان روزنه، سبزینه دارند و به همراه سایر یاخته های سامانۀ بافت پوششی، پوستک را که حاوی ترکیبات لیپیدی است، به سمت الیۀ 131

خارجی خود ترشح می کنند.

گزینۀ )1(: یاخته های کالنشیمی، در استحکام و انعطاف پذیری سامانۀ  بافت زمینه ای نقش دارند ولی در بافت آوندی دیده نمی شوند. | گزینۀ )2(: ذرت، 
گیاهی تک لپه اس�ت و در س�امانۀ بافت پوشش�ی خود، سوبرین، عدسک و اجزای مربوط به پیراپوست را ندارد )چون رش��د پسین ندارد(. | گزینۀ )4(: فیبرها، یاخته های 

مرده ای در بافت آوندی هستند که در انتقال شیرۀ خام و پرورده نقشی ندارند.
13 تنها مورد )د( نادرست می باشد. منظور از یاخته های صورت سؤال، یاخته های مریسمتی می باشند.141

الف درس�ت اس�ت. یاخته های مریس�تمی، می توانند توس�ط یاخته های زنده مانند یاخته های جوانه و یاخته های غیرزنده مانند یاخته های مرده س�طح 
ب درس�ت اس�ت. منظور از اندام فوق در محل گره، برگ می باش�د که می دانید، برگ فاقد مریس�تم نخس�تین و پس�ین اس�ت. |   بیرونی کالهک ها محافظت ش�وند. | 
ج درست است. مریستم های رویشی می توانند به مریستم های زایشی متمایز شوند که این یاخته ها در تولیدمثل جنسی گیاه با تولید گل نقش دارند )فصل 8 یازدهم(.| 
د نادرست است. در فصل 6 یازدهم می خوانید که یاخته های بنیادی و مریستمی با اینکه همیشه تقسیم می شوند، ولی در صورت شرایط انمساعد محیطی یا در شرایط 

تولید یاخته های فراوان، مقدار تقسیم خود را کم و یا متوقف می کنند. 

(الف) هنخست�ن مچوب

(ب) هنخست�ن آب�ش

(ج) آوهندساز �امب�وم

)ساقه )A )لاير�شه )B

B

C

C

B

C

B

C



دقت کنید که عدسک، منطقه ای برآمده در سطح ساقۀ این گیاهان است )نه اینکه یک یاخته باشد(.40151 13
گزینۀ )1(: گیاهان تک لپه، در ریشۀ خود دارای بافت محصور در بین آوندها می باشند. این گیاهان در ساقۀ خود دارای دستجات کوچک آوندی متعددی 
در تماس با روپوس�ت می باش�ند. | گزینۀ )2(: کالهک همانند گیاخاک، س�بب نفوذ آس�ان ریش�ه در خاک می شود. | گزینۀ )4(: با توجه به ش�کل کتاب درسی، در ساقۀ 
دو لپه ای ها برخالف تک لپه ای ها، دستجات آوندی اندازه ای برابر دارند. سامانۀ آوندی ریشه در گیاهان دولپه، مرکزی تر از این سامانه در ساقه است. بنابراین فاصلۀ بافت 

پوششی تا آوندی در ساقه، کمتر از این فاصله در ریشه است.
گیاهان دولپه ای برخالف گیاهان تک لپه ای، دارای مریس�تم پس�ین )اکمبیوم( جهت رشد پسین هستند. دقت کنید که پیراپوست برخالف پوست و تنۀ درخت، 161 14

فاقد بخش آوندی و جریان توده ای مواد می باشد.
گزینۀ )1(: با توجه به شکل فعالیت گفتار 3 فصل 6، در برش عرضی ریشۀ تک لپه، آوند آبکش )دارای دیوارۀ عرضی منفذدار( مجرای تنگ تری از آوند چوبی 
 )عناصر آوندی فاقد دیوارۀ عرضی( دارد. | گزینۀ )2(: در برش عرضی ساقۀ فاقد کامبیوم، قطعًا رشد پسین و عدسک ها که منظور بخش دوم این عبارت است، دیده نمی شود. | 

گزینۀ )3(: بیشترین حجم ریشۀ دارای رشد پسین را، بافت آوندهای چوبی با ترکیبات لیگنینی متفاوت تشکیل داده اند.

11 بخش A برش عرضی ساقه و بخش B ریشه را نشان می دهد.171
گزینۀ )1(: ه�م در آون�د آبک�ش و ه�م در آون�د چوب�ی، حرک�ت آب و جری�ان توده ای مش�اهده می ش�ود )ش��ل 19 فص��ل 7 دهم(. | 
 گزینۀ )2(: این گزینه به یاخته های مریستمی اشاره می کند که بیشتر فضای هر یاخته را هسته )ساختاری با دو غشای منفذدار( پر کرده است ولی A ساقه 
 اس�ت )نه ریش��ه !(. | گزینۀ )3(: یاخته های مریستمی در ریشه، توسط کالهک و در ساقه، توسط برگ های جوان محافظت می شوند. | گزینۀ )4(: جدا از اینکه 

شکل B ریشه را نشان می دهد )نه ساقه !(، دقت کنید برخی از گیاهان چندساله، علفی هستند )یعنی هیچ اکمبیومی ندارند )مثل زنبق((.
14 فقط عبارت )ج( صحیح است.181

د منظور، کامبیوم چوب پنبه ساز است. در مورد رد عبارت )الف( دقت کنید از آنجایی که گیاهان درختی بافت اسکلرانشیمی دارند، پس یاخته های  الف و 
مرده نیز دارند. در نتیجه این کامبیوم ممکن نیست فقط یاخته های زنده را احاطه کند )در این مورد نباید فقط به یاخته های مجاور فکر کنید بلکه تمام یاخته هایی که در آن دایرۀ 
بزرگ قرار می گیرند، مدنظر هستند(. در مورد رد عبارت )د( دقت کنید که یاخته های چوب پنبه ای حاصل از کامبیوم آوندساز مورد نظر است ولی این یاخته های مرده را رابرت 
ج منظور، کامبیوم آوندساز است. علت نادرستی )ب( این است که این مریستم ها به سمت بیرون، یاخته های آوند  ب و  هوک مشاهده کرد که پروتوپالستی نداشتند. | 
آبکش و به سمت داخل آوند چوبی می سازند که ابتدا هسته دارند ولی در حالت بلوغ هستۀ خود را از دست می دهند. از طرفی دقت کنید که یاختۀ همراه، همیشه دنای خطی 
هم دارد و توسط همین کامبیوم ساخته می شود. در مورد علت صحیح بودن عبارت )ج( دقت کنید که هر گیاهی که کامبیوم داشته باشد، پیراپوست و عدسک خواهد داشت.

12 نهان دانگان یا گیاهان گل دار، بیش�ترین گیاهان روی زمین هس�تند. در این گیاهان، سامانۀ بافت زمینه ای، فضای بین روپوست و بافت آوندی را پر 191
می کند. از طرفی رایج ترین بافت س�امانۀ بافت زمینه ای، بافت اپرانش��یمی اس�ت که فاقد دیوارۀ پسین است و دیوارۀ نخستین نازک دارد )دقت کنید که تیغۀ میانی و دیوارۀ 

نخستین هر دو پکتین دارند(.

گزینۀ )1(: منظور، سامانۀ بافت پوشیش است که در برگ ها، ساقه ها و ریشه های جوان، روپوست نامیده می شود. دقت کنید، روپوست معمواًل از یک الیه یاخته تشکیل 
شده است )نه همواره!(. | گزینۀ )3(: چرخۀ کالوین، در فتوسنزت انجام می شود. بیشترین فتوسنتز در پارانشیم سامانۀ بافت زمینه ای انجام می شود اما دقت کنید که یاختۀ نگهبان روزنه 
نیز فتوسنتز انجام می دهد اما نوعی یاختۀ تمایزیافته روپوسیت )سامانۀ بافت پوششی( است. | گزینۀ )4(: یاخته های فاقد پالسمودسم )مرده(، در هر سه نوع سامانۀ بافتی می توانند یافت 

شوند. اما الزامًا به وجود آمدن لیگنین باعث مرگ پروتوپالست آن ها نشده است؛ مانند یاخته های چوب پنبه که در اثر رسوب سوبرین )نه لیگنین( در دیوارۀ خود از بین رفته اند.
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند. 201 13

ب درست است. )واال چشممون از  الف نادرست است. مریستم نخستین ساقه، یا در جوانه هاست و یا در فاصلۀ بین دو گره است )نه در هر گره!(. | 
سؤاالت کنکور ترسیده و این رو هم از فعالیت این گفتار سؤال کردیم( مدت زمانی که باید مقاطع گیاهی در محلول کارمن زاجی باشند، 20 دقیقه است و این مدت زمان برای 
ج نادرست است. اشتباه این عبارت فقط قید »هر گیاهی« است چون این ویژگی در واکوئول برخی از این گیاهان دیده می شود. |  محلول آبی متیل، 1 تا 2 دقیقه است. | 
د نادرس�ت اس�ت. دقت کنید که گیاهان حّرا، آبزی هس�تند و شش ریش�ه  دارند، پس در مناطق بی آب نیستند. اشتباه این عبارت این است که روزنه های خرزهره را 

غارمانند در نظر گرفته اس�ت در صورتی که روزنه های آن در فرورفتیگ های غارمانند وجود دارند. 
14 فقط یاخته های عنارص آوندی، فاقد دیوارۀ عرضی هستند. تراکئید و یاختۀ آوند آبکش دیوارۀ عرضی دارند. ساخت ترکیب پروتئینی در یاختۀ زنده 211

رخ می دهد، در حالی که یاخته های عناصر آوندی مرده هستند و توانایی انجام فعالیت زیستی را ندارند.
گزینۀ )1(: در مج�اورت یاخته ه�ای عناص�ر آون�دی، یاخته ه�ای اپرانش��یمی نی�ز یافت می ش�وند که دارای دیوارۀ نخس�تین نازک هس�تند و نس�بت به 
 آب نفوذپذیرن�د. | گزینۀ )2(: ب�ه عن�وان مثال در تراکئید، الن دیده می ش�ود. در محل الن دیوارۀ پس�ین )دارای رش��ته های س��لولزی موازی( دیده نمی ش�ود. | 
گزینۀ )3(: پس از بارگیری آبکشی، در یاختۀ آوند آبکش، آب از آوند چوبی مجاور، وارد آوند آبکش می شود و در نتیجه ستون آب آوند چوبی به طرف باال کشیده می شود 

)نقشی همانند کشش تعرقی در صعود شیرۀ خام(. 
12 فقط مورد )ج( صحیح است.221

الف نادرس�ت اس�ت. با توجه به ش�کل کتاب درس�ی، خرزهره دارای اپرانش��یم نرده ای اس�ت پس یک گیاه 
ب نادرس�ت است.  دولپه اس�ت. در برش عرضی س�اقۀ دولپه، دس�تجات آوندی روی یک دایره )نه دوایر!( قرار گرفته اند. | 

فرورفتگی ه�ای غارمانن�ِد برِگ خرزهره، در س��طح اپییین برگ هس�تند و در مجاورت پارانش�یم اس�فنجی قرار دارند )پارانش��یم 
ج درس�ت اس�ت. گیاه خرزهره،  نرده ای در گیاهان دولپه، نزدیک به روپوس��ت باالیی قرار می گیرد( )فصل 6 دوازدهم(. | 
د نادرست است. کرک های موجود  به طور خودرو در مناطق دارای تابش شدید نور خورشید و دمای باالی محیط می روید.| 

در فرورفتگی های غارمانند این گیاه، با ایجاد اتمسفر مرطوب، مانع از خروج بیش از حد آب می شوند )نه هرگونه خروج آب!(.
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دقت کنید در مرکز ساقۀ گیاه دولپه، آوند و دستۀ آوندی نداریم.231 13
گزینۀ )1(: طبق ش�کل کتاب، پوس�ت ریش�ۀ دولپه از، استوانه احاطه کننده دسته های آوندی، وسیع تر اس�ت. | گزینۀ )2(: در ریشۀ گیاهان نهان دانه و در 
بافت آوندی، یاخته های فیبر با دیوارۀ چوبی مشاهده می شوند. | گزینۀ )4(: این مورد طبق شکل کتاب در این فصل، صحیح است که در ساقۀ تک لپه ها، دستجات آوندی 

با تعداد زیاد و اندازۀ کوچک تر در بخش محیطی نزدیک روپوست و با تعداد کمتر و اندازۀ بزرگ تر در مرکز اندام وجود دارند.
14 فقط مورد )ج( صحیح است.241

الف نادرس�ت اس�ت. یاخته های مریستمی، طبق شکل صفحه 90، هس�تۀ مرکزی دارند ولی یاخته های پادتن ساز براساس شکل فصل 5 کتاب یازدهم، 
ب نادرس�ت اس�ت. دقت کنید همۀ مریس�تم ها در  در یک انتهای یاخته، هس�ته دارند )یاخته های پادتن س��از را با لنفوس��یت های B غیرفعال اش��تباه نگیرید(. | 
ج درست است. یاخته های زنده، موادی دفعی مانند   فوقانی ترین قس�مت گیاه مش�اهده نمی ش�وند )لطفاً به جوانۀ جانبی و مریس��تم های بین گرهی هم فکر کنید!(. | 
د نادرست است. این مورد تنها دربارۀ کالهک محافظ  کربن دی اکسید را به محیط وارد می کنند. دقت کنید کربنیک اسید حاصل از ترکیب آب و کربن دی اکسید است. | 

در یاخته های مریستمی ریشه صحیح است.
یاخته های کالهک )بخش انگشتانه مانند نوک ریشه(، ترکیب پلی ساکاریدی ترشح می کنند، پس حاوی یاخته های زنده و دارای پالسمودسم می باشند اما ذره های 251 14

سخت گالبی، حاوی یاخته های بافت اسکلرانشیم هستند که پروتوپالست آن ها مرده است و فاقد پالسمودسم اند.
گزینۀ )1(: خرزهره، در ساقۀ خود، روزنه هایی در غار ندارد. | گزینۀ )2(: پارانشیم هوادار، می تواند در هریک از این اندام ها باشد و برگ استثناء نیست. | 

گزینۀ )3(: مریستم های پسین همانند مریستم های نخستین، در برگ گیاهان یافت نمی شوند. 

محصوالتبهسمتداخلمحصوالتبهسمتخارجمحلمریستمهایپسین

بینآوندهایچوبیوآبکشنخستینکامبیومآوندسازساقه
آوندهایچوبیضخیمتراکئیدیآوندهایآبکشویاختۀهرماهبهصورتدایرهای

وعناصرآوندی

بینآوندهاینخستینکامبیومآوندسازریشه
آوندهایچوبیضخیمتراکئیدیآوندهایآبکشویاختۀهمراهبهصورتستارهای

وعناصرآوندی

کامبیومچوبپنبهساز
ساقهوریشه

زیرروپوستدردرونپوست،
ایجادمیشود.

بافتهایچوبپنبهایشدهمرده
بافتهایاپرانشیمیوعدسکها
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13  موارد )الف(، )ب( و )د( صحیح هستند. 11
الف درس�ت اس�ت. انباشت یون کلر در یاختۀ نگهبان، باعث ابز شدن منفذ بین یاخته های نگهبان یعنی روزنۀ هوایی شده و به دنبال آن سبب افزایش 
کشش تعرقی و ایجاد جریان توده ای می شود. اما دقت کنید که افزایش تعداد تارهای کشنده، نقش مستقیم در افزایش تعرق و جریان توده ای ندارد چون تعرق و کشش 
ب درس�ت اس�ت. نور،   آن در اثر مکش از باال صورت می گیرد ولی افزایش تعداد تارهای کش�نده، بر روی جذب مواد معدنی از خاک و فش�ار ریش�ه ای مؤثر اس�ت. | 
باعث انباش�ت یون های پتاس��یم و کلر در یاختۀ نگهبان روزنه می ش�ود. دقت کنید، همواره و در هر مرحله ای از فعالیت نورون، یون های س�دیم و پتاسیم هم به یاخته وارد 
 و هم از آن خارج می ش�وند )حتی در مرحلۀ باالروی پتانس��یل عمل که به علت ورود یون های س��دیم ایجاد می ش��ود، یون پتاس��یم از طریق پمپ س��دیم - پتاسیم، 
ج نادرس�ت است. با توجه به شکل فصل 7 کتاب درسی زیست شناسی دهم، یاخته های معبر الزامًا نسبت به یاخته های نعلی شکل اطراف خود،  وارد یاخته می ش��ود(. | 
د درس�ت است. یاخته های حاصل از کامبیوم چوب پنبه ساز، کاماًل جزء پوست درخت هستند. کامبیوم چوب پنبه ساز در ایجاد عدسک نقش دارد  بزرگ تر نیس�تند. | 

و عدسک نیز با تأثیر بر مقدار تعرق، در ایجاد و مقدار کشش تعرقی مؤثر است. 
13 گ��ره، نقاط برجس�تۀ مریس�تمی با هس�تۀ مرکزی روی س��اقه یا ش��اخه اس�ت که ب�رگ به آن متصل اس�ت ولی گره��ک، محل تجمع نوع�ی باکتری 21

تثبیت کنندۀ نیتروژن به نام ریزوبیوم ها در ریشۂ گیاهان تیرۀ پروانه واران مثل یونجه است. پس عبارت مورد نظر اندرست است و ما باید دنبال گزینه ای با مفهوم درست 
بگردیم که با آن متفاوت باشد. 

CO2 در خون انسان، بیشتر به صورت یون بیکربنات منتقل می شود ولی به درون گیاه، اغلب از راه روزنه های هوایی به صورت  گزینۀ )1(: نادرست است. 
، به صورت محلول بیکربنات وارد گیاه می ش�ود. | گزینۀ )2(: نادرس�ت است. ترکیب فسفردار مورد نظر، فسفات با بار  CO2 CO2 وارد می ش�ود. فقط مقدار کمی از  گاز 
منیف است ولی گیاخاک خودش بار منفی دارد و می تواند یون های مثبت را در سطح خود نگه دارد. | گزینۀ )3(: درست است. یاخته های ریشۀ گیاه، به همراه باکتری های 

تثبیت کنندۀ نیتروژن و باکتری های آمونیاک س�از، می توانند آمونیوم تولید کنند ولی تولید نیرتات وظیفۀ باکتری های شیمیوس�نتز کنندۀ نیترات س�از اس�ت که از اکسایش 
مواد معدنی، هم انرژی و هم الکترون به دست می آورند. | گزینۀ )4(: نادرست است. این عبارت، حفظ آرسنیک سمی را معرفی می کند ولی در فصل 1 دوازدهم خواندید 

که آرسنیک و سیانید، فقط جایگاه فعال آنزیم ها را اشغال می کنند )نه اینکه آن ها را تغییر شل می دهند(.
ویروس های گیاهی، می توانند از مسیر سیمپالسیت جابه جا شوند. در نتیجه هم مسیر سیمپالستی و هم مسیر آپوپالستی می توانند باعث ورود مواد ناخواسته و 31 13

مضر به گیاه شوند.
گزینۀ )1(: ن�وار کاس�پاری، فقط مانع از مس�یر آپوپالس��یت می ش�ود. | گزینۀ )2(: دق�ت کنید، حرکت مولکول های آب، همواره دوطرفه اس�ت اما بیش�تر
  ب�ه س�مت محیط�ی با فش�ار اس�مزی بیش��رت ص�ورت می گی�رد. | گزینۀ )4(: یاخته ه�ای معبر، فاقد ن�وار کاس�پاری هس�تند. در نتیجه هم در مس�یر آپوپالس�تی و هم 

سیمپالستی شرکت می کنند. 
N2 جو استفاده نمی کنند. این باکتری ها مواد آیل را ضمن 41 12 عبارات )الف( و )ج( نادرست تکمیل می کنند چون در )الف(، باکتری های آمونیاک ساز از 

) تبدیل می کنند. در ادامه باکتری های نیترات س�اِز شیمیوس�نتزکننده، این آمونیوم ها را به نیترات تبدیل می کنند و در )ج( نیز باکتری  )NH +
4 تجزیه کردن به آمونیوم 

N2 جو به دست می آورد )نه مادۀ آلی!(. فتوسنتزکننده سیانوباکتری مدنظر است که آمونیوم را از 
NH یا مس�تقیمًا وارد گیاه می ش�ود و به مصرف می رس�د و یا توس�ط باکتری های شیمیوس��نزتکننده به نیترات تبدیل می ش�ود. این  +

4 ب در خاک، 
د منظور، همان تبدیل یا تثبیت نیتروژن گازی به آمونیوم اس�ت که مورد اس�تفادۀ  نیترات ه�ا وارد ریش�ۀ گی�اه ش�ده و در آنجا دوباره ب�ه آمونیوم تبدیل می ش�وند. | 
باکتری های شیمیوس�نتزکننده قرار می گیرند که رنگیزه ای برای جذب نور ندارند. )باکتری های تولیدکنندۀ نیترات از آمونیوم، بدون اینکه فتوس��نتز کنند، به تولید مواد آلی 

مورد نیاز از مواد معدنی می پردازند.(

قس�مت اول گزینۀ )2(، در مورد کودهای زیس�تی )بیولوژیک( اس�ت که همانند کودهای آلی که مواد معدنی را به آهستگی آزاد می کنند، در نهایت سبب افزایش 51 12
مواد معدنی خاک می شوند )به هر حال هدف همۀ کودها، رفع کمبود مواد معدنی خاک می باشد(. 

گزینۀ )1(: هر دو نوع کود آلی و معدنی، که به ترتیب منظور این گزینه اس�ت، س�بب افزایش احتمال آلودگی آن ها با عوامل بیماری زا و یا افزایش تعداد 
عوامل بیماری زا می شوند. | گزینۀ )3(: کود آیل، که به نیازهای جانداران شباهت زیادی دارد، در صورت استفاده زیاد، آسیب کمتری از کود شیمیایی به گیاه وارد می کند 

)پس برعکِس عبارت گفته شده صحیح است(. | گزینۀ )4(: فقط کودهای زیستی، معایب کمتری نسبت به سایر کودها دارند که این کودها ساده و کم هزینه هستند. 
11 پروتئین ه�ای م�ورد نظر، از نوع کاانل بوده و بدون صرف انرژی زیس�تی به انتش�ار تسهیل ش�دۀ آب به صورت اس�مز می پردازن�د. این پروتئین ها 61

در یاخته ه�ای جان�وری فقط در بخش غش��ای یاخت��ه قرار دارند )فقط یک بخش اصلی یاخته( ولی در برخی یاخته های گیاهی در دو بخش غش��ا و س��یتوپالمس )غش��ای 
واکوئول( قرار دارند. 

گزینۀ )2(: فقط برخی از این پروتئین ها، در یاخته های جانوری وجود داشته و می توانند با کلسترول )سازندۀ برخی هورمون ها( که در غشای این یاخته ها 
قرار دارد مجاورت داشته باشند. | گزینۀ )3(: کامبیوم چوب پنبه ساز، با تولید یاخته های چوب پنبه ای، سبب کاهش از دست رفتن آب گیاهان می شود و در نتیجه نیاز گیاه 
به این پروتئین ها کاهش می یابد. | گزینۀ )4(: در فصل آخر یازدهم خوانده اید که هورمون آبسیزیک اسید، در خشکی زیاد می شود تا مانع از دست دادن آب در گیاه شود. 

پس چون تولید این پروتئین ها نیز در کم آبی زیاد می شود، این گزینه صحیح است. 
فقط مورد )ج( صحیح است. گیاخاک سبب اسفنجی شدن بافت خاک می شود که منظور این سؤال است. 71 11

الف نادرس�ت اس�ت. فقط گیاخاک )برخالف ذرات غیرآلی خاک(، از بقایای جانداران ایجاد ش�ده اس�ت ولی تولید در اثر هوازدگی، ویژگی ذرات معدنی 
ج درست است. ترشحات کالهک ریشه  ب نادرست است. یون های فسفات، به بعضی ترکیبات معدین خاک متصل می شوند )نه به گیاخاک!(. |  خاک می باشد. | 
د نادرست است. فعالیت های زیستی، ویژگی  و گیاخاک، دو عامل در نفوذ آس�ان گیاه در خاک می باش�ند، که در فصل 6 دهم دربارۀ کالهک ریش�ه بررسی کردیم. | 

ریزاندامگان می باشد )نه بخش آلی خاک!( ولی هر قسمت خاک در تنظیم pH مؤثر است. 

جذب و انتقال مواد در گیاهان/فصل هفتم    10پاسخ آزمون
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در ریش�ۀ بعیض از گیاهان، نوار کاس�پاری عالوه بر دیواره های جانبی، دیوارۀ پش��یت یاخته های درون پوس�تی را هم می پوش�اند و یاختۀ نعل اس�بی Uش�کل ایجاد 81 13
می شود. این گیاهان دارای یاخته های معرب هستند که نوار کاسپاری ندارند. در این گیاهان و در گیاهان دیگر، نوار کاسپاری مانع از ورود مواد ناخواسته و مضر از راه دیواره 

و مسیر آپوپالستی یاخته ها به درون گیاه می شود.
گزینۀ )1(: یاختۀ معرب که فاقد دیوارۀ چوب پنبه ای اس�ت، ویژۀ گیاهان دارای یاخته های Uش�کل نعل اس�بی می باشد. | گزینۀ )2(: در گیاهان دارای یاختۀ 
معبر، شیرۀ خام فقط از تعداد کمی یاخته که فاقد نوار کاسپاری هستند یعنی همان یاخته های معبر، وارد یاخته های استوانۀ آوندی می شود ولی در سایر گیاهان، هر یاختۀ 

درون پوستی، قدرت عبور مواد به الیۀ زیرین خود را دارد. | گزینۀ )4(: الیۀ ریشه زا مدنظر این عبارت بوده است که در هر دو نوع گیاه وجود دارد. 
با توجه به شکل، به دنبال باربرداری آبکشی، آب فقط از یک سطح یعنی از آوند آبکش به آوند چوبی می رود ولی به دنبال بارگیری آبکشی، آب از دو سمت آن 91 13

از اندام منبع و آوند چوبی به آوند آبکش وارد می شود. 
گزینۀ )1(: در هنگام بارگیری آبکشی، آب هم از محل منبع )زنده( و هم از آوند چوبی )مرده( وارد آوند آبکش )یاختۀ 
زندۀ فاقد هسته( می شود. | گزینۀ )2(: همراه با باربرداری آبکشی، آب از آوند آبکش وارد آوند چوبی می شود که آوند چوبی فاقد یاختۀ 
زنده می باشد. | گزینۀ )4(: بارگیری و باربرداری آبکشی، با انتقال فعال و صرف انرژی و در خالف جهت شیب غلظت می باشد.

در پی بارگیری آبکشی مقدار آب
در آوند آبکش، زیاد خواهد شد.

در آوند چوبی، کم خواهد شد.

در اندام منبع، کم خواهد شد.

در پی باربرداری آبکشی  مقدار آب
در آوند آبکش کم می شود.
در آوند چوبی زیاد می شود.

موارد )الف( و )د(، در میزان تعریق که منظور سؤال است، اثر منفی دارند.101 12

1 تعرق کم باشد.به طور کلی تعریق وقتی زیاد است که
2 فشار ریشه ای زیاد باشد.

الف درس�ت اس�ت. رش�د طولی یاخته های نگهبان روزنه، منفذ روزنۀ هوایی را باز کرده و تعرق با مقدار بیش�تر انجام می شود. در این حالت تعریق کم 
ب نادرس�ت اس�ت. فعالیت ش�دید یاخته های درون پوست و پمپ کردن یون های معدنی به درون اس�توانۀ آوندی، افزایش فشار ریشه ای را در پی دارد که  می ش�ود. | 
د درست است. روزنه های  ج نادرست است. رطوبت باالی محیط، تعرق را کاهش می دهد و در نتیجه فعالیت تعریق زیاد می شود. |  تعریق را افزایش می دهد. | 

آبی، قابلیت باز و بسته شدن ندارند پس فقط کاهش عددی آن ها سبب کاهش مقدار تعریق می شود.
با افزایش رطوبت هوا و اشباع جو از بخار آب در محیط، خروج آب به صورت بخار از روزنه ها )تعرق( کاهش می یابد پس آب باید از یاخته های نگهبان روزنه 111 11

به سوی یاخته های بزرگ فاقد توانایی فتوسنتز در کنار آن ها منتقل شود نه برعکس! )در شل فصل 6 مقایسۀ اندازۀ آن ها را می توانید مشاهده کنید(.
گزینۀ )2(: یاخته ه�ای درون پوس�ت و الی�ۀ ریش�ه زا، به ط�ور فع��ال یون ه�ا را ب�ه درون آون�د چوب�ی پم�پ می کنن�د ت�ا بارگی�ری چوب�ی انجام ش�ود. | 
گزینۀ )3(: با افزایش فش�ار ریش�ه ای و مصرف ATP )انرژی رایج زیستی( در یاخته های درون پوست که سوبرین دار هستند، مقدار تعریق و خروج قطرات آب از حاشیۀ 

، روزنه ها بسته می شوند بنابراین آب از یاخته های نگهبان خارج و به یاخته های مجاور می رود. CO2 برگ ها زیاد می شود. | گزینۀ )4(: با افزایش 
12 ش�کل، مربوط به گیاه س��س است. توبره واش نوعی گیاه حش�ره خوار است که برخالف گیاه سس توانایی فتوسنتز دارد و در چرخۀ کالوین می تواند 121

با مصرف NADPH قندهای سه کربنی تولید کند.
گزینۀ )1(: دق�ت کنی�د! گل جالیز نوعی گیاه انگل اس�ت که روی ریش�ۀ گیاهان جالیزی مثل گوجه فرنگی زندگی می کن�د )گیاهان جالیزی به هیچ وجه 
انلگ نیس��تند(. | گزینۀ )3(: س�یانوباکتری های همزیس�ِت درون س�اقه و دمبرگ گیاه گونرا )نه این گیاه!( تثبیت نیتروژن را انجام می دهند. | گزینۀ )4(: دقت کنید! گیاه 

سس ریشه ندارد!
CO2 اس�ت که زیادی آن، در انس�ان سبب گشاد شدن سرخرگ های کوچک و کمبود آن در گیاه، سبب باز شدن روزنه های هوایی، همراه با 131 14 منظور 

تورژسانس یاخته های نگهبان می شود. 
گزینۀ )1(: آبدهی یاخته های نگهبان روزنه، باعث بسته شدن روزنه های هوایی شده و فشار مکش تعرقی نیز در گیاه کمتر می شود )لطفاً دقت کنید که خروج 
آب از یاخته های نگهبان روزنه با خروج آب از روزنه متفاوت اس��ت(. | گزینۀ )2(: با تورژس�انس یاخته های نگهبان، آرایش رش�ته ها در نگهبان ها به گونه ای اس�ت که فقط 
قطر آن ها تغییری نمی کند ولی ضمن آبگیری پس از آن، طول یاخته های نگهبان زیاد می شود. | گزینۀ )3(: سازگاری های متفاوتی برای کاهش تعرق در گیاهان وجود دارد 

ولی همۂ آن ها با باز شدن روزنه در شب انجام نمی شود. ویژگی باز شدن روزنه های هوایی در شب، فقط در گیاهان CAM مثل آناناس و برخی کاکتوس ها وجود دارد.
14 گزینۀ )4( نادرست است چون آلومینیوم برخالف آرسنیک، سمی نمی باشد. 141

گزینۀ )1(: درست است. با توجه به شکل کتاب درسی، روزنه های برگ گیاه خرزهره تنها در سطح تحتاین آن قرار داشته و در آن می توان کرک ها و یاخته های 
 نگهبان روزنه را مشاهده کرد. | گزینۀ )2(: درست است. این عبارت در مورد ساقه و دمبرگ گونرا و برگ گیاهان گوشت خوار در جبران نیتروژن کم خاک آن ها صحیح است. | 

گزینۀ )3(: درست است. در درختان حرا، می توان تمام بخش های اصلی رویشی اصلی )ساقه و برگ و حتی قسمتی از ریشه ها( را در خارج از خاک مشاهده کرد.
موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست تکمیل می کنند )سؤال در مورد انواع کودها می باشد(.151 13

الف نادرس�ت اس�ت. کودهای آیل، مواد معدین را به آهس�تگی آزاد می کنند )نه آلی( و اس�تفادۀ بیش از حد از آن ها به گیاهان آسیب کمتری می رساند 
ب نادرست است. کودهای شیمیایی،  )دقت کنید که نه اینکه هیچ آسیبی نرساند( پس این عبارت به دلیل اینکه اشاره کرده، این کود، مادۀ آلی آزاد می کند، اشتباه است. | 
ش�امل م�واد معدنی هس�تند که به راحت�ی در اختیار گیاه قرار می گیرند. در صورت ورود ای�ن مواد به آب ها، باکتری ها )پرواکریوت ها( و جلبک ها )یواکریوت ها( به س�رعت 
ج نادرس�ت اس�ت. کودهای زیس��یت، ش�امل باکتری های مفید برای خاک می باشند و معمواًل به همراه کودهای ش�یمیایی به خاک اضافه می شوند. |   رش�د می کنند. | 

د درست است. کودهای زیستی، ساده و کم هزینه هستند ولی کودهای آیل به نیازهای جانداران شباهت زیادی دارند.
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دق�ت کنی�د، در مرحل�ۀ قب�ل از باربرداری آبکش�ی، محتویات ش�یرۀ پرورده، به صورت توده ای از مواد به س�وی محل دارای فش�ار کمتر )نه فش��ار اس��مزی 44161 12
کمتر!( می روند. 

گزینۀ )1(: در مرحل�ۀ بع�د از بارگیری آبکش�ی، به علت افزایش فش�ار اس�مزی آوند آبک�ش، آب از آوند چوبی مجاور و یاخته های منب�ع وارد آوند آبکش 
می ش�ود. در نتیجه فش�ار اس�مزی یاخته های منب�ع افزایش می یابد )دقت کنید که مرحلۀ بعد را س��ؤال می خواهد نه خ��ود مرحلۀ بارگیری ک��ردن(. | گزینۀ )3(: در مرحلۀ 
باربرداری آبکشی، مواد آلی شیرۀ پرورده در محل مصرف، ذخیره یا مصرف می شوند. | گزینۀ )4(: دقت کنید، در بارگیری آبکشی، مواد آلی با انتقال فعال )خالف جهت 

شیب غلظت( از محل منبع وارد آوند آبکش می شوند. در نتیجه در آن مرحله، غلظت مواد آلی آوند آبکش همواره بیشتر از محل منبع بوده است. 

11 فقط مورد )الف( به نادرستی بیان شده  است. یاخته هایی که در خاک وجود داشته و سبب تولید آمونیوم از ماده ای معدنی می شوند، یاخته های ریشۂ 171
گیاه و ابکرتی های تثبیت کنندۀ نیرتوژن هستند. 

ب درس�ت اس�ت. در راکیزه و  الف نادرس�ت اس�ت. یاخته های گیاهی، یوکاریوت بوده و دارای تنظیم بیان ژن پیش از رونویس�ی نیز می باش�ند. | 
ج درست است. دقت   پالست های یاخته های گیاهی مدنظر و در سیتوپالسم باکتری ها، دنای حلقوی وجود دارد که می تواند همانندسازی کند )ریشه سبزدیسه ندارد(. | 
 کنی�د ریش�ۀ گیاه�ان ک�ه درون خاک قرار دارد، فاقد رنگیزه فتوس�نتزی می باش�د و باکتری نیز حتی اگر مثل س�یانوباکتری فتوس�نتز کند این رنگی�زه را در اندامک های 
د درست است. یاخته های فتوسنتزکنندۀ گیاهی، می توانند در تأمین مواد آلی یاخته های مورد نظر نقش داشته باشند چون هم این مواد آلی را به ریشۀ  غشادار ندارد. | 

خود می رسانند و هم در همزیستی با تثبیت کننده های نیتروژن به آن ها مواد آلی می رسانند. 
13 با توجه به ش�کل قارچ ریش�ه ای، رش�ته های ظریف قارچ ها در قس�متی از ریش�ه نفوذ می کنند که مجاور آوندها باشد ولی در کالهک )عمقی ترین 181

بخش ریشه( نفوذ نمی کنند. 

گزینۀ )1(: ریش�ۀ گیاه دانه دار س�ویا، یونجه و نخود عالوه بر س�یانوباکتری ها می تواند با قارچ ها نیز که یوکاریوتند همزیس�تی کند که در قارچ  ریش�ه ای، 
 هر یاختۀ زندۀ قارچ دارای س�ه نوع رنابس�پاراز می باش�د. )دقت کنید که تا گیاه پروانه وار در متن س��ؤال دیدید، فقط یاد ریزوبیوم نیفتید. ممکن اس��ت قارچ ریش��ه ای مد نظر 
 س��ؤال باش��د.( | گزینۀ )2(: منظور، س�یانوباکتری  اس�ت که هم کلروفیل a دارد و هم فتوس�نتزکننده و س�ازندۀ مواد آلی از معدنی می باش�د. | گزینۀ )4(: در مورد تأمین 

نیتروژن مورد نیاز برای ساخت پروتئین ها و نوکلئیک اسیدها، توسط سیانوباکتری های همزیست با گیاه گونرا صحیح است. 
12 موارد )الف( و )ب( نادرست هستند. این دو عنصر، نیرتوژن و فسفر هستند.191

الف نادرس�ت اس�ت. دق�ت کنی�د ک�ه مق�دار نیت�روژن، فس�فر و پتاس�یم در اغل�ب خاک ه�ا مح��دود نیس��ت بلک�ه مق�دار قاب��ل دس��رتس آن ها در 
ب نادرس�ت اس�ت. نوعی س�رخس می تواند آرس��نیک )نه نیتروژن و فس��فر!( را که ماده ای س�می برای گیاه اس�ت، در خود   خاک ها معمواًل بس�یار محدود می باش�د. | 

ج درس�ت اس�ت. یادتون باش�ه تا گل ادریس�ی دیدید به آلومینیوم فکر نکنید! این عبارت در مورد RNAهایی با نقش آنزیمی صحیح می باش�د که خب   جمع کند. | 
د درس�ت اس�ت. در مورد وجود نیتروژن، فس�فر و پتاس�یم در اغلب کودها صحیح اس�ت )کود ماده ای برای جبران  قطعًا دارای نیتروژن و فس�فر می باش�ند. | 

کمبودهای خاک می باشد(. 

14 س�ؤال در م�ورد گی�اه توب��ره واش ب�ا برگ های مخصوص ش�کار حش�رات به ص�ورت کوزه مانن�د می باش�د. گیاهان گوش�ت خوار، بیش�تر نیتروژن 201
خود را از اندام های هوایی می گیرند، اما گیاهان جالیزی بیش�تر آن را از ریش�ه یعنی از خاک به دس�ت می آورند )مجددًا متذکر می ش��وم که گیاه جالیزی را با گیاه لگ جالیز 

قاطی نکنید(.

گزینۀ )1(: گیاه�ان حش�ره خوار، فتوس�نتزکننده اند و برخ�الف گی�اه ان�گل )ِس��س( همۀ م�واد آلی مورد نی�از خ�ود را می س�ازند. | گزینۀ )2(: در فصل 
 آخ�ر یازده�م، وج�ود ک��رک در ای�ن گیاه�ان ذک�ر ش�ده اس�ت. | گزینۀ )3(: ای�ن گیاه�ان همانن�د آزوال، آب�زی هس�تند و بوم س�ازگان )س��طح هش��تم از س��ازمان یابی 

حیات( یکسانی دارند. 

(، پیش مادۀ عمل 211 NH +
4 N2 ب��ه  باکتری ه�ای همزیس�ت که در محل گرهک ریش�ۀ نخود وجود دارند، ریزوبیوم ها هس�تند که ط�ی تثبیت نیتروژن )تبدیل  14

باکتری های نیترات س�از یعنی آمونیوم را تولید می کنند )باکتری های نیترات س��از، شیمیوسنتزکننده هایی هستند که آمونیوم را به نیترات تبدیل می کنند و از الکترون های 
آن برای تامین انرژی خود استفاده می کنند(. 

گزینۀ )1(: قارچ ه�ا، خ�ود محت�اج گرفت�ن م�واد آلی از فتوس�نتزکننده ها هس�تند. پ��س دیگه اون باکت��ری ای که می خ��واد مواد آلی از ق��ارچ بگیره،
الکهش پس معرکه اس��ت! | گزینۀ )2(: س�یانوباکتری ها، با گیاه گونرا همزیس�تی می کنند که توانایی تولید آمونیوم از ترکیبات آلی را ندارند بلکه این کار را با اس�تفاده از 
N2 جو انجام می دهند )باکتری های آمونیاک س��از قادرند از مواد آلی، آمونیوم تولید کنند(. | گزینۀ )3(: باز هم منظور س��یانوابکرتی ها البته با گیاه کوچک آزوال اس�ت که 

N2 به آمونیوم می شوند و تولید نیترات در آن ها رخ نمی دهد. بعیض از آن ها تثبیت نیتروژن می کنند و سبب تبدیل 

موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست هستند و فقط مورد )الف( صحیح است چون با انبساط زیاد دیوارۀ پشتی )نازک تر( یاخته های نگهبان روزنه در نتیجه تورژسانس 221 13
آن ها، از هم جدا ش�ده و روزنۀ هوایی باز و تعرق زیاد می ش�ود. در این حالت با احتمال افزایش تعرق، کاهش تعریق از روزنۀ آبی صورت می گیرد )همیش��ه مقدار تعرق با 

تعریق برعکس هم می باشند(.

ج نادرست است. زیاد شدن امالح  ب نادرس�ت اس�ت. یاختۀ نگهبان، سبب تشکیل روزنۀ هوایی می شود )روزنه های آبی، نگهبان ندارند(. | 
در یاخته های نگهبان، سبب آبگیری زیاد آن ها از یاخته های اطراف و تورژسانسشان شده که سبب باز شدن روزنه های هوایی می شود. در این حالت خروج آب به صورت 
بخار و تعرق از بین دو یاختۂ نگهبان مجاور زیاد می ش�ود. )در تس��ت ها به اینکه آب از خود یاخته ها خارج ش��ده و روزنه بس��ته می ش��ود یا از بینش��ان یعنی از روزنۀ باز شده خارج 
د نادرست است. در صورت فشار ریشه ای زیاد و تعرق کم، تعریق زیاد می شود پس قسمت اول این عبارت که خروج آب در شکل مایع، معنی  می شود، توجه کنید.( | 

تعریق زیاد می دهد باید فشار ریشه ای نیز زیاد باشد.
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22 جانور مورد نظر س�ؤال، حش�ره ای به نام ش��ته با اسکلت خارجی است ولی دقت کنید، در جانوران دارای اسکلت دروین، همانند کوسه ماهی، اسکلت 232
عالوه بر کمک به حرکت، نقش حفاظتی هم دارد )حفاظت از اندام های درونی(.

گزینۀ )1(: برای تعیین رسعت و ترکیب شیرۀ پرورده، می توان از شته ها استفاده کرد. | گزینۀ )3(: حشرات چشم مرکب دارند. هر واحد بینایی چشم مرکب 
پیام عصبی را به مغز ش�امل چند گره به هم جوش خوردۀ حش�رات ارس�ال می کند. | گزینۀ )4(: در حشرات، طناب عصبی شکمی است و در هر بند از بدن دارای یک گره 
)نه یک جفت!( عصبی اس�ت. از طرفی چون تنفس نایدیس�ی دارند، هر قس�مت آن یک لولۀ اختصاصی تا رسیدن به یاخته های خود دارد تا به تبادل گاز تنفسی بدون نیاز 

به دستگاه گردش مواد بپردازد.
شکل، نشان دهندۀ فرایند تعریق است.دقت کنید! در شرایطی که تعرق کاهش می یابد، یاخته های درون پوست همچنان به پمپ کردن یون های معدنی به درون 242 24

استوانۀ آوندی ادامه می دهند )نه اینکه آغاز شود!(. پمپ کردن یون ها )انتقال فعال( همراه با صرف انرژی زیستی است.
گزینۀ )1(: تعریق، در هنگام شب یا در هوای بسیار مرطوب روی می دهد. شرایط محیطی ایجادکنندۀ تعریق مشابه شرایط ایجاد شبنم است )به یاد داشته 
باش��ید که این دو، یکی نیس��تند(. | گزینۀ )2(: در این عبارت هم قید همه نادرس�ت اس�ت و هم دقت کنید که در گیاهان علفی، اگر مقدار آبی که در اثر فش�ار ریشه ای به 
برگ ها می رس�د از مقدار تعرق آن از س�طح برگ بیش�تر باشد، آب به صورت قطراتی از انتها یا لبه برگ ها خارج می شود که به آن تعریق می گویند )گیاهان علفی به کمک 
تورژسانس استوار می مانند(. | گزینۀ )3(: به دنبال بسته شدن روزنه های هوایی و کاهش تعرق، تعریق می تواند روی دهد )دقت کنید که روزنه های آبی همواره باز هستند 

و باز می مانند! نه اینکه باز شوند(.

موارد )الف( و )ج( صحیح هستند.252 22
الف درست است. کاهش شدید رطوبت هوا، باعث بسته شدن روزنه ها و در نتیجه کاهش تعرق و کاهش کشش تعرقی و کاهش جریان توده ای آوند 
ج درست است. افزایش شدید رطوبت هوا، باعث کاهش تعرق و افزایش تعریق از راه روزنه های همیشه ابز آبی )تکرار می کنم، باز  ب نادرست و  چوبی می شود. | 
د نادرست است. کاهش شدید رطوبت هوا، باعث بسته شدن روزنه ها و کاهش تعرق  ش��دن برای روزنه های آبی اش��تباه است( در انتها یا لبۀ برگ می ش�ود. | 

از راه روزنه ها )نه عدسک( می شود )عدسک برخالف روزنۀ هوایی، کنترلی بر میزان ورود و خروج ندارد(. 

کیفیتها
مکانیسم

فشاراسمزی
نگهبان

وضعیتآبدر
نگهبانها

طولهریاختۀ
نگهبان

قطرهریاختۀ
مکشآببهتعریقتعرقنگهبان

باالیگیاه

هنگامبازشدن
زیادمیشودمیتواندکمشودزیادمیشوداثبتمیماندزیادمیشودآبگیریزیادابتدازیادمیشودروزنههایهوایی

هنگامبستهشدن
کممیشوداثبتمیماندکممیشودآبدهیزیادابتداکممیشودروزنههایهوایی

میتواندبافشارریشهای
زیاد،افزایشیابد.

کمرتازحالت

عادیمیشود

نوعگیاهانمحرکفعالیتروزنهروزنهنوعخروجآبمکانیسم

فشارریشهایباالوتعرقکمدرهمیشهابزآیبمایعتعریق
برخیگیاهانعلیفمحیطمرطوبیاشب

درهمۀگیاهانرخمیدهدرطوبتکممحیطونوربازوبستهمیشودهواییبخارتعرق
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13 منظور س�ؤال، بصل النخاع و هیپواتالموس اس�ت که هر دو در تنظیم ضربان قلب و فش�ار خون نقش دارند. همان طور که می دانید بصل النخاع از 11
پایین با نخاع و هیپوتاالموس از باال با س�امانۀ لیمبیک ارتباط دارد )دقت کنید که با توجه به مطالب فصل 4 زیس��ت دهم، پل مغزی هم در تنظیم فرایندهای گردش 

خون نقش دارد ولی پل مغزی متصل به بصل النخاع است و با تنظیم ترشح اشک در محافظت از چشم مؤثر است(.

گزینۀ )1(: هیپوتاالموس، بخش�ی از س�اقۀ مغز نیس�ت! | گزینۀ )2(: بصل النخاع، توانایی تولید هورمون ندارد! )ولی کبد که اندام تولیدکنندۀ اوره از آمونیاک 
خون می باشد، هورمون )پیک شیمیایی دوربرد( اریتروپویتین نیز می سازد.( | گزینۀ )4(: بصل النخاع، در ساقۀ مغز می باشد و مانند کرمینۀ مخچه از بخش های اصلی مغز 

)مخ، مخچه و ساقۀ مغز ( هستند ولی هیپوتاالموس قسمتی از بخش های اصیل مغز نمی باشد.
)الف(: تاالم�وس، )ب(: هیپوتاالموس و )ج(: هیپوکامپ هس�تند. تاالموس ها، محل 21 14

پردازش اولیۀ اغلب اطالعات حسی و تقویت آن ها می باشند.
گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. هیپواتالم��وس، در ایج�اد تب و پل مغزی، در ترش�ح 
اش�ک و بزاق نقش دارد. در نتیجه هر دو در دفاع غیراختصایص نقش دارند. | گزینۀ )2(: درس�ت 
 است. در مغز گوسفند، در عقب تاالموس ها، بطن سوم دیده می شود. | گزینۀ )3(: درست است. 
در صورت آسیب به هیپوکامپ، حافظۀ بلندمدت مختل نمی شود و فرد برای به یاد آوردن خاطرات 

قبل از آسیب دیدگی، مشکل چندانی ندارد.
منظور صورت س�ؤال، هیپوکامپ می باش�د. دقت کنید برقراری ارتباط بین قش�ر مخ، تاالموس و هیپوتاالموس وظیفۀ هیپوکامپ نیس�ت و بخش های دیگری از 31 14

سامانه لیمبیک در آن دخیل هستند! )هیپواکمپ در زیر تاالموس و هیپوتاالموس قرار دارد.(
گزینۀ )1(: هیپوکام�پ در ل�وب گیجگاه��ی قرار داش�ته که با س�ه لوب دیگر هر نیمکره یعنی با لوب های پیش�انی، آهیانه و پس س�ری در تماس اس�ت. | 
گزینۀ )2(: هیپوکامپ همانند قش�ر مخ، در یادگیری )تغییر رفتار در اثر تجربه را یادگیری می گویند( نقش دارد. | گزینۀ )3(: هیپوکامپ جزء س�امانۀ لیمبیک می باش�د که در 

احساساتی نظیر ترس و خشم نقش ایفا می کند.
موارد )الف( و )د( صحیح می باشند. 41 12

الف درست است. پمپ سدیم - پتاسیم و کانال های نشتی همواره فعال اند. پس سدیم و پتاسیم هم در جهت شیب غلظت و هم در خالف آن حرکت می کنند. |
ب نادرست است. در قلۀ پتانسیل عمل، فقط کانال های دریچه دار سدیمی، بسته می شوند و پتاسیمی ها، باز می شوند ولی کانال های نشیت دچار تغییری در وضعیت خود نمی گردند. | 
ج نادرس�ت اس�ت. عام�ل نزول�ی ش�دن نمودار، باز ش�دن کانال های پتاس�یمی دریچه دار اس�ت. ن�ه اینکه ابت�دا نمودار نزولی ش�ود و بعد ای�ن کانال ها باز ش�وند. |
د درست است. کمترین اختالف پتانسیل دو سوی غشا، در هنگام اختالف پتانسیل صفر است که مرحله ای از پتانسیل عمل، یا در قسمت باالروی نمودار با باز بودن 

کانال دریچه دار سدیمی می باشد و یا در قسمت پایین روی نمودار و هم زمان با باز بودن کانال دریچه دار پتاسیمی می باشد.
سؤال، پیرامون انعکاس عقب کشیدن دست پس از برخورد دست با جسم داغ می باشد. هر نورون در این مکانیسم، که ریزکیسه حاوی انتقال دهنده پیام عصبی 51 13

در آن حرکت می کند، یعنی آن نورون، سیناپس فعال با یاخته بعدی تشکیل می دهد. چنین یاخته ای برای انتقال ناقل های عصبی به فضای بین سیناپسی، باید با مصرف 
ATP، آن ها را طی اگزوسیتوز خارج کند. 

 گزینۀ )1(: در این مسیر، نورونی که جسم یاخته ای یا همان محل سوخت و ساز آن، در خارج نخاع یعنی خارج اعصاب مرکزی می باشد، فقط نورون حیس است 
 )جسم یاخته ای نورون حسی در بخش اعصاب محیطی، در ریشۀ پشتی بیرون نخاع قرار دارد(. با توجه به شکل کتاب، نورون حسی، دندریت درازتری نسبت به آکسون دارد. | 
گزینۀ )2(: در ه�ر س�یناپس تحریک�ی بی�ن نورونی در این فرایند، قطعًا نورون رابط وج�ود دارد. از طرفی هر نورونی هم، قطعًا یاختۀ پش�تیبان دارد. )فراموش نکنید که همۀ 
یاخته های پش��تیبان، میلین س��از نیستند و انواع مختلف دیگری، همیشه در کنار هر یاختۀ عصبی دیده می شوند.( | گزینۀ )4(: این گزینه در مورد نورون های رابط این مسیر 

نادرست است چون هر قسمت نورون رابط به طور کامل در داخل خود مادۀ خاکستری نخاع قرار گرفته است و خارج از آن نیست.
براساس شکل رو به رو، درمی یابیم که اختالف پتانسیل غشای یاختۀ عصبی در دو لحظه صفر می شود 61 13

 mV+30 mV-70 به  و ه�ر دوی این لحظات هم طی پتانس��یل عمل رخ می دهد. ابت�دا زمانی که ولتاژ از 
می رود و سپس زمانی که از نوک قلۀ منحنی به کف آن می آید. بنابراین فرضی که گزینۀ )3( دارد اشتباه می شود 
چون تضمینی وجود ندارد که پس از صفر ش�دن اختالف پتانسیل، نمودار روند صعودی داشته باشد. )ممکن 
mV-30 می رس��د. در این  اس��ت در نقطۀ دوم، یاخته را دیده باش��یم که پس از آن اختالف پتانس��یل به 

)، تغییری در وضعیت دریچه ها ایجاد نمی شود.( )-30 قسمت نمودار که بخش نزولی است، از اختالف صفر تا 

گزینۀ )1(: در انتهای آکسون، پایانۀ آکسون را داریم. وقتی با توجه به فرض سؤال، پتانسیل عمل در انتهای آن آکسون وجود دارد، باید پیام به یاختۀ دیگری 
طی س�یناپس منتقل ش�ود و ناقل های عصبی آن به روش برون راین از این یاخته خارج ش�وند. به یاد دارید که طی این فرایند، مقدار فس�فولیپیدهای غشا بیشتر می شود زیرا 
غشای ریزکیسه حاوی ناقل عصبی، به غشای یاختۀ پیش سیناپسی دارای ناقل عصبی می پیوندد. | گزینۀ )2(: بالفاصله پس از نقطه ای از نمودار پتانسیل عمل که اختالف 
mV-70 حرکت می کند. پس در هر دو حالت، اختالف  mV+30 حرکت می کند یا به س�مت  ولتاژ را صفر نش�ان می دهد )ش��ل باال(، اختالف پتانس�یل یا به س�مت 
پتانس�یل دو س�وی آن افزایش می یابد. )توجه داش��ته باش��ید که در بررس��ی اختالف پتانس��یل، مثبت و منفی بودن عدد برای ما مطرح نیس��ت و هر عددی که قدرمطلق 
 mV+30 ، بیش��تر از قلۀ آن یعنی  mV-70 بزرگ تری داش��ته باش��د را عدد بزرگ تر در نظر می گیریم. برای مثال این اختالف پتانس��یل، در پایین منحنی یعنی 
اس��ت.( | گزینۀ )4(: کاتالیزور زیس�تی، بیان دیگری از آنزیم اس�ت. پمپ سدیم - پتاسیم خاصیت آنزیمی هم دارد تا با آن مولکول ATP را بشکند و انرژی آن را استفاده 

کند. این مولکول همیشه در حال فعالیت است و یون های سدیم را به بیرون و یون های پتاسیم را به درون جابه جا می کند.
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11 فقط مورد )ج( عبارت داده شده را به درستی تکمیل می کنند.71
الف نادرس�ت اس�ت. وقت�ی از نیم رخ به لوب های مخ ن�گاه کنیم، تمام انواع لوب ها را می بینیم ولی از نمای باال، س�ه نوع لوب دیده می ش�وند و لوب 
گیجگاهی قابل رؤیت نیست. ولی دقت کنید که اینجا سؤال نوع لوب ها را نخواسته است، بلکه تعداد آن ها در کل مخ را سؤال کرده است. در نمای نیم رخ، فقط 4 لوب 

ب نادرس�ت است. بخش های میانی و درونی گوش  در یک نیمکره دیده می ش�ود ولی در نمای باال تعداد 6 لوب ولی از دو نیمکره )س��ه نوع لوب( مش�اهده می ش�ود. | 
ج درس�ت اس�ت. از نمای  را اس��تخوان گیجگاهی محافظت می کند )نه لوب گیجاگهی!(. این لوب فقط در نمای نیم رخ دیده می ش�ود و حاوی بافت عصبی اس�ت. | 
د نادرست است. هیپوکامپ که مسئول تبدیل حافظۀ  نیم رخ، برخالف نمای باالی مخ، می توانیم بصل النخاع را ببینیم که مسئول توقف تنفس در هنگام بلع است. | 
کوتاه مدت به بلندمدت است، نه در نمای نیمرِخ دو نیمکره و نه در نمای فوقانی آن، دیده نمی شود، بلکه قسمتی از اجزای مغز می باشد که با برش دروین دیده می شود.

تشریح مغز فعالیت مهمی است که هم شکل های آن و هم متن آن قابل توجه هستند. سعی کنید جایگاه دقیق بخش های مختلف را نسبت به یکدیگر بیاموزید 81 13
و مواردی را که در هریک از سطح ها رؤیت می شوند را به خاطر بسپارید. در لبۀ پایینی بطن سوم، مرکزی به نام غدۀ ایپ فیز دیده می شود که در عقب آن، برجستگی های 
چهارگانه را می بینیم )در حقیقت اپی فیز به دو برجستگی بزرگ از چهاراگنه ها متصل است(. از طرفی بطن سوم در عقب تاالموس هاست. در این گزینه به جای لبۀ پایینی بطن 

سوم، به لبۀ پایینی اتالموس اشاره شده است. به همین دلیل این گزینه اندرست است.
گزینۀ )1(: اگر به متن فعالیت دقت کنید، درمی یابید که در بررسی سطح پشتی، شکمی و درون مغز، باقی ماندۀ پرده های مننژ را جدا می کنند. پس نشان 
می دهد که در تمام این نواحی، پرده های مننژ که س�ه الیه هس�تند، وجود دارند. | گزینۀ )2(: بر اس�اس متن فعالیت تش�ریح مغز، دو طرف رابط های س�ه گوش و پینه ای، 
بطن های 1 و 2 و داخل آن ها، اجس�ام مخطط قرار دارند. | گزینۀ )4(: پیازهای بویایی از مواردی هس�تند که هم در س�طح ش�کمی و هم در سطح پشتی دیده می شوند اما با 
توجه به محل قرارگیری ش�ان و تصویر کتاب، می دانیم که در س��طح ش��کمی می توانیم به مقدار بیش��رتی مشاهده ش�ان کنیم. رابط بین دو نیمکرۀ مخچه )مرکز تعادل( نیز 

کرمینه است که فقط از سطح پشیت دیده می  شود.
12 دستگاه عصبی محیطی، همان طور که از نامش برمی آید در بخش مرکزی )که مسئول نظارت بر فعالیت های بدن است( قرار نگرفته است. این دستگاه 91

دو بخش حسی و حرکتی دارد. بخش های پیکری و خودمختار، از قسمت های بخش حرکیت دستگاه عصبی محیطی هستند. دستگاه عصبی خودمختار، به عنوان بخشی از اعصاب 
حرکتِی محیطی، موجب تنظیم عملکرد قلب می شود. این بخش همواره به صورت انآگاهانه فعال است و به تنظیم فعالیت های مختلف بدن می پردازد )درستی گزینۀ )2((.

گزینۀ )1(: تنظیم خون رسانی به هر نوعی از ماهیچه ها، توسط قسمت خودمختار از بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی صورت می گیرد که با اثر روی ماهیچۀ 
 صاف سرخرگ های کوچک فعالیت می کند ولی بیماری MS که موجب از بین رفتن میلین روی یاخته های عصیب می شود، در سیستم عصبی مرکزی معنی دارد )نه در سیستم 
 عصبی محیطی(. | گزینۀ )3(: تفسیر و پردازش اولیۀ پیام های حسی، توسط اتالموس ها صورت می گیرد که از مراکز مغزی هستند و جزء دستگاه عصبی محیطی به شمار نمی آیند. | 
 گزینۀ )4(: انقباض ماهیچۀ س�رینی، پیامی از اعصاب پیکری بخش حرکتی را می طلبد اما گیرندۀ حس وضعیت، به بخش حس�ی مربوط می ش�ود و به عنوان یک حس پیکری 
)نه اعصاب پیکری( در بخش حسی سیستم عصبی محیطی کارکرد دارد )مواظب باشید که در جاهای مختلف، اعصاب پیکری بخش حرکتی را با حواس پیکری اشتباه نگیرید(.

11 در رابطه با اعتیاد انسان، تنها مورد )ب( صحیح می باشد.101
الف نادرس�ت اس�ت. منظ�ور این عبارت، اثر مواد اعتیادآور روی بخش هایی از قرش خاکس�تری مخ اس�ت ک�ه بیانگر نبود یاخته های پش��تیبان از نوع 
میلین س��از در این ناحیه اس�ت. لطفًا توجه کنید که یاخته های میلین س�از تنها یاخته های پش�تیبان سیستم عصبی نیس�تند و انواع دیگری هم وجود دارند که همیشه کنار 

ب درست است. مصرف بلندمدت الکل می تواند سبب  یاخته های عصبی دیده می شوند و وظایف دیگری را انجام می دهند )مانند دفاع، تغذیه، هم ایستایی و …(. | 
ج نادرست است.  مشکالت کبدی و ایجاد انواع سرطان شود. در حالت اول این عبارت، ذخیرۀ گلیکوژن کبدی و در حالت دوم اشکال در نقاط وارسی رخ می دهد. | 
مواد اعتیاد آور همچون هروئین که بر بخش های مختلف مغز تأثیر می گذارند، با اثرگذاری بر س�امانۀ لیمبیک، موجب آزادش�دن دواپمین می شوند. این مواد با تأثیرگذاری 
بر قرش مخ، قابلیت قضاوت، تصمیم گیری و خودکنترلی فرد را کاهش می دهند. توجه کنید که ترشح دوپامین و متأثر شدن قضاوت و ...، مربوط به دو بخش مختلف از 

د نادرست است. تأثیراتی که در اثر نوشیدن الکل در کتاب درسی بررسی شده اند، مربوط به مغز هستند. مغز هستند. | 
11 عوامل محافظت کننده از دس�تگاه عصبی مرکزی انس�ان، شامل پرده های مننژ، مایع مغزی نخاعی، سد خونی 111

مغزی نخاعی و اس�تخوان )ش��امل جمجمه و س��تون فقرات( است. عاملی که حاوی یاخته هایی با رش�ته های سیتوپالسمی می باشند، 
همان استخوان و یاخته های آن است که شامل جمجمه و ستون فقرات می باشد. استخوان محافظت کننده، طبق شکل کتاب درسی 

به قطورترین یا همان خارجی ترین الیۀ مننژ متصل شده است.
 گزینۀ )2(: پ�ردۀ منن�ژ، از تع�دادی الی�ه ب�ا قط�ر مختل�ف ایج�اد ش�ده اس�ت و همگی از جن�س باف�ت پیوندی هس�تند. )پردۀ مننژ ش��امل س��ه الیه 
 اس��ت. ای��ن پ��رده، موی��رگ نیس��ت ک��ه بخواهد منف��ذ یاخته ای داش��ته باش��د. توجه کنی��د که ای��ن گزینه اش��اره می کند ک��ه پرده ه��ای مننژ، هم��ان مویرگ هس��تند.( | 
گزینۀ )3(: سد خونِی مغزی نخاعی، چون از مویرگ پیوسته تشکیل شده است، مانع عبور بسیاری از میکروب ها می شود. دقت کنید که مویرگ های سد خونِی مغزی نخاعی، 
بین هر سه الیه پرده مننژ قرار ندارند بلکه برحسب شکل کتاب درسی در الیۂ دروین قرار دارند. عاملی که بین پرده های مننژ است، مایع مغزی نخاعی است )نه مویرگ!(. | 

گزینۀ )4(: مایع مغزی نخاعی ماده ای ضربه گیر می باشد. این مایع، فضای بین پرده های مننژ را پر کرده است.
13 س�ؤال، پیرامون مکانیس�م انتقال پیام عصبی بین دو یاخته می باش�د. این دو یاخته می توانند دو نورون یا یک نورون با یک ماهیچه یا غده باش�ند.121

در مکانیس�م انتقال پیام عصبی بین دو یاخته، ناقل های عصبی اضافی، ممکن اس�ت توس�ط آنزیم ها )مولکول با عمل اختصاصی( تجزیه بش�وند و یا ممکن است به یاخته 
پیش سیناپسی بازگردانده شوند )پس همۀ ناقل ها تجزیه نمی شود (. 

 گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. در مکانیس�م انتقال پیام عصبی بین دو یاخته، همواره یاخته پیش سیناپس�ی با صرف انرژی زیستی رایج، که ATP است، ناقل 
عصبی را اگزوسیتوز می کند و بدیهی است که طی تجزیۀ ATP، مقدار فسفات در این یاخته زیاد می شود. | گزینۀ )2(: درست است. در مکانیسم انتقال پیام عصبی بین دو 
یاخته، چه سیناپس تحریکی باشد و چه مهاری، ناقل عصبی همواره موجب تغییر اختالف پتانسیل الکتریکی در یاختۀ پس سیناپسی می شود. | گزینۀ )4(: درست است. در 
 مکانیسم انتقال پیام عصبی بین دو یاخته، با تأثیر ناقل روی گیرندۀ یاخته پس سیناپسی، کلسیم از گیرندۀ غشای یاخته عبور نمی کند )بلکه طبق شل 10 الف فصل 1،
یون س��دیم عبور می کند و وارد یاختۀ پس سیناپس��ی می ش��ود. در مورد ماهیچه نیز دقت کنید که لکس��یم از پروتئین اکنالی غش��ای شبکۀ آندوپالس��می عبور می کند و وارد تارچه 

می شود(. در حقیقت اگر سیناپس تحریکی باشد، سبب ورود سدیم به یاختۀ پس سیناپسی می شود.
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11 بخش حرکیت دس�تگاه عصبی محیطی انس�ان، از دو بخش خودمختار و پیکری تش�کیل ش�ده اس�ت. 48131
 گزینۀ )1(: درست است. بخش خودمختار )قسمت حرکتی دستاگه محیطی(، خون رسانی به همۀ بدن از جمله ماهیچۀ اسکلتی و ترشحات غدد دهان و حلق 
را به صورت ناآگاهانه کنترل می کند )اشاره به ماهیچۀ اسلکتی شما را به یاد اعصاب پیکری می اندازد، اما توجه داشته باشید که عصب دهی به خود آن ها را فقط انجام می دهد 
نه موارد مربوط به خون رس��انی به این ماهیچه ها(. از طرفی دقت کنید که در دهان و حلق، ش�بکۀ یاخته ای عصبی وجود ندارد و تمام فعالیت های ترش�حی آن ها با اعصاب 
خودمختار می باش�د. | گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. عصب پیکری دستگاه عصبی محیطی انس�ان، به ماهیچۀ دیافراگم، پیام عصبی منتقل می کند )ماهیچۀ دیافراگم، ماهیچۀ 

اس��لکتی اس��ت در نتیجه عصب دهی آن بر عهدۀ بخش پیکری دستاگه عصبی محیطی است(. از طرفی، عصب پیکری موجب تنظیم قطر سرخرگ های کرونری نمی شود. 
این، وظیفۀ عصب خودمختار است )چون رگ ها ماهیچۀ صاف دارند(. | گزینۀ )3(: نادرست است. بخشی از دستگاه عصبی حرکتی که همیشه فعال است، دستگاه خودمختار 
است. این بخش، نقشی در تنظیم انعکاس ماهیچه های اسکلتی ندارد. انقباض ماهیچه های اسکلتی چه به صورت ارادی و چه به صورت غیرارادی )انعاکس( بر عهدۀ عصب 

پیکری است. | گزینۀ )4(: نادرست است. این گزینه پیرامون نخاع در بخش مرکزی است ولی صورت سؤال در مورد بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی انسان است. 

12 موارد )ب( و )ج( درست هستند.141
الف نادرست است. افرادی که هیپوکامپ آن ها با جراحی برداشته شده است، در تبدیل حافظۀ کوتاه مدت به بلند مدت مشکل دارند. )نه که الکً تعطیل بشه !( | 
ج درست است. این مورد طبق کتاب درسی درست  ب درست است. ترک یک ماده اعتیادآور همانند مصرف آن، موجب بروز مشکالت جسمی و روانی در افراد می شود. | 
د نادرس�ت است. اینترفرون نوع 2، در مبارزه با رسطان ایجاد  اس�ت. ش�اهد آن، می تواند تصویر تأثیر کوکائین بر مغز فرد معتاد حتی در دوران ترک طوالنی مدت باش�د. | 

می شود ولی دقت کنید که سرطان، از اثرات بلندمدت مصرف الکل )نوعی سوخت زیستی است نه فسیلی( یا تنباکو )مادۀ گیاهی موجود در قلیان که سرطان زاست( می باشد.
13 یاخته های موجود در بافت عصبی، ش�امل نورون و یاختۀ پش�تیبان می باش�ند. در مورد گزینۀ )3(، دقت کنید که انواع نورون های دارای رش�تۀ دراز 151

متصل به جسم یاخته ای، انواع حسی و حرکتی هستند که همانند نورون رابط و یاخته های پشتیبان، در دستگاه عصبی مرکزی )مرکز نظارت بر اعمال بدن( وجود دارند. 
 گزینۀ )1(: یاخته هایی در بافت عصبی که داربس�تی برای اس�تقرار یاخته های دیگر فراهم می کنند، یاخته های نوروگلیا هس�تند. این یاخته ها تحریک پذیر 
نیستند و توانایی تولید پیام عصبی ندارند. | گزینۀ )2(: یاخته های پشتیبان در حفظ هم ایستایی یاخته های بافت عصبی نقش مهم تری  دارند و از طرفی تعداد این یاخته ها 
در باف�ت عصب�ی، از ن�ورون بیش�تر اس�ت. | گزینۀ )4(: یاخته های عصبی، توانایی انتق��ال پیام عصبی را دارند. این یاخته ها در دفاع، نقش�ی پررن�گ ندارند بلکه نوعی از 

یاخته های پشتیبان هستند که در دفاع از بافت عصبی نقش دارند. یاخته های پشتیبان به دلیل قدرت تقسیم، از نقاط وارسی متعددی عبور می کنند.
موارد )ب( و )د( درست هستند. بخشی از دستگاه عصبی که مغز و نخاع را به بخش های دیگر متصل می کند، دستگاه عصبی محیطی است که شامل بخش های 161 12

حیس و حرکیت می باشد. بخش حسی، شامل حواس پیکری و ویژه بوده و بخش حرکتی، شامل اعصاب پیکری و خودمختار )شامل سمپاتیک و پاراسمپاتیک( است.

الف نادرست است. اعصاب محیطی، شامل دو بخش حرکیت و حیس هستند. آن بخشی که شامل دو بخش پیکری و خودمختار می شود در واقع بخش حرکیت 
ب درست است. هر عصب موجود در اعصاب محیطی، از دو بافت عصبی و پیوندی تشکیل شده است )نورون و غالف پیوندی دور آن ها(. |   عصب محیطی است. | 
ج نادرس�ت اس�ت. قس�متی از اعصاب محیطی که حاوی حس پیکری و ویژه می باشد، بخش حیس است. این قسمت فقط شامل نورون حسی است. بخشی که شامل 
د درست است. رشتۀ عصبی، شامل دندریت و آکسون بلند است که این دو، پیام  سه نورون مختلف بود، بخش مرکزی دستگاه عصبی شامل مغز و نخاع می باشد. | 

را در یک سمت خود هدایت می کند.
)الف( رابط پینه ای، )ب( اپی فیز، )ج( تاالموس و )د( بصل النخاع هس�تند. طبق ش�کل 171 14

فصل 4 کتاب درس�ی زیست شناس�ی یازدهم، ایپ فیز در مغز انسان باالی برجستگی های چهارگانه 
)بخشی از مغز میانی( قرار دارد. )مغز میانی در شنوایی و بینایی نقش دارد.(

گزینۀ )1(: اکسی توس�ین، اپی نفری�ن و نوراپی نفری�ن باع�ث انقب�اض ماهیچ�ه 
ص�اف می ش�وند ک�ه هیچ ک�دام در اتالموس ه��ا تولی�د نمی ش�وند. | گزینۀ )2(: راب�ط پین�ه ای، 
 | اس�ت.  غیرجهش�ی  هدای�ت  فاق��د  پ�س  اس�ت  میلی�ن دار  رش�ته های  ح�اوی  و   س�فیدرنگ 

گزینۀ )3(: دقت کنید که پل مغزی، مدت زمان دم را تنظیم می کند )نه بصل النخاع!(.
11 تنها مورد )د( عبارت صورت سؤال را به درستی تکمیل می کند.181

الف نادرست است. برای حل این سؤال توجه به کلمۀ به طور قطع در صورت سؤال الزامی است. همان طور که در فصل 5 دوازدهم یاد گرفتید، در زنجیرۀ 
انتقال الکترون غشای داخلی میتوکندری، پروتئین هایی وجود دارند که پروتون ها را در خالف جهت شیب غلظت پمپ می کنند ولی به جای استفاده از انرژی ATP، از انرژی 
ب نادرست است. در صورتی که یاختۀ مورد نظر، پیام را از طریق گیرنده های ناقل عصبی موجود در سطح جمس یاخته ای دریافت  الکترون های پرانرژی استفاده می کنند. | 
 کرده باشد، پیام بدون عبور از دندریت به سمت انتهای آکسون پیش می رود )یعنی هر پیامی از دندریت نمی گذرد و جسم یاخته ای هم توانایی دریافت پیام را دارد (. | 
ج نادرست است. در صورتی که یاختۀ مورد نظر ما نوعی گیرندۀ حیس باشد که در اثر دما، مواد شیمیایی یا تغییر شکل تحریک شده باشد ناقل عصبی نقشی در ایجاد 
د درست است. همان طور که می دانیم پس از اتمام پتانسیل عمل، فعالیت پمپ سدیم  پیام عصبی نداشته است و پیام عصبی بدون ناقل عصبی ایجاد شده است. | 
پتاس�یم منجر به بازگش�ت غلظت یون های دو س�وی غشا به حالت استراحت می ش�ود. بنابراین با توجه به اینکه نقاط مختلف غشای یاخته در مراحل متفاوتی از پتانسیل 

عمل و یا در حالت استراحت قرار دارند، میزان فعالیت پمپ های سدیم پتاسیم آن ها نیز با هم تفاوت دارد.
در ارتباط یاخته ها از طریق فضای سیناپسی، چه ناقل عصبی تحریک کننده باشد و چه بازدارنده، غشای یاختۀ عصبِی پس سیناپسی، با تغییر نفوذپذیری نسبت 191 12

به یون ها عملکرد خود را انجام می دهد.
گزینۀ )1(: پس از انتقال پیام عصبی، مولکول های ناقل باقی مانده باید از فضای سیناپسی تخلیه شوند که این کار می تواند از طریق جذب دوباره آن ها به 
یاختۀ پیش س��یناپیس انجام ش�ود. بنابراین ناقل عصبی به یاختۀ پیش سیناپس�ی وارد می شود. برای اینکه پیام عصبی به انتهای آکسون برسد تا بعد از آن بتواند به یاختۀ 
بعدی انتقال یابد قطعًا باید قبل از آن، پتانس�یل عمل در یاختۀ پیش سیناپس�ی اتفاق افتاده باش�د. | گزینۀ )3(: در انعکاِس عقب کش�یدن دس�ت در برخورد با جسم داغ، 
نورون حیس می تواند هم زمان در مادۀ خاکس�تری نخاع دو نورون رابط را تحریک کند. | گزینۀ )4(: در انعکاِس عقب کش�یدن دس�ت، پس از اینکه نورون رابط مرتبط با 

نورون حرکتی ماهیچه سه رس بازو توسط نورون حسی تحریک شد، این نورون باعث مهار فعالیت نورون حرکتی ماهیچۀ سه سر می شود.
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13 موارد )ب(، )ج( و )د( درست می باشند. منظور سؤال، جانوران پریاخته ای به جز از هیدر و اسفنج هستند، چون تقسیم بندی مرکزی و محیطی و ایجاد 201
گره و طناب عصبی از پالانریا آغاز می شود.

ب درس�ت اس�ت. طناب عصبی در این جانوران، از باال یا جلو با مغز  الف نادرس�ت اس�ت. برای پالانریا که حفرۀ گوارش�ی دارد صحیح نیس�ت. | 
 )حاوی گرۀ عصبی( در اتصال اس�ت که می تواند از گره های به هم جوش خورده )در حش��رات( یا دو گرۀ مجزا )در پالناریا( و یا در مغز مهره داران تش�کیل ش�ده باش�د. | 
د درست است. همۀ این جانوران در  ج درس�ت اس�ت. تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها قبل از ش�روع رونویسی مثاًل با فش�رده کردن دنا نیز می تواند انجام شود. | 

خط دوم دفاع غیراختصاصی، قدرت تشخیص عوامل خودی را از عوامل بیگانه دارند.
14 هورمون تنظیم کنندۀ ریتم ش�بانه روزی، مالتونین اس�ت که توس�ط ایپ فیز ترشح می شود. اپی فیز در لبۀ پایین بطن سوم و در اتصال با دو برجستگی 211

بزرگ از برجستگی های چهارگانۀ مغز میانی است.
گزینۀ )1(: منظ�ور عب�ارت، مخچه در پش�ت س�اقۀ مغز اس�ت ک�ه البته کوچک ترین بخش مغز نمی باش�د )چون س��اقۀ مغز از آن کوچک تر اس��ت(. | 
گزینۀ )2(: هیپوتاالموس مرکز احس�اس و تنظیم گرس�نگی و تش�نگی اس�ت ولی با هورمون های آزادکنندۀ خود در تنظیم مقدار آلدوسترون و کورتیزول برای تنظیم سدیم و 

گلوکز خون مؤثر است. | گزینۀ )3(: منظور نخاع است که البته مرکز هر انعکاسی نیست )مثالً انعاکس های عطسه و سرفه تحت کنترل بصل النخاع در مغز هستند(.
عبارت مورد نظر اندرس��ت اس�ت. چون س�رعت هدایت پیام عصبی بین دو رش�ته به قطر و میلین دار بودن و یا نبودن آن رش�ته ها بس�تگی دارد )پس لزوماً قطر 221 14

تعیین کننده سرعت هدایت نمی باشد( و هر چهار عبارت نیز اندرست هستند و مشابه آن عبارت را بیان می کنند.

الف  مش�ابه اس�ت. دق�ت کنید که س�ؤال در م�ورد انتقال پیام بین دو یاخته اس�ت ول�ی این عبارت در م�ورد هدایت در یک نورون صحیح اس�ت. | 
ج مشابه است. با توجه به شکل 10 فصل 1  د مشابه هستند. دقت کنید یاخته های ماهیچه ای قلبی نیز توانایی تولید و انتقال پیام های الکتریکی را دارند. |  ب و 

کتاب درسی، به هر گیرنده، دو انقل عصیب متصل شده است.
14 از کارهای متعدد هیپوتاالموس، تنظیم خواب و میزان گرس�نگی اس�ت. این مرکز مغزی، همانند بصل النخاع در تنظیم ضربان قلب هم مؤثر است، 231

× تعداد ضربان در دقیقه(. دقت کنید که بصل النخاع  در نتیجه هر دوی آن ها در تنظیم برون ده قلب نیز تأثیرگذارند )برون ده = حجم خون پمپ ش��ده در هر ضربان 
دارای مرکز بلع و تنفسی است که در هنگام بلع غیرارادی، عمل تنفسی خود را متوقف می کند.

گزینۀ )1(: با توجه به شکل های مختلف کتاب، اندازۀ هیپوتاالموس از تاالموس کوچک تر است. | گزینۀ )2(: هیپوتاالموس، در باالی ساقۀ مغز قرار دارد و 
 چون باالترین قسمت ساقۀ مغز، مغز میانی و برجستگی های چهارگانۀ آن است، پس هیپوتاالموس به مغز میانی نزدیک تر از پل مغزی یعنی مرکز تنظیم اشک می باشد. | 
گزینۀ )3(: هیپوتاالموس، هورمون ضدادراری را می س�ازد ولی آن را ترش�ح نمی کند. این هورمون در هیپوفیز پس��ین ذخیره می ش�ود و در مواقع نیاز از همان جا به جریان 

خون ترشح می شود.
ب�ا توجه به ش�کل پالناریا و متن کتاب، رش�ته های بین دو طن�اب نردبانی، از بخش 241 12

مرکزی و رشته های کوچک تر متصل به هر طناب، بخش محیطی هستند.

گزینه های )1( و )3(: با توجه به شکل کتاب، در پاهای حشرات، کوتاه ترین ها، 
پاهای جلویی و درازترین ها، پاهای عقبی می باش�ند. با دقت می توانید ببینید که گرۀ متصل به 
رشته های پاهای عقبی، در وسط بدن قرار دارد و آخرین گره از طناب عصبی نمی باشد. از طرفی 
ب�رای رد گزین�ۀ )3( نیز کافی اس�ت توجه کنید که کوتاه ترین رش�ته های عصب�ی پاها، مربوط 
ب�ه پاهای جلویی می باش�ند ولی این رش�ته ها به گرهی در زیر باالترین گ�رۀ طناب عصبی وارد 
می شوند. | گزینۀ )4(: در این عبارت باید دقت می کردید که اندازۀ نسبی مغز آن ها نسبت به 

وزن بدن از بقیه بیشتر است )نه اندازه بدن آن ها!(.

13 موارد )الف( و )د( صحیح می باشند. منظور سؤال شبکۀ عصبی هیدر است.251
الف درس�ت اس�ت. در ش�بکۀ عصبی هیدر، نورون ها با هم ارتباط دارند و تحریک هر نقطه س�بب انتقال پیام در 
ب نادرست اس�ت. هیدر، دارای حفرۀ گوارش�ی و یاخته های ماهیچه ای در بدن است که این یاخته های  سراس�ر بدن می ش�ود. | 
 ماهیچه ای توس�ط ش�بکۀ عصبی تحریک می ش�وند )از طرفی درونی ترین یاخته های حفرۀ آن ها بیاگنه خوار و تاژک دار اس��ت(. | 
ج نادرس�ت اس�ت. ای�ن جانور دس�تگاه تنفس�ی ن�دارد و از طرفی دس�تگاه گردش م�واد اختص��ایص هم ن�دارد. پس از طریق انتش�ار، 
 گازهای تنفس�ی را مس�تقیمًا با محیط مبادله می کند ولی چون پریاخته ای اس�ت، دستگاه گردش مواد س�اده به صورت حفرۀ گواریش دارد. | 

د درس�ت اس�ت. با توجه به شکل کتاب درس�ی، در بازوهای دهانی هیدر همانند شاخک حشرات، رشته های عصبی وجود دارد 
که فاقد گره می باشند.
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12 موارد )ب( و )ج( نادرست هستند.11
الف درس�ت اس�ت. هر نوع گیرنده حس پیکری، از نوع دندریت می باش�د ولی در حس ویژه، انواع مختلف یاختۀ عصبی )مثل بویایی( و غیرعصبی 
ب نادرس�ت اس�ت. گیرندۀ ه�ر دو حس تعادلی و چش�ایی، از ن�وع یاختۀ غیرعصیب هس�تند. |   )مث��ل چش��ایی، ش��نوایی و تعادل��ی( ب�ه عنوان گیرنده می باش�ند. | 
ج نادرس�ت اس�ت. با توجه به ش�کل کتاب درس�ی، در حس بویایی، ابتدا آس�ه های گیرنده، از منافذ استخوانی در جمجمه عبور می کنند و س�پس اولین انتقال پیام یا 
د درست است. دقت کنید که حس پیکری با عصب پیکری که سبب انقباض ماهیچۀ اسکلتی می شود، متفاوت  سیناپس خود را در پیاز )لوب( بویایی انجام می دهند. | 

است. در حقیقت، اعصاب پیکری، با تحریک ماهیچه های اسکلتی و تغییر کشش آن ها، سبب تحریک گیرنده های وضعیتی حس پیکری درون آن ماهیچه ها می شوند.
منظور، رسخرگ وارد ش�ده به چش�م اس�ت که در نزدیک الیۀ شبکیه است. الیۀ شبکیه در خارج خود حاوی گیرنده های استوانه ای و مخروطی است که با توجه 21 14

به شکل دو نوع گیرنده در کتاب درسی در فاصله بین محل هسته تا مادۀ حساس به نور، قسمت های باریک و قطورتر یاخته ای قرار دارد.
گزینۀ )1(: س�رخرگ چش�م، در مادۀ ش�فاف و ژله ای پش��ت عدس�ی )نه جلوی آن!( یعنی در زجاجیه منشعب می ش�ود. | گزینۀ )2(: الیۀ میانی چشم، 
 ش�امل مش�یمیه )ب��ا مویرگ فراوان(، جس�م مژگان�ی و عنبیه )ب��ا ماهیچه های صاف( اس�ت در حالی که این رگ در مجاورت س�طح داخلی یعنی ش��بکیه ق�رار دارد. | 

گزینۀ )3(: منظور زاللیه است که از دیوارۀ مویرگ ترشح می شود )نه سرخرگ(.
منظور سؤال، گیرنده های چشایی و بویایی می باشند که در درک مزۀ غذا مؤثرند و همۀ گیرنده های آن ها، کانال دریچه دار برای تحریک پذیری دارند.31 13

گزینۀ )1(: گیرندۀ چش�ایی برخالف بویایی، یاخته ای از بافت عصبی نیس�ت. | گزینۀ )2(: چون گیرندۀ چش�ایی یک نورون نیس�ت، آکس�ون هم ندارد. | 
گزینۀ )4(: مزۀ لذیذ مواد گوش�تی دارای آمینواس�ید گلوتامات، س�بب تحریک برخی گیرنده های چش��ایی می ش�ود )گیرنده های بویایی با بوی مواد ش��یمیایی تحریک 

می شوند نه با مزۀ مواد(.

گیرنده های انسان براساس نوع محرک، شامل گیرنده های دمایی )مخصوص حس پیکری(، درد )مخصوص حس پیکری(، مکانیکی )مشترک حس پیکری 41 13
و ویژه(، شیمیایی )معمواًل مخصوص حس ویژه( و نوری )مخصوص حس ویژه( می شود.

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. ه�ر نوع�ی از گیرنده ه�ای حس�ی ک�ه فق�ط مخص�وص ح�س پیکری هس�تند، ش�امل گیرنده ه�ای دمای�ی و درد می ش�وند. 
 در بی�ن ای�ن گیرنده ه�ا، فق�ط گیرن�دۀ دمایی اس�ت که پیام را ب�ه هیپواتالم��وس )بخش��ی در زیر تاالموس ک��ه مرکز پ��ردازش اولیه اغلب حواس اس��ت( منتق�ل می کند. | 
گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. نوعی از گیرنده های حس�ی که در پوست، در اثر ارتعاش تحریک می شود، گیرندۀ مکانییک اس�ت. این نوع گیرنده در حس ویژه )گوش( موجب 
 حفظ تعادل می ش�ود و موجب آگاه کردن مغز از چگونگی قرارگیری س�ر )نه اندام های دیگر( می ش�ود ولی دقت کنید که گیرندۀ وضعییت مربوط به حس ویژه نمی ش�ود. |
گزینۀ )3(: درست است. گیرنده ای در حس پیکری، که به مخچه برای حفظ تعادل پیام می دهد، گیرنده های مکانیکی به نام وضعیت و تعادلی گوش هستند که با گیرندۀ تماسی 
)پرتراکم در لب ها( در گروه گیرنده های مکانیکی قرار می گیرند. | گزینۀ )4(: نادرست است. از گیرنده حسی که انتهای دندریت آزاد دارند، می توان به گیرندۀ درد، وضعیت و 
بویایی اشاره کرد. گیرنده های درد حتی با تکراری شدن محرک محیطی، پیام عصبی کمتری تولید نمی کنند و سازش ندارند ولی دقت کنید که مثاًل گیرندۀ بویایی سازش دارد.

11 یکی از بخش هایی از مغز، که پیام های بینایی را دریافت می کند اتالموس ها می باش�ند، توجه داش�ته باش�ید که تاالموس ها تهنا در تقویت اطالعات 51
حیس نقش دارند.

گزینۀ )2(: مغز میاین، یکی از بخش هایی است که پیام های بینایی را دریافت می کند. این بخش از مغز، در زیر غده ایپ فیز قرار داشته که اپی فیز، نوعی غده 
 درون ریز با توانایی ترشح یک نوع هورمون )مالتونین( می باشد. | گزینۀ )3(: مخچه و مغز میانی نیز از بخش هایی هستند که تنها بخشی از پیام های بینایی را دریافت می کنند. | 

گزینۀ )4(: مخچه نیز می تواند پیام های بینایی را دریافت کند )برای حفظ تعادل( که این بخش در مغز ماهی باالتر از سایر قسمت های مغز قرار می گیرد.
در آخر تشریح چشم گاو، باید جسم مژگانی و عنبیه را به آسانی جدا کنیم تا قرنیه را ببینیم. اشکال در قرنیه و یا عدسی، می تواند سبب بیماری آستیگماتیسم در انسان شود.61 14

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. منظور قرنیه اس�ت ولی قرنیه برخالف عدس�ی تغییر همگرایی نمی دهد. )همگرایی ایجاد ش��ده توس��ط قرنیه، ثابت اس��ت.( | 
گزینۀ )2(: نادرست است. منظور قسمت اول، کم شدن شفافیت زاللیه می باشد ولی حفظ کرویت چشم، وظیفۀ زجاجیه است. | گزینۀ )3(: نادرست است. منظور زجاجیه 

است ولی زجاجیه برخالف زاللیه، مسئول اکسیژن رسانی به قرنیه و عدسی نمی باشد.
14 در مگس، گیرنده های شیمیایی موجود در موهای حسی روی پا، فقط حاوی دندریت هایی در بخش موهای حسی 71

می باشند ولی جسم یاخته ای و آکسون ها در موی حسی قرار ندارند. )دقت کنید که تجمع جسم یاخته ای این تجمع جسم یاخته ای،یک 
گرۀ عصبی در طناب عصبی به حساب نمی آید.( )دو نوع حس ویژه انسان با گیرندۀ شیمیایَی، همان چشایی و بویایی است.(

گزینۀ )1(: هر دو مورد مکانیکی هس�تند ولی گیرنده های مکانیکی صدا، فقط در پاهای جلویی جیرجیرک ها وجود 
دارند )نه هر پای آن ها(. | گزینۀ )2(: گیرنده های فروسرخ، در جلو و زیر هر چشم مار زنگی قرار دارند که از نوع دمایی هستند 
ولی گیرنده های الیۀ داخلی ش�بکیۀ چش�م انس�ان، نوری هس�تند. | گزینۀ )3(: منظور، مقایس�ه گیرنده خط جانبی ماهی و گیرندۀ 
وضعیتی انسان است که هر دو مکانیکی هستند ولی حرکت مادۀ ژالتینی در مورد گیرندۀ وضعیتی نیاز نیست. )این مورد برای 

گیرنده های تعادلی گوش صادق بود.(

شکل )الف( تطابق برای دیدن اجسام نزدیک و شکل )ب( اجسام دور را نشان می دهد.81 11
گزینه های )1( و )3(: در شکل )الف(، برای دیدن اجسام نزدیک، ماهیچۀ مژگانی منقبض می شود و تارهای آویزی فعال شده و عدسی حالت ضخیم تر پیدا 
می کند و فش�ار وارد بر زجاجیه افزایش می یابد. در این حالت تصویر اجس�ام نزدیک، روی ش�بکیه قرار می گیرد. | گزینه های )2( و )4(: در شکل )ب(، برای دیدن اجسام 
دور، ماهیچه در حالت استراحت قرار می گیرد و تارهای آویزی کشیده می شوند و عدسی حالت باریک تر پیدا می کند و فشار وارد بر زجاجیه کاهش می یابد. )دقت کنید که 

تارهای آویزی از بافت پیوندی هستند و منقبض نمی شوند.(

حواس/فصل دوم    12پاسخ آزمون
یازدهم
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A

B
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C
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11 فقط عبارت )ب( نادرس�ت اس�ت. بر اس�اس متن فعالیت تشریح چشم، جسم مژگانی به ش�کل حلقه ای دور محل استقرار عدیس قرار دارد. واضح 91
است که در این گزینه، نمی توان گفت، عدسی در میان عدسی است. همچنین درون این حلقه عنبیه قرار دارد که در وسط آن سوراخ مردمک دیده می شود )نه عدسی(.
ج درست است. بخش ابریک تر تخم مرغی شکل الف درست است. سطح ابالیی چشم، سطحی است که فاصلۀ عصب بینایی تا قرنیه بیشرت است. | 
د درست است. بین ماهیچه های اسکلتی اطراف   قرنیه، به سمت گوش قرار می گیرد که مسئول حس شنوایی و تعادلی است که هر دو از نوع حس ویژه می باشند. | 

چشم و کرۀ چشم، بافت چریب با قدرت ذخیرۀ انرژی قرار دارد. )یادتونه که بافت چربی ، مسئول ذخیره لیپیدهای خون بود!(
12 مخچه در پشت ساقۀ مغز انسان قرار دارد که در مغز ماهی بین بصل النخاع و لوب بینایی واقع شده و به هر دو متصل است.101

گزینۀ )1(: مرکز بلع انس�ان، بصل النخاع اس�ت که در مغز ماهی بعد از مخچه و زیر آن قرار دارد )نه لوب بینایی(. | گزینۀ )3(: در انس�ان، پل مغزی مرکز 
تنظیم ترش�ح اش��ک اس�ت که مادۀ دفاعی روی قرنیه اس�ت. این مرکز در تشریح مغز گوسفند در سطح ش��کمی دیده می شود )نه پشتی(. | گزینۀ )4(: اتالموس ها مسئول 

پردازش اولیه و تقویت اغلب پیام های حسی انسان می باشند که در مغز گوسفند با یک رابط )نه دوتا( به هم متصل هستند.
11 منظور سؤال، دستگاه عصیب زنبور است که تصویر موزاییکی توسط آن تشکیل می شود و فقط مورد )ج( درست است. 111

الف نادرس�ت اس�ت. این عبارت مربوط به س�اختمان هر واحد بینایی است که اطالعات حسی را فقط ارس�ال می کند و قابلیت تفسیر ندارد )برخالف 
ج درست است. دستگاه عصبی مرکزی حشرات،  ب نادرست است. این عبارت نیز مربوط به ساختمان چشم و گیرنده های نوری آن است. |  دستاگه عصبی زنبور!( | 
از دو قسمت مغز و طناب عصبی شکمی تشکیل شده است که مغز، دارای چند گرۀ به هم جوش خورده و طناب عصبی شکمی دارای گره های مجزا می باشد، به طوری که 

د نادرست است. این ویژگی مربوط به مگس می باشد )نه زنبور!(. در هر بند بدن یک گره وجود دارد. | 
برای دیدن اجسام نزدیک، انقباض ماهیچه های حلقوی جسم مژگانی و در نور زیاد انقباض ماهیچه های حلقوی عنبیه الزم است.121 13

گزینۀ )1(: برای دیدن اجس�ام در نور کم، اعصاب س�مپاتیک با انقباض ماهیچه های ش�عاعی )نه حلقوی( عنبیه، قطر مردمک را زیاد می کنند البته برای 
دیدن اجسام نزدیک، ماهیچه حلقوی مژگانی منقبض می شود. | گزینۀ )2(: اواًل که جسم مژگانی اصاًل ماهیچۀ شعاعی ندارد و فقط حلقوی دارد، ثانیًا در نور زیاد ماهیچه 
حلقوی عنبیه تحت تأثیر پاراس�مپاتیک به انقباض درمی آید و برای دیدن اجس�ام دور نیز ماهیچه های حلقوی جس�م مژگانی به اس�تراحت درمی آیند. | گزینۀ )4(: تارهای 

آویزی قدرت انقباضی ندارند چون از بافت پیوندی هستند )نه ماهیچه ای!(.
موارد )ب( و )د( درست هستند )یعنی نادرست نمی باشند(.131 12

ب  درس�ت اس�ت. منظور، پرده های دو  الف نادرس�ت اس�ت.آخ آخ چقدر زور داره که آدم موهای کرک مانند رو با کرک های مومانند اش�تباه بگیره! | 
ج نادرس�ت اس�ت. این مورد در ارتباط با صماخ است )نه بیضی!(  طرف گوش میانی اس�ت، که پردۀ صماخ بزرگ تر اس�ت و پایین تر از پردۀ دریچه بیضی قرار دارد. | 
د درس�ت اس�ت. غده های درون مجرای ش�نوایی همانند س�ایر غده های بدن، تحت تأثیر اعصاب  هوا که در س�مت درونی پردۀ بیضی در گوش درونی وجود نداره! | 

خودمختار مواد خود را ترشح می کنند. این غده ها با ترشح ماده ای، در خط اول دفاع بدن که دفاع غیراختصاصی است و مانع ورود می شود، شرکت می کنند.
11 منظور این گزینه، گیرنده های بویایی اند که جسم یاخته ای نورون ها البه الی یاخته های پوششی قرار گرفته است. این گیرنده ها، اولین سیناپس ها را 141

در پیاز بویایی برقرار می کنند. با توجه به شکل فصل اول کتاب درسی، لوب یا پیاز بویایی به هیپوکامپ متصل است.
گزینۀ )2(: بخش اول، مربوط به حس تعادل است چون در حس شنوایی، زوائد یاخته، فقط با پوشش ژالتینی در تماس هستند ولی استخوان رکابی در عمل 
 شنوایی نقش دارد. | گزینۀ )3(: برای این گزینه، هم گیرندۀ درد و هم گیرندۀ بویایی را می توانید در نظر بگیرید ولی آسیب بافتی سبب تحریک گیرندۀ بویایی نمی شود. | 

گزینۀ )4(: منظور، گیرنده های نوری اند که پردازش اولیه پیام آن ها در اتالموس انجام می شود که در میان سامانۀ لیمبیک دیده می شود. )نه پیاز بویایی در جلوی لیمبیک!(

بخش حلزونی گوش درونی انس�ان، دارای س��ه محفظه است. همان طور که در ش�کل مقابل مشاهده می کنید فقط 151 13
در محفظۀ وس�طی مادۀ ژالتینی و یاخته گیرنده وجود دارد که مادۀ ژالتینی با مژک های یاخته های گیرندۀ ش�نوایی در تماس 
است. )پس هر محفظه دارای یاخته گیرنده و مادۀ ژالتینی نیست. فقط محفظۀ میانی واجد این ویژگی است البته همۀ محفظه ها 

حاوی مایع می باشند.(

گزینۀ )1(: درست است. قسمتی که مستقیمًا موجب لرزش مایع بخش حلزونی گوش می شود، همان دریچۂ بییض است )لرزش دریچۀ بیضی، مایع درون 
حلزون را به لرزش درمی آورد(. دریچۀ بیضی از سمت خارج خود، به کف استخوان کوچکی به نام رکایب وصل است. | گزینۀ )2(: درست است. گیرنده های حس وضعیت 
در ماهیچه های اسکلتی، زردپی ها و کپسول پوشاننده مفاصل قرار دارند. مسلمًا هیچ قسمتی از بخش تعادلی گوش درونی، واجد گیرنده های حس وضعیت نمی باشد. )لطفاً 
حس وضعیت را با تعادل اش��تباه نگیرید!( | گزینۀ )4(: درس�ت اس�ت. یاختۀ مژک دار گوش درونی، شامل گیرنده های شنوایی و تعادل می باشد که هیچ کدام از نوع نورون 
نیستند بلکه یاختۀ غیرعصبی هستند. همان طور که در این گزینه به درستی اشاره شده است، این یاخته ها )یاخته های مژک دار گوش درونی( بدون اینکه ماهیت عصبی 
داشته باشند چون گیرندۀ حسی هستند، قادر به ایجاد پیام عصبی در صورت وجود محرک مناسب هستند. دقت کنید که در کنار گیرنده های شنوایی، برخی یاخته ها به 

غشای پایه متصل نمی باشند و اندازۀ متفاوتی دارند.
موارد )الف(، )ب( و )ج( درست هستند.161 13

الف درس�ت اس�ت. الیه ای از چش�م که دو پردۀ مختلف دارد، همان الیۂ بیروین است که ش�امل پردۀ محکم صلبیه و در جلوی آن، پردۀ شفاِف قرنیه 
ب درست است. الیه ای از چشم، که حاوی حلقه ای ماهیچه ای یعنی همان  است. این الیه از بیروِن بخش صلبیه، به بافت چربی )نوعی بافت پیوندی( متصل است. | 
 جسم مژگانی می باشد، در حقیقت الیۀ میانی چشم است که شامل مشیمیه و عنبیه نیز می باشد. در این الیه، دو بخش رنگدانه دار یا رنگیِن عنبیه و مشیمیه وجود دارد. | 
ج درست است. الیه ای در چشم، که با مایع شفاف چشم در جلوی عدسی یعنی با زاللیه، در تماس نمی باشد، شبکیه است که این الیه نقشی در همگرایی نور ندارد. 
 )توجه داش��ته باش��ید که زجاجیه هم با زاللیه تماس ندارد ولی باعث شکس��ت نور می ش��ود اما دقت کنید که زاللیه، زجاجیه به عنوان یک الیۀ کرۀ چشم طبقه بندی نمی شوند.( | 
د نادرس�ت اس�ت. الیه های داخلی و میانی چش�م، فاقد بخش شفاف می باش�ند )فقط الیۀ بیرونی بخش ش��فاف قرنیه دارد(. از طرفی، متصل بودن به عدسی توسط 

رشته هایی، جزء ویژگی های جسم مژگانی در الیۂ میاین است و الیۀ داخلی یا شبکیه به عدسی متصل نیست.

B

C

C

B

B

C

��شنوا عصب

بدون محفظۀ دو

��شنوا گ	رهندة

B

C
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یاخته های موجود در یک جوانۀ چش�ایی انس�ان، شامل گیرندۀ چشایی، یاخته های نگهبان 171 14

و تعدادی یاختۀ کوچک می باش�ند. هر یاخته جوانه چش�ایی، اعم از گیرنده چشایی و نگهبان های آن، 
غیرعصبی پوششی هستند و با گیرنده های بویایی که از نوع عصبی )نورون( می باشند. در یک بافت 

یکسان طبقه بندی نمی شوند.
گزینۀ )1(: مطاب�ق ش�کل، اغلب یاخته ه�ای موجود در جوانۀ چش�ایی به منفذ راه 
دارند. تعدادی یاخته های کوچک در قاعدۀ جوانه چش�ایی هستند که به منفذ راه ندارند. )یادتون 
باش��ه هر جوانه یک منفذ داره ها!( | گزینۀ )2(: مطابق ش�کل، همۀ یاخته هایی که در جوانۀ چشایی به 
رش�تۀ عصبی راه دارند گیرنده هس�تند و از س�مت دیگر به منفذ راه دارند. | گزینۀ )3(: با توجه به 

شکل، اطراف جوانۀ چشایی تعداد فراوانی یاخته به هم فشرده با هستۀ مرکزی وجود دارد.
س�ؤال در مورد انواع گیرنده های نوری در انس�ان اس�ت. گیرنده های نوری شامل گیرنده های مخروطی و اس�توانه ای می باشند. دقت کنید که عبارت مورد نظر 181 14

صحیح اس�ت و در مورد پل مغزی بحث می کند که هم با تولید اش�ک در حفاظت از چش�م مؤثر اس�ت و هم به کمک بصل النخاع در تنظیم کار دستگاه گردش خون مؤثر 
است که این نکته را در فصل 4 دهم خواندیم. پس باید دنبال عبارات نادرست بگردیم که مخالف با صحت این عبارت باشند. )همۀ موارد نادرست هستند.(

الف نادرس�ت اس�ت. دق�ت کنی�د و زود ج�واب ندی�د! گیرن�دۀ بینایی، توانایی تش�خیص رن�گ و جزئیات اش�یاء را ن�دارد. ای�ن کار وظیفۀ قرش مخ 
 اس�ت. گیرن�ده فق�ط پیام عصبی تولی�د می کند و در واقع هیچ پردازش�ی از محرک ن�دارد. )باید بگویی��م، این گیرنده ه��ا، درک جزئیات و رنگ را اماکن پذی��ر می کنند.( | 
ج نادرست است.با توجه به شکل و متن کتاب، عصب  ب نادرست است. فی الواقع برعکس! با تجزیه ماده ای در گیرنده های بینایی، پیام عصبی تولید می شود. | 
د نادرست است. ویتامین A، نوعی ماده آلی است و بر طبق کتاب دوازدهم فصل 1،   بینایی اجتماع آکسون های درونی ترین نورون های شبکیه می باشند )نه گیرنده ها(. | 
ممکن اس�ت بتوانند دارای نقش کوآنزیمی باش�ند. این ویتامین، در ایجاد مادۀ حس�اس به نور در گیرنده های بینایی مؤثر اس�ت ولی برخالف ویتامین D ، در ایجاد تراکم 

استخوان ها نقش ندارد.
11 منظور این گزینه، زنبور عسل است. این گروه از حشرات، در چشم خود عالوه بر نور مرئی به پرتو فرابنفش نیز حساس اند. با توجه به شکل دستگاه 191

عصبی حش�رات در فصل )1(، رش�ته های عصبی درون ش�اخک آن ها برخالف پاها به گرۀ عصبی مغزی متصل می باش�ند که گره های به هم جوش خورده اند ولی پاها به 
گره های جدا از هم طناب عصبی متصل می شوند.

گزینۀ )2(: مهره دار واجد گیرندۀ فروسرخ، برخی مارها مثل مار زنگی هستند ولی سینوس سیاهرگی مخصوص ماهی هاست. | گزینۀ )3(: مهره داران دارای 
 لوب بینایی جدا از مخ، ماهی ها هستند ولی ویژگی عدم نوشیدن زیاد آب، فقط در ماهی آب شیرین دیده می شود در حالی که دفع ادرار غلیظ در ماهی آب شور می باشد. | 

گزینۀ )4(: منظور، مگس است که همولنف در تبادل گازهای تنفسی نقش ندارد و نایدیس ها با دستگاه گردش مواد همکاری ندارند!

13 منظور، مهره دارانی مثل انس�ان )به کمک بویایی( و مگس )با گیرندۀ روی پا( می باش�د. هر دوی جانداران دارای یک طناب عصیب هس�تند که تعداد 201
فراوانی گره حاوی تعدادی جس�م یاخته ای دارد. در مگس، طناب عصبی ش�کمی حاوی گره هایی س�ت که هر گره از تجمع اجسام یاخته ای تشکیل می شود. در انسان هم، 

مادۀ خاکستری نخاع، حاوی اجسام یاخته ای است.
گزینۀ )1(: سؤال در مورد حشراتی مثل جیرجیرک می باشد ولی فقط در نوعی از آن ها، جنس نر هزینه و انرژی زیادی متحمل می شود و این ویژگی مربوط 
به همۀ گونه ها نیس�ت )فصل 8 دوازدهم(. | گزینۀ )2(: در رابطه با زنبور نر نادرس�ت اس�ت. چون همۀ ویژگی های خود را از تنها والد خود )والد ماده( به ارث می برد چون 

حاصل بکرزایی است. | گزینۀ )4(: خط جانبی، در ماهی ها دیده می شود اما این گزینه در رابطه با برخی ماهیان غضروفی نادرست است )چون استخوان ندارند(.
در بیماری دوربینی، کرۀ چش�م کوچک تر از اندازۀ طبیعی اس�ت. همان طور که می دانید در دوربینی و نزدیک بینی همانند پیرچش�می تطابق مش�کل دارد. در 211 14

پیرچشمی، به دلیل انعطاف کم عدسی و در دوربینی به دلیل کوچک بودن کرۀ چشم یا تحدب ناکافی عدسی این مشکل صورت می گیرد.
گزینۀ )1(: بیماری ای از چشم که در اثر اشکال در قسمتی از الیه خارجی چشم باشد، می تواند آستیگماتیم باشد که در این بیماری، سطح قرنیه به طور 
کامل صاف نمی باش�د. ولی کاهش انعطاف پذیری عدس�ی از عالئم پیرچش�می می باش�د )نه آستیگماتیس��م(. | گزینۀ )2(: اش�کال در اثر تغییر اندازۀ کرۀ چشم، مربوط به 
بیماری های نزدیک بینی و دوربینی است. ولی نامنظم رسیدن پرتوها به همدیگر مربوط به بیماری آستیگماتیسم است )نه نزدیک بینی یا دوربینی(. | گزینۀ )3(: در بیماری 
نزدیک بیین، تصویر اجسام دور در جلوی شبکیه یعنی در زجاجیه تشکیل می شود. نزدیک بینی می تواند ناشی از همگرایی زیاد عدسی و یا افزایش قطر کرۀ چشم باشد. این 

گزینه نادرست است چون نزدیک بینی را ناشی از کاهش همگرایی عدسی دانسته است. 
این س�ؤال کاًل از شکل گوش طراحی ش�ده است. مایع درون مجرای نیم دایره 221 14

)قسمت تعادل گوش( همانند مایع درون مجاری حلزونی، در تماس با یاخته های مژک دار 
نمی باش�د. دقت کنید که در بخش تعادلی مایع درون مجاری نیم دایره را با مادۀ ژله ای 

درون پوشش ژالتینی یکسان در نظر نگیرید )در شل متفاوت نشان داده است(.
گزینۀ )1(: این گزینه نیز براس�اس همان ش�کل کتاب درس�ی بوده 
و درس�ت اس�ت. بخ�ش حلزونی گ�وش درونی، پایین ت�ر از اس�تخوانچه های گوش 
میانی قرار دارد. | گزینۀ )2(: گوش میاین محفظۀ اس�تخوانی پر از هوا اس�ت. گوش  
میان�ی، گوش  درونی و بخش�ی از گوش بیرون�ی، کاماًل در اس�تخوان گیجگاهی قرار 
 گرفته ان�د. گ�وش  میانی، بین دو پردۀ صماخ و پردۀ ن�ازک دریچه بیضی قرار دارد. | 
گزینۀ )3(: نازک ترین اس�تخوان گوش  میانی، اس�تخوان رکایب اس�ت ک�ه به دریچۀ 

بیضی در جلوی بخش حلزونی متصل است.

یاختۀ نگهبان

منفذ

رشتۀ عصبی فقط
در تماس با گیرنده

گیرندة چشایی
جوانۀ چشایی

یاخت ههاي کوچک

یاخت ههاي کوچک بین دو جوانه
B

C

B

B

B

 مجاري نیمدایره (بخش دهلیزي)

بخش حلزونی

شیپور اُستاش

پردة صماخمحل دریچۀ بیضی

مجراي شنوایی

استخوان
گیجگاهی

چکشی

سندانی رکابی

اللۀ گوش

شاخ ههاي عصب 
شنوایی

بخش درونی

بخش میانی

C
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موارد )الف( و )ج( صحیح هستند. تصویر، نشان دهنده مژک های یاختۀ گیرنده شنوایی است.231 12
الف درس�ت اس�ت. با توجه به ش�کل کتاب درس�ی، مژک های یاختۀ گیرندۀ ش�نوایی کامال در ماده ژالتینی فرو نرفته اند و می توانند در تماس با مایع 
ب نادرس�ت اس�ت. یاخته های گیرندۀ چش�ایی در جوانه چش�ایی ممکن اس�ت با بیش از یک انش�عاب رش�ته عصبی در ارتباط باشد. |  درون گوش درونی باش�ند. | 
ج درس�ت اس�ت. طب�ق ش�کل کتاب درس�ی، از بین س�ه فضاي موج�ود در مقطع عرض�ی حلزون گ�وش، گیرنده های ش�نوایی فقط در ی�ک فضا دیده می ش�وند. | 

د نادرست است. آکسون گیرندۀ بویایی با نورون موجود در لوب بویایی )در ارتباط با سامانه لیمبیک( سیناپس می دهد.
14 تمام گیرنده های پوس�ت، از جنس دندریت هس�تند و قطعًا در غشای خود دارای مپپ س��دیم پتاسیم می باشند. این پمپ فعالیت آنزیمی دارد و در 241

صورت تجزیه ADP ، ATP و فسفات آزاد می کند. فسفات دارای بار منیف می باشد.
گزینۀ )1(: ای�ن عب�ارت در م�ورد گیرنده ه�ای فش�اری ک�ه مرب�وط به پوس�ت س�ر و صورت هس�تند و مس�تقیمًا و ب�دون ارتباط ب�ا نخاع ب�ه مغز پیام 
می دهند، رد می ش�ود. | گزینۀ )2(: س�ؤال در مورد تحریک گیرندۀ س�طحی پوست یعنی درد در فرایند التهاب )پاسخ موضعی( می باشد ولی به قید )قطعاً( دقت کنید چون 
این التهاب ممکن است در درون بدن باشد و ربطی به گیرنده های پوست نداشته باشد. | گزینۀ )3(: گیرنده های دمایی، در پوست به تغییرات دمای سطح بدن حساس 

هستند ولی تغییر دمای درون بدن را گیرنده های دمایی موجود در برخی سیاهرگ های بزرگ منتقل می کنند.
مادۀ ژله ای پشت عدسی )زجاجیه (، همانند مایع شفاف جلوی عدسی )زاللیه ( با بخشی از الیۀ میانی در چشم ارتباط دارد. زاللیه با عدسی، عنبیه، جسم مژگانی 251 13

و قرنیه در ارتباط اس�ت و زجاجیه با جس�م مژگانی، عدس�ی، مشیمیه و ش�بکیه ارتباط دارد )الیۀ میانی چشم از مشیمیه، عنبیه و جسم مژاگنی ایجاد شده است(. از طرفی هر 
دو با رگ خونی در تماس هستند. )زاللیه از مویرگ ترشح می شود و سرخرگی که از نقطۀ کور به چشم وارد می شود در مجاورت زجاجیه قرار می گیرد.(

گزینۀ )1(: ه�ر دو محی�ط ش�فاف هس�تند و ه�ر دو ب�ا شکس�ت ن�ور در تمرکز ن�ور بر روی ش�بکیه نق�ش دارند )حج��م زجاجیه از زاللیه بیش��تر اس��ت(. | 
 گزینۀ )2(: م�ادۀ ژل�ه ای زجاجی�ه، در حف�ظ کروی�ت چش�م نق�ش دارد و برخ�الف زاللی�ه، نق�ش تغذی�ه ای، ATPس�ازی و اکسیژن رس�انی ب�رای عدس�ی ن�دارد. | 

گزینۀ )4(: زجاجیه، اصاًل تماسی با صلبیه یا همان پردۀ سفیدرنگ چشم ندارد.

صلبیه
مشیمیه
شبکیه

بخش متصل به صلبیه روي عصب
 بینایی را م یپوشاند.

رگهاي خونی

عصب بینایی (مجموعه آکسونها)
لکۀ زرد (محل دقت و تیزبینی)

مایع ژل هاي براي حفظ کرویت چشم      زجاجیه

بیشتر الیۀ خارجی چشم است      صلبیه
رنگدان هدار پر از مویرگ خونی      مشیمیه

داخل یترین الیۀ چشم      شبکیه

جسم مژگانی (به عنبیه، تارهاي آویزي و زاللیه متصلاند.)

عدسی (به زجاجیه، زاللیه و تارهاي آویزي متصل است.)

عنبیه (به جسم مژگانی و زاللیه متصل است.)

مردمک (در وسط عنبیه است)
قرنیه       بخش برآمده الیۀ خارجی چشم در ادامۀ صلبیه است.

مایع زاللیه

تارهاي آویزي (به زجاجیه، زاللیه، جسم مژگانی و عدسی متصل است.)

با قرنیه، عدسی، عنبیه و جسم مژگانی در اتصال است.

C

C

B
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14 هر استخوانی حاوی دو بخش اسفنجی و فشرده می باشد. در این سؤال، منظور مغز قرمز استخوان در بخش اسفنجی استخوان پهن آهیانه است که فاقد11
تیغه های هم مرکز سیستم هاورس می باشد. چون مغز استخوان فقط در بین حفره های بافت اسفنجی و مجرای مرکزی استخوان دراز قرار دارد.

گزینۀ )1(: بخش فرشدۀ استخوان، حاوی استوانه های هم مرکز است که این بخش فاقد بافت اسفنجی می باشد )درون بخش فشرده، بافت اسفنجی وجود ندارد (. | 
گزینۀ )2(: منظور، مغز قرمز اس�تخوان اس�ت که فقط در بخش اس��فنجی قرار دارد. | گزینۀ )3(: هر یاختۀ اس�تخوانی، ژن کالژن س�از فعال دارد ولی پردۀ پیوندی خارجی، 

فقط در تماس با بخش فرشدۀ استخوان می باشد.
13 شکل سؤال، بیماری پویک استخوان را نشان می دهد. موارد )الف(، )ب( و )ج( صحیح می باشند.21

الف درس�ت اس�ت. افزایش ش�دید هورمون غدۀ پاراتیروئیدی، س�بب افزایش کلس�یم خون و در نتیجه افزایش خروج یون کلسیم از استخوان ها شده 
و در نهایت س�بب افزایش احتمال پوکی اس�تخوان می ش�ود. این غدد در پش�ت غدۀ تیروئید یعنی در دو سمت جانبی س�طح خارجی نای و در مجاورت مری قرار دارند. | 
ج درست است. اشکال  ب درست است. مصرف دخانیات، هم در ایجاد ریفالکس و آسیب مخاط مری مؤثر است و هم در ایجاد پوکی استخوان مؤثر می باشد. | 
د نادرست است. در  در تولید هورمون تستوس�ترون و اش�کال در غدۀ تیروئید برای ترش�ح هورمون کلس�ی تونین، سبب کاهش تراکم اس�تخوان و پوکی آن می شود. | 
چارچوب کتاب درسی، در بیماری سلیاک، پرزها و ریز پرزهای روده باریک ممکن است آسیب ببینند اما چین خوردگی های روده باریک طی این بیماری از بین نمی روند.

13 دقت کنید که هر دو نوع تار تند و کند، توانایی هر دو نوع تنفس هوازی و بی هوازی را دارند ولی مقدار و نسبت این تنفس ها در آن ها متفاوت است.31
گزینۀ )1(: قس�مت اول در مورد اکس�یژن اس�ت، که در تارهای کند )قرمز( که اغلب تنفس هوازی و میتوکندری بیش�تری و دنای حلقوی بیشتری دارند، 
الزامًا بیش�تر رخ می دهد. | گزینۀ )2(: منظور اس�ید چرب اس�ت که در س�اختار کلسترول غشایی وجود ندارد. | گزینۀ )4(: منظور کراتین فسفات است که تولید ATP آن 

طی تنفس یاخته ای رخ نمی دهد )در بین لگوکز، اسیدچرب و کراتین فسفات، فقط کراتین فسفات، از ابتدا حاوی گروه فسفات است(.
13 موارد )الف(، )ب( و )د( دربارۀ حرکت در جانوران صحیح هستند.41

الف درس�ت اس�ت. اساس حرکت در همۀ جانوران مشابه است. جانوران، یکی از انواع اسکلت های آب ایستایی، داخلی و یا خارجی را دارند. به کارگیری 
 ای�ن اس�کلت ها مس�تلزم وجود ماهیچه اس�ت )پس همگی، هم س��اختارهای اس��لکتی دارند و هم ماهیچ��ه ای دارند، ولی اس��تخوان ویژۀ مهره داران اس��ت!(. | 
ب درس�ت اس�ت. مهره داران، یا اس�کلت غضروفی دارند )برخی ماهی ها( و یا استخوانی )سایر(. البته هر جانوری که اسکلت استخوانی داشته باشد، در بیشتر مفاصل 
ج نادرست است. عروس دریایی، یک موجود آبزی می باشد که محیط زندگی آن پر از آب است )نه هوا!( و با هل دادن آب به جهت  اسکلت خود، غضروف هم دارد. | 
د درس�ت اس�ت. تنفس نایدیسی، در حشرات دیده می شود. در حشرات، اس�کلت خارجی وجود دارد که همانند اسکلت  مخالف، در س�مت دلخواه حرکت می کند. | 
انس�ان، هم به حرکت کمک می کند و هم به محافظت از اندام ها. اس�کلت انس�ان به دو بخش محوری و جانبی تقسیم می شود که حرکت های بدن عمدتًا از طریق اسکلت 
جانیب صورت می گیرد، اما بخش محوری اسکلت، کمی در حرکت نقش دارد ولی عمدۀ فعالیت آن هم در راستای نگه داشتن بدن و محافظت از اندام های حیاتی است.

ب�ا توجه به ش�کل مقاب�ل، رگ های خونی روش�ن و تیرۀ موج�ود در هر 51 12
س�امانۀ ه�اورس، مجاور همدیگر ارتب�اط دارند، به طوری که انش�عابات آن ها دو 
مجرای هاورس را به هم متصل می کند. نکته ای که باید دقت کنید این است که 
هر س�امانۀ هاورس یک مجرای مرکزی دارد ولی تعدادی مجرا در عرض آن برای 

عبور اعصاب و رگ ها وجود دارد.
گزینۀ )1(: ب�ا دقت در ش�کل مقابل درمی یابی�د که خارجی ترین 
یاخته های استخوانی به الیۀ پیوندی با یاخته های پهن به هم فشرده متصل هستند 
ولی این یاخته های استخوانی، در سامانۀ هاورس قرار ندارند )کنکور 1400 از این نکته 
سؤال داده بود (. | گزینۀ )3(: میله ها و صفحات استخوانی، ویژۀ استخوان اسفنجی 
است ولی تیغه های هم مرکز، در بخش فرشده یا متراکم استخوان قرار دارند. درون 
س�امانه های هاورس، بافت اس�فنجی مشاهده نمی ش�ود )الکً میله ها و صفحات را به 
 عنوان لکیدواژه ای برای شناس��ایی استخوان اسفنجی به یاد داشته باشید(. | 
گزینۀ )4(: در ه�ر قس�مت اس�تخوان، یاخت�ۀ اس�تخوانی به صورت منش�عب با 
رشته های سیتوپالسمی که در شکل روبه رو مشاهده می کنید وجود دارد )دقت کنید 
که این رشته ها می توانند با هم ارتباط داشته باشند و مادۀ سیتوپالسمی بین آن ها 

وجود دارد )توجه به شل یاختۀ استخوانی((. 

در یک سارکومر، هنگامی که مقدار بیشتری از طول میوزین ها توسط اکتین پوشیده می شود، یعنی انقباض صورت گرفته است که طی انقباض ماهیچۀ اسکلتی، 61 12
طول بخش های روشن سارکومر، کاهش می یابد. در حقیقت در هنگام انقباض، مقدار بیشتری از رشته های اکتین در مجاور میوزین ها قرار می گیرد. 

گزینۀ )1(: در بدن انسان، هنگامی که در یک سارکومر فاصلۀ اکتین ها از هم کم می شود، یعنی انقباض صورت گرفته است و در نتیجه مقدار کلسیم درون 
 تارچه، زیاد ش�ده اس�ت )نه کم(. | گزینۀ )3(: دقت کنید که برای انقباض ماهیچه، طی ایجاد پیام عصبی و پتانس�یل عمل، س�دیم وارد تار و کلسیم وارد تارچه می شود! | 
گزینۀ )4(: در یک س�ارکومر، هنگامی که یون های کلس�یم ش�روع به برگشت به شبکۀ آندوپالس�می می کنند، حرکت پارومانند و تشکیل پل های اتصالی پروتئین ها متوقف 

می شود. این گزینه در واقع ترتیب این موارد را جابه جا گفته است.
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14 همۀ موارد نادرست هستند. 71
الف تبدی�ل باف�ت ن�رم ب�ه باف�ت س�خت اس�تخوانی، در دوران جنی��ین رخ می ده�د که کب�د و طحال هن�وز در ح�ال تولید گویچ�ۀ قرمز هس�تند. | 
ج کمبود یون کلس�یم و  ب یاخته های اس�تخوانی، تا چند س��ال بعد از بلوغ یعنی تا اواخر س�ن رش�د به تولید مادۀ زمینه ای و افزایش تراکم اس�تخوان می پردازند. | 
د بخش صیقلی غضروف )بافت پیوندی(، در مفاصل وجود  ویتامین D، س�بب پوکی اس�تخوان می شود ولی کلس�یم به همراه ویتامین K در انعقاد خون مؤثر است. | 
دارد که طی ضربه، کارکرد زیاد و برخی بیماری ها تخریب می ش�ود ولی بدن دوباره آن را ترمیم یم کند و اگر س�رعت تخریب از ترمیم بیش�تر ش�ود باعث بیماری مفصلی 

می شود )پس عدم ترمیم نادرست است(. 
14 ای�ن گزین�ه، تاره�ای ماهیچ�ه ای نوع تن��د را معرفی می کند که در دوی س�رعت و بلن�د کردن وزنه برخ�الف دوی ماراتن و ورزش های اس�تقامتی 81

مثل شنا کردن مؤثرترند.
گزینۀ )1(: تارهای کند، میتوکندری )اندامک تبدیل ماده به انرژی( بیش�تری داش�ته و دیرتر خسته می شوند. | گزینۀ )2(: تارهای تند، برای بلند کردن 
وزنه مؤثرترند و بیشتر تنفس بی هوازی با تولید الکتیک اسید دارند )تجمع الکتیک اسید سبب تحریک گیرندۀ درد شده که حسی با سازواکر محافظتی برای بدن است(. | 

گزینۀ )3(: هیچ تار ماهیچه ای هموگلوبین ندارد و این بی دقتی شماست که با میوگلوبین اشتباه گرفته اید )قسمت اول معرف همولگوبین است(.
مغز زرد، در مجرای میانی تنه )طول( استخوان های دراز قرار دارد ولی این استخوان های نام برده شده از نوع دراز نیستند )فقط گزینۀ )4( درست است(.91 14

گزینۀ )1(: این عبارت در مورد حفاظت تقریبًا می تواند صحیح باشد ولی پشتیبانی را همۀ استخوان ها در هر دو اسکلت انجام می دهند تا اندام ها روی آن ها 
قرار بگیرند. | گزینۀ )2(: هر دو مورد، از مفصل های متحرک هستند و دارای غضروف، مایع مفصلی و کپسول مفصلی می باشند. | گزینۀ )3(: ماهیچۀ دوسر، در جلوی بازو 
به استخوان زند زبرین متصل است و ماهیچۀ سه سر نیز به استخوان زند زیرین متصل می باشد )هرکدام به یک استخوان ساعد متصلند که در شل کتاب مشخص هستند(.

13 موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست هستند.101
الف درست است. بیشتر حجم رس استخوان دراز، از بافت اسفنجی ایجاد شده است که حفرات متعددی پر از مغز استخوان با یاخته های بنیادی در بین صفحات 
ج نادرست است.  ب نادرست است. هر سامانۀ هاورس، فقط یک مجرای مرکزی دارد )البته یک سری مجاری عرضی برای عبور رگ و عصب هم دارند(. |   و میله ها دارد. | 
د نادرس�ت است. مفاصل بین   منظور، رباط یا کپس�ول مفصلی و بافت پیوندی رش�ته ای آن هاس�ت که یاخته های آن کش�یده و رش�ته مانند دوکی با هس�ته های مرکزی هس�تند. | 

استخوان های جمجمه، از نوع ثابت هستند و فاقد کپسول مفصلی می باشند. در ضمن کپسول مفصلی باعث حرکت مفصل دارای آن می شود  )نه ثابت ماندنش(.
12 در پی اتصال سر میوزین به اکتین، طول سارکومر و طول بخش روشن برخالف طول بخش تیره و اندازۀ پروتئین ها کاهش می یابد.111

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. در سیناپس بین اعصاب و ماهیچه ها، انتقال دهنده عصبی مهارکننده آزاد نمی شود. برای توقف انقباض، فقط باید ارسال پیام 
تحریکی را قطع کرد. | گزینۀ )3(: نادرست است. در انقباض تار ماهیچه ای، طول بخش تیره ثابت می ماند. | گزینۀ )4(: نادرست است. در انقباض تار ماهیچه ای، غشای 

تار تحریک می شود نه تارچه! )تارچه فاقد غشاست(.
موارد )ب( و )ج( صحیح می باشند. نزدیک شدن ساعد به بازو، معرف به انقباض درآمدن ماهیچۀ دوسر جلوی بازو و به استراحت درآمدن ماهیچۀ سه سر عقب 121 12

آن اس�ت. در این حالت فاصلۀ خط Z تا س�ر میوزین ها به عنوان بخش روش�ن هر س�ارکومر در ماهیچۀ دوسر کم می شود )نادرستی الف(. طول اکتین )متصل به خط Z( و 
میوزین و بخش تیرۀ درون سارکومرها در این مکانیسم و هر مکانیسم انقباض یا استراحت ماهیچه تغییر نمی کند )درستی ب و ج(.

در جلو آوردن س�اعد، ماهیچۀ سه س�ر عقب بازو در حال اس�تراحت است و در سرهای میوزین مصرف ATP زیادی انجام نمی شود. در این حالت نسبت به 
قبل که در حالت انقباض بود، مصرف ATP کاهش می یابد )نادرستی د(.

14 از بین ماهیچه، کپسول مفصلی، رباط و زردپی که دو استخوان را در محل مفصل کنار هم قرار می دهند، فقط رابط ها فاقد گیرندۀ وضعییت مربوط به 131
حواس پیکری می باشند. حتمًا از فصل )1( و )2( به یاد دارید که مخچه مرکز تنظیم تعادل و وضعیت بدن می باشد.

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. ب�ا توج�ه به ش�کل مقاب�ل در میوزین، بخش س�ر، از دو بخ�ش کروی و 
 بخ�ش دم از دو زنجی�رۀ در ه�م پیچ خورده ایجاد ش�ده اس�ت )پس این مولکول س��اختار چهارم پروتئین��ی را دارد(. | 
گزینۀ )2(: نادرست است. دقت کنید که برای شروع انقباض ماهیچه، با کم شدن کلسیِم شبکۀ آندوپالسمی و ورود آن 
به تارچه، فاصلۀ دو رشته اکتین متصل به دو خط Z متفاوِت یک سارکومر، کمتر می شود ولی تفاوتی در فاصلۀ اکتین های 
متصل به یک خط Z ، ایجاد نمی ش�ود. | گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. با توجه به ش�کل تنه استخوان دراز، بین برخی از 
سامانه های هاورس مجاور هم، رگ های خونی در امتداد هم و از مجاری مرکزی به مجاری جانبی آن ها با هم ارتباط دارند. 

باف�ت اس��فنجی، س�طح داخلی تنۀ اس�تخوان های دراز، با میله ها و صفح�ات متعدد دارد که بین آن ها حفراتی پر از مغز قرمز اس�تخوان وج�ود دارد. یاخته های 141 11
میلوئیدی و لنفوئیدی مغز استخوان، منشأ هر یاختۀ خونی می باشند. 

گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. هر اس�تخوان دراز، دارای یک مجرای مرکزی می باشد )نه مجاری متعدد(. | گزینۀ )3(: نادرست است. پس از تحریک تار )نه 
تارچه( یون های کلس�یم )مؤثر در انعقاد خون( از ش�بکۀ آندوپالس�می آزاد می ش�وند )تارچه تحریک پذیری ندارد(. | گزینۀ )4(: نادرست اس�ت. دقت کنید که قسمت سر 

میوزین، که غیررشته ای است، همواره چه در حال استراحت و چه در حال انقباض، در البه الی پروتئین های کروی رشته های اکتین قرار دارد. 
13 موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست هستند.151

ب نادرست است. زردپی دو طرف  الف درس�ت اس�ت. هر دو مورد، از نوع بافت پیوندی رش��ته ای با مادۀ زمینه ای و تعداد یاختۀ کم می باش�ند. | 
هر ماهیچه، به دو اس�تخوان مختلف متصل اس�ت تا بتواند با نزدیک کردن آن دو اس�تخوان، باعث حرکت ش�ود )ماهیچۀ دوسر، از باال به کتف و بازو از پایین به زند زیرین 
ج نادرست است. رشته های کالژن و ارتجاعی، قسمتی از مادۀ زمینه ای بافت پیوندی نیستند )یادآوری می کنم که فضای بین یاخته ای شامل  متصل است(. | 
د نادرس�ت است. دقت کنید که با افزایش سن و کاهش فعالیت  رش��ته های پروتئینی و مادۀ زمینه ای اس��ت و خود مادۀ زمینه ای لگیکوپروتئین و مواد معدنی دارد(. | 

یاخته های استخوانی )نه مغز استخوان!(، تراکم بافت استخوانی کم شده و فضای خالی در آن زیاد می شود.
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13 )الف(: خط Z، )ب(: رش�ته های میوزین و )ج(: رشته های اکتین می باشند. تارچه ها، در یاخته های ماهیچه 161

اسکلتی وجود دارند. این یاخته های جانوری، همانند یاخته های کبد، در تولید و ذخیرۀ گلیکوژن مؤثرند )فقط گزینۀ )3( برخالف بقیه 
صحیح است(. 

گزینۀ )1(: طول رشته های اکتین و میوزین، در طی انقباض کاهش نمی یابد بلکه تنها جابه جا می شوند. | گزینۀ )2(: ژن های مرتبط با پروتئین های )ب(، که 
 همان رشته های میوزین هستند ممکن است به همراه اکتین ها، در یاخته هایی که تقسیم می شوند نیز برای ایجاد حلقۀ انقباضی مشاهده شود و فعال شوند )بیان شوند(. | 

گزینۀ )4(: بخش )الف( همان خط Z است که در مجاورت نوار روشن قرار دارد. از طرفی قسمتی از اکتین بخش )ج(، در نوار روشن وجود دارد. 

14 بیش�ترین انرژی ماهیچه، از گلوکز تأمین می ش�ود. در ماهیچه و کبد، با اتصال گلوکزها به هم، 171
طی سنتز آبدهی، تشکیل گلیکوژن ذخیره ای انجام می شود تا در موقع نیاز مصرف شود.

گزینۀ )1(: منظور، کرآتین فس�فات اس�ت که طی واکنش با ADP سبب ایجاد ATP پیش ماده ای )رایج ترین انرژی زیستی( )دوازدهم( و کراتین می شود 
CO2 و آب(. | گزینۀ )2(: در فعالیت های شدید، گلوکز تخمیر می شود. در این شرایط که کمبود اکسیژن وجود دارد، الکتیک اسید تولید می شود که تجمع آن، گرفتگی  )نه 
 ماهیچ�ه ای را ایج�اد می نمای�د ول�ی ای�ن روش برای فعالی�ت ش��دید رخ می دهد در حالی ک�ه برای انقباض�ات طوالین م��دت، ماهیچه ها از اس��یدهای چرب اس�تفاده می کنند 
)گول تارهای تند را نخورید!(. | گزینۀ )3(: گلیکوژن، ذخیرۀ ماهیچه است که به گلوکز تبدیل می شود ولی در کبد )محل تولید اوره( نیز گلیکوژن با اتصال گلوکزها به هم، تولید می شود.

12 موارد )الف( و )ج( درست هستند. 181
الف درس�ت اس�ت. با نزدیک شدن دو خط Z به همدیگر و کوتاه شدن سارکومر، طول بخش تیره ثابت مانده اما طول نوار روشن که دارای بخش هایی 
ب نادرس�ت اس�ت. با برگشت ناقل عصبی به تار عصبی، پیام عصبی متوقف می شود و ماهیچه باید به استراحت  اس�ت که تنها پروتئین اکتین دارند، کاهش می یابد. | 
دربیاید. در این حالت یون های کلس�یم با انتقال فعال و از طریق پمپ به ش�بکۀ آندوپالس�می درون تارها برمی گردند، ولی دقت کنید که س�ؤال در مورد انقباض ماهیچه 
ج درس�ت اس�ت. در ش�کل کتاب واضح اس�ت که ATP به س�مت س�ر میوزین می آید و با اس�تفاده از انرژی ATP، پروتئین های میوزین  اس�ت )نه اس��تراحت(. | 
 تغیی�ر ش�کل می یابن�د و به پروتئین های کروی کوچکی به نام اکتین ها متصل می ش�وند )دقت کنید که رش��تۀ اکتینی تعداد زیادی پروتئین ک��روی کوچک اکتین دارد.( | 
د نادرس�ت اس�ت. توجه داشته باش�ید که برای ایجاد موج الکتریکی )پتانس��یل عمل( در یاخته  های عصبی و یا ماهیچه ای، نیاز اس�ت که ابتدا کانال های دریچه دار 

سدیمی باز شوند. این اتفاق است که پتانسیل عمل را به وجود می آورد و )نه برعکس!(.
14 صفحۀ ارتباطی بین یاخته ای، مخصوص یاخته های ماهیچۀ قلیب است. فقط در ماهیچۀ قلبی، دو ماهیچه همدیگر را تحریک می کنند. در سایر موارد، 191

ماهیچه ها توسط عصب یا هورمون تحریک می شوند مثاًل یاخته های ماهیچۀ صاف رحم توسط هورمون  اکسی توسین تحریک می شوند )یاخته های گرۀ ضربان ساز بخش 
هادی قلب، نخستین تحریک کنندۀ سایر یاخته های ماهیچۀ قلبی هستند(. منظور گزینۀ )4(، ماهیچه های صاف و اسکلتی می باشد که به ترتیب مستقیمًا توسط اعصاب 

خودمختار و پیکری تحریک می شوند.
گزینۀ )1(: ماهیچۀ قلبی و صاف، توس�ط اعصاب خودمختار تحریک می ش�وند. از طرفی دقت کنید که تعداد کمی از یاخته های قلبی دوهس�ته ای هستند 
که در زنان )XX( دارای چهار الل برای تولید عامل انعقادی 8 خون می باشند )هر هسته دوتا(. | گزینۀ )2(: ماهیچه های اسکلتی نیز در انعکاس ها، انقباض غیر ارادی دارند 
که با اعصاب پیکری تحریک می ش�وند. | گزینۀ )3(: برخی یاخته های ماهیچۀ قلبی و هر یاختۀ ماهیچۀ اس�کلتی بیش از یک هس�ته دارند. از طرفی حرکات کرمی از حلق 

به سمت مخرج وجود دارد )در حلق و ابتدای مری این حراکت با عمل ماهیچه های اسلکتی صورت می گیرد(.
14 همۀ موارد نادرس�ت هستند. س�ؤال پیرامون انواع مختلف یاخته های ماهیچه ای در بدن است. این یاخته ها شامل یاخته های ماهیچۀ اسکلتی، قلبی 201

و صاف می باشند. 
الف ماهیچۀ اسکلتی و قلبی، ظاهر مخطط دارند. در بین این دو نوع یاخته ماهیچه ای، فقط ماهیچۀ اسکلتی از به هم پیوستن چند یاخته در دوران جنینی 
ب یاخته های ماهیچه ای که 46 کروموزوم دارند، شامل همۀ یاخته های ماهیچۀ صاف و اغلب یاخته های ماهیچه قلبی )تک هسته ای ها( می شوند.  ایجاد ش�ده اس�ت. | 
ج یاخته های ماهیچۀ  ماهیچ�ۀ صاف برای ش�روع انقب�اض، به تحریک اعصاب خودمختار یا برخی هورمون ها نی�از دارد ولی یاختۀ قلبی خاصیت انقباض ذاتی نی�ز دارد. | 
 اس�کلتی و قلبی، استوانه ای ش�کل هس�تند. یاخته های ماهیچۀ اس�کلتی، برای تأمین انرژی خود عالوه بر گلوکز می توانند از اس�ید چرب و کرآتین فسفات نیز استفاده کنند. | 
د یاخته های ماهیچۀ صاف و قلبی، فقط به صورت غیرارادی منقبض می شوند. عالوه بر این ها، یاختۀ ماهیچه ای اسکلتی هم در هنگام انعکاس ها، به صورت غیرارادی منقبض 

می شوند. پس هر سه نوع یاخته ماهیچه ای تواانیی انقباض غیرارادی را دارند. یاخته ماهیچه اسکلتی برای تولید ATP می توانند کرآتین فسفات را به کرآتین تبدیل کنند.
بافتی که بیش�تر حجم تنۂ اس�تخوان ران انس�ان را پر کرده اس�ت، بافت استخوانی مرتاکم است. این بافت، شامل س�امانه های استوانه ای هاورس است که یک 211 11

مجرای مرکزی و مجاری افقی متعددی دارد. این مجاری عرضی، دارای رگ های خونی هستند.
گزینۀ )2(: بافتی که انتهای برآمده استخوان ران را پر کرده است، بافتی اسفنجی است که در حفرات بین )نه درون( میله ها و صفحات خود، رگ خونی و 
مغز استخوان دارد. این گزینه به دلیل استفاده از کلمۀ درون، نادرست است. | گزینۀ )3(: بافتی که در هنگام پوکی استخوان حفرات بیشتری در آن ایجاد می شود، بافت 
اسفنجی است. بافت اسفنجی، استوانۀ هم مرکز ندارد بلکه شامل میله ها و صفحات استخوانی است. | گزینۀ )4(: بافتی که سطح خارجی سر و تنۀ استخوان ران یک انسان 

را می پوش�اند، بافت پیوندی متراکم و غضروف اس�ت. فقط بافت پیوندی متراکم در س�طح تنۀ اس�تخوان اس�ت که حاوی رگ ها و اعصاب است و با محیط بیرون مرتبط 
است. از طرفی این بافت مجرای خاصی ندارد و فقط از طریق یک سری منافذ اب بیرون مرتبط است.

همۀ موارد درست هستند.221 14
الف در ماهیچۀ دوسر بازوی انسان، عبور فعال یون کلسیم معرف برگشت این یون ها به شبکۀ آندوپالسمی و نشان دهندۀ اپیان انقباض ماهیچه است، پس 
ب در ماهیچۀ دوسر بازوی انسان، در پی عبور غیرفعال سدیم از گیرندۀ ناقل عصبی در غشای یاخته، یک موج تحریکی  اتصال سر میوزین ها به اکتین ها از بین می رود. | 
ج انتقال غیرفعال کلسیم، از غشای نوعی اندامک  از نوع الکتریکی در طول غشا، ایجاد می شود )یادتونه که سدیم همیشه بیرون یاختۀ زیاده و با انتشار میاد تو یاخته؟!(. | 
 )شبکۀ آندوپالسمی( به معنای انتشار کلسیم و آغاز انقباض است. می دانیم با رخداد انقباض، مقداری انرژی )ATP( صرف لغزش میوزین و اکتین بر روی هم می شود. | 
د در ماهیچۀ دوس�ر بازوی انس�ان، در پی جابه جایی رش�ته های اکتین به وس�ط سارکومر، ماهیچه منقبض و کوتاه می ش�ود در نتیجه ساعد دست به سمت باال حرکت 

می کند و فاصلۀ استخوان های ساعد و بازو کم می شود.

(ج) ا�ت�ن

(ب) م�وز�ن

(الف) Zخط B
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B
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13 عوامل�ی مث�ل ماهیچ�ۀ اس�کلتی، رباط، زردپ�ی و کپس�ول مفصلی، س�بب کنار ه�م ماندن 231
اس�تخوان ها در محل مفصل می ش�وند که از بین آن ها فقط رابط ها فاقد گیرندۀ وضعیتی می باش�ند )فصل 2 زیست 

یازدهم یادته !(. 

گزینۀ )1(: مایع مفصلی، یا در تماس با غضروف س�ر دو اس�تخوان اس�ت و یا با پردۀ س�ازندۀ خود 
تماس دارد. این مایع هیچ گاه تماسی با کپسول مفصلی برقرار نمی کند. | گزینۀ )2(: طبق متن کتاب درسی، کپسول 
مفصلی، رباط ها و زردپی ها به کنار هم ماندن اس�تخوان ها کمک می کنند که همه بافت پیوندی رش��ته ای هس�تند 
)پ��س انواع مختلفی از بافت پیوندی نیس��تند (. | گزینۀ )4(: س�طح صیقلی غرضوف و مایع مفصلی س�بب کاهش 

اصطکاک می شود )نه سطح صیقلی استخوان!!(.
14 با توجه به شکل مفصل زانو، کاماًل مشخص است که پردۀ ترشح کنندۀ مایع مفصلی، از باال به غضروف استخوان ران و از پایین به غضروف استخوان 241

درشت نی متصل است و هر غضروف نیز به دو پردۀ ترشح کنندۀ مایع مفصلی متصل است.
گزینۀ )1(: نوعی از اتصال استخوان ها که مایع و کپسول مفصلی ندارد، مفصل اثبت است. در هم فرو رفتن استخوان ها توسط لبه های دندانه دار فقط مربوط 
به جمجمه بود و ش�امل همۀ مفاصل ثابت نمی ش�ود. | گزینۀ )2(: کپس�ول مفصلی، همانند غالف دور هر دس�ته تار ماهیچه ای، از جنس بافت پیوندی متراکم بوده و مادۀ 

زمینه ای کمی )نه زیادی( دارد. | گزینۀ )3(: در همه )نه بیشتر( مفاصل متحرک، سر استخوان توسط نوعی بافت پیوندی )غضروف( پوشیده شده است.
11 فقط مورد )الف( صحیح است. منظور پروتئین های اکتین و میوزین می باشند.251

 | حلق��ۂ انقب��ایض ب�رای تقس�یم سیتوپالس�م ه�ر یاخت�ۀ تقسیم ش�وندۀ جان�وری نق�ش دارن�د.  ای�ن پروتئین ه�ا در ایج�اد  الف درس�ت اس�ت. 
ب نادرست است. بخش روشن هر سارکومر، فاقد میوزین است و فقط اکتین دارد )البته هر پروتئینی در ساختار دوم و سوم خود حاوی پیوند اشتراکی، هیدروژنی و یونی می باشد(. | 
د نادرست است. در انقباض ماهیچه، فقط سر میوزین تغییر شکل  ج نادرس�ت اس�ت. فقط اکتین ها، پروتئین های کروی ریزی هس�تند که به خط Z متصل اند. | 

می یابد و تغییر شکلی در اکتین مشاهده نمی شود.

واحد ساختاری ماهیچه اسکلتی را تار ماهیچه ای می گویند ولی واحد ساختاری هر تار ماهیچه ای را تارچه های آن تشکیل می دهد.
دو نوع رشته پروتئینی اکتین و میوزین که قطر متفاوتی دارند با آرایش خاصی کنار هم قرار گرفته اند و سبب ظاهر مخطط تارچه ها و تارهای ماهیچه ای می شوند.

در یک سارکومر به فاصلۀ بین هر خط Z تا قسمتی که فقط پروتئین های اکتین وجود دارند، بخش یا نوار روشن می گویند. نوار روشن فاقد پروتئین های میوزین می باشد. در 
وسط هر سارکومر به فاصله ای که حاوی کل طول پروتئین های میوزین است که قسمتی از اکتین ها نیز در البه الی آن وجود دارند، نوار یا بخش تیره می گویند.

در بخش تیره سارکومر، پروتئین اکتین و میوزین ولی در بخش های روشن آن فقط پروتئین اکتین تا خط Z وجود دارد.
در وس�ط ه�ر نوار تیره، قس�متی وجود دارد ک�ه فاقد اکتین 
می باشد و فقط دارای بخش وسطی پروتئین میوزین می باشد. 
مش�اهده خواهی�د کرد ک�ه طی انقب�اض ماهیچ�ه، طول این 

قسمت و بخش های روشن هر سارکومر تغییر می کند.
در هر س�ارکومر، دو بخش روش�ن کناری حاوی اکتین و یک 

بخش تیره مرکزی حاوی اکتین و میوزین وجود دارد.
در بخش تیرۀ سارکومر، پروتئین های میوزین )رشته های قطور( در البه الی 
اکتین ها )رش��ته های نازک( قرار گرفته اند. هر میوزین یک بخش به نام دم 
در بخش وسط نوار تیره سارکومر دارد و یک انتها به نام سر به سمت یک خط 
Z دارد. س�رهای میوزین در دو طرف البه الی اکتین ها می باش�ند و با تجزیۀ 

ATP، قدرت اتصال به اکتین ها برای شروع انقباض ماهیچه دارند.

استخوان

استخوان

غضروف

سازهندة پردة

مفصل ما�ع

مفصل �پسول

مفصل حفرة

مفصل ما�ع دالايراي

B

B

C

1 
2 
3 

4 
ت�ره لايروشن

ZZ

(ب)» سالاير�ومر و (الف) مخطط ماه�چه ساختالاير از م��روس�وپ� «تصو�ر

بالف

لايروشن

ت�ره بخش وسط قسمچت
م�باشد. ا�ت�ن فاقد �ه

5 

6 

سر دمبخش

م�وز�ن» مول�ول مختلف «بخشهاي

و خط سمچت Zبه
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13 موارد )الف( و )ب( و )ج( صحیح هستند.11
الف درس�ت اس�ت. افزایش هورمون محرک فوق کلیه، باعث افزایش ترش�ح کورتیزول و تضعیف سیستم ایمنی می شود. در نتیجه عالئم بیماری های 
ب درس�ت اس�ت. کاهش هورمون پاراتیروئیدی، باعث کاهش میزان کلس��یم خون و اخت�الل انعقاد خون و به دنبال آن،  خودایمن�ی مانن�د MS بهبود پیدا می کنند. | 
ج درست است. افزایش نوراپی نفرین، باعث افزایش تعداد ضربان قلب در دقیقه  کم خونی می ش�ود. در این حالت تولید رش�ته های پروتئینی فیبرین کاهش می یابد. | 
د نادرس�ت اس�ت. کاهش کورتیزول، س�بب کاهش میزان گلوکز خون و به دنبال آن، کاهش  و در نتیجه کاهش فاصله بین دو موج R متوالی در نوار قلب می ش�ود. | 
CO2 حاصل از تجزیه گلوکز در تنفس یاخته ای می ش�ود. در نتیجه pH خون افزایش یافته و ترش�ح یون هیدروژن در  گلوکز در دس�ترس یاخته های بدن و کاهش تولید 

کلیه ها کاهش می یابد.
13 مرکز مغزی دارای تأثیرپذیری از مالتونین، مرکز خواب یا همان هیپواتالموس می باشد که برای تنظیم خواب از مالتونین تأثیر می پذیرد. در بیماری 21

دیابت بی مزه اختالل در ترش�ح هورمون ضدادراری ممکن اس�ت به علت اختالل در هیپوتاالموس باش�د )همان طور که می دانیم هورمون ضدادراری در هیپوتاالموس 
تولید می شود( و همچنین یکی از عوارض هر نوع بیماری دیابت، دفع ادرار زیاد است که چنین عارضه ای می تواند در عملکرد هیپوتاالموس که در تنظیم فشار اسمزی بدن 

نقش دارد، اختالل ایجاد کند. 
گزینۀ )1(: در ه�ر دوی ای�ن بیماری ه�ا، ام�کان دف�ع فروکت�وز )نوع��ی مونوس��ااکرید( موج�ود در مای�ع من�ی از طری�ق می�زراه وج�ود خواهد داش�ت. | 
گزینۀ )2(: در هر دوی این بیماری ها، توازن آب و یون های بدن برهم می خورد. همان طور که می دانیم عملکرد رودۀ بزرگ، جذب آب و یون ها است که در صورت اختالل 
در عملک�رد آن نی�ز ام�کان بره�م خوردن توازن آب و یون های موجود در بدن وج�ود دارد. | گزینۀ )4(: در صورتی که میزان نفوذپذیری غش�ای یاخته های کلیوی به آب 
افزایش یابد، به علت افزایش بازجذب آب عالئم بیماری دیابت بی مزه تا حدی کاهش می یابد ولی دقت کنید که در بیماری دیابت ش�یرین، ورود آب به ادرار در جهت 
شیب غلظت و به علت ورود گلوکز به ادرار انجام می شود پس افزایش نفوذپذیری یاخته های کلیوی به آب، باعث بازجذب بیشتر آب و بهبود عالئم بیماری نخواهد شد. 

همچنین در دیابت شیرین، مشکل اصلی، نرسیدن قند به یاخته های بدن و ورود آن به ادرار است و دفع آب، مسئلۀ چندان مهمی نیست.
T4 )هورمون های تیروئیدی( و هم کلس�ی تونین را 31 T3 و  11 فقط مورد )ج( صحیح اس�ت. منظور غدد تیروئید و تیموس هس�تند که تیروئید هم 

، بر روی همۀ یاخته های زندۀ بدن گیرنده دارند ولی کلس�ی تونین فقط در اس��تخوان گیرنده دارد. پس می توان گفت هر هورمون غدۀ تیروئید  T4 T3 و  تولید می کند. 
روی استخوان گیرنده دارد. از طرفی غدۀ تیموس نیز زیر حنجره و در جلوی نای ولی در قفسۀ سینه و در سطحی پایین تر از تیروئید قرار دارد. این غده نیز با تنظیم بلوغ 

لنفوسیت های T در سالمت هر قسمت بدن از جمله استخوان ها مؤثر است.
T4) انجام می دهند )نه همۀ هورمون های تولید شده توسط غدۀ تیروئید! لکسی تونین و هورمون  T3( و  الف این کار را فقط هورمون های تیروئیدی 
د به طور مثال هورمون  کلسی تونین در دفاع  ب هورمون های کلسی تونین و تیموسین در هر نوع بافت بدن گیرنده ندارند. |  تیموسین در این امر دخالتی ندارند(. | 

نقشی ندارد )غده ای که در ایمنی نقش دارد، تیموس است که پشت جناغ است و راه زیادی تا حنجره دارد(.
14 دیابت بی مزه، می تواند به علت اختالل در ترشح هورمون ضدادراری توسط هیپوفیز پسین روی دهد. اما دیابت شیرین ارتباطی با هیپوفیز ندارد.41

گزینۀ )1(: دیابت شیرین نوع 1، نوعی بیماری خود ایمنی است که به علت آسیب به یاخته های ترشح کننده انسولین در جزایر النگرهانس رخ می دهد. 
این آس�یب می تواند توس�ط اختالل در عمل لنفوس�یت ها و س�اخت پروتئین های دفاعی نابه جا و مؤثر بر یاخته های خودی ایجاد شده باشد. چه در دیابت شیرین و چه در 
 دیابت بی مزه، به علت کاهش میزان آب بدن و افزایش فشار اسمزی خون، نورون های هیپوتاالموس تحریک می شوند )می دانیم که مرکز تشنگی در هیپوتاالموس قرار دارد(. | 
گزینۀ )2(: در دیاب�ت ش�یرین همانند افزایش ترش�ح کورتیزول، به عل�ت کاهش پروتئین های ایمنی بدن )مصرف برای تأمین ان��رژی( مقاومت بدن در برابر عوامل 
بیماری زا مانند اس�ترپتوکوکوس نومونیا )عامل س��ینه پهلو( کاهش می یابد. | گزینۀ )3(: اواًل که دیابت نوع 1 نیاز به تزریق انس�ولین دارد. ثانیًا در هر نوع دیابت  شیرین به 
عل�ت تجزیه پروتئین ها )آمینواس��یدها( ب�رای مصرف انرژی، میزان تولید و دفع اوره )فراوان ترین مادۀ آلی دفعی ادرار( افزای�ش می یابد.| گزینۀ )4(: در دیابت بی مزه، 
به علت از دس�ت رفتن آب، فش�ار خون کاهش می یابد. همچنین در کاهش ترش�ح آلدوس�ترون نیز فش�ار خون کاهش می یابد. در نتیجه فعالیت اعصاب سمپاتیک باید 
افزایش یابد تا فشار خون را افزایش دهند. از طرفی تنظیم فشار خون در مغز توسط بصل النخاع و هیپواتالموس رخ می دهد که فقط هیپوتاالموس باالی ساقۀ مغز است.

غدۀ )الف(، برون ریز و )ب(، از نوع درون ریز می باشد. غدد برون ریز، ترشحات خود را به سطح بدن یا به مجاری و حفرات می ریزند مثاًل لوزالمعده آنزیم های 51 11
خود را وارد رودۀ باریک می کند تا مواد غذایی، مورد تجزیۀ بیش�تری قرار بگیرند پس روی عمل اندام دیگری مؤثر اس�ت. از طرفی غدۀ درون ریز نیز با تولید هورمون به 

تنظیم فعالیت سایر اندام ها می پردازد و بر فعالیت آن ها اثر دارد. 
حاصله را وارد خون می کند. | گزینۀ )3(: غدۀ برون ریز، ترش�حات خود را به  CO2 گزینۀ )2(: ه�ر یاخت�ۀ زنده ای که توانایی تنفس یاخته ای هوازی دارد،
بیرون بدن )عرق( یا درون بدن )آنزیم( وارد می کند اما ترشحات غده های درون ریز، به خون وارد می شوند. | گزینۀ )4(: بیشتر یاخته های بدن با مویرگ ها، فاصلۀ بسیار 

کمی در حد 0/02 میلی متر دارند.
13 منظور، هورمون گلوکاگون است که با تجزیۀ گلیکوژن های ذخیره شده در کبد، سبب افزایش قند خون می شود. این هورمون همانند انسولین از لوزالمعده61

ترشح می شود که تولید و ترشح آن ها تحت کنترل هیپوتاالموس و هیپوفیز نمی باشد. این دو هورمون پس از تولید و ترشح به خون از راه سیاهرگ باب به کبد می رسند.
گزینۀ )1(: منظور، هورمون های اپی نفرین و نور  اپی نفرین است که در مرکز غدۀ فوق  کلیه که ساختار عصیب دارد، تولید می شوند. | گزینۀ )2(: آلدوسترون 
س�بب بازجذب س�دیم از کلیه می ش�ود که نقشی در افزایش قند خون ندارد. در مورد قسمت دوم آن دقت کنید که آلدوسترون روی کلیۀ سمت چپ اثر دارد ولی فرض 
قسمت اول سؤال نادرست است. | گزینۀ )4(: کورتیزول، هم در تضعیف سیستم ایمنی، هم در افزایش قند خون برای پاسخ دیرپا به تنش های طوالنی مدت نقش دارد.

تنظیم شیمیایی/فصل چهارم    14پاسخ آزمون
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12 منظور صورت س�ؤال، هورمون مالتونین اس�ت که از غدۀ رومغزی )اپی فیز ( ترش�ح می شود. این غده در مغز گوسفند، در عقب تاالموس ها و در لبۀ 71
پایینی بطن سوم مغزی قرار دارد.

گزینۀ )1(: این غده، درون مغز و نزدیک به دو برجس�تگی بزرگ )نه کوچک!( باالیی از برجس�تگی های چهارگانۀ مغز میانی قرار دارد. | گزینۀ )3(: هورمون 
تیموس�ین، در تمایز لنفوس�یت ها نقش دارد )نه هورمون مالتونین!( | گزینۀ )4(: مرکز ترش�ح آن نیز غدۀ درون ریز اپی فیز با یاخته های متمرکز است )یاخته های پراکندۀ 
درون ریز در اندام هایی مثل کبد و لکیه فعالیت می کنند که عمل اصلیش��ان هورمون س��ازی نیس��ت(. از طرفی این غده از بافت عصبی تش�کیل ش�ده است و فاقد بافت 

پوششی با فضای بین یاخته ای اندک می باشد.
در صورتی که میزان ترش�ح هورمون های تیروئیدی کاهش یابد، میزان فعالیت یاخته های بدن و از جمله خود یاخته های غدۀ تیروئید کاهش می یابد. چون این 81 12

هورمون ها میزان سوخت و ساز یاخته های بدن را تنظیم می کنند.
گزینۀ )1(: ترش�ح هورمون تیموس�ین، باعث تقویت سیستم ایمنی و ترش�ح کورتیزول باعث تضعیف سیستم ایمنی می شود. البته که امکان ترشح این دو 
هورم�ون ب�ه صورت هم زمان وجود دارد. | گزینۀ )3(: تحریک گیرنده های مکانیکی موجود در غدد ش�یری، در اثر مکیدن نوزاد باعث افزایش ترش�ح هورمون پروالکتین 
و اکسی توس�ین می گردد و هورمون های افزایندۀ فش�ار خون می توانند در اثر تحریک گیرنده های مکانیکی فش�ار خون ترش�ح ش�وند. | گزینۀ )4(: تنظیم مقدار هورمون ها، 

عالوه بر مکانیسم بازخوردی، در اثر عوامل عصیب در خارج از دستگاه درون ریز نیز صورت می گیرد )مثل ترشح هورمون های بخش مرکز غده های فوق لکیه(. 
12 موارد )الف( و )ب( صحیح می باشند. 91

ب درست است. اساس  الف درست است. منظور، گربه ها می باشند که پستاندار هستند و اسکلت داخلی آن ها حاوی غضروف و استخوان است. | 
ج نادرس�ت است. قس�مت اول، در مورد زنبور اس�ت که با فرومون، هم گونه های خود  حرکتی در همۀ جانوران مش�ابه اس�ت )قس��مت اول در مورد مارها می باش��د(. | 
 را از وجود ش�کارچی مطلع می کند. پس فرومون ماده ای اس�ت که از یک فرد ترش�ح ش�ده و در فرد یا افراد هم گونه آن س�بب پاس�خ رفتاری می ش�ود )نه شاکر گونه دیگر(. | 
د نادرس�ت اس�ت. منظور س�ؤال، آبش�ش در سخت پوستان اس�ت )فصل 5 دهم( که اس�کلت خارجی آن ها حرکت جانور را محدود می کند البته همراه با رشد جانور، 

اسکلت هم تاحدی بزرگ می شود. دقت کنید که رشد شامل افزایش تعداد یا حجم یاخته ها به صورت یک فرایند دائمی است.
11 در اث�ر پ�رکاری غ�دۀ تیروئید، که در جلوی نای و باالی ترقوه )زیر حنجره در گردن( قرار دارد، با افزایش سوخت وس�از بدن، ذخایر گلیکوژنی کاهش 101

CO2 و در نتیجه فعالیت کربنیک انیدراز زیاد می شود )دقت کنید که غدد پاراتیروئیدی در جلوی نای قرار ندارند(.  می یابد ولی با افزایش تنفس هوازی، مقدار 
گزینۀ )2(: نادرست است. مرکز پردازش اولیۀ اغلب حواس، اتالموس است که در باالی آن غدۀ درون ریز وجود ندارد )هیپوتاالموس در زیر تاالموس است(. | 
گزینۀ )3(: نادرست است. اریتروپویتین، توسط کبد و کلیه ها تولید می شود. از طرفی منظور این عبارت غدۀ فوق کلیه است که افزایش فعالیت هر بخش آن مقدار فشار 

خون را زیاد می کند. | گزینۀ )4(: نادرست است. منظور، بیضه ها می باشند که هورمون تستوسترون آن ها سبب افزایش رشد ماهیچه ها و استخوان ها می شود. 
13 بخ�ش اول، در م�ورد کاه�ش فعالی�ت لوزالمعده در تولید انس�ولین و بیماری دیابت نوع 1 می باش�د که عامل آن اختالل سیس�تم ایمنی و بیماری 111

خودایمنی می باشد.
گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. منظور بخش اول، کم کاری پاراتیروئید و کاهش فعالیت ویتامین D می باش�د ولی پرکاری این غده سبب پوکی استخوان می شود 
 )ن��ه ک��م اکری آن!(. | گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. منظ�ور بخ�ش اول، ک�م کاری تیروئی�د و اختالل در نمو دس�تگاه عصبی مرکزی می باش�د که س�بب کاهش تنفس 
CO2 و ATP می ش�ود. | گزینۀ )4(: درس�ت اس�ت. قس�مت اول، در م�ورد هیپوفیز و هیپوتاالم�وس و هورمون های محرک و آزادکنندۀ آن ها می باش�د  یاخت�ه ای و تولید 
ولی قس�مت دوم در مورد اپی فیز و هورمون مالتونین اس�ت )دقت کنید که هیپوتاالموس که مرکز خواب اس��ت می تواند روی تنظیم ریتم شبانه روزی اثر کند ولی در سؤال 

هورمون مترشحه ذکر شده است(.

14 قسمت اول گزینه، در مورد غدۀ اپی فیز است که هورمون آن در تنظیم سدیم نقشی ایفا نمی کند.121
گزینۀ )1(: در م�ورد اخت�الل در تولی�د هورم�ون پروالکتی��ن صحی�ح اس�ت. | گزینۀ )2(: در م�ورد اث�ر کمب�ود هورمون ه�ای کورتی�زول، آلدوس�ترون 
 و اپی نفری�ن صحی�ح اس�ت )چ��ون آلدوس��ترون و اپی نفری��ن باعث افزایش فش��ار خ��ون می ش��وند و کورتی��زول و اپی نفرین، قند خ��ون را افزای��ش می دهند(. | 
گزینۀ )3(: در مورد اختالل در فعالیت لوزالمعده که اندام هدف هورمون س�کرتین می باش�د، صحیح اس�ت. یادتان هست که هورمون سکرتین از دوازدهه ترشح می شد و 

مسبب تولید بیشتر بیکربنات در لوزالمعده بود.
12 موارد )ب( و )د( صحیح هستند. )الف( غضروف، )ب( غده تیروئید و )ج( نای هستند.131

الف نادرست است. دقت کنید که کلسی تونین مترشحه از تیروئید، برخالف هورمون های 
ب درس�ت اس�ت. در اثر پرکاری غده تیروئید، میزان  ، روی غضروف گیرنده ندارد! |  T4 T3 و  تیروئیدی 
سوخت و ساز یاخته ها و تجزیه گلوکز افزایش یافته و در نتیجه کربن دی اکسید بیشتری نیز تولید می شود. در 
H )فصل 3 زیست دهم صفحۀ اول( خون اسیدی شده و ترشح یون هیدروژن  CO2 3 نتیجه به دلیل افزایش 

ج نادرست است. دقت کنید که صفاق در حفرۀ شکمی است پس الیۀ پیوندی خارجی نای نمی تواند در تماس با صفاق باشد! چون انتهای  در کلیه ها افزایش می یابد. | 
د درست اس�ت. هورمون های تیروئیدی، میزان تجزیه گلوکز و انرژی در  نای، خیلی باالتر از دیافراگم تنفس�ی اس�ت )حفرۀ ش��کمی در زیر دیافراگم تنفسی قرار دارد(. | 

دس�ترس را تنظیم می کنند. همچنین هورمون کورتیزول ترش�ح  ش�ده از بخش قش�ری فوق کلیه نیز در تنظیم قند خون و انرژی در دس�ترس بدن نقش دارد. 
هورمون های محرک فوق کلیه و هورمون های محرک جنس�ی یعنی، FSH و LH، همگی در تولید هورمون های جنس�ی زنان مؤثرند )نقش محرک فوق لکیه در 141 12

تولید هورمون های جنسی در بخش قشری این غده را فراموش نکنید(.

گزینۀ )1(: غ�دۀ تیم�وس، توس�ط هورمون تیموس��ین خود به بلوغ یا متایز برخی لنفوس�یت ها کم�ک می کند نه س��اخت آن ه��ا! | گزینۀ )3(: هورمون های 
کلس�ی تونین و پاراتیروئیدی، در تنظیم کلس�یم مؤثرند که کلسی تونین روی کلیه ها گیرنده ندارد. | گزینۀ )4(: هورمون ضدادراری، بر کلیه ها ولی هورمون اکسی توسین بر 

ماهیچۂ صاف رحم و پستان مؤثر است.
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11 هورم�ون ترش�ح ش�ده از یاخته ه�ای درون ری�ز مع�ده )نواحی مجاور پیلور( گاس��رتین اس�ت. ای�ن هورم�ون همچنین باع�ث افزایش تولی�د HCl از60151
، خون خاصی�ت قلیایی پیدا می کند. پس pH خون س�یاهرگی  H +   یاخته ه�ای کن�اری می ش�ود. ای�ن یاخته یون هیدروژن م�ورد نظر خود را از خون می گی�رد. با کاهش 
بیش�تر می ش�ود چون یاخته ها مواد خود را از خون می گیرند. از طرفی نتیجۀ تولید بیش از حد اس�ید معده، آس�یب به مخاط معده اس�ت و قدرت دفاعی آن را در برابر 

میکروب ها کاهش می دهد. 
گزینۀ )2(: هورمون مترشحه از کبد، هورمون اریرتوپویتین است که موجب می شود هماتوکریت خون بیشتر شود. این هورمون باعث تنظیم تولید گویچۀ 
، آهن و فولیک اسید الزم است و مصرف آن افزایش می یابد. | گزینۀ )3(: بخش قشری  B12 قرمز می شود و تولید آن را افزایش می دهد. برای تولید گویچۀ قرمز، ویتامین 
فوق کلیه، با افزایش ترش�ح کورتیزول س�بب تجزیۀ پروتئین ها و تضعیف سیس�تم ایمنی می ش�ود که نتیجۀ آن می تواند کاهش دیاپدز )تراگذری( بیگانه خوارهای خون 
)نوتروفیل و مونوسیت( شود ولی توجه کنید که بخش قشری، هورمون آلدوسترون نیز ترشح می کند که در نهایت به دنبال بازجذب سدیم، موجب باز جذب آب و کاهش 
، هورمون های تیروئیدی )که در س��اختار خود ید هم دارند( می باش�ند. این  T4 T3 و  تحری�ک گیرنده ه�ای کشش�ی )از ن��وع ماکنیکی( می ش�وند. | گزینۀ )4(: هورمون ه�ای 
 هورمون ه�ا باع�ث افزای�ش سوخت وس�از در یاخته ه�ا )از جمله یاخته های اس��تخوانی( می ش�ود که ب�ه دنبال آن کربن دی اکس�ید بیش�تری تولید می ش�ود. برای حمل 

کربن دی اکسید به صورت یون بیکربنات، فعالیت آنزیم کربنیک انیدراز الزم است و فعالیت این آنزیم افزایش پیدا می کند.
12 موارد )الف( و )ب( صحیح هستند.161

الف درس�ت اس�ت. منظور، هورمون اپراتیروئیدی اس�ت که به کمک ویتامین D در روده به جذب کلس�یم می پردازد ولی چین های روده فقط الیه های 
ج نادرست است. آلدوسترون به بازجذب  ب درست است. منظور، انیژک ها می باشند که کاماًل در شش ها قرار دارند. |  مخاطی و زیرمخاطی دارند )نه صفاق(. | 
د نادرست است. منظور  س�دیم می پردازد )نه پتاس��یم( عالوه بر این، اندامی که بازجذب س�دیم را انجام می دهد، کلیه اس�ت و ارتباطی به هورمون کورتیزول ندارد. | 
هورمون ضدادراری است که روی کلیه ها اثر می گذارد. از طرفی می دانیم که کلیه ها با تولید هورمون اریتروپویتین و اثر بر مغز استخوان، در تنظیم مقدار گویچه های قرمز 

و در نتیجه بخش هماتوکریتی خون مؤثرند.
12 )الف( بخش قشری و )ب( بخش مرکزی فوق کلیه هستند.171

گزینۀ )1(: هورمون های اپی نفرین و نوراپی نفرین، باعث افزایش فش�ار خون )فش��ار وارده به دیوارۀ رگ ها( 
همانن�د افزای�ش قند خون می ش�وند. اما در بخش قش�ری ف�وق کلیه، هورمون آلدوس�ترون باعث افزایش فش�ار خون و 
 کورتی�زول باع�ث افزایش قند خون می ش�ود )پس در بخش قش��ری، هر هورمون یکی از دو فعالی��ت فوق را دارد(. | 
گزینۀ )2(: اپی نفرین و نوراپی نفرین، باعث باز شدن انیژک ها می شوند. در نتیجه حجم هوا را در این مجاری فاقد غضروف زیاد 
 می کند به یاد دارید که انتهای بخش هادی تنفسی، نایژک می باشد و ابتدای بخش مبادله ای آن نیز نایژک مبادله ای قرار دارد. | 

 گزینۀ )3(: اپی نفرین و نوراپی نفریِن مرکز فوق کلیه همانند هورمون های بخش قشری، در پاسخ به تنش ها مؤثرند ولی کاهش سدیم ادرار فقط وظیفۀ آلدوسترون بخش قشری است. | 
 گزینۀ )4(: اپی نفرین و نوراپی نفرین، باعث افزایش فش�ار خون می ش�وند. همچنین آلدوس�ترون نیز با افزایش بازجذب س�دیم و آب، فش�ار خون را افزایش می دهد پس 

همگی می توانند منجر به ایجاد خیز یا ادم در بافت ها شوند.
کورتیزول، برای ارائۀ پاس�خ دیراپ به تنش های طوالنی مدت بر قند خون می افزاید و در درازمدت می تواند باعث تضعیف سیس�تم ایمنی و کاهش فعالیت همۀ 181 13

یاخته های مؤثر بر آن از جمله لنفوسیت ها شود.
گزینۀ )1(: جای خالی اول، کلس�ی تونین را معرفی می کند. جای خالی های بعدی مربوط به هورمون های مترش�حه از غدد پاراتیروئید هس�تند، برداش�ت 
 کلس�یم از اس�تخوان، تأثیر هورمون پاراتیروئیدی اس�ت. | گزینۀ )2(: در س�ن رش�د، تستوسترون س�بب افزایش اندازۀ ماهیچه ها و استخوان ها می ش�ود )نه اکهش!(. | 
گزینۀ )4(: هیپوفیز، س�ه بخش پیش�ین، میانی و پس�ین دارد اما این مورد می تواند مربوط به هورمون های ضدادراری، پروالکتین و آلدوسترون باشد که باعث تنظیم حجم 

ادرار می شوند اما قطر نایژک ها را تغییر نمی دهند.
13 منظور سؤال، هیپوفیز است که در کف استخوانی از جمجمه قرار گرفته است.191

گزینۀ )1(: جمجم�ه در بخ�ش محوری اس�کلت طبقه بندی می ش�ود که در ح�رکات بدن نقش کم�ی دارد. | گزینۀ )2(: این م�ورد، ویژگی هیپواتالموس 
 است )نه هیپوفیز!(. | گزینۀ )3(: استخوان های جمجمه، به بیرونی ترین و قطورترین الیۀ مننژ متصل هستند و لبه های دندانه دار آن ها در محل مفاصل در هم فرو رفته اند. | 

گزینۀ )4(: سامانۀ لیمبیک، با قشر مخ، هیپوتاالموس و تاالموس در ارتباط است ولی با هیپوفیز در ارتباط نیست. 

11 پیک های ش�یمیایی مترش�حه از دستگاه گوارش، ش�امل گاسترین، س�کرتین، اریتروپویتین )کبد(، انسولین و گلوکاگون هس�تند )کبد و پانکراس را به 201
عنوان اندام های گوارشی فراموش نکنید(. 

گزینۀ )1(: پی�ک ش�یمیایی دورب�ردی ک�ه فق��ط روی لوزاملع��ده اثر دارد، همان س��کرتین اس�ت )چون انس��ولین روی هم��ۀ یاخته ها مؤثر اس��ت(. این 
 هورم�ون همانن�د گاس�ترین مؤثر بر گوارش پروتئین ها می باش�د. س�کرتین از رودۀ باریک ترش�ح می ش�ود و با اث�ر بر لوزالمعده، مق�دار بیکربنات موج�ود در رودۀ باریک 
 را افزای�ش می ده�د. در نتیج�ه محی�ط رودۀ باری�ک خنث�ی یا کمی قلیایی ش�ده و برای اث�ر پروتئازهای لوزالمعده مناس�ب می ش�ود. از طرفی گاس�ترین با اث�ر بر معده،

  مق�دار اس�ید مع�ده و پپس�ینوژن را زیاد می کند. پپس�ینوژن با تبدیل ش�دن به پپس�ین در گوارش پروتئین ها مؤث�ر اس�ت. | گزینۀ )2(: هورمون انس��ولین ، بر یاخته های 
 ب�دن ب�رای جذب بهتر گلوکز مؤثر اس�ت. انس�ولین موجب افزای�ش )نه اکهش( ذخایر یاخته ها می ش�ود. در حقیقت انس�ولین باعث ورود گلوکز ب�ه یاخته ها و کاهش 
 قن�د خ�ون می ش�ود و از طرفی مق�دار تولید گلیکوژن ذخیره ای را در کبد و ماهیچه ها زیاد می کند. | گزینۀ )3(: هورمون گاس��رتین، هورمونی اس�ت که فقط روی یاخته های

 غ��دد مع�ده مؤث�ر اس�ت. ای�ن هورمون باع�ث افزایش اس�ید معده و آنزیم پپس�ینوژن می ش�ود و نقش�ی در افزایش ترش�حات قلیایی ندارد بلکه ترش�ح مواد اس�یدی را 

بیش�تر می کند. | گزینۀ )4(: گلوکاگون، مقدار تجزیه گلیکوژن را زیاد می کند. این هورمون وارد خون می ش�ود و وارد مجرای مش�ترک با صفرا نمی ش�ود. چون این مجرا به 
محیط روده وارد می شود )نه خون!(.
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13 هورمون رش�د، س�بب رشد طولی اس�تخوان های دراز می ش�ود. این هورمون س�بب افزایش تقس��یم یاخته ها و در نتیجه افزایش فعالیت دنابسپاراز 211
)سازنده پیوند فسفودی استر( می شود.

گزینۀ )1(: هورمون های رشد، تیروئیدی، انسولین، کلسی تونین، پاراتیروئیدی و هورمون های جنسی روی استخوان ها گیرنده دارند. انسولین و هورمون های 
جنس�ی از نواح�ی زی�ر دیافراگم تنفس�ی به خون ترش�ح می ش�وند. | گزینۀ )2(: آلدوس�ترون، از طریق افزایش حجم خون، فش�ار خ�ون را افزایش می دهد ام�ا اپی نفرین و 
نوراپی نفرین الزامًا به این روش فش�ار خون را افزایش نمی دهند و می توانند روی قطر رگ ها و نیروی انقباضی قلب نیز تأثیر بگذارند. | گزینۀ )4(: هورمون های گلوکاگون، 
کورتیزول، اپی نفرین و نوراپی نفرین، طبق متن کتاب درسی، قند خون را افزایش می دهند. دقت کنید که ترشح گلوکاگون تحت کنترل هیپوتاالموس و هیپوفیز نیست زیرا 

برای پانکراس هورمون محرک مغزی نداریم. 
11 فقط عبارت )د( صحیح است چون هورمون های تیروئیدی، تجزیه گلوکز را در یاخته های بدن افزایش می دهند. تجزیه هوازی گلوکز به تولید کربن 221

دی اکسید منجر می شود. افزایش تولید کربن دی اکسید به افزایش فعالیت آنزیم کربنیک انیدراز موجود در گویچۀ قرمز منجر می شود و سپس بیکربنات تولید شده در 
گویچۀ قرمز )خون بهر( وارد خوناب می شود )دلیل درستی عبارت د(.

الف نادرس�ت اس�ت. هر ترکیبی که از انتهای آکس�ون، اگزوسیتوز می شود، لزومًا پیک کوتاه برد نیست و می تواند هورمون باشد. هورمون برخالف ناقل عصبی،   
ب نادرس�ت اس�ت. غدد درون ریز، عالوه  بر اینکه هورمون را به خون ترش�ح می کنند، یاخته هایش�ان مواد دفعی مثل کربن دی اکس�ید و ...   عمل س�ریع و عمر کوتاهی ندارد. | 
ج نادرست است. پیک های شیمیایی کوتاه برد، پس از خروج از یاخته، برای  را به خون آزاد می کنند. پس هر ترکیبی که از این یاخته ها به خون می ریزد، لزومًا هورمون نیست. | 

ورود به محیط داخلی، ابتدا وارد آب میان بافتی می شوند. 
14 در اثر افزایش ترشح انسولین، سوخت و ساز یاخته های ماهیچه ای باال می رود تا گلوکز وارد ماهیچه شده و در صورت نیاز مصرف شود و یا به گلیکوژن 231

تبدیل شده و ذخیره شود که همۀ این موارد جزئی از سوخت وساز هستند.
گزینۀ )1(: در اثر افزایش مقدار گلیکوژن در ماهیچه ها، گلوکز خون کم ش�ده و مقدار ترش�ح هورمون انس�ولین کاهش می یابد. چون هورمون انس�ولین، 
گلیکوژن کبد و ماهیچه ها را افزایش می دهد و هنگامی هورمون انس�ولین افزایش می یابد که گلیکوژن ذخیره ای در ماهیچه ها کم باش�د. | گزینۀ )2(: در اثر افزایش نسبت 
ADP ب�ه ATP، تولی�د و مصرف هورمون های تیروئی��دی )نه پاراتیروئیدی( افزایش می یابد. | گزینۀ )3(: در اثر افزایش هورمون محرک تیروئید، حجم غدۀ تیروئید زیاد 
می شود. این گزینه برعکس این موضوع را گفته است البته ممکن است پس از این پاسخ، نیازهای بدن برطرف شود و در اثر بازخورد منفی، مقدار هورمون محرک کاهش 

بیابد )به هرحال افزایشی در اکر نخواهد بود(. خالصه اینکه افزایش هورمون محرک تیروئید باعث بزرگی این غده و بیماری گواتر می شود.
12 موارد )الف( و )د( صحیح هستند.241

الف درس�ت اس�ت. نوعی هورمون مترشحه از هیپوفیز پیشین )بزرگ ترین قس��مت هیپوفیز(، یعنی هورمون محرک فوق کلیه، به طور مستقیم  بر تولید و 
ب نادرس�ت اس�ت. نوعی هورمون مترش�حه از هیپوفیز پس��ین مدنظر اس�ت. دقت کنید که  ترش�ح نوعی هورمون افزایش دهنده قند خون یعنی کورتیزول اثر دارد. | 
اکسی توس�ین به طور مس�تقیم  با اثر بر ماهیچه های صاف غدد ش�یری، بر ترش�ح و خروج ش�یر از این غدد تأثیر دارد ولی تولید و ترشح ش�یر به درون غدد شیری، وظیفۀ 
ج نادرست است. هورمون ترشح شده از هیپوتاالموس، یعنی هورمون آزادکننده با اثر بر هورمون محرک جنسی  هورمون پروالکتین مترشحه از هیپوفیز پیشین است. | 
در هیپوفیز پیش�ین،  بر تولید و ترش�ح هورمون مؤثر  بر صفات ثانویه جنس�ی در مردان )تستوسترون( اثر دارد. استفاده از کلمۀ به طور مستقیم موجب نادرستی این عبارت 
د درست است. نوعی هورمون مترشحه از تیروئید مدنظر است. دقت کنید که تیموس  ش�ده اس�ت )در حقیقت بین آن ها هورمون محرک هیپوفیزی وجود دارد(. | 
هم در جلوی نای واقع است ولی درون قفسۀ سینه قرار دارد و غدد پاراتیروئید نیز پشت تیروئید و در سطح جانبی نای هستند. بریم سر وقت سؤال! در عبارت )د( اگر 
T4 در نظر بگیریم، می توانند روی ترشح هورمون  محرک خود )هورمون محرک تیروئیدی( در هیپوفیز پیشین اثر کنند.  T3 و  منظور را هورمون های یددار تیروئیدی یعنی 

حتمًا به یاد دارید که هیپوفیز پیشین محل ترشح هورمون رشد می باشد.
A 12: کبد، B: معده، C: پانکراس، D: رودۀ باریک را نشان می دهد.251

گزینۀ )1(: هورم�ون انس�ولین مترش�حه از پانکراس، همانن�د اریتروپویتین مترش�حه از کبد، در 
استخوان ها گیرنده دارد )چون مغز استخوان در استخوان قرار دارد ولی اریتروپویتین روی یاختۀ مغز استخوان 

مؤث��ر اس��ت نه یاختۀ اس��تخوانی!(. | گزینۀ )2(: دقت کنید! س�کرتین مترش�حه از دوازدهه )بخ��ش ابتدایی رودۀ 
باری��ک(، باع�ث افزایش ترش�ح بیکربن��ات از پانکراس می ش�ود )ن��ه آنزیم!(. | گزینۀ )3(: گاس�ترین مترش�حه از 
 مع�ده، روی خ�ود معده اثر می گ�ذارد اما دقت کنید طبق کتاب درس�ی، همۀ هورمون ها پیک دوربرد هس�تند. | 
گزینۀ )4(: هیپوفی�ز و هیپوتاالم�وس، هورمون�ی ب�رای تأثیر بر پانکراس ندارن�د اما از طریق هورم�ون آزادکننده و 
مهارکنن�ده هیپوتاالموس�ی و اثر آن ها روی ترش�ح هورمون محرک ف�وق کلیه، بر فعالیت غده ف�وق کلیه مؤثرند. 
انس�ولین )اکهندۀ قند خون( و گلوکاگون )افزایندۀ قند خون( از پانکراس و کورتیزول )افزایندۀ قند خون( از قش�ر 

فوق کلیه ترشح می شوند.
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13 در الی�ۀ خارج�ی پوس�ت نیز در بین یاخته ه�ای آن، می توان یاخته هایی بیگانه خوار از قبیل یاخته های دندریتی را مش�اهده ک�رد که یاخته های بافت 11
پیوندی حساب می شوند. الیۀ زیرین هم که کاًل بافتی پیوندی است.

گزینۀ )1(: پوس�ت، ع�الوه ب�ر جلوگیری از ورود میکروب ، با ترش�ح موادی مثل چربی و عرق و مخاط با ترش�ح آنزیم لیزوزی�م در خط اول نقش دارند و 
می توانند عوامل بیگانه را نابود کنند. به طور کلی، خط اول دفاعی، س�دی ورود ممنوع اس�ت و مانع ورود عوامل بیگانه می ش�ود. | گزینۀ )2(: دقت کنید که هر دو الیۀ 
بیرونی و درونی پوست، در جلوگیری از ورود میکروب ها به بدن نقش دارند ولی رشته های پیوندی، فقط در الیۀ درونی آن وجود دارند. | گزینۀ )4(: در الیۀ درونی، غدد 

وجود دارد که دارای بافت پوششی هستند و فضای بین یاخته ای اندکی دارند.
12 منظور صورت سؤال، آنزیم لیزوزیم است که به طور کلی در عرق، اشک و مادۀ مخاطی مثل بزاق وجود دارد. حاال باید دنبال گزینه ای بگردیم که 21

فقط در مورد ییک از این ترشحات بیان شده است.گزینۀ )2( جواب است چون ترشح بزاق و اشک می تواند تحت کنترل پل مغزی یعنی مرکز تنظیم مدت زمان دم باشد 
ولی ترشح عرق به آن ربطی ندارد. )منظور از آن یکی، لیزوزیم موجود در عرق می باشد.(

گزینۀ )1(: دربارۀ همۂ این موارد صحیح است چون همگی، از بافت پوششی ترشح می شوند که روی غشای پایه قرار دارد. )منظور این گزینه غشای پایه 
بوده اس��ت.( | گزینۀ )3(: لیزوزیم، در از بین بردن بس��یاری از ابکرتی های بیماری زا نقش دارد )نه هر عامل بیماری زا(. | گزینۀ )4(: این ویژگی را هیچ کدام ندارند! چون 

یاخته های ترشح کنندۀ آن ها جزء یاخته های دستگاه ایمنی نیستند.
عبارات )ج( و )د( نادرس�ت هس�تند. صورت سؤال در 31 12

م�ورد روش های اثرگذاری اپدتن ها می باش�د. اتص�ال پادتن ها به 
آنتی ژن، باعث غیرفعال شدن آن ها به روش های مختلف می شود 
ک�ه در هیچ ک�دام از این روش ه�ا، پروتئین های مکم�ل به جایگاه 
اتصال آنیت ژن پادتن متصل نمی ش�وند. اگر با دقت ش�کل مقابل 

را ببینید، متوجه می ش�وید که پادتن های Yمانند، از قس�مت دم 
خ�ود که جایگاه آنتی ژن ندارن�د، می توانند به پروتئین های مکمل 
وصل شوند و در نهایت سبب نابودی باکتری یا هر عامل غشادار 
زندۀ دیگری می شوند. در مورد )د( هم دقت کنید که آنزیم مرگ 
برنامه ریزی شده، برای فعالیت پرفورین ها و لنفوسیت T می باشد 

.)!B نه نوع(
الف خنیث س��ازی وی�روس )عام��ل غیرزنده( یا 
باکت�ری )عامل زنده(، بع�د از اتصال پادتن ها ب�ه آن ها می تواند 
باعث فعالیت بیش�تر خط دوم دفاعی مث�ل بیگانه خوارها از نوع 
ب اگ�ر به ش�کل دق�ت کنی�د، متوجه  درش�ت خوار ش�ود. | 
می ش�وید که برای رسوب دادن آنتی ژن های محلول، دو پادتن به 

یک آنتی ژن متصل می شوند. 
13 ائوزینوفیل ها هستۀ دوقسمتی دارند که بیگانه خواری ندارند بلکه با ریختن مواد درون دانه های درشت روشن خود روی انگل با آن ها مبارزه می کنند. 41

بازوفیل نیز هس�تۀ دوقس�متی دارد و بیگانه خواری ندارد. این یاخته ها با ترش�ح هیستامین و هپارین از دانه های تیره، وظایف خود را انجام می دهند. دقت کنید که این دو 
نوع یاخته، در دانه هایشان برخالف نوتروفیل، حمل مواد دفاعی زیادی دارند.

گزینۀ )1(: گویچه های قرمز، مونوسیت ها و لنفوسیت ها سیتوپالسم بدون دانه دارند ولی فقط لنفوسیت ها و مونوسیت ها برای دفاع به یاختۀ دیگری مثل 
خاطره ها، درشت خوار و … تبدیل می شوند. از طرفی گویچۀ قرمز اصاًل یاختۀ دفاعی نیست. | گزینۀ )2(: لنفوسیت ها، که هستۀ تکی گرد یا بیضی دارند که نوع کشندۀ 
طبیعی آن ها نوعی یاختۀ دفاع غیراختصاصی اس�ت و روی انواع میکروب ها می تواند پرفورین ترش�ح کند. | گزینۀ )4(: ائوزینوفیل ها و نوتروفیل ها، دانۀ روش��ن دارند ولی 

فقط نوتروفیل ها، نیروی واکنش رسیع نامیده می شوند و در التهاب نقش دارند.
12 عبارت مورد نظر نادرست است چون مثاًل آب ریزش بینی در حساسیت دیده می شود ولی در التهاب کف پا که آب ریزش بینی دیده نمی شود. پس 51

باید دنبال گزینۀ صحیح بگردیم که گزینۀ )2( درس�ت اس�ت. در هنگام التهاب، با ورود میکروب ها به بدن، عالوه بر افزایش دمای آن موضع، در صورت رس�یدن برخی 
ترشحات آن ها به هیپوتاالموس، تب نیز ممکن است صورت بگیرد که سبب افزایش دمای کل بدن می شود.

گزینۀ )1(: ب�رای رد ای�ن گزین�ه کافی اس�ت دق�ت کنید به طور مثال ممکن اس�ت میکروب های�ی از طریق غذا یا مج�اری نیز وارد ش�وند! ولی در دمای 
 ب�دن تغیی�ر ایج�اد نکنند. | گزینۀ )3(: دقت کنید در تب، یاخته های غیرخودی )میکروب ها( با ترش�حات خود باعث افزایش دمای بدن توس�ط هیپوتاالموس می ش�وند. | 
گزینۀ )4(: این گزینه در مورد نقش هیپواتالموس در افزایش دمای بدن )تب( برای کاهش فعالیت میکروب ها می باشد ولی رابط بین دو قسمت، در مورد اتالموس است 

)ما یک هیپوتاالموس بیشتر نداریم!(.
موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست هستند. شکل، ترشح پرفورین و آنزیم مرگ برنامه ریزی شده را نشان می دهد که ویژۀ لنفوسیت کشندۀ طبیعی و T می باشد.61 13

الف درس�ت اس�ت. منظور لنفوس�یت T و کش�ندۀ طبیعی اس�ت که عالوه بر دیاپدز )تراگذری( هر دو توانایی تولید اینترفرون نوع 1 و 2 را دارند. | 
ج  نادرست است. یاختۀ  ب نادرست است. دقت کنید که در بین کارهای دفاعی بدن، اینترفرون نوع 1 برخالف سایر موارد سبب افزایش بیگانه خواری نمی شود. | 
د نادرست است. در این ریزکیسه، پرفورین و آنزیم  فاقد گیرندۀ آنتی ژنی در دفاع اختصاصی، پالمسوس��یت اس�ت که آنزیم مرگ برنامه ریزی ش�ده ترشح نمی کند. | 

مرگ برنامه ریزی شده وجود دارد که پرفورین در غشای یاختۀ هدف منفذ ایجاد می کند تا آنزیم از راه آن منفذ، به یاختۀ هدف وارد شود.

ایمنی/فصل پنجم    15پاسخ آزمون
یازدهم

اپنزدهم
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C
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14 لنفوس�یت های T، در برخورد با یاختۀ خودی س�رطانی، آلوده به ویروس و یا بافت پیوند ش�ده تحریک می ش�وند ولی لنفوس�یت B، در برخورد با 71
میکروب یا آنتی ژن محلول آن فعال می ش�ود. از طرفی، عبارت »نوع خایص« در متن این س�ؤال باعث ش�ده اس�ت که به لنفوسیت کش�ندۀ طبیعی فکر نکنید! پس منظور 
صورت س�ؤال لنفوس��یت های T اس�ت. همان طور که می دانید، این یاخته ها در این فعالیت اختصایص، ابتدا باید در چرخۀ یاخته ای به لنفوس�یت عمل کننده )T کشنده( و 
G1 وارد S شده و همانندسازی دنا کنند. همان طور که در فصل اول دوازدهم آموختید، قبل از شروع همانندسازی،  خاطره تبدیل شوند. پس برای تقسیم باید از مرحلۀ 

باید عالوه بر باز شدن پیچ وتاب فامینه، هیستون ها از دنا جدا شوند و نوکلئوزوم ها از بین بروند. 
گزینۀ )1(: این ویژگی، مربوط به لنفوسیت های B است که در برخورد آنتی ژن به گیرنده های اپدتین خود به سرعت تکثیر می شوند تا پادتن Yمانند بسازند. | 
گزینۀ )2(: اینترفرون نوع 2 در مبارزه با یاخته های س�رطانی، از لنفوس�یت T و به صورت دفاع غیراختصایص ترش�ح می شود، پس در ریبوزوم های روی شبکۀ آندوپالسمی 
تولید ش�ده اند )نه آزاد در سیتوپالس��م!(. | گزینۀ )3(: این یاخته ها، از نیروهای دفاع اختصایص بوده و در این فعالیت ذکر ش�ده، فقط در سومین خط دفاع نقش دارند، چون 
در متن س�ؤال ذکر کرده اس�ت که اب نوع خایص از یاخته ها تحریک ش�ده اند. البته پس از فعالیت آن ها در نهایت درش�ت خوارها به بیگانه خواری می پردازند ولی در س�ؤال 

موردی را خواسته است که سریع تر اتفاق می افتد.

دقت کنید که لنفوسیت های کشندۀ طبیعی، در خط دوم دفاعی به صورت غیراختصایص نقش دارند و در برخورد با هر نوع یاختۀ خودی یا غیرعادی شده ای، 
پاسخ ایمنی ایجاد می کنند ولی لنفوسیت های T ،B، یاختۀ پادتن ساز )لنفوسیت عمل کننده( و لنفوسیت های خاطره ، در خط سوم یا دفاع اختصاصی فعال هستند.

11 یاخته ای که در بیماری الهتایب نقرس، پیک ش�یمیایی غیرهیس��تامیین ترش�ح می کند، یاخته های سنگ فرش�ی دیوارۀ مویرگ و درشت خوارهای بافت 81
پیوندی می باشد. از طرفی اینترفرون نوع 2 از لنفوسیت های T سالم در مقابله با یاختۀ سرطانی تولید می شود. پس هر دو نوع این یاخته ها سامل یم ابشند.

گزینۀ )2(: پرفورین را، لنفوسیت T سامل اما اینترفرون نوع 1 را یاختۀ آلوده به ویروس که غیرسالم است، تولید می کند )یادتونه که اینترفرون نوع 1 روی 
یاخته های س��الم و آلوده اثر می کرد؟!(. | گزینۀ )3(: یاختۀ آلوده به ویروس، نوعی یاختۀ آس�یب دیده به حساب می آید که اینترفرون نوع 1 می سازد، اما ماستوسیت ها و 

بازوفیل ها که در حساسیت )نه التهاب( هیستامین ترشح می کنند، سالم هستند. 
ماستوسیتی که آزاد کردن هیستامین را در التهاب انجام می دهد، آسیب دیده است ولی ماستوسیتی که در حساسیت، هیستامین می سازد، سالم است.

گزینۀ )4(: از فصل 4 زیس�ت دهم به یاد دارید که آنزیم پروترومبیناز که پیش مادۀ فعالیت آن، پروترومبین اس�ت، توس�ط بافت ها و گرده های آسیب دیده ترشح می شود. 
و در فصل 9 زیست یازدهم نیز می خوانید که سالیسیلیک اسید که نوعی تنظیم کنندۀ رشد است، را یاختۀ آلوده رها می کند.

فقط مورد )ج( صحیح است. در خط اول دفاعی، ترشحات حاوی اسید چرب، همان مادۀ چربی حاصل از غدد سطح پوست بوده که در تماس با الیۀ خارجی مرده 91 11
از اپیدرم می باشند. اسیدهای چرب آن ها برای زندگی میکروب ها مناسب نیست.

ب نادرست است. آنزیم لیزوزیم  الف نادرس�ت اس�ت. اس�یدهای چرب پوست برخالف اسید معده، در س�طح بخش�ی به نام مخاط قرار ندارند. | 
د  نادرست است. مخاط مژک دار، ترشحاتی حاوی آنزیم لیزوزیم می سازد  منظور این عبارت است که عالوه بر پوست و الیه های مخاطی، در اشک نیز دیده می شود. | 

ولی اسید از بین برندۀ میکروب، ویژۀ معده می باشد که مخاط آن فاقد مژک است.
12 لنفوس�یت های اولیه دفاع اختصاصی، از نوع B و T هس�تند که همگی در مغز قرمز اس��تخوان، تولید می ش�وند. لنفوسیت B در همان مغز استخوان 101

بالغ شده که در برخورد با میکروب، پس از ایجاد یاختۀ پادتن ساز، در نهایت به کمک پادتن، می تواند سبب فعال کردن پروتئین های مکمل شود. این پروتئین های مکمل، 
با ایجاد منافذ در غش�ای میکروب، س�بب مرگ یاخته ای آن ها می ش�وند. البته این پروتئین ها نیز در نهایت باعث افزایش فعالیت بیگانه خوارها می شوند )یادتون باشه که 

لنفوسیت های T نیز با ترشح پرفورین سبب افزایش فعالیت بیاگنه خوارها می شوند (.

گزینۀ )1(: لنفوس�یت های B، پ�س از س�اخت، ابت�دا در هم�ان مغز اس��تخوان بالغ ش�ده و س�پس وارد خ�ون به عنوان باف�ت پیوندی مایع می ش�وند. | 
گزینۀ )3(: لنفوس�یت های T، به صورت نابالغ از مغز اس�تخوان و از طریق مویرگ ها وارد خون می ش�وند تا برای بلوغ به تیموس بروند. اگر از فصل 4 زیس�ت دهم به یاد 
داشته باشید، مجرای لنفی قطور سمت چپ که فاقد گرۀ لنفی می باشد، از زیر قلب و تیموس عبور می کند. | گزینۀ )4(: لنفوسیت های B و T خاطره یا لنفوسیت های فعال 
)T کشنده یا پالسموسیت( در مغز استخوان ساخته نمی شوند بلکه ممکن است در اثر برخورد با میکروب در هر جای بدن ساخته شده باشند ولی سؤال در مورد لنفوسیت های 
B و T اولیه است که همگی در مغز قرمز استخوان تولید می شوند )حتماً یادتونه که مجرای هاورس برخالف مجرای بین حفرات اسفنجی فاقد مغز استخوان می باشد(.

فق�ط م�ورد )د( صحیح اس�ت. اص�اًل کار اینترفرون نوع 2 این اس�ت که با یاخته های س�رطانی مبارزه کند. این ن�وع اینترفرون از یاخته های کش�ندۀ طبیعی و 111 11
لنفوسیت های T ترشح می شوند و درشت خوارها را فعال می کنند.

ب هر دو نوع اینترفرون ها، می توانند از لنفوس�یت های T که از یاخته های دفاع  الف هر دو نوع اینترفرون ها، از یاخته های خودی ترش�ح می ش�وند. | 
ج هم یاخته های سرطانی و هم یاخته های آلوده به ویروس، یاخته های غیرعادی بدن محسوب می شوند.  اختصاصی است ترشح شود. | 

13 موارد )الف(، )ب( و )د( صحیح می باشند.121
ب درست است. منظور،  الف درست است. منظور، یاختۀ بیگانه خوار رستویل مردان می باشد که در خارج حفرۀ شکمی در کیسه بیضۀ مردان قرار دارد. | 
 درش�ت خوار و یاختۀ بیگانه خوار دارینه ای اس�ت که منش�أ مونوسیتی دارند. از طرفی توانایی تولید هیس�تامین، ویژه بازوفیل خونی و ماستوسیت بیگانه خوار بافتی است. | 
د درس�ت است. منظور، یاختۀ  ج نادرس�ت اس�ت. عبارت در مورد ائوزینوفیل اس�ت ولی دقت کنید که این یاخته توانایی بیگانه خواری کرم های انگل را ندارد. | 

بیگانه خوار دارینه ای است که می تواند از رگ لنیف عبور کند و سبب فعال سازی و معرفی میکروب به سایر یاخته های ایمنی شود.
ب�رای رد گزین�ۀ )3( می توانی�م اینترفرون نوع 2 را نام ببریم که فقط بر علیه یاخته های رسطاین و ترش�ح می ش�ود و س�پس فقط درش�ت خوارها را فعال می کند 131 13

)نه یاخته های سالم دیگر!( )در واقع این گزینه، خواص هر دو نوع اینترفرون را با هم بیان کرده است(.
گزینۀ )1(: پروتئین های مکمل، از پروتئین های غیرفعال پالس�ما هس�تند که در خون افراد س�الم نیز وجود دارند در صورتی که اینترفرون نوع 1 را یاخته های 
آلوده به ویروس )ناس��الم( و نوع 2 را یاخته های لنفوس�یتی س�الم در صورت برخورد با یاختۀ س�رطانی، تولید می کنند. | گزینۀ )2(: هم پرفورین ها و هم پروتئین های مکمل، 
سبب تولید منافذی در غشای یاخته می شوند. با این تفاوت که پرفورین، یاختۀ خودی آلوده به ویروس، سرطانی یا پیوند شده را تخریب می کند ولی پروتئین مکمل، به غشای 
باکتری )پرواکریوتی( یا هر عامل میکروبی غشادار دیگر حمله می کند. | گزینۀ )4(: منظور، پروتئین های مکمل می باشند که به صورت محلول در پالسما در خون فرد سالم 
وجود دارند و فشار اسمزی خوناب را باال می برند. این پروتئین ها پس از فعال شدن، به صورت دسته جمعی، در غشای میکروب، ساختارهای حلقه مانند و منفذ ایجاد می کنند.
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در این سؤال به خط دوم دفاعی دقت کنید.64141 13
گزینۀ )1(: نادرست است. پروتئین مکمل، سبب ایجاد منفذ در غشای میکروب می شود ولی پرفورین سبب ایجاد منفذ در غشای یاخته سرطانی و آلوده 
به ویروس می ش�ود. دقت کنید که آنزیم مرگ برنامه ریزی ش�ده در ادامۀ فعالیت پرفورین وارد یاخته هدف می ش�ود )نه پروتئین مکمل(. | گزینۀ )2(: نادرست است. در 
خط دوم دفاعی، اتصال به یک نوع میکروب خاص، بی معنی می باش�د )این گزینه در مورد پادتن اس��ت که در خط س��وم قرار دارد(. | گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. اینترفرون 
نوع 1، از یاختۀ آلوده به ویروس ترشح می شود. این پروتئین، تنها عاملی در دفاع غیراختصاصی و اختصاصی است که اواًل سبب فعالیت بیگانه خوارها نمی شود و ثانیًا بر 
روی خود آن یاخته و یاخته های مجاور، اثر ضدویروسی می گذارد یعنی با افزایش مقاومت یاخته های سالم، شانس مرگ یاخته ای را کم کرده و فعالیت بیگانه خواری را در 

بدن کم می کند. | گزینۀ )4(: نادرست است. این عبارت نیز مانند گزینۀ )2( در مورد نقش پادتن ها در خنثی سازی ویروس است که مربوط به خط سوم دفاعی است.
14 همۀ موارد نادرست هستند. جانور مورد مطالعۀ مچنیکوف، بی مهره ای به نام الرو ستارۂ دریایی بود.151

الف س�تارۀ دریایی ابلغ، س�اده ترین آبش�ش ها را به صورت برجس�تگی های کوچک و پراکندۀ پوس�تی 
 دارد ولی در ش�کل مش�خص اس�ت که مایع درون هر برجستگی، از کانال مش�ترک زیرین به برجستگی دیگر راه دارد. | 
ب س�تارۀ دریای�ی، بی مه�ره اس�ت و فاق�د پادت�ن می باش�د ول�ی س�ایر بخش ه�ای ای�ن عب�ارت صحیح اس�ت. | 
د ع�روس دریایی اس�کلت  ج در ای�ن جان�ور، آبش�ش ها پراکن�ده هس�تند و در نواح�ی خاص�ی ق�رار ندارند. | 
 | البت�ه اس�اس حرک�ت و تولیدمث�ل جنس�ی در هم�ۀ جان�وران مش�ابه اس�ت.   آب ایس�تایی دارد )ن��ه خارج��ی!(. 

ه جانور مورد مطالعۀ وی، الرو ستارۀ دریایی بود، پس انابلغ بود و قدرت تولیدمثل نداشت.
12 لنفوس�یت ها، تنها یاختۀ خونی هس�تند که قابلیت تقس�یم دارند و می توانند از نقاط اصلی وارسی عبور کنند. به این نکته توجه داشته باشید که همۀ 161

یاخته های خونی انسان از یاخته های بنیادی مغز استخوان منشأ می گیرد )حواستون به لکمۀ منشأ باشه! اگه بگن همۀ یاخته های خونی توسط مغز استخوان تولید می شن 
غلطه، چون می تونن از تقسیم خود لنفوسیت ها هم ایجاد بشن(.

گزینۀ )1(: دقت کنید که هیچ کدام از یاخته های خونی، چند هس��ته ندارند. قس�مت دوم به نوتروفیل ها اش�اره می کند اما حواس�تون باشه که نوتروفیل ها 
هس�تۀ چندقس�متی دارند )نه چند هس��ته!(. | گزینۀ )3(: تمام یاخته های زندۀ بدن انس�ان، برای هورمون های یددار تیروئیدی گیرنده دارند. پس بخش اول ش�امل همۀ 
گویچه ه�ای خونی می ش�ود. اما دقت کنید که عالوه بر گویچه های س�فید، گویچه های قرمز نیز جزء یاخته های خونی محس�وب می ش�وند. در حال�ی که بخش دوم تنها 
دربارۀ گویچه های سفید خون صادق است. | گزینۀ )4(: لنفوسیت ها، در سیتوپالسم های خونی هسته دار، بیشترین نسبت اندازۀ هسته به سیتوپالسم را دارد. دقت کنید 

که گروهی از لنفوسیت ها مثل لنفوسیت های کشندۀ طبیعی اصاًل مکانیسم بالغ شدن ندارند. طبق کتاب درسی بالغ شدن ویژگی لنفوسیت های دفاع اختصاصی است.
13 بهترین راه در امان ماندن بدن از میکروب ها، جلوگیری از ورود آن ها به بدن توس�ط پوس��ت  و الیه های مخاطی می باش�د. این دفاع در نخستین خط 171

دفاعی یا همان ورود ممنوع صورت می گیرد ولی در خط دوم، میکروب از قبل وارد بدن شده است و این خط نمی تواند مانع ورود بشود. دقت کنید که در خط اول دفاعی، 
مکانیسم های انعکاسی مغزی مثل عطسه، سرفه، بلع، مدفوع و ادرار کردن به دفاع بدن کمک می کنند.

گزینۀ )1(: ویژگی خط دوم دفاعی، شناس�ایی س�ریع عامل بیگانه برحسب ویژگی های عمویم است. | گزینۀ )2(: این سؤال، در مورد خط دفاعی اول است 
و خط قبل از آن وجود ندارد. | گزینۀ )4(: خطوط دفاعی اول و دوم، در پی از بین بردن و خارج کردن عامل بیماری از بدن هستند تا دفاع به خط سوم نرسد. پس تولید 

پادتن یا پرفورین را در بدن کم می کنند.
موارد )الف( و )ب( صحیح هس�تند. یاخته های مورد نظر، ماستوس��یت ها و ابزوفیل ها هس�تند. دقت کنید که باید دنبال ویژگی هایی بگردیم که فقط در ییک از 181 12

آن ها وجود دارد. 
الف درس�ت اس�ت. همۀ گویچه های س�فید قدرت دیاپدز دارند ولی ماستوس�یت ها برخالف بازوفیل ها یاخته های بیگانه خوار ابفیت هس�تند و دیاپدز ندارند. | 
د نادرست است.  ج نادرست است. این عبارت در مورد مونوسیت هاست. |  ب درست است. در مورد نقش ماستوسیت ها در پاسخ موضعی، یعنی التهاب صحیح است. | 

هر دو نوع یاختۀ ماستوسیتی و بازوفیلی، همانند ائوزینوفیل دارای دانه هایی در سیتوپالسم خود می باشند )شل کتاب در مورد التهاب دانه های مساستوسیت را نشان می دهد(.
11 یاختۀ پرفورین س�از، لنفوس�یت های کشندۀ طبیعی و لنفوسیت T کشنده هستند که منشأ لنفوئیدی دارند و سایر یاخته های خونی )به جز لنفوسیت ها( 191

منشأ میلوئیدی دارند )یاخته های دارای هستۀ دوقسمتی، ائوزینوفیل ها، بازوفیل ها و هستۀ چندقسمتی در نوتروفیل هستند که همگی منشأ میلوئیدی دارند (.
گزینۀ )2(: یاخته های دفاعی مونوسیتی، بدون دانه می باشند ولی منشأ مشترک میلوئیدی با یاخته های دانه دار دارند )البته این عبارت دربارۀ لنفوسیت ها 
درست بود(. | گزینۀ )3(: مگاکاریوسیت، با منشأ میلوئیدی منظور است که محصول تقسیم سیتوپالسم آن ِگرده ها می باشند. از طرفی مونوسیت و سایر یاخته های دارای 
هستۀ چندقسمتی خون نیز ژنوم خطی و منشأ میلوئیدی دارند. | گزینۀ )4(: ِگرده ها، فاقد رنگ و هسته اند اما توجه کنید که یاختۀ خونی فراوان در انسان، همان گویچه های 
قرمز هس�تند که همانند ِگرده ها )پالکت ها(، منش�أ اصلی یکس�انی از یاخته های میلوئیدی دارند. )راستی یادتون باش��ه که گِرده ها را نوعی یاخته به حساب نمی آوردیما! فقط 

خیلی بخوایم احترام بهشون بذاریم، می گیم، قطعات یاخته ای!(

فقط عبارت )ج( صحیح اس�ت. خط س��وم دفاعی، دفاع اختصاصی است که دفاع رسیعی نمی باشد. 201 11
این دفاع در برخورد با آنتی ژن می تواند پاس�خ اولیه و ثانویه داش�ته باش�د که اگر به نمودار روبه رو در این رابطه 
نگاه کنید، حداکثر پاسخ، هم در برخورد اولیه و هم ثانویه، حدود دو هفته بعد صورت می گیرد ولی لحظۀ آغاز 
پاس�خ در این پاس�خ های ایمنی می تواند متفاوت باش�د. مثاًل در برخورد اولیه تا یک هفته پاس�خ نداریم ولی در 

برخورد ثانویه از همان هفتۀ اول پاسخ با شیب سریع شروع می شود.
الف نادرس�ت اس�ت. یاخته ه�ای لنفوس��ییت آن، پ�س از برخورد ب�ه آنتی ژن، رسی��ع تکثیر 
ب نادرس�ت اس�ت. لنفوس�یت B یا T اولیه، قدرت ترش�ح پادتن و پرفورین  می ش�وند )نه به آهس��تگی(. | 

 ندارند. این یاخته ها ابتدا آنتی ژن را شناس�ایی کرده و به آن برخورد می کنند. دقت کنید که ترش�ح پادتن و پرفورین، به ترتیب توس�ط یاخته های لنفوس�یت فعال از نوع 
د نادرس�ت اس�ت. با توجه به ش�کل، مش�اهده می کنید ک�ه در برخورد ب�ا آنتی ژن،   پالسموس�یت )پادتن س��از ( و T کش�نده )پرفورین س��از ( ص�ورت می گی�رد. | 

لنفوسیت اولیه دفاع اختصاصی در هفتۂ اول پاسخی نمی دهد ولی یاختۀ خاطره، از همان هفتۂ اول برخورد، شروع به پاسخ ایمنی می کند.
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واکنش ه�ای عم��ویم ام��ا رسیع، کلید واژۀ خ�ط دوم دفاع غیراختصاصی ش�امل بیگانه خوار، گویچه های س�فید، التهاب، تب و پروتئین ها می باش�ند. پرفورین ها 212 24
)نه  پروتئین های مکمل!( ابتدا در غش�ای یاختۀ س�رطانی یا آلوده به میکروب، منفذ ایجاد می کنند و س�پس آنزیم مرگ برانمه ریزی ش��ده س�بب مرگ میکروب می شود 

)پروتئین های مکمل به تکمیل عمل پادتن ها کمک می کنند نه پرفورین!(.
گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. درش�ت خوارها و یاخته های بیگانه خوار دارینه ای، منش�أ مونوس�یتی دارند که از بین آن ها، فقط یاخته های دارینه ای، در بخشی 
فراوان قرار دارند که این بخش یعنی الیۀ بیرونی پوست یا مخاط لولۀ گوارش و تنفس، در تماس با محیط بیرونی می باشد. | گزینۀ )2(: درست است. همۀ نکات در مورد 
نوتروفیل صحیح می باش�ند )گیرندۀ آنتی ژنی ویژۀ لنفوس��یت های B و T در دفاع اختصاصی می باشد(. | گزینۀ )3(: درست است. منظور، لنفوسیت کشندۀ طبیعی است 

که می تواند اینترفرون نوع 1 و 2 بسازد. منشأ این یاخته ها، در مغز استخوان برخالف سایر یاخته های دفاعی،  از بنیادی های لنفوئیدی می باشد.
در فراین�د التهاب، ابتدا هیس��تامین های مترش�حه از ماستوس�یت های قبلی )یاختۀ بیاگنه خوار ( که در بافت وجود دارند، باعث نش�ت بیش�تر م�واد از مویرگ ها 222 21

 می ش�وند ول�ی دق�ت کنی�د این ماستوس�یت ها آس�یب دیده هس�تند )نه س��الم!(، پس اص�اًل نباید از عب�ارت )د( که غلط اس�ت در پاس�خ اس�تفاده کنید. اولی�ن واقعه 
 عب�ارت )ب(  اس�ت ک�ه صحیح اس�ت چ�ون در اثر ترش�ح هیس�تامین، گویچه ه�ای س�فید از جمل�ه مونوس�یت ها و نوتروفیل ه�ا )یاختۀ دارای هس��تۀ چندقس��متی( با 
تراگذری از خون خارج می ش�وند )درس�تی ب(. س�پس یاخته های پوششی سنگ فرشی دیوارۀ مویرگ و درش�ت خوارهای بافتی، با تولید پیک شیمیایی سبب دیاپدز بیشتر 
گویچه های س�فید می ش�وند )درس�تی الف(. در نهایت پروتئین های مکمل پالس�ما که خارج از خون آمده اند فعالیت کرده، تا میکروب ها را از بین ببرند و درشت خوارها به 

بیگانه خواری بپردازند )درستی ج(.
 پس ترتیب )ب  الف  ج( در گزینۀ )1( صحیح است.

21 در این تس�ت، منش�أ اصیل مدنظر اس�ت که دو نوع یاختۀ بنیادی میلوئیدی و لنفوسیتی است. در گزینۀ )1( که صحیح است، قسمت اول در مورد 232
 ،T میلوئیدی اس�ت که مونوس�یت می س�ازد و سپس به درشت خوار و بیگانه خوار دندریتی تبدیل می ش�ود ولی قسمت دوم به ترتیب در مورد انواع مختلف لنفوسیت های

کشنده طبیعی و B می باشد که منشأ لنفوئیدی دارند.
گزینۀ )2(: همۀ موارد فوق، در مغز اس�تخوان رخ می دهد ولی این اعمال در یاخته های حاصل از میلوئیدی مغز اس�تخوان مثل گویچه های قرمز نابالغ و 
مگاکاریوسیت ها انجام می شود که در فصل 4 زیست دهم مطالعه کرده اید )نه در خود یاخته های بنیادی میلوئیدی(. | گزینۀ )3(: در مورد قسمت اول فقط به لنفوسیت 
فکر نکنید. اگر مونوسیت را یاختۀ بدون دانه در نظر بگیرید، همانند قسمت دوم سؤال منشأ میلوئیدی دارد. | گزینۀ )4(: در بین یاخته های بنیادی، قسمت اول در مورد 

لنفوئیدی ها و قسمت دوم در مورد میلوئیدی هاست که گویچۀ قرمز یعنی یاختۀ بدون ژنوم را ساخته اند.
22 موارد )ب( و )د( صحیح هستند. طبق متن کتاب، صورت سؤال یاختۀ دارینه ای را معرفی می کند. 242

الف نادرس�ت اس�ت. این یاخته ها برخالف ماستوسیت )شروع کنندۀ التهاب( هیستامین ترشح نمی کنند و باعث تغییر در نفوذپذیری رگ ها نمی شوند. | 
ج نادرست است. این ها که مدنظر سؤال  ب درست است. نوتروفیل، با عبور از رگ خونی و یاخته های دارینه ای، با عبور از رگ لنفی در سرکوب میکروب ها مؤثرند. | 

د درست است. طبق شکل کتاب صحیح است. هستند خود یاخته های دارینه ای هستند ولی درشت خوار سبب حذف گویچه های پیر می شود. | 
پرفورین، مدنظر می باش�د که در لنفوس�یت های کش�ندۀ طبیعی یا نوع T کشنده تولید می ش�وند و از محل تولید خود برون رانی می شوند تا سبب ایجاد منفذ در 252 24

یاختۀ خودی سرطانی یا آلوده به ویروس شوند و در ادامه، آنزیم مرگ برنامه ریزی شده که همراه آن در یک ریزکیسه بوده است نیز وارد یاختۀ مورد نظر شود.
گزینۀ )1(: پرفوری�ن تولی�دی توس�ط لنفوس�یت کش�ندۀ طبیع�ی، از ن�وع اختص��ایص نیس�ت. | گزینۀ )2(: ای�ن گزین�ه از ویژگی های اپدتن می باش�د. | 

گزینۀ )3(: این گزینه در مورد پروتئین های مکمل می باشد و نادرست است. 

در هنگام التهاب، انواع پیک ش�یمیایی س�بب نفوذ گویچه های سفید به ناحیه می شوند ولی گش�ادی مویرگ فقط در اثر آزاد شدن هیستامین از ماستوسیت های 262 22
آسیب دیده رخ می دهد.

گزینۀ )1(: ترشحات و میکروب های پوست نیز می توانند باعث از بین رفتن میکروب ها شوند مثاًل لیزوزیم هم سبب باکتری کشی می شود ولی مربوط به 
خط اول اس�ت. | گزینۀ )3(: در مورد پروتئین های مکمل که فعالیت ضدس�رطانی ندارند نادرس�ت اس�ت. | گزینۀ )4(: دقت کنید که سؤال در مورد دفاع غیراختصاصی 

است و فعالیت دفاعی لنفوسیت B می تواند با تولید اینترفرون نوع 1 در صورت ابتال به ویروس باشد.
21 فقط مورد )ج( صحیح اس�ت. صورت س�ؤال خط دوم دفاع غیراختصاصی یعنی واکنش های دفاعی عمومی اما س�ریع را معرفی می کند. یاخته های 272

مدنظر: نوتروفیل، ائوزینوفیل، بازوفیل، مونوسیت و لنفوسیت کشندۀ طبیعی. 
ب نادرست است. این عمل  الف  نادرس�ت اس�ت. مورد نقض آن لنفوسیت کشندۀ طبیعی است )این عبارت فقط در مورد مونوسیت صحیح است(. | 
ج درست است. اینجا منظور در خط دوم، لنفوسیت کشندۀ طبیعی است که فاقد گیرندۀ آنیت ژین است و مخصوص  در مورد مخاط تنفسی در خط اول دفاعی است. | 
د نادرس�ت اس�ت. نه گول نخورید! یک بار دیگه س�ؤال رو بخونید! گفته یاختۂ خوین! پس درشت خوار اصاًل به حساب نمی آید و عبارت  دفاع غیراختصاصی اس�ت. | 

نادرست است ولی سایر نکات آن صحیح است چون کبد و طحال هر دو با سیاهرگ باب در ارتباط هستند.
24 در پرندگان، پس�تانداران و برخی خزندگان مثل کروکودیل جدایی کامل بطن ها رخ می دهد. نوعی ایمنی که توس�ط لنفوس�یت ها انجام می ش�ود هم 282

غیراختصاصی )به واسطۀ لنفوسیت های کشندۀ طبیعی( و هم اختصاصی )به وسیلۀ لنفوسیت های B و T( می باشد. همۀ جانوران، ایمنی غیراختصاصی را دارند. عالوه بر 
آن، مهره داران مثل پرندگان و پستانداران و خزندگان و … دارای ایمنی اختصاصی نیز می باشند.

گزینۀ )1(: همۀ مهره داران در اس�کلت خود غضروف دارند. مثال نقض این گزینه در قس�مت دوم، دوزیس�تان می باش�ند که در صورت خش�کی محیط، 
بازجذب آب از مثانه آن ها بیشتر می شود. | گزینۀ )2(: در حشرات، مغز از چند گره به  هم جوش خورده تشکیل شده است. توجه کنید که اگر چه دستگاه گردش حشرات 
 نقش�ی در تب�ادالت گازی در نایدیس ه�ای انتهایی ندارند ولی واضح اس�ت که خ�ود نایدیس ها یاخته دارند، و نیازمن�د به تبادل مواد )مثل غذا و …( با دس�تگاه گردش 
مواد هستند. | گزینۀ )3(: جانوران زیادی مثل انسان، نشخوارکنندگان و … نسبت به میکروب های لولۀ گوارش تحمل ایمنی دارند. توجه کنید که قسمت دوم این سؤال 

در رابطه با گاوها صادق نیست. اگرچه در معدۀ آن ها آب جذب می شود ولی آب و مواد معدنی گوارش شیمیایی ندارند.
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66
14 یاخته سفید خونی که هستۂ دوقمسیت دمبیل شکل دارد، همان ائوزینوفیل است. این یاخته از محتویات خود 291

برای مبارزه با انگل ها استفاده می کند. در شکل روبه رو مشخص است که به الرو بزرگ تر از 15 میکرومتر حمله کرده است.
گزینۀ )1(: نوع�ی یاخت�ۀ س�فید خونی که دانه های روش�ن ریز دارد، نوتروفیل اس�ت که نیروی واکنش س�ریع در 
 برخ�ورد با عوامل بیگانه اس�ت )واکنش به مواد بی خطر همان حساس��یت اس��ت ک��ه بازوفیل ها و ماستوس��یت ها در آن مؤثرند(. | 
گزینۀ )2(: نوعی یاختۀ خونی که هستۀ تکی گرد یا بیضی دارد، همان لنفوسیت است که لزومًا یک نوع گیرندۀ آنتی ژنی ندارد چون 
گیرندۀ آنتی ژنی ویژۀ دفاع اختصاصی است ولی این یاخته می تواند لنفوسیت کشندۀ طبیعی باشد. | گزینۀ )3(: نوعی یاختۀ سفید 
خونی که دانه های تیره س��یتوپالمسی دارد، همان ابزوفیل اس�ت. بازوفیل هیس�تامین و هپارین می س�ازد. هپارین ضد انعقاد خون 

است یعنی مانع ایجاد فیبرین و لخته می شود )دقت کنید که در فصل 7 زیست دوازدهم می خوانید که ماده ای آنزیمی به نام پالسمین سبب از بین بردن لخته می شود(.
13 لنفوسیت های T می توانند هر دو نوع اینترفرون را ترشح کنند. ژن ترشح اینترفرون نوع 1 در همۀ یاخته های هسته دار وجود دارد و در صورت آلوده 301

 شدن به ویروس، این ژن در یاخته ها رونویسی و بیان می شود. طبق متن کتاب  درسی لنفوسیت های T می توانند اینترفرون نوع 2 را ترشح کنند.
گزینۀ )1(: این گزینه، به خاطر واژۀ جمع خطوط نادرس�ت اس�ت. از بین دو پروتئین ذکرش�ده )پرفورین و اینترفرون( تنها پرفورین، در دو خط دوم و سوم 
دفاعی فعالیت می کند ولی اینترفرون ویژۀ خط دوم دفاعی است. | گزینۀ )2(: اصاًل حواستون به دام ماکروفاژهای خوین! باشه. ماکروفاژها هیچ گاه در خون یافت نمی شوند 
و ثانیًا در این گزینه دقت کنید که کتاب برای تکمیل کار پروتئین های مکمل، اصراری بر فقط عمل درشت خوارها نداشته است و فقط گفته پس از عمل آن ها بیگانه خوارها 
وارد عمل می شوند. | گزینۀ )4(: پروتئین مکمل برخالف پرفورین، بر روی غشای میکروب اثر می گذارد. دقت داشته باشید که پروتئین پرفورین بر روی یاخته های سرطانی 

و آلوده به ویروس تاثیر می گذارد )نه خود میکروب!(.
سرم پادتن آماده است و آنتی ژنی ندارد که با تحریک سیستم دفاعی بدن، سبب افزایش یاخته های دفاعی شود ولی واکسن حاوی آنتی ژن است و می تواند تولید 311 12

انواع لنفوسیت را زیاد کند.
گزینۀ )1(: با توجه به ش�کل 13 کتاب درس�ی در فصل 5، مش�اهده می کنید که یک میکروب، آنتی ژن ها یا پادگن های آن ش�کل متفاوتی دارند که هرکدام 
می توانند به یک نوع پادتن متصل شوند. | گزینۀ )3(: لنفوسیت  T در خط دوم به تکثیر نمی پردازد بلکه اینترفرون نوع 1 یا 2 تولید می کند ولی در خط سوم با تکثیر خود 
س�بب تولید یاخته های عمل کننده و س�پس پرفورین می ش�ود. | گزینۀ )4(: در ایمنی فعال، مثاًل برای تولید واکس��ن از خاصیت حافظه دار بودن ایمنی استفاده می شود ولی 

در ایمنی غیرفعال، مثل سرم، یاختۀ خاطره ای تولید نمی شود.
13 ابتدا دقت کنید که در این س�ؤال مقایسه بین عمل لنفوسیت ها در برخورد اولیه و ثانویه 321

با یک میکروب می باش�د. مطابق نمودار، در پاس�خ اولیه نوعی ایمنی اختصاصی، که با لنفوس�یت های بالغ شده 
در غدۀ درون ریز درون قفس�ۀ س�ینه )تیموس( صورت می گیرد، منظور  لنفوسیت های T می باشند که برخالف 

ایمنی ثانویه حاصل از آن، پرفورین ها در هفتۂ اول شدت پاسخی ایجاد نمی کنند.
گزینۀ )1(: در پاس�خ اولی�ه یا ثانویه نوعی ایمنی اختصاصی که با لنفوس�یت های بالغ ش�ده در 
تیموس، یعنی لنفوس�یت های T صورت می گیرد، اصاًل پادتنی تولید نمی ش�ود و دفاع با پرفورین و آنزیم مرگ 
برنامه ریزی ش�ده اس�ت. | گزینۀ )2(: دقت کنید که هر خط ایمنی غیراختصاصی، همواره از ایمنی اختصاصی 

 B در خط س��وم، س�ریع تر اس�ت یعنی قید برخالف غلط اس�ت چون در پاسخ اولیه نوع ایمنی اختصاصی که با لنفوسیت های بالغ ش�ده در محل تولید خود یعنی لنفوسیت
انج�ام می ش�ود و همانن��د )نه برخالف( ایمنی ثانویه حاصل از آن، دفاع کندتری نس�بت ب�ه دفاع غیراختصاصی صورت می گیرد. | گزینۀ )4(: در پاس�خ اولیه نوعی ایمنی 
اختصاصی، که با لنفوسیت های B بالغ شده در بین صفحات و میله های استخوان اسفنجی )که محل مغز استخوان است(، صورت می گیرد همانند ایمنی ثانویه حاصل از 
آن، پادتن های یکسان )نه متفاوت( و یاخته خاطره مشابه با گیرندۀ آنتی ژنی آن تولید می شود. دقت کنید که همواره تعداد لنفوسیت های عمل کننده و پادتن ها و خاطره ها 

یعنی در ایمنی ثانویه از اولیه بیشتر است.
موارد )ب(، )ج( و )د( درست هستند.331 13

الف نادرس�ت اس�ت. دق�ت کنی�د ک�ه فق�ط محتوی��ات درون ریزکیس�ه های ح�اوی پرفوری�ن و آنزیم، اگزوس�یتوز می ش�وند )نه خ��ود ریزکیس��ه ها(. | 
 T ب درس�ت اس�ت. در بیماری آنفلوانزای پرندگان، حملۀ ویروس به ش��ش، فعالیت دس�تگاه ایمنی و مغز استخوان اندام های مختلف را در جهت تولید لنفوسیت های
ج درس�ت اس�ت. در فرد مبتال به آنفلوانزای پرندگان، یاخته های شش�ی آلوده که از نوع بافت پوشش�ی هستند، به تولید اینترفرون نوع 1 می پردازند و  زیاد می کند. | 
د درس�ت است. این مورد، به پالسموسیت ها و لنفوسیت T کشنده در  یاخته های لنفوس�یتی که مربوط به بافت پیوندی خون هس�تند، به تولید پرفورین می پردازند. | 
خط س�وم ایمنی اش�اره دارد. همان طور که می دانید پالسموس�یت گیرندۀ آنتی ژنی ندارد و آنتی ژن های خاص خود را شناس�ایی نمی کند ولی لنفوسیت T کشنده، با داشتن 

گیرندۀ اختصاصی )نه گیرندۀ آنتی ژنی!(، می تواند پرفورین و آنزیم مرگ برنامه ریزی شده بسازد. لنفوسیت B این توانایی را ندارد.
13 منظور مگس میوه است. این جانور، حرشه است و همانند خرچنگ، نوعی بندپا بوده که اسکلت خارجی محکم با رشد کم دارد ولی هر دو همولنف 341

و گردش مواد باز دارند. در این جانور مولکولی کشف شد که می تواند به صدها شکل مختلف درآید و پادگن های مختلفی را شناسایی کند.
گزینۀ )1(: حشرات، لوله های تنفسی نایدیسی با ابتدای ابز و لوله های دفعی مالپیگی با انهتای ابز دارند ولی دقت کنید که این جانوران، توانایی دفع اوریک 
اسید دارند )نه اوره(. | گزینۀ )2(: این مولکول با تغییر شکل خود، آنتی ژن های متفاویت را شناسایی می کند. | گزینۀ )4(: مگس میوه، یوکاریوت است که در هستۀ یاخته های 
یوکاریوت چند ژن با یک راه انداز مشترک وجود ندارد و هر ژن راه انداز مربوط به خود را دارد )فصل 2 زیست دوازدهم(. از طرفی در تنظیم بیان ژن، موضوع تنظیم مثبت 

یا منفی رونویسی مربوط به پروکاریوت هاست.
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13 منظور این گزینه، نوتروفیل و مونوسیت است که همانند مگاکاریوسیت منشأ آن ها از یاختۀ میلوئیدی مغز استخوان است.351
گزینۀ )1(: پرفورین و آنزیم مرگ برنامه ریزی، همانند اینترفرون نوع 2 فقط درش��ت خوارها را فعال می کند ولی برحس�ب متن کتاب درس�ی، پروتئین های 
مکم�ل ب�ر فع�ال ک�ردن بیگانه خوارهای مختلف مؤثرند و اش�اره ای به بیگانه خوار خاصی نکرده اس�ت. | گزینۀ )2(: مث�اًل اثر اینترفرون نوع 2 روی یاختۀ س�رطانی را در 
 نظر بگیرید یا اثر پادتن ها روی ویروس که غش�ا ندارند تا این گزینه به راحتی رد ش�ود. )پادتن ها در روش خنثی س��ازی به ویروس یا باکتری متصل می ش��وند.( | 
گزینۀ )4(: اگر به ش�کل عمل پادتن ها )ش��ل 14 کتاب درس��ی( دقت کنید، متوجه می شوید که طی عمل به هم چسباندن میکروب ها نیز مانند خنثی سازی و فعال کردن 

پروتئین های مکمل، یک پادتن می تواند به یک باکتری متصل شود.
12 منظور صورت سؤال، مونوسیت ها هستند )همۀ موارد نادرست هستند(.361

الف یاخته های سازندۀ مونوسیت ها، یاخته های بنیادی میلوئیدی بوده که از تکثیر یاخته های بنیادی مغز استخوان حاصل شده اند ولی همچنان بنیادی 
ب به طور مثال با ترشح اینترفرون  تمایزنیافته به حساب می آیند ولی خوِد مونوسیت ها نیز می توانند پس از خروج از رگ، به یاختۀ دندریتی و ماکروفاژ متمایز شوند. | 
ج از سرخرگ و سیاهرگ، دیاپدز  نوع 1 و یا ارائۀ آنتی ژن توسط بیگانه خوارهای دارینه ای به لنفوسیت ها، که در گره های لنفی انجام می شود، این عبارت رد می شود. | 
د دقت کنید در افزایش تعداد میتوکندری شان می توان همانندسازی دنا و فعالیت آنزیم های آن را مشاهده کرد. صورت نمی گیرد )به هر نوع رگ خونی دقت کنید!(. | 

14 دقت کنید که این میکروب ها در س�طح پوس�ت، مفید هستند و اگر سیستم ایمنی به آن ها پاسخ دهد، نوعی حساسیت ایجاد می شود که درد ندارد 371
)با التهاب و پاسخ موضعی اشتباه نگیرید(.

گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. در دیابت نوع 1 و MS که هر دو خودایمنی هس�تند، یاخته های ایمنی به ترتیب یاخته های غدۀ درون ریز پوشش�ی در جزایر 
 النگرهانس که انس�ولین می س�ازند و یاخته های پش�تیبان بافت عصبی مرکزی یا همان میلین ها را از بین می برند ولی یاختۂ عصیب را به عنوان بیگانه شناس�ایی نمی کنند. | 
 گزینۀ )2(: درست است. در مورد بیماری ایدز، لنفوسیت های T سالم می توانند با شناسایی لنفوسیت های T کمک کنندۀ آلوده به ویروس، بر علیه آن ها پرفورین تولید کنند. | 

گزینۀ )3(: درست است. عامل ایدز، نوعی ویروس است که می تواند توسط پادتن های حاصل از فعالیت لنفوسیت های B، خنثی شود )شل اکر پادتن ها(.

منظور سؤال، یاخته های بیگانه خوار ماستوسیتی و درشت خوارها هستند.381 13
گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. دقت کنید که بازوفیل که مدنظر این گزینه اس�ت همراه ماستوس�یت، در حساسیت ها، هیس�تامین برای دفاع در برابر مادۀ 
حساس�یت زا )آلرژن( می س�ازند. | گزینۀ )2(: نادرست است. این ویژگی برای هر بیگانه خواری عمومیت دارد )نه یکی از آن ها!(. | گزینۀ )3(: درست است. این عبارت 
برای نقش درشت خوارها پس از عمل پادتن ها روی خنثی سازی، رسوب یا به هم چسباندن میکروب ها صحیح است. | گزینۀ )4(: نادرست است. قسمت اول این عبارت 

در مورد ماستوسیت و یاخته های دارینه ای صحیح است ولی قسمت دوم در مورد فقط دارینه ای هاست.
13 موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند.391

الف نادرس�ت اس�ت. در صورت ابتالی ف�رد به ویروس HIV ، فقط یاختۀ آلوده به ویروس، یعنی لنفوس�یت T کمک کننده ب�ه تولید اینترفرون نوع 1 
ب نادرس�ت اس�ت. با توجه به اینکه پادتن ها در خنثی کردن  می پردازد ولی لنفوس�یت های T س�الم دیگر می توانند بر علیه آن به تولید پرفورین اختصاصی بپردازند. | 
ج نادرست است. این عبارت در مورد حساسیت و رفع  ویروس ها مؤثرند پس ممکن اس�ت لنفوس�یت B و یاختۀ پادتن س�از نیز در مقابله با این بیماری مؤثر باش�ند. | 

د درست است. طبق فصل 7 زیست دوازدهم، در بیماری ایدز، ویروس HIV دارای ران بوده که  تحمل ایمنی است )نه بیماری ایدز که نقص سیستم ایمنی است(.| 
در یاختۀ لنفوسیت T کمک کننده، آنزیم ها سبب تولید دان از روی ران می شوند )برعکس همه جای دنیا که رنا از روی دنا ساخته می شه!(.

11 نوتروفیل مدنظر است که بیگانه خواری است با هستۀ چندقمسیت ولی چابک بوده و مواد دفاعی زیادی را در دانه های ریز روشن خون حمل نمی کند. 401
دقت کنید که این یاخته ها برخالف مونوسیت ها وقتی در التهاب تراگذری می کنند دیگر به یاختۀ دیگری تبدیل نمی شوند.

گزینۀ )2(: ماستوس�یت ها، بیگانه خوارهای هیستامین س�از هستند که منش�أ مونوسیتی )با هس��تۀ خمیده یا لوبیایی( ندارند. | گزینۀ )3(: یاختۀ بیگانه خوار 
دندریتی منظور اس�ت که قدرت ترش�ح هیس��تامین و افزایش نفوذپذیری رگ ندارد. | گزینۀ )4(: درشت خوارها س�بب از بین رفتن گویچه های قرمز پیر و فرسوده کبد و 

طحال می شوند ولی ماستوسیت ها و یاخته های بیگانه خوار دندریتی در بخش هایی دیده می شوند که با محیط بیرون در ارتباط هستند. )لطفاً نکتۀ زیر را با دقت بخوانید.(

دق�ت کنی�د ک�ه هیچ بیگانه خ�واری در تماس با محیط بیرون نمی باش�د، چون همگی در خط دوم دفاعی فعال هس�تند. بس�یار دقت کنی�د که یاخته های 
بیگانه خوار دندریتی و ماستوسیت ها در بخش هایی مثل اپیدرم پوست قرار دارند که این بخش ها )نه این یاخته های بیاگنه خوار!( با محیط بیرون در ارتباط هستند 

)یعنی به طور غیرمستقیم با محیط بیرون در ارتباطند( )علت نادرستی گزینۀ )4((.

ویژگینوتروفیلها

همانند هر یاخته خونی به جز لنفوس�یت ها دارای منش�أ میلوئیدی از یاخته های بنیادی مغز اس�تخوان می باش�ند ولی دقت کنید که خاس�تگاه اصلی 
درشت خوارها و یاخته های بیگانه خوار دندریتی نیز از یاخته های میلوئیدی یا همان مونوسیت های خارج شده از رگ خونی می باشند.

این یاخته ها یک هسته چندقمسیت و سیتوپالسم با دانه های روشن ریز دارند ولی دقت کنید که این دانه های روشن در سیتوپالسم وجود دارند نه هسته!
قدرت حرکت آمیبی، بیگانه خواری و دیاپدز )تراگذری( یعنی عبور از مویرگ خونی را دارند.

نیروهای واکنش سریع در سد دوم دفاعی هستند که در صورت ورود میکروب به بافت، سریع وارد عمل می شوند.
مواد دفاعی زیادی را حمل نمی کنند )دقت کنید که مواد دفاعی حمل می کنند ولی به مقدار کم!!(.
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فقط مورد )د( صحیح است. شکل مورد نظر،  مرحلۀ سوم از رشد و دگرنشینی )متاستاز( را در سرطان نشان می دهد که یاخته های سرطانی در حال ورود به لنف 11 12
مجاور خود هستند. این عمل ویژۀ تومورهای بدخیم رسطاین می باشد که به بافت های مجاور خود حمله کرده است. 

ب نادرست است. اس�تقرار یاختۀ سرطانی در اندام دورتر، در مرحلۀ چهارم  الف نادرس�ت اس�ت. لیپوما توموری خوش خیم است و متاستاز ندارد. | 
ج نادرس�ت اس�ت. در مرحلۀ قبل از این ش�کل، یعنی مرحلۀ دوم متاستاز، تومور در بافت های مجاور گسترش یافته  است  یعنی مرحلۀ بعد از این ش�کل رخ می دهد. | 

ولی هنوز به لنف نرسیده است. 
، بعد از همانندس�ازی و فعالیت هلیکاز و دنابس�پاراز در مرحلۀ S قرار دارد. دقت کنید که هر نقطۀ وارسی، کارهای 21 G2 14 نقطۀ وارس�ی انتهای مرحلۀ 

مرحلۀ قبل را بررسی می کند که کامل شده باشند و اطمینان می دهد که موارد مورد نیاز مرحلۀ بعدی آماده شده اند.
G2 را به طور دقیق بررسی می کند. یکی از این موارد،  ، تمام فرایندهای مراحل S و  G2 گزینۀ )1(: مرحلۀ استراحت، اینرتفاز است که نقطۀ وارسی انتهای 
تولید پروتئین های دوک، برای ایجاد این رشته ها در مرحله تقسیم می باشند. )دقت کنید که دوک در مرحلۀ تقسیم به صورت رشته ای ایجاد می شود.( | گزینۀ )2(: نقطۀ وارسی 
G1 و آمادگی برای ورود به مرحلۀ S را بررسی می کند. از جملۀ این کارها، قبل از شروع همانندسازی دنا، جدا کردن  ، تمام فعالیت های مرحلۀ  G1 موجود در آخر مرحلۀ 
هیستون ها از دنا و باز کردن پیچ وتاب فامینه می باشد. | گزینۀ )3(: منظور، نقطۀ وارسی انتهای متافاز است که به یاخته اطمینان می دهد عوامل مورد نیاز برای کوتاه شدن 

دوک ها در آنافاز تأمین شده اند.
13 دقت کنید که در س�اختار کروموزوم، عالوه بر هیس�تون ها، پروتئین هایی در محل س�انترومر نیز مش�اهده می ش�وند که این پروتئین ها، در مرحلۀ 31

 آناف�از میت�وز تجزی��ه می ش�وند. ای�ن پروتئین ها نقش�ی در فش�ردگی کروموزوم ها ندارند. پس فق�ط گروه�ی از پروتئین های موج�ود در کروموزوم در فش�ردگی آن نقش 
دارد )نه همۀ آن ها!(.

گزینۀ )1(: دق�ت کنی�د ک�ه مولکول ه�ای دنای�ی ک�ه در اندامک ه�ا یافت می ش�وند جزء فام تن  ه�ا به ش�مار نمی روند. به صورت س�ؤال توج�ه کنید. | 
گزینۀ )2(: منظور از مولکول زیستی فسفردار، دنا است. مولکول دنا حدود دو دور، پیرامون 8 عدد پروتئین هیستون )نه 8 جفت!( می پیچد. | گزینۀ )4(: حواستون به جمع 
و مفردها باشه! هر کروموزوم، در هر حالتی )چه تک کروماتیدی، چه دو کروماتیدی و مضاعف( تنها یک سانرتومر دارد )پس سانترومرهای یک کروموزوم نادرست است(. 

جایگاه قرارگیری سانترومر در کروموزوم های مختلف ثابت نیست و می تواند در دو سر و یا در مرکز کروموزوم واقع شده باشد.
، ش�اهد کارهای 41 G1 11 منظور از متنوع ترین گروه مولکول های زیس�تی، پروتئین ها هس�تند. مقصود این عبارت، آنزیم های پروتئینی اس�ت. در مرحلۀ 

 معم�ول یاخت�ه و فعالی�ت ان�واع مختلف�ی آنزیم های پروتئینی هس�تیم. ب�ه علت همانندس�ازی در مرحلۀ S ه�م می ت�وان فعالیت آنزیم ه�ای مختلف مثل دنابس�پاراز، 
هلیکاز و ... را مشاهده کرد. 

گزینۀ )2(: ب�ه ای�ن نکت�ه دقت کنید که بازش�دن پیچ وتاب دنا، جزء مراحل همانندس�ازی به حس�اب نمی آی�د، هر چند که در مرحل�ۀ S رخ می دهد. | 
 G2 ، س�اخت پروتئین ها و عوامل مورد نیاز برای تقس�یم یاخته ای، افزایش پیدا می کند )نه اینکه آغاز ش��ود!(. | گزینۀ )4(: مرحلۀ  G1 G2 برخالف  گزینۀ )3(: در مرحلۀ 

اینترفاز، به طور معمول نسبت با سایر مراحل اینترفاز، مدت زمان کمتری را به خود اختصاص داده اند.
12 موارد )ب( و )د( صحیح هستند. در این سؤال فقط مهم این بوده است که اسفنج یک جانور است و به جانوری بودن یاخته دقت کنید. 51

الف نادرست است. کوتاه شدن برخی از رشته های دوک، در مرحلۀ آانفاز رخ می دهد، ولی ریزلوله های بسیار کوتاه اطراف سانتریول، در هیچ مرحله ای 
ب درست است. پس از پایان تلوفاز میتوز، اجزای  از تقس�یم از بین نمی روند، این دوک ها هس�تند که در تلوفاز از بین می روند )با توجه به ش��ل 7 فصل 6 یازدهم(. | 
دو یاخته بین دو سیتوپالسم تقسیم می شوند و پس از آن، یعنی تقسیم سیتوپالسم، با انقباض حلقه ای از جنس اکتین و میوزین صورت می گیرد که از داخل به غشا متصل 
، مرحلۀ S آغاز می شود که در  G1 ج نادرس�ت است. خیلی به این عبارت دقت کنید! پس از مرحلۀ  هس�تند و همواره انقباض آن ها با مصرف ATP همراه می باش�د. | 
آن همانندسازی انجام می شود. قبل از شروع این عمل، ابتدا برای همانندسازی، با کمک آنزیم هایی، پیچ وتاب کروماتین باز و هیستون ها از آن جدا می شوند و سپس هلیکاز 
مارپیچ دنا را باز می کند. تا اینجا عبارت درس�ت اس�ت ولی لطفًا دوباره به س�ؤال دقت کنید! مراحل گفته ش�ده در این عبارت، جزئی از مراحل تقس�یم یاخته نیس�ت و در 
د درس�ت اس�ت. اولین برخورد رش�ته های دوک به غشای برخی اندامک ها، وقتی است که غشای هسته در مرحلۀ پرومتافاز از بین رفته  مرحلۀ اینترفاز رخ می دهد. | 

است، پس از آن در مرحلۀ متافاز، کروموزوم ها به حداکثر فشردگی می رسند.
13 بخش اول س�ؤال در مورد اینترفاز )مرحلۀ اکرهای معمول یاخته( می باش�د که مراحل آن را مقایس�ه کرده اس�ت. از طرفی در گزینۀ )3(، دومین 61

G1 که بعد از تقس�یم سیتوپالس�م اس�ت، کروموزوم های  G2 به هم�راه کروماتین های مضاعف ش�ده وج�ود دارد. از طرف�ی مرحلۀ   نقط�ۀ وارس�ی، در انته�ای مرحل�ۀ 
 دخت�ری تک کروماتی�دی دارد. همان ط�ور ک�ه می دانید ه�ر کروموزوم یا کروماتی�ن مضاعف، برخالف کروم�وزوم تک کروماتی�دی، دو نیمه هم طول، با ژن های مش�ابه 

از هر جایگاه ژنی دارد.
 G2 G1 و  G2 از همه کوتاه تر اس�ت، ولی دو برابر ش�دن دنا، در مرحل�ۀ S در بین  G1 از هم�ه بیش�تر و بخ�ش  گزینۀ )1(: در اینترف�از، زم�ان بخ�ش 
 ص�ورت می گی�رد.| گزینۀ )2(: در اینترف�از، کروماتیده�ا مضاع�ف می ش�وند ن�ه اینک�ه از ه�م جدا ش�وند )دق��ت کنید که س��ؤال در مورد چه چیزی پرس��یده اس��ت!(. | 
G0 ب�رای عدم تقس�یم یعنی   گزینۀ )4(: مرحل�ۀ S، فاق�د نقط�ۀ وارس�ی اس�ت. از طرف�ی لنفوس�یت T ت�ا هنگام�ی ک�ه ب�ه آنت�ی ژن برخ�ورد نکن�د، در مرحل�ۀ موقتی 
G2 می باش�د )اوووف! چقدر نکته داش��ت  G0 ق�رار می گی�رد. از طرفی افزایش س�اخت پروتئین ه�ای مربوط به تقس�یم یاخته ای، مربوط به مرحلۀ  G1 ی�ا   در قس�متی از 

این گزینه !  (.

تقسیم یاخته )گفتار 1 و 2(/فصل ششم    16پاسخ آزمون
یازدهم
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موارد )ب( و )ج( نادرست هستند. شکل سؤال، چرخۀ یاخته ای را نشان می دهد 71 12
که D ،C ،B ،A به ترتیب، مرحلۀ تقس�یم سیتوپالس�م، مرحلۀ S اینترفاز، مرحلۀ پرومتافاز 
و مرحلۀ آنافاز را معرفی می کند. از طرفی س�ؤال در مورد یاختۀ گیاهِی دارای قدرت تقسیم 
می باشد، چون تقسیم سیتوپالسم یاخته های گیاهی هم زمان با مرحلۀ آنافاز آغاز می شود. 

الف درس�ت اس�ت. با توجه به متن کتاب درسی، در صورت آسیب به 
گیاهان، پروتئین هایی به نام عامل رش�د، س�بب تس�ریع تقس�یم یاخته می شوند و توده ای 
ب نادرس�ت است. در مرحلۀ اینترفاز،  برای ممانعت از نفوذ میکروب ایجاد می کنند. | 
کروماتین ه�ا، ب�ه ص�ورت رش�ته های در هم رفته می باش�ند و ب�ه صورت مجزا مش�اهده 
ج نادرست است. ایجاد حلقه در تقسیم سیتوپالسم، ویژۀ جانوران است. |  نمی شوند. | 
د درست است. در مرحلۀ آنافاز، پروتئین های اتصالِی محل سانترومرها، تجزیه شده و 

با جدا شدن کروماتیدهای خواهری، عدد کروموزومی یاخته دو برابر می شود. 
12 از آنجا که گیاهان س�انتریول ندارند، پس س�اختار فوق، رش�ته های ریزلوله ای دوک تقسیم هستند که در مرحلۀ پروفاز تشکیل شده و در تلوفاز، پس 81

از تشکیل مجدد غشای هسته کاماًل ناپدید می شوند )شل 9 فصل 6 یازدهم(.
گزینۀ )1(: لنفوس�یت های عمل کننده که همان پالسموس�یت ها یا لنفوس�یت های T کشنده هستند، توانایی تقس�یم ندارند. | گزینۀ )3(: منظور، سانتریول 
اس�ت که در یاختۀ گیاهی وجود ندارد. | گزینۀ )4(: دقت کنید و گول نخورید! این عبارت در مورد س�انتریول نیس�ت چون وظیفۀ سانتریول، سازمان دهی رشته های دوک 

G2 صورت گرفته اس�ت.  می باش�د ولی س�اخت پروتئین های آن، قبل از ش�روع تقس�یم، توس�ط ریبوزوم و از روی اطالعات رنای پیک در مراحل مختلف مخصوصًا 
13 موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرس�ت هس�تند ولی )د( صحیح اس�ت چون داروی به کار رفته در شیمی درمانی، باعث سرکوب تقسیم یاخته ها در همۂ 91

قسمت های بدن می شود که در این روش، مرگ یاخته ها عوارض جانبی مثل ریزش مو، تهوع و خستگی برای بیمار به همراه دارد. از طرفی شیمی درمانی قوی و پرتودرمانی 
شدید، می تواند سبب ناکارایی مغز استخوان و نیاز به پیوند آن شود.

الف نادرس�ت اس�ت. در هر نوع س�رطان یا توموری، روش های تش�خیصی س�رطان، از جمله ابفت برداری، که آزمایش خون به آن کمک می کند، سبب 
آس�یب به مغز اس�تخوان )بافت هدف اریتروپویتین مترش��حه از کبد( نمی شوند، بلکه برخی روش های درمانی از جمله شیمی درمانی و پرتودرمانی می توانند به مغز استخوان 
ب نادرست است. از سال دهم فصل 4 به یاد دارید که فولیک اسید روی هر یاختۂ زندۀ بدن که قدرت تقسیم دارد، مؤثر است. از طرفی شیمی درمانی  آسیب برسانند.| 
ج نادرست است. باز هم  مانع تقس�یم هر یاختۂ بدن می ش�ود ولی روش�ی که مستقیمًا یاختۀ سرطانی را هدف می گیرد، روش پرتو درماین اس�ت )نه شیمی درمانی!(. | 

دقت کنید که پرتودرمانی روی پوست، قرار نیست سبب مرگ یاخته های اندام های دیگر شود )حداکثر، به آن  اندام یا بافت آسیب می رساند(.
12 اواًل دقت کنید که س�ؤال، در مورد زنبور نر می باش�د که هر یاختۀ آن، هاپلوئید یعنی n کروموزومی اس�ت و فاقد کروموزوم همتا می باشد. از طرفی، 101

عب�ارت م�ورد نظ�ر مربوط به مرحلۀ آنافاز میتوز اس�ت که تعداد مولکول ه�ای دنا افزایش نمی یابد ولی با جدا ش�دن کروماتیدهای خواهری، تعداد س�انترومرها دو برابر 
می شود. در گزینه )2( که جواب است قسمت اول در متافاز و قسمت دوم مربوط به ایجاد دو هستۀ غشادار در تلوفاز می باشد. )دقت کنید که زنبور نر میوز ندارد.(

گزینۀ )1(: قسمت اول در مورد متافاز صحیح است ولی در قسمت دوم اواًل در مرحلۀ آنافاز است و ثانیًا تجزیۀ پروتئین اتصایل در ناحیۀ سانترومر، عامل 
اصلی جدا ش�دن کروماتیدها می باش�د. | گزینۀ )3(: قس�مت اول، در مورد متافاز صحیح است و قسمت دوم در مورد داشتن کروموزوم  همتا در زنبور نر هاپلوئید نادرست 
اس�ت. )زنبور نر، کروموزوم همتا ندارد.( | گزینۀ )4(: س�انترومر کروموزوم ها، در مرحلۀ پرومتافاز به رش�ته های دوک متصل می ش�وند، که این مرحله قبل از متافاز اس�ت نه 

آنافاز )قسمت دوم در مورد تلوفاز است(.
14 در مرحله متافاز، کروموزوم ها بیشترین فشردگی را پیدا می کنند و همچنین در سطح استوایی )وسط( یاخته ردیف می شوند. 111

گزینۀ )1(: یاخته  ه�ای آون�د آبک�ش اگرچ�ه زنده اند ولی هس�ته ندارن�د و فاقد کروم�وزوم می باش�ند. | گزینۀ )2(: در مرحلۀ آنافاز، هس�ته وجود ندارد و 
کروموزوم ها پس از تجزیه به قطبین سیتوپالمس یاخته می روند )نه هسته!(. | گزینۀ )3(:  توجه کنید، قرار گرفتن سانتریول در قطبین یاخته و تشکیل رشته های دوک بین 

آن ها، مربوط به مرحله پروفاز میتوز است )نه پرومتافاز!(.
می باشد. پس این یاخته، 5 مجموعۀ کروموزومی 121 n=9 و تعداد کروموزوم هر مجموعه n=5 45 موارد )ج( و )د( نادرست هستند. عدد کروموزومی یاخته فوق،  11

دارد که هر مجموعۀ آن، 9 کروموزوم غیرهمتا دارد. 
الف درست است. همواره هر مجموعۀ کروموزومی این یاخته، به تعداد n یعنی 9 عدد کروموزوم غیرهمتا با طول، شکل و نوع ژن های متفاوت دارد. | 
ج نادرست است.  ب درست است. چون 5 مجموعه کروموزوم دارد، هر فام تن 4 فام تن دیگر مثل خود دارد. به بیان دیگر کروموزوم ها، 5تا 5تا با هم همتا می باشند. | 
یاخته ای که زوج n کروموزومی نیس�ت، قطعًا توانایی انجام میوز ندارد )البته این دلیل نمی ش��ود که اگر زوج n بود حتماً توانایی میوز دارد. مثالً یاخته های پوس��ت، دیپلوئید 

د نادرست است. این یاخته، 5 مجموعۀ کروموزوم دارد که در هر مجموعۀ آن 9 فام تن غیرهمتا وجود دارد. هستند ولی میوز نمی کنند(. | 

14 فقط مورد )د( درست است. 131
الف نادرس�ت اس�ت. در مرحله سوم سرطان، یاخته های سرطانی به بخش های لنفی مجاور محل تکثیر خود دسترسی پیدا می کنند در حالی که مجرای 
ب نادرس�ت است. در محل آسیب دیده گیاهان، همانند زیِر  اصلی لنفی، به س�یاهرگ خونی زیر ترقوه ای وارد می ش�ود، که این عمل در مرحلۀ چهارم رخ داده اس�ت. | 
ج نادرست است. لیپوما، نوعی تومور خوش خیم  محل زخم انسان، نوعی عامل رشد تولید می شود که با افزایش سرعت تقسیم یاخته، تعدادی یاخته ایجاد می کند. | 
متداول در آرنج بالغین اس�ت که در اثر تکثیر یاخته های چریب )بافت پیوندی( به وجود می آید. تومور، در نتیجه افزایش رسعت تقس��یم ایجاد می ش�ود که واضح اس�ت با 
د درست است. مرگ یاخته های مغز استخوان، از عوارض جانبی شیمی درمانی می باشد که در این صورت  افزایش سرعت تقسیم، طول دورۀ اینترفاز کمتر می شود. | 

در اثر کاهش یاخته های خونی، نیاز به تولید اریتروپویتین زیاد می شود.
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نکروزبافتی،نوعیمرگتصادیفبودهولیقسمتدومدرموردمرگبرانمه ریزی شدهمیباشد.70141 14
گزینۀ )1(:نادرس�تاس�ت.دره�ردوروش،بقای�اییاختهه�ایم�رده،توس�طبیگانهخواره�ا)خ��ط دوم دفاع��ی ب��دن(پاکس�ازیمیش�وند.|
گزینۀ )2(:نادرس�تاس�ت.درروشجراح��ی،ام�کانبریدگ�یوایجادبافتمردگیوج�ودداردودرروشپرتودرمانی،بااس�تفادهازپرتوهایفرابنفش،امکانآس�یببه
دن�اییاخت�هودرنتیجهبهراهافتادنفرایندمرگ برانمه ریزیش�دهوجودداردولیدقتکنیدکهدرروشتش�خیصیمث�لبافتبرداری،فقطمرگتصادیفرخمیدهد.|
گزینۀ )3(:نادرستاست.بافتمردگیبرخالفمرگبرنامهریزیشده،نیازیبهپروتئینیمثلپرفورینوفعالیتژنندارد.|گزینۀ )4(:درستاست.مرگبرنامهریزی

شده،درجهتیعملمیکندکهیاختههایآسیبدیده،زودترازبینبروندولیمرگتصادفیبدونبرنامهرخدادهوآسیبرساناست.
مرحل�ۀس�ومرش�دودگرنش�ینییاختهه�ایس�رطانی،مرحلهدسترس�یب�هبخشهایلن��یمجاوراس�ت.میدانیمک�هدراندامه�اعالوهبرموی�رگخونی،151 11

مویرگه�ایلن��ینی�زوج�وددارد.بنابرای�ناینیاختههااگردرم�وردتومورمغزیباش�ند،ازطریقمویرگهایلن��یمغزمیتواننددربخشه�ایمختلفمغزولیدر
مجاورخوددگرنشینیپیداکنند.

گزینۀ )2(:مرحلۀچهارماینفرایند،مربوطبهاس��تقراریاختههایس�رطانیدربافتهایدورترمیباش�دولیتوجهداش�تهباش�یدکهاینگزینهبهخاطر
کلمههمهاش�تباهاس�ت.|گزینۀ )3(:مرحلۀدوماینفرایند،مربوطبهگس�ترشدرابفت هاس��توهنوزواردمویرگهایاطرافنشدهاندولیتوجهکنیدکهاینیاختهها
بهصورتغیرمس��تقیمبارگهایخونیدرارتباطهس�تندوموادموردنیازخودراازآنهادریافتمیکنند.|گزینۀ )4(:مرحلۀاولس�رطان،تهاجمبهیاختههایهمان 

ابفتسرطانیاولیهاست)نه بافت های دیگر!!!(.

طب�قش�کلزی�ر،ریزکیس�ههایموجوددرصفح�ۀیاخت�های،اندازهه�ایمختلفیدارن�د.ایجادیکریزکیس�ۀبزرگدریاختهنس�بتب�هایجاد161 14
صفحۀیاختهایمقدماست.

گزینۀ )1(:اگرچ�های�نموردصحیحبهنظرمیرس�د،امادقتکنیدکه
یاختههایگیاهان،سانتریولندارند.|گزینۀ )2(:همزمانباایجاددیوارۀیاختهایجدید،
س�اختارهایمثلالنوپالسمودسم)اکنال های سیتوپالسمی(پایهگذاریمیشوند.|
گزینۀ )3(:بهایندامتس�تیتوجهداش�تهباش�یدکهیاختههایدیپلوئی�دمیوزکنندهدر
مادگیگیاه،قطعًاتقس�یمسیتوپالس�مانمساویدارندوریزکیس�ههایانتقالیدرطرفین
غش�امستقرمیش�وند)نه وس��ط یاخته !(.)در حقیقت از میوز پارانش��یم خورش، یک یاختۀ 

بزرگ و سه یاختۀ کوچک به وجود می آید.(

موارد)ب(،)ج(و)د(نادرستهستند.171 13
الفدرستاست.هرجهشبزرگازنوعتغییردرتعدادکروموزومها،وبرخیازجهشهایمربوطبهساختارهایکروموزومها،مثلمضاعفشدگی،
نادرستاست.برایشمارهگذاریکروموزومهایغیرجنیس،یکیازمعیارهاییکهدرنظرگرفتهمیشود، ب حذفوجابهجاییرا،میتوانباکاریوتیپتشخیصداد.|
اندازهاست.درازترینجفتکروموزوم،باشمارۀ1نامگذاریمیشودوبهترتیبتاجفتآخر.البتهدرکاریوتیپ،بعدازکروموزومهایغیرجنسی،کروموزومهایجنسیرا

نادرستاست.کاریوتیپ،تصویریازکروموزومها ج قرارمیدهند.کروموزومجنسیX،کروموزومبزرگیازنظراندازهاستوکروموزومجنسیYبسیارکوچکاست.|
باحداکثرفش�ردگیمتافازیاس�تکهبراس�اساندازه،شکل،محلقرارگیریسانترومرها،مرتبوشمارهگذاریش�دهاند)تعداد کروموزوم در ایجاد اکریوتیپ ربطی ندارد(.|
نادرستاست.بهیکجفتکروموزومیکهدرکاریوتیپ،باشمارۀیکساننامگذاریمیشوند،کروموزومهمتاگفتهمیشود.درحقیقت،کروموزومهایهمتا،از د

نظراندازه،شکلومحلقرارگیریسانترومردرآنهامشابهاند.ولیاینموضوعدرموردکروموزومهای23مردانکهXوYغیرهمتاهستندصادقنمیباشد.
دق�تکنی�دکهدرمرحل�ۀآنافاز،تجزیۀپروتئیناتصالیدرناحیۀس�انترومر،فامینکهاراازهمجدامیکندوکوتاهش�دندوک،بینآنهافاصله181 14

میاندازد.دراینعمل،هردوعاملپروتئینیهستندودرساختاردوموحتیسومخودحتمًاپیوندهیدروژنیداشتهاند)فصل 1 دوازدهم(.
G2آمادۀتقسیممیشود.| گزینۀ )1(:بررسیهرفعالیتبسپارازیدنابسپاراز،درمرحلۀSاینترفازوطیهمانندسازیرخمیدهدولیاینیاخته،درآخرمرحلۀ
 گزینۀ )2(:یاختههاییکمرد،دارای46کروموزومهس�تندکهکروموزومهایش�مارۀ23باهمهمتانیستند.همۀآنها،یاختههاییکمرددیپلوئیدسالممحسوبمیشوند.|

گزینۀ )3(:کروماتیدهایخواهریازپدرومادردریافتنمیشوندبلکهاینکروماتیدهادراثرهمانندسازیDNAدرمرحلۀSاینترفازبهوجودمیآیند.

درتومورهایبدخیم)مثل مالنوما(برخالفتومورهایخوشخیم)مثل لیپوما(،یاختههاییازتودۀاصلیجداشدهوهمراهجریانخونیالنفبهقسمتهایدیگرمیروند.191 13
گزینۀ )1(:توموریکهرشدکمیدارد،خوش خیمبودهوقدرتمتاستازندارد.ایندومفهوم،ویژگیهاییک نوع توموررامیرسانندوبرخالفهمنیستند.|
گزینۀ )2(:هرتوموری،اغلبعلتژنتیکیدارد.تومورهاییکهواردمحیطداخلی)خون و لنف(میشوندهمبدخیمهستندواغلببزرگمیشوند.|گزینۀ )4(:تومورهای
خوشخیم)که یاخته در جای خود تقسیم می شود (،نیزدربرخیمواردخییل بزرگمیشوندوهمینرشدزیادآنهامیتوانددرانجاماعمالطبیعیاندامها،اختاللایجادکند.

همۀمواردنادرستهستند)سؤال در مورد مرحلۀ متافاز میتوز یاختۀ بافت پوششی می باشد(.201 14
الفنادرستاست.دراینمرحله،فقطعدهایازرشتههایدوکبهسانترومرکروموزومهامتصلهستندولیهمین
نادرستاست.دقتکنیدکهسؤالدرموردبافت ب دوکهاباتوجهبهشکل،ازطرفدیگرخود،هموارهباسانتریولفاصلهدارند.|
نادرستاست.درازترینرشتههایدوک،بهدلیلافزایش ج پوشیشاست،ولیژنساختکالژن،دربافتپیوندیبیانمیشود.|

نادرستاست.درمرحلۀمتافاز،کروموزومهایدوکروماتیدی،درسطحاستوایییاخته د حجمیاختهدرمرحلۀآانفازوجوددارند.|
ردیفش�دهاند.دریاختۀگیاهیدرهمینمحل،ریزکیس�ههایحاصلازدس�تگاهگلژیبرایتقسیمسیتوپالسمقرارمیگیرندولیگول

نخوریدچون کالنشیم قدرت تقسیم ندارد)فقط پارانشیم ها و مریستم ها تقسیم می شوند(.

B

B
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ریزکیسه های حاوی ترکیبات دیوارۀ یاخته ای، در اطراف خود غشا دارند. همین غشا، زمینه ساز ایجاد غشای جدید هر یاختۀ جدید، در محل تماس آن ها می شود. 211 14
در یک سطح این ریزکیسه ها از سامانۀ گلژی یاختۀ به وجود آمده اند. بیشترین مولکول های غشای آن، فسفولیپید هستند، که توسط شبکۀ آندوپالسمی صاف لوله ای شکل 

ایجاد شده است. 
تقس�یم  فراین�د  نی�از  )1(: ش�روع مکانیس�م های م�ورد  گزینۀ 
سیتوپالسم در یاخته های گیاهی، در مرحلۀ آنافاز و هم زمان با کوتاه شدن رشته های 
دوک می باش�د. در ای�ن حال�ت کروموزوم ها در قطبی�ن قرار دارن�د )قرارگیری 
کروموزوم ها در وسط یاخته مربوط به مرحلۀ متافاز است(. | گزینۀ )2(: دقت کنید که در 
تقس�یم سیتوپالسم یاخته های گیاهی و جانوری، پروتئین یا ریزکیسه ای، برون رانی 
نمی شوند بلکه این موارد در درون یاخته قرار می گیرند. | گزینۀ )3(: ریزکیسه های 
مربوط به تقسیم سیتوپالسم، که از دستگاه گلژی یاخته های گیاهی منشأ گرفته اند، 
فقط در وس��ط یاخته، غش�ای جدیدی را ایجاد می کنند. ولی سایر سطوح در یاختۀ 

جدید، همان غشای یاختۀ مادری نسل قبل را دارند.
12 موارد )ج( و )د( نادرست هستند. 221

الف درست است. هر مجموعۀ کروموزومی در انسان دارای 23 کروموزوم است. 23 کروموزوم یک مجموعه، غیرهمتا هستند. )قسمت اول عبارت در 
ب درست است. یاختۀ جنسی اسپرم، دارای یک کروموزوم شمارۀ 8 است و فقط یک مجموعه  H می باشد.( |  hX X hX و قسمت دوم در مورد زن ناقل  Y مورد مرد 
کروموزوم دارد ولی یاختۀ بیگانه خوار، دو مجموعه کروموزوم دارد که از نظر طول، حاوی یک نوع کروموزوم 8 می باش�د ولی دو عدد از آن کروموزوم ش�مارۀ 8 را دارد. | 
ج نادرس�ت اس�ت. اگر تعداد کمی از یاخته های قلب که دو هس�تۀ دیپلوئید دارند را در نظر بگیرید، این یاخته 4 مجموعه کروموزوم دارد که دو مجموعۀ آن ها دارای 
د نادرس�ت است. در انسان و بعیض جانداران، کروموزوم هایی  X و دو مجموعه دارای Y هس�تند. در حالی که هس�تۀ نوتروفیل آن مرد، قطعًا یک کروموزوم Y دارد. | 

وجود دارند که در تعیین جنسیت نقش دارند.
در آنافاز، تعداد سانترومرها و کروموزوم ها )نه تعداد دنا( افزایش می یابد ولی باز شدن کروموزوم ها، در تلوفاز رخ می دهد. 231 11

گزینۀ )2(: دربارۀ مرحلۀ پروفاز صادق اس�ت )هسته،پوش��ش دوالیه ای منفذدار دارد(. | گزینۀ )3(: دربارۀ مرحلۀ پرومتافاز صادق اس�ت که با تخریب 
شبکۀ آندوپالسمی، تعداد کیسه های یاخته کم می شود. | گزینۀ )4(: دربارۀ مرحلۀ آنافاز با کوتاه شدن رشته های دوک و عریض شدن یاخته صادق است.

G1 می باش�د که در صورت اشکال در دنا، در صورت عدم اصالح، فعالیت مرگ یاخته ای و بیگانه خواری درشت خوارها 241 13 منظور نقطۀ وارس�ی مرحلۀ 
را زیاد می کند. )پس اگر اصالح شود، مرگ یاخته ای انجام نمی شود.(

G2 اس�ت که اگر پروتئین های دوک تقس�یم )نه رش��ته های دوک!( یا عوامل الزم برای میتوز فراهم نباش�د،  گزینۀ )1(: منظور،  نقطۀ وارس�ی انتهای 
 نقط�ۀ وارس�ی اج��ازۀ عب��ور یاخت��ه از ای��ن مرحل��ه  چرخه ب��ه مرحل��ۂ تقس��یم را منی ده��د. | گزینۀ )2(: مرحل�ۀ دوم چرخۀ یاخته ای، همان مرحلۀ تقس��یم اس�ت ک�ه در انتهای 
G2 اس�ت. |   متافاز دارای نقطۀ وارس�ی اس�ت. این نقطه در حال بررس�ی قرارگیری فام تن ها روی دوک می باش�د ولی توضیحات این گزینه، در مورد نقطۀ وارس�ی مرحلۀ 
G2 آن نقطۀ وارس�ی وجود دارد. همان ط�ور که می دانید در  G1 و   گزینۀ )4(: دق�ت کنی�د ک�ه مرحل�ۀ اول چرخ�ۀ یاخته ای، همان مرحلۀ اینرتفاز اس�ت که در دو مرحلۀ 
، یاخت�ه از مرحلۀ S گذش�ته اس�ت و دنابس�پاراز و هلیکاز در هس�ته ب�ه فعالیت پرداخته ان�د. )لطفاً مرحل��ۀ اول و دوم چرخۀ یاخته ای را ب��ا مراحل مختلف  G2  مرحل�ۀ  

اینترفاز و یا تقسیم اشتباه نکنید!(

11 فق�ط عب�ارت )الف( صحیح اس�ت، با توجه به متن و ش�کل کتاب 251
درسی، از تقسیم میتوز یاختۀ لنفوسیت B، یاخته های پادتن ساز و B خاطره تولید می شود 
که فقط یاخته های پادتن س�از، قدرت تولید و ترش�ح نوعی پادتن را دارد. از طرفی گیرندۀ 
پادگن�ی نی�ز به صورت گیرندۀ غش�ایی توس�ط لنفوس�یت های B اولیه و خاطره تش�کیل 
می شوند. دقت کنید که هر دوی این یاخته ها، در بدو تشکیل یک جفت سانتریول دارند. 
ب نادرس�ت است. یاخته های پادتن س�از، به پادگن متصل نمی شوند 
ولی قدرت ترش�ح پادتن دارند. این یاخته ها فاقد گیرندۀ آنیت ژین هس�تند )از طرفی این 
ج نادرس�ت اس�ت. با  یاخته ه��ا برخالف یاخته های خاطره توانایی تقس��یم ندارند(. | 
توج�ه به ش�کل، یاخته های پادتن س�از )پالسموس��یت ها( بزرگ ت�ر از یاخته ه�ای دیگر این 
G0 می شوندچون تقسیم نمی شوند. |  مکانیس�م هس�تند و فقط این یاخته ها، وارد مرحلۀ 
د نادرس�ت اس�ت. دق�ت کنی�د که ه�ر دو یاخته، هس�تۀ گ��رد دارند ولی هس�ته در 
پالسموس�یت ها، در یک س�مت یاخته بوده و س�ایر اندامک ها در یک سمت دیگر آن قرار 
دارند پس عبارت هستۀ آن ها دورتادور شبکۀ آندوپالسمی و یا برعکس آن نادرست است. 
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در مراح�ل آانف��از و تلوف��از میت�وز یاخت�ۀ یوکاریوتی، کروموزوم های دخ��رتی، به صورت تک کروماتیدی دیده می ش�وند. در این دو مرحله، نقطۀ وارس�ی در چرخۀ 11 13
G2 و متافاز دارد (.  ، G1یاخته ای دیده نمی شود )چرخۀ یاخته ای دو مرحلۀ اینترفاز و تقسیم و سه نقطۀ وارسی اصلی در انتهای

گزینۀ )1(: اینترفاز و تقس�یم، دو مرحلۀ چرخۀ یاخته ای هس�تند که هر دو، واجد نقطۀ وارس�ی می باش�ند، ولی مضاعف ش�دن مادۀ ژنتیکی اصلی یاخته،
، توانایی یاخته در س�اخت عوامل مورد نیاز تقس�یم، از جمله  G2 G2 م�ورد نظر اس�ت که در مرحل�ۀ  G1 و  در مرحل�ۀ S از اینترف�از رخ می ده�د. | گزینۀ )2(: مراح�ل 
پروتئین های الزم برای ایجاد رش�ته های دوک، بیش�تر می ش�ود. | گزینۀ )4(: تقس�یم، ش�امل دو بخش تقسیم هسته و سیتوپالسم می باش�د. در مرحلۀ تقسیم سیتوپالسم 

یاخته های جانوری، می توان نقش پروتئین های انقباضی را برای ایجاد حلقۀ انقباضی مشاهده کرد. از طرفی دقت کنید که منظور از غشای منفذدار، هسته می باشد. 
موارد )الف( و )ب( صحیح هستند. شکل سؤال می تواند مربوط به متافاز میتوز یا متافاز میوز 2 باشد.21 12

الف در تقسیم میتوز، بالفاصله قبل از متافاز، مرحلۀ پرومتافاز رخ داده است و در میوز، بالفاصله قبل از متافاز 2، مرحلۀ پروفاز 2 روی داده است. چه 
در پروفاز 2 و چه در پرومتافاز، پوش�ش هس�ته )دوالیه( و ش�بکۀ آندوپالسمی )تک الیه(، به طور کامل تجزیه می شود. )دقت کنید که پروفازهای تقسیم میوز، شامل اتفاقات 
ب مرحله بعد از متافاز، می تواند آنافاز میتوز یا آنافاز میوز 2 باش�د. در هر دو، با جدا ش�دن کروماتیدها، تعداد س�انترومرها و کروموزوم ها  پرومتافاز میتوز نیز هس��تند!( | 
ج دقت کنید! در مرحلۀ پروفاز میتوز، می توان به تدریج کروموزوم ها را با میکروس�کوپ نوری مش�اهده   دوبرابر می ش�ود اما تعداد DNA و کروماتید ثابت اس�ت. | 

د در آنافاز میتوز یا آنافاز میوز 2، طبق شکل کتاب درسی، طول همۂ رشته های دوک تقسیم کاهش منی یابد! کرد )نه پرومتافاز!(. | 
ابتدا دقت کنید که یاختۀ استخوانی، فقط توانایی تقسیم میتوز دارد و سپس توجه کنید که آغاز تخریب پوشش هسته در پروفاز انجام می شود و دو برابر شدن تعداد 31 11

G2 اینترفاز است که قبل از آغاز تقسیم و مرحلۀ پروفاز است. الزم به ذکر است  الل ها و کروموزوم ها، در آنافاز صورت می گیرد. از طرفی نقطۀ وارسی دوم، در انتهای مرحلۀ 
که تخریب پوشش هسته، در مرحلۀ پروفاز شروع می گردد ولی تخریب رشته های دوک بعد از فرایندهای مرحلۀ آنافاز است که تعداد کروموزوم های یاخته، دو برابر شده است.
G2 اس�ت که قبل از مرحلۀ پروفاز می باش�د ولی حداکثر فش�ردگی، در متافاز اس�ت که قبل از آنافاز  گزینۀ )2(: دو برابر ش�دن س�انتریول ها، در مرحلۀ 
)نه  بعد از آن( رخ می دهد. | گزینۀ )3(: در مرحلۀ پرومتافاز، اتصال رشته های دوک به کروموزوم بعد از تخریب پوشش هسته است )نه قبل از آن( چون تا وقتی که پوشش 
هسته وجود داشته باشد، مانع اتصال رشته های دوک به کروموزوم ها می شود. | گزینۀ )4(: تتراد، ویژۀ تقسیم میوز است، ولی یاختۀ استخوانی فقط تقسیم میتوز انجام می دهد.

13 این یاخته می تواند مربوط به مرحلۀ متافاز میتوز یا متافاز میوز 2 باشد. اگر ژنوتیپ این یاخته در متافاز میتوز Abcd باشد، دقت کنید که در آنافاز میتوز، 41
کروماتیدهای خواهری از هم جدا می ش�وند که با هم یکس�ان می باشند و عدد کروموزومی یاخته دوبرابر می شود. پس ژنوتیپ یاخته آنافاز میتوز باید AAbbccdd باشد زیرا 

حاصل جدا شدن کروماتیدهای خواهری است و یاخته  باید در همه صفات به صورت خالص باشد.
 AabbCCDd باشد، ژنوتیپ یاخته در مرحله آنافاز 1 باید دارای این الل ها بوده باشد. پس می تواند AbCD ،گزینۀ )1(: اگر ژنوتیپ این یاخته در متافاز دو
باشد. | گزینۀ )2(: اگر ژنوتیپ این یاخته در متافاز میتوز، abcd باشد، در پرومتافاز نیز abcd بوده است چون در فاصله پرومتافاز تا متافاز، تغییری در تعداد یا ساختار ژنی 
کروموزوم ها نداریم. | گزینۀ )4(: اگر ژنوتیپ این یاخته در متافاز دو، aBcD باشد، یاخته مرحله متافاز 1 باید این الل ها را داشته باشد. پس می تواند AaBBccDd باشد.

موارد )الف( و )ب( در ارتباط با تقسیم میوز 1 و موارد )ب( و )ج( در ارتباط با تقسیم میتوز صحیح می باشند.51 11
الف سومین مرحلۀ تقسیم میتوز، مرحلۀ متافاز و سومین مرحلۀ میوز 1، مرحلۀ آانفاز می باشد. توجه داشته باشید که در ابتدای مرحلۀ آنافاز برخالف ابتدای 
ب براساس شکل کتاب درسی، در مرحلۀ آنافاز )چه تقسیم میتوز و چه تقسیم میوز( طول یاخته  مرحلۀ متافاز، امکان تهیه کاریوتیپ فراهم است )به واژۀ ابتدا توجه داشته باشید(. | 
ج در اولین مرحلۀ تقس�یم میتوز )پروفاز( بخش�ی از غش�ای هس�ته و در اولین مرحلۀ تقسیم میوز )پروفاز 1( کل غشای هسته  و برخی از رش�ته های دوک آن افزایش می یابد. | 
تخریب می شود اما توجه به کلمۀ قطعًا در صورت سؤال اهمیت دارد. همان طور که می دانیم، در زنان، بسیاری از یاخته های اووسیت اولیه از مرحلۀ پروفاز میوز 1 خارج نمی شوند 

د توجه داشته باشید که ممکن است که بعد از تلوفاز، تقسیم سیتوپالسم صورت نگیرد )هم در تقسیم میوز و هم در تقسیم میتوز(. چون فولیکول حاوی آن ها بالغ نمی شود. | 
توجه کنید که در همۀ یاخته های دختری حاصل از تقسیم میتوز یا میوز یا حتی تقسیم پروکاریوت ها، غشای یاخته ای همان غشای یاختۀ مادری است. در واقع 61 14

می توان گفت بعد از تقسیم، یاخته های دختری نیازی به تشکیل غشا ندارند در نتیجه پروتئین های موجود در غشای آن ها از یاختۀ مادری به ارث رسیده است.
گزینۀ )1(: در صورتی که یاختۀ مورد نظر ما نوعی یاختۀ پروکاریویت باش�د، فاقد اندامک خواهد بود. | گزینۀ )2(: همانند گزینۀ )1( در صورتی که یاختۀ 
مورد نظر پروکاریوتی باش�د فاقد چرخۀ یاخته ای اس�ت. | گزینۀ )3(: برای حلقۀ انقباضی، وجود پروتئین های اکتین و میوزین و انجام فرایند تقس�یم سیتوپالس�م ضروری 
است اما توجه داشته باشید که در همۀ یاخته های جانوری، کمربند انقباضی در وسط یاخته تشکیل نمی شود. چون ممکن است سیتوپالسم به طور نامساوی تقسیم شود. 

در این متن سه غلط علمی وجود دارد که به بررسی آن ها می پردازیم:71 14
G2 آغاز می شود. 1 ساختارهای دارای ریزلوله پروتئینی، شامل سانتریول و رشته های دوک هستند که ساخت سانتریول ها برخالف رشته های دوک از مرحلۀ 

2 در مرحلۀ پروفاز میوز 1، به سانترومر هر کروموزوم یک رشتۀ دوک متصل می شود در نتیجه 46 رشتۀ دوک به این کروموزوم ها متصل خواهند شد ولی توجه داشته 
باشید که در یاختۀ اسپرماتوسیت اولیه، همۀ تترادها، حاصل کنار هم قرار گرفتن کروموزوم های همتا نمی باشند مثل تترادی که از کروموزوم های جنسی تشکیل می شود.
3 در مرحلۀ آنافاز 1 برای جدا شدن کروموزوم های همتا از یکدیگر، تجزیه پروتئین اتصالی در ناحیۀ سانترومر صورت نمی گیرد. )تجزیه پروتئین اتصالی در ناحیۀ سانترومر، 

ویژه مراحلی است که کروماتیدهای خواهری از هم جدا می شوند.(

14 همۀ موارد نادرست هستند.81
ب گویچۀ قرمز فاقد کروموزوم و هسته می باشد، پس در اثر خطای تقسیم به وجود نیامده است. |  الف گویچه های قرمز، فاقد هسته و کروموزوم هستند. | 
د توجه داشته باشید که یاخته های  ج اس�پرم، یاخته ای با 23 کروموزوم در بدن مردی بالغ اس�ت در حالی که از متایز )نه تقس��یم( اس�پرماتید حاصل شده است. | 

پیکری درخت زیتون هم دارای 46 کروموزوم در ساختار خود می باشند.

تقسیم یاخته )کل فصل(/فصل ششم    17پاسخ آزمون
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12 تش�کیل دوک در مرحل�ۀ پروف�از و تخریب آن در مرحلۀ تلوفاز رخ می دهد. در زنبور عس�ل نر، برای تولید گامت، میت�وز رخ می دهد که در پروفاز، 91
سانتریول ها به دو طرف یاخته حرکت می کنند و در تلوفاز، کروموزوم ها شروع به باز شدن می کنند و فشردگی مادۀ وراثتی کم می شود.

گزینۀ )1(: زنبور نر کروموزوم  همتا ندارد. | گزینۀ )3(: قسمت اول در مورد مرحلۀ پرومتافاز است. | گزینۀ )4(: قسمت دوم در مورد مرحلۀ آنافاز می باشد.
14 شکل نشان دهندۀ متافاز 1 است. در یک مرد، اسپرماتوسیت اولیه، میوز 1 را طی می کند. مرحله ای که بالفاصله قبل از متافاز 1 رخ می دهد، پروفاز 1011

است. طی پروفاز 1 ضمن حرکت سانتریول ها به قطبین یاخته، رشته های دوک به کروموزوم ها متصل می شوند. 
گزینۀ )1(: دقت کنید که در مرحلۀ آنافاز، هس�ته ای وجود ندارد. پس به کار بردن لفظ کروموزوم های هس�ته ای برای مرحلۀ آنافاز 1 نادرس�ت اس�ت. | 
گزینۀ )2(: زنبور نر هاپلوئید است و تقسیم میوز ندارد. | گزینۀ )3(: شاید بگید که این گزینه هم کاماًل درسته و در مرحلۀ پروفاز 1، تتراد تشکیل می شود، اما به این نکته 
توجه داش�ته باش�ید که یاختۀ مورد نظر نمی تواند یک یاختۀ گیاهی باشد، زیرا س�انتریول دارد )از طرفی یاختۀ باقی مانده از تقسیم خورش، اصالً توانایی انجام میوز ندارد، 

چون خودش محصول میوز بوده است(.

G2 و وارسی سوم در متافاز قرار دارد. )البته این سه نقطه وارسی، نقاط وارسی اصلی و مهمی هستند که در کتاب بررسی شده اند.(111 ، وارسی دوم در  G1 نقطۀ وارسی اول در 13
G2 ق�رار دارد. | گزینۀ )2(: در مرحل�ۀ S، تعداد دنا و  گزینۀ )1(: در آناف�از، تع�داد کروموزوم ه�ا افزای�ش می یاب�د. پروفاز )ن��ه آنافاز!( بالفاصله بع�د از 
 رش�ته های پلی نوکلئوتی�دی افزای�ش می یاب�د. پرومتافاز )نه S( بالفاصله قبل از متافاز قرار دارد. | گزینۀ )3(: در آنافاز، از طول برخی از رش�ته های دوک کاس�ته می ش�ود. 
 آنافاز پس از متافاز قرار دارد. | گزینۀ )4(: در پروفاز، پوش�ش هس�ته و در پرومتافاز پوش�ش ش�بکۀ آندوپالس�می ش�روع به تجزیه ش�دن می کند. هیچ کدام از این مراحل 

G2 قرار نگرفته اند. قبل از 
12 با توجه به شکل روبه رو، از مرحلۀ آنافاز تا بعد از پایان 121

تقسیم میتوز، ریزلوله های تقسیم )دوک( هنوز وجود دارند، تا ریزکیسه ها را به 
میانۀ یاخته منتقل نمایند.

گزینۀ )1(: در یاخته ه�ای گیاهی، نخس�ت س�اختاری به نام 
 صفحۀ یاخته ای در محل تش��کیل دیوارۀ جدید ایجاد می ش�ود )نه قدیمی!(. | 
گزینۀ )3(: غش�ای یاخته ه�ای جدی�د حاصل از غش��ای ریزکیس��ه ها اس�ت. 
 | اس�ت.  ریزکیس�ه ای  از محت�وای درون  یاخت�ۀ جدی�د، حاص�ل   دی�وارۀ 
 گزینۀ )4(: ساختارهایی مانند الن و پالسمودسم )اکنال های سیتوپالسمی(،

در هنگام تشکیل دیوارۀ جدید اپیه گذاری می شود.
وقتی سرطانی متاستاز می کند بهترین روش درمانی، شیمی درمانی است تا روی هر یاختۀ بدن مانع رشد سرطان شود ولی پرتودرمانی به طور مستقیم قرار است 131 14

فقط یک بافت یا اندام را تحت تأثیر قرار دهد. 
گزینۀ )1(: آزمای�ش خ�ون، به روش بافت برداری برای تش��خیص س�رطان کم�ک می کند )نه درمان(. | گزینۀ )2(: قس�مت اول در مورد ش�یمی درمانی 
 اس�ت ولی قس�مت دوم این عبارت در مورد پرتو درمانی می باش�د. | گزینۀ )3(: لیپوما نوعی تومور خوش خیم اس�ت و س�رطان نمی باش�د )قس��مت اول در مورد روش 

جراحی است(.

11 فقط مورد )ب( صحیح اس�ت. جمعیت، افرادی هس�تند که در یک محیط زندگی می کنند که چون ژن های ش�بیه تری به هم دارند و بیش�تر با هم 141
آمیزش می کنند، علت شیوع بیشتر برخی سرطان ها در آن ها، همین موضوع است مثاًل شنیده اید که فالن سرطان در فالن نقطۀ دنیا شایع تر است. 

ج نادرست است.  الف نادرس�ت اس�ت. همۀ تومورها حاصل اختالل در تقس�یمات یاخته ای هس�تند، ولی فقط تومورهای بدخیم، متاس�تاز دارند.| 
د نادرست است. الکل و دخانیات هم در بروز  برخی ویروس ها س�رطان زا هس�تند، می دانید که برای مقابله با ویروس، پرفورین و مرگ برنامه ریزی شده مؤثر است. | 

سرطان و هم در ایجاد ریفالکس مؤثرند. 
در مرحلۀ آنافاز میتوز، کروموزوم های تک کروماتیدی به قطبین یاخته کش�یده می ش�وند. همان طور که می دانید در مرحلۀ آنافاز 1 برخالف آنافاز 2 کروماتیدها 151 14

از هم جدا نمی شوند و این کروموزوم های همتای مضاعف هستند که از یکدیگر فاصله می گیرند. در نتیجه پروتئین های اتصالی آنافاز تجزیه نمی شود.

، جزء مراحل تقسیم محسوب نمی شود )جزء اینترفاز است(. |  G2 G2 را بیان می کند. دقت کنید که مرحلۀ  گزینۀ )1(: هر دو قسمت این گزینه، مرحلۀ 
گزینۀ )2(: در مرحلۀ تلوفاز، کروموزوم ها ش�روع به بازش�دن می کنند. تنگ ش�دن حلقۀ انقباضی مربوط به تقسیم سیتوپالسم است که مستقل از مرحلۀ تلوفاز می باشد. | 

گزینۀ )3(: منظور قسمت اول، مرحلۀ پرومتافاز است. دقت کنید که مرحلۀ پرومتافاز، در تقسیم میوز مشاهده نمی شود.
14 همۀ موارد نادرست هستند.161

الف همۀ یاخته های زندۀ بدن باید با خون )نوعی بافت پیوند با مادۀ زمینه ای مایع( تبادل انجام دهند. پس قسمت اول به هر نوع تومور خوش خیم و 
ب یاخته های مالتونین دار، در غدۀ اپی فیز مشاهده می شود )نه پوست!( به فرق میان مالنین و مالتونین  بدخیم اشاره دارد ولی تومور خوش خیم توانایی متاستاز ندارد. | 
ج در هر دو نوع تومور خوش خیم و بدخیم، تقس�یم یاخته به ش�دت افزایش می یابد که منجر به افزایش شدید سرعت همانندسازی می شود. تومورهای  دقت کنید. | 
د قس�مت اول این عبارت طبق کتاب  درس�ی، به تومور خوش خیم لیپوما اش�اره  خوش خیم به طور معمول در انجام اعمال طبیعی بدن اختاللی به وجود نمی آورند. | 

دارد. توجه کنید که این تومور اندازۀ بزرگی دارد و در انجام کارهای طبیعی بدن مشکل پیش می آید.
در متافاز، کروموزوم ها که بیشترین فشردگی را پیدا کرده اند در وسط یاخته ردیف می شوند.171 11

گزینۀ )2(: در آناف�از 1، کروموزوم ه�ای هم س�اخت )ن��ه کروماتیده��ا!( از هم جدا می ش�وند رش�ته های و دوک کوتاه می ش�وند ولی باره�ا در همین آزمون 
 گفتیم که در این مرحله، پروتئین اتصالی در ناحیۀ س�انترومر تجزیه نمی ش�ود. | گزینۀ )3(: به دنبال تلوفازها، معمواًل )نه همیش��ه!( تقس�یم سیتوپالس�می انجام می شود. | 

گزینۀ )4(: فقط در پروفاز 1 میوز، ساختار تتراد تشکیل می شود )منظور از تخریب یا تجزیۀ غشا، از بین رفتن غشای هسته و شبکۀ آندوپالسمی است(. 
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14 پلی پلوئیدی شدن، در زمانی است که در مرحلۀ آنافاز همۂ کروموزوم ها، به یک یاخته بروند.74181
گزینۀ )1(: اگر برای مثال کروموزوم 5 و 10 از همتای خود جدا نشوند و وارد یک یاخته شوند و از طرف دیگر در همین یاخته، هم زمان کروموزوم شمارۀ 15 و 23 
وارد نشده باشند و این دو کروموزوم در اثر پدیدۀ جدا نشدن کروموزوم ها، وارد یاختۀ دیگر شده باشند، در هر میوز چهار یاخته حاصل می شود که دارای تعداد کروموزوم طبیعی 
و 23 کروموزوم هستند اما یاخته های به وجود آمده غیرطبیعی هستند، زیرا مثاًل کروموزوم 15 و 23 را اصاًل ندارد و در عوض از کروموزوم شماره 5 و 10 به جای یک عدد، دو 
عدد دارد. | گزینۀ )2(: اگر هر چهارتا کروموزوم جدا نشده وارد یک یاخته شوند و به یاختۀ دیگر هیچ کدام از این چهار کروموزوم نرسیده باشد، در این صورت یک یاخته دارای 
27 کروموزوم و یک یاخته دارای 19 کروموزوم می شود. | گزینۀ )3(: حداکثر اختالف بین دو یاختۀ حاصل از هر میوز می تواند در صورتی باشد که هر چهار کروموزوم وارد یک 

یاخته و یاختۀ دیگر هر چهار کروموزوم خود را از دست دهد. بنابراین یک یاخته دارای 19 کروموزوم و یاختۀ دیگر دارای 27 کروموزوم می شود که اختالف آن ها 8 می شود. 
14 فرد مبتال به س�ندرم داون، اختالل در تعداد کروموزوم ش�مارۀ 21 )کروموزوم غیرجنس��ی( رخ داده اس�ت. پس در این فرد، تعداد کروموزوم جنس�ی 191

برابری بین همۀ یاخته های پیکری تک هسته ای با یاختۀ پیکری تک هسته ای یک انسان سالم وجود دارد.
گزینۀ )1(: گامت مش�کل دار در تولد یک فرزند مبتال به س�ندرم  داون، ممکن اس�ت از پدر نش�أت گرفته باش�د. | گزینۀ )2(: در رابطه با پسران مبتال به 
س�ندرم داون نادرس�ت اس�ت چون یاخته های قلبی می توانند تک هسته ای یا دوهسته ای باش�د. | گزینۀ )3(: دقت کنید که این افراد می توانند طی تقسیم میتوز اطالعات 

وراثتی والدین خود را همانندسازی کنند.
12 ش�کل حاصل، نش�ان  دهندۀ مرحلۀ آنافاز میوز 1 در یاختۀ جانوری می باش�د چون س��انرتیول دارد. مرحلۀ بعد از آن، مرحلۀ تلوفاز بوده و طبق ش�کل 201

کتاب درسی تشکیل شیار تقسیم از این مرحله آغاز می شود.
گزینۀ )1(: مرحلۀ قبل از آنافاز 1، مرحلۀ متافاز 1 می باشد اما دقت کنید که اسپرماتوسیت ثانویه در میوز 2 شرکت می کند )نه میوز 1(. | گزینۀ )3(: امکان 
مشاهدۀ کروموزوم های یاخته با میکروسکوپ نوری در مرحلۀ پروفاز فراهم می شود )نه مرحلۀ متافاز(. | گزینۀ )4(: ریزلوله های پروتئینی مؤثر در حرکت کروموزوم ها شامل 

رشته های دوک و سانتریول ها هستند در حالی که در مرحلۀ تلوفاز )مرحلۀ بعد از آنافاز( تنها رشته های دوک شروع به تجزیه شدن می کنند.
14 منظور متافاز 1 میوز است که آرایش تترادی دارد در این مرحله هر سانترومر از یک طرف به دوک متصل است. 211

گزینۀ )1(: منظ�ور مرحل�ۀ پروفاز 1 و 2 اس�ت ولی در یاخته های XYدار، س�اختار چهار کروماتیدی کروموزوم های جنس�ی ح�اوی دو کروموزوم غیرهمتا 
می باش�د. | گزینۀ )2(: منظور مرحلۀ آنافاز 2 میوز اس�ت ولی جدا ش�دن الل ها در آنافاز 1 رخ می دهد. | گزینۀ )3(: دو برابر شدن سانتریول ها قبل از تقسیم میتوز و میوز و 

یک بار بین میوز 1 و 2 رخ می دهد )نه در مراحل تقسیم(.
تقسیم یاخته ها در برگ گیاهان، همواره  نوعی تقسیم میتوز است )در برگ 221 14

میوز صورت نمی گیرد. در حقیقت میوز ویژه لگ یاهمان اندام های زایشی می باشد(. 
اگر به شکل مقابل نگاه کنید، هم زمان با مرحلۀ آانفاز، ریزکیسه های حاوی مواد تشکیل 
 دهندۀ تیغۀ میانی در میانۀ یاخته مش�اهده می ش�وند. پس ب�ه عبارتی ما باید فرض 
کنیم که س�ؤال در مورد مرحلۀ قبل آانفاز یعنی مرحلۀ متافاز است. در مرحلۀ متافاز، 
کروموزوم ها بیشترین فشردگی را پیدا کرده و در سطح استوایی یاخته ردیف می شوند.

گزینۀ )1(: در مرحلۀ تلوفاز میتوز، پوشش هسته ای در اطراف هر 
مجموعۀ کروموزومی بازس�ازی می شود. | گزینۀ )2(: در طی مرحلۀ تلوفاز تقسیم 
 میتوز، فام تن )کروموزوم(های کوتاه و فشرده شده، شروع به باز شدن می نمایند. | 
گزینۀ )3(: در مرحلۀ آنافاز تقس�یم میتوز، فام ت�ن )کروموزوم(های تک کروماتیدی 

در دو قطب یاخته تجمع می یابند.
14 توجه کنید که در همۀ مراحل قبل از تلوفاز، تعداد رش�ته های دوک بیش�تر از تعداد سانترومرها می باشد، زیرا تعدادی رشتۀ دوک وجود دارند که به 231

سانترومرها متصل نمی شوند.
گزینۀ )1(: اووسیت اولیه، در دوران جنیین، میوز 1 را شروع می کند و در پروفاز 1، متوقف می شود. بنابراین شروع تشکیل دوک تقسیم و شروع جدا شدن اجسام 
عمود بر هم یا همان س�انتریول های آن ها، در دوران جنینی روی می دهد )نه در فرد بالغ!(. | گزینۀ )2(: تقس�یم میوز اووس�یت اولیه و ثانویه، با تقسیم سیتوپالسم نامساوی همراه 
 است. پس در هنگام تقسیم سیتوپالسم، حلقۀ انقباضی در استوای یاخته تشکیل نمی شود، چون در این صورت، سیتوپالسم به صورت مساوی بین دو یاخته باید تقسیم شود. | 

گزینۀ )3(: در مرحلۀ آنافاز که کروموزوم ها به دو قطب یاخته کشیده می شوند، اندازۀ یاخته کشیده تر می شود ولی در مرحلۀ تلوفاز هر یاخته نسبت به آنافاز کوچک تر است.
12 سؤال در مورد گیاهان گل دار می باشد که موارد )ج( و )د( درست هستند.241

ب نادرست است. گردۀ  الف نادرست است. یاختۀ تخم گیاهان، تقسیم میتوز دارد ولی جدا شدن کروموزوم های همتا از ویژگی های تقسیم میوز است. | 
ج درست است. این یاخته پارانشیم خورش در حال میوز است که قسمت اول در آنافاز 1 ولی  نارس این زنبق، هاپلوئید است. پس در آن ها کروموزوم همتا وجود ندارد. | 
د درست است. حداکثر فشردگی کروماتیدهای کروموزوم ها در متافاز و قبل از شروع ایجاد ریزکیسه های تقسیم سیتوپالسم می باشد  قسمت دوم در آنافاز 2 رخ می دهد. | 

که در آنافاز ایجاد می شوند. 
طبق متن کتاب درسی، در مرگ برنامه ریزی شده برخالف بافت مردگی یا همان مرگ تصادفی، گروهی از واکنش های دقیقًا برنامه ریزی   شده در عرض چند اثنیه 251 12

انجام می شود. دقت کنید که این واکنش ها توسط آنزیم ها هدایت می شوند. 
گزینۀ )1(: مرگ تصادفی برخالف مرگ برنامه ریزی  شده، سبب ایجاد تغییرات مثبت در بدن نمی شود. پس این مورد جزو تفاوت آن ها محسوب می شود 
)نه ش��باهت!(. | گزینۀ )3(: قس�مت اول این گزینه دربارۀ مرگ برنامه ریزی  شده صادق است. در نخستین مرحلۀ مرگ برنامه ریزی  شده، یاختۀ لنفوسیت به یاختۀ هدف 
متصل می ش�ود و س�پس اگزوس�یتوز و ایجاد منفذ توس�ط پرفورین انجام می شود. | گزینۀ )4(: ش�اید در نگاه اول این گزینه هم درست به نظر برسد و بگویید که در مرگ 
برنامه ریزی  ش�ده برخالف مرگ تصادفی این اتفاق می افتد، اما دقت کنید که در مرگ برنامه ریزی  ش�ده فقط یک نوع آنزیم در ریزکیس�ه ها ذخیره می ش�ود نه انواعی از 

آنزیم ها! )راستی پرفورین آنزیم نیستا!(.
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همۀمواردعبارتموردنظررابهدرستیتکمیلمیکنند.11 14
T4(هستند.این T3 و  الفهمۀیاختههایبدنانساندارایگیرندهدرجهتدریافتپیامهایهورمونهایتیروئیدی)یعنی هورمون های یددار 
هردونوعاسپرماتوسیت،تقس�یممیشوندویاختهایهاپلوئیدایجادمیکنند.اسپرماتوسیتاولیه،دوتا ب هورمونازغدۀتیروئیددرناحیۀگردنترش�حمیش�ود.|
همۀاووسیتها،چهاووسیتاولیهوچه ج اسپرماتوس�یتثانویهراایجادکردهوخودهراسپرماتوس�یتثانویه،دویاختههاپلوئیدبهناماس�پرماتیدراپدیدمیآورد.|
همۀاووس�یتها،درونغددجنس�ی)تخمدان(ایجادمیشوند.تخمدانهادرون د اووس�یتثانویهتوس�طیاختههایفولیکولییاباقیماندۀآنهااحاطهش�دهاند.|

محوطۀشکمیواقعشدهاند)اووسیت ثانویه، پس از ایجاد شدن آزاد شود(.
بهطورمعمولدرزنانس�المبالغ،اووس�یتثانویهدرفولیکولبالغقرارداردکهدروس�طدورۀجنسی،تحتتأثیرهورمونمحرکجنسیLHازاین21 14

فولیکولتخمدانیخارجمیشود)اگر به بالغ بودن اووسیت اشاره نشده بود، نمی توانستیم با قطعیت در مورد خروج آن سخن بگوییم(.
گزینۀ )1(:اووسیتثانویهدرفولیکولتخمدان)محل تأثیر هورمون های محرک جنسی FSHوLH(توسطمقدارییاختۀفولیکولیاحاطهشدهاست
ام�اای�نیاختههادرلولۀفالوپنیزبعدازتخمکگذاریدراطرافاووس�یتدیدهمیش�وندوحت�یتالحظۀلقاحاحتمالیهمهمراهآنهس�تند.دقتکنیدکهلولههای
فالوپ،محلتأثیرهورمونهایمحرکجنس�ینیس�تند.|گزینۀ )2(:منظور،لولۀفالوپاس�تکهاووس�یتثانویۀدرونآن،بهش�رطحضور اسپپرم،ادامۀمیوز2تجزیۀ
پروتئینهایاتصالیدرمحلس�انترومروایجادکروموزومهایدختریراانجاممیدهد)نه قطعاً!(.|گزینۀ )3(:منظوراووس�یتاولیهاس�تکهدومجموعۀکروموزومی
دارد.بایددقتکنیدکهفقطبرخیازفولیکولهابهتکمیلمیوز1خودمیپردازندواغلبتقسیمخودراادامهنمیدهند.ازطرفیدرزمانیائسگینیزتعدادیفولیکول
نابالغدرتخمداندیدهمیشود.)دقت کنید که اووسیت ثانویه در مرحلۀ آنافاز 2 نیز دارای دو مجموعه کروموزوم می باشد ولی این دو مجموعه به دلیل جدا شدن کروماتیدهای 

خواهری، از یک نوع می باشند.(

فقطگزینۀ)4(عبارترابهدرستیتکمیلمیکند.31 14

ازشروعتاپایانیکمیوزکاملدرزنان،دومرحلهتوقفوجوددارد.توقفاول،بلندمدتبودهوازدورانجنینیآغازشدهکهاووسیتاولیهدرپروفاز1
باقیمیماند.اینتوقفاولیه،باشروعدورۀجنسی،هرباربهطورمعمولبراییک اووسیترشدکرده،ازبینمیرود.توقفدومکوتاهمدتاستودرفاصلۀپایان
میوز1وتولیداووس�یتثانویهتابرخوردآنبهاس�پرمدرلولۀرحمرخمیدهدکهموجبایجادگامتماده)تخمک(میش�ود.بس�یاریازاووس�یتهادرتوقفاول

هموارهباقیمیمانند.

درموردگزینۀ)4(دقتکنیدکهتوقفبلندمدتاووس�یتاولیه،باش�روعهردورۀجنس�یورش�دآنازبینمیرودوباعثمیش�ودکهمیوز1درتخمدانادامهیابد.
اینعملدرنیمۀاولدورۀجنس�یبودهوس�ببایجادیکسیس�تمبازخوردیمنفیوس�پسمثبتبینهورمونجنسیاستروژندرخصوصاثرگذاریبرهورمونهای

محرکجنسی)FSHوLH(میشود.
گزینۀ )1(:ش�روعدورۀجنس�ی،باادامۀفعالیتاووس�یتاولیه،میوز1راتماممیکندکهحاصلآناووسیتثانویهواولینجسمقطبیاست.هیچکدام
ازاینیاختههاگامتنمیباشند)پیش تر هم گفتیم که اگمت ماده، همان تخمک است(.ازطرفیبهقید»به طور قطع«نیزدرسؤالدقتکنیدچوناووسیتثانویهفقط
درحضوراس�پرممیتواندتقس�یمش�ود.|گزینه های )2( و )3(:توقفتقس�یماووسیتثانویهدرانتهایمیوز1باحضور اسرمازبینمیرودتامیوز2درلولۀرحمیانجام
ش�ود.درمرحلۀمیوز2،بهایننکتۀانحرافیتوجهکنیدکهجداش�دناللهایمربوطبهیکصفتوقرارگیریتترادهادراس�تواییاختهانجامنمیشود،چوناینوقایع

بهترتیبدرآنافاز1ومتافازمیوز1انجاممیشوند)دقت کنید که دو ژن قرار گرفته روی دو کروماتید خواهری متصل به هم را الل یکدیگر به حساب نمی آوریم(.
فقط)ج(صحیحاس�تچونمنظورعبارت)ج(،بیضه هااس�تکهوظیفۀاصلیآنهاتولیدوتمایزگامتهاینردرمرداناس�ت)متنوع بودن اس��پرم ها از نظر 41 11

ژنتیکی برای حفظ تنوع در نسل بعد الزم است(.بیضههابرخالفتخمدانحاویلولههایپرپیچوخمگامتسازیم ابشند.

الفمنظ�ور،بیضهه�اولولهه�ایاسپرمس�ازپیچخ�وردۀدرونآنهس�تندک�هفق�طق�ادرب�هتولی�دهورم�ونتستوس�ترونهس�تند)ن��ه ان��واع 
مختل��ف هورمون ه��ای جنس��ی در انس��ان!(.فرام�وشنکنی�دک�هدرب�دنم�ردانه�م،اس�تروژنوپروژس�ترونتوس�طغدهه�ایف�وقکلی�هتولیدمیش�ود.|
منظ�ورتخمدان هپپاهس�تند.دق�تکنی�دک�هدرتخم�دانفق�طمی�وز1ص�ورتمیگی�ردواووس�یتثانوی�هایج�ادمیش�ود)ن��ه اگم��ت!)یاختۀ جنس��ی((.| ب
منظورتخمدانهاهستندکهدوهورموناستروژنوپروژسترونراتولیدمیکنندنههورمونهایمحرکجنسیکهFSHوLHهستند)به تفاوت بین هورمون های  د

محرک جنسی LH و FSH با هورمون های جنسی استروژن، پروژسترون و تستوسترون توجه کنید!(.

نزدیکترینیاختهبهس�طحخارجیلولۀاسپرمس�از،یاختههایاسپپرماتوگوینمیباش�د.یاختههایاس�پرماتوگونیواسپرماتوسیتاولیه،ازتقسیم51 13
میتوزیکیاختۀاس�پرماتوگونیقبلیپدیدمیآید.دقتکنیدکههمۀیاختههایهس�تهدارودیپلوئیدبدنانس�ان،همۀژنهاراداراهس�تند،پسایندویاختهنیزواجد

ژنهایمربوطبهساختآنزیمهایآکروزومیهستند.
گزینۀ )1(:یاختۀاسپرماتوگونی،اسپرماتوسیتاولیهواسپرماتوسیتثانویهازکروموزومهایمضاعفتشکیلشدهاند.دقتکنیدکهاسپرماتوسیتاولیه،
میوز1راانجاممیدهدکهطیآنافازآن،پروتئینهایاتصالیتجزیهنمیگردند.|گزینۀ )2(:بهایننکتهتوجهکنیدکهاگرچههمۀیاختههایزندۀبدنانسان،قندکافت
راطیمراحلقندکافتکاهشدهند،ولییاختۀترش�حکنندۀهورمونتستوس�ترونجزءیاختههایدرونلولههایاسپرمس�ازنمیباش�دبلکه NAD+ دارندومیتوانند
بینابی�ندولول�هق�رارگرفتهاس�ت.|گزینۀ )4(:قس�متاولاینگزینه،بهیاختههایاسپرماتوس�یتاولیپپه و اثنویهدالل�تدارد.دقتکنیدکهاسپرماتوس�یتثانویه

همانندسازیدنایهستهایندارد،زیراکروموزومهایآنازابتدادوکرماتیدیهستند.

تولیدمثل )گفتار 1 و 2(/فصل هفتم    18پاسخ آزمون
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دقت کنید! طبق ش�کل کتاب درس�ی، هم زمان با ش�روع کاهش ضخامت دیوارۀ رحم که در آخر دورۀ جنسی رخ می دهد، خونریزی قاعدگی آغاز نمی شود بلکه 7661 11
اندکی پس از آن حدود دو روز بعد آغاز می ش�ود که نش�انۀ ش�روع دورۀ جنسی جدید است.)پس دو روز آخر دورۀ جنسی نیز اکهش قطر رحم رخ می دهد ولی خونریزی 

مشاهده نمی شود.(

گزینۀ )2(: می�زان هورم�ون پروژس�ترون در نیم�ۀ دوم دورۀ جنس�ی افزای�ش می یاب�د. در نیم�ۀ دوم برخ�الف نیم�ۀ اول، تنظی�م بازخ�وردی مثبت با 
 هورمون ه�ای مح�رک دی�ده نمی ش�ود. | گزینۀ )3(: حداکث�ر می�زان مای�ع درون فولیک�ول، در نیم�ۀ اول دورۀ جنس�ی و قب�ل از تخمک گ�ذاری دی�ده می ش�ود. در 
 ای�ن دوره فق�ط اس�تروژن باع�ث رش�د دیواره رحم می ش�ود. | گزینۀ )4(: در وس�ط نیمۀ دوم دورۀ جنس�ی )حدود روز 21(، با ش�روع تحلیل جس�م زرد، میزان اس�تروژن و 
 پروژس�ترون خ�ون کاه�ش می یاب�د ولی با توجه ب�ه تطبیق آن با نمودار رش�د رحم، در این روزها ت�ا حدود دو روز مانده به پای�ان دوره، جدا رحم همچنان در حال رش�د و 

پرخون شدن بیشتر است.
چرخ�ۀ تولیدمثل�ی ک�ه زمان بن�دی بل�وغ اووس�یت را تنظی�م می کن�د، چرخ�ۀ تخم��داین می باش�د و چرخ�ه ای ک�ه ب�دن را آم�ادۀ پذی�رش جنی�ن می کن�د،71 11

هم�ان چرخ�ۀ رحمی اس�ت. چرخ�ۀ تخمدانی تحت تأثیر مس��تقیم هورمون های محرک جنس�ی LH و FSH می باش�د، در صورت�ی که چرخۀ رحمی تحت تأثیر مس�تقیم 
هورمون های جنسی زنانه )استروژن و پروژسترون( است.

گزینۀ )2(: هیپوفیز پس�ین، بخش حاوی اجتماع آکس�ون های هیپوتاالموس�ی اس�ت که در چرخۀ تخمدانی و رحمی نقشی ندارد )تنظیم هر دو چرخۀ فوق 
به بخش پیش��ین هیپوفیز و هیپوتاالموس وابس��تگی دارد (. | گزینۀ )3(: چرخۀ رحمی )نه چرخۀ تخمدانی!( تحت تأثیر مس�تقیم هر دو هورمون جنس�ی زنانه )اس��تروژن و 
پروژس��ترون( اس�ت. | گزینۀ )4(: دوران فولیکولی و لوتئال مخصوص چرخۀ تخمدانی است )نه چرخۀ رحمی؛ نام گذاری آن ها هم با توجه به وضعیت تخمدان در این 

روزها صورت گرفته است.(

13 بخش A: اووگونی، B: اووسیت اولیه، C: اووسیت ثانویه، D: جسم قطبی اول می باشد.81
اووس�یت ثانویه برخالف اووس�یت اولیه، قابلیت همانندس�ازی دنای هس�ته را ندارد. پس فعالیت انواعی از 

کاتالیزورهای زیستی در مرحلۀ S در جهت همانندسازی، در این یاخته دور از انتظار است. 
گزینۀ )1(: ه�ر دو یاخت�ۀ اووس�یت اولی�ه و ثانوی�ه، در مرحل�ه ای از تقس�یم می�وز متوق�ف 
 می ش�وند. پ�س ای�ن مورد ج�زء ش�باهت آن ها محس�وب می ش�ود )نه تف��اوت!(. توق�ف اووس�یت اولیه در 
 پروفاز 1 از دوران جنینی تا شروع دورۀ جنسی آن می باشد و توقف اووسیت ثانویه از پایان تقسیم سیتوپالسم 
پس از تلوفاز 1، تا برخورد با اس�پرم می باش�د. | گزینۀ )2(: به این نکته بسیار توجه داشته باشید که یاخته های 
 فوق در بدن زنان می باش�ند؛ پس فقط یک نوع کروموزوم جنس�ی X ولی دو عدد دارند. | گزینۀ )4(: در بدن 
زن بال�غ، یاختۀ اووگونی مش�اهده نمی ش�ود )همچنین تقس��یم جس��م قطب��ی اول، در غدد جنس��ی یا همان 

تخمدان ها انجام نمی شود(.

فقط مورد )الف( صحیح اس�ت. هورمون های محرک جنس�ی )FSH و LH(، هورمون جنس�ی تستوس�ترون )از بیضه ها و بخش قشری فوق لکیه ها( و هورمون 91 11
پروالکتین )از هیپوفیز پیش��ین( در تنظیم فرایندهای دس�تگاه تولیدمثل مرد نقش دارند. همۀ این هورمون ها تحت تأثیر هورمون های آزادکنندۀ هیپوتاالموس�ی می باش�ند 

)درستی الف( )درستی عبارت اول سؤال به دلیل این است که اثر هورمون رشد، در رشد بیشتر اندام های جنسی را در نظر نگیرید!(.
ج نادرست اس�ت. هورمون تستوسترون، روی هیپوفیز،  ب نادرس�ت اس�ت. فقط FSH و LH، هورمون های محرک جنس�ی به حس�اب می آیند. | 

د نادرست است. هورمون پروالکتین، تحت تأثیر محرک جنسی ترشح نمی شود. استخوان و ماهیچه اثر دارد و پروالکتین در تنظیم ایمنی و آب بدن نقش دارد. | 
14 اووگونی، اووسیت اولیه و اسپرماتوسیت اولیه کروموزوم های همتا دارند و فقط در غدد جنسی اصلی، یعنی در بیضه ها یا تخمدان فرد قرار دارند.101

گزینۀ )1(: منظور این گزینه، اس�پرم با س�ه قس�مت سر، تنه و دم می باشد که در دو قس�مت سر )هسته( و تنه )میتوکندری ها( دارای دنا می باشند ولی در 
 سمت انتهایی یعنی دم خود، ساختار تاژک غشادار داشته و دنا ندارد. | گزینۀ )2(: اسپرماتوسیت ثانویه، پس از فرایند جدا شدن دو کروموزوم هر تتراد یعنی پس از آنافاز 1 
ایجاد می ش�ود و n کروموزومی مضاعف اس�ت ولی اگر کروموزوم Y داش�ته باشد، فاقد فاکتور انعقادی 8 خون می باش�د. | گزینۀ )3(: در این گزینه دقت کنید که ممکن 

است خانمی یائسه شده باشد که بالغ است و هنوز اووسیت اولیه ای در مرحلۀ پروفاز 1 دارد ولی دیگر توانایی ادامۀ میوز را ندارد. 
14 تولید اسپرم، از رشوع بلوغ آغاز می شود ولی شروع استخوانی شدن صفحات رشد استخوان ها، چند سال بعد از بلوغ آغاز می شود.111

گزینۀ )1(: شبکه ای با رگ های خونی کوچک کیسۀ بیضه، در تنظیم دمای اسپرم نقشی دارند. | گزینۀ )2(: یاخته های بینابینی، بین لوله های اسپرم ساز قرار 
دارند )نه درون دیوارۀ آن ها(. | گزینۀ )3(: تمایز اسپرم ها، بخشی از فعالیت بیضه ها می باشد که یاخته های سرتولی و دمای کمتر کیسۀ بیضه در آن مؤثر هستند )نه اینکه 

تمایز اسپرم ها نیازی به دمای کمتر نداشته باشد(.

14 س�ؤال زیبای�ی اس�ت و در گزین�ۀ )4( باید ب�ه کلمه غدد جن��یس دقت کنید که هم�ان بیضه ها و تخمدان ها هس�تند. در زنان اصاًل هی�چ مرحله ای از 121
 می�وز 2 در تخم�دان رخ نمی ده�د. پ�س فق�ط بای�د به اس�پرماتیدهای تولید ش�ده در بیضه ها دق�ت کنید که همگ�ی 22 کروموزوم غیرجنس�ی، یک کروموزوم جنس�ی و 

سیتوپالسم برابر دارند. 
گزینۀ )1(: ای�ن گزین�ه در م�ورد م�ردان نادرس�ت اس�ت چ�ون ه�ر دو اسپرماتوس�یت ثانوی�ه حاص�ل می�وز 1، سیتوپالس�م و هس�تۀ براب�ری دارند. |
 گزینۀ )2(: در زنان، گویچه های قطبی دومی که از تقسیم میوز دوم جسم قطبی اول می آیند همانند اسپرم ها سیتوپالسم برابری با هم دارند ولی معموال توانایی لقاح ندارد 
)برخالف اسپرم های سالم که همیشه می توانند لقاح کنند(. | گزینۀ )3(: دقت کنید که تعداد کروموزوم های همتا در یاخته های دیپلوئید زنان، یک جفت از مردان بیشتر 

است چون جفت کروموزوم جنسی آنان نیز همتا می باشد. 
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12 موارد )ج( و )د( نادرست هستند.131
الف درست است. استروژن و پروژسترون خون، هر دو در نیمۀ دوم دورۀ جنسی باعث افزایش ضخامت دیوارۀ رحم می شوند. در انتهای دوره جنسی، با 
ب درست است. استروژن، در نیمۀ اول دورۀ جنسی باعث افزایش ضخامت دیوارۀ رحم می شود.  شروع تحلیل رفتن جسم زرد مقدار این دو هورمون کاهش می یابد. | 
ج نادرست است. در حدود روز 14،  این هورمون در حدود روزهای منتهی به وسط دوره جنسی، با تنظیم بازخوردی مثبت، باعث افزایش LH و تخمک گذاری می شود. | 
همراه با افزایش استروژن، LH نیز با تنظیم بازخوردی مثبت افزایش می یابد. اما افزایش میزان پروژسترون هیچ گاه با افزایش میزان LH همراه نیست. افزایش پروژسترون 
از جسم زرد، با کاهش LH و FSH برای عدم رشد فولیکول دیگر در نیمۀ دوم دورۀ جنسی هم زمان می باشد )دقت کنید که در کتاب ذکر شده است که با شروع نیمۀ دوم درورۀ 
د نادرست است. دقت  جنسی، مقدار پروژسترون زیاد می شود ولی برای ممانعت از رشد فولیکول دیگر، هورمون های محرک جنسی FSH و LH اکهش می یابند(. | 

کنید! بخش قشری غدۀ فوق کلیه که باالتر از پانکراس )محل ورود انسولین به خون( قرار دارد نیز، در ترشح هورمون های جنسی هر دو جنس نقش دارد.
11 این گزینه در مورد زام یاختۀ اولیه و ثانویه صحیح اس�ت که نه به جدار لوله متصل هس�تند و نه مثل اس�پرم ها در وسط لوله قرار دارند )یاخته های 141

سرتولی را به دلیل عدم قدرت تقسیم در نظر نمی گیریم(. 

گزینۀ )2(: این گزینه در مورد یاخته های رستویل رد می ش�ود. | گزینۀ )3(: اس�پرماتید و اس�پرم تاژک دارند ولی آکروزوم فقط مخصوص اس�پرم است. | 
گزینۀ )4(: در مورد اسپرم ها که از تمایز اسپرماتید حاصل شده اند و طی این تبدیل تقسیم سیتوپالسم نداشته اند، رد می شود )پروتئین های اکتین و میوزین در هناگم 

تقسیم سیتوپالسم برای ایجاد حلقۀ انقباضی استفاده می شوند(. 

11 غدۀ حاوی اسپرماتید، بیضه است. ولی با توجه به شکل 2 کتاب درسی در این فصل، هستۂ یاخته های رستویل از همه بزرگ تر هستند. 151
گزینۀ )2(: منظور غدۀ پروستات است که ترشحات شیری رنگ قلیایی آن، وظیفۀ خنثی کردن اسید مجاری تناسلی زن و مرد را دارند تا اسید مسیر اسپرم 
تا تخمک را خنثی کند. | گزینۀ )3(: منظور غدد وزیکول س�مینال اس�ت که اولین غددی هس�تند که ترش�حات آن وارد اس�پرم بر می شوند. از طرفی از فصل پنجم زیست 
دهم به یاد دارید که مخاط مثانه دریچه ای در انتهای میزنای ایجاد می کند تا مانع برگشت ادرار به میزنای ها شود )توجه کنید که اپی دیدیم غده نیست و بیضه ها هم مستقیماً 
به مجرای اس��پرم بر متصل نیس��تند که بخواهیم بیضه ها یا اپی دیدیم ها را جزو غدد متصل به مجرای اس��پرم بر به حس��اب بیاوریم(. | گزینۀ )4(: همۀ غدد برون ریز وزیکول 

سمینال، پروستات و پیازی میزراهی، درون حفرۀ شکمی اند.
با توجه به نمودار کتاب، حداکثر قطر رحم )اندام الگبی شل( در حدود روزهای 25 و 26 دوره یعنی در نیمۀ دوم دورۀ لوتئال می باشد. 161 12

گزینۀ )1(: منظ�ور عب�ارت، 7 روز اول دوره اس�ت ک�ه برخ�الف 7 روز دوم، فق�ط بازخ�ورد منف�ی بی�ن هورمون اس�تروژن با FSH و LH وج�ود دارد. | 
گزینۀ )3(: در دورۀ فولیکولی، پروژسترون از تخمدان ترشح نمی شود )البته کمی از غدۀ فوق لکیه ترشح می شود(. | گزینۀ )4(: دقت کنید که در نیمۀ لوتئال، هورمون های 

محرک جنیس FSH و LH کاهش می یابند )نه هورمون های جنسی استروژن و پروژسترون!(.

11 گزینۀ )1( برخالف سه گزینۀ دیگر، عبارت را به نادرستی تکمیل می کند.171
گزینۀ )1(: نادرست است. این مورد ویژگی مثانه را مطرح می کند. مثانه جزء اندام های دستگاه تولیدمثیل محسوب نمی شود. | گزینۀ )2(: درست است. 
 در اندام های تولیدمثلی یک مرد سالم و بالغ، یاخته های بینابینی می توانند هورمون تستوسرتون ترشح کنند. دقت کنید که این گزینه به علت به کار رفتن واژۀ »انواعی از« 
نادرس�ت می باش�د، زیرا این یاخته ها فقط یک نوع هورمون تولید می کنند )نه انواعی از هورمون ها!(. | گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. وزیکول سمینال می تواند قند فروکتوز را 
به مجرای اسپرم بر بیفزاید. دقت کنید که مادۀ آغازکنندۀ قندکافت گلوکز است )نه فروکتوز!(. | گزینۀ )4(: درست است. این گزینه طبق متن کتاب صحیح است و ویژگی 

لولۀ اپیدیدیم را بیان می کند.
12 یاختۀ س�رتولی در لولۀ زامه س�از، برای هورمون هیپوفیزی FSH گیرنده دارد ولی تستوس�ترون که از یاخته های بینابینی که در بین لوله های زامه ساز 181

قرار دارد )نه درون آن( ترشح می شود،  بر بم شدن صدا تأثیر دارد پس محل اثر هورمون LH در مردان، درون لوله های اسپرم ساز نیست.
گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. یاختۀ س�رتولی مدنظر اس�ت که بیگانه خواری می کند. از فصل 5 کتاب یازدهم به یاد دارید که این کار را از روی ویژگی های 
عمویم عوامل بیگانه انجام می دهد. | گزینۀ )3(: درست است. از میتوز یاخته زامه زا، یک یاختۀ زامه زا و یک یاختۀ اسپرماتوسیت اولیه ایجاد می شود که هر دو فاقد هستۀ 

فش�رده و تاژک می باش�ند. | گزینۀ )4(: درس�ت است. ضمن حرکت غیرفعال اسرماتید، به س�مت مرکز لوله اسپرم ساز، در آن تمایز رخ می دهد و در وسط لوله به اسپرم 
تبدیل می شود. هر اسپرماتید در ابتدا هستۀ غیرفشرده داشته و سپس دارای هستۀ فشرده و تاژک می شود.

انتهای هر دوره جنسی و چند روز اول ابتدای دوره، مقدار کم هر دو هورمون استروژن و پروژسترون در خون، با بازخورد منفی سبب افزایش ترشح هورمون های 191 14
محرک جنسی می شود. در این روزها جدارۀ داخلی رحم ناپایدار می باشد البته می دانیم که قاعدگی در هفت روز اول هر دورۀ جنسی رخ خواهد داد.

گزینۀ )1(: پس از پایان قاعدگی، ابتدا افزایش اندک استروژن با بازخورد منفی مانع ترشح هورمون های محرک جنیس می شود ولی آمادگی رحم برای پذیرش 
جنین، در نیمۀ دوم دوره رخ می دهد. | گزینۀ )2(: سرعت رشد رحم، در هفتۀ دوم دورۀ فولیکولی که تخمدان فقط استروژن ترشح می کند، به بیشترین حد ممکن می رسد 
البته این رشد در نیمۀ دوم نیز تا چند روز ادامه می یابد. | گزینۀ )3(: در وسط دورۀ جنسی، ترشح زیاد استروژن، طی بازخورد مثبت سبب افزایش LH می شود اما صورت 

سؤال در مورد یک بازخورد منفی است. 
14 همۀ موارد درست هستند. 201

ب در هر انس�انی،  الف هورمون FSH س�بب بالغ ش�دن و بزرگ ش�دن انبانک زنان می ش�ود ولی در مردان روی یاخته های س�رتولی تأثیر دارد. |   
هیپواتالموس، ضمن فرایند بازخورد هورمون ها و تنظیم تولید هورمون آزادکننده، برای هورمون های جنسی و محرک جنسی گیرنده دارد )هیپوفیز هم وضعیتی مشابه دارد(. 

ج LH و هورمون محرک فوق کلیه، در مردان با اثر بر یاخته های بینابینی و فوق کلیه س�بب ترش�ح  یاخته های این غده ها دیپلوئید هس�تند و کروموزوم همتا دارند. | 
تستوسترون می شود این هورمون ها در زنان نیز با اثر بر جسم زرِد تخمدان و غدد فوق کلیه، استروژن و پروژسترون ترشح می کنند و رشد رحم را ادامه می دهند و بر مقدار 
د پروالکتین، LH ،FSH، محرک فوق کلیه )با ترش��ح تستوس��ترون کم( و خود تستوسترون، هورمون های  چین خوردگی های آن در نیمۀ دوم دورۀ جنس�ی می افزایند. | 
مؤثر  بر تنظیم فعالیت دس�تگاه تولیدمثل مردان هس�تند. حتمًا به یاد دارید که  هورمون های آزادکننده هیپوتاالموس )مرکز تنظیم دمای بدن(  با اثر بر هیپوفیز پیش�ین، 

مقدار این هورمون ها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم کنترل می کند. 
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23 شکل نشان  دهندۀ واقعۀ تخمک زایی در میانۀ چرخۀ جنسی )حدود روز 14( می باشد. کاهش رشد سرعت دیوارۀ رحمی و افزایش فعالیت ترشحی آن، 78212
در نیمۀ دوم چرخۀ جنسی رخ می دهد.

گزینۀ )1(: دق�ت کنی�د ک�ه به کار بردن واژۀ آغاز ترش�ح پروژس�ترون در بدن غلط اس�ت، چون عالوه بر غدد جنس�ی، غدۀ فوق کلیه نی�ز می تواند این 
 LH هورمون را تولید و ترش�ح کند. پس به مقدار کمی از قبل این هورمون در بدن وجود داش�ته اس�ت. | گزینۀ )2(: عامل اصلی تخمک گذاری، افزایش ناگهانی هورمون 
اس�ت )نه FSH(. | گزینۀ )4(: به این نکته توجه داش�ته باش�ید که حلقۀ انقباضی در سطح استوایی یا وسط یاختۀ اووسیت اولیه تشکیل نمی شود، چون این یاخته تقسیم 

سیتوپالسم نامساوی دارد.
24 یاخته های فولیکولی، دارای گیرنده برای FSH هستند. این هورمون در مردان روی یاخته های رستویل گیرنده دارد.222

 LH گزینۀ )1(: اووسیت ثانویه و جسم قطبی اول، توانایی شروع فرایند لقاح با اسپرم را دارند که هر دو نوع یاخته، پس از میوز 1، درون تخمدان )هدف
و FSH( تولید شده اند، ولی دقت کنید که تخمک است که با اسپرم لقاح را تکمیل می کند و هستۀ آن ها با هم ادغام می شود. | گزینۀ )2(: اووسیت ثانویه، جسم قطبی اول 
و تعدادی از یاخته های فولیکویل در اواسط چرخۀ جنسی از تخمدان ها آزاد می شوند. جدا شدن الل ها در تقسیم میوز روی می دهد. دقت کنید که یاخته های فولیکولی هم 
به همراه اووس�یت آزاد می ش�وند که آن ها حاصل میتوز هس�تند. | گزینۀ )3(: یاخته های بخش قشری غده فوق کلیه نیز استروژن و پروژسترون )مؤثر بر دیوارۀ رحم( ترشح 

می کنند اما این غدد، تحت کنترل هورمون های محرک جنسی نیستند بلکه تحت کنترل هورمون محرک فوق کلیه قرار دارند. 
21 اووس�یت ثانویه، اولین جس�م قطبی و یاخته های فولیکولی اطراف آن که وارد لولۀ رحم )متصل به بخش پهن رحم که اندام کیس��ه ای اس��ت( 232

 می ش�ود همگ�ی 23 ن��وع کروم�وزوم خط�ی دارند چون ی�ا هاپلوئی�د 23 کروموزومی هس�تند و اگر هم یاخته های اطراف اووس�یت که دیپلوئید هس�تند را حس�اب کنید، 
.)X 46 کروموزوم از 23 نوع دارند )22 غیرجنسی و یک

گزینۀ )3(: در زنان بالغ، به همراه اووس�یت ثانویه، یاخته های فولیکولی دیپلوئید، که اطراف اووس�یت ثانویه و جس�م قطبی اولیه وجود دارند، وارد لولۀ 
رحم و سپس وارد هر بخش درون رحم و واژن می شوند تا از بدن خارج شوند. در بین آن ها فقط یاخته های فولیکولی، 2n کروموزومی می باشند و کروموزوم همتا دارند. | 
گزینه های )2( و )4(: همۀ یاخته های فولیکول  بالغ باقی مانده در تخمدان، مجموعًا به یک جس�م زرد تبدیل می ش�وند )نه هرکدام!(. جسم زرد تحت تأثیر LH به تولید دو 

نوع هورمون جنسی می پردازد )در نیمه دوم دورۀ جنسی، FSH نقش پررنگی ندارد(.
24 همۀ موارد نادرست هستند. 242

الف اووس�یت اولیه از میتوز اووگونی ایجاد می ش�ود. در آانفاز میتوز رش�تۀ دوک کوتاه می گردد، در این صورت با جدا ش�دن کروماتید های خواهری 
ب در حالت طبیعی، یاختۀ ش�روع کنندۀ لقاح، اووس��یت اثنویه است. طی میتوز اووگونی و مرحلۀ میوز 1 اووسیت  تعداد س�انترومرها و کروموزوم ها دو برابر می ش�ود. | 
 اولیه، در نهایت یاخته های اووس�یت ثانویه ایجاد می ش�وند. تجزیه پروتئین اتصالی در محل س�انترومر در آانفاز میتوز صورت می گیرد ولی بعد از میتوز دو یاخته دیپلوئید 
ج پس از میتوز اووگونی و تکمیل شدن میوز اووسیت  )نه هاپلوئید!( ایجاد می شود )دقت کنید که در میوز 1 و آنافاز آن، تجزیۀ پروتئین اتصالی سانترومرها رخ نمی دهد(. | 
اولیه و ثانویه، دومین جس�م قطبی، همراه با تخمک ایجاد می ش�ود. از طرفی جفت ش�دن کروموزوم های همتا، در پروفاز میوز 1 ضمن تشکیل تتراد انجام می شود اما غافل 
د بین مراحل اووگونی تا رس�یدن به اولین جس�م قطبی، تقس�یمات میتوز و مرحلۀ اول میوز وجود  نش�ید که مرحلۀ پروفاز میوز 1 در دوران جنیین آغاز ش�ده اس�ت. | 
دارند. از طرفی می دانیم که تخریب رش�ته های دوک در تلوفازها صورت می گیرد، ای وای یادت رفت که بعد از تلوفاز میتوز، تقس�یم سیتوپالسم مساوی می باشد )تقسیم 

نامساوی سیتوپالسم زنان مربوط به مرحلۀ میوز 1 و 2 می باشد(.

252 ، X 21 دقت کنید که در مردان، میزراه مجرای مشترک عبور ادرار و اسپرم )اگمت نر( می باشد. از طرفی این زنان هستند که به دلیل داشتن دو کروموزوم جنسی
) باش�ند. براس�اس متن کتاب درسی، هورمون پروالکتین عالوه بر اثر در فعالیت دستگاه ایمنی و تنظیم آب در هر دو  )H hX X می توانند نس�بت به بیماری هموفیلی، ناقل 
جنس، در مردان در تنظیم فرایندهای دستگاه تولیدمثلی نیز مؤثر است )البته این هورمون در تنظیم تولیدمثلی زنان نیز مؤثر می باشد ولی در کتاب درسی عنوان نشده است(.

گزینۀ )2(: قس�مت اول ای�ن گزینه در مورد زنان اس�ت که با تقس�یم می�وزی حاوی دو وقفه صورت می گیرد. این تقس�یم در دوران جنینی تا ش�روع به 
رش�د فولیکول )وقفه اول( و پس از تخمک گذاری تا برخورد اس�پرم به آن )وقفه دوم( می باش�د. از طرفی قس�مت دوم دربارۀ مردان است که یاختۀ رستویل بیگانه خوار نیز 
دارند ولی دقت کنید که گامت یا تخمک زنان در لولۀ رحم ایجاد می ش�ود )نه غدد جنس��ی تخمدان(. | گزینۀ )3(: قس�مت اول، در مورد بیضه مردان اس�ت که پروستات 
 و دو غ�دۀ پی�ازی میزراهی آن ها، مواد قلیایی ترش�ح می کنند ولی قس�مت دوم، در مورد زنان یائس�ه می باش�د که تخمدان آن ها از کار می افتد )ن��ه اینکه از بین می رود(. | 
گزینۀ )4(: قس�مت اول، در مورد مردان اس�ت که از بین دو هورمون محرک جنس�ی فقط LH است که در ایجاد تستوسترون و صفات ثانویه جنسی مؤثر می باشد. قسمت 
دوم در مورد زنان با زوائد انگشت مانند لولۀ رحم می باشد. در مردان، پس از بلوغ، میلیاردها بار میوز آغاز می شود اما در زنان میوزی آغاز منی شود و تنها میوزهای شروع 

شدۀ قبلی در دوران جنینی، با شروع هر دورۀ جنسی یکی از آن ها ادامه می یابند.

کارنوعمحلاندام

تولید هورمون جنسی نر - تولید و تمایز زامه هاغدد اصلیدرون کیسۀ بیضهبیضه ها )2 عدد(
متحرک کردن زامه ها 18 ساعت پس از ورود آن هامجاری کمکیدرون کیسۀ بیضهاپیدیدیم )2 عدد(

از کنار و پشت مثانه می گذرد - زامه های متحرک را از اپیدیدیم وارد میزراه می کند. مجاری کمکیاز کیسۀ بیضه تا محوطۀ شکمیزامه بر )2 عدد(
ترشحات غدد وزیکول سمینال به آن وارد می شود.

ترشح قند فروکتوز منی به داخل مجرای زامه بر در کنار سطح پشتی مثانهغدد کمکیپشت مثانهوزیکول سمینال )2 عدد(

تولید ماده قلیایی شیری منی - زامه از آن می گذرد - مجاری میزراه و زامه برها یکی می شوند.غدۀ کمکیزیر مثانهپروستات )1 عدد(
قبل برآمدگی اول میزراه است.

ترشح مایع روان کنندۀ قلیایی منی - زامه از آن نمی گذرد - پس از برآمدگی های میزراهغدد کمکیزیر مثانهپیازی میزراهی )2 عدد(
مجرای مشترک ادرار و زامه - دو برآمدگی بعد از غدد پیازی میزراهی دارد.مجرای کمکیزیر مثانهمیزراه )1 عدد(
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13 تشکیل تتراد در پروفاز 1 توسط یاخته اسپرماتوسیت اولیه رخ می دهد ولی فشرده شدن هستۀ اسپرم در تبدیل از مرحلۀ اسپرماتید به اسپرم صورت 11
می گیرد. این عمل تحت تأثیر ترشحات یاختۀ رستویل نیز می باشد )متحرکشدناسپرمهانیزدراپیدیدیمرخمیدهد(.

گزینۀ )1(: یاختۀ س�رتولی در تغذیۀ اس�پرم نقش دارد که این یاخته عالوه بر اینکه در همۂ مراحل اسپرم سازی از اسپرماتوگونی تا تمایز اسپرم نقش دارد، 
در پشتیبانی و تغذیۀ آن ها نیز مؤثر است. | گزینۀ )2(: تولید هورمون جنسی، توسط یاختۀ بینابیین رخ می دهد که در بین لوله های اسپرم ساز قرار دارد )نهدرونآنها!(. 
پس این گزینه اصاًل فرض اولیه غلطی دارد و رد می ش�ود. | گزینۀ )4(: یاختۀ س�رتولی دارای گیرندۀ هورمون FSH بوده که در پش�تیبانی و تغذیۀ گامت ها نقش دارد ولی 

دقت کنید که با توجه به شکل کتاب درسی، تستوسترون با بازخورد منفی، روی هیپوفیز و هیپوتاالموس )مرکزتنظیمدمایبدن( نیز مؤثر است.
موارد )ب( و )ج( درست هستند. 21 12

الف نادرست است. هورمون HCG سبب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح پروژسرتون )نهاستروژن( از آن می شود. | 
ب درس�ت اس�ت. در گفت�ار 3 این فصل، ش�کلی در ابتدای تیت�ر وقایع پس از لقاح وج�ود دارد که نش�ان می دهد، موروال 
برخ�الف بالستوس�یت در لول�ۀ رحم بوده و درون جدار لقاحی ب�ه صورت کرۀ توپر قرار دارد. در صورت جدا ش�دن یاخته های 
 بنی�ادی م�وروال، دوقل�وی همس�ان ایجاد می ش�ود که چون از ه�م جدا ش�ده اند، دو جفت مجزا ب�رای آن ها ایجاد می ش�ود. | 

ج درس�ت اس�ت. با دقت در ش�کل روبه رو متوجه می ش�وید که درون ج�دار لقاحی، ابتدا دو یاختۀ حاص�ل از میتوز تخم به همراه دو یاختۀ کوچ�ک دیگر که گویچه ها 
د نادرس�ت اس�ت. دقت کنید که کوریون با تولید هورمون HCG، س�بب حفظ و تداوم کار جس�م زرد می شود. بدیهی است که در آن هنگام،   هس�تند قرار گرفته اند. | 

اصاًل هنوز جفت و بند نافی تشکیل نشده اند.
در هفت�ۀ دوم از نیم�ۀ اول دورۀ جنس�ی یعنی در روزهای 7 تا 14، مقدار اس�تروژن خون )برخالفپروژس��ترون(، ابتدا افزایش اندک و بازخوردی منفی با ترش�ح 31 14

هورمون های FSH و LH داش�ته و س�پس به حداکثر خود می رس�د تا س�بب بازخورد مثبت برای باال رفتن ناگهانی LH و FSH ش�ود. در این مدت، فعالیت پروژسترون 
تغییری نمی کند و فعالیت این هورمون در نیمۀ دوم دوره به بیشینۀ مقدار خود برای تحریک عمل جسم زرد می رسد.

گزینۀ )1(: در انتهای نیمۀ اول دورۀ جنس�ی در حوالی روز چهاردهم، مقدار LH بیش�ترین تأثیر را در تکمیل میوز 1 داش�ته تا س�بب تخمک گذاری ش�ود 
ولی قبل از آن، در این نیمه هورمون FSH س�بب بزرگ ش�دن و بالغ ش�دن انبانک می ش�ود. | گزینۀ )2(: جمس زرد، مدنظر اس�ت که در هفتۀ اول از نیمۀ لوتئال تخمدانی 
)روزهای14تا21(، رشد می کند ولی در هفتۀ دوم از این نیمۀ دورۀ جنسی )روزهای21تا28(، جسم زرد در حال تحلیل و تبدیل شدن به جسم سفید است )البتهاگرفرد
راطبقگفتةصورتس��ؤال،بارداردرنظرنگیریم(. | گزینۀ )3(: در انتهای نیمۀ دوم دوره، از حدود روز 26، مقدار پروژس�ترون و اس�تروژن در خون به دلیل کاهش فعالیت 
تخمدان ها کاهش می یابد و این عمل با بازخورد منفی، س�بب افزایش هورمون های محرک جنس�ی پیش از ش�روع دورۀ بعدی می شود ولی دقت کنید که در هر فرد، غدد 
فوق کلیه هم به ترشح هورمون های جنسی به مقدار کم و ثابت می پردازند که این فعالیت آن ها ربطی به روزهای دورۀ جنسی ندارد )ازطرفییادتونباشهکهدرهردورۀ

جنسیفقطیکتخمدانفعالاست(.

منظور از صورت سؤال، هیپواتالموس می باشد که در خصوص آن، موارد )الف( و )ب( نادرست هستند.41 12
ب نادرس�ت اس�ت. توضیح داده ش�ده مربوط به وزیکول س�مینال اس�ت  الف نادرس�ت اس�ت. این عبارت مربوط به وزیکول س�مینال اس�ت. | 
ج درس�ت اس�ت. هیپوتاالموس دارای دو بخش عصبی و برون ریز می باش�د   که با تولید فروکتوز در تأمین انرژی مورد نیاز اس�پرم برای تنفس یاخته ای مؤثر اس�ت. | 
د درس�ت اس�ت. اخت�الل در تولی�د هورمون ض�دادراری در   ک�ه توانای�ی ترش�ح دو ن�وع پی�ک ش�یمیایی کوتاه ب�رد و دورب�رد )ناقلعصب��یوهورمون( را دارد.| 
 هیپوتاالم�وس، می توان�د منج�ر به ب�روز بیماری دیابت بی مزه ش�ود. مبتالیان به این بیماری مکررًا احس�اس تش�نگی می کنند و مایعات زیادی می نوش�ند. بدین ترتیب 

تعادل آب و یون ها در بدن برهم می خورد.
ش�کل A بیانگر تخمک گذاری در تخمدان و B معرف جس�م زرد تخمدانی اس�ت. دقت کنید که در ش�کل B، جس�م زرد به ترش�ح هورمون های اس�تروژن و 51 13

پروژس�ترون می پردازد که هر دو طی فرایندی بازخوردی می توانند روی هورمون آزادکنندۀ هیپوتاالموس�ی و هورمون محرک جنس�ی از هیپوفیز پیش�ین مؤثر باش�د )این
هورمونها،هورمونمهارکنندهندارندوترشحکمآنهابااکهشترشحهورمونآزادکنندهتنظیممیشود(.

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. در هر دو فعالیت،  هورمون LH نقش مهمی دارد. | گزینۀ )2(: نادرس�ت است. دقت کنید که واقعۀ A قبل از از واقعۀ B رخ 
 A در فعالیت آن ربطی ندارد. | گزینۀ )4(: نادرست است. مرحلۀ FSH جسم زرد موجود در نیمۀ دوم دورۀ جنسی می باشد که هورمون ،B می دهد. می دانید که بخش

در روز 14 و مرحلۀ B از حدود روز 16 با تشکیل جسم زرد رخ دهد ولی حداکثر قطر رحم در حوالی انتهای دورۀ جنسی در روز 26 می باشد.
12 موارد )الف( و )ج( درست هستند. 61

الف درس�ت اس�ت. برخورد الیۀ خارجی اطراف اووس�یت به اسپرم، سبب پاره شدن کیسۀ آکروزوم در سر می ش�ود. الیۀ خارجی اووسیت، باقی ماندۀ 
ب نادرس�ت است. توجه داش�ته باشید که اووسیت، فقط یک غشا  یاخته های فولیکولی می باش�ند که تا زمانی که در تخمدان هس�تند، توانایی تولید اس�تروژن دارند. | 
ج درست است. در مراحل موروال )کرۀتوپر( و بالستوال   دارد و اتفاقی که در این مرحله می افتد، هضم الیۀ داخلی اووسیت است که حالتی ژله ای دارد )نههضمغشا(. | 
د نادرست است. تروفوبالست، خارجی ترین  )کرۀتوخالی(، س�رعت تقس�یم و تعداد جایگاه های آغاز همانندسازی )جایاگهعملهلیاکز( زیاد است )فصل1دوازدهم(. | 

بخش بالستوسیست می باشد )نهتودۀدرونی!( که سبب ترشح آنزیم و هضم یاخته های جدار رحم می شود. 
12 در اسبک ماهی، جانور نر که با دریافت تخمک باردار می شود، حفره ای )نهحفرههایی( حاوی تعدادی جنین دارد ولی جانور فوق تخم گذاری نمی کند، 71

بلکه نوزادان را به دنیا می آورد.
گزینۀ )1(: ماهی ه�ا و دوزیس�تان منظ�ور ای�ن عب�ارت می باش�ند که هم�واره یک بطن دارند و خ�ون قلب آن ها توس�ط یک رگ از بطن خارج می ش�ود. |
گزینۀ )3(: کرم  خاکی منظور این عبارت است که جانوری نرمادۀ دگربارور است و حاوی مویرگ و گردش مواد بسته می باشد. | گزینۀ )4(: مهره دار دارای قلب سه حفره ای، 

دوزیست بالغ است که لقاح خارجی دارد و مواد شیمیایی آزاد شده توسط نر یا ماده در آزادسازی هم زمان گامت ها مؤثر است. 

تولیدمثل )کل فصل(/فصل هفتم    19پاسخ آزمون
یازدهم
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C
قطب� گو�چههاي

حاصل �اخته دو
تخم م�توز از

C

B

B

C

B



80
همۀ موارد نادرست هستند. منظور سؤال، زن یائسه ای است که دستگاه تولیدمثل اون پیر شده و دیگه 81 14

میوز رو ادامه نمی ده! چرا؟! چون تخمدان های اون از کار میفتن )راستی یادت باشه که تیموس زودتر تحلیل می ره 
ولی دستاگه لنفی پیر نمی شه!(

الف نادرس�ت است. دس�تگاه تولیدمثلی زنان، پس از یائس�گی، میوزی را کامل نمی کند و در 
ب نادرست است. با توجه به شکل، این عبارت صحیح  نتیجه فقط یاخته های دیپلوئید در ساختار خود دارد. | 
نیس�ت چون طناب مورد نظر بخش پیوندی و ماهیچه ای دارد که مطابق ش�کل، تخمدان از کار افتاده را توس�ط 
ج نادرست است. عبارت  قس�مت ماهیچه ای قرمز خود به بخش پهن رحم وصل کرده اس�ت )نه گردن!(. | 
د نادرس�ت اس�ت. تخمدان از کار می افتد ولی  فوق در مورد تیموس صحیح اس�ت )نه دس��تاگه تولیدمثل!(.| 

تحلیل یا از بین نمی رود.
منظور بند ناف می باشد که دو سرخرگ باریک و یک سیاهرگ قطور دارد و کاماًل در بخش جنینی وجود دارد. 91 14

گزینۀ )1(: کوریون، منظور قس�مت اول عبارت اس�ت ولی زوائد انگشتی آن به سمت رحم است 
)ن��ه جنی��ن!(. | گزینۀ )2(: جفت، رابط بند ناف و دیوارۀ رحم اس�ت که از هفتۀ دوم بع�د از لقاح )نه از انتهای 
ماه اول با ش��روع ضربان قلب(، تمایز آن ش�روع ش�ده و تا 8 هفته بعد یعنی تا هفتۀ دهم )یعنی تا ماه س��وم، 
هم زمان تا مشخص شدن غدد جنسی( تمایز آن ادامه دارد. | گزینۀ )3(: بند انف، رابط بین جفت و جنین است 
که با توجه به ش�کل جفت و بند ناف، س�یاهرگ قطور آن از ادغام دو س�یاهرگ جنینی جفت، در درون کوریون 

تشکیل شده است.
12 موارد )الف( و )ب( جواب مورد نظر هس�تند. ماهی ها و دوزیس��تان، مهره دارانی با دورۀ جنینی کوتاه و اندوختۀ غذایی تخمکی اندک هس�تند، البته 101

جانوران دیگری همچون انسان هم، اندوختۀ غذایی اندکی در تخمک خود دارند اما دلیل این کمبود، دورۀ جنینی کوتاه نیست بلکه دلیل آن اتصال زود هنگام به بدن مادر 
و تغذیه از طریق جفت و مادر می باشد.

ب درست است. تلمبۀ تنفسی با پمپ  الف درست است. این ویژگی فقط در ماهی بالغ وجود دارد ولی دوزیست بالغ، تنفس پوششی و ششی دارد. | 
ج نادرس�ت اس�ت. در هر دو نوع آن جانوران، یک بطن وجود دارد. بطن در ماهی، فقط خون  فش�ار مثبت، فقط در دوزیس�تان ابلغ دیده می ش�ود )نه در ماهی ها!(. | 
د نادرس�ت اس�ت. غدۀ نمکی در برخی از پرندگان و خزندگان وجود دارد که البته مانند س�ایر جانداران گروه  تیره و در دوزیس�ت، مخلوط خون تیره و روش�ن دارد. | 

خودشان، اندوختۀ تخمکی زیادی دارند.
13 در مسیر اسپرم زایی، اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتوسیت ثانویه تقسیم سیتوپالسم خود را کامل نمی کنند و تکمیل تقسیم سیتوپالسم، 111

برای اولین بار در اس�پرماتید رخ می دهد )به همین دلیل یاخته های قبلی به هم متصلند و ارتباط سیتوپالس��می دارند(. همچنین اس�پرم ها از تمایز و )نه تقسیم( یاخته پیش 
از خود حاصل ش�ده اند. تمام این یاخته ها در لولۀ اسپرم س�از با کمک فعالیت های یاخته های س�رتولی )بزرگ ترین یاخته ها و دارای بزرگ ترین هسته های لوله های 

اسپرم ساز( به وجود می آیند.

گزینۀ )1(: یاخته ه�ای هاپلوئی�د، تنه�ا دارای یک کروموزوم برای تعیین جنس�یت می باش�ند )ن��ه کروموزوم ها(. | گزینۀ )2(: تمام یاخته های ذکر ش�ده، در 
راکیزه ه�ای خ�ود، توانایی همانندس�ازی دنا را دارند. | گزینۀ )4(: تم�ام این یاخته ها، در اولین مرحله از فرایند قندکافت و در طی عملک�رد آنزیم ها، نوعی مولکول پرانرژی 

یعنی ATP را مصرف می کنند.
فقط موارد )ج( و )د(، هر دو در ماه اول جنینی رخ می دهند. چون شکل گیری دست و پا در ماه دوم انجام می شود ولی جوانه  زدن آن ها در بازو و ران در ماه اول 121 12

رخ می دهد. از طرفی شروع تشکیل بیضه و تخمدان مثل سایر اندام های اصلی از ماه اول است ولی مشخص شدن آن ها در ماه سوم صورت می گیرد.
الف تولی�د س�ورفاکتانت )عام��ل س��طح فع��ال(، در ماه ه�ای آخ�ر جنین�ی ول�ی مش�خص ش�دن اولیه ان�دام جنس�ی، در م�اه س�وم رخ می دهد. | 

ب ضربان قلب، در ماه اول شروع می شود ولی ایجاد شکل مشخص اندام ها در ماه دوم رخ می دهد. 
بیشتر حجم بیضه ها را لوله های اسپرم ساز تشکیل داده اند که در دیوارۀ خود، دارای یاخته هایی 131 12

با توانایی ترش�ح هورمون نمی باش�ند. یاخته های بینابینی خارج از این دیواره ه�ا قرار دارند که تحت تأثیر 
LH، به تولید تستوسترون می پردازند.

گزینۀ )1(: لوله های اس�پرم بر، پس از عبور از کنار و پش�ت مثانه در مجاورت با ترشحات 
غدد برون ریز این دس�تگاه نظیر غدد وزیکول مسینال، قرار می گیرند.  | گزینۀ )3(:  لوله های اس�پرم بر با 
توجه به ش�کل کتاب از بین دو غدۀ وزیکول س�یمنال عبور کرده و از س�طح فوقانی وارد پروس�تات ش�ده 
و ابت�دا به هم می پیوندند و س�پس م�واد خود را به می�زراه وارد می کنند. | گزینۀ )4(: با توجه به ش�کل، 
غدد پیازی میزراهی بالفاصله قبل از اولین اتس�اع )گش��اد شدگی( مجرای میزراه، قرار گرفته اند و بین دو 

برآمدگی این مجرا که ادرار و اسپرم از آن می گذرد، غدد برون ریزی دیگری وجود ندارد. 
11 شکل سؤال آانفاز میتوز یا آنافاز میوز 2 را نشان می دهد که قطعًا در مرحلۀ قبل از آن تترادی وجود نداشته است )تتراد در مراحل پروفاز و متافاز از میوز 1 141

دیده می شود(. در این شکل کروماتیدهای خواهری از هم جدا شده اند.

گزینۀ )2(: اس�پرم، در گیاهان و زنبور نر، در اثر میتوز ایجاد می ش�ود که بعد از مرحله ش�کل مورد نظر، یعنی در تلوفاز تولید می ش�وند. پس این گزینه 
نادرس�ت اس�ت چون می تواند مربوط به زنبور باش�د. البته می دانید که این یاخته سانرتیول دارد و نمی تواند مربوط به زنبق باشد. | گزینۀ )3(: پس از ورود اسپرم در لولۀ 
فالوپ و اتصال آن به اووس�یت ثانویه، میوز 2 در این یاخته رخ می دهد. یکی از مراحل میوز 2 نیز، آنافاز 2 اس�ت. | گزینۀ )4(: اگر در مردان کراس��ینگ اور رخ داده باش�د، 

پس از پایان تقسیم این یاخته، دو نوع اسپرم متفاوت ایجاد می شود.
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11 اواًل که عبارت مورد نظر درس��ت اس�ت و باید دنبال گزینۀ اندرس��ت بگردیم! علت درستی عبارت این است که پستانداری به نام پالیت پوس مدنظر 151
بوده است که فقط چند روز آخر تا به دنیا آمدن نوزاد، تخم ها در خارج بدن جانور ماده می باشند. 

گزینۀ )1(: نادرست است. در کرم کبد، رحم، به تخمدان نزدیک تر از بیضه  هاست. در انسان تخمدان ها از 9 سالگی و بیضه ها از 14 سالگی گامت می سازند. | 
گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. زنبور نر هاپلوئید منظور عبارت اس�ت که فقط میتوز می کند و هر تنوع آن در اثر جهش ایجاد می ش�ود. | گزینۀ )3(: درس�ت است. در مارهای 
حاصل بکرزایی، همۀ صفات باید خالص باشند. | گزینۀ )4(: درست است. زنبورهای کارگر منظور عبارت هستند که عقیم می باشند و توانایی ایجاد نسل بعد و میوز ندارند. 

موارد )ب( و )د( نادرست می باشند.161 12
الف درست است. با توجه به شکل مرحلۀ جایگزینی در کتاب، تودۀ تروفوبالستی از سمت تودۀ یاختۀ درونی خود در جدار داخلی رحم نفوذ می کند. | 
ج درست است. هر دو  ب نادرست است. چون پرده های جنینی پس از جایگزینی تشکیل می شوند، پس دوقلوهای همسان جدا از هم، قطعًا دو بند ناف مجزا دارند. | 

د نادرست است. این عبارت در مورد بند ناف صحیح است )نه جفت(. عمل، در ماه اول جنینی رخ می دهند. | 
13 فقط گزینۀ )3( عبارت را به درس�تی تکمیل می کند. کرۀ توپر جنینی در مرحلۀ موروال قرار دارد که درون لولۀ فالوپ اس�ت ولی ش�روع جایگزینی در 171

مرحلۀ بالستوسیست است که تودۀ توخایل شده وارد جدار رحم می شود.
گزینۀ )1(: در س�ال دوازده�م می خوانی�م ک�ه یاخته های بنیادی ت�ودۀ موروالیی می توانند به همۀ الیه ه�ای خارجی و خود جنین تبدیل ش�وند چون تمایز 
خاصی در آن ها صورت نگرفته است. | گزینۀ )2(: بالستوسیست، توخالی است که یاخته های تودۀ داخیل آن می توانند به همۂ اندام های جنین تبدیل شوند. | گزینۀ )4(: 

بالستوسیست توخالی است و تودۀ یاخته ای داخلی آن در صورت دو نیمه شدن می تواند سبب دوقلوزایی شود.
طبق متن کتاب درس�ی، مراحل بدین ترتیب می باش�د: ابتدا مورد )ج(: اس�پرماتیدها از هم جدا و تاژک دار می ش�وند س�پس مورد )الف( یعنی مقدار زیادی از 181 14

سیتوپالسم خود را از دست می دهند سپس هستۀ آن ها فشرده می شود و در سر اسپرم به صورت مجزایی قرار می گیرد. در انتها دقت کنید که مورد )د( نیز همانند )ب( 
رخ نمی دهد. چون با اینکه یاخته حالت کشیده پیدا می کند و به اسپرم تمایز یافته تبدیل می شود ولی این اسپرم ها توانایی حرکت ندارد.

دقت کنید آنزیم های لقاحی در کیسۀ آکروزوم سر اسپرم قرار دارند ولی درون هسته نیستند و این هستۀ اسپرم است که فشرده می شود پس مورد )ب( رخ نمی دهد.
در متن تس�ت اعمال انجام ش�ده در لولۂ اسرپم س��از خواسته شده اس�ت. همان طور که می دانید متحرک شدن اسپرم در اپیدیدیم رخ می دهد. پس مورد )د( همانند 

عبارت )ب( غلط علمی دارد.

تحتانی ترین غدد برون ریز موجود در دس�تگاه تولیدمثلی مردی بالغ، غدد پیازی میزراهی بوده و 191 11
فوقانی ترین غدد این دستگاه، غدد وزیکول مسینال هستند.غدد پیازی میزراهی ترشحات خود را به میزراه 
وارد می کنن�د، انتهای میزراه، دارای ماهیچه های مخطط بندارۀ خارجی بوده و این ماهیچه ها برای اعصاب 

پیکری، گیرنده دارند )هر غدۀ وزیکول سمینال ترشحات خود را وارد یک مجرای اسپرم بر می کنند(.
گزینۀ )2(: صفات ثانویۀ جنس�ی، تحت کنترل تستوس��رون می باش�ند ک�ه از بیضه ها و 
غدد فوق کلیه ترش�ح می ش�ود. تمام غدد برون ریز این دستگاه بین غدد فوق  کلیه و بیضه ها قرار دارند که 
هورمون تستوس�ترون برای ایجاد صفات ثانویه ترش�ح می کنند )قید برخالف نادرست است(. | گزینۀ )3(: 
هر دو نوع غدۀ مورد نظر، در تولید مایعی که در حرکت اسپرم به سوی اووسیت نقش دارد، شرکت دارند 
)وزیکول سمینال، انرژی حرکت را مهیا می کند و پیازی میزاهی، محیط حرکت را(. | گزینۀ )4(: هر اندام 

و غدۀ بدن، در جای جای خود دارای بیگانه خوارهایی در مجاورت با یاخته های خود می باشند.
13 منظور قسمت اول، کرم کبد یا کرم خاکی نرماده است که هیچ کدام تخمک خود را از بدن خارج نمی کنند. 201

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. قس�مت اول در مورد تخم گذاران و لقاح داخلی اس�ت که عالوه بر خزندگان، پرندگان و پالتی پوس، در حش�رات نیز وجود 
 دارد ولی کلیه ویژۀ مهره داران اس�ت. | گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. قس�مت اول در مورد لقاح خارجی اس�ت ولی دوزیس�ت هم در آب و هم در خش�کی زندگی می کند. | 

گزینۀ )4(: نادرست است. منظور اسبک ماهی نر است ولی دقت کنید نسبت لوب بویایی به مغز، در ماهی از انسان بیشتر است. 
13 با انتقال پادتن پروتئینی به صورت انتقال فعال از جفت به جنین، ایمنی غیرفعال از مادر به جنین می رسد. 211

گزینۀ )1(: برخی اوقات چند فولیکول رشد می کند و زمینۀ چندقلوزایی می شود. | گزینۀ )2(: عالوه بر موارد ذکر شده در مورد ناباروری مثل عدم توانایی 
فرد در تولید گامت، در برخی مواقع ممکن است بین گامت ها لقاح موفق انجام نشود. | گزینۀ )4(: منظور سونوگرافی است که در ماه اول برای اولین بار می تواند بارداری 

را تشخیص دهد ولی مشخص شدن شکل قلب در ماه دوم رخ می دهد.
14 منظور صورت س�ؤال، همۀ جانداران یوکاریوتی اس�ت که یاختۀ جنس�ی تولید می کنند. همان طور که می دانید، در جانداران مختلف، بعضی با میوز و 221

بعضی با میتوز این کار را انجام می دهند. در یوکاریوت ها رنابسپاراز برای شناسایی راه انداز به عوامل رونویسی نیاز دارد.
گزینۀ )1(: زنبور نر کروموزوم همتا ندارد و تتراد و میوز تش�کیل نمی دهد. | گزینۀ )2(: در مورد گیاهان نادرس�ت می باش�د. گیاهان پیک های ش�یمیایی 
خودش�ان را دارند و می توانند روی گونه های دیگر اثر بگذارند )مثل تنباکو و زنبورهای وحش��ی( اما در برخی موارد مثاًل اثر اتیلن در رس�یدن میوه ها توانایی ایجاد پاسخ بر 

روی جاندار هم گونۀ خود نیز دارند. | گزینۀ )3(: برای رد این گزینه به گیاه فکر کنید که اصاًل پیام عصبی تولید نمی کند. 
اگر با دقت به شکل دستگاه تولیدمثل زن )شلک 6( در این فصل نگاه کنید، مشاهده می کنید که تخمدان بین بخش پهن رحم یا شیپور فالوپ قرار گرفته است 231 14

و طناب متصل به آن از بخش فوقانی آن به بخش پهن رحم متصل است. 
گزینۀ )1(: درست است. منظور گزینه، برخورد اسپرم به اووسیت است. بخش دوم عبارت، بیانگر کیسۀ آکروزومی سر اسپرم است که آنزیم های فراوان با 
نقش اختصایص دارد )این ویژگی اختصاصی بودن در مورد همۀ آنزیم ها و در واکنش)های( مربوط به آن ها صادق است(. | گزینۀ )2(: درست است. منظور پروستات 
 FSH اس�ت که مجاری اس�پرم بر وارد آن می ش�وند، این غده زیر مثانه یا همان بخش کیس�ه مانند دس�تگاه دفع ادرار قرار دارد. | گزینۀ )3(: درست است. منظور، هورمون
می باشد که طبق شکل کتاب و اثر آن در مردان، فقط روی یاختۀ سرتولی برای اسپرم سازی مؤثر است و برخالف LH و تستوسترون، اثر بازخوردی با هورمون دیگری ندارد. 
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همۀ موارد نادرست می باشند.82241 11
ب اولین کیس�ۀ پاره ش�ده در اثر فش�ار سر جنین، درون شامه  الف متخصصان، معمواًل 284 روز را به زمان اول روز آخرین قاعدگی اضافه می کنند. | 
ج طی زایمان، هورمون ها نقش اساسی دارند که از جملۀ  )آمنیون( است ولی در تشکیل جفت که مدنظر قسمت آخر این عبارت است، برون شامه و رحم نقش دارد. | 

د در انتهای زایمان، با آخرین انقباضات رحمی و پس از خروج جنین، جفت و اجزای مرتبط با آن از رحم خارج می شوند.  آن ها اکسی توسین است. | 
12 موارد )الف( و )ب( صحیح می باشند. منظور از یاخته های زایندۀ گامت ها یا همان اووگوین و اسرماتوگوین است که دیپلوئید هستند. این یاخته ها، 251

طی تقس�یم میتوز، یاختۀ زایندۀ مثل خود و اووس�یت یا اسپرماتوس�یت اولیه ایجاد می کنند که آن ها نیز دوباره برای ش�روع تقس�یم و تهیۀ مقدمات آن، ابتدا وارد اینترفاز 
و مرحلۀ S می ش�وند. دقت کنید که اسپرماتوس�یت و اووس�یت اولیه، نوع ثانویۀ خود را خواهند ساخت که بدون گذر از اینترفاز، میوز 2 را انجام می دهد. همچنین یاختۀ 

دیگر لوله های اسپرم ساز، اسپرماتید است که اصاًل تقسیم نمی شود.
بال�غ س�الم و طبیع�ی، دیپلوئی�د هس�تند و دو مجموع�ه کروم�وزوم دارن�د  الف درس�ت اس�ت. اس�پرماتوگونی و اووگون�ی، ه�ر دو در انس�ان 
ب درس�ت اس�ت. اووگون�ی و اس�پرماتوگونی، قادر ب�ه انجام می�وز و تش�کیل تتراد نیس�تند. |   ک�ه ه�ر کروم�وزوم غیرجنس�ی آن ه�ا ی�ک کروم�وزوم همت�ا دارد. | 
د نادرس�ت اس�ت. در فرد ماده، اووگونی به دیوارۀ لوله های  ج نادرس�ت اس�ت. اس�پرماتوگونی پس از تولد در دیوارۀ لولۀ اسپرم س�از پس�ر بچه ها وجود دارد. | 

پیچ خورده متصل نیست و درون تخمدان قرار دارد.
11 زوائد انگشتی کوریون مدنظر تست است که هم زمان با الیه های زاینده، اطراف تودۀ درونی تشکیل می شوند. 261

این زوائد، پس از جایگزینی جنین در دیوارۀ رحم ایجاد می شوند. 
گزینۀ )2(: با توجه به شکل، فقط برون شامه )کوریون( دور تا دور کل جنین را در برمی گیرد. | گزینۀ )3(: اووسیت 
 ثانویه آمادۀ شروع لقاح می باشد ولی الیۀ داخیل اطراف آن یا همان الیۀ ژله ای، فاقد یاخته و فعالیت زیستی است و ATP تولید نمی کند. | 

گزینۀ )4(: جفت رابط بین بند ناف و دیواۀ رحم است و هم زمان با ایجاد الیه های زایندۀ جنینی شروع به تشکیل می کند.

13 منظور سؤال هم می تواند اسبک ماهی ماده باشد و هم سایر مهره داران نری که لقاح داخیل دارند. همان طور که می دانید، در لقاح داخلی، جانور دهندۀ 271
گامت، برخالف جنس دیگر، حفره ای برای پذیرش گامت ندارد. حتمًا به یاد دارید که در لقاح داخلی برخالف لقاح خارجی، الیۀ ژله ای مشترکی برای محافظت از تعدادی 

جنین آن ها ایجاد نمی شود.
گزینۀ )1(: قسمت اول، در مورد اسبک ماهی ماده که  اسپرم تولید نمی کند رد می شود ولی قسمت دوم صحیح است چون لقاح داخلی دارند. | گزینۀ )2(: در قسمت 
 اول، دقت کنید که برخی ماهی های غضروفی نیز، لقاح داخیل دارند ولی فاقد استخوان هستند ولی قسمت دوم صحیح است چون همگی گردش خون بسته در مویرگ های خود دارند. | 

گزینۀ )4(: قسمت اول صحیح است. در همۀ مهره داران، تخمک دارای الیۀ ژله ای است ولی قسمت دوم در مورد تخمک خارج شده از اسبک ماهی نادرست است. 

اندام کیسه ای شکل که در تولیدمثل مرد نقش دارد، کیسۂ بیضه است و بخشی کیسه ای شکل که در تولیدمثل زن نقش دارد، رحم می باشد. در کیسۀ بیضه می توان 281 12
میوز را به صورت کامل مشاهده کرد اما در رحم، میوزی انجام نمی شود. دقت کنید که کیسۀ بیضه حاوی شبکه ای از رگ های کوچک می باشد که به تنظیم دمای آن کمک می کند.
گزینۀ )1(: در مردان، یک هورمون جنس�ی اختصاصی به نام تستوس�ترون داریم، البته دو نوع هورمون جنس�ی زنانه اس�تروژن و پروژس�ترون هم در غدد 
فوق کلیه آن ها تولید می ش�ود )نه انواعی از هورمون ها!(. | گزینۀ )3(: دقت کنید که بیضه به تولید هورمون می پردازد )نه کیس��ۀ بیضه(. | گزینۀ )4(: در بیضه های درون 
کیسۀ بیضه، عالوه بر پیک دوربرد تستوسترون، پیک های کوتاه برد نیز از یاخته سرتولی برای تمایز اسپرم ها و یا از اپیدیدیم برای متحرک کردن اسپرم ها ترشح می شوند. 

14 پالتی پوس، پستانداری تخم گذار می باشد که چند روز قبل از تولد نوزاد، تخم گذاری می کند. این جاندار فاقد رحم است ولی با خوابیدن روی تخم ها 291
در مراحل نهایی رشد و نمو جنین ها مؤثر است. 

گزینۀ )1(: رحم ابتدایی، در پستانداران کیسه دار دیده می شود که فقط یک کیسۀ شکمی دارند. | گزینۀ )2(: پستانداران جفت دار، با جنین خود رابطۀ خونی 
برقرار می کنند در این جانوران، شروع رشد و نمو جنین، درون رحم صورت می گیرد. | گزینۀ )3(: پستانداران اولیه مثل پالتی پوس که تخم گذار هستند، ابتدایی ترین غدد 

شیری را دارند. جنین پالتی پوس، رشد نهایی خود را پس از تخم گذاری و خارج از بدن مادر طی می کند.
14 س�رخرگ های بند ناف منظور گزینۀ )4( هس�تند که خون تیرۀ جنین را به س�مت جفت می برند تا از طریق کوریون و با مکانیس�م انتش�ار و انتقال 301

فعال، مواد زائد را وارد س�یاهرگ رحمی مادر کنند. این رگ ها همانند رسخرگ های شش�ی نوزاد، حاوی خون تیره می باش�ند )وقتی به نوزاد اش��اره ش��ده، خیالمون راحته که 
سرخرگ های ششی آن، خون تیره دارن(. 

گزینۀ )1(: با توجه به ش�کل جفت در کتاب، دو س�رخرگ اصلی بند ناف به دور س�یاهرگ قطور آن پیچیده اس�ت. | گزینۀ )2(: دقت کنید که در دوران 
 جنین�ی، اندام ه�ای لنف�ی طحال و مغز اس�تخوان و ان�دام غیرلنفی کبد می توانند گویچه های خونی را بس�ازند )فصل 4 دهم(. | گزینۀ )3(: جفت و بند ناف، در ماه س�وم 

)هفتۀ دهم( تمایز کامل می یابند ولی شکل گیری اندام ها در ماه دوم حاصل می شود. 
12 هورمون های LH ، FSH و اس�تروژن در چرخۀ جنس�ی یک زن، می توانند تنظیم بازخوردی مثبت داش�ته باش�ند. یاخته های تولیدکنندۀ تمام این 311

هورمون ها، در سیتوپالسم خود مادۀ زمینه ای دارند. این یاخته ها مانند هر یاختۀ هسته دار دیگری، ژن های مختلف جاندار را دارند.
گزینۀ )1(: در رابطه با LH و FSH که در هیپوفیز موجود در ناحیۀ سر تولید می شوند، نادرست است. | گزینۀ )3(: در رابطه با استروژن و FSH نادرست است. | 

گزینۀ )4(: در رابطه با LH و FSH مترشحه از غدۀ هیپوفیز که در ناحیۀ سر قرار دارد، نادرست است.

با دقت در شکل کتاب درسی مشاهده می کنید که ریزکیسه های تولیدکنندۀ جدار لقاحی، از قبل در اووسیت ثانویه وجود داشته اند و پس از برخورد اسپرم، تنها 321 14
مواد درون آن ها برون رانی شده و با قرارگیری در الیۀ ژله ای، سبب ایجاد جدار لقاحی می شوند. 

گزینۀ )1(: گردن رحم، مژک ندارد. | گزینۀ )2(: اسپرم ها از الیۀ خارجی مام یاختۀ ثانویه که حاوی یاخته های فولیکولی می باشد، می گذرند )نه تخمک!(. | 
گزینۀ )3(: جدار لقاحی پس از برخورد غش�ای اس�پرم به غش�ای اووسیت و ایجاد تغییراتی در غشای اووسیت ایجاد می شود ولی دقت کنید که هضم الیۀ ژله ای اووسیت، 

قبل از شروع فرایند لقاح انجام می شود. چون شروع فرایند لقاح با برخورد غشای اسپرم به غشای اووسیت ثانویه به حساب می آید. 
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قسمت اول سؤال، اپیدیدیم را بیان می کند و قسمت دوم لولۀ اسرم بر! هم اپیدیدیم و هم مجرای اسپرم بر، نمی توانند در تماس با نوعی مایع قلیایی و روان کننده 331 14
)ترشحات پیازی میزراهی( قرار بگیرند چون این ماده به میزراه می ریزد.

گزینۀ )1(: هر دو، دارای یاخته هایی می باشند که در دمایی پایین تر از دمای درون بدن، فعالیت بهینه ای دارند چون کل اپیدیدیم ها و بخش ابتدایی مجاری 
اس�پرم بر، در کیس�ۀ بیضه قرار گرفته اند. | گزینۀ )2(: اپیدیدیم برخالف اس�پرم بر، می تواند اس�پرم های تولید ش�ده در بیضه را برای مدتی در خود ذخیره کند و در زمان 
حداقل 18 س�اعت )زیر یک ش��بانه روز( آن ها را متحرک کند. | گزینۀ )3(: با توجه به ش�کل کتاب، هر دو مجرای فوق، در بخش پایین تر از قسمت فوقانی مثانه قرار دارند. 

حتمًا به یاد دارید که مثانه بخش کیسه ای شکل دستگاه دفع ادرار است. 
منظور روز حدود 7 تا 25 دورۀ جنسی است که موارد )ج( و )د( رخ نمی دهند.341 12

الف درست است. استروژن، در حدود وسط دورۀ جنسی به حداکثر فعالیت خود می رسد که با بازخوردی مثبت، باعث افزایش غلظت LH و بعد نیز 
ب درس�ت است. در وسط نیمۀ لوتئال، پروژسترون توسط جسم زرد کاماًل رسیده ش�ده، بیش از پیش ترشح شده و به حداکثر مقدار  س�بب تخمک گذاری می ش�ود. | 
ج نادرس�ت اس�ت. شروع ادامۀ میوز 1 در اووسیت یک تخمدان، با ش�روع دورۀ جنسی در ابتدای نیمه فولیکولی رخ  و فعالیت خود برای رش�د جدار رحم می رس�د. | 

د نادرست است. تولید جسم سفید در تخمدان، بعد از به حداکثر رسیدن قطر رحم رخ می دهد! می دهد )»شروع« را با »ادامه پیدا کردن« قاطی نکنید(. | 
12 منظور، هورمون تستوسرتون است. اگر مقدار ترشح این هورمون کاهش یابد، نورون های هیپوتاالموس، هورمون آزادکننده بیشتری را ترشح می کنند 351

و در نتیجه انرژی بیشتری را صرف می کنند.
گزینۀ )1(: منظور، هورمون FSH است، که روی یاخته های سرتولی گیرنده دارد. این هورمون نقش مستقیمی بر ترشح تستوسترون از یاخته های بینابینی ندارد.| 
گزینۀ )3(: منظور هورمون LH است، LH بر یاخته های فوق کلیه که تستوسترون ترشح می کنند و باالتر از بیضه ها هستند، اثرگذار نیست. | گزینۀ )4(: منظور، اثر هورمون 
پروالکتین است که در فعالیت تولیدمثلی مردان تأثیر دارد این هورمون در ترشح شیر از غدد برون ریز پستان زنان مؤثر بوده و در ایمنی و حفظ آب بدن نیز مؤثر است. 

طبق متن کتاب درس�ی، در دوران جنینی، ابتدا رگ های خونی و روده ش�روع به نمو می کنند، س�پس در انتهای ماه اول جوانه های دس�ت و پا ظاهر می ش�وند 361 12
در انتهای ماه اول، اندام های اصلی نیز ش�روع به تش�کیل ش�دن می کنند. در طی ماه دوم، همۀ اندام ها ش��کل مش��خص می گیرند و در انتهای ماه س�وم، جنسیت جنین و 
ویژگی های بدنی قابل تشخیص می شوند، اما دقت کنید که سؤال به این آسانی نیست. همواره در بدو لقاح اگر یاختۀ تخم را از نظر کروموزومی بررسی کنیم می توانیم پی 
به پس�ر )XY( یا دختر بودن )XX( آن ببریم ولی در ماه س�وم با س�ونوگرافی می توان با دیدن غدد جنس�ی جنسیت جنین را تشخیص داد. مورد )الف( و سپس مورد )ج( 
درست است )در انتهای ماه اول( و بعد مورد )د( صورت می گیرد چون مشخص شدن اندام ها در ماه دوم است و نباید با جوانه زنی دست و پا اشتباه بگیرید و در آخر 

در ماه سوم ویژگی بدنی مورد )ب( ایجاد می شود. 
قس�مت اول صورت س�ؤال، در مورد رحم می باش�د اما دقت کنید در لوله های رحمی، زوائد انگش�ت مانند در یک انتها به سمت تخمدان قرار دارند )نه دو انتها!( 371 12

ولی قسمت دوم در مورد غدد آن ها صحیح است. 
گزینۀ )1(: منظور، مقایس�ۀ رحم با واژن اس�ت، با توجه به ش�کل کتاب، هردو دارای فضاهایی با ش�کل غیرمشخص در درون خود، به تعداد و شکل متغیر 
هس�تند. | گزینۀ )3(: منظور مقایس�ۀ کل رحم با گردن رحم اس�ت، هردو طی دورۀ جنس�ی، فقط در دیوارۀ داخیل خود، دس�تخوش تغییراتی از جمله کم و زیاد ش�دن قطر 
بافت پوش��یش می ش�وند ولی دقت کنید که گردن رحم به واژن باز می ش�ود )نه برعکس(. | گزینۀ )4(: منظور تخمدان اس�ت که در آن طی میوز، اووس�یت ثانویه تشکیل 
 می ش�ود و در آن می توان یاخته هایی با توانایی پاس�خ به پیک ش�یمیایی دوربرد یا همان هورمون ها را مش�اهده کرد. رحم تحت تأثیر اکسی توس�ین و تخمدان تحت تأثیر 

FSH و LH قرار می گیرد.

13 اواًل در این س�ؤال باید بکرزایی و نرمادگی از نوع خودباروری در کرم کبد را در نظر بگیرید. ثانیًا دقت کنید زنبور عس�ل نر، حاصل بکرزایی اس�ت و 381
تمام ژن های خود را از نصف ژن های والد از طریق تخمک  هاپلوئید می گیرد برای ایجاد این زنبور هیچ لقاح و دو برابر شدن فام تن تخمکی )برخالف مارها( صورت نگرفته 

است. در انتها، حتمًا به یاد دارید که حشرات چشم مرکب دارند.  
گزینۀ )1(: جانور مورد نظر را اگر زنبور نر هاپلوئید در نظر بگیرید، هم گیرندۀ نوری ماوراء بنفش دارد و هم بدون میوز و تش�کیل تتراد می تواند اس�پرم 
ایجاد کند. | گزینۀ )2(: در واقع مار حاصله از بکرزایی مدنظر است که با دو برابر کردِن تعداد کروموزوم های تخمک به وجود می آید این جانور در همۀ صفات خود ژن نمود 
خالص دارد. در صورت در نظر گرفتن مار زنگی، گیرندۀ مادون قرمز در زیر هر چشم خود دارد. | گزینۀ )4(: این گزینه در مورد کرم کبد که نوعی کرم پهن انگل و بدون 

دستگاه گوارش و دهان است و نرمادۀ خودبارور می باشد، رد می شود. 
12 تمام یاخته ها، توانایی انتقال کربن دی اکس�ید حاصل از تنفس یاخته ای و مواد دفعی خود را به خون دارند )یاخته های فولیکولی درون تخمدان ها 391

هستند و ابتدا، در تغذیۀ اووسیت های اولیه نقش دارند(.

گزینۀ )1(: دقت کنید در نیمه اول چرخۀ جنسی که یاخته های فولیکولی در تکمیل میوز 1 نقش دارند، تنها یک نوع هورمون زنانه یعنی استروژن، از تخمدان 
ترش�ح می ش�ود.| گزینۀ )3(: در صورت ورود اس�پرم به لوله رحم، برخی یاخته های فولیکولی می توانند در تماس با اس�پرم ها باش�ند )همان طور که می دانید اسپرم های 

حاوی کروموزوم Y، فاقد ژن تولید فاکتور انعقادی 8 خون می باشند(. | گزینۀ )4(: دقت کنید، FSH بر سطح یاخته ها گیرنده غشایی دارد )نه درون آن ها!(

11 فقط عبارت )الف( صحیح است. طبق شکل مراحل اسپرم سازی در کتاب، راکیزه ها همگی دو غشا دارند که خارجی آن صاف و درونی آن چین خورده 401
است. منظور قسمت اول صورت سؤال، اسرماتید می باشد که ابتدا فاقد تاژک بوده و سپس تاژک دار می شود.

الف درس�ت اس�ت. بخش�ی از ه�ر یاخت�ه ک�ه بیش�ترین فس�فات را ب�رای انرژی زای�ی مص�رف می کن�د، قطعًا در ح�ال تولی�د ATP اس�ت و حاوی 
ج نادرست است. دقت کنید کیسه آکروزوم در سر هر اسرم وجود  ب نادرس�ت است. اسپرماتید و اسپرم فاقد کروموزوم مضاعف می باشند. |  راکیزه می باش�د.| 

د نادرس�ت اس�ت. با توجه به شکل کتاب، هسته در اس�پرماتیِد تاژک دار همانند اسپرم های تاژک دار، فشرده می باشد ولی دقت کنید که هستۀ  دارد )نه اس��پرماتید!(.| 
اسپرماتیدها ابتدا که تاژک دار نیستند، فشرده هم نمی باشد. 
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س�ومین حلقۀ گل کامل، پرچم اس�ت که درون آن، در اثر میوز، گرده های انرس تولید می ش�وند و هریک از آن ها، در همان محل تولید، با انجام تقس�یم میتوز و 11 11
سپس تغییراتی در دیواره، دانۀ گردۀ رسیده را ایجاد می کنند. 

گزینۀ )2(: از چه�ار یاخت�ۀ حاص�ل از میوز در تخم�دان، فقط یکی باقی می ماند و س�ه یاختۀ دیگر از بین می روند )پس نمی ت��وان گفت »هر« یاختۀ 
حاصل از میوز …(. | گزینۀ )3(: گردۀ نارِس حاصل از میوز، پس از تقس�یم میتوز و تغییراتی در دیواره، دانۀ گردۀ رس�یده را به وجود می آورد. با ش�کافتن دیوارۀ بس�اک، 
گرده های رسیده رها می شوند )میتوز پیش از رهاسازی درمحیط رخ می دهد(. | گزینۀ )4(: در این تست دقت کنید که ممکن است گیاه اولیه 4n باشد و یاخته های حاصل 

از میوز در آن ها، 2n باشند و کروموزوم همتا داشته باشند.
در گیاه گل دار و در بخش ماده، همۀ یاخته های حاصل از میوز باقی نمی مانند، یعنی از چهار یاختۀ حاصل از میوز پارانشیم خورش، فقط یک یاخته باقی می ماند و 21 13

میتوز می کند ولی سه یاختۀ دیگر از بین می روند. )راستی یادتون باشه که در گیاهان، اگمت ها قدرت لقاح دارند و همانند اسپرم زنبور عسل، در اثر تقسیم میتوز ایجاد می شوند.( 
گزینۀ )1(: یاخته های هاپلوئید حاصله در کیس�ۀ گرده یا تخمک، درون بافت دیپلوئید کیس�ۀ گرده و پارانش�یم خورش قرار دارند )این را به عنوان یک 
عبارت تکرار ش��ده در کنکور به خاطر داش��ته باش��ید(. | گزینۀ )2(: درونی ترین بخش گل، حلقۀ مادگی اس�ت. گامت ماده درون تخمک  )بخش��ی از مادگی( و گامت نر در لولۀ 
گرده تشکیل می شود. دقت کنید که تشکیل لولۀ گرده نیز درون مادگی گیاه )ماده یا دوجنسه( صورت می گیرد. | گزینۀ )4(: در نهان دانگان، تخم اصلی )2n(، در اثر لقاح 
حاصل می ش�ود و اولین تقس�یم میتوزی آن با تقس�یم انمساوی سیتوپالسم همراه است و دو یاختۀ بزرگ و کوچک به وجود می آورد. هر یک از این یاخته ها منشأ بخشی از 
دانه هستند. از طرفی گردۀ نارس نیز در اثر میتوز و تقسیم سیتوپالسم نامساوی، دو یاختۀ رویشی بزرگ و زایشی کوچک تر ایجاد می کند )این تفاوت حجم یاخته های 

رویشی و زایشی را می توانید در شل 7 فصل 8 کتاب درسی مشاهده کنید(.

13 در کتاب دهم، رش�د پس�ین برای برخی نهان دانگان دولپه ای ذکر ش�ده اس�ت. در بخش پیراپوسیت س�اقۀ این نهان دانگان، در اثر فعالیت کامبیوم 31
چوب پنبه ساز، به سمت داخل، بافت پارانشیم ایجاد می شود.

گزینۀ )1(: س�اقۀ زیرزمین�ی تخصص یافت�ه، ب�رای تولیدمثل غیرجن��یس، می تواند از نوع ریزوم، پیاز یا غده باش�د که فقط در ریزوم و غده، س�اقۀ ضخیم 
وجود دارد )س��اقۀپیاز به صورت کوتاه تکمه مانند اس��ت(. | گزینۀ )2(: قس�مت اول، در مورد نهان دانگانی اس�ت که می توانند یک س�اله یا دوساله یا چندساله باشند ولی ریشۀ 
ذخیره ای در گیاهان یک ساله وجود ندارد. | گزینۀ )4(: زنبق و سایر گیاهان چندسالۀ علفی، نهان دانگانی هستند که چندبار گل می دهند ولی رشد پسین و کامبیوم آوندساز 

)یاخته های به هم فشرده با هستۀ درشت( در بین آوندهای خود ندارند.
گیاه کدو، دارای گل های تک جنس�ی می باش�د که این گل ها، یا مادگی دارند و یا پرچم. حلقه ای از گل، حاوی دانه و آندوسپرم، 41 12

همان حلقۀ داخلی یا مادگی می باشد که از خارج به گلربگ های متصل به هم، مربوط به حلقۀ دوم وصل می باشد )به شل روبه رو دقت کنید!(.
گزینۀ )1(: اس�پرم، در مادگی گل ماده و پس از گرده افش�انی ایجاد می ش�ود. خب حتمًا قبول دارید که گل کدوی 
ماده، فاقد کیس�ۀ گرده می باش�د. | گزینۀ )3(: پارانش�یم خورش، در مادگی وجود دارد که مادگی، از خارج به گلبرگ ها متصل است 

) گیاه کدو تک جنس��ی اس��ت و نمی تواند هم تخمک و هم بساک داشته باشد(. | گزینۀ )4(: گلبرگ های کدو، متصل به هم می باشند 
)نه جدا از هم(، که از خارج به کاسبرگ و از داخل به پرچم یا مادگی متصل هستند.

12 موارد )الف( و )ب( صحیح هس�تند. منظور، گیاهانی دولپه ای، مثل لوبیا اس�ت که در دانۀ رس�یدۀ آن ها، دو 51
لپۀ بزرگ، حاوی مواد ذخیره ای انتقال یافته از آندوسپرم وجود دارد. از طرفی در هر دانه ای، وظیفۀ هر لپه ای، انتقال غذا به رویاِن 

در حال رشد نیز می باشد )دقت کنید که لپه، خودش قسمتی از رویان می باشد(. 
الف درست است. دانۀ رسیدۀ لوبیا، آندوسپرم حجیم ندارد، چون مواد غذایی آن ها در لپه ها ذخیره شده است 

ب درست است )به نکتۀ زیر دقت کنید(. و طبق شکل، فقط بقایایی از آن باقی مانده است. | 

در بین هسته های کیسۀ رویانی، 3 هسته در لقاح دوتایی یا مضاعف شرکت می کنند که به همراه 2 هستۀ اسپرم مجموعًا 5 هسته یا 5 سری کروموزوم در 
لقاح نقش دارند دقت کنید که هر دو اسپرم، کروموزوم های مشابه با هم دارند و هر سه مجموعۀ کروموزومی تخم زا و یاختۀ دوهسته ای نیز با هم مشابه هستند یعنی 

این 5 مجموعۀ کروموزومی، حداکثر دو نوع مجموعۀ کروموزومی دارند.

تخمزا هاپلوئ�د �اختۀ ،لايرو�اهن ��سۀ دلاير

دالايرد مشابه فامتن سر� ۳

(اسپرم)� هاپلوئ�د م�ند�اختۀ ا�جاد اصل دالايرد2nتخم مشابه فامتن سر� ۲

هاپلوئ�د هستۀ دو دالايرا� ضمچ�مچۀ�اختۀ 3nتخم
فامتن سر� ۵
�ردهاهند. لقاح هاپلوئ�د �اسپرم

د نادرست است. نمی توان گفت هر گیاه نهان دانه ای که  ج نادرست است. گیاهان نهان دانه، کاًل سانتریول ندارند که بخواهد دارا یا فاقد نقش برای آن باشند. | 
دانه ای با دو لپه دارد، قطعًا مریس�تم پس�ین نیز دارد، چون مریس�تم پسین و رش�د قطری زیاد )الیه های متعدد آوند چوبی(، مخصوص گیاهان دولپه ای درخیت می باشد. 

)به قید »همه« در متن سؤال دقت کنید.(
13 توجه داشته باشید که همۀ گیاهان، با تولیدمثل جنسی و انجام تقسیم میوز، می توانند ژن های خود را به نسل بعد منتقل کنند. 61

گزینۀ )1(: منظور از تبدیل مریس�تم رویش�ی به زایش�ی، همان فرایند تولید گل می باش�د. توجه داشته باش�ید که همۀ گل ها دارای حلقۀ مادگی نبوده و در 
نتیجۀ توانایی تولید میوه را نیز ندارد. | گزینۀ )2(: همان طور که می دانیم، در موز تعداد زیادی دانه های ریز با پوسته ای نازک وجود دارد و در نتیجه چندین لقاح در تخمدان 
آن انجام می شود ولی توجه داشته باشید که موز جزء میوه های بدون دانه می باشد. | گزینۀ )4(: انرگیل نیز جزء گیاهانی است که در آن لقاح مضاعف رخ می دهد اما چون 

در بعضی از یاخته های آندوسپرم آن تقسیم سیتوپالسم صورت نمی گیرد، در نتیجه بعضی از آن ها بیش از سه مجموعۀ کروموزومی خواهند داشت. 

تولیدمثل نهان دانگان/فصل هشتم    20پاسخ آزمون
یازدهم
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B

B

گلبرگهاي
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بخش )الف(: درون دانه، )ب( و C: لپه، )ج( و A: ساقۀ رویانی، )د( و B: ریشۀ رویانی، 71 14
D: باقی مانده درون دانه را نش�ان می دهد. لپه ها )ج( در بس�یاری از گیاهان گل دار، از خاک بیرون  

می آیند و مدت کوتاهی فتوسنتز می کنند ولی D یا بقایای درون دانه این ویژگی را ندارد.
گزینۀ )1(: )د( و B، هر دو ریش�ۀ رویانی هستند. | گزینۀ )2(: گیاه )1(، دولپه است. 
 در برش عرضی ریش�ه دولپه، مساحت پوس�ت چندین برابر استوانه آوندی است. | گزینۀ )3(: نقش 
 لپ�ه در ذرت، انتق�ال مواد غذایی از درون دانه )الف( به رویان در حال رش�د اس�ت ام�ا در دانۀ لوبیا، 
 م�واد غذای�ی درون دانه ج�ذب لپه ها و در آنجا ذخیره می ش�وند. در نتیجه لپه ها که بزرگ ش�ده اند، 

بخش ذخیره ای دانه  را تشکیل می دهند.
13 گیاهان نهان دانۀ  یک ساله و دوساله، در طول عمر خود، فقط یک بار گل می دهند اما هنان دانگان چندساله، می توانند بیش از یک بار گل دهی کنند. 81

از طرفی همۀ گیاهان نهان دانۀ گل دار، در اندام های روییش خود دارای سه سامانۀ بافتی پوششی، زمینه ای و آوندی هستند.
گزینۀ )1(: عناصر آوندی، لوله های پیوسته را پدید می آورند که یاخته های کواتهی هستند )نه  دراز!(. از طرفی، تراکئیدها که باریک و درازند، لولۀ پیوسته 
تشکیل نمی دهند. | گزینۀ )2(: فقط، بعیض گیاهان چندساله مثل زنبق زمین ساقه دارند که این اندام آن ها در خاک باقی می ماند. | گزینۀ )4(: ذخیرۀ مواد حاصل از فتوسنتز، 
در گیاهان دوساله نیز دیده می شود که در طول عمر خود یک ابر گل می دهند همچنین همۀ گیاهان چندساله، مواد مورد نیاز خود را در ریشه ذخیره نمی کنند )مثل درختان(.

11 فقط مورد )ج( صحیح است.91
ب نادرست است. میوۀ  الف نادرس�ت اس�ت. دانه، همواره از رش�د تخمک لقاح یافته ایجاد می ش�ود. پس ایجاد دانه پیش از لقاح ناممکن است. | 
ج درست است. موز بی دانه، اصطالحی اس�ت که اطالق می شود چون دانه های ریز با پوستۀ نازک دارند که رویان  س�یب، کاذب اس�ت و از رش�د هننج ایجاد می شود. | 
د نادرس�ت اس�ت. تخمدان به صورت نازک، در میوه س�یب نیز وجود دارد که در ش�کل 16-  )ب( فصل 8 کتاب یازدهم  آن از بین رفته و فقط یاخته های 3n دارد. | 

قابل رؤیت است و باید همین االن بری ببینیش.
همۀ موارد )الف( تا )د( نادرست هستند که از این نظر مانند گزینۀ )4( می باشد.101 14

الف نادرس�ت اس�ت. در ریش��ۂ درخت آلبالو، از هر جوانۂ آن یک درخت آلبالو تش�کیل می ش�ود که همگی چون حاصل تولیدمثل غیرجنس�ی می باشند، 
ب نادرست است.در روش خوابانیدن، بخشی از ساقه یا شاخه دارای گره را با خاک می پوشانند. بعد از مدتی از محل گره، ریشه و ساقۂ برگ دار   ژن های مشابهی دارند. | 
ج نادرست است. پایه های جدید حاصل از ریزوم زنبق، فقط حاصل عمل جوانه های جانیب   ایجاد می شود و سپس به عنوان پایۀ جدید آن را از گیاه مادر جدا می کنند. | 
د نادرست اس�ت. توت فرنگی، دارای گره روی ساقه در روی خاک به صورت موازی است  می باش�د. جوانۀ انتهایی آن س�بب رش�د افقی ساقه در زیر خاک می شود. | 

ولی در آلبالو، جوانه در ریشۀ افقی زیر خاک وجود دارد )نه گره!(.
گزینۀ )1(: عبارت فوق، فقط در مورد تخمدان صادق است که به میوۀ حقیقی تبدیل می شود. | گزینۀ )2(: این عبارت، در مورد سه عامل آب، اکسیژن و 
دما می باشد که رشد هر دانه ای به آن وابسته است. | گزینۀ )3(: در این عبارت، دقت کنید که دانه شامل سه بخش پوسته، رویان و آندوسپرم می باشد که پوسته حاصل 
لقاح نیس�ت و تنها از مادر به ارث رس�یده اس�ت. ولی دو بخش دیگر پس از لقاح ایجاد می ش�وند. | گزینۀ )4(: این گزینه صحیح است و چهار مورد را معرفی می کند چون 

از هر یاختۀ کیسۀ گرده، ابتدا چهار گردۀ نارس و سپس چهار گردۀ رسیده ایجاد می شود. 
12 موارد )ب( و )د( صحیح هستند. بخش A: برگ ها، B: ساقه، C: ریشه و D: پیاز می باشد. 111

ب درست است.  الف نادرس�ت اس�ت. در تولیدمثل رویشی می توان از برگ ، ساقه و ریشه استفاده کرد. | 
ج نادرست است. روی ریشه درخت آلبالو، جوانه هایی تشکیل  محل اتصال برگ به ساقه یا شاخه در گیاهان، گره نام دارد. | 
 می ش�ود که از رش�د آن ها درخت های آلبالو تشکیل می ش�ود. چنین تولیدمثلی از نوع غیرجنس�ی یا روییش است )نه زایشی(. | 

د درست است. در گیاه الله از پیاز، تعدادی پیاز کوچک تر تشکیل می شود که هرکدام، یک گیاه ایجاد می کند.
هر مادگی، یک یا چند برچه می تواند داشته باشد که هر برچه یک بخش متورم به نام تخمدان دارد. در هر تخمدان تعدادی تخمک جوان )می توانند ایجاد شوند(121 12

که هر تخمک جوان، پوشش دو الیه ای و یک بافت درون آن به نام خورش دارد. پس به ازای هر تخمک، یک بافت پارانشیم خورش وجود دارد.
گزینۀ )1(: برچ�ه، واح�د س�ازندۀ مادگی اس�ت که هرکدام ی�ک کالله، یک خامۀ لول�ه ای و یک بخش متورم به نام تخمدان )منش��أ می��وۀ حقیقی( دارد. | 
گزینه های )3( و )4(: در بافت خورش موجود در هر تخمک )منش��أ دانه(، یک یاخته که بیش�تر از همه رش�د کرده، میوز می کند )تتراد تش��کیل می دهد( و سپس تنها یاختۀ 

باقی ماندۀ حاصل شده از میوز، یک کیسۀ رویانی ایجاد می کند.
فقط مورد )د( در همه مشترک است. ابتدا بریم ببینیم میوز و میتوز چطوری و کجا انجام می شه! 131 11

میتوز تشکیل کیسۀ رویانی با هسته های n می کند.  میوز 4 عدد یاختۀ n می دهد که فقط یکی زنده می ماند  n2 خورش  یک یاخته 

تغییر دیواره  دانۀ گرده رسیده. میتوز یاختۀ رویشی و زایشی  میوز 4 عدد یاختۀ n که همه زنده می مانند   یاخته های درون کیسۀ گرده 

تمام ویژگی های فوق در کیسۀ گرده و تخمک رخ می دهند که همگی در بساک و مادگی انجام می شوند که یاخته های دوالد دارند و دقت کنید که همۀ این 
یاخته ها طی تقسیم سیتوپالسم و توسط ریزکیسه های دستگاه گلژی از هم جدا شده اند. 

ب نکتۀ این عبارت،  الف این عبارت در مورد چهار یاخته ای، که در ابتدا طی میوز در کیسۀ گرده پدید می آیند و از هم جدا می شوند صحیح نیست. | 
ج دقت کنید که سه تا از چهار یاخته حاصل از میوز بافت خورش که از بین می روند این  فقط برای تش�کیل دانۀ گرده رس�یده اس�ت که البته منش�أ آن از میوز نیست. | 

نکته را نقض می کنند.
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14 گل کامل، 4 حلقه دارد که حلقۀ س�وم آن، پرچم اس�ت و درون بس�اک آن، طی میوز، یاخته های نوترکیبی به نام گردۀ انرس می تواند تولید  گردد. در 86141
حلقۀ چهارم نیز، درون مادگی، یکی از یاخته های پارانشیم خورش میوز انجام می دهد و یاخته های نوترکیب تولید می شوند که از این چهار یاخته، فقط یکی باقی خواهد ماند 

)میوز، با توجه به اینکه کدام کروموزوم را به کدام یاخته اولیه بفرستد، می تواند باعث نوترکیبی و ایجاد ترکیب های ژنِی بی سابقه شود(.
گزینۀ )1(: در نهان دان�گان چندبرچ�ه ای، دی�وارۀ برچه ها ممکن اس�ت فض�ای تخمدان را به فضاهای مجزا تقس�یم کرده باش�د. | گزینۀ )2(: مثال نقض 
این عبارت، انرگیل اس�ت که در بخش گوش�تی س�فیدرنگ، آندوسپرمی دارد که در آن تقسیم سیتوپالسم انجام شده اس�ت ولی مایع درون آن، آندوسپرمی بدون تقسیم 
 سیتوپالسم می باشد. در واقع باید در نظر بگیرید که ممکن است در بخشی از آندوسپرم، تقسیم سیتوپالسم صورت نگیرد و در بخشی دیگر از آن، این امر مشاهده شود. | 

گزینۀ )3(: در تک لپه ای هایی مثل ذرت، که در هنگام رویش دانه، لپه در خاک باقی می ماند، لپه یا برگ رویانی آن ها فتوسنتز نمی کند. 
قبل از فرایند لقاح دوتایی، ابتدا یاختۀ رویش�ی طویل ش�ده و لولۀ گرده ایجاد می کند و س�پس در این لوله یاختۀ زایشی 151 11

میتوز را انجام می دهد )هر دو فرایند نوعی رشد به حساب می آیند(.
گزینۀ )2(: دق�ت کنی�د ک�ه، تنه�ا ی�ک یاختۀ زایش�ی در هرب�ار لقاح وج�ود دارد )ن��ه یاخته های زایش��ی( و 
 از طرفی دقت کنید که لولۀ گرده حاوی س�ه هس�ته مش�ابه می ش�ود )یکی مربوط به یاختۀ رویش��ی و دو تا مربوط به اس��پرم ها(. | 
 گزینۀ )3(: ب�ا توج�ه ب�ه ش�کل کت�اب درس�ی، لقاح بین اس�پرم و تخ�م زا، زودت�ر از لقاح بی�ن اس�پرم و یاختۀ دوهس�ته ای رخ 
 می ده�د چ�ون اس�پرم ابت�دا از منفذی وارد می ش�ود که تخم زا ب�ه آن نزدیک ت�ر اس�ت. | گزینۀ )4(: دقت کنید دان�ه گرده به 

کالله وارد نمی شود بلکه روی آن قرار می گیرد و لولۀ گرده وارد خامه می شود. 
فقط مورد )الف( دربارۀ ساقه های تخصص یافته برای تولیدمثل غیرجنسی در گیاهان صحیح هستند.161 11

الف درس�ت اس�ت. طب�ق مت�ن کتاب، زمین س�اقه )ری��زوم(، جوان�ۀ انتهایی و جانب�ی را با هم دارد ک�ه این ویژگی در زنبق که چند س�الۀ علفی اس�ت 
ب نادرس�ت اس�ت. در م�ورد آلبال�و، دقت کنی�د که ریش��ه آن ها برای این عمل تخصص یافته اس�ت )نه س��اقه که در س��ؤال گفته ش��ده اس��ت(. |   دی�ده می ش�ود.| 
ج نادرس�ت اس�ت. باز هم بی دقتی کردی! س�ؤال در مورد بخش های تخصص یافته به صورت طبیعی حرف زده ولی روش های قلمه زدن، پیوند زدن و خوابانیدن که 

د نادرست است. پیاز بخش کوتاه تکمه مانند را به عنوان ساقه دارد که در غده ها این نکته وجود ندارد.  روش های طبیعی نیستند. | 
171 3n 3 کروموزومی ایجاد می ش�وند و هس�ته های رویش�ی و زایش�ی حاصل از میت�وز آن ها نیزn 6 مدنظ�ر س�ؤال اس�ت که گرده های نارسn 11 گن�دم

کروموزومی هستند. در این گندم ها همه چیز را باید نسبت به گیاه دوالد، در سه ضرب کنیم مثاًل آندوسپرم 9n می شود و تخم اصلی و لپه و … به صورت 6n می باشند. 
راستی گامت ها 3n هستند ولی یاختۀ دوهسته ای دوتا 3n یا همان 6n می شود. 

،2n ،n هس��تیم هر یاختۀ n=2 46 ) در هر گونه در یک جنس اثبت اس�ت )مثالً در بدن ما که  )n x=  در گزین�ۀ )1( دق�ت کنی�د ک�ه تعداد کروموزوم ها، در هر مجموعه 
 3n و … در ه��ر مجموع��ه 23 کروم��وزوم غیرهمتا دارد( ولی با توجه به اینکه یاختۀ دوهس�ته ای دوتا 3n دارد پس س�انترومترها یا همان کروموزوم های آن دو برابر هس�ته های 

رویشی یا زایشی است. 
گزینۀ )2(: تع�داد مولکول ه�ای دن�ای خط�ی تخم 6n، دو برابر هر هس�ته 3n اس�ت. قس�مت دوم، یکی 3n و دیگری 6n اس�ت و صحیح می باش�د. | 
گزینۀ )3(: تخم زا و هسته های حاصل از گردۀ نارس )رویشی و زایشی( هر دو حاصل تقسیم میتوزند ولی هیچ کدام توانایی انجام تقسیم میوز را ندارند. | گزینۀ )4(: قسمت 
اول صحیح اس�ت چون هم یاخته های س�ه الد و هم یاخته های ش�ش الد، دارای کروموزوم های همتا هستند ولی در قسمت دوم باید کلمۀ همانند قرار بگیرد. هر کروموزوم 

یا کروماتین تازه ایجاد شده، تک کروماتیدی است و فقط یک مولکول دنا دارد.
12 در تولیدمثل جنسی هر نهان دانه ای، موارد )الف( و )ب( دیده می شوند.181

الف درست است. چه در گیاهان تک لپه  و چه دولپه ، به هر حال لپه)ها(، وظیفۀ انتقال غذا به رویان در حال رشد را دارند حال ممکن است لپه ها مثاًل 
ب درست است. در گیاهان، تخمک محل انجام تقسیم  در دولپه ای ها وظیفۀ ذخیرۀ غذا را هم داشته باشند. )حتماً به یاد دارید که لپه  )ها( قسمتی از رویان می باشند.( | 
میوِز یاختۀ بزرگ پارانش�یم خورش می باش�د و در ادامه، میتوز یاختۀ باقی مانده از میوز آن نیز در تخمک صورت می گیرد. دقت کنید که کیس�ۀ گرده نیز طی میوز محل 

ج نادرست است. تمام سخنان این مورد در خصوص تولیدمثل غیرجنسی درست است  تولید دانۀ گرده با و س�پس با میتوز محل تولید دانۀ گردۀ رس�یده می باش�د. | 
د نادرس�ت اس�ت. دقت کنید که گردۀ نارس، در محل تولید خود، ابتدا طی میتوز به گردۀ رسیده تبدیل  اما در این س�ؤال، قصد ما بررس�ی تولیدمثل جنیس اس�ت.| 

می شود و سپس گرده افشانی می کند.
14 درونی ترین قسمت تنۀ این درخت، آوند چوب پسین و درونی ترین قسمت پوست آن درخت، آوند آبکش پسین است. پس در درون هر دو بخش، 191

بافت آوندی وجود دارد.
گزینۀ )1(: در گیاهان�ی مث�ل ش�لغم و چغن�در، ک�ه ط�ول عمر دوس�اله دارند، مواد حاصل از فتوس�نتز، در س�ال اول در ریش�ه ذخیره می ش�وند و اندام 
 مص�رف ب�ه حس�اب می آیند. در س�ال دوم، این ان�دام مواد خود را برای تش�کیل گل و دانه به مصرف می رس�اند و نقش اندام منب�ع را ایفا می کن�د. | گزینۀ )2(: گیاهان 
 چندس�اله، ک�ه می توانند بارها در طول حیاتش�ان گل دهی داش�ته باش�ند، دو ن�وع علفی )مثل زنبق( و کامبی�وم دار )درخت ه��ا و درختچه ها( دارن�د. | گزینۀ )3(: با توجه 
 به تصویر س�طح مقطع س�اقۀ اولیه، مقصود این گزینه درختان تک لپه ای اس�ت که کامبیوم ندارند و رش�د قطری آن ها تنها به دلیل وجود و عمل مریس�تم های نخس�تین

است )فصل 6 دهم(.
14 با توجه به اینکه ژنوتیپ کیسۀ گرده، aaRW است، ایجاد دو نوع یاختۀ حاصل از میوز و سپس اسپرم ها به  صورت زیر، انتظار می رود: 201

,aR aW = = هستۀ رویشی  = هستۀ زایشی  اسپرم ها   
کالله ای که ژنوتیپ AaRW دارد، همین ژنوتیپ را در یاخته های پارانشیم خورش خود دارد. پس یاخته هایی که در اثر میوز در مادگی می توانند ایجاد شوند، ژنوتیپ هایی 

AR,aR,AW,aW :به این صورت خواهند داشت که البته فقط یکی از آن ها باقی می ماند
گزینۀ )1(: امکان دارد. اگر تخم زا، AR باشد، یاختۀ دوهسته ای AARR خواهد بود و از آنجایی که وجود اسپرم aW محتمل است، ایجاد آندوسپرمی با 
ژنوتیپ AAaRRW نیز امکان پذیر می باشد. | گزینۀ )2(: امکان دارد. ژنوتیپ هستۀ رویشی، بیانگر ژنوتیپ یاختۀ زایشی هم هست که در ادامه اسپرم را خواهد ساخت 

)aW(. از طرفی ذخیرۀ دانۀ رسیدۀ لوبیا، قطعًا در یاخته های لپه ها که دوالد هستند می باشند )چون آندوسپرم آن ها از بین می رود(.
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 AaRW ،اگر ژنوتیپ یاختۀ اندوخته دار یا همان لپه های دوالد .)AaRW( ژنوتیپ پوستۀ دانه، همان ژن نمود دیوارۀ تخمک است که در واقع مشابه ژنوتیپ والد ماده است
)یعنی اگمت نر، aW و ژنوتیپ تخم زا AR بوده است( باشد در این صورت این فرض صحیح است. | گزینۀ )3(: فرض سؤال از اول نادرست است و این گزینه رد می شود 
 aR داشته باشیم، یعنی ژنوتیپ تخم زا AaaRRW چون با داشتن ژنوتیپ تخم ضمیمه می توانیم ژن نمود گامت ها و تخم اصلی را به دست آوریم. وقتی در تخم ضمیمه
بوده )الل هایی که به صورت جفتی هس��تند( و ژنوتیپ اس�پرم، AW بوده که این ژن نمود اس�پرم در بین ژن های والد نر برای صفت )A( وجود ندارد. با توجه به این تخم 
 ضمیمه، ژنوتیپ تخم اصلی AaRW خواهد بود که مشابه والد ماده است اما همان طور که گفتیم، امکان ایجاد تخمی با این ژنوتیپ آندوسپرم )از راه حالل!( وجود ندارد. | 
گزینۀ )4(: امکان ندارد. وقتی ژنوتیپ ساختۀ دوهسته ای AAWW باشد یعنی ژنوتیپ تخم زا AW است. در این شرایط، اسپرمی با ژنوتیپ AW یعنی کاماًل مشابه تخم زا 

وجود ندارد چون بساک فاقد الل A می باشد. 
13 در باف�ت خ�ورش، بزرگ ترین یاخته ابتدا تقس�یم میوز انجام می دهد که در انتهای میوز 1 و میوز 2، هس�ته هایی ب�ا یک مجموعۀ کروموزومی پدید 211

می آیند. حتمًا می دانید که تشکیل هسته، بالفاصله پس از کوتاه شدن رشته های دوک )آنافاز( و در تلوفاز صورت می گیرد.
گزینۀ )1(: ب�ا توج�ه ب�ه ش�کِل تقس�یم سیتوپالس�م یاخته ه�ای گیاهی در فص�ل 6 یازدهم، حت�ی بعد از ایج�اد صفحۀ یاخت�ه ای نیز ریزلوله ه�ا تا مدتی 
 ناپدید نمی ش�وند. | گزینۀ )2(: بعد از تقس�یم میوز این یاخته در بافت خورش، یکی از چهار یاخته حاصل باقی  می ماند که این یاخته با تقس�یم های میتوز، کیس�ۀ رویانی 
 ش�امل تخ�م زا و یاخت�ۀ دوهس�ته ای را ب�ه وج�ود م�ی آورد. | گزینۀ )4(: در متافاز می�وز 1 و در حالت تت�رادی، کروموزوم های همتا ک�ه از طول کنار هم ق�رار گرفته اند از 

هم جدا شده و در نتیجه دستورالعمل های مختلف یک صفت از هم جدا می شوند.
14 در گل ها، درون کیس�ۀ گرده، اس�پرم تشکیل نمی شود! یادتون باشه که دانۀ گردۀ رسیده بعد از گرده افشانی، تولید لولۀ گرده و اسپرم ها را در بخش 221

جنسی ماده یعنی در مادگی انجام می دهد. )هر دو اگمت جنسی نر و هستۀ رویشی، حاصل میتوز گردۀ نارس یا هستۀ زایشی بوده اند و ژن نمود یکسانی دارند.(
گزینۀ )1(: گردۀ نارس این گیاه، حاصل میوز بوده و به طور طبیعی هاپلوئید اس�ت، پس فاقد کروموزوم همتا و قابلیت جهش مضاعف ش�دگی می باش�د 
 )در ای��ن ن��وع جهش، بخش��ی از یک کروموزوم به کروموزوم همتایش در همان هس��ته منتقل می ش��ود(. | گزینۀ )2(: دانۀ گردۀ رس�یده، دو یاخت�ۀ هاپلوئید دارد که در 
مجموع به اندازۀ یک یاختۀ دیپلوئیِد پارانش�یم خورش، کروموزوم دارد. | گزینۀ )3(: یاخته های دیپلوئید کیس�ۀ گرده، میوز انجام می دهند و آرایش های تترادی گوناگونی 

به وجود می آورند که طی نوترکیبی باعث ایجاد ترکیبات جدید و متفاویت از الل ها می ش�ود. 
در گیاه نارگیل، تخم ضمیمه، بافت آندوس��رم که از یاخته های اپرانش��یمی تش�کیل ش�ده اس�ت را به وجود می آورد. این بافت می تواند در ایجاد بخش گوشتی و 231 14

سفیدرنگ نارگیل نقش داشته باشد.
گزینۀ )1(: باف�ت پارانش�یم، در س�امانه های باف�ت زمین��ه ای و آون��دی قابل مش�اهده اس�ت که در ه�ردو می ت�وان یاخته هایی مرده و فاقد پروتوپالس�ت
  را مش�اهده کرد )مثل فیبر و آوند چوبی(. | گزینۀ )2(: اگر تقس�یم سیتوپالس�م انجام نش�ود، آندوس�پرم حالت مایع و اگر انجام ش�ود، حالت جامد به خود پیدا می کند. | 

گزینۀ )3(: آندوسپرم، در ذخیرۀ مواد غذایی برای رشد رویان و ایجاد گیاه مؤثر است.
13 دقت کنید، در گیاهانی که دارای گلبرگ های س�فیدرنگ و درخش�ان هس�تند، پس�تاندارانی مانند خفاش در گرده افشانی آن ها می تواند نقش داشته 241

باشد. خفاش ها پستاندار بوده و فاقد کیسه های هوادار در دستگاه تنفس خود می باشند )در شل 1 این فصل این نکته مشخص است(.
گزینۀ )1(: در گیاهان�ی مانن�د درخ�ت بل�وط، که بوی قوی و ش�یره ندارند، ابد و در برخی هم آب، عامل اصلی گرده افش�انی می باش�د )ب��اد و آب، موجود 
زنده نیس��ت پس س��اختار زیس��تی ندارد(. | گزینه های )2( و )4(: در گیاهانی با ش�هد فراوان و بو های قوی، حش�رات نقش اصلی را در گرده افشانی دارند که دارای ساختار 

تخصص یافته تنفسی نایدیسی و اسکلتی برای حفاظت و حرکت می باشند.
12 این سؤال با فصل )3( ژنتیک دوازدهم در مورد صفت چندجایگاهی ذرت ترکیب شده است. با توجه به صورت سؤال، گامت نِر دارای دو الل بارز، 251

حتمًا به صورت AbC و گامت ماده نیز ABc می باشد که در این صورت ژن نمود آندوسپرم AAABBbCcc است که شش الل بارز دارد. الزم به ذکر است که وقتی از 
آندوسپرم صحبت می کنیم باید الل های تخم زا را دو بار و الل های اسپرم را یک بار کنار هم قرار دهید. یعنی AABBcc را با AbC لقاح دهید. 

گزینۀ )1(: والد ماده این تخم ضمیمه، گامت یا تخم زای Abc دارد، پس  والد نر، باید اس�پرم aBC را داش�ته باش�د که با توجه به ژن نمود بس�اک، والد 
نر نمی تواند چنین گامتی ایجاد کند چون بس�اک فاقد الل B اس�ت. | گزینۀ )3(: با توجه به نمودار کتاب دوازدهم، بیش�ترین فراوانی رنگدانه مربوط به ژن نمودی اس�ت 
 ک�ه س��ه ال��ل ابرز دارد. ای�ن ژن نم�ود می تواند از آمیزش دو گام�ت ABc و Abc به وجود بیای�د که در این صورت یاختۀ جنس�ی دوم )Abc(، فقط یک ال�ل بارز دارد. | 
گزینۀ )4(: به این نکته توجه کنید چون یک بار هم در کنکور تکرار ش�ده اس�ت. وقتی دانه ای حاوی کیس�ۀ رویانی می باش�د، یعنی پارانش�یم خورش آن میوز کرده است و 

دیگر یاختۀ میوز دهنده ای در اطراف آن وجود ندارد. 
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متن سؤال در مورد هورمون اکسین است. اگر جوانۀ انتهایی گیاه قطع شود، منبع اکسین و عامل چیرگی رأسی آن از بین رفته است. در این حالت جوانۀ کناری 11 13
فعال می شود. دقت کنید که اگر در این حالت اکسین به گیاه اضافه شود، دوباره اثر چیرگی رأسی و ممانعت از رشد جوانه، صورت می گیرد.

گزینۀ )1(: در ش�کل مقاب�ل مش�اهده می کنی�د ک�ه اکس�ین ک��م و زی��اد س�بب تش�کیل انش�عابات 
ریش�ه می ش�وند ول�ی تع�داد انش�عابات ب�ا مقدار اکس�ین رابط�ۀ مس�تقیم دارد )عدم تش��کیل ریش��ه مرب��وط به عدم 
حض��ور اکس��ین اس��ت نه مق��دار ک��ِم آن(. | گزینۀ )2(: تولی�د اکس�ین، در هری�ک از بخش های س�ایه و در معرض 
 ن�ور ص�ورت می گی�رد ولی ط�ی تابش ن�ور یک جانبه، اکس�ین از س�مت نوردیده به س�مت س�ایه منتقل می ش�ود. | 
 گزینۀ )4(: اکس�ین، تولی�د اتیل��ن را در جوان�ۀ کن�اری زی�اد می کن�د و مان�ع تولی�د س��یتوکینین در آن می ش�ود 

)نه هر هورمون تحریک کنندۀ رشدی مثالً بر جیبرلین بی تأثیر است(.
13 موارد )الف(، )ب( و )د( صحیح هس�تند. مورچه های محافظت کننده از درخت آکاس�یا، س�بب از بین بردن گیاهان دارزی، پس�تانداران کوچک و 21

گروهی از حشرات می شوند.
د درس�ت اس�ت. پس�تانداران، نوزاد خود را با غدد ش�یری خود تغذیه می کنند و چون دارای سیس�تم ایمنی اختصاصی می باش�ند به کمک  الف و 
ب درس�ت اس�ت. ای�ن ویژگی مربوط ب�ه گیاهان دارزی می باش�د که مورچه ها با ای�ن گیاهان هم   لنفوس�یت های T یاخته ه�ای آل�وده ب�ه ویروس را از بین می برند. | 
ج نادرست است. این ویژگی مربوط به زنبورها می باشد که عامل گرده افشانی گیاه آکاسیا هستند. دقت کنید مورچه ها در از بین بردن زنبورها نقش  مقابله می کنند. | 

ندارند چون گیاه مانع آسیب رساندن مورچه ها به زنبورهای گرده افشان می شود.
14 در دانۀ غالت، که تک لپه هس�تند، لپه، هورمون جیبرلین تولید ش�ده توس�ط رویان را به سمت آندوس�پرم هدایت می کند. سپس همین لپه، گلوکز 31

) هدایت می کند. )n2 n3 را به سوی رویان  حاصل از تجزیۀ نشاسته های آندوسپرم 
) تولید می ش�وند که حاصل تقس�یم آندوس�پرم و تخم ضمیمه نیس�ت و منش�أ متفاوتی به نام تخم اصلی دارد. |  )n2 گزینۀ )1(: جیبرلین ها، در رویان 
گزینۀ )2(: لپ�ه، جیبرلین ه�ا را از رویان گرفته و به س�وی الیۀ خارجی آندوس��رم که گلوتن دارد، هدایت می کند )نه الی��ۀ خارجی رویان(. | گزینۀ )3(: در تک لپه ای ها، لپه 

n3 می باشد که باید برای رویش آزاد شود. نازک است و ذخیرۀ اندوخته در آندوسپرم 
در شکل های مقابل، گیاه روزبلند، دچار افزایش گل دهی با افزایش طول روز می شود 41 13

)گیاهان بی تفاوت و روزکوتاه این ویژگی را ندارند(.
ش�کل )1(، روِز بلند، در بهار و تابس�تان را نش�ان می دهد. گیاهان روز بلند مانند ش��بدر در آن 
ش�رایط به طور عادی گل می دهند. / ش�کل )2(، روز کواته را در پاییز نش�ان می دهد که به طور 
عادی سبب گل دهی گیاهان شب بلند مثل داوودی می شود. / شکل )3(، شکستن شب با یک 
جرقۀ نوری در فصل دارای ش�ب بلند را نش�ان می دهد. در این شرایط گیاهان روز بلندی مثل 

شبدر که در شکل )1( بودند، گل می دهند ولی داوودی گل نمی دهد.

فقط مورد )ج( صحیح است. در فرایند مرگ یاخته ای، گیاه، یاختۀ خود را به وسیلۀ آنزیم های خود یاخته گوارش می دهد.51 11
ب در فرایند  الف در م�رگ یاخت�ه ای فرایندهای�ی ب�ه راه می افت�د ک�ه نتیجۀ آن م�رگ یاخته های آلوده و قط�ع ارتباط آن ها با بافت س�الم اس�ت. | 
 م�رگ یاخته ای، یاخته های آلوده با س�ازوکارهای متفاویت با عامل بیگانه مبارزه می کنند. مثاًل طبق خط کتاب درس�ی می توانن�د برخی ترکیبات ضد ویرویس تولید کنند. | 

د سالیسیلیک اسید از تنظیم کنندهای رشد در گیاهان است که در مرگ یاخته ای نقش دارد. 
12 قس�مت اول در مورد مورچه های س�اکن روی درخت آکاس�یا، که حش�ره هس�تند و لولۀ مالپیگی دارند، صحیح اس�ت. این جانوران می توانند سبب 61

نابودی حشرات و جانداران مزاحم دیگر شوند. 
گزینۀ )1(: در مواقع�ی از س�ال گل ه��ای گی�اه آکاس�یا )ن��ه  برگ گیاه( با تولید و ترش�ح نوعی ترکیب ش�یمیایی س�بب ف�راری دادن مورچه ها می ش�وند. |
گزینۀ )3(: گرده افش�انی گیاه آکاس�یا، وابس�ته به زنبور است که از حشرات می باشد. پس چون تنفس نایدیس�ی دارند، همولنف در انتقال گازهای تنفسی آن نقش ندارد. | 
گزینۀ )4(: برگ های آسیب دیدۀ تنباکو، ترکیبات شیمیایی ای آزاد می کنند که سبب جذب زنبور برای نابود کردن نوزاد حشرۀ کرمی شکل می شوند. این ترکیبات شیمیایی 

از نوع فرومون نیستند چون فرومون برای ارتباط بین افراد هم گونه جانوری است )نه بین یک جانور و یک گیاه!(.
اولین آزمایش دربارۀ پدیدۀ نورگرایی، توس�ط چارلز داروین و پس�رش صورت گرفت. همان طور که در ش�کل کتاب درس�ی در آزمایش آن ها مشاهده می کنید، با 71 14

قرارگیری پوشش شفاف در نوک دانۀ رست، بخشی پایین تر از نوک گیاه به سمت نور خم می شود )و نوک ساقه هیچ اگه خم نمی شود(.
گزینه های )1( و )3(: بعد از داروین و پسرش، محققان دیگری با انجام آزمایش هایی نشان دادند که عامل خم شدن دانۀ رست به سمت نور، ماده ای است 
که در نوک آن وجود دارد. در این آزمایش، نوک دانه رستی را که در نور همه جانبه رشد کرده بود را بریدند. | گزینۀ )2(: همان طور که در شکل 3 فصل 9 مشاهده می کنید، 

با قرارگیری پوشش مات در نوک دانه ُرست، دانه رست خم نمی شود ولی در صورتی که این پوشش مات در مناطق پایین تر باشد، مانعی برای خمش آن نمی باشد. 
اکسین ها در نوک ساقه ساخته می شوند )نه ریشه و دانه!(، که عامل چیرگی رأسی و نورگرایی ساقه می باشند. 81 11

گزینۀ )2(: اتیلن، از بافت آسیب دیده ترشح می شود و ریزش برگ و میوه را تسریع می کند. | گزینۀ )3(: منظور سیتوکینین است که نسبت آن با اکسین 
در ریشه و یا ساقه زایی قلمه ها مؤثر است. | گزینۀ )4(: سیتوکینین، در کند شدن مکانیسم پیری و افزایش تقسیم یاخته ها مؤثر است.
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موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست هستند.91 13
ب نادرست است. این گیاه روز بلند است که در این  الف درست است. این گیاه، روز کوتاه یا شب بلند است و در روزهای کوتاه پاییز گل می دهد. | 
روزها توانایی تبدیل مریستم رویشی به مریستم زایشی و گل دهی را دارد )برای گیاه بی تفاوت، تفاوتی نمی کند که طول روز و شب چقدر باشد پس این گیاه نمی تواند 
از نوع بی تفاوت باشد(. همچنین توجه داشته باشید که هر گیاهی می تواند در هر فصلی در گلخانه ها گل بدهد اما در این تست، فقط حالت طبیعی خواسته شده، پس باید 
ج نادرس�ت اس�ت. گل دهی بیش��رت گیاهان، وابس�ته به طول روز و شب می باشد. )تبدیل مریستم رویشی به زایشی را تمام گیاهان  از این موضوع صرف نظر کنیم. | 
د نادرست است. نوعی گیاه گندم برای گل دهی رسیع تر، نیاز به گذراندن یک دورۀ رسما دارد. گندم نوعی گیاه یک ساله است و در مدت  لگ دار انجام می دهند.( | 

یک سال یا کمتر رشد و تولیدمثل می کند و سپس از بین می رود.
14 آلکالوئیدها در دور کردن گیاه خواران نقش دارند و س�یانیدها با توقف تنفس یاخته ای موجب مرگ یا مس�مومیت گیاه خواران می ش�وند، پس همانند 101

یکدیگر نیستند.
گزینۀ )1(: تغییراتی که سبب وجود ترکیباتی مثل لیگنین یا سیلیس یا چوب پنبه در دیواره می شوند، قدرت دفاعی را باال می برند. | گزینۀ )2(: تورژسانس 
یاخته های نگهبان، روزنه موجب باز ش�دن منفذ روزنه می ش�ود. در این حالت عوامل بیماری زای بیش�تری از طریق منفذ روزنه می توانند وارد گیاه شوند )مانند قارچی که در 
شل کتاب نشان داده شده است(. | گزینۀ )3(: ترکیبات سیانیددار گیاهی، توسط آنزیم ها )اکتالیزور زیستی( در بدن جانور گیاه خوار تجزیه شده و سیانید حاصل از آن ها 

که ماده ای سمی است، آزاد می شود. این سیانید باعث مرگ یا مسمومیت حشره یا جانور گیاه خوار می شود.
هورمون ساقه زایی، سیتوکینین است ولی تولید میوۀ بی دانه توسط اکسین و جیبرلین صورت می گیرد. )میوۀ بی دانه در روش استفاده از هورمون، با ممانعت از 111 13

لقاح ایجاد می شود.(

گزینۀ )1(: نادرست است. اکسین و اتیلن در چیرگی رأسی مؤثرند ولی فقط اکسین سبب رشد طولی یاخته می شود. | گزینۀ )2(: نادرست است. سیتوکینین 
و اکسین در رشد ساقه و ریشه از بخش تمایزنیافته مؤثرند ولی فقط سیتوکینین، هورمون جوانی برای تازه نگه داشتن برگ و گل است. | گزینۀ )4(: نادرست است. کاهش 

فشار اسمزی یاختۀ نگهبان روزنه، وظیفه آبسیزیک اسید است ولی ریزش برگ در اثر اتیلن رخ می دهد.
با وجود اکسین در جوانۀ رأسی گیاه، مقدار سیتوکینین در جوانۀ کناری کاهش و مقدار اتیلن در آن افزایش پیدا می کند. سیتوکینین هورمون ساقه زایی است و 121 12

هورمون اتیلن در رسیدن میوه نقش دارد. 

گزینۀ )1(: تش�کیل الی�ۀ جداکنن�ده برگ، به عهدۀ اتیلن اس�ت و تقس�یم یاخته برعهدۀ س�یتوکینین و جیبرلین اس�ت )ترتیب هورمون ه��ا در این گزینه
 برعک��س اس��ت(. | گزینۀ )3(: تأخی�ر در پی�ر ش�دن اندام ه�ای هوای�ی، ب�ه عهدۀ س�یتوکینین اس�ت ول�ی جیبرلین و اکس�ین باعث رش�د طول�ی یاخته ها می ش�وند. |
گزینۀ )4(: افزایش آبدهی )خروج آب( یاختۀ نگهبان روزنه را آبس��یزیک اس��ید انجام می دهد که باعث بس�ته ش�دن روزنه های هوایی می ش�ود و جیبرلین همانند اکسین در 

تولید میوۀ بدون دانه نقش دارد.
دقت کنید قسمت دوم متن سؤال مربوط به سیتوکینین است. فقط مورد )د( عبارت داده شده را به درستی کامل می کند. 131 11

ب  نادرست است.  الف نادرست است. بسته شدن روزنه ها توسط آبسیزیک اسید است اما رویان غالت، جیبرلین را به مقدار زیاد تولید می کند. | 
ج نادرست است. قسمت اول سؤال، دربارۀ  س�یتوکینین همانند اتیلن، در درش�ت کردن میوه ها نقشی ندارد )به علت وجود قید برخالف در صورت سؤال اشتباه است(. | 
د درست است. هورمون مؤثر در ریشه زایی، اکسین است که به عنوان از بین برندۀ گیاهان  سیتوکینین بحث می کند. سیتوکینین که نمی تواند برخالف خودش باشد! | 

خودرو دولپه ای به  کار می رود.
مش�خص اس�ت که برگ در پاس�خ به افزایش نس�بت اتیلن به اکس�ین آنزیم های تجزیه کننده دیواره را تولید می کند پس X اتیلن و Y اکس�ین است )اتیلن در 141 11

رسیدن میوه و اکسین در ریشه زایی نقش دارد(. دقت کنید که جای X و Y در قسمت دوم سؤال عوض شده است.

گزینۀ )2(: تأخیر در پیر ش�دن اندام های هوایی مربوط به س�یتوکینین اس�ت. قسمت دوم برای  اکسین صحیح است. | گزینۀ )3(: اتیلن با تولید شدن در 
جوانه کناری، به چیرگی رأس�ی کمک می کند اما اکس�ین مربوط به ریش�ه زایی در قلمه هاس�ت. )جای این دو گزینه برعکس است.( | گزینۀ )4(: کاهش رشد در شرایط 

نامساعد مربوط به آبسیزیک اسید و ایجاد یاخته های جدید مربوط به سیتوکینین و جیبرلین است.
13 منظور گزینۀ )3(، هورمون جیربلین اس�ت که در درش�ت کردن میوه ها و رش�د تخمدان و همچنین در ایجاد میوه های بدون دانه مؤثر اس�ت.151

گزینۀ )1(: منظور، هورمون اکسین است که البته نقشی در افزایش مدت زمان نگهداری میوه ها ندارد. | گزینۀ )2(: خروج آب از یاخته های نگهبان  روزنه، 
باعث بس�ته ش�دن روزنه می ش�ود و این کار مربوط به آبس�یزیک اسید است اما ویژگی ذکر ش�ده مربوط به اتیلن اس�ت. | گزینۀ )4(: مانع اصلی رشد جوانه های جانبی، 
اکس�ین اس�ت که باعث رش�د ریشه و خمش ساقه به س�مت نور می شود اما دقت کنید در نورگرایی فهمیدیم که رش�د طولی یاخته ها مربوط به یاخته های کمی پایین تر از 

نوک ساقه است )نه خود نوک ساقه!(.
باز و بس�ته ش�دن گل ها و برگ های گیاهان به جهت محرک بس�تگی ندارد. به طور مثال در برگ های گیاه حساس بخش هایی که لمس شده اند، بسته می شوند و 161 13

در گیاه حشره خوار، بسته شدن برگ های تمایزیافته، به صورت ناگهانی )نه تدریجی( رخ می دهد.
گزینۀ )1(: ش�بدر، گیاهی ش�ب کوتاه و روز بلند اس�ت و در هنگام طول کوتاه ش�ب، مش�کلی برای گل دهی ندارد! )تازه اگر هم بخوایم ش��ب رو بش��کنیم 
 که کوتاه تر هم میش��ه.( | گزینۀ )2(: دقت کنید در حالت معرفی ش�ده، رش�د یکس�انی در دو طرف اتفاق می افتد ولی خمش�ی رخ نمی دهد )خمش دوطرفه نداریم که!(. | 

گزینۀ )4(: گرایش، نوعی پاسخ به محیط است که وجود محرک محیطی الزم است. پس در هر زمان رخ نمی دهد.
در صورت تابش نور به نوک دانه رس�ت، تغییر طول در یاخته های پایین تر از نوک دانه رس�ت مش�اهده می ش�ود تا نورگرایی را ایجاد کنند. اگر هم نور، یک طرفه 171 13

نباشد، افزایش همه جانبۀ طول ساقه را خواهیم داشت.
گزینۀ )1(: در اولین آزمایش که به کمک داروین و پس�رش انجام ش�د، از گندمیان اس�تفاده ش�د، اکس�ین ها توانایی از بین بردن گندمیان را ندارند. تأثیر 
 مخرب اکسین ها بر گیاهان خودروی دولپه است. | گزینۀ )2(: دقت کنید اگر قسمت پایینی نوک دانه رست با پوششی مات پوشانده شود، گیاه به سمت نور خم می شود. | 

گزینۀ )4(: اگر نوک دانه رست با پوششی شفاف پوشانده شود، گیاه به سمت نور خم می شود.
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موارد )ج( و )د( صحیح می باش�ند. اتیلن، جیبرلین و اکس�ین در تولید و رس�یده شدن میوه ها نقش دارند، اکس�ین و جیبرلین در تولید میوه های بزرگ تر یا بدون 90181 12
دانه و اتیلن در رسیده شدن میوه های دانه دار مؤثر است.

الف  نادرس�ت اس�ت. اتیل�ن گاز اس�ت و توس�ط ش�یرۀ پ�رورده جابه ج�ا نمی ش�ود بلک�ه پخ�ش ش�دن و رهاس�ازی آن روی گی�اه اث�ر می گ�ذارد. | 
ج درست است. تمام هورمون های گیاهی در تغییر  ب نادرست است. اکسین و جیبرلین در رشد طولی ساقه نقش دارند اما اتیلن در انجام این عمل نقشی ندارد. | 
د درست است. اتیلن  تنظیم بیان ژن تعدادی از یاخته های گیاهی نقش دارند مثاًل هورمون جیبرلین می تواند موجب افزایش بیان آنزیم های مربوط به تقسیم شود. | 

در فرایند رسیدن و جدا شدن میوه ها و اکسین و جیبرلین با رشد آن ها می توانند در مدت زمان اتصال میوه به شاخه مؤثر باشند. 
12 در تمایز کال، هورمونی که در ریش�ه زایی اس�تفاده می ش�ود، اکس�ین و هورمونی که در س�اقه زایی نقش دارد، س�یتوکینین می باش�د. افش�انه کردن 191

سیتوکینین روی گل ها )اندام های جنسی گیاه( و برگ ها، آن ها را تازه نگه می دارد. همچنین هورمون اکسین می تواند ترشح نوعی هورمون بازدارنده )اتیلن و در چیرگی 
رأسی( را افزایش دهد.

گزینۀ )1(: م�ورد اول در رابط�ه ب�ا س�یتوکینین صحی�ح اس�ت، ام�ا دق�ت کنید اکس�ین با کمک رش�د طولی )نه تقس��یم یاخت��ه( در افزایش طول س�اقه 
 نقش دارد.| گزینۀ )3(: س�یتوکینین، س�بب رش�د )نه عدم رشد( جوانۀ جانبی می ش�ود. از اکسین ها می توان به عنوان سالح زیس�تی )مثل عامل نارنجی( استفاده کرد. | 

گزینۀ )4(: دقت کنید هورمون اکسین در خم شدن گیاه به سمت نور نقش دارد. سیتوکینین در ایجاد و حفظ برخی اندام های گیاهی، دارای نقش می باشد.

برای داشتن گیاهی پر شاخ و برگ، باید مقدار هورمون های اتیلن و اکسین اندک باشد و مقدار سیتوکینین فراوان باشد. هورمون سیتوکینین در فرایند ریزش برگ 201 13
فاقد نقش مستقیمی می باشد. 

گزینۀ )1(: دقت کنید س�یتوکینین با افزایش س�رعت تقس�یم یاخته، عمر آن یاخته را کاهش و عمر گیاه را افزایش می دهد. | گزینه های )2( و )4(: دقت 
کنید این موارد در رابطه با اتیلن نادرست هستند.

11 فقط مورد )الف( صحیح است. هورمون هایی که سبب مرگ برخی یاخته های گیاهی می شوند، جیبرلین مترشحه از قارچ ها، اکسین برای دولپه ای ها، 211
اتیلن و سالیسیلیک اسید در مرگ یاخته ای هستند.

الف درس�ت اس�ت. در تمام فرایندهای مرگ یاخته های گیاهی، پروتوپالس�ت موادی را می س�ازد و به علت تولید آن مواد، یاخته از بین خواهد رفت. | 
ج نادرست است. این مورد تنها در رابطه با اتیلن و چوبی شدن یاخته های  ب نادرست است. این مورد تنها در رابطه با اتیلن و سالیسیلیک اسید صحیح می باشد. | 

د نادرست است. تنها در رابطه با سالیسیلیک اسید صحیح است. میوۀ گالبی صحیح است. | 
گندم، گیاه یک ساله می باشد ولی ویژگی ذخیرۀ مواد آلی در ریشه ویژۀ گیاهان دو و چندساله است پس این عبارت، عبارتی نادرست است.221 11

گزینۀ )2(: کاهش بافت چوب پنبه ای که عایق حرارتی است، سبب کاهش دمای گیاه شده و در ادامه به طور معمول، سبب تسهیل تبدیل دو نوع مریستم 
رویش�ی به زایش�ی می ش�ود. | گزینۀ )3(: در نوعی گندم، کاهش دما س�بب کاهش دورۀ رویشی می ش�ود پس اگر هوا به آن اندازه سرد باشد، افزایش دما، دورۀ رویشی را 

افزایش خواهد داد )و به حالت طبیعی خواهد رساند(. | گزینۀ )4(: گندمیان تک لپه هستند اما هورمون اکسین بر گیاهان دولپه اثر سو می گذارد.
13 یاخته های نشان داده شده در شکل مورد نظر، یاخته هایی هستند که پروتئین گلوتن را درون واکوئول ذخیره می کنند. فقط مورد )الف( دربارۀ آن ها 231

صحیح است )موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست هستند(.
الف درست است. هورمون جیربلین که مدنظر این عبارت است، می تواند روی الیۀ خارجی آندوسپرم دانۀ غالت )الیۀ لگوتن دار ( اثر گذاشته و سبب 
ب نادرست اس�ت. طبق متن کتاب درس�ی دهم،  این یاخته ها از پروتئین گلوتن برای رشد و نمو  تولید و رهاس�ازی آنزیم های گوارش�ی برای هضم آندوس�پرم ش�ود. | 
ج نادرست اس�ت. در بیماران مبتال به سلیاک،غشای یاخته های  رویان اس�تفاده می کنند )ولی دقت کنید که این لگوتن در رناتن تولید ش��ده اس��ت )نه واکوئول((. | 

مخاطی دوازدهه توس�ط پروتئین گلوتن از بین می رود و باعث تخریب ریزپرزها )چین های میکروس��کوپی( و حتی پرزهای رودۀ باریک می ش�ود. دقت کنید که چین های 
د نادرس�ت اس�ت. ترکیب پروتئینی گلوتن، در پیش�گیری از سرطان نقش ندارد. مواد رنگی اپداکسنده )اکروتنوئیدها و  حلقوی آس�یب می بینند نه اینکه از بین بروند. | 

آنتوسیانین ها( و الیاف گیاهی عالوه بر پیشگیری از سرطان در بهبود کارکرد مغز و و اندام های دیگر نیز نقش مثبتی دارند. 

14 دقت کنید در این فرایند پاسخ تماسی، رشد یاخته ها در محل تماس،کاهش می یابد نه اینکه متوقف شود!241
گزینۀ )1(: در درخت مو، قسمتی از ساقه که در تماس با درخت نمی باشد، رشد بیشتری نسبت به قسمت دیگر دارد. | گزینۀ )2(: در گیاه حساس، تغییر 
در فشار تورژسانس و در نتیجه تغییر در غلظت مواد در یاخته های قاعدۀ برگ، سبب بروز پاسخ می شود. | گزینۀ )3(: در گیاه گوشت خوار، پس از برخورد حشره، پیام هایی 

از گروهی از یاخته های تمایزیافته روپوستی )کرک ها( تولید می شود.
12 موارد )الف( و )د( صحیح هستند. 251

الف درس�ت اس�ت. در صورت آس�یب دیدن برگ گیاه تنباکو، دو نوع ترکیب آلی فرار )اتیلن به علت آس��یب اندام و ترکیبی که سبب تحریک زنبور ماده 
ب نادرست اس�ت. دقت کنید که در این رابطه، زنبوران مادۀ دارای تعداد زیادی تخم که قباًل بارور و  وحش��ی می ش��ود( از یاخته های آسیب دیده گیاه ترشح می شود. | 
ج نادرست است.نوزادان زنبور،  حاوی این تخم ها ش�ده اند، به محل برگ آس�یب دیده می آیند و روی جانور کرمی ش�کل تخم گذاری می کنند )نه اینکه آنجا لقاح کنند!(. | 
د درس�ت اس�ت. در صورت زخمی شدن برگ گیاه تنباکو،  س�بب تجزیه پیکر جانور گیاه خوار می ش�وند که توانایی تولیدمثل )یکی از ویژگی های حیات( را ندارند. | 

گروهی از یاخته های بافت پارانشیمی در محل زخم تقسیم می شوند.
رابطه برگ تنباکو با نوزاد کرمی ش��کل حش��ره مزاحم و جلب توجه زنبور به خود: گفتیم که گیاه تنباکو توانایی تولید آلکالوئیدهایی برای فراری دادن جانور فراهم 
دارد. برخی مواقع این مواد دفاعی برای برخی جانوران مثل نوزاد کرمی شکل حشرات، سمی نمی باشد و این نوزادان کرمی شکل از برگ درخت تنباکو استفاده می کنند و به 
گیاه آس�یب می رس�انند. در این حالت این یاخته های آسیب دیده برگ تنباکو، ترکیب فراری از خود متصاعد می کنند که این ترکیب مورد عالقه زنبور وحیش ماده می باشد. 
این زنبورها به سمت برگ تنباکو آسیب دیده می روند و به نوزادان کرمی شکل حشرات حمله می کنند و در روی آن تخم گذاری می کنند. وقتی نوزادان زنبورها از تخم خارج 

شدند از نوزاد کرم استفاده غذایی می کنند و آن ها را می کشند. نتیجه این رویداد کاهش جمعیت حرشه آفت می باشد. 
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11 فقط عبارت )ج( صحیح است. 11
الف نادرست است. آنزیمی که مارپیچ دنا را باز می کند، هلیکاز است و آنزیم متصل کنندۀ فسفات به OH دنابسپاراز است. با توجه به مطالب کتاب 
درس�ی، مطمئنیم که هلیکاز طی واکنش خود، توانایی مصرف آب ندارد زیرا واکنش هیدرولیزی انجام نمی دهد )جدا کردن پیوندهای هیدروژنی هرگز به ش��ل هیدرولیز 
ب نادرست است. آنزیمی که پیوند فسفودی استر می سازد، دنابسپاراز است اما باید توجه داشت که به جز هلیکاز  انجام نمی شود چون یک واکنش شیمیایی نیست(. | 
و دنابسپاراز آنزیم های دیگری نیز در فرایند همانندسازی شرکت دارند )مثالً در کتاب گفته شده که انواع دیگری از آنزیم ها با یکدیگر فعالیت می کنند تا یک رشته دنا در مقابل 
ج درست اس�ت. آنزیمی که پیوند بین نوکلئوتیدها را می سازد، دانبسپاراز اس�ت. از طرفی در اثر کمبود  رش��تۀ الگو س��اخته ش��ود و دنابسپاراز فقط یکی از آن هاس��ت(. | 
CO2 مختل می ش�ود. این کربن  دی اکس�ید با آب واکنش می دهد و کربنیک اس�ید تولید می شود و با  س�ورفاکتانت، حبابک ها به خوبی باز نمی ش�وند و تهویۀ هوا و دفع 
ایجاد حالت اسیدی و تغییر pH، پروتئین ها )همانند دنابسپاراز و هلیاکز( آسیب می بینند. )دوستان برای قبولی در کنکور، زبل بودن هم مؤثر است. خب در اینجا دقت کنید 
د نادرست است. پیوند هیدروژنی برای ساخته  که اگر قراره با مشل تنفسی اشاکلی برای هلیاکز رخ دهد، خب چرا این مشل برای سایر آنزیم ها رخ ندهد!؟( | 

شدن نیاز به آنزیم ندارد و به طور خودبه خود تشکیل می شود.
اولی�ن ب�ار ویلکین�ز و فرانکلین با بررس�ی تصاویر حاصل از پراش پرتو X پی بردند که دنا )مادۀ وراثتی( حالت مارپیچی دارد. آن ها برخالف واتس�ون و کریک از 21 14

پیوندهای درون این مولکول اطالعی نداشتند. 
گزینۀ )1(: دقت کنید که ایوری اولین بار فهمید، دان مادۀ وراثتی است ولی دورشته ای بودن آن را اولین بار واتسون و کریک فهمیدند. | گزینۀ )2(: چارگاف 
ابتدا فهمید که تعداد هر 4 نوع باز آلی دنا لزومًا با هم برابر نیس�ت ولی دلیل برابری تعداد بازهای مکمل را متوجه نش�د. وی فقط برابری آدنین با تیمین و س�یتوزین با 
گوانین را در دنا متوجه ش�د. | گزینۀ )3(: عبارت در مورد آزمایش س�وم گریفیت اس�ت. در آزمایش سوم، فقط از باکتری کشته شده پوشینه دار استفاده کرده بود. با توجه 

به اینکه باکتری های زنده در این آزمایش نبودند، گریفیت فهمید که پوشینه به تنهایی، عامل بیماری نیست. 
11 مت�ن س�ؤال در مورد نوکلئیک اسیدهاس�ت که هم�واره 5 نوع عنصر CHONP را در خ�ود دارند. در نوکلئوتیدهای به کار رفت�ه در دنا و رنا، حلقۀ 31

 آل�ی نیت�روژن دار پنج ضلع�ی، وی�ژۀ بازه�ای پوریین اس�ت که از ی�ک طرف به حلق�ۀ پنتوز پنج ضلع�ی و از طرف دیگر به حلقۀ ش�ش ضلعی ب�از آلی )بخش دیگر س��اختار 
خودشان( متصل است. 

گزینۀ )2(: نوکلئیک اس�یدها، گروه کربوکس�یل و س�اختار اول تا چهارم مش�ابه پروتئین ها ندارند )این عبارت برای زمانی بود که ش��ما مفهوم تس��ت را 
 پروتئین در نظر می گرفتید(. | گزینۀ )3(: گروه یا گروه های فسفات هر نوکلئوتید، به کربنی از قند پنتوز متصل هستند که در خارج از ساختار حلقۀ پنج ضلعی آن قرار دارد. | 
گزینۀ )4(: اصاًل هیچ نوکلئیک اس�یدی )مضمون س��ؤال(، در س�اختار هورمون ها دیده نمی شود. هورمون ها توسط کلسترول یا آمینواسیدها تولید می شوند ولی اسیدهای 

رشته ای شکل مربوط به اسیدهای چرب و یا نوکلئیک اسیدها )دنا و رنا( هستند.
سؤال در مورد میوگلوبین است و فقط مورد )ج( صحیح است. 41 11

ب نادرست است.  الف نادرست است. پیوندهای اشتراکی ساختار سوم برخالف ساختار اول از نوع پپتیدی نبوده و با تولید آب همراه نمی باشند. | 
ج درست است. منظور پیوندهای ساختار سوم آن است که فقط توسط گروه های R صورت می گیرند. |   میوگلوبین ساختار چهارم یعنی آرایش بین زیرواحدها را ندارد. | 

د نادرست است. بخش آهن دار این مولکول، ساختار پروتئینی ندارد و فاقد آمینواسید می باشد. 
14 دقت کنید که سؤال در مورد هر رشتۀ پلی پپتید موجود در هموگلوبین یا رشتۀ موجود در میوگلوبین است که نهایتًا ساختار سوم دارند. در این ساختار 51

مجموعۀ نیروهای آب گریز و پیوندهای یونی، هیدروژنی و اشتراکی بین بخش های مختلف رشته، سبب پیچیده تر شدن آن و ایجاد شکل نهایی آن ها می شوند. 
گزینۀ )1(: رشته های ِهم دار بدن انسان، فقط به صورت مارپیچی در میوگلوبین و هموگلوبین قرار گرفته اند. | گزینۀ )2(: دقت کنید که گروه R در ایجاد 
CO2 است  O2 و  پیوند اشتراکی از نوع پپتیدی شرکت نمی کند ولی در ایجاد پیوند اشتراکی ساختار سوم آن شرکت دارد. | گزینۀ )3(: منظور هموگلوبین با توانایی انتقال 

که ساختار چهارم دارد ولی سؤال در مورد هر یک رشتۀ آن است )نه لک مولکول همولگوبین!( که نهایتًا ساختار سوم دارد. 
س�ؤال در م�ورد پروتئین ه�ا و آنزیم ه��ای پروتئیین می باش�د که واکنش های مرب�وط به سوخت وس�از را انجام می دهند. حتم�ًا می دانید که ه�ر پروتئینی از روی 61 13

اطالعات رنای پیک )mRNA( تولید می ش�ود و رنا فاقد قند دئوکس�ی ریبوز اس�ت )در اینجا لزومی ندارد به رنای آنزیمی فکر کنید چون قرار اس��ت فقط پروتئین های 
آنزیمی را در نظر بگیریم(. 

گزینۀ )1(: ب�ه قی�د »هم��یگ« دقت کنید! آیا واقعًا همۀ آنزیم ها تعدادی پیش ماده دارند؟ نه اینطور نیس�ت. برخی آنزیم ها یک نوع پیش ماده و چند نوع 
pH فعالیت بهینه دارد. | گزینۀ )4(: خب در نظر بگیرید که غیرفعال شدن آنزیم در اثر کاهش دما هم  =2 محصول دارند. | گزینۀ )2(: نه این هم غلطه مثاًل پپسین در 

رخ می دهد ولی چون ساختار آن عوض نشده با ایجاد دمای مناسب دوباره فعال می شود. 
منظور سؤال، پروتئین های دارای چند رشتۀ پلی پپتیدی می باشند که چهار سطح ساختاری دارند. در این خصوص، فقط مورد )ب( صحیح است. 71 11

الف نادرس�ت اس�ت. دقت کنید که هر س�اختار پروتئین، در ایجاد س�اختار باالتر مؤثر اس�ت، پس نیروی برهم کنش آب گریز در ایجاد ساختار سوم و 
ب درس�ت اس�ت. در پروتئین ها، اولین تاخوردگی ها، را در اثر پیوندهای  چهارم مؤثر اس�ت و پیوند هیدروژنی در ایجاد س�اختارهای دوم، س�وم و چهارم مؤثر اس�ت. | 
هیدروژنی و در ساختار دوم می بینیم که همانند ساختار اول، فقط گروه های آمین و کربوکسیل شرکت می کنند در حالی که گروه های R که عامل تمایز آمینواسیدها هستند، 
د نادرست است.  ج نادرست اس�ت. این رشته های آلفا و بتا، فقط در هموگلوبین هستند و عمومیت ندارند. |  از س�اختار س�وم در پیوندها مشارکت خواهند کرد. | 

مارپیچ و صفحات، دو منونه معروف از شکل ساختار دوم رشته های پلی پپتیدی هستند و ساختارهای دیگر نیز وجود دارند. 
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منظور گروه های آمین و کربوکسیل در ساختار هورمون پروتئینی اکسی توسین می باشند ولی نیروهای آب گریز، محصول خاصیت گروه های R برخی آمینواسیدها 9281 13
هستند که به همراه نیروهای آب دوست، ساختار سوم را ایجاد می کنند. 

گزینۀ )1(: منظ�ور، گ�روه کربوکس��یل هر آمینواس�ید اس�ت که فق�ط در ایج�اد پیوندهای س�اختار اول و دوم پروتئین ها ش�رکت می کند )البته در تش��کیل 
 س��اختارهای باالت��ر نق��ش دارد ول��ی پیوند جدی��دی برق��رار نمی کند(. توجه کنی�د که گ�روه R، همواره کرب�ن ن�دارد و می تواند صرفًا یک هیدروژن داش�ته باش�د. | 
گزینۀ )2(: در پروتئین ها، هر رش�تۀ پلی پپتید، زنجیره ای بلند و یب انش��عاب اس�ت )قس��مت اول در مورد ویژگی گروه R آمینواس��یدها اس��ت(. | گزینۀ )4(: منظور، H یا عنصر 

هیدروژن است که در هر مولکول زیستی وجود دارد. 
در آزمایش مزلس�ون و اس�تال، در نس�ل اول به رد مدل حفاظتی و در نسل دوم به رد مدل پراکنده و همچنین حفاظتی پی بردند. در نسل دوم در لولۀ حاصل از 91 13

گریزانه این دانش�مندان، دو نوار با ضخامت یکس��ان در وس�ط و باالی لوله ایجاد ش�د چون اگر شروع کار را با یک مولکول دنا در نظر بگیریم، در هر نوار دو مولکول دنای 
هم چگال وجود داشت. در حالی که در مدل پراکنده نمی توان نواری کاماًل در باال یا پایین لوله تشکیل شود. 

N15 را گریز دادند و فقط یک نوار در پایین لوله مشاهده کردند  گزینۀ )1(: مزلسون و استال، در مرحلۀ اول )دقیقۀ صفر(، همان دنای مادر دارای دو رشتۀ 
)فقط به نوار دقیقه 20 فکر نکنید!(. | گزینۀ )2(: لولۀ گریزانۀ نس�ل اول، پس از 20 دقیقه اس�ت و اگر روش حفاظیت وجود می داش�ت، باید دو نوار تش�کیل می شد. در حالی که در 
آزمایش مزلس�ون و اس�تال، در نس�ل اول، فقط یک نوار در وس�ط لوله تشکیل شد )پس لفظ نوارها یا هر نوار نادرست اس��ت(. | گزینۀ )4(: خب اگر متن کتاب را به درستی 
مطالعه کرده باشید، متوجه می شوید که محققین در هر مرحله، دناها را در شیبی )یعنی غلظت های متفاوت در بخش های مختلف لوله( از محلول سزیم کلرید گریز دادند.

در آزمایش های ایوری، پروتئینی نبودن عامل وراثتی مشخص شد. در دومین مرحله از آزمایش های وی، از گریزانه استفاده شد. در یکی از الیه های تشکیل شده 101 14
در لولۀ آزمایش، نوکلئیک اسید و در الیه ای دیگر، فسفولیپید وجود دارد که هردو واجد مولکول های فسفات هستند.

گزینۀ )1(: به تأیید وراثتی بودن مولکول دان اش�اره ش�ده، در صورتی که گریفیت نمی دانس�ت آن مادۀ وراثتی، دنا اس�ت. مشخص کردن دنا به عنوان مادۀ 
وراثتی توسط ایوری انجام شد. ایوری و همکارانش سه آزمایش انجام دادند که در آزمایش اول و سوم از آنزیم های پروتئاز استفاده کردند. این آنزیم ها می توانستند پروتئین ها 
را تجزیه کنند، ولی در مرحلۀ دوم از آنزیم های تجزیه کننده اس�تفاده نکردند، بلکه در این مرحله، عصارۀ اس�تخراج ش�ده از باکتری های کشته شدۀ پوشینه دار را سانتریفیوژ 
کردند و الیه های مختلف را از یکدیگر جدا ساختند. | گزینۀ )2(: ماهیت مادۀ ذخیره کنندۀ اطالعات یاخته یا همان دنا بودن آن، توسط ایوری کشف شد که در آزمایشات خود 
همواره از باکتری زنده بدون پوشینه استفاده کرد و همواره در هر آزمایش تغییر شکل باکتری مشاهده شد چون در هر آزمایش، نهایتًا دنا وارد محیط زندگی باکتری های بدون 
پوشینه شد. | گزینۀ )3(: در آزمایش های گریفیت، قابل انتقال بودن مادۀ وراثتی مشخص شد. در مراحل سوم و چهارم آزمایش های گریفیت، از عصارۀ یاخته ای باکتری های 
پوشینه دار کشته شده با گرما استفاده شد ولی در این دو آزمایش از باکتری زندۀ پوشینه دار استفاده نکرد )باکتری های زندۀ پوشینه دار فقط در آزمایش اول استفاده شدند(.

موارد )الف( و )د( درست هستند.111 12
الف درست است. جاندار اشاره شده در این عبارت، پروکاریوت است.کروموزوم اصلی یک پروکاریوت شامل دنای متصل به غشا و پروتئین است. برای 
اینکه نقطۀ آغاز و پایان همانندسازی روبه روی هم باشند، باید در کروموزوم یک نقطۀ آغاز همانندسازی وجود داشته باشد! اما باکتری ممکن است دارای دیسک )پالزمید-

ب نادرست است. قسمت آخر عبارت درست  دارای جایاگه آغاز همانندسازی( باشد. پس ممکن است این باکتری بیش از یک نقطۀ آغاز همانندسازی داشته باشد. | 
است )توجه شود آنزیم هایی که پیچ وتاب دنا را باز می کردند قبل از آغاز همانندسازی فعالیت کرده اند! پس هلیاکز اولین آنزیم فعالیت کننده در همانندسازی است(. اما نکته 
ج نادرست است. این مورد به دنابسپاراز اشاره دارد. ابتدا پیوندهای هیدروژنی  اینجاست که در هر دوراهی همانندسازی، فقط یک هلیکاز )نه هلیاکزها!( فعالیت می کند. | 
د درست است. براساس شکل 12  به صورت خودبه خودی )بدون سنتز( تشکیل می شوند و بعد از آن پیوندهای فسفودی استر با مصرف آب )سنتز( تشکیل می شوند. | 

کتاب درسی در محل همانندسازی، دئوکسی ریبونوکلئوتید همانند ریبونوکلئوتید دیده می شود! )وجود یوراسیل در شل دوراهی را دقت کنید!(
13 خب اول بریم ببینیم سؤال چی میگه! نوکلئوتید سه فسفاته مورد نظر، قطعًا باز آلی آدنین داشته است چون این باز آلی )نه نولکئوتید( مکمل باز تیمین 121

در دنا و باز یوراسیل در رنا می باشد ولی معلوم نیست که این نوکلئوتید قند ریبوز داشته یا دئوکسی ریبوز! به هر حال در این نوکلئوتید، حلقۀ پنج ضلعی پنتوز، از یک سمت 
خود با باز آلی آدنین و از سمت دیگر با فسفات پیوند اشتراکی برقرار کرده است )پس گزینۀ )3( صحیح است(.

گزینۀ )1(: از کجا می دونید که نوکلئوتید مورد نظر حتمًا قند ریبوز دارد و در ساخت ATP انرژی زا نقش دارد؟ | گزینۀ )2(: حاال تو این گزینه فکر کنید من 
 در مورد ATP به عنوان انرژی رایج  زیستی فکر کرده ام که اصاًل قرار نیست در ساختار رنا یا دنا قرار گیرد پس طبیعی است که مورد استفادۀ هیچ بسپارازی قرار نمی گیرد. | 
گزینۀ )4(: خب باز هم فکر کنید که ATP انرژی زا مگه قراره تو ساختار دنا یا رنا شرکت کنه؟! که دوتا فسفاتش رو از دست بده؟! )به قید قطعاً در متن سؤال دقت کنید!(.

منظور سؤال پروکاریوتی است که در دنای خود دارای یک نقطۂ شروع همانندسازی است و همانندسازی را عالوه بر مدل دوجهتی می تواند به صورت یک جهتی 131 14
نیز انجام دهد )متن کتاب گفته همانندسازی دوجهتی در پرواکریوت ها نیز وجود دارد. پس یعنی این روش، تنها روش در باکتری ها نیست(. در این صورت یک نقطۀ 
شروع و یک دوراهی دارد و همان یک آنزیم مربوط به هر رشته، کل نوکلئوتیدها را درون رشتۀ مکمل قرار می دهد و به محل آغاز برمی گردد و در آنجاست که کارش تمام 

می شود )این اتفاق معمواًل رخ نمی دهد اما در جاندار نادری که ما بررسی کردیم، باید این گونه باشد(. 
گزینۀ )1(: پروکاریوت ها در کروموزوم خود پروتئین دارند ولی هیس�تون ندارند. | گزینۀ )2(: چون دنای آن ها حلقوی اس�ت دو پیوند فسفودی اس�تری که 
بین دو س�ر دو رش�ته در انتها برقرار می ش�ود، دوباره فسفات دو نوکلئوتید اول را در واکنش قرار می دهند. | گزینۀ )3(: فرایند همانندسازی نیازمند آنزیم هایی به جز هلیکاز 

و دنابسپاراز نیز می باشد. 
14 در سال دهم آموختید که حفرات معده بیکربنات ترشح می کنند تا اثر اسید و آنزیم را خنثی کنند پس حفرات در فعالیت پپسین و ایجاد pH اسیدی 141

آن نقشی ندارند ولی غدد معده با ترشح HCl این فرایند را برای تجزیۀ پروتئین ها ابتدا ممکن و سپس تشدید می کنند. 
گزینۀ )1(: درسته که مقدار کمی آنزیم می تونه مقدار زیادی پیش ماده رو تغییر بده ولی آنزیم پروترومبیناز، روی پروترومبین اثر می کنه تا ترومبین بسازه! 
یعنی محصول آن فیبرین نامحلول نیست! در حقیقت باید آنزیم و فرایند دیگری در ادامه برای تولید فیبرین )نامحلول( طی بشه! | گزینۀ )2(: صفرا آنزیم نداره! که جایگاه 
فعال داشته باشه! | گزینۀ )3(: این عمل در صورت وجود آنزیم درسته! کتاب گفته افزایش غلظت پیش ماده )نولکئوتیدهای آزاد(، در صورت وجود آنزیم، محصوالت ایجاد 

می کنه! )و گرنه شما هر چقدر می خوای تو یک محیط نولکئوتید بریز؛ مگه بدون آنزیم اتفاقی می افته براشون؟(.

B

C

B

C

B

B

C



93

یب
تس
تی
 
د
مو
نت
مو
آز

ایوری در آزمایش دوم و سوم بود که با سانتریفیوژ و آنزیم ها، فهمید DNA، مادۀ وراثتی است و قند و لیپید مادۀ وراثتی نیستند. در این آزمایش ها وی به ماهیت 151 12
مادۀ وراثتی پی برد )فقط در آزمایش اول پی به نوع مادۀ وراثتی نبرد که در آن آزمایش هم فقط از نداشتن نقش وراثتی پروتئین مطلع شد و نه قند و لیپید(.

 گزینۀ )1(: از نتایج آزمایش�ات گریفیت مش�خص ش�د که مادۀ وراثتی می تواند از باکتری به باکتری ای دیگر منتقل ش�ود. گریفیت از نقش دنا به عنوان 
مادۀ وراثتی چیزی نمی دانست. این گزینه نادرست است و باید به جای کلمۀ DNA از کلمۀ مادۀ وراثتی استفاده می شد. | گزینۀ )3(: در آزمایش مزلسون و استال، نتیجه 
نوار های س�انتریفیوژ حاصل از دور دوم )دقیقه40( نقضی  بر مدل حفاظیت و غیرحفاظیت بود چون هم نواری در پایین لوله برای تأیید مدل حفاظتی  ایجاد نش�د و هم با وجود 
نوار در باالی لوله، مدل پراکنده )غیرحفاظتی( رد شد )البته نقض مدل حفاظتی در 20 دقیقه اول نیز ثابت شده بود(. | گزینۀ )4(: از نکات کلیدی واتسون و کریک این بود 
که قرارگیری جفت بازها س�بب قطر یکس�ان در همه جای DNA می ش�ود. اس�تفاده از لغت نوکلئیک اسید در اینجا نادرست اس�ت زیرا RNA تک رشته ای و با قطر نابرابر 

است ولی آن هم نوکلئیک اسید می باشد. 
12 در یوکاریوت ها برخالف پروکاریوت ها، تعداد نقاط آغاز همانندسازی می تواند بسته به مراحل رشد و نمو جاندار تنظیم شود. 161

گزینۀ )1(: ریزوبیوم ه�ا نوعی باکتری هس�تند که در گرهک های ریش�ۀ گیاهان تی�رۀ پروانه واران به تثبیت نیتروژن می پردازن�د. | گزینۀ )2(: یوکاریوت ها 
 همانند پروکاریوت ها می توانند نیتروژن جو را تثبیت کنند. کتاب هم عنوان کرده است که فقط بخیش از فرایند تثبیت نیتروژن خاک توسط باکتری ها صورت می گیرد. | 
 گزینۀ )3(: باکتری ه�ا هس�ته ندارن�د در نتیجه محل تولید و فعالیت دنابس�پاراز هر دو در سیتوپالس�م اس�ت و سیتوپالس�م و مح�ل قرارگیری دنا از هم جدا نش�ده اند. | 
گزینۀ )4(: دقت کنید که هلیکاز، نقش�ی در باز کردن نوکلئوزوم ها ندارد بلکه دو رش�تۀ دنا را از هم باز می کند. باز ش�دن نوکلئوزوم ها توس�ط آنزیم های دیگری و پیش از 

آغاز همانندسازی صورت می گیرد.
14 همۀ موارد فوق عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند. 171

الف بعضی آنزیم ها برای فعالیت به یون های فلزی مانند آهن، مس و یا مواد آلی مثل ویتامین ها نیاز دارند. کوآنزیم ها، مواد آىل هستند که عامل تسهیل 
ب تخریب شکل سه بعدی و جایگاه فعال آنزیم عالوه بر  فعالیت و افزایش سرعت عملکرد آنزیم ها می باشند. از طرفی ویتامین ها نوعی از انواع کوآنزیم ها می باشند. | 
د افزایش س�رعت یک واکنش،  ج در مورد آنزیم های برون یاخته ای، صادق نمی باش�د. |  تغییرات دما، براس�اس تغییرات pH محیط نیز می تواند صورت گیرد. | 
عالوه بر مقدار آنزیم به میزان واکنش دهنده های موجود نیز بستگی دارد. در نتیجه افزایش غلظت کاتالیزور زیستی نیز می تواند تا حد استفاده از تمامی واکنش دهنده ها 

سرعت واکنش را افزایش دهد اما وقتی پیش ماده کافی نباشد، افزایش غلظت آنزیم، فایده ای نخواهد داشت.
ش�کل معرف یک نوکلئوتید اس�ت. از آنجا که در دنا )مولکول مورد مطالعه چاراگف( وجود ندارد پس قندش ریبوز 181 14

است و باز آن پورینی دوحلقه ای G یا A می باشد که  یک گروه فسفات )C( می تواند با پیوند اشتراکی به گروه دیگری )نولکئوتید 
یا فس��فات( متصل ش�ود. حتمًا به یاد دارید که در ساختار اول هر پروتئینی نیز پیوند اش�تراکی از نوع پپتیدی وجود دارد.

 گزینۀ )B :)1، ب�از آل�ی دوحلق�ه ای اس�ت. بازهای دوحلقه ای آدنی�ن و گوانین، در دنا و رنا مش�ترک اند 
پس B می تواند در س�اختار دنای موجود در نوکلئوزوم نیز وجود داش�ته باش�د )یوراسیل که در دنا یافت نمی شود، باز آلی 
تک حلقه ای است(. | گزینۀ )2(: رایج ترین شکل انرژی زیستی، ATP است که در درون بری و برون رانی استفاده می شود 
ولی باید سه گروه فسفات داشته باشد )نه یک گروه!(. | گزینۀ )A :)3 قطعًا قند ریبوز است که هیچ گاه نمی تواند در ساختار 

دنا باشد چون در دنا فقط قند دئوکسی ریبوز استفاده می شود. 
تمامی موارد به درستی بیان شده اند. پیوندهای فسفودی استر در رشته های مادری در روش غیرحفاظیت دستخوش 191 14

تغییر شده و پیوندهای جدید با نوکلئوتیدهای جدید ایجاد می شود؛ بنابراین، در طرح های حفاظتی و نیمه حفاظتی، شکسته 
ش�دن پیوندهای اش�تراکی )کوواالنسی(، در ساختار دانی اولیه رخ نمی دهد )ولی ویرایش و شکستن پیوند فسفودی استر 

در هر دنای تولید شده می تواند صورت گرفته باشد(.

الف مطابق ش�کل روبه رو دیده می ش�ود که بخش های جدید و قدیم به صورت پراکنده هس�تند، پس   
ب در طرح های همانندس�ازی حفاظتی یا نیمه حفاظتی، هر رش�ته از مولکول دنای  چگالی آن ها می تواند برابر باش�د. | 
ج تمامی طرح های همانندس�ازی از  س�اخته ش�ده، تنها از یک نوع نوکلئوتید جدید یا قدیمی س�اخته ش�ده اس�ت. | 
 قوانی�ن چ�ارگاف تبعیت می کند ک�ه در آن تعداد نوکلئوتیده�ای پورین دار ب�ا نوکلئوتیدهای پیریمیدین دار برابر اس�ت. | 
د مولکول های حاصل از همانندسازی یک مولکول دنا، از نظر ترتیب بازهای آلی دقیقًا مشابه هم هستند و این مسئله 

ارتباطی به روش همانندسازی ندارد.
در فرایند همانند سازی، آنزیم های مختلفی شرکت می کنند و آنزیم های هلیکاز و دنابسپاراز فقط از مهم ترین این آنزیم ها هستند. آنزیم هلیکاز به هنگام باز کردن 201 12

دو رش�تۀ دنا از یکدیگر می تواند پیوند هیدروژنی میان جفت بازهای مکمل مثل آدنین و تیمین را بش�کند. همچنین آنزیم دنابس�پاراز هم در طی فرایند ویرایش می تواند 
پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتید آدنین دار و تیمین دار موجود در یک رشته را بشکند.

در مورد گزینۀ )2( دقت کنید که آنزیم دنابسپاراز در هنگام همانندسازی، پیوند قند - فسفات بین گروه فسفات از یک نوکلئوتید و قند دئوکسی ریبوز از نوکلئوتید دیگر، 
تشکیل می دهد. در صورت بروز اشتباه در این فرایند این آنزیم وقتی برای بررسی پیوند برمی گردد، می تواند پیوند فسفودی استر را بشکند و نوکلئوتید اشتباه را با نوکلئوتید 
صحیح جایگزین کند. دقت کنید که آنزیم دنابس�پاراز، بر پیوند بین قند و فس�فات داخل یک نوکلئوتید اثری ندارد و فقط بر روی پیوندهای بین دو نوکلئوتید اثر دارد. 

آنزیم هلیکاز هم که کاًل اثری بر روی پیوندهای اشتراکی ندارد.
 گزینۀ )1(: هلیکاز برخالف دنابسپاراز، به هر دو رشتۀ مولکول دنا متصل می گردد. | گزینۀ )3(: در صورتی که پالزمید در یاختۀ پروکاریوتی وجود نداشته 
باشد، آنزیم های هلیکاز و دنابسپاراز، در هر چرخۀ زندگی یاخته، تنها یک بار فعالیت می کنند. اما در صورت وجود پالزمید می توانند بیش از یک بار در یاخته فعالیت کنند 
)البته این گزینه با عمل رنابسپاراز در رونویسی نیز رد می شود(. | گزینۀ )4(: آنزیم هلیکاز در همانندسازی، به باز کردن مارپیچ دنا می پردازد. همان طور که در کتاب درسی 

گفته شده، دو رشتۀ دنا در موقع نیاز می توانند در بعضی نقاط از هم جدا شوند، بدون اینکه پایداری آن به هم بخورد.
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همۀ موارد نادرست اند )این سؤال فقط دقت می خواهد و چشم باز!(.94211 11
ج بیش�تر آنزیم ه�ا، پروتئین�ی هس�تند )ن��ه تم��ام آن ه��ا(. پ�س ای�ن دو م�ورد درب�ارۀ آنزیم ه�ای ریبونوکلئوتی�دی نادرس�ت اس�ت. |  الف و 
د بعضی از آنزیم ها فقط یک نوع پیش ماده  ب سموم مانند سیانید و آرسنیک نیز می توانند به جایگاه فعال آنزیم متصل شوند اما پیش ماده محسوب نمی شوند. | 

دارند و لفظ »پیش ماده ها« برایشان نادرست است.
جدایی پروتئین های همراه DNA و باز شدن پیچ و تاب دنا، توسط آنزیم هایی قبل از شروع همانندسازی صورت می گیرد. پس مورد )ب( اصاًلً جزء همانندسازی 221 12

نیس�ت، پس گزینه های )1( و )4( حذف می ش�وند. اولین رخداد در همانندس�ازی، باز شدن مارپیچ دنا و دو رشته توس�ط آنزیم هلیکاز است پس از بین سایر موارد، ابتدا 
س�اختارهای Yمانند در نقاط متعدد توس�ط آنزیم هلیکاز ایجاد می ش�وند )مورد ج(. سپس پیوند اشتراکی بین گروه های فس�فات نوکلئوتید جدید شکسته می شود و مقدار 
فس�فات های آزاد هس�ته افزایش می یابد تا نوکلئوتیدهای سه فس�فاته تبدیل به تک فسفاته شوند و بتوانند با تشکیل پیوند اشتراکی درون رشته قرار بگیرند )مورد الف(. در 

انتها DNA پلیمراز برای تشکیل DNA جدید، پیوند اشتراکی جدید بین دو واحد تکرار شونده ایجاد می کند )مورد ج( بنابراین گزینۀ )2( صحیح است.
موارد )الف( و )د( نادرست  هستند.231 13

د نادرست است. در صورتی که همانندسازی به صورت حفاظتی در دنا رخ دهد، تشکیل نوار در باال و پایین لوله ممکن است، ولی ایجاد نوار  الف و 
N15 هستند. |  N14 یا دو رشته با   در میانۀ لوله ممکن نمی باش�د چون دنایی با رش�ته های مختلف از نظر نوع نیتروژن نخواهیم داش�ت و همۀ دناها یا دارای دو رش�ته با 
ب درس�ت اس�ت. در صورت نیمه حفاظتی بودن همانندس�ازی دنا، تشکیل نوار در باال )پس از دو نس��ل همانندسازی(، میانه )پس از یک نسل همانندسازی( و 
ج درست است. در صورتی که همانندسازی غیرحفاظتی فرض شود، تشکیل نوار در باالی لوله  پایین لوله )قبل از شروع همانندسازی و در دقیقۀ صفر( امکان پذیر بود. | 

امکان پذیر نخواهد بود چون در هر نسلی، زیرواحدهایی با نیتروژن 15 وجود خواهند داشت و این مانع رسیدن مولکول به باالترین سطح لوله می شوند. 

در همۀ مدل ها در زمان صفر امکان تشکیل نوار در پایین لوله وجود دارد.

توجه کنید که هم در یوکاریوت ها و هم در پروکاریوت ها دوراهی های همانندسازی می توانند از هم دور و به هم نزدیک شوند. در یوکاریوت ها، دوراهی های مربوط 241 13
به یک حباب همانندس�ازی از هم دور می ش�وند و دوراهی های مجاور حباب های مجاور، به هم نزدیک می ش�وند. در پروکاریوت ها هم به ش�رط دوجهتی بودن و داشتن یک 
نقطۀ شروع، ابتدا بین دو دوراهی فاصله ایجاد می کنند اما بعد این فاصله به مرور کمتر می شود. در ساختار دنای حلقوی، هر دئوکسی ریبونوکلئوتید، در دو طرف خود دارای 
پیوندهای فسفودی استر است. دنای باکتری ها حلقوی است و درون سیتوپالسم آن هاست. هر دنایی که در سیتوپالسم یوکاریوت ها نیز وجود دارد، نیز از نوع حلقوی می باشد.

گزینۀ )1(: پروکاریوت ها فاقد هس�ته اند پس ژن هس�ته ای ندارند. | گزینۀ )2(: ترتیب نوکلئوتیدها را باز آلی پله ها مش�خص می کنند نه عوامل قرار گرفته 
در س�تون نردبان ها! | گزینۀ )4(: آنزیم دنابس�پاراز یکی از مهم ترین آنزیم های مؤثر در تش�کیل رش�تۀ دنای جدید اس�ت. این آنزیم حین ویرایش، در شکسته شدن پیوند 

فسفودی استر در رشتۀ در حال تشکیل نقش دارد، ولی به نوکلئوتیدهای رشتۀ الگو کاری ندارد.
13 تنها مورد اول به درس�تی بیان ش�ده اس�ت. حلقه های آلی موجود در نوکلئوتیدها، ممکن اس�ت قند یا هریک از حلقه های موجود در ابز آیل باش�د. 251

حلقه)های( مربوط به بازهای آلی، دارای اتم نیرتوژن در ساختار خود بوده و در تشکیل مادۀ زائد نیتروژن دار اوریک اسید نقش دارد. رسوب این ماده در مفاصل باعث 
بیماری نقرس می شود.

الف درس�ت اس�ت. حلقۀ آلی موجود در ساختار قند هر نوکلئوتید، فقط به یکی از حلقه های بازهای آلی متصل 
می باشد. در بازهای آلی دوحلقه ای، حلقۀ پنج ضلعی باز، به حلقۀ پنج ضلعی قند متصل است ولی در خود باز آلی، حلقۀ شش ضلعی به 
 پنج ضلعی متصل است. در ساختار باز آلی تک حلقه ای، حلقۀ شش ضلعی به وسیلۀ پیوند به مولکول قند پنج کربنی متصل است. | 
ب نادرس�ت اس�ت. مطابق ش�کل نوکلئوتیدها، واضح اس�ت که فس�فات به یک کربن در خارج از حلقۀ آلی متصل اس�ت. | 
ج نادرس�ت اس�ت. مثاًل در س�اختار مولکول های رنا، حلقۀ شش ضلعی به کار رفته در س�اختار بازهای آلی پورین، در تشکیل 
د نادرس�ت است. در ارتباط با نوکلئوتیدی  پیوند بین دو نوکلئوتید مختلف )هیدروژنی و فسفودی اس��تر( ش�رکت نمی کند. | 
که در یک انتهای رش�تۀ مربوط به یک دنای خطی قرار دارد، این مورد نادرس�ت اس�ت؛ زیرا این نوکلئوتید، از طریق حلقۀ خود با 

نوکلئوتید دیگری پیوند فسفودی استر برقرار نکرده و فقط از طریق کربن خارج حلقۀ خود به نوکلئوتید بعدی متصل است.

باز آلی1تیمین، فقط در DNA و باز آلی یوراسیل فقط در RNA وجود دارد، ولی سه باز آلی سیتوزین، گوانین و آدنین در DNA و RNA به طور مشترک وجود دارند.
بازهای آلی پورینی با حلقۀ کوچک تر یا پنج ضلعی خود با نوعی پیوند اشتراکی به کربن شمارۀ 1 قند وصل می شوند.

قند ریبوز در کربِن مشارۂ 2، یک اتِم اکسیژن بیشتر از قند دئوکسی ریبوز دارد. در حقیقت اصلی ترین عامل تفاوت نوکلئوتیدهای دنا و رنا، در نوع قند هر نوکلئوتید است. 
بدون در نظر گرفتن فسفات ها، 8 نوع نوکلئوتید و با در نظر گرفتن فسفات ها 24 نوع نوکلئوتید در یاخته وجود دارد. چون نوکلئوتیدها از نظر نوع قند، نوع باز آلی و تعداد 

گروه فسفات می توانند با یکدیگر متفاوت باشند.
دقت کنید که در هر نوکلئوتید، هیچ گاه باز آلی به فسفات ها 
 متص�ل نمی ش�وند و بی�ن آن ه�ا پیون�دی وج�ود ن�دارد. از 
طرف�ی پیون�د اش�تراکی بین باز آل�ی و قند، ب�ا کربن موجود 
در حلق�ۀ پنج ضلعی ش�ماره 1 قند برقرار می ش�ود ولی پیوند 
اش�تراکی قند فس�فات )فسفواس��تری( بین قند و فس�فات 
ب�ا کرب�ن ش�ماره 5 برقرار می ش�ود ک�ه این کرب�ن در حلقۀ 

پنج ضلعی قند شرکت ندارد. 
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12 قش�نگ مثل یک کالس درس پاس�خ این س�ؤال را بخوانید! وقتی یک آنزیم، مقدار فس�فات های آزاد درون یاخته را زیاد می کند، مثاًل می تواند به 11
این معنی باش�د که مثاًل ATP را تبدیل به ADP یا AMP می کند اما وقتی گفته ش�ده که این آنزیم، تعداد نوکلئوتیدهای آزاد یاخته را هم کم می کند، می فهمیم که آن 
نوکلئوتیدها را درون رشتۀ پلی نوکلئوتیدی رنا یا دنا قرار می دهد. آنزیم های DNAپلیمراز و RNAپلیمراز، این ویژگی ها را دارند که گزاره های )ب(، )ج( و )د( دربارۀ آن ها 

درست می باشند.
الف نادرست است. با توجه به متن کتاب درسی، در بعیض ژن ها، توالی های معینی از رنای ساخته شده، حذف می شود. پس همۀ رناهای پیک در ابتدا 
ب درست است. برقراری پیوند هیدروژنی بین بازهای آلی مکمل به دنبال عمل هر دو آنزیم فوق انجام می شود. این پیوند  دارای رونوشت اگزون و اینترون نبوده اند. | 
در حین رونویس�ی، بین رنای در حال س�اخت و دنا، پس از مدتی سس�ت و گسس�ته می گردد )خودبه خودی و بدون عملکرد آنزیم( ولی رنابسپاراز می تواند با نقش آنزیمی، 
پیوندهای هیدروژنی بین بازهای مکمل دو رش�تۀ دنا را باز کند. در همانندس�ازی، پیوند های هیدروژنی کنار هم به صورت مس�تحکم باقی می مانند مگر آنکه دنابس�پاراز 
بخواهد یک نوکلئوتید را ویرایش کند. در این صورت پس از عمل نوکلئازی، پیوند هیدروژنی بین دو باز آلی مکمل نیز خودبه خود جدا می شود. پس تا اینجا فقط رانبسپاراز 
می تواند پیوند هیدروژنی بش�کند. در مورد شکس�تن پیوند بین دو نوکلئوتید مجاور هم فقط طی ویرایش توس�ط دنابس�پاراز رخ می دهد )البته در پیرایش نیز صورت می گیرد 
ج درس�ت است. هر آنزیم دنابسپاراز، در هر زمان، فقط توانایی همانندسازی از روی یک رشته را دارد. رونویسی هم که کاًل فقط از  ولی اکر آنزیم رنابس��پاراز نیس��ت(. | 
د درس�ت است. آنزیم های ذکر شده، پروتئیین هس�تند و باز آلی که در نوکلئوتیدها یافت می شود را ندارند اما با توجه به ساختار  روی یک رش�تۀ ژن انجام می ش�ود. | 

آمینواسیدها، تعدادی پیوند هیدروژنی بین آن ها تشکیل می شود که در تکمیل ساختار دوم و سوم پروتئین نیز نقش دارند.
حاال که فهمیدیم سه عبارت درست وجود دارد، باید برویم سراغ بخش بعدی سؤال. به این گونه که گزینه ها را بخوانیم و گزینه ای که برای سه مورد درست یا یک مورد 

نادرست داللت می کرد را انتخاب کنیم.
گزینۀ )1(: تعداد فسفات های ATP که رایج ترین منبع انرژی یاخته است، سه عدد است پس برابر با موارد درست ما است ولی آخر عبارت قید منفی در 
گزینۀ )1( داش�ت. | گزینۀ )2(: در غش�ای یاخته های مختلف، حداکثر دو نوع لیپید دیده می ش�ود. فسفولیپید که پای ثابت در غشای همۀ یاخته هاست. کلسترول هم در 
غش�ای یاخته های جانوری یافت می ش�ود. پس در غش�ای یک یاختۀ گیاهی مثل پارانش�یم زنبق، یک نوع لیپید )و آن هم فسفولیپید( وجود دارد که این عدد برابر با تعداد 
موارد نادرست این تست نیز هست و پاسخ سؤال است. | گزینۀ )3(: هر راکیزه دو غشا دارد که مجموعًا از چهار الیۀ فسفولیپیدی تشکیل شده اند اما تعداد موارد درست 
این تس�ت، چهار نیس�ت. | گزینۀ )4(: باز آلی ویژۀ رنا، یوراس��یل اس�ت که تک حلقه ای بوده ولی نوکلئوتید حاوی آن، دو حلقه دارد که یک حلقه مربوط به خود یوراسیل و 

یک حلقه مربوط به قند ریبوز بوده است. تعداد موارد نادرست این پرسش با عدد دو، برابر نیست.
هم�واره در جای�گاه E رنات�ن، پیون�د پپتیدی دیده می ش�ود زیرا خ�ود رناتن از جن�س پروتئین و رنا اس�ت )تولید آب هم در اثر اضافه ش��دن آمینواس��ید به زنجیرۀ 21 13

پلی پپتیدی صورت می گیرد(. 

گزینۀ )1(: در مراحل آغاز و پایان ترجمه، جایگاه E خالی از رنای ناقل می ماند. در مرحلۀ پایان، جایگاه A خالی نیست و عوامل آزادکننده در آن قرار می گیرند. | 
گزینۀ )2(: شکس�تن پیوند هیدروژنی، در اثر جدا ش�دن رنای ناقل و رنای پیک از یکدیگر در مراحل طویل ش�دن و پایان دیده می شود ولی تشکیل پیوند پپتیدی در مرحلۀ 
پایان دیده نمی شود. | گزینۀ )4(: در مراحل آغاز و پایان، رنای ناقل فقط در جایگاه P دیده می شود. در مرحلۀ آغاز زیرواحد بزرگ رناتن به زیرواحد کوچک آن می پیوندد 

و ساختار رناتن کامل می شود. 
منظور پروکاریوت ها اس�ت که چند ژن مجاور می توانند یک راه انداز داش�ته باش�ند و س�رعت رونویسی از همۀ آن ها، توسط یک عامل مشترک کم و زیاد شود. در 31 14

این جانداران، می توان مثل ژن های تجزیه کنندۀ مالتوز، راه انداز را مجاور ژن اول و برای ژن های تجزیه کنندۀ الکتوز در یک فاصله با ژن اول مشاهده کرد، چون اپراتور بین 
آن ها قرار دارد.

گزینۀ )1(: پروکاریوت ه��ا در تنظی�م منف�ی رونویس�ی، ب�رای جلوگیری از حرکت رنابس�پاراز، پروتئی�ن مهارکنن��ده دارند )ممانعت از حرک��ت این آنزیم در 
یواکریوت ها دیده نمی ش��ود( که جلوی عبور رنابس�پاراز را می گیرد ولی RNAهای کوچک مکمل، در یوکاریوت ها در توقف ترجمه نقش دارند. | گزینۀ )2(: در تنظیم مثبت 
پروکاریوت ه�ا و رونویس�ی یوکاریوت ها، رنابس�پاراز به ترتیب به کمک پروتئین های فعال کننده و عوامل رونویس�ی به راه انداز متصل می ش�ود ول�ی در پروکاریوت ها توالی 
افزاینده وجود ندارد! | گزینۀ )3(: منظور بخش اول، جاندار یوکاریوتی اس�ت که قابلیت تغییر فش�ردگی کروموزوم را دارد. همۀ این جانداران، فاقد جایگاه اتصال پروتئین 

تنظیمی از نوع فعال کننده می باشند.
فقط موارد )الف( و )ه ( صحیح هستند. در این سؤال دو ژن یوکاریویت در حال رونویسی هستند. 41 12

الف درست است. با توجه به شکل هر دو ژن از جهت چپ به راست رونویسی می شوند، پس یک رشتۀ الگو نیز در دنای اصلی برای این دو ژن وجود داشته است. | 
ب نادرس�ت اس�ت. چ�ون جه�ت رونویس�ی ای�ن دو ژن یکس�ان اس�ت، قطعًا ی�ک راه ان�داز در این توال�ی بین ژنی وج�ود دارد و لف�ظ حداق��ل برای آن غلط اس�ت. | 
د نادرست است. محصوالت رنا  ج نادرست است. اگر هر دو ژن برای ساخت یک نوع رنا، مثاًل رنای ناقل باشند، هر دو توسط رنابسپاراز 3 رونویسی می شوند. | 
ه درست است. رناهای مورد نظر در دو طرف ژن، از الگو جدا  هستند که با توجه به فصل 1 می توانند در تنظیم بیان ژن یا عملکرد کاتالیزوری، نقش داشته باشند. | 

شده اند پس مرحلۀ آغاز در مورد آن ها تمام شده است چون جدایی رنا از دنا از مرحلۀ طویل شدن رخ می دهد. 
در مرحلۀ طویل شدن ترجمه )ساخت پروتئین آنزیمِی آمیالز(، با هر حرکت رناتن، یک tRNA بدون آمینواسید از جایگاه P به E رفته و tRNA حاوی پلی پپتید 51 14

از A به P منتقل می شود )رنای ناقل دارای پیوند هیدروژنی می باشد(. 
گزینۀ )1(: تنه�ا ترجم�ه ای ک�ه در جای�گاه P انج�ام می ش�ود، مرب�وط ب�ه متیونی�ن آغازی�ن در مرحل��ۂ آغ��از ترجم�ه می باش�د )ن��ه طوی��ل ش��دن(. |
گزینۀ )2(: در مرحلۀ آغاز ترجمه، پیوند پپتیدی تش�کیل نمی ش�ود. | گزینۀ )3(: پیوند بین tRNA و پلی پپتید، از نوع اش�تراکی اس�ت ولی پیوند پپتیدی نمی باشد )چون 

پیوند پپتیدی فقط بین دو آمینواسید است و رنای ناقل هم که در ساختار خود، آمینواسید ندارد(.

جریان اطالعات در یاخته/فصل دوم    23پاسخ آزمون
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فقط مورد )د( صحیح است. 9661 11
الف نادرس�ت اس�ت. اتص�ال رن�ای کوچ�ک به ابت�دای رنای پیک ی�ا منطقۀ قبل از ک�دون آغاز )نه به ک��دون آغاز(، مثال�ی از تنظیم بی�ان ژن، پس از 
 رونویس�ی در پالناری�ا می باش�د. در ای�ن حال�ت رنات�ن ب�ه ابت�دای رنای پی�ک متصل می ش�ود ولی نمی ت�وان گفت حتم�ًا به ک�دون آغاز ترجم�ه متصل خواهد ش�د. | 

ب نادرس�ت اس�ت. تراکم بیش�تر یا فش�رده ش�دن فام تن و نوکلئوزوم ها، مرحله ای از تنظیم بیان ژن یوکاریوت ها )مثل اولگنا(، قبل از رونویس�ی می باشد )دقت کنید که 
ج نادرس�ت اس�ت. تغییر در پایداری یا طول عمر mRNA و پروتئین   بیان ژن یعنی رونویس��ی ش��روع ش��ده اس��ت و آن را با تنظیم بیان ژن اش��تباه نگیرید(. | 
 حاصل�ه، در ه�ر جاندار فتوس�نتزکننده اعم از یوکاریوت ها )مثل اولگنا، گیاهان و…( و پروکاریوت ها )باکتری فتوس��نتزکننده( می تواند ص�ورت بگیرد )ولی تغییر در طول 
د درس�ت اس�ت. ب�ا توجه به کنکور 1400 این عبارت صحیح اس�ت چ�ون اگر خمیدگی زیاد س�بب عدم اتصال آنزی�م به پیش ماده  عم��ر رناتن بی معنی اس��ت(. | 
 )ی��ا برعکس( ش�ود، قبل از رونویس�ی صورت گرفته اس�ت )افزایش فش��ردگی کروموزوم(. یعن�ی خمیدگی بین راه انداز و توال�ی افزاینده، فقط نمون�ه ای از تنظیم بیان ژن 

در هنگام رونویسی است. 
11 فرایند همانندسازی دنای اصلی یوکاریوت ها که در هسته قرار دارد، در هر چرخۀ یاخته ای یک بار در مرحلۀ S اینترفاز رخ می دهد ولی رونویسی یا 71

ترجمه برحسب نیاز یاخته صورت می گیرد )دقت کنید که چرخۀ یاخته ای ویژۀ یواکریوت ها است(. همانندسازی و رونویسی برای تولید پروتئین هایی مثل انسولین، فقط در 
هس�تۀ یوکاریوت ها و از روی الگوی خطی دنا صورت می گیرند )اگر احیاناً می خواهید بگویید که ش��اید این همانندسازی در راکیزه یا سبزدیسه رخ داده باشد، به استحضارتان 

می رسانم که آن نوع از همانندسازی نه یواکریوتی است و نه اینکه در هر چرخۀ یاخته ای یک بار اتفاق می افتد(. 

گزینۀ )2(: قس�مت اول و دوم س�ؤال، در مورد همانندس��ازی اس�ت پس قید برخالف اشتباه است. | گزینۀ )3(: همانندس�ازی فقط به تولید دان می پردازد 
 ک�ه DNA نی�ز فاقد نقش آنزیمی اس�ت. دق�ت کنید که آنزیم ها می توانند از جنس  رنا یا پروتئین باش�ند که حاصل رونویس�ی یا ترجمه بوده اند )نه همانندس��ازی(. | 

گزینۀ )4(: در مرحلۀ S اینترفاز همانند مرحلۀ آنافاز )جدا شدن کروماتیدها(، نقطۀ وارسی وجود ندارد.
این گزینه، به مرحلۀ طویل ش��دن رونوییس اش�اره دارد که با جدا ش�دن رنای در حال ساخت از رشتۀ الگوی دنا، رشتۀ رمزگذار و الگو برای اولین بار دوباره با هم 81 13

جفت می شوند. در این مرحله قطعًا پیوند هیدروژنی هم از جلو بین دو رشتۀ دنا و هم از پشت بین رنا و دنا در حال تجزیه شدن می باشد. 
تولید mRNA، همان رونویسی است ولی ترجمۀ آن برای پروتئین سازی است. 

گزینۀ )1(: مرحل�ه ای از تولی�د رن�ای پی�ک که هم�واره فقط زنجی�ره کوتاهی از مولکول تولید می ش�ود و طبق ش�کل کتاب، ای�ن رنا، در رنابس�پاراز باقی 
 می مان�د، مرحل�ۀ آغ��از رونویس�ی می باش�د. در ای�ن مرحل�ه، محص�ول در حال س�اخت یعنی رنا، از رش�ته الگ�وی خ�ود )DNA( ج�دا نمی ش�ود. | گزینۀ )2(: مرحله ای 
 از ترجمه رنای پیک که توالی ویژه پایان شناس�ایی می ش�ود، به مرحلۀ اپیان ترجمه اش�اره دارد. می دانیم در ترجمه، آنزیم RNA پلیرماز نقیش ندارد. | گزینۀ )4(: این گزینه 
 ب�ه مرحل�ه طویل ش��دن ترجمه اش�اره دارد که RNAهای ناقل متعددی وارد جایگاه A می ش�وند ولی همۀ آن ها در این جایگاه، اس��تقرار نمی یابن�د. در این مرحله خروج 
 رن�ای ناق�ل ب�دون آمینواس�ید، فق�ط از جای�گاه E رناتن انجام می ش�ود )خ��روج رنای ناق��ل از جای��اگه P در مرحلۀ پایان اس��ت ک��ه در آن مرحله، رن��ای ناقلی وارد 

جایاگه A نمی شود(. 

همۀ موارد نادرس�ت هس�تند. منظور tRNAها هس�تند. این مولکول ها، به طور قطع در توالی س��ه نوکلئوتیدی آنیت کدون با یکدیگر متفاوت هستند، ولی در سایر 91 11
قسمت ها معمواًل توالی مشابهی دارند. دقت کنید که tRNAها هم در پروکاریوت ها و هم در یوکاریوت ها وجود دارند. 

الف mRNAه�ا در حی�ن ی�ا پس از رونویس�ی دچار تغییراتی می ش�وند )ن��ه tRNAها!(. رناهای ناق�ل، فقط پ��س از رونوییس همراه با تش�کیل پیوند 
ب در س�اختار اولی�ه و ن�وع فع�ال )س��ه بعدی(، تاخوردگ�ی متف�اوت tRNAه�ا وج�ود دارد، در حقیق�ت   هیدروژن�ی و تاخوردگ�ی دچ�ار تغیی�رات می ش�وند. | 
ج این عبارت در م�ورد رمزه ها یا کدون های   ن�وع فع�ال تاخوردگی های بیش�تری دارد اما تعداد پیوندهای هیدروژنی برقرار ش�ده در دو نوع این رنا، یکس�ان اس�ت. | 
د در یاخته، انواع tRNAها کمتر از انواع رمزه ها اس�ت، چون 64 نوع رم�زه وجود دارند ولی برای رمزه های پای�ان، رنای ناقل وجود   رن�ای پی��ک صحی�ح می باش�د. | 

ندارد، اما فقط rRNAها در ساختار رناتن ها، شرکت دارند )برای سه کدون پایان، tRNA و آنتی کدون مکمل وجود ندارد (.
13 در تنظیم مثبت رونویس�ی باکتری ها، بین ژن ها و جایگاه اتصال فعال کننده، راه انداز قرار دارد که فقط محل اتصال رنابس�پاراز اس�ت. دقت کنید که 101

دی ساکارید الکتوز یا مالتوز هیچ گاه به دنا وصل نمی شوند. از طرفی پروتئین های تنظیمی مهارکننده و فعال کننده نیز هیچ گاه روی راه انداز قرار نمی گیرند. 
گزینۀ )1(: در ژن ه�ای تجزیه کنن�دۀ الکت�وز، اپرات��ور بی�ن راه ان�داز و نقط�ۀ ش�روع ژن یعن�ی مح�ل آغ�از رونویس�ی اس�ت ک�ه ه�م دنابس�پاراز موقع 
 همانندس�ازی و ه�م رنابس�پاراز موق�ع رونویس�ی از روی آن عب�ور می کنن�د )البته یادتان باش��د ک��ه در رنابس��پاراز فق��ط از روی آن عبور می کن��د و رونویس��ی نمی کند(. | 
 گزینۀ )2(: دقت کردی یا نه؟ توالی افزاینده در ژن پروکاریوت چکار می کنه آخه! )پس اصالً قسمت اول این عبارت وجود خارجی ندارد که بخواهیم آن را تحلیل کنیم!(. | 
 گزینۀ )4(: بین دو نقطۀ ش�روع همانندس�ازی می تواند ژن های مختلف با بیان ژن مختلف وجود داش�ته باش�د )نقطۀ آغاز همانندس��ازی برخالف نقطۀ آغاز رونویس��ی، 
قاعدۀ مش��خصی ندارد و می تواند در هر جایی از دنا باش��د(. از طرفی باکتری ها معمواًل یک نقطۀ آغاز همانندس�ازی دارند و اگر هم دوتا داشته باشند، تمام ژن های آن ها بین 

همان دو نقطه قرار می گیرند.
انتق�ال باکت�ری از محیط فاقد گلوکز و دارای الکتوز به محیط فقط دارای مالتوز، موجب می ش�ود که ع�الوه بر ژن های مربوط به تجزیۀ الکتوز که هنوز فعال اند، 111 12

ژن های مربوط به تجزیۀ مالتوز هم فعال شوند. در این حالت تعدادی رنابسپاراز هم برای بیان ژن های مرتبط با تجزیۀ مالتوز به راه انداز متصل می شوند. 
 گزینۀ )1(:در ص�ورت انتق�ال باکت�ری اشرش�یاکالی از محی�ط فاق�د گلوک�ز به محی�ط دارای الکت�وز و مالت�وز، تنظیم مثب�ت و منفی رونویس�ی هر دو 
 هم زمان می توانند فعال  شوند و تقدم و تأخر زمانی را بین آن ها برحسب اطالعات کتاب درسی نمی توان در نظر گرفت و این دو فرایند را مستقل از هم بررسی می کنیم. | 
 گزینۀ )3(: انتق�ال باکت�ری از محی�ط فاق�د گلوک�ز و دارای مالت�وز، ب�ه محی�ط دارای گلوک��ز و الکت��وز، موج�ب می ش�ود که تنظی�م بیان ژن مثب�ت و منفی ب�رای تجزیۀ 
 دی س�اکاریدها متوق�ف ش�وند. پس ه�م مهارکننده روی اپراتور باق�ی می ماند و هم فعال کننده از روی دنا جدا می ش�ود چون قند ترجیحی اشرش�یاکالی، گلوکز اس�ت. | 
 گزینۀ )4(: انتق�ال باکت�ری اشرش�یاکالی از محی�ط فاق�د گلوکز به محیط سرش�ار از گلوکز و مالتوز، موجب فعال ش�دن تنظیم بی�ان ژن مثبت و تولی�د آنزیم های تجزیۀ 
 مالت�وز نمی ش�ود چ�ون قند ترجیحی باکتری اشرش�یاکالی گلوکز اس�ت. ولی دقت کنید ک�ه اتصال RNA کوچک ب�ه mRNA و جلوگیری از ترجم�ه ویژگی تنظیم بیان 

ژن، پس از رونویسی در یوکاریوت ها است.
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12 موارد )ج( و )د( جمله را به نادرستی کامل می کنند. یاختۀ سازندۀ صفرا، همان یاخته های کبد هستند که یوکاریوتی می باشند.121
الف درس�ت اس�ت. طب�ق متن کت�اب درس�ی، در یاخته های یوکاریوت�ی و پروکاریوت�ی، تجمع رناتن ه�ا می تواند دیده ش�ود. پس برخ�ی رناهای پیک 
ب درس�ت اس�ت. توالی های قب�ل از کدون آغ�از و بعد از ک�دون پایان،   می توانن�د به ط�ور هم زم�ان توس�ط چندی�ن رناتن به رش�ته های پلی پپتیدی ترجمه ش�وند. | 
ج نادرس�ت اس�ت. رنابس�پاراز 3 نوع�ی آنزی�م پروتئین�ی یاختۀ یوکاریوتی اس�ت پ�س اطالع�ات الزم برای   در تعیی�ن س��اختار پروتئی�ن حاص�ل نقش�ی ندارن�د. | 
 س�اخت آن توس�ط رنای پیک از هس�ته به سیتوپالس�م آورده می ش�ود. تمامی رانهای پیک دارای اطالعات الزم برای س�اخت رنابس�پاراز 3، قطعًا توس�ط رنابس�پاراز 2 
د نادرس�ت اس�ت. هلیکاز و رنابس�پاراز، پیوند هیدروژنی بین دو رش�ته دنای خطی را می شکنند ولی باز ش�دن پیچ وتاب دنا، کار آنزیم هایی است که  تولید ش�ده اند. | 
قبل از ش�روع همانندس�ازی فعالیت می کنند )بین باز ش��دن پیچ وتاب فامینه و مارپیچ دنای آن باید تمایز قائل ش��وید چون اکر هلیاکز، فقط باز کردن دومی و همچنین 

شکستن پیوند هیدروژنی است(. 

12 نوع پیوند مورد نظر، پیوند اش��رتایک اس�ت که بین قند و باز یا بین قند و فس�فات همان نوکلئوتید برقرار ش�ده اس�ت، در حالی که بین مولکول های 131
آب، پیوند هیدروژنی برای هم چسبی آن و انتقال در گیاه وجود دارد. )توجه کنید که پیوند اشتراکی شل های مختلفی دارد و می تواند پپتیدی، فسفودی استر و … باشد.(
گزینۀ )1(: پیون�د م�ورد نی�از س�اخت پروتئی�ن لیپاز، از نوع اش�تراکی به ن�ام پپتی�دی اس�ت. | گزینۀ )3(: پیوندی ک�ه در فعالیت نوکلئازی دنابس�پاراز 
شکس�ته می ش�ود، فسفودی استر اس�ت که آن هم نوعی پیوند اشتراکی است. | گزینۀ )4(: پیوندی که باعث اتصال مونوس�اکاریدها به هم و تشکیل پلی ساکارید می شود، 

پیوند اشتراکی است. 
در تس�ت های مش�ابه باید همچنین بررس�ی کنید که آیا مورد گفته ش�ده، اصاًل توس�ط آن اندام تولید می ش�ود یا خیر. مثاًل اگر گفته ش�ده بود پروتئاز بزاق یا 

همانندسازی در گویچۀ قرمز، اصاًل از ابتدا عبارت نادرست بود.
در فرایند رونویس�ی، شکس�تن پیوند کوواالنس�ی در یک نوکلئوتید ریبوزدار )پیوند بین فس��فات ها در نولکئوتید س��ه فس��فاته(، قبل از تش�کیل پیوند فسفودی استر 141 14

)واکنش گروه OH نولکئوتید قبلی با فسفات نولکئوتید جدید( صورت می گیرد. 
گزینۀ )1(: در فرایند رونویس�ی، ابتدا بین A و U پیوند هیدروژنی تش�کیل می ش�ود و سپس دو رشتۀ دنا که از هم باز شده بودند، به هم می پیوندند و بین 
همان A با T پیوند هیدروژنی تش�کیل می ش�ود. | گزینۀ )2(: در مرحلۀ آغاز فرایند ترجمه، تکمیل س�اختار رناتن بعد از تشکیل پیوند هیدروژنی بین رنای ناقل حامل اولین 
متیونین و رنای پیک صورت می گیرد. | گزینۀ )3(: در مرحلۀ طویل ش�دن ترجمه، ابتدا در جایگاه P رناتن، پیوند اش�تراکِی غیرپپتیدی، بین آمینواس�ید )یا رشتۀ پپتیدی( 
و رنای ناقل تجزیه )هیدرولیز با مصرف آب( می ش�ود و س��پس با حرکت رناتن، در جایگاه E، پیوند هیدروژنی بین رنای ناقل و رنای پیک شکس�ته می ش�ود )خروج رنای 

ناقل فاقد آمینواسید از رناتن(.

12 در ترجم�ه )ب��رای تولید پروتئی��ن لگوتن(، توالی نوکلئوتیدی که در ابتدای mRNA قرار دارد، در هدایت ریبوزوم به جایگاه ش�روع ترجمه نقش 151
دارد. طبیعی است که این توالی، در رونوشت بیانه ای )اگزون( بوده است، چون طی بلوغ رنای پیک، پیرایش یا حذف نشده است.

گزینۀ )1(: منظور گزینه های )1( و )3( که قصد تولید رنای رناتنی یا رنای پیک دارند، توالی راه انداز است. در بعضی ژن های پروکاریوتی، یک توالی راه انداز 
 مربوط به چند ژن می باش�د )نه یک ژن خاص!(. | گزینۀ )3(: توالی راه انداز بخش�ی از قس�مت تنظیمی مربوط به ژن اس�ت و قند نوکلئوتیدی آن دئوکیس ریبوز است. | 

گزینۀ )4(: گیرندۀ آنتی ژنی، از جنس پروتئین است و بخش مورد نظر برای شروع ترجمه، در ابتدای رانی پیک قرار دارد، پس قطعًا رونویسی شده است.
161 :C رنای بالغ و :B ،اینترونی از یک رشته دنا :A همۀ موارد نادرست هستند. در این شکل 14

یک رشته از اگزون دنا را نشان می دهد.
ب B، رنای بالغ اس�ت و  الف A قس�متی از دنا با قند دئوکس�ی ریبوز اس�ت. | 
ج هسته و جسم یاخته ای، محل سوخت وساز  رونوش�ت های اینترون خود را از دست داده است. | 
یاختۀ عصبی اس�ت. در موقع رونویس�ی، در رنای اولیه، A همانند C دارای رونوش�ت بوده  اس�ت. | 
د  هیچ بخشی از رونوشت A یعنی رونوشت اینترون ها، در B یعنی در رنای بالغ باقی نمانده  است. 

منظ�ور ای�ن عب�ارت، آنزی�م ویژه ای اس�ت که آمینواس�ید مناس�ب را ب�ه tRNA متصل می کن�د. محصول آن نیز tRNA متصل ش�ده به آمینواس�ید اس�ت171 14
 که هر نوع آن طی ترجمه می تواند وارد جایگاه A ریبوزوم شود. در حالی که فقط اگر آنتی کدون رنای ناقل با کدون مقابل آن مکمل باشد، در این جایگاه مستقر می شود،

در غیر این صورت از جایگاه A خارج می شود.
گزینۀ )1(: اگر فرض کنیم که این آنزیم ها برای هر tRNA اختصاصی باش�ند، حداکثر 61 نوع مختلف از این آنزیم می تواند در سیتوپالس�م فعال باش�د. 
چون کدون های پایانی،  tRNA مکمل ندارند! | گزینۀ )2(: این آنزیم ها براساس نوع توالی اپدرمزه یا آنتی کدون )نه  رمزه( آمینواسید مناسب را به جایگاه خاص رنای ناقل 
متصل می کنند! | گزینۀ )3(: این آنزیم ها مسئول برقراری پیوند اشتراکی بین tRNA و آمینواسید می باشند ولی تشکیل پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها را انجام نمی دهند 

)بارها گفتم که پیوند بین رنای ناقل و آمینواسید از نوع پپتیدی نیست(.
موارد )ج( و )د( صحیح می باشند.181 12

الف نادرس�ت اس�ت. در یوکاریوت ها و ژن های اصلی آن ها، هر دو ژن متوالی در یک DNA که بین آن ها راه اندازی وجود ندارد )یا دو راه انداز وجود دارد(، 
لزومًا رونویس�ی آن ها در دو جهت متفاوت صورت می گیرد ولی در پروکاریوت ها ممکن اس�ت مثل ژن های مربوط به تجزیۀ الکتوز یا مالتوز، س�ه ژن کنار هم و بدون داشتن 
ب نادرس�ت است. در  توالی بین ژنی باش�ند ولی همگی در یک جهت رونویس�ی می ش�وند. چون از روی هر س�ه ژن، قرار اس�ت یک رنای پیک مش�ترک تولید ش�ود.| 
 یاخته، آنزیم های ویژه ای وجود دارند که با شناس�ایی پادرمزه ها یا آنیت کدون ها )نه کدون(، رناهای ناقل )نه رنای پیک( را به آمینواس�یدهای مناس�ب وصل می کنند. | 
ج درس�ت اس�ت. در یاختۀ یوکاریوتی مثل نوتروفیل ها، الگوی س�اخت پروتئین ریبوزومی mRNA اس�ت که توس�ط RNA پلیمراز 2 ساخته می ش�ود )با توجه به اینکه 
د درست اس�ت. مرحله ای از ترجمه که پیوند پپتیدی تشکیل نمی دهد، مراحل  صحبت از مادۀ زمینه ای سیتوپالس��م ش��ده دیگر ترجمه در اندامک ها مدنظر نمی باش��د(. | 
آغاز و پایان ترجمه می باش�ند، که یک tRNA در جایگاه P ریبوزوم آن ها وجود دارد که البته با توجه به ش�کل کتاب، این رناها فقط در خارج از زیرواحد کوچک آن ولی 

در جایگاه P وجود دارند. 
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در مرحلۀ طویل شدن ترجمه )ساخت رشتۀ میولگوبین( بالفاصله پس از ترجمۀ اولین کدون جایگاه A )یعنی استقرار رنای ناقل مربوطه(، آمینواسید متیونین 98191 14
از tRNA جایگاه P جدا شده و با پیوند پپتیدی به اسید آمینۀ tRNA موجود در جایگاه A متصل می شود.

گزینۀ )1(: الگوی س�ازندۀ انس�ولین، mRNA اس�ت. مرحلۀ طویل شدن ساخت این رنای پیک، مربوط به رونویسی است که طی آن پیوند فسفودی استر 
تش�کیل می دهد )نه پپتیدی!(. | گزینۀ )2(: در ترجمه، عامل آزادکننده، پروتئین اس�ت. خود این پروتئین نیز طی عمل ترجمه س�اخته می شود، ولی دقت داشته باشید که 
جدا شدن tRNA آخر در مرحلۂ اپیان ترجمه صورت می گیرد )نه در مرحلۀ طویل شدن!(. | گزینۀ )3(: پروتئین ریبوزومی را با RNA ریبوزومی یا الگوی پروتئین ریبوزومی 

اشتباه نگیرید! این هم یک پروتئین است که با ترجمه ساخته می شود و رنابسپاراز در آن کاره ای نیست. 
12 اواًل دقت کنید که عبارت فوق نادرست است چون منظور، پیوند یوین است 201

)پیوندهای اش��تراکی و هیدروژنی در مراحل قبلی هم تش��کیل شده اند( ولی در فعالیت نوکلئازی، 
پیوند اشتراکی شکسته می شود. پس باید دنبال گزینه ای با مفهوم درست بگردیم تا مفهوم متفاوت 
داش�ته باش�د. در بین گزینه ها فقط گزینۀ )2( صحیح اس�ت چون )الف( و )د( رش�ته های رمزگذار 
 و الگوی رونویس�ی در دنا هس�تند که نوکلئوتید با قند دئوکس�ی ریبوز دارند. پس هیچ مونومر آن ها 

در )ج( که رنا است وجود ندارد. 
گزینۀ )1(: چون )ج( رنای جدا شده از الگو است، پس در مرحلۀ شروع رونویسی قرار ندارد. | گزینۀ )3(: آنزیم هلیکاز و رنابسپاراز توانایی شکستن پیوند 
هیدروژنی دارند )پس این ویژگی منحصر به رنابس��پاراز نیس��ت(. | گزینۀ )4(: )الف( رش�تۀ رمزگذار رونویسی است که اگر مثاًل ردیف بازهای ATCG داشته باشد در )ج( 

یا رنا ردیف AUCG وجود دارد که در U با آن متفاوت است. 
13 سؤال در مورد مخمر نان یعنی یک قارچ تک یاخته ای یوکاریوتی است. در هر سه مرحلۀ رونویسی، آنزیم رنابسپاراز، نوکلئوتیدها را کنار هم قرار می دهد 211

و بین آن ها پیوند اشتراکی پرانرژی فسفودی استر ایجاد می کند و در هر سه مرحله نیز پیوندهای کم انرژی هیدروژنی دو رشتۀ دنا را از هم جدا می کند )درستی گزینۀ )3((.
گزینۀ )1(: دقت کنید که در رونویسی یک ژن، همواره یک رشتۀ دنا به  عنوان الگو می باشد و رشتۀ دیگر رمز گذار است )در رونویسی، دو رشته الگو وجود ندارد(. | 
 گزینۀ )2(: تشکیل پیوند پپتیدی، فرایندی است که بین گروه کربوکسیل و آمین دو آمینواسید متوالی در مرحلۀ طویل شدن ترجمه یا ساخت پروتئین انجام می شود )نه رونویسی!(. | 

گزینۀ )4(: راه انداز بخشی از ژن نیست و رونویسی از روی هیچ قسمتی از آن صورت نمی گیرد ولی در مرحلۀ آغاز مقدار کمی از پیوندهای هیدروژنی آن باز می شود. 
منظور قس�مت اول، مولکول الکتوز اس�ت که با اتصال به پروتئین مهارکننده و تغییر ش�کل آن، سبب خالی شدن اپراتور می شود. دقت کنید که قبل از این مرحله 221 14

با اتصال رنابس�پاراز به راه انداز، در حقیقت رونویس�ی آغاز شده بوده و س�پس با حرکت رنابسپاراز مرحلۀ آغاز رونویسی ادامه می یابد )نخستین اتفاق مرحلۀ آغاز، اتصال 
رنابسپاراز به دنا است(. 

گزینۀ )1(: تنظیمی که مرتبط به ژن های تجزیۀ الکتوز اس�ت، از نوع تنظیم منیف رونویس�ی می باش�د اما پروتئین فعال کننده مربوط به تنظیم مثبت رونویسی 
برای دی س�اکارید مالتوز می باش�د. | گزینۀ )2(: توجه داشته باشید که طی رونویس�ی برخی ژن های پروکاریوتی، چند عدد ژن مجاور هم، یک راه انداز مشترک دارند. این ژن ها 
در یک رنای مش�ترک بیان می ش�وند. ژن های مربوط به تجزیۀ الکتوز هم از این دس�ت هس�تند و س�ه ژن مجاور هم، یک راه انداز دارند و یک رنای پیک حاوی س�ه رونوشت 
 ژن از همۀ آن ها س�اخته می ش�ود ولی الزم به توجه اس�ت که هر ژن دارای یک رونوش�ت برای خود می باش�د )تعداد رونوش��ت ژن  ها، الزاماً برابر با رنای پیک نیس��ت(. | 
گزینۀ )3(: اگر کربوهیدرات الکتوز به پروتئین مهارکننده متصل شود، رونویسی از روی ژن های مربوط به تجزیۀ الکتوز انجام می شود و تجزیۂ آن در یاخته زیاد می شود )نه سنتز!(.

13 س�ؤال در مورد بیماری کم خونی داسی ش�کل اس�ت که شیوع آن به بیماری ماالریا وابسته اس�ت. دقت کنید که بیماری کم خونی داسی شکل، ارثی 231
است و با تزریق ماده یا مواد غذایی فقط شاید بتوانیم کمی از عالئم آن بکاهیم و مرگ را عقب بیندازیم. درمان این بیماری ها با ژن درماین شاید بتواند صورت بگیرد.

گزینۀ )1(: در این بیماری، اش�کال در هموگلوبین اس�ت که این ماده، نقش آنزیمی ندارد. | گزینۀ )2(: اش�کال این بیماری در یک جفت ژن از صدها جفت 
است )نه کروموزوم!(. | گزینۀ )4(: گویچۀ قرمز بالغ دنا و ژن ندارد. 

11 عبارت داده شده را فقط مورد )د( به درستی تکمیل می کند.241
الف نادرس�ت اس�ت. هر یاخته ای که دس�تگاه گلژی )کیسه های روی هم برای ترشح مواد( دارد، یعنی اندامک دارد و یوکاریوت است. رنای پیک در 
ب نادرست است. اندامک فعال و بدون غشایی که می تواند در محل فعالیت رنابسپاراز  یاخته های یوکاریوت ممکن است دچار تغییراتی در حین یا پس از رونویسی شود. | 
فعالیت کند، ریبوزوم است اما می دانید که در هستۀ یوکاریوت ها، ریبوزوم فعال وجود ندارد پس این مورد به ریبوزوم هایی اشاره دارد که در سیتوپالسم باکتری ها هستند و در 
ج نادرست است. رنابسپارازهای یکسانی که از روی یک ژن رونویسی می کنند، می توانند در هر  کنار رنابسپاراز فعالیت می کنند. یاخته های پروکاریوت، هیستون ندارند. | 
یاخته ای پیدا شوند چون چه در یاخته های یوکاریوت که هر رنابسپاراز مخصوص ساخت یک نوع رنا است و چه در یاخته های پروکاریوت که کاًل یک نوع رنابسپاراز وجود دارد، 
هر ژن را فقط یک نوع رنابسپاراز رونویسی می کند. در مورد قسمت دوم عبارت دقت کنید که پروکاریوت ها نمی توانند دو دنای اصیل داشته باشند )دیسک ها اصلی نیستند( اما 
G1 و یا 92 تا دنای اصل�ی در حالت کروم�وزوم مضاعف داریم. |   یوکاریوت ه�ا ای�ن ویژگ�ی را دارن�د. مثاًل ما انس�ان ها در هس�تۀ یاخته های خ�ود، 46 دنای اصلی در حال�ت 

د درس�ت اس�ت. یک دنا در هر یاخته ای می تواند در هر ژن، یکی از دو رش�تۀ خود را به عنوان الگو قرار دهد. از طرفی رونویس�ی، فرایند س�اخت رنا از روی دناست که هر 
نوکلئوتید رنا، قند ریبوز و هر نوکلئوتید دنا، قند دئوکیس ریبوز دارد. پس در حالت مقایسه، تمام نوکلئوتیدهای رنا و دنا حداقل در قندشان با هم متفاوت هستند.

14 منظور گزینۀ )4( پروتئین های تنظیمی فعال کننده می باشد که به سه گروه مولکول زیستی پروتئینی )رنابسپاراز(، نوکلئیک اسید )دنا( و کربوهیدرات 251
دی ساکارید متصل می شوند. این پروتئین ها برخالف رنابسپاراز نقش آنزیمی ندارند و در تشکیل یا تجزیۀ هیچ پیوندی شرکت نمی کنند. 

گزینۀ )1(: در تنظیم منفی رونویسی، الکتوز به مهارکننده و در تنظیم مثبت آن، مالتوز 
به فعال کننده متصل می شوند و هیچ یک اتصال مستقیمی به دنا یا رنابسپاراز ندارند. | گزینۀ )2(: طبق 
ش�کل، هیچ گاه توالی افزاینده و عامل رونویس�ی آن به راه انداز متصل نمی شوند و از طرفی رنابسپاراز و 
عوامل رونویس�ی روی راه انداز نیز هیچ گاه به توالی افزاینده متصل نمی ش�وند. | گزینۀ )3(: با توجه به 
شکل، عامل رونویسی متصل به افزاینده، از دو عامل متصل به راه انداز بزرگ تر است و طبق این شکل 

فقط به یک عامل رونویسی از عوامل روی راه انداز متصل شده است.
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پروتئین ریبوزومی هم یک پروتئین اس�ت مثل س�ایر پروتئین ها که طی ترجمه تولید می ش�ود )ریبوزومی بودِن آن، ش��ما را با رنای رناتنی به اشتباه نیندازد(. 261 13
ایجاد پیوند بین رنای ناقِل حاوی آمینواس�ید و رنای پیِک در حال ترجمه، در مراحل آغاز و طویل ش�دن رخ می دهد اما هنگام تش�کیل پیوند، فقط در مرحلۀ طویل ش�دن، 

ساختار ریبوزوم کامل است. در این مرحله، تمام ترجمه ها، در جایگاه A ریبوزوم انجام می شوند )درستی گزینۀ )3((.
گزینۀ )1(: جایگاه پایان رونویسی روی دنا است و در هنگام همانندسازی تولید می شود. واضح است که برای تولید دنا باید از نوکلئوتید با قند دئوکسی ریبوز 
اس�تفاده کنیم )نه ریبونولکئوتید(. | گزینۀ )2(: جدا ش�دن رونوش�ت های اینترون که طی پیرایش رخ می دهد، از جمله تغییراتی اس�ت که پس از پایان رونویسی انجام می شود 
اما کدون های پایان در حین رونویسی تولید می شوند )همچنین برای تست های دیگر، توجه داشته باشید که رونویسی و ایجاد کدون های پایان، لزوماً در مرحلۀ پایان 
رونویسی صورت نمی گیرد و ممکن است طی مرحلۀ طویل شدن باشد(. از همه مهم تر باید دقت به قید »قطعًا« می کردید چون اگر این سؤال در مورد پروکاریوت ها باشد، 
اصاًل پیرایش و رونوشت اینترونی وجود ندارد. | گزینۀ )4(: شناسایی راه انداز توسط رنابسپاراز در مرحلۀ آغاز رونویسی رخ می دهد اما در مرحلۀ طویل شدن است که شاهد 

برقرار شدن تعداد زیادی پیوند بین نوکلئوتیدی هستیم.
13 در ش�کل )الف(: دنا، )ب(: رنا و )ج(: رناتن را نش�ان می دهد. دقت کنید، تجمع رناتن های فعال برای 271

ترجمه، در یوکاریوت ها نیز دیده می شود اما دنای اصلی یوکاریوت ها به غشای یاخته متصل نیست.
گزینۀ )1(: آغاز فرایند ترجمه از روی رنای پیک، پیش از پایان رونویسی این رنا، ویژۀ یاختۀ پروکاریوتی است. 
دنای پروکاریوت ها حلقوی است و فاقد دو انتهای متفاوت است اما پیوندهای هیدروژنی و فسفودی استر را دارد. | گزینۀ )2(: 
قند ریبوز موجود در رنا و قند دئوکسی ریبوز موجود در دنا، هر دو در یک رأس خود اکسیژن دارند و حلقۀ پنج ضلعی قند آن ها، 
دارای چهار کربن می باش�د. | گزینۀ )4(: رنابس�پاراز 2 ویژۀ یاختۀ یوکاریوتی است. رنابس�پاراز پروکاریوتی می تواند انواع رناها 
را بس�ازد. دقت کنید، رنابس�پاراز پروکاریوتی خودش یک پروتئین است و برای ساخته شدن باید از روی ژن سازندۀ آن، رنای 

پیک ساخته شود. در نتیجه رنابسپاراز پروکاریوتی می تواند ژن سازندۀ خود را رونویسی کند. 
13 در یوکاریوت ها ممکن اس�ت عوامل رونویس�ی )که بر روی راه انداز قرار دارند( به توالی افزاینده متصل ش�وند که اتصال این پروتئین ها به همدیگر، 281

موجب خمیدگی و ایجاد حلقه در دنا می ش�ود و رسعت رونویس�ی را افزایش خواهد داد. دقت کنید که آنزیم تجزیه کنندۀ نشاس�ته یا توسط غدد بزاقی در باالی دیافراگم و 
یا توسط لوزالمعده در زیر دیافراگم تولید می شود. 

گزینۀ )1(: تجزیۀ گلیکوژن در کبد و ماهیچۀ اسکلتی به صورت درون یاخته ای و در رودۀ باریک تحت کنترل آنزیم های لوزالمعده به صورت برون یاخته ای 
صورت می گیرد. اگر ماهیچۀ مخرج، لوزالمعده و کبد را در نظر بگیریم، همگی مربوط به دستگاه گوارش هستند و در زیر دیافراگم قرار دارند. | گزینۀ )2(: با اتصال الکتوز 
 ،DNA به پروتئین مهارکننده و تغییر شکل آن، رونویسی از روی ژن های مربوط به تجزیۀ الکتوز آغاز می شود ولی توجه داشته باشید که محل اتصال عامل مهارکننده به
همواره توالی اپراتور است و هیچ گاه این پروتئین تنظیمی به ژن ها متصل نمی شود )رونویسی از روی اپراتور صورت نمی گیرد(. | گزینۀ )4(: در تنظیم مثبت رونویسی برای 

ژن های مربوط به تجزیۀ مالتوز، ابتدا ترکیب مالتوز - فعال کننده به دنا متصل می شوند و سپس رنابسپاراز به فعال کننده و راه انداز متصل می شود. 
رنابس�پاراز 2، آنزیم یوکاریوتی ویژۀ رونویس�ی رنای پیک اس�ت. این آنزیم پروتئینی بوده و طی ترجمه س�اخته می شود. آزاد شدن مولکول آب طی ترجمه، حین 291 14

افزایش طول زنجیرۀ پلی پپتیدی رخ می دهد. در حقیقت با برقراری هر پیوند پپتیدی در جایگاه A، یک مولکول آب نیز آزاد می گردد. تش�کیل پیوند پپتیدی هم فقط در 
مرحلۀ طویل شدِن ترجمه انجام می شود )در مراحل آغاز و پایان پیوند پپتیدی تشکیل نمی شود(. در این مرحله، تمام رناهای ناقل مستقر شده در جایگاه A که آمینواسید 

خود را تحویل داده اند، از جایگاه E اندامک ریبوزوم خارج می شوند )درستی گزینۀ )4((.
گزینۀ )1(: حین رونویسی )مراحل طویل شدن و پایان(، پیوند هیدروژنی بین رنا و دنا جدا می شود. این باعث می شود که قسمت های قبلی دنا دوباره 
به هم متصل ش�وند. در این حالت دقت کنید که چون س�ؤال در مورد یوکاریوت ها اس�ت در کتاب عنوان شده اس�ت که رنای در حال ساخت نیز می تواند دچار تغییراتی 
ش�ود، پس می توان در قس�مت های رونویس�ی ش�دۀ رنا، تغییراتی را مش�اهده کرد. | گزینۀ )2(:  در ترجمه، نه با توالی بین ژنی طرف هستیم )چون این ها اصالً رونویسی 
نمی ش��وند( و نه اتصال محصول به الگو )رنای پیک( را داریم. این موارد مربوط به همانندس�ازی و رونویس�ی هس�تند. تکرار می کنم که س�اخت آنزیم رنابسپاراز 2، طی 
ترجمه در یوکاریوت ها صورت می گیرد. | گزینۀ )3(: اواًل توالی بیانه در دان قرار دارد و قرار نیس�ت پیوند اش�تراکی با آن ها برقرار ش�ود. بلکه رونوش��ت آن ها به هم متصل 

می شوند. ثانیًا اتصال رونوشت دو بیانه به یکدیگر توسط آنزیم رنابسپاراز صورت نمی گیرد و این فرایند، فرایندی جداست که توسط آنزیم های ویژۀ خودش انجام می شود. 
این اتفاق پس از رونویسی رخ می دهد و از زمان فعالیت رنابسپاراز بر روی این رنا گذشته است.

DNA 11پلیرمازها، آنزیم هایی هستند که هر دو رشتۀ دنا را به عنوان الگوی عمل خود قرار می دهند و از روی هر دو رشتۀ هر راه انداز هم الگو برمی دارند و 301
به فعالیت بسپارازی خود ادامه می دهند. آنزیم RNAپلیمراز، نه راه انداز را رونویسی می کند و نه از روی هر دو رشته الگو می گیرد. در رابطه با این آنزیم در یوکاریوت ها، فقط 
عبارت )ج( صحیح است )دقت کنید که منظور سؤال هر آنزیم دنابسپاراز در هر بار فعالیت نیست چون در هر بار فعالیت، یک رشتۀ دنا، الگوی عمل بسپارازی آن ها است(.

الف نادرس�ت اس�ت. برخالف رونویس�ی، طی همانندس�ازی، جدا شدن رش�تۀ ساخته ش�ده از رشتۀ الگو را ش�اهد نیستیم چون ش�یوۀ همانندسازی، 
ب نادرس�ت اس�ت. باز کردن مارپیچ دنا، توس�ط هلیکاز  نیمه حفاظتی اس�ت و در هر دنای جدید، یک رش�ته کاماًل تازه س�اخته ش�ده و یک رش�ته قدیمی اس�ت. | 
 انج�ام می ش�ود ک�ه هیچ یک از دو رش�ته را به عنوان الگوی عمل خ�ود قرار نمی دهد )فرایندی که در هر چرخۀ یاخته ای یک بار رخ می دهد، همانندس��ازی اس��ت(. | 
ج درست است. این آنزیم هم به تشکیل پیوندهای اشتراکی بین نوکلئوتیدی )خاصیت پلیمرازی( و هم به تجزیۂ آن ها )خاصیت نولکئازی و طی ویرایش( می پردازد. | 

د نادرست است. عملکرد این آنزیم، همانندسازی است )نه رونویسی(.
12 هر س�اختار حباب مانند در طی رونویس�ی، شامل دو رشتۀ دنا )با حداکثر چهار نوع نولکئوتید( و یک رنای در 311

حال س�اخت )با حداکثر چهار نوع نولکئوتید دیگر( اس�ت )پس حداکثر مجموعاً سه رشتۀ حاوی 8 نوع نولکئوتید تک فسفاته می باشند(. 
هر حباب همانندس�ازی هم ش�امل دو رش�تۀ دنای قدیمی و دو رشتۀ دنای در حال ساخت می باش�د )مجموعاً چهار رشتۀ حاوی 
نولکئوتید تک فس��فاته با چهار نوع نولکئوتید دارد(. پس در حباب رونویس�ی دو برابر حباب همانند س�ازی، انواع نوکلئوتید در حالت 

حداکثری وجود دارد. 
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گزینۀ )1(: در انته�ای همانندس�ازی، دیگ�ر افزای�ش اندازۀ حباب ه�ا را نداریم و حباب ها به مرور کوچک تر می ش�وند و از بین می رون�د. | گزینۀ )3(: در هر حباب 100
رونویسی، هر دو رشتۀ دنا وجود دارد که از روی آن رنا ساخته می شود. در کمترین حالت )اگر لک رشتۀ دنا در آن تکه را حاوی یک نوع نولکئوتید در نظر بگیریم(، سه نوع نوکلئوتید 
تک فس�فاته خواهیم داش�ت. یک نوع گوانین دار برای رش�تۀ الگو، یک نوع سیتوزین دار برای رشتۀ رمزگذار و یک نوع هم س�یتوزین دار ولی با قند ریبوز برای رنا )نولکئوتیدهای رنا 
به دلیل تفاوت در نوع قندش��ان، اکمالً متفاوت از نولکئوتیدهای دنا هس��تند(. در هر حباب دنا هم اگر مانند بخش اول توضیحات، حالت حداقلی را فرض کنیم، رش�تۀ باالیی و پایینی 
مجموعًا دو نوع نوکلئوتید خواهند داشت که دنایی که از  روی آن ها ساخته می شود هم نوکلئوتیدهای رشتۀ مکمل آن ها را دارد. بنابراین در این حالت، کاًل دو نوع نوکلئوتید تک فسفاته 

مشاهده می کنیم. | گزینۀ )4(:  با توجه به زمان ایجاد حباب و سرعت پیش روی آنزیم ها و براساس شکل آخر گفتار 2 فصل 1 کتاب، اندازۀ حباب ها می تواند کاماًل متفاوت باشد.
س�اخت پروتئین هلیکاز طی ترجمه انجام می ش�ود. در مرحلۀ طویل ش�دن که دومین آمینواس�ید وارد ریبوزوم می شود، لحظه ای که رنای ناقل حاوی آمینواسید 323 34

دوم در جایگاه A مستقر می شود، ترجمۀ دومین رمزه انجام شده است. بالفاصله پس از این مرحله، آمینواسید متیونین از رنای ناقل خود جدا می شود و به آمینواسید دوم 
متصل می شود. این، اولین پیوند پپتیدی این پروتئین است که باعث آزاد شدن یک مولکول آب می شود )درستی گزینۀ )4((.

گزینۀ )1(: حرک�ت رنات�ن در آخ�ر مرحل�ۀ طوی�ل ش�دن که یکی از س�ه کدون پایان�ی وارد رناتن می ش�ود، دیگ�ر پیوند پپتی�دی را تش�کیل نمی دهد. | 
گزینۀ )2(: بالفاصله بعد از کامل شدن شکل رناتن در مرحلۀ آغاز، مرحلۀ طویل شدن شروع می شود که در ابتدای این مرحله، یک رنای ناقل وارد ریبوزوم می شود و در 
جایگاه A قرار می گیرد )تشکیل پیوند پپتیدی، پس از استقرار رنای ناقل است. لطفاً به قید »بالفاصله« دقت کنید(. | گزینۀ )3(: خروج آخرین رنای ناقل از رناتن، کمی 
پس از جدا ش�دن رش�تۀ پلی پپتید از آخرین رنای ناقل از جایگاه P صورت می گیرد. به هر حال اگر رنای ناقل به همراه رش�تۀ پلی پپتید از رناتن خارج ش�وند، دیگر عامل 

آزادکننده توانایی جدا کردن رشتۀ پلی پپتید از رنا را ندارد.
موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست هستند. لطفًا دقت کنید! سؤال، در مورد تنظیم بیان ژن نیست که ممکن است ژن خاموش یا روشن شود بلکه سؤال در مورد 333 33

بیان ژن و روشن شدن آن است. )در تنظیم بیان ژن، ممکن است ژن رونویسی بشود یا نشود، ولی در بیان ژن، قطعاً ژن باید رونویسی شود.(

ب نادرست است.  الف نادرست است. در صورت عدم اتصال فعال کننده به دنا، ژن بیان نمی شود و نوعی تنظیم بیان رخ داده است )نه بیان(. | 
ج درست است. در ژن های تجزیۀ الکتوز، در صورت وجود الکتوز )دی سااکرید( و عدم حضور  باز هم در مورد تنظیم بیان ژن در این عبارت صحبت کرده است. | 
د نادرس�ت است. دقت کنید که فقط در یوکاریوت ها است که پروتئین هایی به جز رنابسپاراز یعنی همان عوامل  گلوکز )مونوس��ااکرید( کافی، این ژن ها بیان می ش�وند. | 

رونویسی به راه انداز متصل می شود )در پرواکریوت ها، پروتئینی که عامل آغاز رونویسی باشد، نمی تواند با اتصال به راه انداز، نقش خود را ایفا کند(.
34 پارامس�ی یک آغازی تک یاخته ای یوکاریوت اس�ت. گزینۀ )4( به فرایند ترجمه و تش�کیل پیوند پپتیدی اش�اره دارد که الگوی عمل آن رنای پیک 343

)mRNA( است. رنا همواره دو سر هیدروکسیل و فسفات آزاد دارد.

گزینۀ )1(: دقت کنید که ممکن است فرایند فوق برای ایجاد ساختار سوم پروتئین و پیوندهای مختلف از جمله پیوند اشتراکی آن رخ دهد ولی هر پیوند 
اش�تراکی، از نوع پپتیدی نیس�ت که در جایگاه A رناتن ایجاد ش�ود. | گزینۀ )2(: این گزینه به همانندس��ازی اشاره دارد. در همانندسازی، یک آنزیم خاص )DNAپلیمراز( 
پیوند اش�تراکی فسفودی اس�تر تش�کیل می دهد و در صورت اش�تباه، پیوند تش�کیل ش�ده را برای ویرایش، تجزیه می کند. ایراد این عبارت این است که در مادۀ زمینه ای 
 سیتوپالس�ِم ی�ک یوکاری�وت، DNA در ح�ال همانندس�ازی وج�ود ن�دارد. )دناها یا درون هس��ته و یا درون فض��ای برخی اندامک های سیتوپالس��می ق��رار دارند.( | 
G2 را داریم. مرحلۀ پروفاز بالفاصله بعد  گزینۀ )3(: این مورد به همانندسازی و رونوییس اشاره دارد. همانندسازی در مرحلۀ S اینترفاز رخ می دهد که بعد از آن مرحلۀ 

از S قرار ندارد. از طرفی رونویسی در هر مرحلۀ اینترفاز رخ می دهد. 
در بین موارد ذکر شده در سؤال، موارد )ب( و )د( اصاًل رخ نمی دهند.353 32

RNA پلیمراز، یک آنزیم پروتئینی اس�ت. این س�ؤال به مرحلۀ طویل ش��دن  ترجمه اشاره دارد. مورد )ب( دربارۀ شروع رونوییس است که RNA پلیمراز 2 برای 
پیدا کردن محل صحیح شروع فعالیت به راه انداز متصل می شود )سؤال در مورد ترجمه است(. مورد )د( هم به رونویسی اشاره دارد که محصول )رنا( از الگوی دنای خود در حال جدا 
شدن است تا دو رشته الگو دوباره به هم متصل شوند. موارد )ب( و )د( اصاًلً ارتباطی به ترجمه ندارند و نادرست هستند. در بین موارد )الف( و )ج(، به ترتیب )الف( و سپس )ج( 
 رخ می دهد. مورد )الف( یعنی تش�کیل اولین پیوند اش�تراکی بین واحد های آمینواس�یدی که در مرحلۀ طویل ش�دن رخ می دهد و س�پس مورد )ج( یعنی خروج اولین رنای ناقل از 

جایگاه E ریبوزوم اتفاق می افتد.
به تنظیم مثبت و منیف رونویسی اشاره دارد. در تنظیم مثبت برخالف منفی، راه انداز از دو انتهای خود، به جایگاه اتصال فعال کننده و اولین ژن متصل است. 363 32

 گزینۀ )1(: به تنظیم منیف رونویس�ی اش�اره دارد که مربوط به س�اخت آنزیم های تجزیه کننده الکتوز است. برای اولین فعالیت مرحلۀ آغاز رونویسی که 
همان شناس��ایی راه انداز اس�ت، در تنظیم منفی، فقط به RNA پلیمراز نیاز اس�ت و همواره در صورت بیان یا عدم بیان این ژن)ها(، رنابس�پاراز با اتصال به راه انداز، شروع 
رونویس�ی را اس�تارت می زند. | گزینۀ )3(: به تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها اش�اره دارد. یوکاریوت ها برای تنظیم بیان ژن در مرحلۀ رونویس�ی به بیش از یک نوع عامل 
رونویس�ی نیاز دارند. با توجه به ش�کل کتاب، عوامل رونویس�ی روی افزاینده، حجیم تر از عوامل رونویسی روی راه انداز هستند. | گزینۀ )4(: به تنظیم مثبت رونویسی در 
پروکاریوت ها و تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها اش�اره دارد که RNA پلیمراز به تنهایی نمی تواند به راه انداز متصل ش�ود. در تنظیم مثبت پروکاریوت ها و در یوکاریوت ها، 

پروتئین تنظیمی )فعال کننده یا عامل رونویسی( بین RNA پلیمراز و ژن قرار نمی گیرد.
اگر مثاًل س�ه ژنی که مس�ئول تجزیۀ الکتوز یا مالتوز در باکتری اس�ت را در نظر بگیریم، ژن وس�طی فاقد جایگاه آغاز و توالی پایان رونویسی می باشد. یعنی چون 373 33

یک mRNA از روی هر سه ژن آن ساخته می شود. نقطۀ آغاز رونویسی در ابتدای ژن اول و توالی پایان رونویسی در انتهای ژن سوم می باشد.
گزینۀ )1(: در فرایند همانندسازی دنا )نه ترجمه (، کل دو رشتۀ مولکول به عنوان الگو استفاده می شود ولی دقت کنید که هم رونویسی و هم ترجمه از روی بخیش 
از »یک« رشتۀ الگو انجام می شود )در رونویسی، بخشی از یک رشتۀ دنا به عنوان الگو است ولی در ترجمه، بخشی از یک mRNA به عنوان الگوی ساخت محصول می باشد(. 
جالب اینجاست که باید دقت کنید، رونوییس از روی کل یک رشتۂ یک ژن صورت می گیرد که این قسمت، بخشی از یک رشته مولکول دنا است )در واقع ژن به هر دو رشته با هم 
اطالق می شود(. | گزینۀ )2(: الگوی ساخت رمزه های پایان ترجمه، روی توالی پایان رونویسی نیست. توالی پایان رونویسی برای پایان دادن به فرایند رونویسی بوده ولی رمزۀ 
پایان ترجمه، توالی برای پایان پروتئین سازی می باشد. این دو توالی کاماًل مجزا از هم هستند و از نوکلئوتیدهای متفاوتی تشکیل شده اند )در واقع بخش هایی از رنای پیک که 
رونوشت جایاگه پایان رونویسی دنا هستند، جزء آن مناطقی از رنای پیک به شمار می روند که اگر پس از رمزۀ پایان باشند، ترجمه نمی شوند(. | گزینۀ )4(: دقت کنید که در 

رونویسی ژن های پروکاریوتی مرتبط با تجزیۀ الکتوز و مالتوز، از روی هر سه ژن مجاور هم، فقط یک رنای پیک دارای سه رونوشت ژنی تولید می شود. 
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پروتئین س�اخته ش�ده توسط رناتن متصل به شبکۀ آندوپالس�می زبر، می تواند پس از عبور از شبکۀ آندوپالسمی زبر و دستگاه گلژی، به بیرون یاخته اگزوسیتوز 381 14
شود. در طی فرایند اگزوسیتوز، همواره به مقدار سطح غشای یاخته افزوده می شود.

گزینۀ )1(: دقت کنید! تنها اندامک دوغش�ایی در یک یاختۀ جانوری، میتوکندری اس�ت. هس�ته در تقس�یم بندی یاخته، اندامک سیتوپالسمی محسوب 
نمی شود! برخی پروتئین های میتوکندری، از رناتن های خارج از آن تأمین می شوند. | گزینۀ )2(: تجمع رناتن ها در یاخته یوکاریویت نیز دیده می شود و چندین رناتن می توانند 
هم زمان چندین پلی پپتید را که همگی از یک نوع هستند از روی یک رنای پیک بسازند. | گزینۀ )3(: به عنوان مثال، پروتئین موجود در ساختار رناتن، محل تولید آن نیز 

رناتن بوده است. اما rRNA ساخته شده از روی DNA خطی، در هسته تولید شده است اما فعالیت آن در رناتن است که در سیتوپالسم فعالیت می کند. 
12 در فرایند همانندس�ازی، تش�کیل پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای دارای دئوکس�ی ریبوز جهت تش�کیل دناهای جدید دیده می شود. همچنین در 391

فرایند رونویس�ی، دو رش�ته از هم باز شدۀ دنا )نولکئوتیدهای دارای دئوکسی ریبوز( هم زمان با پیش روی رنابسپاراز مجددًا به هم می پیوندند و بین آن ها پیوند هیدروژنی 
تشکیل می شود.

گزینۀ )1(: در همانندس�ازی همانند رونویس�ی، شکس�تن پیوند هیدروژنی که رخ می دهد. عالوه بر آن در هر دو فرایند، شکس�تن پیوند کوواالنس�ی بین 
فس�فات های هر نوکلئوتید سه فس�فاته جدید دیده می ش�ود. | گزینۀ )3(: فرایند رونویس�ی وابسته به مرحلۀ S اینترفاز نیس�ت. همچنین فرایند همانندسازی دنای حلقوی 
میتوکندری و کلروپالس�ت نیز می تواند خارج از مرحلۀ S دیده ش�ود. | گزینۀ )4(: در فرایند همانندس�ازی، تش�کیل پیوند فسفود ی اس�تر توس�ط دنابس�پاراز و شکس�تن 

هیدروژنی توسط هلیکاز انجام می شود. اما در فرایند رونویسی تشکیل پیوند فسفودی استر و شکستن پیوند هیدروژنی هر دو توسط رنابسپاراز انجام می شود. 
منظور یاخته های پروکاریویت اس�ت که رنابس�پاراز مثاًل در تنظیم منفی رونویس�ی برخالف تنظیم مثبت، برای اتصال به راه انداز به هیچ عاملی نیاز ندارد و موارد 401 14

)ب(، )ج( و )د( در مورد آن ها صدق نمی کند.
الف وجود دارد. در ژنوم پروکاریوت ها، هم ژن مستقل با یک راه انداز اختصاصی و هم سیستم تنظیم بیان چند ژن، تحت کنترل یک راه انداز وجود دارد. |
ج وجود ندارد. در بیان ژن، همواره رونویسی  ب وجود ندارد. در پروکاریوت ها، DNA اصلی به غش�ای پالس�مایی متصل اس�ت )هسته در پرواکریوت ها وجود ندارد(. | 
د وجود ندارد. در پروکاریوت ها  صورت می گیرد که محصول آن RNA اس�ت ولی در تنظیم بیان ژن، ممکن اس�ت رونویس�ی اصاًل رخ ندهد و رنایی س�اخته نشود. | 
برخالف یوکاریوت ها، تعداد نقاط شروع همانندسازی تغییر نمی کند ولی در هر یاخته ای، تعداد نقاط شروع برای رونوییس بستگی به نیاز و تمایز یاخته دارد و همیشه یک 

عدد نیست )دقت کن خطای چشم اکر دستت نده تو سؤاالت آسون!(. 

رونویسیهمانندسازی

الگویساختآن،قمسیتازیکرشتهDNAمیباشد.الگویساختآن،کلهردورشتهDNAمادریمیباشد.

محصولآنیکرشتهRNAخطیباقندریبوزمیباشد.محصولآندومولکولDNAومشابهDNAمادرمیباشد.

درهستۀیوکاریوتهاوسیتوپالسمپروکاریوتهارخمیدهد.درهستۀیوکاریوتهاوسیتوپالسمپروکاریوتهارخمیدهد.

درمیتوکندریوکلروپالستهمرخمیدهد.بهطورمستقلازهسته،درمیتوکندریوکلروپالستهمرخمیدهد.

برحسبنیازیاخته،هرچندبارودرهرزمانیمیتواندرخدهد.درهرچرخهیاختهای،فقطیک ابردرمرحلۀSاینترفازرخمیدهد.

ازمحلشروع،فرایندییک جهتهمیباشد.ازنقطۀشروعبهصورتفرایندیدوجهتهآغازمیشود.

فقطنیازبهرنابسپارازداردولیفاقدقدرتویرایشمیباشد.نیازبههلیکاز،دنابسپارازوانواعدیگرآنزیمهاداردوویرایشدارد.

درپروکاریوتهااغلبیکحبابولیدریوکاریوتهاچندحبابتشکیلمیدهد
وچندنقطۀشروعدارد.

درپروکاریوتهاویوکاریوتهابرایهرعملآن،فقطیکنقطۀشروعو
حبابرونویسیتشکیلمیدهد.

درفرایندپلیمرازیآن،پیوندفسفودیاسترایجادمیشودودرصورتنیازبهویرایش،
اینپیوندتجزیهمیشود.

درفرایندپلیمرازیآنپیوندفسفودیاستر،فقطتشکیلمیشودولی
پسازآنمیتواندپیرایشوکواتهشودویل ویرایشندارد.

پیوندهایهیدروژنیDNAالگوازبینرفتهوپیوندهایهیدروژنیجدیدی
درDNAهایمحصولایجادمیکند.

پیوندهایهیدروژنیDNAالگوکهازبینمیرود،سپسدوبارههمان
دورشتهمادریباهمپیوندهیدروژنیبرقرارمیکنند.

محصولآنهموارهRNAخطیمیباشد.محصولآنDNAخطییاحلقویاست.
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دراینآزموناللهایبیماریفنیلکتونوریرابهصورتfوهموفیلیرابهصورتhنمایشمیدهیم!

نوعیگروهخونی،کهبدونداش�تنعاملآمینواس�یدیوباقرارگرفتنکربوهیدرات هایخاصیبررویگویچۀقرمزمش�خصمیشود،گروهخونیABOاست11 13
کهنوعیکاتالیزورزیستییاهمانآنزیمپروتئینی،نیازداردکهاینآنزیم،کربوهیدراتهارابهغشایگویچۀخونیاضافهمیکند.

گزینۀ )1(:گروهخونیس�هاللی،ABOاس�تکهبیانژنهایآنرویکروموزومش�مارۀ9،مس�تقیمًاکربوهیدراتAیاBراتولیدنمیکند.بلکهفقط
آنزیمقراردهندۀاینپروتئینهارویس�طحغش�ارامیس�ازد.دقتکنیدکهفقطرناهاوپروتئینها،مستقیمًارویژن،رمزوراثتیدارند.|گزینۀ )2(:گروهخونیدواللی،
Rhخوناس�ت.رنابس�پاراز،نوعیپروتئینتولیدنمیکندبلکهطیرونویس�ی،رناتولیدمیکند.پسپروتئینDمس�تقیمًاتوسطرنابس�پاراز2ساختهنشدهودرریبوزوم
طیعملترجمهش�کلگرفتهاس�ت.|گزینۀ )4(:دراینعبارتهممنظورپروتئینDوگروهخونیRhاس�تکهمستقیمًاتوسطعاملکربوهیدراتیتولیدنمیشودبلکه

توسطریبوزومتولیدمیگردد.
برخیژنهامیتوانند،تحتتأثیرعواملمحیطیمقداربیانخودراتغییردهند.مثلاثرنوربرفتوسنتزگیاهانیااثرورزشبرقد!21 13

گزینۀ )1(:درای�نحال�ت،س�اختهش�دنسزدیسببهدراث�رن�ورصورتنمیگیرد!بلکهس�اختهش�دنکلروفیلیاسببزینهتح�تتأثیرنورمیباش�د!|
گزینۀ )2(:ایجادژنوتیپ،دراثرلقاحصورتمیگیردولیبیانژنهاوظهوررخ منودهامیتوانددراثرعواملمحیطیرخدهد.|گزینۀ )4(:هردوصفتفوق،تکجایگاهی

وازنوعگسستههستندونمودارزنگولهایندارند!
فقطکافیبودباکمیدارابودنس�وادوچش�مباز،دقتکنیدکهدربیماریعدمتولیدفاکتور8خونیاهمانهموفیلیکهوابس�تهبهXنهفتهاس�ت،پرسان 31 14

بودهاست. ?H hX X FfA dd ومادربهصورت ?hX YFfABD منی توانند انقل ابشندوبس!1دراینخانوادهپدربهصورت

ب�هدنیابیاید.|گزینۀ )2(:فرزندذکرش�دهمیتواندبهص�ورتدختریباژنوتیپ H hX X FfABDd گزینۀ )1(:فرزن�دمذک�ورمیتوان�دبهصورت
بهدنیابیاید. HX YFfBOdd بهدنیابیاید.|گزینۀ )3(:فرزندموردنظرمیتواندبهصورت H hX X FfABDd

دقتکنیدکهRhپدرمیتواندDDیاDdباشدوگروهخونیABOدرمادربهصورتAAیاAOمیباشد.

یاA(بودهاس�ت)نادرس��تی گزینه های)1(و)4(چون گفته دارای 41 AX وقتیازپدرومادربیمار،فرزندس�المیبهدنیابیاید،قطعًاآنبیماریازنوعابرز) 13
)سالم( a aX X صفات نهفته هس��تند(.ازطرفیحاالکهدخرت سبباملبهدنیاآمدهاس�ت،پسقطعًااینبیماریمنی تواندوابس�تهبهXبارزباشد،چوندراینصورتدختر
)س��الم(بودهباش�دکهبافرضس�ؤالدرتناقضاست.پسنوعبیماری،مسببتقل از جنس)غیرجنسی(ابرزاست.صفتمستقلازجنس aX Y بودهوپدروینیزباید
احتمالبروزیکسانیدردخترانوپسرانخانوادهدارد)نادرستیگزینۀ)2((.ازطرفیقطعًافرزنداولآنهادخترسالمبهصورتaaبودهاست.ایندختردرمورداین
صفت،فاقداللبیماریاس�توهموارهیکاللa)س��الم(رابهفرزنداننس�لبعدخودمیدهد.درنتیجهامکانندارددرنس�لبعدایندختر،فرزندیبیماربهصورت

خالصAAبهدنیابیاید!

درموردگروههایخونی،ژنهاییکهبیشازسهنوعژنوتیپدارند،گروهخونیABOوژنهاییکهدونوعفنوتیپدارند،گروهخونیRhمیباشند.ژنهای51 12
.)AB در گروه خونی(میتوانندبهبروزهردوژنفوقبپردازند،AB)درحالتهمتوان)ناخالصABOگروهخونی

گزینۀ )1(:منظورقسمتاول،کروموزومشمارۀ)1(استکهژنهایگروهخونیRhرویآنقراردارد.درقسمتدومنیزمنظورگروهخونیRhاستکه
بهوسیلۀپروتئینغشاییکنترلمیشود)پس قید برخالف نادرست است(.|گزینۀ )3(:گروهخونیسهاللی،ازنوعABOوگروهخونیکهفقطیکنوعژنوتیپناخالص
Ddدارد،Rhاست.زائدۀگروهخونیABOازجنسکربوهیدراتدرسطحRbcیاگویچۀقرمزاستکهآنزیمآنرااضافهمیکندولیاینآنزیمدرسطحگویچۀقرمز
قرارنمیگیردبلکهکربوهیدراتهارادرس�طحگویچۀقرمزقرارمیدهد)در ریبوزوم فقط عوامل پروتئینی تولید می ش��وند (.|گزینۀ )4(:هرهس�تۀدیپلوئیدیکفرد،برای

هر جایگاه ژینمستقلازجنس)فارغ از اینکه در جامعه چند اللی باشد(،توسطدواللکنترلمیشود.)آیا در هستۀ یاخته های شما سه الل این گروه خونی وجود دارد؟(

.برایاینصفت6110 )برس�ایراللهابارزمیباشد )A1 یکصفتتکجایگاهیمس�تقلازجنسوچهاراللیموردنظراس�تکهاللاول 14
نوعژننمودقابلبررسیاستکه4نوعآنخالصمیباشد.

گزینۀ )1(:ای�نعب�ارتنادرس�تاس�ت،چ�ونمثاًل
راب�روزنمیدهند.| A1 ،فنوتی�پ A A3 4 ی�ا A A2 3 ژنوتیپه�ای
گزینۀ )2(:هررخنمودحد واسط،دارایاللهاییبارابطۀابرزیت انقص

استنههمتوان!

دقتکنیدکهواژۀحد واسببطدرفنوتیپ،بیانگرژنوتیپناخالصدربیندواللبارابطۀابرزیت انقصاس�تنههمتوان!

بهدنیابیاورندکهژنوتیپخالصدارد. A A3 3 ،گاهیمیتوانندفرزند ÏIX¶ n¼ö¾M( )A A A A×2 3 3 4 گزینۀ )3(:اگردووالددارایفنوتیپهایهمتوانآمیزشکنند
موارد)الف(،)ج(و)د(نادرستمیباشند.71 11

درستاست.افرادناقلاینبیماری،زاننهستند ب الفنادرستاست.درهموفیلی،فرایندانعقادخونآنهادچاراختاللمیشود)نه توقف!(.|
)،مادرش )hX Y )میتواندعالوهبرپدر )h hX X نادرستاست.دخترمبتال ج کهدرهرمیوزیکهکاملمیشود،تواناییایجادیکیاختۀجنسی)تخمک(دارند.|
شودکهفاقد HX Y دارد،صاحبپسریسالم HX )میتواندباازدواجباخانمیکهاللسالم )hX Y نادرستاست.پسرمبتال د )باشد.| )h hX X همبیمار

اللجهشداربرایایجادبیماریهموفیلیمیباشد.

انتقالاطالعاتدرنسلها/فصل سوم    24پاسخ آزمون
دوازدهم

بیست و چهارم
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در بیماری مستقل از جنس بارز، اگر فرزندی با بیماری خالص )AA( به دنیا بیاید، قطعًا هر دو والد حداقل یک الل بیماری )A( را داشته اند و چون الل بیماری، 81 14
بارز است، قطعًا هر دو والد آن نیز بیمار بوده اند.

) و نصف دیگر  )aX Y ) باشد، با توجه به قوانین احتمال، نصف پسران سالم  )A aX X گزینۀ )1(: در بیماری وابسته به X بارز، اگر مادر، بیمار ناخالص 
hX باشد، ممکن است دختر بیمار  ) در صورتی که همس�ر او دارای الل  )hX Y ) خواهند ش�د. | گزینۀ )2(: اگر پدری هموفیل )وابس��ته به X نهفته ( باش�د  )AX Y بیمار 
) به دنیا بیاید. | گزینۀ )3(: در بیماری و صفات مس�تقل از جنس برخالف صفات وابس�ته به جنس، هیچ تفاوتی بین ژنوتیپ یا فنوتیپ پس�ران و دختران در  )h hX X

داشتن الل های بیماری و الل سالمتی وجود ندارد.

91 ( ? ?)H h
F fX X A D h می باش�د، مادر س�الم در این خان�واده، قطعًا ناقل هر دو بیماری فوق بوده اس�ت، پس ژنوتیپ زن 

fX Y چ�ون پدِر زن، در این خانواده  11
) اس�ت )به دلیل اینکه  در این خانواده، پدر فقط دارای ژن یک بیماری نهفتۀ هموفیلی در کروموزوم X می باشد  ? )h

FX YB dd می باش�د. ژنوتیپ مرد نیز به صورت 
و ژن دیگر س��الم اس��ت(. در این خانواده احتمال به دنیا آمدن دختری با دو بیماری فوق وجود ندارد. این دختر در صفت وابس�ته به X نهفته، قطعًا س�الم می ش�ود چون 

FX سالم آن را دارد )دقت کنید که ساخت تخمک در فرزند دختر رخ می دهد (. پدرش الل 
 A+ ) م�ادر که فاقد الل بیماری اس�ت به دختر برس�د، این دختر کاماًل س�الم اس�ت. از طرفی می توان�د گروه خونی )H

FX گزینۀ )2(: اگ�ر کروم�وزوم 
) خود را از مادر گرفته باشد، می تواند فاقد الل بیماری باشد. این پسر می تواند در آینده اسپرم هایی حاوی Y تولید  )H

FX داشته باشد.| گزینۀ )3(: اگر این پسر کروموزوم 
) و  )h

fX Y کند که فاقد صفات وابس�ته به X )مثل ژن س��اخت عامل انعقادی 8خون( اس�ت. | گزینۀ )4(: منظور این گزینه امکان تولد پسری است که دو بیماری 
+AB از همۀ آنزیم های الزم  h دارای هردو الل بیماری را از مادر بگیرد، این پسر در صورت داشتن گروه خونی 

fX +AB داشته باشد که اگر Y را از پدر و  گروه خونی 
برای اضافه کردن زوائد غشایی B ، A و پروتئین Rh گروه خونی استفاده می کند.

فر، 101 RR= در ای�ن س�ؤال دق�ت کنی�د که حالت مویی که صفتی دو اللی با رابطۀ بارز ناقص اس�ت را ب�ه  صورت الل های R )فر( و W )صاف( نش�ان می دهیم ) 13
صاف(. در این خانواده پدر ژنوتیپ XY ، موی موج دار RW و گروه خونی ABdd دارد. مادر س�الم اس�ت و موی صاف WW با گروه خونی WW= موج دار،  RW=

دارد.    ? ?A D +A به صورت

با گروه خون�ی AODd در نظر بگیریم، احتمال به دنیا  H hX X و مادر ناقل هموفیلی hX Y گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. اگر ازدواج را بی�ن پدِر هموفیل
 Rh وجود دارد. | گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. اگر مادر ناقل فنیل کتونوری و هموفیلی باش�د و RW و موی موج دار BOdd با گروه خونی h hX X آمدن دختر هموفیل 
 ، hX Y ) و پدر نیز از نظر فنیل کتونوری حداقل یک الل f داشته باشد، در این خانواده احتمال به دنیا آمدن پسری هموفیل  ? )H hX X FfA Dd  ناخالص داشته باشد 
AX به دنی�ا بیاید، Y )AOdd( وج�ود دارد. | گزینۀ )3(: درس��ت اس�ت. اگ�ر پس�ری ب�ا بیم�اری وابس�ته ب�ه X بارز به ص�ورت  A-  فنیل کتون�ور ff  ب�ا گ�روه خون�ی

قطعًا مادرش نیز در این صفت بیمار بوده است، ولی در متن تست عنوان شده که مادر سالم است. | گزینۀ )4(: نادرست است. چون پدر حالت موی موج دار RW دارد، 
پس الل فر R را می تواند به فرزندش بدهد و این فرزند می تواند دختری با گروه خونی ABDd به دنیا بیاید.

گروه خونی ABO، دارای سه نوع ژنوتیپ خالص BB ،AA و OO می باشد ولی در صفت Rh، دو نوع ژنوتیپ خالص DD و dd وجود دارد. 111 13
گزینۀ )1(: صف�ات چندجایگاه�ی، رخ منودهای پیوس�ته دارند که توزیع فراوانی آن ها زنگوله مانند اس�ت )نه ژن نم��ود(. | گزینۀ )2(: صفت رنگ دانۀ ذرت 
سه جایگاهی است و از هر جایگاه دو الل دارد. یعنی برای این صفت، هر یاختۀ دیپلوئید، شش ژن دارد که دوتا دوتا با هم الل هستند ولی هر 6 ژن، الل همدیگر نیستند، 

چون در جایگاه های متفاوتی قرار دارند. | گزینۀ )4(: صفت گروه خونی AB از نوع هم توان می باشد نه حد واسط! )بارزیت ناقص(
) و دو نوع فنوتیپ121 )H H H h h hX X X X X X- - ان�واع حاالت س�الم و بیمار هموفیل�ی )تولید فاکتور انعقادی 8 خون( در زنان، دارای س�ه نوع ژنوتی�پ  11

) و دو نوع فنوتیپ مثبت و منفی وجود دارد. )DD Dd dd- - سالم و بیمار می باشد. برای Rh هم سه نوع ژنوتیپ
) دارند hX Y HX( و  Y گزینۀ )2(: در کل این جامعه، در مورد صفت تولید فاکتور انعقادی 8 خون، زنان، س�ه نوع ژنوتیپ و مردان، دو نوع ژنوتیپ 

که جمعًا می ش�ود پنج نوع، ولی Rh صفتی غیرجنس�ی اس�ت و در جامعه دارای سه نوع ژن نمود می باش�د. | گزینۀ )3(: مردان، در هر هستۀ یاخته های دیپلوئید خود یک 
الل برای صفت ایجاد فاکتور انعقادی 8 خون دارند، چون XY هس�تند. | گزینۀ )4(: در هر اس�پرماتید چون هاپلوئید اس�ت، در صورتی که حاوی کروموزوم Y باش�د، فقط 

می تواند الل Rh را داشته باشد. چون ژن تولید فاکتور انعقادی 8 خون روی کروموزوم X می باشد.
131 ( )H hX X اواًل که در فصل 4 می خوانید که جهش مضاعف شدیگ در اثر انتقال قطعۀ دنا بین دو کروموزوم همتا رخ می دهد، ثانیًا فرد ناقل هموفیلی، قطعًا خانم  12

اس�ت. س�ؤال در مورد صفت وابس�ته به X دید رنگ ) کوررنگی ( توضیح داده اس�ت که ژن آن روی X است پس خانم ها که دارای 2 کروموزوم X هستند، می توانند جهش 
 X دیگر انتقال داده باشند، در این صورت کروموزوم X که هم ژن دید رنگ و هم هموفیلی دارد را به کروموزوم X مضاعف ش�دگی داش�ته باش�ند و یک قطعه از کروموزوم

اول فاقد این الل ها می شود. مردان فقط یک X دارند و نمی توانند بین الل های روی کروموزوم X )جنسی( خود جهش مضاعف شدیگ داشته باشند.
گزینه های )1( و )3(: م�ردان جه�ش مضاعف ش�دگی برای کروموزوم X را ندارند، چون XY هس�تند )وجود قید همانند در این گزینه ها نادرس��ت اس��ت(. |
گزینۀ )4(: الل گروه  خونی ABO روی کروموزوم ش�مارۀ 9 اس�ت، ولی الل مربوط به تولید فاکتور انعقادی 8 خون )بیماری هموفیلی( روی کروموزوم X قرار دارد که با 

هم همتا نیستند و تبادل قطعه بین آن ها نوعی جهش جابه جایی به حساب می آید نه جهش مضاعف شدگی!
)چون فرزند اول 141 )AODd BOdd× -Rh که در یک والد وجود دارد، بقیۀ صفات والدین قطعًا ناخالص می باشند فقط مورد )د( نادرست است. به جز صفت  11

با گروه خونی OOdd به دنیا آمده است.
)ایجاد می کنند که 5 نوع مختلف می باشند ) اگمت Od در هر دو والد مشترک  )Bd Od OD Ad AD- - - - الف درست است. این دو والد گامت های
هستند،  AO BO× ب درس�ت است. چون والدین اس��ت که این اگمت در مورد گروه خونی ABO و Rh، ژن های س��ازندۀ عوامل گروه خونی را حمل نمی کند(. | 
ج درست است. فرزند ABDd مد نظر است.  بچه ها فارغ از اینکه چه Rhای )+ یا -( دارند، از نظر رخ نمود، همۀ گروه های خونی ABO را می توانند داشته باشند. | 
د نادرس�ت اس�ت. این فرزند عوامل  این فرزند گروه خونی AB دارد که ناخالص اس�ت و برای Rh نیز قطعًا Dd می باش�د )چون یک والد آن dd بوده اس��ت(. | 
اضافه کنندۀ کربوهیدرات A و B را دارد و برای آن ژنوتیپ ناخالص به صورت AB است اما با توجه به ژنوتیپ والدین، برای صفت Rh می تواند خالص )dd( یا ناخالص 

)Dd( باشد و این گروه خونی ارتباطی به گروه خونی دیگر ندارد.
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بکرزایی در زنبور مادۀ ملکه برای تولید زنبور نر رخ می دهد. اگر زنبور ماده که دیپلوئید اس�ت به صورت AaBb باش�د، زنبور نر حاصل از بکرزایی آن می تواند 104151 13
چهار حالت مختلف aB ،Ab ،AB و ab داش�ته باش�د. چون این زنبور حاصل هاپلوئید اس�ت، فقط یک الل مربوط به هر جایگاه ژنی خود را دارد، چون کروموزوم همتا 

ندارد.در واقع برای چندمین بار می گویم که باید حواستان باشد که ژن هایی که در یک جایگاه قرار ندارند، نمی توانند الل باشند.
گزینۀ )1(: زنبور ماده بکرزایی می کند که دیپلوئید است، پس نمی تواند ژنوتیپ Ad داشته باشد. | گزینۀ )2(: مار ماده اگر AaBB باشد، در بکرزایی، هر تخمک 
آن که AB یا aB می باشد، ابتدا از روی ژن های خود، یک نسخه مشابه می سازد و سپس در اثر ترکیب ژن های مشابه، فرزند جدید ایجاد می شود. اگر تخمک AB بکرزایی کند، 
فرزند به صورت AABB می ش�ود و اگر تخمک aB بکرزایی کند، فرزند به صورت aaBB می ش�ود. خالصه در بکرزایی مارها، فرزند همواره در همۂ صفات باید به صورت 
خالص به دنیا بیاید. | گزینۀ )4(: کرم خاکی و کرم پهن نرماده )هرمافرودیت( هستند. این جانوران بکرزایی ندارند. کرم پهن می تواند خودلقاحی کند ولی کرم خاکی دگرلقاحی دارد.

RNAهای الزم برای ساخت پروتئین Rh و آنزیم های سازندۀ کربوهیدرات های گروه خونی، در گویچۂ قرمز فعال می باشند ولی این یاخته در حالت بلوغ هسته 161 14
و در نتیجه رنابسپاراز فعال ندارد. )یاختۀ زندۀ فاقد هسته، می تواند تعدادی رنا از قبل داشته باشد.(

گزینۀ )1(: هر گویچۀ قرمز این فرد باید پروتئین D و کربوهیدرات A داشته باشد ) کربنیک انیدراز در گویچۀ قرمز وجود دارد (. | گزینۀ )2(: میوگلوبین در یاختۀ 
 ماهیچه ای وجود دارد که الل های گروه خونی در آن فعال نمی باشند. همچنین در یک تار اسکلتی، به واسطۀ چندهسته ای بودن، تعداد بسیار بیشتری از یک ژن وجود دارد. | 
گزینۀ )3(: در این فرد که به صورت AODd می باشد، دو ژن سازندۀ عوامل A و D ممکن است در گامت های او نیز وجود داشته باشند که یاخته هایی هاپلوئید هستند.

) بوده اس�ت. چون اگر دختر 171 )hX Y چون پدر و مادر س�الم هس�تند و فرزندی هموفیل و فنیل کتونور )ff( به دنیا آمده اس�ت، قطعًا این فرزند، پس�ر هموفیل  14
 ( )Ff ) باشد. خب پس ژنوتیپ والدین مشخص شد. هر دو نیز در فنیل کتونوری ناخالص  )HX Y ) بود، امکان نداشت پدر وی در این صفت سالم  )h hX X هموفیل 

) به دنیا آمده است.  )O-  OOdd هستند چون فرزند اول با گروه خونی AODd و در گروه خونی نیز

 nkQ : HX YFfAODd  ×  njI¶ : H hX X FfAODd   Ï»H kºpoÎ : hX YffOOdd

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. فرزند اول که قطعًا پرس بوده، اگر فرزند دوم نیز پرس باش�د، پس از هر میوز خود می تواند برخالف دختران، چهار اس�پرم ایجاد کند. | 
) بوده است، چون پسران XY هستند و در صفات جنسی نمی توانند دو الل  )H HX X گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. فرزندی که در همۀ صفات فوق خالص اس�ت، قطعًا دختر سالم 
 بگیرن�د ک�ه بح�ث خال�ص ی�ا ناخالص�ی آن ه�ا پی�ش بیای�د. در دخت�ران دو کروم��وزوم همت��ای X وج�ود دارد و می ت�وان جهش مضاعف ش�دگی نی�ز بین آن ه�ا مش�اهده کرد. | 
) ندارد. | گزینۀ )4(: درست است. اگر دختری بیمار  )hX ) هیچ گاه به دنیا نمی آید،  چون پدر الل  )h hX X گزینۀ )3(: نادرست است. در این خانواده، دختر هموفیل 
-Rh به صورت dd بوده اس�ت ولی در دو صفت دیگ�ر می تواند ناخالص  -A به دنیا بیاید، قطع�ًا بیماری وی  فنیل کتونوری )ff( بوده اس�ت و دارای   ب�ا گ�روه خون�ی 

H و AO باشد.   hX X به صورت 
بیماری های�ی فق��ط از مادر به فرزندان منتقل می ش�ود )توارث مادری( که ژن آن ها روی دانی میتوکندری باش�د زی�را میتوکندری های یاختۀ تخم، از گامت مادر181 12

به ارث رسیده اند. به یاد دارید که دنای میتوکندری حلقوی است و انتهای آزاد یا حالت خطی ندارد.
گزینۀ )1(: ژن بیماری ه�ای روی کروم�وزوم Y از پ�در فق�ط به پس�ران منتقل می ش�ود ولی تنه�ا نیمی از اس�پرم های پدر حاوی کروموزوم Y هس�تند. |
) را بیمار کن�د، یعنی ژن بیماری وابس�ته ب�ه X و به صورت ابرز بوده اس�ت، )A A A aX X X X+ )، هم�ۀ دختران�ش  )AX Y  گزینۀ )3(: اگ�ر در صفت�ی، پ�دِر بیم�ار 
 aa چون دختر ناخالص او نیز بیمار ش�ده اس�ت. | گزینۀ )4(: در نظر بگیرید که این صفت مس�تقل از جنس نهفته مثل فنیل کتونوری باش�د، در این حالت نیز پسر بیمار

می تواند دارای مادر بیمار aa بوده باشد. همچنین در صفات وابسته به X نهفته، پسر بیمار می تواند مادر بیمار داشته باشد.
hX و فنیل کتونور ff با گروه خونی OO به دنیا آمده است، پس این مادر، قطعًا حامل و ناقل ژن های هموفیلی و فنیل کتونوری با 191 Y چون از مادری سالم پسر هموفیل  13

H بوده است. از طرفی چون در متن تست بیان کرده که این مادر سامل است، پس نمی تواند حتی یک الل از بیماری بارز داشته باشد، چون در این صورت در  hX X Ff ژنوتیپ 
آن صفت دچار بیماری می شد )در مورد پدر این خانواده فقط قطعاً می توانیم اعالم کنیم که حداقل یک الل O گروه خونی و یک الل f بیماری فنیل کتونوری را داشته است(.

) باشد. | گزینۀ )2(: دختر بعدی آن ها با توجه  )HX Y گزینۀ )1(: پدر خانواده، Y خود را به پسرش داده است و می تواند در مورد بیماری هموفیلی، سالم 
 FfBO و مادر FfAO نداش�ته باش�د. مثاًل اگر پدر O به ناقل بودن مادر و عدم دانس�تن ژنوتیپ فنیل کتونوری پدر، می تواند هیچ اللی برای فنیل کتونوری و گروه خونی
 باش�د، فرزن�د بع�دی آن ه�ا می توان�د دخت�ری FFAB و بدون الل O و ال�ل بیماری f به دنی�ا بیای�د. | گزینۀ )4(: پدر خانواده ممکن اس�ت گروه خون�ی OO )خالص(

داشته باشد، ولی قطعًا حداقل یک الل f از بیماری فنیل کتونوری را داشته است. 
همۀ موارد درس�ت هس�تند. در این خانواده  فقط می دانیم که پدر و مادر هرکدام در ژنوتیپ های خود یک الل A داش�ته اند که فرزند AA را ایجاد کرده اند ولی 201 12

هیچ کدام گروه خونی AA ندارند.
)، احتمال به دنیا آمدن دو دختر دوقلوی غیرهمسان با گروه خونی BB و AB وجود دارد. |  )AB AB× الف اگر والدین هر دو ژنوتیپ AB داشته باشند
ب اگر برای والدین انواع حالت های ممکن ناخالصی را در نظر بگیریم، همۀ انواع ژن نمودها و رخ نمودهای گروه خونی ABO در فرزندان دیده می ش�ود. مثاًل از آمیزش 
 AB نیز ایجاد می شود. اگر والدین هر دو OO باشند، فرزند AO به وجود آید. در حالی که از آمیزش والدین که هر دو BO و AB ، AO ، AA می تواند فرزند AB با AO
ج  اف�رادی که فق�ط کربوهیدرات B را بر روی غش�ا دارند یا BO یا BB هس�تند که نمی توانند پس�ر AA داش�ته باش�ند. |   باش�ند، فرزن�د BB نی�ز محتم�ل اس�ت. | 
 AA باش�ند تا بتوانند پس�ر AO AO× د فرزند فاقد کربوهیدرات گروه خونی روی غش�ای گویچۀ قرمز، یعنی فرزندی با گروه خونی O که در این صورت باید والدین 

)نخستین زایمان( را هم ایجاد کنند.
ی�ک صف�ت تک جایگاه�ی که در جامعه دو نوع فنوتیپ را ایجاد می کند، اواًل بی�ن الل های آن رابطۀ بارز و نهفتگی وجود دارد )چون حالت بارزیت ناقص و هم 211 13

توانی، حداقل سه فنوتیپ را ایجاد می کنند( و ثانیًا می تواند انتقال وراثت آن به صورت مستقل از جنس یا وابسته به جنس باشد که در هر دو حالت، زنان برای این صفت، 
سه نوع ژنوتیپ دارند. 

 ( a aX X A و aX X  ، )A AX X ) هستند، ولی زنان سه نوع ژنوتیپ  aX Y AX( و Y گزینۀ )1(: اگر صفت وابسته به X باشد، مردان دارای دو نوع ژنوتیپ 
دارند. | گزینۀ )2(: اگر صفت وابس�ته به X باش�د، مردان نمی توانند ناخالص باش�ند. | گزینۀ )4(: در صورت رابطۀ بارزیت ناقص، س�ه نوع فنوتیپ در افراد جامعه دیده 

می شد که افراد ناخالص حالت حد واسط را نشان می دادند.

C

C

C

C

C

B

B



105

هد
را
م
وت
 ت
س
مه

ن 
مو
آز

، نوعی پروتئین )D( است. به خاطر دارید که لیپیدها 221 Rh+ عامل ایجادکنندۀ گروه خونی B، کربوهیدرات واقع در سطح گویچۀ قرمز است ولی عامل گروه خونی  14
و کربوهیدرات ها، رمز ژنتیکی روی DNA ندارند.

، پروتئین D اس�ت و گروه خونی AB نیز با تولید آنزیم خاصی برای اضافه کردن کربوهیدرات های A و B به غش�ای  Rh+ گزینۀ )1(: عامل گروه خونی
 Rbc )گویچ��ۀ قرم��ز( ایج�اد می ش�ود. پروتئی�ن D نی�ز خ�ود مس�تقیمًا از روی mRNA س�اخته می ش�ود و نیاز ب�ه واکنش آنزیم�ی در عمل ترجم�ه و رونویس�ی دارد. | 
گزینۀ )2(: عامل ایجاد گروه خونی AB، کربوهیدرات هایی هس�تند که با واکنش آنزیمی روی غش�ای گویچۀ قرمز قرار می گیرند که دو ژن این آنزیم ها را تولید کرده اند. 
+Rh خال�ص نیز دو ژن D دارد که از روی هردوی آن ها س�اخت پروتئین صورت می گیرد، پس همانند هم می باش�ند. | گزینۀ )3(: برای ایجاد گروه خونی گ�روه خون�ی

، پروتئینی توسط ژن تولید منی شود. Rh-

در صفات مس�تقل از جنس بارز هر یک از والدین ممکن اس�ت با فقط یک الل ناس�الم و به صورت ناخالص بیماری را نش�ان دهند. این 231 11
بیماری می تواند هم در دختران و هم در پس�ران آن ها دیده ش�ود اما در صفات وابس�ته به X ابرز، فقط مادر می تواند ناخالص و بیمار باشد در حالی 

بارز را به همۀ دختران منتقل می کند. AX AX باشد، قطعًا همۀ دختران او بیمار می شوند، چون پدر یک الل  Y که اگر پدر بیمار 

هرگاه در تستی گفت: در خانواده ای

قطعًا ژن بیماری هنفته بوده است )یا مستقل از جنس یا وابسته به جنس(. از زوج سالم  فرزند بیمار به دنیا آمد 

قطعًا ژن بیماری ابرز بوده است )یا مستقل از جنس یا وابسته به جنس(. از زوج بیمار  فرزند سالم به دنیا آمد 
قطعًا ژن بیماری، مستقل از جنس بارز بوده است. از زوج بیمار  دخرت سامل به دنیا آمد 

قطعًا ژن بیماری، مستقل از جنس نهفته بوده است. از زوج سالم  دخرت بیمار به دنیا آمد 

)، هیچ فرزند س�المی ایجاد نمی ش�ود. | )h h hX X X Y× ) و در هموفیلی هم از والدین بیمار  )aa aa× گزینۀ )2(: در فنیل کتون�وری، از والدی�ن بیمار 
گزینۀ )3(: در گزینۀ )1( ثابت کردیم که این دو حالت برخالف هستند )نه همانند(. | گزینۀ )4(: در مورد هموفیلی، در گزینۀ )2( گفتیم که نمی توان انتظار داشت والدین 
) و دختر سالم با الل A به دنیا بیاید. )aa aa× دارای دو بیماری باشند و دختر سالم نیز داشته باشد. در مستقل از جنس نهفته هم نمی شود والدین هر دو بیمار باشند 

241 .)AaBb( صحیح هستند. دقت کنید که نخودفرنگی، گیاهی خودلقاح است )موارد )الف(، )ج( و )د 11
ب نادرس�ت اس�ت. گرده های  الف درس�ت اس�ت. هم�ۀ یاخته ه�ای مولد گ�ردۀ نارس، در کیس�ۀ گ�رده دیپلوئید ب�ا ژنوتیپ AaBb هس�تند. | 
 ن�ارس هاپلوئی�د، حاص�ل میوز یاخته های مولد خود هس�تند، پس می توانند طی یک میوز و بدون در نظر گرفتن کراس�ینگ اور، دو نوع ژنوتیپ متفاوت داش�ته باش�ند. | 
د درست است. یاخته های موجود در دو قطب کیسۀ  ج درست است. یاخته های خورش موجود در تخمک ها، همگی دیپلوئید و دارای ژنوتیپ AaBb هستند. | 
ه نادرست است. دقت کنید که در مادگی چندبرچه ای، هر کیسۀ رویانی  رویانی، هاپلوئید هستند و چون در اثر میتوز یک یاخته ایجاد شده اند، ژنوتیپ یکسان دارند. | 
 موجود در هر تخمک، هسته هایی هاپلوئید با ژنوتیپ یکسان دارد ولی تخمک های مختلف در اثر میوز، کیسه های رویانی مختلف و ژنوتیپ های متفاوتی ایجاد می کنند. | 
و نادرس�ت اس�ت. در دانۀ این گیاه، پوس�ته و رویان یاخته های دیپلوئید دارند که پوس�ته قطعًا ژنوتیپ تخمک به صورت AaBb داش�ته ولی ژنوتیپ رویان برحسب 

گامت های مختلف و متنوع ایجاد می شود و با اینکه خودلقاحی رخ می دهد، تنوع ایجاد می شود چون گامت های مختلفی ساخته می شوند.

در مادگی های دارای چند برچه، هر برچه حاوی یک کالله، یک خامه و یک تخمدان می باشد که درون هر تخمدان، یک یا چند تخمک جوان با یاخته های 
2n وجود دارد. در نهایت درون هر تخمک جوان، یک کیسۀ رویانی با یاخته های خورش در اطراف آن وجود دارد.

همۀ عبارات صحیح هستند. با توجه به نمودار زیر، در این صفت 27 نوع ژن نمود و 7 نوع رخ نمود دیده می شود.251 14
الف بیش�ترین تنوع ژنوتیپی با 7 نوع مختلف در دانه های دارای س�ه الل بارز دیده می ش�ود که در وس�ط نمودار با بیش�ترین توزیع فراوانی قرار دارد. | 
ب فنوتیپ ه�ای دو ط�رف طی�ف، فق�ط ی�ک نوع ژنوتی�پ AABBCC ی�ا aabbcc دارند که در هم�ۀ صفات خالص می باش�ند و کمتری�ن فراوانی نس�بی را دارند. | 
ج با توجه به نمودار توزیع فراوانی، مش�اهده می کنید که در بین 7 نوع فنوتیپ، فراوانی نس�بی رخ نمودهایی که یک نوع ژنوتیپ )0 و 6(، س�ه نوع ژنوتیپ )1 و 5( و یا 
د بیش�ترین فراوانی در فنوتیپ، در وسط نمودار دیده می شود که 7 نوع ژنوتیپ دارد و برخالف مواردی که در  6 نوع ژنوتیپ )2 و 4( دارند، تقریبًا مش�ابه می باش�د. | 

مورد )ج( بررسی شد، این تعداد ژنوتیپ، در فنوتیپ دیگری مشاهده نمی شود.
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14 هموگلوبین، پروتئین انتقال دهندۀ اکس�یژن و کربن دی اکس�ید در خون اس�ت. در بیماری کم خونی داسی ش�کل، هر چهار س�طح سطوح ساختاری 11
هموگلوبین تغییر می کنند. تغییر آمینواسید، باعث ایجاد تغییر در ساختارهای اول، دوم و سوم و تغییر زنجیرۀ بتا می شود و تغییر زنجیرۀ بتا نیز، ساختار چهارم و شکل کل 

مولکول را تغییر می دهد.
O2 بافت ها، ترش�ح اریتروپویتین از  گزینۀ )1(: اندام س�ازندۀ اوره از آمونیاک و کربن دی اکس�ید، کبد اس�ت. در کم خونی داسی ش�کل به دلیل کمبود 
یاخته های درون ریز کبد و کلیه افزایش می یابد. | گزینۀ )2(: دقت کنید که اش�تباه آنزیم دنابس�پاراز و عدم ویرایش آن، باعث تغییر نوکلئوتید تیمین دار به آدنین دار ش�ده 
اس�ت. آنزیم دنابس�پاراز توانایی شکس�تن پیوند هیدروژنی را ندارد. | گزینۀ )3(: در جهش�ی که منجر به بیماری کم خونی داسی شکل شده است، تغییر چارچوب خواندن 

نداریم! زیرا جهش از نوع جانشیین است.
14 همۀ موارد نادرست هستند.21

ب جهش، در هر کروموزوم از هر یاخته ای می تواند رخ بدهد )هر یاختۀ پیکری و یاختۀ جنسی حاوی کروموزوم جنسی و غیرجنسی می باشد (. |  الف و 
ج اگ�ر یاخت�ۀ حاص�ل از لق�اح، به فرزند تبدیل ش�ود، جهش های ایجاد ش�ده در گامت های تش�کیل دهندۀ آن می توانند به نس�ل بعد منتقل  ش�وند. همچنین دقت 
 کنید که جهش در دانی راکیزه اس��رم به نس�ل بعد منتقل نمی ش�ود. چون در لقاح، فقط س�ر اس�پرم وارد اووس�یت ثانویه می شود که سر اس�پرم، فقط راکیزه می باشد. | 
د برخی یاخته ها مثل اغلب نورون ها و یا تار ماهیچه ای تقس�یم نمی ش�وند و نس�ل بعدی از خود ندارند ممکن هم هست جهش اکتسابی آن قدر شدید باشد که موجب 

مرگ یاخته شود و فرصتی برای ایجاد نسل بعد باقی نماند.
12 دقت کنید که ابتدا رشتۀ mRNA و پلی پپتید حاصل از ترجمه را پیدا کنید و سپس 31

دقت کنید که GAG و GAA دو رمزه یا کدون روی mRNA برای گلوتامیک اس�ید هس�تند )نه  روی 
DNA( ول�ی GAG و GAA اگ�ر رمز روی دنا باش�ند، ک�دون CUC و CUU حاصل از رونویس�ی آن ها 

مربوط به آمینواسید لوسین می باشد.
گزینۀ )1(: نادرست است. در مرحلۀ طویل شدن، رمزه های دوم تا پنجم که مربوط به دو 
 نوع آمینواسید لوسین و گلوتامیک اسید هستند، ترجمه می شوند )متیونین در مرحلۀ آغاز ترجمه می شود(. | 
گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. اگر در قسمت )ج( T به جای C بیاید، این جهش جانشیین سبب تبدیل کدون 

 پای�ان UAG ب�ه ک�دون پای�ان UAA می ش�ود که در حقیقت جهش�ی بی اث�ر و یا حتی می ت�وان گفت خاموش اس�ت. چون رمز یک ک�دون پایان ترجمه به ک�دون پایان 
 ترجمۀ دیگری تبدیل ش�ده اس�ت. | گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. اگر در قس�مت )الف(، C به جای T قرار گیرد، کدون GAA به کدون GAG تبدیل می ش�ود که هر دو 
 مربوط به آمینواس�ید گلوتامیک اس�ید می باش�ند. به این جهش، جانش�ینی و از نوع خاموش می گویند )نه بی معنا!(. | گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. اگر در قس�مت )ب( 
 نوکلئوتید A اضافه ش�ود، چارچوب خواندن از آن قس�مت به بعد تغییر می کند ولی قبل از آن دو آمینواس�ید متیونین و لوس�ین در رش�ته ترجمه ش�ده اند پس رش�ته ای 

که ایجاد خواهد شد، قطعًا لوسین خواهد داشت.
13  دقت کنید، اواًل پس از تولد به دالیل نامعلومی تعداد زیادی از اووسیت های اولیه از بین می روند. ثانیًا، اووسیت ثانویه تولید شده در میوز 1 الزامًا 41

لقاح انجام نمی دهد! 
گزینۀ )1(: جهش واژگونی را در برخی حاالت اگر محل سانترومر عوض شده باشد، می توان به کمک کاریوتیپ تشخیص داد. در این جهش، همواره طول 
کروموزوم ثابت می ماند اما اگر محل شکس�ته ش�دن قطعه، از وس�ط یک ژن رخ داده باشد، در این صورت تعداد ژن ها برخالف تعداد نوکلئوتیدها، کاهش خواهد یافت. | 
گزینۀ )2(: جهش های کوچک از روی کاریوتیپ قابل تش�خیص نیس�تند. در صورتی که تعداد نوکلئوتیدهای حذف شده مضرب 3 باشد اما در سه قسمت مختلف حذف 
ش�ده باش�ند یا در محدودۀ الگوی کدون آغاز روی دهد یا کدون آغاز جدیدی ایجاد کند، می تواند باعث تغییر چارچوب ش�ود. | گزینۀ )4(: طبق ش�کل کتاب درس�ی، در 
جهش حذف یا اضافه با یک نوکلئوتید، ممکن اس�ت رونویس�ی ادامه یابد. کتاب س�ه نقطه به آخر رنا و پروتئین اضافه کرده اس�ت. )برو ش��ل 3 صفحه 50 دوازدهم تغییر 

چارچوب سمت راست وسطی رو ببین.(

13 موارد )ج( و )د( عبارت صورت سؤال را به درستی تکمیل می کنند.51
الف نادرست است. اگر جهش در الگوی توالی های قبل از کدون آغاز و یا بعد از کدون پایان باشد، الزامًا باعث تغییر در کدون های ترجمه نمی شود )مگر اینکه 
ج درست است. جهشی که باعث تغییر در  ب نادرست است. اگر جهش در اینترون رخ دهد، ساختار پروتئین را تغییر نخواهد داد. |  یک کدون آغاز جدید ایجاد کند(. | 
د درست است. رنابسپاراز آنزیمی است که توانایی شکستن  اندازۀ توالی ژن شود، اندازۀ رنای پیک اولیۀ ساخته شده از روی آن ژن پرفورین ساز را نیز تغییر خواهد داد. | 

پیوند هیدروژنی را دارد. جهش جانشینی اندازۀ ژن را تغییر نمی دهد اما باعث تغییر نوکلئوتید در ژن و در نتیجه تغییر نوکلئوتیدهای مورد استفاده در رونویسی می شود. 
14 کرم لوله ای، جانداری یوکاریوتی است. از طرفی وقوع هر جهش دگرمعنا در ژن های رمزکنندۀ پروتئین، ساختار اول پروتئین حاصله )یعنی توالی قرارگیری 61

آمینواسیدها( را تغییر می دهد )در جهش دگرمعنا رمز یک آمینواسید به رمز آمینواسید دیگر تبدیل شده است(. دقت داشته باشید که اگر جهش در اینترون رخ داده باشد و رمز یک 
آمینواسید را به یک آمینواسید دیگر تبدیل کرده باشد، دگرمعنا نام نخواهد داشت چون اصاًل از آن بخش پروتئینی ساخته نخواهد شد که بخواهد توالی متفاوتی داشته باشد.

گزینۀ )1(: جهش تغییر در چارچوب، در اثر اضافه یا کم شدن یک یا چند نوکلئوتید که مضرب 3 نباشند، رخ می دهد ولی کدون ها یا رمزه ها )که در این 
گزینه به آن ها اش��اره ش��ده اس��ت( مضربی از س�ه نوکلئوتید دارند و تغییر چارچوب ایجاد نمی کنند. | گزینۀ )2(: جهش بی معنا، در اثر ایجاد رمزۀ پایان با تغییر در رمزۀ 
یک آمینواس�ید صورت می گیرد که از نوع جانش��یین اس�ت و نوعی تغییر چارچوب نمی باش�د. | گزینۀ )3(: اگر جهش کوچک روی بخش اینترون ژن رخ داده باش�د، در 

mRNA بالغ پدیدار نمی شود.

تغییر در اطالعات وراثتی/فصل چهارم    25پاسخ آزمون
دوازدهم
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منظور گزینه های )1( و )3(، گونه زایی دگرمیهنی اس�ت که در آن باید ش�ارش ژن متوقف ش�ود. از سوی دیگر، گزینه های )2( و )4( به گونه زایی هم میهنی اشاره 71 12
دارد. در همۀ گونه زایی ها از جمله گونه زایی هم میهنی، جدایی تولیدمثلی و جدا شدن خزانۀ ژنی یک گونه الزامی است. 

گزینۀ )1(: در جمعیت ه�ای کوچ�ک )نه هر جمعیتی!( رانش ژن می تواند تفاوت بین دو گونه را افزایش دهد. | گزینۀ )3(: طبق متن کتاب درس�ی، یکی از 
مواردی که از تولیدمثل موفقیت آمیز دو گونۀ جدید جلوگیری می کند، زمان تولیدمثلی متفاوت اس�ت )به قید همواره در صورت س��ؤال دقت کنید(. | گزینۀ )4(: دقت کنید 
که در مرحلۀ آنافاز میوز 2 برخالف آنافاز میوز 1، کروموزوم های همتا از یکدیگر جدا نمی شوند، بلکه این کروماتیدها هستند که در مرحلۀ آنافاز میوز 2 از یکدیگر فاصله 

گرفته و جدا می شوند.
13 آمیالز بزاق نوعی پروتئین است و برای ساخت آن، ابتدا از روی ژن رونویسی می شود و به طور معمول بعد از پیرایش، رونوشت آن ترجمه می شود. 81

در جهش ها نیز اگر جهش در محل ژن تولیدکنندۀ محصول پروتئینی رخ دهد، قطعًا رونوشت اولیۂ رنای پیک تغییر می کند. 
گزینۀ )1(: جهش در ژن تولیدکنندۀ آنزیم، همیشه باعث اختالل در عملکرد آنزیم نمی شود. مثاًل اگر این جهش در منطقه ای دور از جایگاه فعال رخ دهد، 
 به طوری که بر این جایگاه اثر نکند، عملکرد آنزیم را تحت تأثیر قرار نمی دهد. البته اگر جهش جانشینی خاموش نیز رخ دهد، در حقیقت نوعی جهش خنثی بوده است. |
گزینۀ )2(: این جهش، رونوش�ت mRNA اولیه را حتمًا تغییر می دهد ولی اگر محل جهش درون قس�مت اینرتوین باش�د، رونوش�ت mRNA سیتوپالسمی می تواند تغییر 
 نکند چون پیش از ورود به سیتوپالس�م، بخش تغییریافته، جدا ش�ده اس�ت. | گزینۀ )4(: کم و زیاد ش�دن مقدار رونویس�ی با جهش در توالی های تنظیمی رخ می دهد 

)نه جهش روی خود ژن!(.
13 جهش های مضاعف شدن و جابه جایی، می توانند دو کروموزوم را تحت تأثیر قرار دهند و منجر به تغییر طول آن ها شوند. در جهش مضاعف شدن 91

برخالف جابه جایی قسمتی از یک کروموزوم به کروموزوم همتا منتقل می شود.
گزینۀ )1(: به این نکته دقت داشته باشید که همۀ انواع جهش های ساختاری با تجزیۀ پیوند فسفودی استر همراه هستند )این گزینه به خاطر قید فقط برخی 
از آن ها نادرس��ت اس��ت(. | گزینۀ )2(: توجه کنید که تغییر کروموزوم های یاخته، جزء جهش های بزرگ عددی اس�ت )نه ساختاری!(. | گزینۀ )4(: در بین جهش های 

ساختاری، تنها جهش حذف منجر به کاهش مادۀ وراثتی می شود. قسمت دوم این گزینه جهش واژگونی را بیان می کند.
همۀ موارد نادرس�ت می باش�ند. در این گونه زایی، جهش، نوترکیبی و انتخاب طبیعی عواملی هس�تند که همواره باعث تفاوت و ایجاد حاالت جدید می شوند ولی 101 14

اثر همه یکسان نیست )دقت کنید که در این گونه زایی، رانش در صورت کوچک بودن جمعیت ها اثر دارد (.
ب فق�ط انتخاب طبیعی می تواند به صورت غیرتصادفی، افراد س�ازگار را  الف نوترکیب�ی و آمی�زش غیرتصادفی، فراوان�ی الل ها را تغییر نمی دهند. | 
ج نوترکیبی سبب حفظ دگرگونی، جهش سبب افزایش دگرگونی و انتخاب طبیعی باعث کاهش دگرگونی می شود. |   انتخاب کند و از این راه چهرۀ جمعیت را تغییر دهد. | 

د فقط جهش می تواند سبب ایجاد الل جدید در جامعه شود )شارش بین این جمعیت و جمعیت قبلی هم که متوقف شده است(.
در هر نوع گونه زایی، جهش نقش مهم و مؤثری دارد.111 13

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. در ه�ر ن�وع روش گونه زایی، گونه ه�ای جدید در آمیزش ب�ا گونۀ نیایی نمی توانند آمیزش موفقیت آمیزی داش�ته باش�ند. | 
گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. عامل به وجود آورندۀ تنوع، در گونه زایی دگرمیهنی، جهش و نوترکیبی دگره هاس�ت و در گونه زایی هم میهنی، جهش های عددی اس�ت. دقت 
کنید که به طور کلی، جدایی دو جمعیت و قطع شارش ژنی تنوع زا نیست. | گزینۀ )4(: نادرست است. در گونه زایی دگرمیهنی، شارش ژنی )دگره ای( میان دو جمعیت 

مورد نظر قطع می شود، یعنی یکی از عوامل برهم زنندۀ تعادل متوقف می شود.
13 هم�ۀ جان�وران دف�اع غیراختصاص�ی دارن�د. در دف�اع غیراختصاص�ی، نوع�ی یاخت�ۀ بیگانه ب�ه وس�یلۀ ویژگی های عموم�ی از یاخته ه�ای خودی 121

شناخته می شود.
گزینۀ )1(: سنگواره ها ممکن است بقایای یک جاندار و یا آاثری از جاندارانی باشد که در گذشتۀ دور زندگی می کردند. )پس آثار آن هم قبول است.( | 
گزینۀ )2(: ویژگی ذکر ش�ده در قس�مت دوم، مربوط به س�اختارهای آنالوگ است )نه س��اختارهای همتا!(. در ضمن دقت کنید که ساختارهای آنالوگ به عنوان شاهدی 
برای تغییر گونه محسوب نمی شود. | گزینۀ )4(: در ساختار دنا، دئوکسی ریبونوکلئوتید به کار می رود )نه ریبونولکئوتید!(. سایر قسمت های این گزینه صحیح بیان شده است 

و تنها موردی که سبب غلط شدن این مورد می شود همین ریبونوکلئوتید است.
بال کالغ و بال پروانۀ مونارک، مربوط به س�اختارهای آانلوگ می باش�ند و اندام های جلویی دلفین و ش�یر کوهی مربوط به ساختارهای همتا می باشند. ساختارهای 131 13

همتا و آنالوگ بخشی از تشریح مقایسه ای هستند و از تشریح مقایسه ای خویشاوندی گونه ها را آشکار می کند ولی طبق تست کنکور سراسری، ساختارهای آنالوگ در بررسی 
گونه های خویشاوند مؤثر نمی باشند.

گزینۀ )1(: اندام های معرفی ش�ده وس�تیجیال نیس�تند. | گزینۀ )2(: اندام های قسمت دوم سؤال همتا با ساختار یکسان هستند. | گزینۀ )4(: قسمت اول، 
اندام های آنالوگ با ساختار متفاوت هستند.

اگر در جمعیتی، فراوانی نسبی دگره ها و ژن نمودها از نسلی به نسل دیگر حفظ شود، آنگاه می گویند جمعیت در حال تعادل ژنی است، بنابراین هریک از عوامل 141 14
خارج کنن�دۀ جمعی�ت از ح�ال تعادل، حداقل یکی از این موارد را )فراوانی نس��بی دگره ها و فراوانی نس��بی ژن نموده��ا( تغییر می دهد. گزین�ۀ )4( در مورد آمیزش های 

غیرتصادفی است که بدون تغییر در فراوانی الل ها، سبب تغییر در تعادل و نسبت های ژن نمودی می شود. 
گزینۀ )1(: جهش و شارش از عوامل برهم زنندۀ تعادل هستند که خزانۀ ژنی جمعیت را غنی تر می کنند ولی در هر فرد، دگره های جدید، فقط در اثر جهش 
ایج�اد می ش�وند، چون ش�ارش به صورت مهاجرتی دگره را وارد ی�ا خارج می کند. | گزینۀ )2(: رانش دگ�ره ای و انتخاب طبیعی باعث کاه�ش گوناگونی افراد در جمعیت 
می ش�وند. در گونه زای�ی دگرمیهنی، اگر جمعیت جدا ش�ده کوچک باش�د، رانش دگره ای در گونه زایی مؤث�ر خواهد بود. | گزینۀ )3(: رانش دگ�ره ای، از عوامل خارج کنندۀ 

جمعیت از حال تعادل است که فراوانی دگره ها را در خزانۀ ژنی جمعیت تغییر می دهد و می تواند موجب کاهش توانایی بقای جمعیت شود.

جهش، خزانۀ ژنی هر فرد و جمعیت آن را تغییر می دهد ولی شارش، فقط خزانۀ ژنی یا ساختار ژنی جمعیت را تغییر می دهد.
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موارد )الف(، )ب( و )د( صحیح هستند.108151 11
الف درست است. در یاخته، برای ساخت قند و یا لیپید، آنزیم هایی الزم است. طبیعی است که تولید این آنزیم ها، تحت کنترل ژن می باشد. پس جهش 
 می تواند س�بب نقص در ایجاد این آنزیم ها ش�ود. دقت کنید که قند و لیپید، روی دنا دارای رمز وراثتی نیس�تند اما تغییرات دنا بر روی ساخت آن ها بی تأثیر هم نیست. | 
ب درست است. ژنگان انسان، مجموعه ای از ژن های موجود در »22 کروموزوم غیرجنسی + کروموزوم X )از یک اسپرم( + کروموزوم Y )از یک اسپرم دیگر( + دنای میتوکندری« 
 Y ندارد، پس نمی توانیم فقط با اس�تفاده از تخمک ها به ژنگان کامل انس�ان پی ببریم )چون ژن های روی کروموزوم Y اس�ت. به دلیل اینکه هیچ تخمکی کروموزوم
ج نادرس�ت اس�ت. پرتوهای فرابنفش موجب تش�کیل دیرمهای تیمین می ش�وند. دقت کنید این دو پیوند که بین دو باز آلی تیمین  مجاور در یک رش�ته  را ندارند(. | 
د درست است. بنزوپیرن که در  برقرار ش�ده اس�ت، از نوع فسفودی اس�تر نمی باش�د )پیوند فسفودی اس��تر از قبل و به طور عادی بین این دو نولکئوتید وجود دارد(. | 
دود سیگار وجود دارد، به طور مستقیم باعث ایجاد یک جهش سرطان زا می شود ولی سدیم نیتریت به طور غیرمستقیم در بدن با تبدیل شدن به ترکیباتی و تحت رشایطی 

خاص قابلیت سرطان زایی دارد.
انتخ�اب طبیع�ی باعث س�ازش در جمعیت می ش�ود. این عام�ل، همان طور که در گزینۀ )4( ذکر ش�ده، با انتخاب افراد س�ازگارتر، نهایتًا اف�رادی از جمعیت را 161 14

برمی گزیند که شباهت بیشتری به همدیگر دارند و این به معنای کاهش گوناگونی در جمعیت نیز می باشد.
گزینۀ )1(: جهش با افزودن دگره های جدید به خزانۀ ژنی به طور کاماًل تصادفی، گوناگونی را بیش�تر می کند و خزانه یا س�اختار ژنی غنی تر می ش�ود )غنی 
ش��دن خزانۀ ژنی در ش��ارش ژن هم رخ می دهد اما این اتفاق، ش��رط س��ازاگر بودن را ندارد (. انتخاب طبیعی، خزانه ژنی را غنی تر نمی کند بلکه فراوانی الل ها در 
خزانه را به س�وی بیش�تر ش�دن الل های سازگار می برد. | گزینۀ )2(: اگر بین دو جمعیت، شارش دوطرفۀ ژن صورت بگیرد، این دو جمعیت به مرور به هم شبیه تر خواهند 
شد ولی انتخاب طبیعی الزامًا سبب افزایش شباهت خزانۀ ژنی دو جمعیت نمی شود. | گزینۀ )3(: رانش ژن که به طور کاماًل تصادفی باعث از بین رفتن برخی افراد جمعیت 

می شود، در جمعیت های کوچک تر اثر بیشتری دارد و می تواند برخی دگره ها را از جمعیت محو کند.
14 گوناگونی دگره ای و نوترکیبی بر اثر چلیپایی ش�دن، س�بب حفظ تنوع در جمعیت می ش�وند که به ترتیب در مراحل متافاز 1 و پروفاز 1 میوز انجام 171

می شوند. در این مراحل قطعًا به سانترومر هر فام تن هسته ای یک رشتۀ دوک از یک سمت در اتصال است.
گزینۀ )1(: نوترکیبی و چلیپایی شدن، جهش نمی باشند. | گزینۀ )2(: در صورتی که الل ها خالص باشند، نوترکیبی ت�أثیری ندارد. | گزینۀ )3(: دقت کنید 

که همۀ رشته های دوک به فام تن های مضاعف متصل نمی شوند.
ناهنجاری های عددی به معنی تغییر در تعداد فام تن ها هستند. یعنی یک کروموزوم به کلی حذف یا تمامًا اضافه می شود. طبیعتًا در این نوع جهش، تغییر طول 181 14

فام تن رخ نمی دهد.
گزینۀ )1(: جهش ه�ای کوچ�ک باع�ث تغیی�ر در ی�ک رم�ز دنا می ش�وند )ن��ه جهش های ب��زرگ(. از ط�رف دیگر لزومی ن�دارد که جه�ش بی معنا 
 باش�د و می توان�د دگرمعن�ا ی�ا خام�وش نیز باش�د. | گزینۀ )2(: در جه�ش واژگونی و نوع�ی از جابه جایی، طول دن�ا تغییر نمی کند. ب�ا توجه به عدم تغییر ط�ول، این نوع 
 جهش ه�ای ب�زرگ معم�واًل در کاریوتی�پ تش�خیص داده نمی ش�وند چ�ون در کاریوتی�پ، توال�ی ژنی بررس�ی نمی ش�وند. مگر آنک��ه ای��ن جهش ها مح��ل س��انرتومر را به 

وضوح تغییر دهند.

 جه�ش جابه جای�ی می تواند به س�ه ص�ورت رخ دهد: یکی اینکه قطعه ای از دنا به کروموزومی غیرهمتا متصل ش�ود، دیگری آنک�ه این قطعه به کروماتید 
خواهرِی خود برود و نوع سوم اینکه از جایی از یک کروماتید جدا شود و به بخش دیگری از همان کروماتید برود. مثاًل از ابتدای آن جدا شده و به انتهای آن متصل 

شود. دقت کنید که اگر طی جابه جایی، تغییر بین دو کروماتید خواهری یک کروموزوم رخ دهد، طول هر کروماتید تغییر می کند.

گزینۀ )3(: تبادل قطعه بین دو کروموزوم در دو نوع جهش بزرگ صورت می گیرد. اگر قطعۀ جدا ش�ده به کروموزوم همتا برود، جهش مضاعف ش�دگی را خواهیم داش�ت 
و اگر این قطعه به یک کروموزوم غیرهمتا متصل شود، نام این جهش، جابه جایی خواهد بود.

همۀ عبارت ها نادرست هستند.191 14
الف انتخ�اب طبیع�ی، الل�ی را پدی��د نمی آورد بلکه با انتخاب دگره های س�ازگار، فراوانی آن ها را در جمعیت افزایش می دهد و این باعث کم رنگ ش�دن 
ب اندام هایی که ساختار متفاوتی دارند اما کار یکسانی  گوناگونی در جمعیت است. پس این گزینه به علت اشاره به ایجاد دگره توسط انتخاب طبیعی نادرست است. | 
را انجام می دهند، نش�ان دهندۀ مس�یرهای مختلف تکاملی برای رس�یدن به یک هدف هس�تند. این اندام ها را س�اختارهای آانلوگ می نامند. خویش�اوندی گونه ها مربوط 
ج س�اختارهای همتا، آنالوگ و وس�تیجیال همگی در ترشیح  به س�اختارهای همتا می باش�د که س�اختار مش�ابهی دارند )نه متفاوت( حتی اگر کار متفاوتی انجام دهند. | 
مقایس��ه ای بررس�ی می شوند ولی سازوکار در مطالعات مولکولی کاماًل متفاوت اس�ت. این مطالعات در کنار تشریح مقایسه ای و سنگواره ها، اطالعات ارزشمندی در رابطه 

د بررس�ی و مقایس�ۀ تش�ریح )آناتومی( جانوران و پی بردن به س�اختارهای وستیجیال، آش�کارکنندۀ برخی ارتباطات بین گونه هاست.  با تغییر گونه ها به ما می دهند. | 
توجه کنید که با ش�واهد در دس�ترس، پی برده اند که مارها از تغییر یافتن سوس�مارها به وجود آمده اند )نه برعکس!(. یعنی این گونه نبوده که مارها پا نداش�ته باش�ند و به 
مرور در نس�ل های بعد پا درآورده باش�ند و تبدیل به سوس�مار ش�ده باشند بلکه سوسمارها طی سالیان دراز و در چندین نس�ل به مرور نیازی به پا نداشته اند و این اندام ها 

در مارها تحلیل رفته است.
شارش ژن اگر به صورت دوسویه انجام شود، به مرور خزانۀ ژنی )ساختار ژنی( دو جمعیت را شبیه یکدیگر می کند. این موضوع ارتباطی به افزایش احتمال بروز 201 13

آمیزش غیرتصادفی ندارد چون در آمیزش غیرتصادفی باید افراد شبیه هم در یک جمعیت زیاد شوند )نادرستی گزینۀ )3((.
گزینۀ )1(: جه�ش ب�ا تولید کردن الل های جدید، منش�أ تنوع اس�ت ولی کاماًل تصادفی بوده و نمی تواند جهت خاصی داش�ته باش�د. در حقیقت، پس از 
 رخ دادن جه�ش، ای�ن انتخاب طبیعی اس�ت که جهت تغییرات را به س�وی س�ازش هدای�ت و چهرۀ جمعیت را دگرگ�ون می کند. | گزینۀ )2(: ران�ش ژن در جمعیت های 
 کوچ�ک تأثی�ر بیش�تری دارد و می توان�د برخ�ی الل ه�ای درون جمعی�ت را به کلی حذف کن�د )مثالً اگ��ر در اثر زلزله یا فوران آتشفش��ان در ی��ک جزیرۀ دور افت��اده، تمام 
 اف��رادی ک��ه ال��ل A گ��روه خونی دارند از بی��ن بروند، بعد از آن دیگر الل A در آن جمعیت وجود نخواهد داش��ت. مگر جهش��ی رخ بدهد یا ش��ارش ژن صورت بگیرد(. | 

گزینۀ )4(: انتخاب طبیعی با انتخاب افراد سازگارتر، جمعیتی از افراد شبیه به هم درست می کند و این باعث می شود که گوناگونی و تفاوت های فردی کم شوند.
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13 نوترکیبی با ایجاد کراسینگ اور، در مرحلۀ پروفاز میوز 1 و آرایش تترادی در وسط یاخته در مرحلۀ متافاز میوز 1 رخ می دهد. در بدن یک مرد سالم 211
و بالغ، اسپرماتوسیت اولیه دارای میوز 1 می باشد. در مرحلۀ پروفاز 1 در نتیجۀ عملکرد آنزیم های تجزیه کننده، غشای هسته و شبکۀ آندوپالسمی تجزیه می شود. 

گزینۀ )1(: در این گزینه ترتیب تقدم و تأخر زمانی به اش�تباه ذکر ش�ده اس�ت. ابتدا کروموزوم های همتا از طول کنار هم قرار می گیرند و سپس به حداکثر 
فش�ردگی می رس�ند. | گزینۀ )2(: اسپرماتوس�یت اولی�ه دارای 46 کروموزوم دوکروماتیدی اس�ت نه 23 کروم�وزوم! | گزینۀ )4(: در مرحلۀ متافاز 1، رش�ته های دوک به 
 س�انترومر کروموزوم ها از قبل متصل بوده اس�ت، نه اینکه تازه بخواهد متصل ش�ود! )اتصال رش��تۀ دوک به س��انترومر کروموزوم در آخر مرحلۀ پروفاز 1 رخ می دهد که وقایعی 

مانند پرومتافاز میتوز دارد.(

14 همۀ موارد به نادرستی بیان شده اند.221
ب طبق متن کتاب درس�ی، تنها  الف دق�ت کنی�د که ی�ک نوکلئوتید تیمین دار، تنها یک حلقۀ ش�ش ضلعی دارد )نه حلقه های ش��ش ضلعی!(. | 
ج  دوپار تیمین در یک رش�تۀ دنا تش�کیل می ش�ود.  فعالیت آنزیم دنابس�پاراز مختل می ش�ود و آنزیم رنابس�پاراز می تواند مانند گذش�ته به فعالیت خود ادامه دهد. | 
 در ای�ن جه�ش، دو نوکلئوتی�د تیمین داری که در یک رش�ته هس�تند ب�ه یکدیگر نزدیک می ش�وند. نوکلئوتیده�ای تیمین دار اص�اًل نمی توانند با یکدیگر مکمل باش�ند! | 

د در این جهش، تعداد نوکلئوتیدها هیچ تغییری نمی کند، بلکه فاصلۀ میان دو نوکلئوتید تیمین دار کاهش می یابد. در نتیجه، نسبت میان نوکلئوتیدهای پیریمیدین دار 
به نوکلئوتیدهای پورین دار با حالت اولیه برابر است.

12 دوپ�ار تیمی�ن را در نظ�ر بگیری�د که با اخت�الل در عملکرد آنزیم دانبس��پاراز همانندس�ازی دنا را با مش�کل مواجه می کند و در نس�ل های بعد، آن 231
کروموزوم، جهش یافته خواهد بود چون شانس انجام ویرایش کم می شود.

گزینۀ )1(: در ای�ن تس�ت ها، لطف�ًا ناهنجاری ه�ای ع��ددی که نوعی جهش بزرگ اس�ت را از یاد نبرید ک�ه در آن ها طول کروموزوم برخ�الف تعداد آن ها، 
تغییر نمی کند. | گزینۀ )3(: خزانۀ ژنی، ش�امل توالی بین ژنی نمی ش�ود. دقت کنید که خزانۀ ژنی فقط مربوط به خود ژن ها یا الل ها می باش�د و برخالف ژنوم، سایر توالی ها 
مث�ل تنظیمی ه�ا را درب�ر نمی گیرد. | گزینۀ )4(: جهش خاموش، رمز یک آمینواس�ید را به رمز دیگری برای همان آمینواس�ید تبدیل می کن�د. در نتیجه در فعالیت عامل 

آزادکننده نقشی ندارد )کوتاه شدن و رسیدن زود هناگم به توالی پایان ترجمه ،در جهش بی معنا رخ می دهد(.
انتخ�اب طبیعی به س�ازش جمعی�ت می انجامد و همچنین از گوناگونی جمعیت می کاهد. البته در مواردی مثل برتری انخالص ها، این نکته رعایت نمی ش�ود. به 241 12

همی�ن دلیل از عبارت »به طور معمول« اس�تفاده کرده ای�م. در حقیقت در حالت برتری ناخالص ها که در مورد بیماری داسی ش�کل در نواحی ماالریاخیز آموختید، انتخاب 
طبیعی سبب حفظ تنوع می شود.

گزینۀ )1(: طی جهش و شارش ژین،  دگره جدید به جمعیت مقصد اضافه می شود که شارش می تواند برخالف بسیاری از جهش ها تأثیر فوری  بر رخ نمود 
جمعیت داش�ته باش�د. | گزینۀ )3(: آمیزش غیرتصادیف،  فراوانی ژن نمودها را برخالف فراوانی نس�بی الل ها تغییر می دهد. این نوع آمیزش، برای مثال در گونه هایی که 
آمیزش جنیس ندارند امکان پذیر نیس�ت. | گزینۀ )4(: تنوع افراد، س�بب بروز انتخاب طبیعی می ش�ود ولی انتخاب طبیعی الل س�ازگار ایجاد نمی کند بلکه الل س�ازگارتر را 

انتخاب می کند و فراوانی نسبی آن را زیاد می کند. 

گونه زایی دگرمیهنی با وقوع رخدادهای زمین شناختی شروع می شود. دقت کنید که هر نوع گونه زایی وقتی کامل می شود که در گونۀ جدید گامت ها ساختار ژنی 251 14
جدیدی ایجاد کنند و به جدایی تولیدمثلی بیانجامد، این نکته در کنکور 99 نیز طرح شده بود.

گزینۀ )1(: گونه زای�ی دگرمیه��ین ب�ا جدایی جغرافیایی ش�روع می ش�ود. طی آن جهش یک�ی از عوامل تغییر دهنده فراوانی الل هاس�ت اما می تواند س�بب 
س�ازش نش�ود. | گزینۀ )2(: گونه زایی هم میهین با خطای تقس�یم یاخته ش�روع می ش�ود. اگر زاده حاصله تعداد مجموعۀ کروموزومی با عدد فرد مثل 3n ،n و … داشته 
 باش�د چون نازا اس�ت با وجود اینکه توانایی میتوز دارد، نمی تواند س�بب ایجاد یک ژنگان جدید ش�ود. ایجاد ژنگان جدید وابس�ته به پدید آمدن یک گونۀ جدید اس�ت. | 
 گزینۀ )3(: در ه�ر دو گونه زای�ی هم میهن�ی و دگرمیهن�ی جدای�ی تولیدمثل�ی وجود دارد ولی فق�ط در گونه زایی دگرمیهنی یک�ی از عوامل تغییر دهن�دۀ خزانۀ ژنی جمعیت 

)شارش ژن( متوقف می شود.
انواع گونه زایی: در این قسمت که آخرین بخش از این فصل می باشد می خواهیم دریابیم که چگونه دو گونۀ مختلف از یک گونه مشتق می گیرند. به طور کلی اگر میان 
افراد یک گونه، جدایی تولیدمثیل رخ دهد، به تدریج خزانۀ ژنی آن ها از هم جدا ش�ده و به س�وی تش�کیل گونۀ جدیدی می روند. جدایی تولیدمثلی، در اثر عواملی ایجاد 

می شود که مانع لقاح و آمیزش بعضی افراد یک گونه با افراد دیگر از همان گونه می شوند.
در طبیع�ت دو ن�وع س�ازوکار گونه زای�ی به صورت دگرمیهنی و هم میهنی وجود دارد که در هر دو مورد ابتدا باید بین اف�راد دو گونه، جدایی تولیدمثیل اتفاق بیفتد تا مانع 
آمیزش بعضی از افراد یک گونه با بعضی دیگر شود. در اثر جدایی تولیدمثلی، ابتدا خزانۀ ژنی دو جمعیت از یکدیگر جدا شده تا احتمال تشکیل گونۀ جدید فراهم شود. 

در ادامه مش�اهده می کنید که اس�اس جدایی تولیدمثلی در گونه زایی دگرمیهین بر پایه جدایی 
جغرافیایی بوده ولی در گونه زایی هم میهین جدایی تولیدمثلی بدون جدایی جغرافیایی رخ می دهد.

در ش�کل روبه رو مش�اهده می کنید که ابتدا در محیط باال یک گونه ماهی وجود داش�ته است. در محیط 
پایین )شکل )الف((، گونه زایی دگرمیهنی با جدایی کامل جغرافیایی و عدم شارش بین آن ها را می بینید که 
دو گونۀ جدید ایجاد شده اند ولی در شکل )ب(، گونه زایی هم میهنی را نشان می دهد که در همان محیط 

اولیه، گونۀ جدیدی از ماهی ها در دو سمت ایجاد شده اند درحالی که شارش ژنی متوقف نشده است. 
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13 دقت کنید که س�ؤال در مورد غالف اطراف ماهیچۀ گردنی اس�ت که از بافت پیوندی می باش�د و فقط تنفس از نوع هوازی دارد. در مورد این بافت 11
عبارات )الف(، )ب( و )د( نادرست هستند.

الف نادرست است. تولید الکتیک اسید که منظور این عبارت است و تجمع آن سبب تحریک گیرندۀ سازش ناپذیر درد می شود، محصول تخمیر است. 
ب نادرس�ت اس�ت. این عبارت در مورد مادۀ نیتروژن داری به نام کرآتین فس�فات  این واکنش در بافت پیوندی دور ماهیچه برخالف ماهیچۀ اس�کلتی رخ نمی دهد. | 
، به طور مشترک از هر دو پروتئین ناقل  FADH2 ج درست است. الکترون های NADH و  اس�ت که فقط در ماهیچه از آن انرژی زایی می ش�ود )نه بافت پیوندی(. | 
 ،NADH د نادرست است. اکسایش بین پمپ ها و پمپ دوم و سوم رد می شوند )منظور از دومین جزء زنجیره ، همان پروتئین ناقل بین پمپ اول و دوم است(. | 

در زنجیرۀ انتقال الکترون رخ می دهد )نه واکنش های اکسایش پیرووات و چرخۀ کربس!(.

+NAD را در زنجیرۀ انتقال الکترون و NADH را در قندکافت، تولید می کند 21 نوع یاخته اهمیتی در پاسخ ندارد. در انسان هر یاختۀ دارای تنفس هوازی، یون  13
که هردوی این مولکول ها دی نوکلئوتید هستند.

گزینۀ )1(: ش�روع واکنش ه�ای زنجی�رۀ انتق�ال الکت�رون برخ�الف قندکاف�ت، ب�ه ATP نیاز ندارن�د چون ان�رژی واکنش ه�ای آن از انتق��ال الکرتون ها 
تأمین می شود. | گزینۀ )2(: قندکافت برخالف زنجیرۀ انتقال الکترون، برای انجام شدن به اکسیژن نیاز ندارد، چون بخش بی هوازی تنفس است ولی در صورتی که کمبود 
+NAD برای ادامۀ قندکافت فراهم نمی ش�ود. |  O2 ب�ه ص�ورت طوالین م��دت ادامه یابد، هر نوع واکنش تنفس�ی در یاختۀ هوازی مختل می ش�ود، چون پ�س از مدتی 
 ATP ساز، در مرحلۀ زنجیرۀ انتقال الکترون و در ارتباط با آن به تولیدATP در اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون صورت نمی گیرد. دقت کنید که کانال ATP گزینۀ )4(: تولید

می پردازد ولی جزئی از این زنجیره نیست و الکترونی را عبور نمی دهد. 
منظور سؤال، خب معلومه که مرحلۀ قندکافته! )چون مرحلۀ اول هر نوع تنفس هوازی یا بی هوازیه!(. در مرحلۀ آخر قندکافت، ضمن تبدیل هر اسید سه کربنی 31 14

دوفسفاته به پیرووات، دو مولکول ATP به عنوان رایج ترین انرژی زیستی یاخته نیز تولید می شود )پیرووات، تنها مادۀ سه کربنۀ بدون فسفات در این زنجیره واکنش ها است(.
گزینۀ )1(: مصرف ATP )نولکئوتید سه فسفاته(، فقط در مرحلۀ اول قندکافت انجام می شود، ولی تولید مادۀ دوفسفاته عالوه بر این مرحله، در واکنش دیگر 
قندکافت برای تولید اس�ید دوفس�فاته نیز صورت می گیرد. | گزینۀ )2(: تولید ADP )نولکئوتید دوفس��فاته(، در مرحلۀ تولید قند فروکتوز دوفس�فاته انجام می شود، ولی تولید 
H )پروتون( همراه NADH و در مرحلۀ تولید اس�ید  + NADH به  عنوان مادۀ دی نوکلئوتیدی در مرحلۀ تولید اس�ید س�ه کربنی صورت می گیرد. | گزینۀ )3(: تش�کیل 

سه کربنی دوفسفاته صورت می گیرد ولی مصرف ADP )نولکئوتید دوفسفاته( یا همان تولید ATP در مرحلۀ آخر با ایجاد پیرووات صورت می گیرد.
فقط مورد )ج( صحیح است. واکنش اکسایش مادۀ شش کربنی، در چرخۀ کربس رخ می دهد. این ماده در اثر ترکیب استیل با مادۀ چهار کربنی ایجاد شده است 41 11

FADH2 ایجاد می شود. و طی اکسایش آن، در کل چرخۀ کربس، سه نوع مادۀ نوکلئوتیدی NADH ،ATP و 
FADH2 )حامل ویژۀ تنفس  ب اکسایش  CO2 رخ می دهد. |  الف در اکسایش پیرووات )محصول نهایی قنداکفت(، تولید استیل پس از تولید 
د اکس�ایش حامل الکترونی تولید ش�ده در قندکافت،  هوازی( در زنجیرۀ انتقال الکترون رخ می دهد )نه چرخۀ کربس که به بازتولید مولکول چهارکربنی می پردازد(. | 
یعنی NADH، در تخمیر برخالف تنفس هوازی به زنجیرۀ انتقال الکترون ارتباطی ندارد )اکسایش NADH در انتهای تنفس هوازی و بی هوازی رخ می دهد(.

CO2 و یک مادۀ چهارکربنی ایجاد می شود.51 در بخش هوازی تنفس، در هر چرخۀ کربس با تجزیۀ یک مادۀ پنج کربنی، یک  14
گزینۀ )1(: بخش هوازی تنفس، فاقد اسید سه کربنی می باشد )این مرحله مربوط به قنداکفت بوده و بی هوازی می باشد(. | گزینۀ )2(: اکسایش کامل هر 
CO2 می انجامد اما اس�تیل یک مولکول دوکربنی اس�ت و اکسایش کامل کربن های آن، طی واکنش هایی به طور غیرمستقیم  پیرووات تا انتهای تنفس، به تولید س�ه عدد 
 FADH2 CO2 ایجاد می شود ولی تولید  در چرخۀ کربس، دو مولکول کربن دی اکس�ید آزاد می کند. | گزینۀ )3(: طی اکس�ایش پیرووات تا تبدیل ش�دن به استیل، یک 

به چشم نمی خورد )در واقع ما از جزئیات چرخۀ کربس اطالعی نداریم ولی مطمئن هستیم که در اکسایش پیرووات این اتفاق نمی افتد(.
در سؤال به کلمۀ مرتبط با زنجیرۀ انتقال الکترون میتوکندری دقت کنید. در بین این 61 12

عوامل که در شکل مشاهده می کنید، دو مولکول کوچک پروتئینی وجود دارد که مسئول انتقال 
شرکت دارند. این دو عامل، همان  FADH2 پروتون نیستند ولی هر دو در انتقال الکترون های 

پروتئین های انتقال دهندۀ الکترون بین پمپ اول و دوم و بین پمپ دوم و سوم هستند. 

کانال ATPس�از، جزئی از زنجیرۀ انتقال الکترون نمی باشد ولی از عواملی 
است که کار آن به مرحلۂ زنجیرۀ انتقال الکترون در میتوکندری و کلروپالست وابسته است. 
وقتی در س�ؤال ذکر می کند که فالن قس�مت از اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون است، کانال 
ATPس�از را نباید به حس�اب بیاورید ولی اگر ذکر کرده بود، »عواملی که با زنجیرۀ انتقال 
الکترون مرتبط هستند یا در آن مرحله هستند«، کانال ATPساز را نیز به حساب می آوریم.

گزینۀ )1(: پمپ ه�ای پروتون�ی دوم و س�وم و پروتئین ناق�ل الکترون بین آن ها، نقش آنزیمی و کاهش انرژی فعال س�ازی ندارند )ولی اکنال ATPس��از 
 ه��م نق��ش انتق��ال پروتون و هم آنزیمی دارد. دقت کنید که پم��پ اول و پروتئین بین پمپ اول و دوم نیز نقش آنزیمی در جدا ک��ردن الکترون از حامل ها دارند(. | 
 گزینۀ )3(: واکن�ش تولی�د آب، فق�ط بع�د از پمپ س��وم انتقال دهندۀ پروتون صورت می گیرد که آن عمل نیز، توس�ط آنزیم دیگری در بس�ترۀ راکیزه صورت می گیرد. | 
گزینۀ )4(: به زنجیرۀ ش�کل باال دقت کنید، دو مولکول وجود دارد که پمپ و کانال پروتونی نیس�تند ولی یکی از آن ها که بین مپپ اول و دوم قرار دارد، وس�ط بخش های 

آب گریز فسفولیپیدهای  غشا می باشد. پروتئینی که بین پمپ دوم و سوم قرار دارد به سرهای آب دوست فسفولیپیدها متصل می باشد.

از ماده به انرژی /فصل پنجم    26پاسخ آزمون
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اکس�ایش کامل پیرووات ش�امل واکنش های تبدیل پیرووات به اس�تیل و بعد تولید اس�تیل کوآنزیم A و س�پس یک چرخۀ کربس می باش�د. در واکنش تبدیل 71 11
FADH2 تولید  آزاد می ش�ود )در مرحلۀ تبدیل پیرووات به اس��تیل کوآنزی��م A، مولکول  H + ، یک NADH و یک CO2 پی�رووات به اس�تیل، ب�ه ازای هر پیرووات، ی�ک

نمی شود. تولید این مولکول فقط در چرخۀ کربس دیده می شود(.

CO2 تا تولید  CO2 در واکنش های مختلف تولید می ش�ود )یک  گزینۀ )2(: از پیرووات تا تش�کیل اولین مولکول چهارکربنی چرخۀ کربس، س�ه مولکول 
اس��تیل و دوتا در چرخۀ کربس!(. | گزینۀ )3(: مصرف کوآنزیم A برای تولید اس�تیل کوآنزیم A و تولید یا باز س�ازی کوآنزیم A در مرحلۀ اول چرخۀ کربس با تولید مادۀ 

شش کربنی همراه می باشد. | گزینۀ )4(: هر واکنش اکسایشی پیرووات در یاختۀ یوکاریوتی، در درون میتوکندری صورت می گیرد.
13 دقت کنید در برخی یاخته های بدن انس�ان مانند گویچه های قرمز، به دلیل فقدان راکیزه، تنفس هوازی رخ نمی دهد پس نمی توان تجزیۀ گلوکز را 81

به طور کامل مشاهده کرد.
گزینۀ )1(: منب�ع اصل�ی ان�رژی بدن، گلوکز اس�ت که ب�ه صورت ذخیره ای در کب�د و ماهیچه وج�ود دارد. | گزینۀ )2(: کورتیزول با تجزی�ۀ پروتئین ها و 

سوءتغذیه با اشکال در جذب مواد، سبب کاهش ایمنی بدن می شود. | گزینۀ )4(: در مورد افزایش نسبت ATP به ADP صحیح است. 
فقط مورد )الف( نادرست است.91 13

ب درست است. تولید ATP و تجزیۀ NADH، هر دو در  الف اندرست است. گلوکز، طی تنفس یاخته ای تجزیه می شود ولی هیدرولیز نمی شود  . | 
ج درست است. مجموعۀ پروتئینی ATPساز در غشای تیالکوئیدها و راکیزه ها، با  بستره یا بخش درون راکیزه و نزدیک سطح داخلی غشای درونی راکیزه صورت می گیرد. | 
انتشار تسهیل شده پروتون ها را از کانال خود عبور می دهد که با این عمل انرژی مورد نیاز برای تشکیل ATP از ADP و گروه فسفات توسط بخش آنزیمی خود را فراهم می کند. 

H نیز تولید 101 + 13 تخمیر الکلی، که سبب ورآمدن خمیر نان هم می شود، مرحلۀ اول آن قندکافت است که طی آن همراه با تولید NADH، دوتا پروتون 
CO2 آزاد می شود و  CO2 همراه با تولید اتانال صورت می گیرد. از طرفی در مراحل تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم A ابتدا  می شود. در مرحلۀ دوم این تخمیر، تولید 

سپس NADH به همراه پروتون ها آزاد می شوند.
CO2 تولید می ش�ود و س�پس در واکن�ش کاهش اتانال )مادۀ دوکربن��ی( به اتانول،  گزینۀ )1(: در تخمی�ر الکل�ی، ابت�دا ضم�ن تبدیل پیرووات به اتانال، 
CO2 تولید نمی شود )فاسد شدن شیر و تولید الکتیک اسید که سبب تحریک گیرندۀ  +NAD باز سازی می شود. | گزینه های )2( و )4(: در تخمیر الکتیکی، مادۀ دوکربنی و

درد می شود، ویژۀ تخمیر الکتیکی است(.

13 عبارت مورد نظر صحیح اس�ت چون تولید ATP از ADP با تولید آب و مصرف انرژی حاصل از مواد مغذی صورت می گیرد. در حالی که تبدیل 111
ATP به ADP همراه با مصرف آب و آزاد شدن انرژی می باشد. از طرفی گزینۀ )3( فقط صحیح است چون یاختۀ استحکامی فوق، که قدرت تنفس دارد، یعنی زنده است 

که فقط می تواند کالنشیم باشد و دیوارۀ نخستین ضخیم دارد )آوند چوبی و اسلکرانشیم مرده اند(.
گزینۀ )1(: تجمع این مواد س�بب مرگ یاخته می ش�ود )نه تولید(. | گزینۀ )2(: این گیاهان، برای تنفس هوازی، س�ازش هایی مثل ش�ش ریشه ها یا پارانشیم 

هوادار دارند. | گزینۀ )4(: خرزهره به طور طبیعی در منطقۀ خشک است و پارانشیم هوادار ندارد )چون هیچ اگه قرار نیست محیط آن پر از آب باشد(.
13 منظور صورت سؤال، راکیزه می باشد. دقت کنید در یک یاختۀ فعال که ترشحات زیادی دارد، راکیزه بیشترین نقش در تولید انرژی را ایفا می کند. 121

راکیزه در طی لقاح تنها از مادر به فرزند به ارث می رسد پس اختالالت راکیزه پدر به فرزندانش منتقل نمی شوند. 
گزینۀ )1(: دقت کنید با توجه به شکل کتاب، راکیزه، چندین دنا )نه یک دنا( در خود دارد. به کلمۀ به طور حمت دقت کنید! | گزینۀ )2(: راکیزه برای انجام 
نقش خود به پروتئین هایی نیاز دارد که ژن س�ازندۀ برخی از آن ها در هس�ته قرار دارند و به وس�یلۀ رناتن های سیتوپالس�می س�اخته می ش�وند. | گزینۀ )4(: راکیزه، دارای 

پروتئین هایی است که در انتقال فعال نیز نقش دارند. به عنوان مثال پیرووات با انتقال فعال وارد راکیزه می شود.
همۀ عبارت ها صحیح  هستند.131 14

الف در زنجی�ره انتق�ال الکت�رون، پروتئین های�ی که نقش پمپ را دارند از عرض غش�ا بزرگ ترند و با صرف انرژی حاصل از عب�ور الکترون ها به انتقال 
ب پروتئین  آب دوست فقط با یک الیۀ فسفولیپیدی در تماس است و در بین پمپ دوم و سوم قرار دارد. این مولکول فقط الکترون عبور می دهد و  H می پردازند. |  +

 ATP س�از مرتبط با زنجیره هس�تند که هیچ کدام از انرژی ATP س�ه عدد پمپ در زنجیره و کانال ، H + ج مولکول های عبور دهنده  H ندارد. |  + نقش�ی در انتقال 
FADH2 هس�تند که الکترون ه�ای NADH به پم�پ اول با اندازه ب�زرگ و الکترون های  د حامل ه�ای الکترون�ی چرخ�ۀ کربس، NADH و  اس�تفاده نمی کنن�د. | 

FADH2 به پروتئین آب گریز با اندازۀ کوچک داده می شوند.
در تنفس یاخته ای، ADP فقط در اولین مرحله یا گام اول قندکافت )به معنی تجزیۀ لگوکز( تولید می گردد. در این مرحله ATP مصرف شده و فروکتوز دوفسفاته 141 14

ایجاد می شود ولی در مرحلۀ دوم تخمیر، ATP تولید و مصرف نمی شود.
گزینۀ )1(: در مرحلۀ تبدیل پیرووات به استیل، که اولین مرحلۀ بخش هوازی تنفس می باشد، همانند مرحلۀ دوم تخمیر الکلی )این تخمیر با تولید الل 
 NADH ،تولید می ش�ود. | گزینۀ )2(: در قندکافت که مرحلۀ اول تنفس هوازی )در نوتروفیل( اس�ت CO2 نوعی مادۀ اعتیادآور می س��ازد(، در تبدیل پیرووات به اتانال، 
+NAD به  عنوان گیرندۀ الکترونی بازسازی می شود )در تنفس هوازی، تولید  )حامل الکترونی( تولید می شود، ولی در مرحلۀ دوم تخمیر الکتیکی برای تولید خیارشور، 
+NAD فق��ط در زنجی��رۀ انتق��ال الکت��رون دیده می ش��ود(. | گزینۀ )3(: در ه�ردو مرحلۀ قندکافت )بخ��ش یکم هر تنفس از جمل��ه تخمیر اللکی( و بخ�ش هوازی تنفس 

CO2 همان تخمیر اللکی است(. )مرحلۀ دوم تنفس هوازی(، تولید NADH و ATP صورت می گیرد )تخمیر تولیدکنندۀ 
O در مادۀ زمینه ای 151 -2 +NAD را باز س�ازی می کند ولی این پمپ نمی تواند س�بب تولید یون های اکس�ید  در زنجیرۀ انتقال الکترون میتوکندری، اولین پمپ،  13

میتوکندری شود. یون های اکسید در زیر مپپ سوم زنجیره و درون بسترۀ راکیزه از اتصال اکسیژن به الکترون ها تشکیل می شوند.
گزینۀ )1(: مولکول پروتئیین کوچک در زنجیرۀ انتقال الکترون که بین پمپ اول و دوم قرار دارد، به س�ر آب دوس�ت مولکول های فس�فولیپید غش�ا متصل 
FADH2 الکترون بگیرد و بازس�ازی FAD را انجام دهد. | گزینۀ )2(: منظور پمپ های زنجیرۀ انتقال الکترون اس�ت که از  نیس�ت. این مولکول می تواند از حامل الکترون 
H در بستره مؤثر باشند. | گزینۀ )4(: آنزیم ATPساز به تولید ATP می پردازد  + H می توانند در کاهش تراکم  + عرض غشا عبور می کنند. این پمپ ها با انتقال فعال 

که همان طور که بارها گفته ایم، از اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون نمی باشد.
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12 فرایندهایی که در یک یاختۀ ماهیچه ای اس�کلتی در انس�ان می توانند منجر به تولید ATP ش�وند عبارت اند از: تولید آن به کمک کرآتین فس�فات، 112161
تنفس هوازی و تخمیر الکتیکی.

 ATP الف نادرس�ت اس�ت. دقت کنید کاهش پیرووات در مادۀ زمینه ای درس�ت اس�ت که جزء تخمیر الکتیکی اس�ت اما این فرایند منجر به تولید
ب نادرست است. آنزیم های پروتئینی  نمی شود! پس این مورد برای هیچ یک صدق نمی کند )دقت کنید که ATP تولید شده در تخمیر، ویژۀ مرحلۀ قنداکفت آن است(. | 
 ،ATP ج نادرست است. مصرف انرژی پس از ساخت در متام فرایندهای تولید انرژی در انسان نقش دارند و همواره برای تولید ATP به مصرف انرژی نیاز دارند. | 
د درس�ت اس�ت. این مورد تنها در تولید ATP در س�طح پیش ماده مثل کرآتین فس�فات یا قندکافت رخ  مربوط به متام فرایندهای تولید ATP اس�ت )نه برخی!(. | 

می دهد ولی در تولید اکسایشی ATP رخ نمی دهد. 
منظ�ور تخمی�ر الکل�ی اس�ت ک�ه ااتانل ب�ه عنوان نوعی م�ادۀ آل�ی دوکربنه، آخری�ن گیرن�دۀ الکترون می باش�د. از طرف�ی در مرحل�ۀ دوم هر ن�وع تخمیری،171 11

+NAD صورت می گیرد ولی ATP تولید نمی شود.  بازسازی 
CO2 تولید نمی ش�ود. | گزینۀ )2(: منظ�ور تخمی�ر الکتیک�ی اس�ت ک�ه پی�رووات س�ه کربنه گیرن�دۀ نهای�ی الکترون اس�ت ک�ه در ای�ن نوع تنف�س 
O2 که نوعی مادۀ معدنی می باشد، گیرندۀ نهایی الکترون است که در مرحلۀ دوم یا بخش هوازی آن، پیرووات ها الکترون از دست یم دهند  گزینۀ )3(: در تنفس هوازی، 

و اکسایش می یابند. | گزینۀ )4(: مادۀ آلی شش کربنه در هیچ نوع تنفیس، آخرین گیرندۀ الکترون نمی باشد.
نکته ای که باید توجه داش�ته باش�ید، این اس�ت که در هر تنفس�ی، مرحلۀ اول، قندکافت اس�ت و تفاوتی نمی کند که تخمیر الکلی باشد یا الکتیکی و یا اصاًل تنفس هوازی. 181 11

به این ترتیب، گزینه های )2( و )4( رد می شوند چون هردو بخش پرسش دربارۀ قندکافت است و نمی توان در مقایسۀ دو چیز یکسان، قید برخالف را استفاده کرد.
گزینۀ )1(: تنها فرآوردۀ فاقد فسفات در سلسله واکنش های قندکافت، پیرووات است که همراه با دو مولکول ATP )نوعی مادۀ فسفات دار( ایجاد می شود. | 
H و NADH در فرآورده هاس�ت ک�ه واکن�ش تولی�د فروکتوز فس�فاته از گلوک�ز، کاًل فاقد آن هاس�ت. |  +  گزینۀ )3(: افزای�ش پروت�ون، در واکن�ش ب�ه معن�ای حض�ور 

گزینه های )2( و )4(: این گزینه ها عالوه بر استفادۀ نادرست از قید برخالف، دربارۀ مرحلۀ دوم تخمیرها هستند که در صورت سؤال قرار نمی گیرد.

12 اگر میزان میوگلوبین یک یاختۀ ماهیچۀ اسکلتی زیاد باشد، به معنای توانایی بیشتر آن در انجام تنفس هوازی است و اگر کمتر باشد، به این معنی 191
است که بیشتر انرژی خود را از مسیر یب هوازی به دست می آورد. در پایان مسیر بی هوازی، ماده ای به نام الکتیک  اسید ایجاد می شود که تجمع آن می تواند سبب ایجاد 

درد شود. به یاد دارید که درد، یک سازوکار حفاظتی ا ست )درستی گزینۀ )2((.

گزینۀ )1(: در تارهای ماهیچه ای کند که میوگلوبین زیادی دارند، پیرووات، کمتر به سمت الکترون گیری و تخمیر می رود و بیشتر الکترون دهی می کند. | 
 گزینۀ )3(: در واکن�ش تولی�د پی�رووات، در ه�ر یاخت�ۀ زنده ای همواره ش�اهد تولید ATP هم هس�تیم )قید اغلب در صورت تس��ت، دلیل نادرس��تی این گزینه اس��ت(. | 
CO2 از پیرووات، اغلب در یاخته های ماهیچۀ اسکلتی با میوگلوبین زیاد رخ می دهد چون نشان  دهندۀ مسیر هوازی است )البته می تواند  گزینۀ )4(: جدا شدن یک مولکول 

بیانگر تخمیر اللکی هم باشد که در ماهیچه های بدن انسان صورت نمی گیرد(.

14 )همۀ موارد مورد انتظار هستند( در صورتی که فشار اسمزی آب در فضای درونی راکیزه کم باشد، یعنی آب زیادی در آن قسمت تولید و تنفس یاخته ای 201
به مقدار زیادی انجام شده است.

ب درست است. در صورت برون رانی  الف درس�ت اس�ت. یاختۀ اصلی در صورتی فعالیت خود را تش�دید می کند که غذا وارد معده ش�ده باش�د. | 
 زیاد آنزیم ها، س�طح غش�ای این یاخته نس�بت به قبل افزایش محسوس�ی پیدا می کند )می دانید که یاخته های اصلی غدد معده مس��ئول اگزوس��یتوز آنزیم ها هس��تند(. | 
د درست اس�ت. در صورت افزایش تنفس  ج درس�ت اس�ت. در صورتی که تنفس به مقدار زیاد صورت بگیرد، اکس�یژن، نس�بت به کمی قبل، کمتر می ش�ود. | 

یاخته ای، ATP که نوعی مادۀ سه فسفاته و نوکلئوتیددار است افزایش می یابد. 
+NAD ش�ود، یعنی پیرووات الکترون گیری کرده و تخمیر الکتیکی رخ داده اس�ت. در قندکافت که مرحلۀ نخسِت تمام 211 هنگامی که پیرووات باعث بازس�ازی  12

تنفس های یاخته ای است، ضمن تولید NADH، اسید دوفسفاته نیز ایجاد می شود )درستی گزینۀ )2((.
CO2 از دس�ت بدهد، یعنی با تنفس هوازی س�روکار داریم و اکس�یژن در نهایت  گزینۀ )1(: در ماهیچه ه�ای ب�دن انس�ان، زمان�ی که پیرووات، مولکول 
الکت�رون گیرن�ده می باش�د. اما گزینۀ مورد نظر دربارۀ تخمیر الکلی )الکترون گیری مادۀ دوکربنه( اس�ت. | گزینۀ )3(: اکس�ایش پیرووات، یعن�ی ورود این ماده به تنفس 
، یعنی تنفس  CO2 FADH2 صورت می گیرد )نه ب��ا مصرف آن(. | گزینۀ )4(: ع�دم تولید  CO2 در چرخ�ۀ کربس و هم�راه با تولید  ه�وازی. آزاد ش�دن دو مولک�ول 

بی هوازی از نوع تخمیر الکتیکی! در این نوع تنفس، دیگر زنجیرۀ انتقال الکترون و در نتیجه، عمِل کانال ATPساز دیده نمی شود.
13 با توجه به ش�کل کتاب درس�ی، هم پمپ ها و هم کانال ATPس�از با انتقال پروتون ها می توانند مقدار پروتون را در دو س�مت غش�ای درونی راکیزه 221

 تغییر دهند. اگر دوباره به ش�کل دقت کنید، هیچ قس�متی از کانال ATPس�از در بین دو غش�ای راکیزه قرار ندارد ولی هر س�ه پمپ آن قدر بزرگ هستند که بخشی از آن 
وارد فضای بین دو غشای راکیزه شده است. 
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H در آنزیم ATPساز کامل در غشای درونی راکیزه قرار دارد ولی  + گزینۀ )1(: درست است. با توجه به شکل مشاهده می کنید که بخش انتقال دهندۀ 
بخش آنزیمی آن کاماًل در بس�ترۀ راکیزه بوده که این محل یعنی بس�تره، محل واکنش های چرخۀ کربس هم می باش�د. | گزینۀ )2(: درست است. برای تشکیل آب، ابتدا 
) مولکول و اتم اکس�یژن با الکترون گیری کاهش یافته و به یون اکس�ید تبدیل می ش�ود و سپس طی واکنش یون اکسید با پروتون ها  )O e O- -+ → 2

2
1 2
2

طی واکنش 

 ATP مقدار ،ADP آب تولید می شود. در کل به این دو مرحله، واکنش تولید آب گفته می شود. | گزینۀ )4(: درست است. با افزایش مصرف ،( )O H H O- ++ →2
22

CO2 در  زیاد می شود و از طرفی با مصرف یون اکسید، آب تولید می شود. پس تمام مطالب در تأیید این است که واکنش های تنفس هوازی در حال انجام است و تولید 
CO2 با آب و تولید بیکربنات زیاد می شود.  بدن زیاد شده است. در این صورت فعالیت آنزیم کربنیک انیدراز در گویچه های قرمز برای ترکیب 

، کاهش می یابد. NAD+ +NAD صورت می گیرد. یعنی قند اکسایش یافته و  در قندکافت، انتقال الکترون از قند سه کربنی به 

زمان خود را بر روی این موضوع نگذارید که یاختۀ خونی با دانه های روشن ریز کدام بود. کافیست بدانید که این یاخته یک گویچۀ سفید است و همۀ گویچه های 231 14
FADH2 در بستره میتوکندری و در مجاورت پروتئین آب گریز زنجیرۀ انتقال الکترون انجام می شود،  سفید خون برخالف گویچه های قرمز، تنفس هوازی دارند. مصرف 

FADH2 به این پروتئین، منجر به کاهش )احیا( پروتئین می شود )هراگه یک مولکول الکترون بگیرد، اکهش یافته است(. بدین صورت که انتقال الکترون های 
گزینۀ )1(: دقت کنید که این واکنش ویژۀ مرحلۀ اول قندکافت بوده که بی هوازی اس�ت ولی س�ؤال در مورد بخش هوازی تنفس اس�ت. | گزینۀ )2(: مادۀ 
CO2 در اکسایش پیرووات و قبل از چرخۀ کربس انجام می شود. | گزینۀ )3(: مصرف NADH و  شش کربنی در تنفس هوازی در چرخۀ کربس تولید می شود اما اولین 

کاهش پیرووات در تنفس بی هوازی از نوع الکتیکی انجام می شود که مورد نظر صورت سؤال نیست.
تنف�س بی هوازی الکتییک، س�بب ترش ش�دن ش�یر می ش�ود ک�ه بخش�ی از آن قندکافت اس�ت. در قندکافت فروکتوز فس�فاته )مونوس��ااکرید(َ و قند س�ه کربنی 241 13

 فس�فاته از مولکول های قندی فس�فات دار هس�تند. همان طور که می دانید طی تبدیل قند س�ه کربنی فس�فاته به اس�ید س�ه کربنی دوفس�فاته، NADH به همراه پروتون 
) تولید می شود. )H +

+NAD در مرحل�ۀ اول آن )قنداکفت( و تولید الکت�ات در مرحلۀ دوم  گزینۀ )1(: واکن�ش بی هوازی الکتییک س�بب تولید خیارش�ور می ش�ود. مص�رف 
CO2 اتانال   آن انجام می ش�ود و این دو عمل بالفاصله پش�ت س�ر هم نیس�ت. | گزینۀ )2(: واکنش بی هوازی الکیل، س�بب ورآمدن خمیر نان می ش�ود که با آزاد ش�دن 
 تولی�د ش�ده و اتان�ال با گرفتن الکترون های NADH به اتانول تبدیل می ش�ود. اتانول الکت�رون نمی گیرد. | گزینۀ )4(: اکس��ایش پیرووات، در تنفس ه��وازی رخ می دهد 

که مورد نظر سؤال نیست.
12 موارد )ج( و )د( عبارت صورت سؤال را به درستی تکمیل می کنند. 251

الف نادرس�ت اس�ت. ماهیچ�ۀ توأم انس�ان یک ماهیچۀ اس�کلتی اس�ت که ش�امل دو نوع ت�ار کند و تند می باش�د. آن دس�ته از تاره�ای ماهیچه ای 
 ک�ه س�رعت از دس�ت دادن انرژی آن ها بیش�تر از س�ایر تارهاس�ت، همان تارهای تند هس�تند. ای�ن تارها، میتوکن�دری کمتر و به تب�ع، DNA حلقوی کمت�ری دارند. | 
ب نادرس�ت اس�ت. آن دس�ته تارهای ماهیچه ای در ماهیچۀ توأم که مقدار رنگدانۀ قرمز )میولگوبین( در آن ها بیش�تر از س�ایر تارهاس�ت، تار کند می باشند. این تارها 
ج درس�ت اس�ت. آن دسته از تارهای ماهیچه ای که مقدار الکترون گیری   بیش�تر تنفس هوازی دارند پس توانایی تولید و مصرف FAD بیش��رتی )نه کمتری( دارند. | 
 پی�رووات )یعن��ی تخمیر الکتیکی( در آن ها بیش�تر از س�ایر تارهاس�ت، همان تار تند هس�تند. تارهای تند با ورزش مقدارش�ان کمتر می ش�ود )با دیدن اف��راد کم تحرک فورًا 
د درس�ت اس�ت. تارهای ماهیچه ای که تولید کربن دی اکس�ید در آن ها بیش�تر از س�ایر تارهاس�ت، همان تار کند   ای��ن م��ورد را رد نکنی��د و عبارت را تا انتها بخوانید(. | 

ماهیچه ای است که برای حرکات استقامتی ویژه شده است.
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به جز عبارت )ج( س�ایر موارد نادرس�ت هس�تند. با توجه به ش�کل فعالیت کتاب درسی، عبارت )ج( 11 13
صحیح می باش�د. نمودار به ما نش�ان می دهد که در هر طول موج مرئی، فتوس�نتز انجام می ش�ود اما میزان آن 
می تواند متفاوت باش�د. با توجه به اینکه در هر طول موجی باکتری مش�اهده می شود، یعنی در این طول موج ها، 

اکسیژن و مواد غذایی تولید شده است. 

الف با توجه به ش�کل، حداکثر اکس�یژن آزاد ش�ده در فتوس�نتز مربوط به طیف آیب و بنفش 
می باش�د )بهت��ر اس��ت با توجه به مت��ن گزینه ها پی ببرید ک��ه تمرکز آن ب��ر روی کدام نمودار اس��ت، مثالً وقتی 
ب دقت کنید اسپیروژیر  صحبت از اکس��یژن می ش��ود، باید حواس خود را معطوف به نمودار مقابل بکنیم(. | 
د با توجه به ش�کل فعالیت کتاب درسی، این مورد نادرست  سزبدیس��ه های نواری دراز دارد )نه س��بزینه!(. | 

می باشد. در واقع طیف قرمز از طول موج های کوتاه تر از 700 شروع شده است اما مطابق نمودار، متوقف شدِن 
ه با توجه به اندازۀ مقیاس 100 میکرومتر  میزان اکسیژن آزاد شده، پس از این طول موج صورت می گیرد. | 
)ش��ل(، قطر هر یاختۀ اس�پیروژیر، از آن کمتر ولی طول هر سبزدیسه از آن بیشتر است )حالت فشرده و مارپیچ 

آن طولی بیش از 100 میکرومتر دارد پس طول اصلی آن قطعاً بیشتر خواهد بود(. 

11 کاروتنوئید ه�ا، قابلی�ت ج�ذب نور هایی با طول موج کمتر از 400 نانومتر را دارند. این رنگیزه ها از طول موج حدود 510 یا 520 نانومتر به بعد قدرت 21
فعالیت ندارند و در نمودار آن را ادامه هم نداده است که حداقل بتوانیم بگوییم نقش کمی دارند.

گزینۀ )2(: در طول موج 400 تا500 نانومتر، کلروفیل b بیشترین جذب را دارد که فقط در آنتن ها یافت 
می شود ولی در مرکز واکنش قرار ندارد )در مرکز واکنش، فقط سبزینه a مشاهده می شود(. | گزینۀ )3(: در طول موج 600 
تا 700 نانومتر، کلروفیل a بیشترین جذب را دارد که در سیانوباکتری ها نیز وجود دارد. از زیست دهم باید به یاد داشته 
 باش�ید که برخی س�یانوباکتری ها می توانند طی همزیس�تی با گیاهان�ی مثل آزوال یا گونرا به تثبیت نیت�روژن بپردازند. | 
گزینۀ )4(: در طول موج 400 تا 500 نانومتر، کمترین جذب حداکثری )کم ارتفاع ترین قله( را کاروتنوئید ها دارند که از 

جمله مواد اپداکسنده می باشند )موادی که خاصیت پاداکسندگی ندارند و شما باید التفات داشته باشید، سبزینه ها هستند(.
C4 هس�تند ک�ه از طریق پالمسودمس، اس�ید چهارکربن�ی را از یاخت�ۀ میانبرگ ب�ه یاخته های غالف آون�دی منتقل می کنن�د و در عوض31 ای�ن گیاه�ان از ن�وع  12

C4 رشد بیشرتی نسبت به سایر گیاهان دارند. اسید سه کربنه از غالف آوندی به میانبرگ می رود. در مناطق گرم و خشک، گیاهان 
C4 دارند. |  گزینۀ )1(: تثبیت کربن در دو مرحلۀ زمانی ش�بانه روز، مخصوص گیاهان CAM اس�ت که در این محیط ها، رش�د کمتری نس�بت به گیاهان 
CO2 با اس�ید س�ه کربنه ترکیب می ش�ود که آنزیم ترکیب کنندۀ آن ها برخالف روبیس�کو، مییل به  C4 و CAM، مولکول  گزینۀ )3(: در اولی�ن تثبی�ت کربن در گیاهان 
 C4 CO2 واکنش می دهد، پس فقط میل ترکیبی به یک گاز تنفسی دارد )نه اگزها!(. | گزینۀ )4(: یاخته های غالف آوندی در گیاهان  اکسیژن ندارد و به طور اختصاصی با 

طی عمل روبیسکو  CO2 CO2 مصرف می شود )نه تولید!( )تولید  به فتوسنتز می پردازند یعنی روبیسکوی آن ها به سمت واکنش کربوکسیالزی می رود که در چرخۀ کالوین 
در تنفس نوری صورت می گیرد که به طور لکی در این گیاهان به ندرت رخ می دهد(. 

منظور گزینه های )1( و )3(، باکتری هوازی و مقصود از دو گزینۀ دیگر اس�پیروژیر می باش�د. اس�پیروژیر در کلروپالست و میتوکندری خود دارای زنجیرۀ انتقال 41 12
الکترون است. در هر دو مورد زنجیرۀ انتقال الکترون در درونی ترین الیۀ غشایی اندامک مشاهده می شود. کلروپالست همانند میتوکندری، اندامکی دوغشایی است.

گزینۀ )1(: دق�ت کنی�د که طبق ش�کل کتاب درس�ی، باکتری های آزمایش برخالف اس�پیروژیر طولی کمتر از 100 میکرومتر دارن�د. | گزینۀ )3(: منظور 
قسمت دوم این گزینه، تخمیر الکتیکی است. دقت کنید که طبق متن کتاب  درسی، این باکتری ها هوازی هستند. | گزینۀ )4(: اسپیروژیر تنها از یک الیه یاخته تشکیل 

شده است نه چندین الیه!
مولکول های قند خروجی از چرخۀ کالوین، دارای س�ه اتم کربن به صورت خطی هس�تند. طبق ش�کل کتاب واضح است که این ترکیبات، دو پیوند اشتراکی میان 51 14

کربن های خود دارند. 
گزینۀ )1(: مولکول ATP، هم در ابتدای چرخۀ کالوین برای تولید قند س�ه کربنی و هم در انتهای چرخه، به منظور تولید 6 مولکول ریبولوزبیس فس�فات 
مصرف می ش�ود. از طرفی ریبولوزبیس فس�فات، قند پنج کربنه اس�ت )نه سه کربنه!(. | گزینۀ )2(: دقت کنید که در نتیجۀ مصرف خود قند سه کربنه )در جهت بازسازی 
ریبولوز فسفات( نیز گروه فسفات آزاد می شود، اما ATP مصرف نشده است )اگر توجه کنید، برای بازسازی ریبولوزبیس فسفات، ده قند سه کربنه فسفاته مصرف می شود که 
جمعاً ده فسفات دارند اما محصول، شش مولکول ریبولوز فسفات است که روی هم، شش فسفات دارند پس چهار گروه فسفات آزاد شده است(. | گزینۀ )3(: این مورد در 

ارتباط با کربن دی اکسید صادق نیست )ریبولوزبیس فسفات، کربن دی اکسید و اکسیژن می توانند در جایاگه فعال این آنزیم قرار بگیرند(.
H با خاصیت آنزیمی ATPساز دارد پس مانند هر آنزیمی، انرژی 61 + فتوسیستم ها بر روی غشای تیالکوئید در کلروپالست قرار دارند که این غشا، پروتئین کانالی  14

فعال سازی واکنش خاص خود را کم می کند )درست است که این آنزیم جزء زنجیرۀ انتقال الکترون نیست ولی در این تست، نیازی نیست که بخشی از زنجیره باشد(. 
H دارد. در این غش�ا، پیرووات ها ب�ا انتقال فعال )مصرف انرژی  + گزینۀ )1(: منظ�ور غش�ای دروین میتوکندری اس�ت که پمپ هایی برای انتقال فعال 
زیس��تی( و به کمک پمپ انتقال دهنده وارد بس�تره می ش�وند. | گزینۀ )2(: دقت کنید که در زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه، پروتئین ناقل الکترون که بین دو پمپ اول قرار 
FADH2 و بازسازی FAD را دارد. | گزینۀ )3(: غشای تیالکوئید، منظور است که پمپ های پروتونی  دارد، پروتونی را عبور نمی دهد ولی با نقش آنزیمی، توانایی اکسایش 

 .)!ATP از انرژی الکرتون ها استفاده می کنند )نه H + آن، برای انتقال 

از انرژی به ماده/فصل ششم    27پاسخ آزمون
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اگر ش�کل 6 فصل 6 دوازدهم را بلد باش�ید، جواب دادن به این س�ؤال آس�ان است. با توجه دقیق به شکل مشاهده می شود که دو پروتئین با اندازه های متفاوت 71 14
NADP برای ایجاد NADPH می باشند.  + که پس از فتوسیستم 1 قرار دارند، در بخش خارجی غشای تیالکوئید بوده و مسئول انتقال الکترون به 

، در این زنجیره، مکانیس�م انتقال فعال دارند )نه انتشار!(. | گزینۀ )2(: منظور، پروتئین  H + گزینۀ )1(: تیالکوئید، فقط یک غش�ا دارد و از طرفی یون های 
پس از پمپ پروتونی در سطح داخلی غشای تیالکوئید است که الکترون ها را به فتوسیستم 1 می دهد )نه 2(. | گزینۀ )3(: تجزیۀ نوری آب با عبور الکترون و خروج آن از 
P680 در فتوسیس�تم 2 صورت می گیرد ولی فتوسیس�تم ها از اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون نیس�تند )راس��تی این س��ؤال مربوط به کنکور 1400 بود و تنها سؤالی بود که در 

بخش تألیفی وجود داشت(. 

C3 چرخۀ کالوین تنها در روز فعال است. )دقت کنید که حتی در گیاهان 81 C4 همانند  C3 می باشد. در گیاهان  C4 و مورد )2(، گیاه  13 مورد )1(، گیاه 
CAM نیز چرخۀ اکلوین در روز انجام می شود.(

، تثبیت کربن، تقسیم بندی مکانی دارد، اما به این نکته دقت داشته باشید که آنزیم روبیسکو در این گیاهان تنها در یاخته های  C4 گزینۀ )1(: در گیاهان 
غالف آوندی فعالیت می کند )نه دو نوع یاخته!( و تثبیت اول کربن در آن ها، بدون آنزیم روبیسکو صورت می گیرد. | گزینۀ )2(: به این نکته توجه داشته باشید که روزنه های 
؟!  C3 C3  برخالف گیاه  آبی همواره باز است، پس لفظ باز شدن برای آن نادرست می باشد. | گزینۀ )4(: این گزینه که از همون اول نیازی به بررسی نداشت. آخه گیاه 

مگه میشه؟ مگه داریم؟
11 منظور فتوسیس��مت 2 اس�ت که اولین ناقل بعد از آن وس�ط دو الیۀ فسفولیپیدی قرار دارد و آب گریز می باشد. این فتوسیستم، کمبود الکترونی خود 91

( جبران می کند. همان طور که می دانید بیشتر حجم خون، پالسما و ادرار را آب تشکیل داده است. O2 را از تجزیۀ نوری مولکول آب )منشأ 
الکترون ه�ای  گزینۀ )2(: فتوسیس�تم 1، 
خ�ود را ب�ه ناقل بعد خود می دهد که فقط به س�طح خارجی 
غش�ای تیالکوئید متص�ل اس�ت. این فتوسیس�تم کمبود 
 الکترون�ی خ�ود را از P680  فتوسیس�تم 2 جب�ران می کند 
(. | گزینۀ )3(: فتوسیستم 2 کمبود الکترون  NADP + )نه 
 .)a خودش را از الکترون های آب جبران می کند )نه لکروفیل
منظور قسمت اول با توجه به شکل فتوسیستم 2 است ولی 
منظور بخش دوم کلروفیل a می باش�د )رنگیزه فتوس��نتزی 
مشترک سیانوباکتری و گیاه(. | گزینۀ )4(: منظور قسمت اول 
این عبارت، فتوسیس�تم 1 اس�ت که قطعًا کمبود الکترونی 
خود را از P680 موجود در مرکز واکنش فتوسیستم 2 جبران 
می کن�د )نه آنتن ه��ا!(. کاًل، از آنتن ه�ا، الکترونی به مرکز 

واکنش منتقل نمی شود.
12 منظور سؤال، باکتری های شیمیوسنتزکننده هستند که برخالف برخی سیانوباکتری ها که با گونرا همزیستی دارند، از نور استفاده ای نمی کنند.101

گزینۀ )1(: یادتون باشه، همواره طی واکنش های تولیدکنندگی، مقداری آب نیز تولید می شود که البته مقدار آن از منبع الکترون واکنش )آب یا هیدروژن سولفید( 
معمواًل کمتر است )یعنی مقدار مصرف آب یا هیدروژن سولفید در فتوسنتز، بیشتر از تولید آب است(.| گزینۀ )3(: شیمیوسنتزکننده ها، از تثبیت کننده های نیتروژن، به شمار نمی آیند 

H الکترون می گیرند که نوعی مادۀ معدنی است.  S2 چون توانایی تغییر نیتروژن مولکولی را ندارند. | گزینۀ )4(: باکتری های فتوسنتزکنندۀ غیراکسیژن زای گوگردی، از 
C4 که تثبیت دومرحله ای 111 C3 تثبیت کربن طی یک مرحله و در روز اتفاق می افتد. در گیاهان  C4 مشترک است. در گیاهان  C3 و  فقط مورد )د( بین گیاهان  11

C4 دو مرحله تثبیت کربن دارند، تثبیت اولیه در شب و بعد تثبیت ثانویه در  دارند هم هر دو تثبیت در روشنایی روز رخ می دهند اما در گیاهان CAM که مانند گیاهان 
C4 هس�تیم. س�اقۀ گوش�تی و پرآب و ترکیبات پلی ساکاریدِی درون  C3 و  روز )چرخۀ اکلوین( رخ می دهد. پس در این س�ؤال به دنبال یک ویژگی مش�ترک بین گیاهان 

واکوئولی، مربوط به گیاهان CAM است و همان طور که در عبارت )د( آمده، گیاهان مدنظر تست، فاقد آن هستند.
CO2 که در موقع نیاز باز می ش��وند( ام�ا روزنه های آبی،  O2 و خ��روج  الف در ش�ب، روزنه ه�ای هوای�ی این گیاهان بس�ته می ش�ود )مگ��ر برای گرفتن 
ج داشتن سبزدیسه و در نتیجه تیالکوئید در یاخته های غالف آوندی، مخصوص  ، تثبیت تک مرحله ای دارند. |  C3 ب گیاهان  قابلیت باز و بسته شدن ندارند. | 

C4 است. گیاهان 
11 تولی�د آمونی�وم در چرخ�ۀ نیتروژن، توس�ط دو ن�وع باکتری انجام می ش�ود: دس�تۀ اول، باکتری ه�ای تثبیت کنن�دۀ نیت�روژن )ریزوبیوم ها و برخی 121

سیانوباکتری ها( هستند که نیتروژن هوا را به آمونیوم تبدیل می کنند. دستۀ دوم، باکتری های آمونیاک ساز هستند که با مواد آلی درون خاک، این ماده را می سازند. هیچ یک 
از این یاخته ها شیمیوسنتزکننده نیستند بلکه خاصیت شیمیوسنتزکنندگی مربوط به باکتری های نیرتات ساز است که در مرحلۀ بعد از تولید آمونیوم فعالیت می کنند.

گزینۀ )2(: همان ط�ور ک�ه گفتیم برخی س�یانوباکتری ها تثبیت نیتروژن می کنند ولی همگی به تثبیت کربن هم می پردازند. | گزینۀ )3(: در زیس�ت دهم 
خواندید که بخیش از نیتروژن تثبیت ش�ده در خاک حاصل عمل باکتری ها می باش�د. | گزینۀ )4(: باکتری های آمونیاک س�از می توانند مواد آلی مورد نیاز خود را از همان 
مواد آلی درون خاک به دست بیاورند و برخی از یاخته های تثبیت کنندۀ نیتروژن نیز می توانند فتوسنتز کنند و نیازی به هر مادۀ آلی ساخته شده توسط گیاه نداشته باشند.

ADP 12 و ATP دو نوکلئوتید به کار رفته در فرایند تنفس یاخته ای هس�تند. همان طور که می دانیم هر دوی این نوکلئوتیدها باز آلی آدنین دارند که 131
دوحلقه ای است. در نوکلئوتیدهایی با باز آلی دوحلقه ای، حلقۀ پنج ضلعی باز پورین به قند )که در اینجا ریبوز است( متصل می شود. 

C3 محس�وب می ش�ود؛ پس چرخ�ۀ کالوین در یاختۀ میانب�رگ آن صورت می گیرد )ن��ه یاخته های  گزینۀ )1(: دق�ت کنی�د ک�ه گیاه رز، جزء گیاهان 
 غ��الف آون��دی!(. | گزینۀ )3(: طب�ق فعالیت کتاب درس�ی، به طور کلی مولکول اکس�یژن س�بب کاهش میزان فعالیت آنزیم روبیس�کو و کاهش فتوس�نتز می ش�ود. | 

گزینۀ )4(: این گزینه در ارتباط با آب و کربن  دی اکسید صحیح است، اما دربارۀ ATP صادق نیست.

C

B

این پروتئین به هر دو الیۀ فسفولیپیدی غشای تیالکوئید متصل است.

NADP H+ ++

ADP P+

آنزیم ATP ساز غشاي تیالکوئید

فتوسیستم 1 فتوسیستم 2
نور

+Hبستره: تراکم کمتر
نور

به چرخۀ
کالوین

ATP

فضاي درون تیالکوئید: 
+Hتراکم بیشتر
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NADPH
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13 در ابت�دا دق�ت کنید که اس�م فصل 5 دوازدهم از ماده به انرژی برای واکنش های تنفس یاخته ای و اس�م فصل 6 از ان��رژی به ماده برای واکنش های 116141
 ATP تولیدکنندگی است. در یاخته های فتوسنتزکننده، از جمله نگهبان روزنه که آرایش شعاعی سلولزها را دارند، هر دو نوع تبدیل دیده می شود. چرخۀ کربس، ایجادکنندۀ

و چرخۀ کالوین، مصرف کنندۀ آن است. در اولین واکنش چرخۀ کالوین، قند پنج کربنی ریبولوزبیس فسفات با کربن دی اکسید ترکیب می شود.
گزینۀ )1(: تبدیل انرژی به ماده طی فتوس��نزت و شیمیوس��نزت روی می دهد که در یاختۀ روپوس�تی کرک دیده نمی ش�ود )گول قسمت دوم را نخورید لطفاً!(. | 
، ماده ای ناپایدار تشکیل می شود که به دو نیم، شکسته خواهد شد ولی توجه داشته باشید که این فرایند در تبدیل انرژی به  CO2 گزینۀ )2(: در چرخۀ کالوین با مصرف 
ماده رخ می دهد )نه ماده به انرژی(. می دانیم که یاختۀ نگهبان روزنه هر دو تبدیل را انجام می دهد. | گزینۀ )4(: نخس�تین بخش تبدیل ماده به انرژی، قندکافت اس�ت 
که طی مرحلۀ اول آن، ATP و گلوکز مصرف می ش�وند و ADP و فروکتوز دوفس�فاته ایجاد می ش�ود که هر دو، موادی دوفس�فاته می باش�ند. اما توجه کنید که در صورت 

س�ؤال به واکنش های چرخه ای اش�اره ش�ده اس�ت که واکنش های قندکافت، فاقد این ویژگی هس�تند و نوعی واکنش های زنجیره ای به حس�اب می آیند.
همۀ موارد نادرست هستند. 151 14

C4 ها در غالف آوندی کلروپالست داشته و می توانند در آن  C4 هستند، اما فقط  C3 و  الف گیاهانی که تثبیت کربن را فقط در روز انجام می دهند، 
C4 دارای جدایی مکانی  C4 و CAM هس�تند و عمل تثبیت کربن فقط در  ب گیاهانی که تثبیت کربن را در دو مرحله انجام می دهند،  ب�ه چرخ�ۀ کالوی�ن بپردازند. | 
 اس�ت، ام�ا دلی�ل نادرس�تی این عبارت این اس�ت ک�ه روبیس��کو جدایی مکان�ی ندارد. تثبی�ت اولیه کربن توس�ط آنزیم ه�ای دیگری غیر از روبیس�کو انجام می ش�ود. | 
 CO2 ج فقط گیاهان CAM، تثبیت کربن را هم در روز و هم در شب انجام می دهند. در شب با تولید اسید چهارکربنی و در روز با تجزیه اسید چهارکربنی و وارد کردن 
 ب�ه چرخ�ۀ کالوی�ن ای�ن کار را انج�ام می دهن�د ولی دقت کنی�د که طی تنف�س و چرخۀ کرب�س آن ها، واکنش ه�ای تبدیل م�واد چهارکربنی ب�ه هم ص�ورت می گیرد. | 
C4 و CAM هس�تند، اما چرخۀ کالوین فقط به تثبیت کربن می پردازد و فرایندی که  د گیاهانی که تثبیت کربن را با آنزیم دیگری غیر از روبیس�کو انجام می دهند، 

C4 انجام می دهد، چرخۀ کالوین نیست. تثبیت اولیه را در گیاهان 
14 اس�تفاده از انرژی حاصل از اکس�ایش مواد معدنی، مخصوص باکتری های شیمیوس��نزتکننده است که بدیهی است که این باکتری ها به دلیل عدم 161

برخورد با نور، آنزیم های فتوس�نتزی مثل روبیس�کو را نداش�ته باش�ند. می دانید که آنزیم روبیسکو طی فعالیت اکس�یژنازی خود، باعث تنفس نوری می شود و با فعالیت 
کربوکسیالزی خود، چرخۀ کالوین را آغاز می کند.

گزینۀ )1(: تثبیت هم زماِن کربن و نیتروژن، در برخی سیانوابکرتی ها دیده می شود. باکتری های موجود در ریشۀ گیاهان پروانه واران همچون یونجه، عدس 
و س�ویا از نوع ریزوبیوم ها هس�تند ولی س�یانوباکتری ها برحسب کتاب درسی مثاًل با اندام های هوایی آزوالو گونرا همزیستی دارند. | گزینۀ )2(:  تبدیل آمونیوم به نیترات 
در باکتری های نیترات س�از که شیمیوس��نزتکننده هس�تند، دیده می شود. این باکتری ها فتوس��نزت ندارند ولی تولیدکننده اند. | گزینۀ )3(: باکتری های غیراکسیژن زا مانند 
H به عنوان منبع الکرتون )نه انرژی!( اس�تفاده می کنند هم رنگیزۀ فتوس�نتزی دارند که ابکرتیوکلروفیل نام دارد. دقت کنید که منبع  S2 باکتری های گوگردی که از 

انرژی این باکتری ها همانند سیانوباکتری ها از نور خورشید می باشد.
طب�ق ش�کل روب�ه رو، آون�د آبک�ش )دارای سیتوپالس��م( نس�بت ب�ه آون�د چوب�ی 171 11

 )فاق��د سیتوپالس��م( از یاخت�ۀ میانب�رگ ن�رده ای فاصلۀ بیش�تری دارد چ�ون در پایی�ن آوند چوبی 
قرار گرفته اند. 

گزینۀ )2(: دق�ت کنی�د ک�ه در نتیج�ۀ مص�رف خ�ود قن�د س�ه کربنه )در جهت 
بازس��ازی ترکیبات آلی دیگر مثل لگوکز یا در برگش��ت قندها به چرخۀ اکلوین( نیز گروه فسفات آزاد 
می ش�ود، اما ATP مصرف نش�ده اس�ت. | گزینۀ )3(: همان طور که از ش�کل واضح اس�ت، تراکم 
روزنه ها در دو طرف یکس�ان نیس�ت. به طور کلی س�طح زیرین برگ روزنه های بیشتری نسبت به 
معمواًل فاقد پهنک و دمبرگ هس�تند  C4 س�طح رویی آن دارد. | گزینۀ )4(: دقت کنید که گیاهان 

چون اغلب تک لپه ای می باشند.

12 گیاهان و آغازیان دو گروه از یوکاریوت ها هس�تند که توانایی تولید مواد آلی از معدنی به کمک نور خورش�ید )فتوس��نتز( در برخی  گونه هایش�ان دیده 181
می شود )گیاهان انلگ فتوسنتز ندارند(. این تست دربارۀ تمام این نوع یوکاریوت ها یعنی همۀ آغازیان است )نه فقط گونه های فتوسنتزکنندۀ آن مثل اسپیروژیر یا اولگنا(.

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. تک یاخته ای اوگلنا را در نظر بگیرید که کلروپالس�ت و تیالکوئید دارد اما می تواند در دوره هایی از زندگی خود که نور وجود 
ندارد، این اندامک را از دس�ت بدهد و با تغذیه از مواد آلی، انرژی مورد نیاز خود را به دس�ت آورد. | گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. در مورد پارامس�ی، دقت کنید که چهار 
 نوع واکوئول غذایی، گوارش�ی، دفعی و انقباضی دارد و چون تک یاخته ای اس�ت فاقد دس�تگاه گردش مواد می باشد )یاد زیست دهم، جانوری و درسنامۀ درختی به خیر!(. | 
گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. قارچ ریش�ه ای در بیش�تر گیاهان، همچون غالفی دور ریش�ه قرار می گیرد. همین جا کافیس�ت دقت کنید که قارچ ها جزء آغازیان نیس�تند 
ولی قس�مت دوم در مورد ذخیرۀ گلیکوژن در قارچ و جانوری مانند هیدر اس�ت. | گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. در این گزینه باید به عامل ماالریا به عنوان آغازی انگل 
تک یاخته ای درون گویچه های قرمز فکر کنید که همانند هر جاندار زنده ای، قطعًا حاوی سوخت وس�از می باش�د و هر 7 ویژگی حیات را در خود دارد )لطفاً فقط به یاد داش��ته 

باشید که ویروس، نوعی انلگ درون یاخته ای است که نوعی جاندار به حساب نمی آید(.

C3 در مقادیر بس�یار 191 ، تثبیت یک اتم کربن را فقط در روز اما در دو یاختۀ مختلف )میانبرگ و غالف آوندی( انجام می دهند که برخالف گیاهان  C4 گیاهان  12
CO2 فتوسنتز مناسبی و به مقدار زیادی دارند )به نمودار )1( در فعالیت )5( این فصل دقت کنید(. کم 

C3 در شرایط گرم و خشک  ها به ندرت وارد تنفس نوری می شوند )گیاه  C4 ، توانایی تثبیت کربن در شب را ندارند اما فقط  C4 C3 و  گزینۀ )1(: گیاهان 
 تنف��س ن��وری زی��ادی دارد(. | گزینۀ )3(: هی�چ گیاه�ی تثبی�ت کربن را فقط در ش�ب ندارد. گیاه�ان CAM، مرحلۀ اول را در ش�ب و مرحل�ۀ دوم را در روز دارند. | 
C3 و CAM یک مرحلۀ تثبیت در روز دارند اما فقط CAM ها ترکیبات پلی ساکاریدی برای ذخیرۀ آب در واکوئول دارند )به آخرین صفحه از فصل 6  گزینۀ )4(: گیاهان 

دهم مراجعه کنید تا نکتۀ واکوئول را دوره کنید!(.
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عبارات )ب( و )ج( صحیح هستند.201 12
الکترون ه�ای  اس�ت.  نادرس�ت  الف 
برانگیختۀ مرک�ز واکنش ها، می توانند از فتوسیس�تم خارج 
ب درست است. طبق  شده و به مدار خود باز نگردند. | 
 ش�کل مقاب�ل، ب�ا عب�ور الکت�رون از فتوسیس�تم 2 به 1، 
H تا فتوسیس�تم 1، الکترون  + در فاصلۀ بین پمپ عبور 
ج درس�ت اس�ت.  از درون تیالکوئی�د نیز می گذرد. | 
پروتئین ه�ای آب دوس�ت تیالکوئید ک�ه در زنجیرۀ انتقال 
الکت�رون هس�تند، همگی بعد از پمپ پروتون�ی قرار دارند 
 )یکی بین پمپ و فتوسیستم 1 و دوتا بعد از فتوسسیستم 1(. | 
د نادرس�ت است. طبق شکل )5( کتاب درسی اگر با 
کنجکاوی نگاه کنیم، متوجه می ش�ویم که برخی از آنتن ها 
می توانند به مرکز واکنش انرژی ندهند ولی واکنش انجام 

شود و الکترون برانگیخته شود.
C3 و CAM، همه فتوسنتز خود را در هر یاختۀ میانربگ انجام می دهند و هیچ کدام تثبیت کربن را به صورت اسید چهارکربنی در روز انجام 211 14 گیاهان 

C4 است که فرایند فتوسنتز آن ها در دو یاخته انجام می شود. نمی دهند. این ویژگی مربوط به گیاهان 
گزینۀ )1(: گیاهان گل دار، یاختۀ همراه دارند که ش�امل دولپه ای و تک لپه ای می باش�ند. گیاهان دولپه ای، غالف آوندی فاقد روبیس�کو دارند ولی از میان 
C4 )با تقسیم بندی ماکنی( هم  گیاهان دولپه، فقط درختی ها کامبیوم دارند. | گزینۀ )2(: منظور بخش اول، واکنش تنفس نوری می باشد که گاهی )به ندرت( در گیاهان 
انجام می شود. | گزینۀ )3(: گیاهان CAM، تثبیت کربن را در اسید چهارکربنی در طول شب انجام می دهند که سبب می شود در آغاز صبح pH پایین تری در عصارۀ برگ 
خود داش�ته باش�ند. این گیاهان در طول روز تنها یک سیس�تم آنزیمی برای تثبیت کربن دارند و آن هم آنزیم روبیس�کو و تثبیت کربن در اسید سه کربنی می باشد )تثبیت 

دیگر آن ها در شب صورت می گیرد(.

( و پم�پ انتقال  دهندۀ الکترون نقش دارد اما فتوسیس�تم 1 فقط در تأمی�ن انرژی پروتئین های 221 H + 11 فتوسیس�تم 2 در تأمی�ن ان�رژی آنزیم ATPس�از )اکنال 
جابه جاکننده الکترون نقش دارد که کانال یا پمپ نیستند.

گزینۀ )2(: فتوسیس�تم 2، از آب و فتوسیس�تم 1، از جزئی از زنجیره که در س�طح داخلی غشای تیالکوئید قرار دارد )پروتئین آخرِ زنجیرۀ انتقال الکترون 
بین فتوسیس��تم ها( الکترون را به طور مس�تقیم )بالفاصله( دریافت می کند )خارج از غش��ا، به معنی خارج از تیالکوئید نیست(. | گزینۀ )3(: پس از فتوسیستم 2، از طریق پمپ 
انتق�ال  دهن�ده و پ�س از فتوسیس�تم 1 از طریق واکنش تولید NADPH، س�بب کاهش تعداد پروتون های بس�تره می ش�وند. | گزینۀ )4(: در آنتن ه�ا و مرکز واکنش هر 

فتوسیستم، به جز رنگیزه، پروتئین وجود دارد که همواره در ساختار دوم و سوم خود دارای پیوند هیدروژنی می باشد.
در فتوسنتز، الکترون های برانگیخته، یا از طریق انتقال انرژی یا از طریق جابه جایی خود )انتقال الکترون(، سبب خروج انرژی حاصل از نور از رنگیزه می شوند. 231 13

، جابه جا و وارد رنگیزه یا مولکول دیگری شود ولی در برخی  NADP + گزینۀ )1(: ممکن است الکترون مثاًل بین فتوسیستم 2 و1 و یا از فتوسیستم 1 به 
مواقع نیز به مدار خود برمی گردد. | گزینۀ )2(: اگر انرژی کافی وجود نداشته باشد، الکترون ها از مدار خود خارج نمی شوند. | گزینۀ )4(: دقت کنید، ممکن است الکترون 

NADP انتقال یابد. + H و  + خارج شده از رنگیزه، به رنگیزه یا مولکول دیگری مثل 
منظور از صورت سؤال، گروه فسفات می باشد. فسفات به راحتی جذب گیاه نمی شود ولی به فراوانی به صورت متصل به ذرات معدنی خاک وجود دارد. 241 13

گزینۀ )1(: منظور، دو فرایند همانندس�ازی و رونویس�ی اس�ت که مقدار فس�فات آزاد یاخته طی آن ها زیاد می ش�ود. | گزینۀ )2(: در مرحلۀ آخر قندکافت، 
 اس�ید دوفس�فاته، ADP و گروه فس�فات به عنوان پیش ماده های فس�فات دار هس�تند و از بین پیرووات و ATP که محصوالت واکنش هس�تند، ATP فس�فات دارد. | 
گزینۀ )4(: در انتهای چرخۀ کالوین، که از قندهای س�ه کربنی یک فس�فاته وارد شده به چرخه، می خواهند قندهای پنج کربنی فسفاته و دوفسفاته را بازسازی کنند، مقداری 

از فسفات ها آزاد می شوند. 
امکان مشاهدۀ موارد )الف( و )ج( وجود ندارد.251 12

الف نادرس�ت اس�ت. دق�ت کنی�د در رنگیزه ه�ای موج�ود در آننت های گیرن�دۀ نور )ک��ه اکروتنوئید آن ها پاداکس��نده اس��ت(، تنه�ا انتقال ان��رژی رخ 
ب درس�ت اس�ت. در تیالکوئید، در زنجیرۀ اول، از طریق پمپ غش�ایی و در زنجیرۀ دوم الکترونی، از طریق واکنش تولید NADPH از غلظت  می دهد )نه الکترون(. | 
ج نادرس�ت اس�ت. ATP توس�ط آنزیم ATPس�از تولید می ش�ود که نه این آنزیم و نه پروتئین تجزیه کنندۀ آب، نوعی مپپ   پروتون های بس�تره کاس�ته می ش�ود. | 
د درس�ت اس�ت. با توجه به شکل کتاب درس�ی، امکان مش�اهده این مورد وجود دارد. در زنجیره الکترونی اول، بعد از فتوسیستم 2 که حاوی  غش�ایی نمی باش�ند. | 
P680 در مرکز واکنش خود اس�ت، یک پروتئین آب گریز در عرض غش�ا قرار دارد که خاصیت پمپی و انتقال فعال مواد را ندارد. این پروتئین اولین عضو زنجیره اس�ت که 

الکترون را دریافت می کند.

NADP H+ ++

ADP P+

آنزیم ATP ساز غشاي تیالکوئید

فتوسیستم 1 فتوسیستم 2
نور

+Hبستره: تراکم کمتر
نور

به چرخۀ
کالوین

ATP

فضاي درون تیالکوئید: 
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11 فقط مورد )ج( نادرست است. خیلی راحته! همواره قسمت اول هر نوع تنفس یاخته ای، واکنش های قندکافت است که در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم 11
) C H O O ADP+ + +6 12 6 26 CO فسفات  H O ATP→ + +2 26 6 صورت می گیرند )نادرستی ج( )فرمول تنفس هوازی: 

O2 و فس��فات( و مواد آیل تولید شده )ATP( با یکدیگر  الف درس�ت اس�ت. با توجه به معادله واکنش تنفس هوازی، انواع مواد معدین مصرف ش�ده )
CO2 و ATP محصوالت کربن دار هستند که  ب درس�ت اس�ت. تنفس یاخته هوازی را به طور معمول تنفس یاخته ای می نامند که در این تنفس  متفاوت می باش�ند. | 
د درست است. در تنفس یاخته ای، ATP تولید می شود که در حفظ هریک  مثاًل مورد استفادۀ آنزیم هایی مثل کربنیک انیدراز و پمپ سدیم پتاسیم قرار  می گیرند. | 

از هفت ویژگی جانداران نقش دارد زیرا فرایندهای یاخته ای بدون وجود این نوکلئوتید پرانرژی میسر نمی شوند.
C4 و CAM هستند. این گیاهان، در محیط خشک، با بستن روزنه های هوایی خود، احتمال خروج آب از 21  ، C3 14 منظور گزینۀ )4(، گیاهان مختلف 

آن ها را کم می کنند و تعرق کاهش می یابد. از طریف دقت کنید که روزنۂ آیب در هر زماین ابز یم ابش��د و باز بودن آن به عوامل محیطی بس�تگی ندارد.
گزینۀ )1(: منظور، گیاهان CAM است که می توانند واکنش های مستقل از نور فتوسنزت را در روز انجام دهند )چرخۀ اکلوین هر گیاهی در روز انجام می شود(. | 
C4 اس�ت که در مرکز واکنش فتوسیس�تم های خود، فقط یک نوع رنگیزه به نام کلروفیل a دارد )نه رنگیزه ها(. | گزینۀ )3(: منظور، تثبیت کربِن مولکول  گزینۀ )2(: منظور، گیاه 

C4 و CAM می باشد که در این گیاهان، این کربن در اولین مرحلۀ تثبیت، در یک اسید چهارکربنی )نه قند!( تثبیت می شود. CO2 در گیاهان 
13 ابتدا توجه کنید که کرک های روپوس�تی، قدرت فتوس�نتز و در نتیجه چرخۀ کالوین ندارند )پس گزینۀ )1(، َپر!(. از طرفی دقت کنید که پیرووات 31

 FADH2 CO2 به همراه  طی واکنش های زنجیره ای قندکافت تولید می ش�ود )نه واکنش های چرخه ای!( ) گزینۀ )2(، َپر! (. در آخر دقت کنید که در چرخۀ کربس، 
و NADH تولید می ش�ود. در این چرخه مولکول های ش�ش کربنی، پنج کربنی و چهار کربنی نیز تولید می ش�وند )نه س��ه کربنی!( )درستی گزینۀ )3( و نادرستی گزینۀ )4(( 

CO2 در تخمیر اللکی نیز نوعی فرایند چرخه ای نمی باشد (. )تولید 
14 همۀ موارد دربارۀ بعیض س�یانوباکتری ها )باکتری های دارای لکروفیل a( نادرس�ت هس�تند )در این س��ؤاالت باید به قید مطرح شده در متن 41

سؤال خیلی دقت کنید!(.

CO2 می باش�ند )در رابطه با بخش دوم گزینه هم بدانید که گیاه  الف نادرس�ت اس�ت. همۂ س�یانوباکتری ها، با فتوس�نتز، قادر به تثبیت کربِن مولکول 
ب نادرست است. بعیض از سیانوباکتری ها، با تبدیل نیتروژن آزاد به آمونیوم به تثبیت نیتروژن می پردازند ولی همۂ  سس، انلگ می باشد و توانایی فتوسنتز ندارد(. | 
ج نادرست است. سیانوباکتری ها با ریشۀ گیاهان پروانه واران همزیستی ندارند چون به نور محتاجند. این گیاهان  ریزوبیوم ها این ویژگی را دارند )نه برخی از آن ها(. | 
د نادرست است. این ویژگی، یعنی ترجمه از روی رنای پیک در حال ساخت در همۀ پروکاریوت ها وجود دارد )نه بعضی از آن ها!(. با ریزوبیوم ها همزیستی دارند. | 

12 زیر روپوست برگ، یاخته های میانربگ قرار دارند که عالوه بر فتوسنتز، تنفس یاخته ای هوازی هم انجام می دهند. پس مانند همۀ یاخته های هوازی، 51
استیل برای ورود به چرخۀ کربس ابتدا باید به همراه NADH و طی اکسایش پیرووات درون راکیزه تولید شود.

گزینۀ )1(: مولکول NADPH، وقتی تشکیل شد، یعنی دیگه الکترون و پروتون های مورد نیاز را گرفته است و باید فقط آن ها را برای چرخۀ کالوین حمالی کند! 

FADH2 برای اکسایش خود، الکترون های خود را به ناقل  است که باید الکترون گیری کند!( | گزینۀ )3(:  NADP + )در انتهای زنجیرۀ انتقال الکترون تیالکوئیدی، این 
C4 و CAM، تثبیت  پروتئینی بین پمپ اول و دوم غشای درونی راکیزه می دهد، در حالی که NADH، به پمپ اول این زنجیره، الکترون دهی می کند. | گزینۀ )4(: در گیاهان 
و اس�ید س�ه کربنی صورت می گیرد. پس در اولین تثبیت با مولکول ریبولوزبیس فس�فات کاری ندارد )دقت کنید که سؤال در مورد گیاه CAM است  CO2 اولیۀ کربن با ترکیب 

.)! C3 نه گیاهان عادی 

61 ATP اس�ت، یاختۀ غالف آوندی، س�ه ن�وع زنجیرۀ انتقال الکت�رون دارد. یک زنجیره در میتوکندری و برای س�اخت C4 13 در ذرت، ک�ه ی�ک گیاه 
H دارد که این محصوالت برای استفاده در واکنش های مستقل  + اکسایش�ی و دو زنجیرۀ دیگر در کلروپالس�ت برای به دس�ت آوردن ATP نوری و NADPH به همراه 

از نور فتوسنتز به کار می روند. 
گزینۀ )1(: نادرست است. زنجیرۀ الکترونی بین دو فتوسیستم 2 و 1 و زنجیرۀ راکیزه، پمپ پروتونی دارند. در میتوکندری، سه نوع پمپ پروتونی و در زنجیرۀ 

NADP است. دقت کنید  + انتقال الکترون بین فتوسیستم ها، یک نوع پمپ مشاهده می شود. پس تنها زنجیرۀ الکترونی فاقد پمپ پروتونی، زنجیرۀ بین فتوسیستم 1 و 
NADP جزئی از مولکول های زنجیرۀ انتقال الکترون نمی باش�ند. )قبالً این نکته س��ؤال کنکور بوده است.( | گزینۀ )2(: نادرست است. هم در غشای  + که فتوسیس�تم ها و 
درونی میتوکندری و هم در غش�ای تیالکوئید )البته در زنجیرۀ انتقال الکترون اول آن(، پروتئین هایی را می بینیم که کاماًل در بخش آب گریز و فقط در تماس با اس�یدهای 
 چرب فس�فولیپیدهای غش�ایی قرار دارند. از طرفی در زنجیرۀ انتقال الکترون بین دو فتوسیس�تم تیالکوئید، فقط یک پمپ پروتونی می بینیم )پس تعدادی پمپ ندارد(. | 
گزینۀ )3(: درست است. قبل از بررسی این گزینه یک نکته مهم را گوشزد کنم: همیشه مواظب تفاوت بین انقل )حامل( الکرتون و گیرندۀ الکرتون ابشید. در ابتدای زنجیرۀ 

+NAD ایجاد می ش�ود که یک گیرندۀ الکترون اس�ت و در انتهای زنجیرۀ دوم انتقال الکترون تیالکوئید، NADPH ایجاد می ش�ود که یک حامل  انتقال الکترون راکیزه، 
الکترون است. در این زنجیره )زنجیرۀ دوم تیالکوئید( دو پروتئین دیده می شوند که هر دو در بستره و متصل به گروه های فسفات یا بخش آب دوست غشا قرار دارند. دقت 
 کنی�د ک�ه ای�ن دو پروتئی�ن ب�ه س�طح خارج�ی غش�ای تیالکوئید متص�ل هس�تند و ان�دازۀ متف�اوت دارند ک�ه اولی�ن پروتئین آن کوچ�ک و آخ�ری بزرگ تر اس�ت. | 
H از بستره(  + H از بستره(، زنجیرۀ انتقال الکترون میتوکندری با پمپ پروتونی )با خروج  + گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیس�تم ها )با خروج 

(، همگی تراکم یون هیدروژن بسترۀ اندامک مربوطه را کاهش می دهند. از طرفی، در  NADP + H به  + و زنجیرۀ دوم انتقال الکترون در غشای تیالکوئیدی )با اتصال 
راکیزه، تولید آب را شاهد هستیم اما در زنجیره های مذکور در تیالکوئید، اولی با تأثیر در تولید ATP، سبب تولید مولکول آب می شود ولی دومین زنجیره تیالکوئیدی که 

بعد از فتوسیستم 1 است، به تولید آب نمی پردازد.

دورۀ فصل پنجم و ششم 28پاسخ آزمون
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13 موارد )الف(، )ب( و )ج( عبارت مذکور را به نادرستی تکمیل می کنند. در ماهیچه های اسکلیت، پس از ایجاد پیرووات، دو اتفاق ممکن است برای 71
2 الکترون دهی، اکس�ایش یافتن و تجزیۀ کامل یا مس�یر هوازی. ماهیچه ای که بیشتر  1 الکترون گیری، کاهش یافتن و یا تجزیۀ ناقص در مس�یر بی هوازی،   آن بیفتد: 

انرژی خود را از مسیر اول به دست بیاورد، تار تند )یا سفید( و تاری که بیشتر انرژی خود را از مسیر دوم به دست بیاورد، تار کند )یا قرمز( نام دارد.
الف  نادرس�ت اس�ت. ماهیچ�ۀ بن�دارۀ داخلی میزراه، منظور اس�ت ک�ه از نوع ص��اف بوده و تح�ت کنترل اعصاب خودمختار اس�ت ک�ه نمی تواند از 
ب نادرس�ت اس�ت. منظور ماهیچۀ اس�کلتی دوس�ر بازو اس�ت و با توجه به  مس�یر بی هوازی انرژی زایی کند )در این ماهیچه، تار ماهیچه ای تند دیده نمی ش��ود(. | 
 توضیحات قبلی، این تار ماهیچه ای، نوعی تار کند بوده که این تارها مقدار زیادی رنگدانۀ میوگلوبین دارند. این رنگدانۀ قرمز ش�بیه هموگلوبین )نه میولگوبین( اس�ت. | 
ج نادرس�ت اس�ت. منظور ماهیچۀ اسکلتی دیافراگم است که الکترون دهِی بیش�تر پیرووات های آن، به این معناست که تار کند هستند که این تارها نسبت به تارهای 
د درست است. منظور ماهیچۀ اسکلتی و شکمی است که  تند، دیرتر انرژی خود را از دست می دهند. منظور از الکترون دهی پیرووات ها، واکنش تنفس هوازی است. | 

تار های سفید آن بیشتر واکنش های کاهشی را انجام می دهند. این تارها مسئول انجام انقباضات سریع می باشند.
14 تولی�د م�واد آل�ی مورد نیاز از مواد معدنی، در جانداران تولیدکننده )فتوس��نتزکننده ها و شیمیوس��نتزکننده ها( انجام می ش�ود. از بین ای�ن جانداران، همۀ 81

شیمیوسنتزکنندگان و فتوسنتزکنندگان پروکاریوتی، فاقد سبزدیسه هستند. یعنی کل تولیدکنندگان پروکاریویت مدنظر این تست هستند و ما می دانیم که در پروکاریوت ها 
دنای اصلی به فسفولیپیدهای )بیشترین مولکول ها( غشای یاخته متصل است.

C4 و CAM اتفاق می افتد که هیچ یک پروکاریوتی نیستند. | گزینۀ )2(: دربارۀ پروکاریوت های فتوسنتزکننده  گزینۀ )1(: تثبیت CO2 در دو مرحله، در گیاهان 
صحیح است اما شیمیوسنتزکننده ها را دربر نمی گیرد. | گزینۀ )3(: این گزینه هم برعکس گزینۀ قبلی، فقط شیمیوسنتزکننده ها را مدنظر قرار داده است و فتوسنتزکننده های 

پروکاریوتی در این مجموعه قرار نمی گیرند. شیمیوسنتزکننده ها با انرژی حاصل از اکسایش مواد معدنی و فتوسنتزکننده ها با انرژی نور خورشید، غذاسازی می کنند.
، اغلب از نوع دولپه ای می باشند. در گزینۀ )2( دقت 91 C3 ، از نوع تک لپه هستند و گیاهان  C4 12 با توجه به متن و شکل کتاب درسی، اغلب گیاهان 

کنید که در تک لپه ای ها که برخالف دولپه ای ها، در مرکز برش عرضی ریش�ۀ خود، آوند ندارند، غالف آوندی می تواند کلروپالس�ت دار باش�د اما توجه داش�ته باش�ید که 
تثبیت اولیه کربن )تولید اسید چهارکربنی( در یاخته های میانبرگ و تثبیت نهایی کربن )چرخۀ اکلوین( در یاخته های غالف آوندی انجام می شود.

گزینۀ )1(: دولپه ای ها که دستجات آوندی آن ها در ساقه بر روی یک دایره قرار گرفته است، در میانبرگ خود یاخته های نرده ای دارند که در آن ها با مصرف 
CO2 ترکیب ش�ش کربنی دو فس�فاته ایجاد می ش�ود. | گزینۀ )3(: گیاهی که در دانۀ رس�یدۀ خود، ذخیره ای با هسته های 6n کروموزومی دارد، یا  ریبولوزبیس فس�فات و 
گیاهی دولپه اس�ت که عدد کروموزومی یاخته های لپه های آن، 6n اس�ت یا گیاه تک لپه ای اس�ت که ذخیرۀ غذایی دانۀ رس�یدۀ آن، آندوسپرم آن است و یاخته های پیکر 
گیاه، 4n هستند )تک لپه ای ها و دولپه ای ها هر دو در میانبرگ خود، یاخته های پارانشیم اسفنجی دارند(. | گزینۀ )4(: میانبرگ گیاهان تک لپه ای، تمامًا اسنفجی است و 
نیز معمواًل از این گروه هستند )به وجود غالف آوندی لکروپالست دار در شل کتاب دقت کنید(، در حالی که تثبیت اولیه کربن در میانبرگ و تثبیت نهایی کربن  C4 گیاهان 

در غالف آوندی آن ها انجام می شود پس دو فراینِد تثبیت کربن آن ها، تقسیم بندی مکاین دارند.
14 همۀ عبارت ها صحیح  هستند.101

الف در چرخۀ کالوین، در دو مرحله ATP مصرف می ش�ود. یکی در تبدیل اس�ید س�ه کربنی به قند س�ه کربنی و دیگری در تبدیل ریبولوز فس�فات به 
ب قندهای سه کربنی فسفاته، در قندکافت و چرخۀ کالوین تولید می شوند که در هیچ کدام، گیرندۀ  ریبولوزبیس فسفات که در هردو مورد، قند فسفاته تولید می شود. | 

الکترونی مصرف نمی شود. 

در چرخۀ کالوین، مصرف NADPH انجام می شود که نوعی حامل الکترون است )نه گیرندۀ الکترون!(. 

د مادۀ پنج کربنی، در چرخۀ کربس و چرخۀ کالوین تولید می ش�ود )دقت کنید  H بس�تره را افزایش داده و اندکی از pH آن می کاهد. |  + ج هر آنزیم ATP س�از، 
تنفس نوری مورد نظر سؤال نیست(. 

مولکولی است 111 FADH2 13 در یاختۀ یوکاریوتی محل تبدیل فرایند ماده به انرژی، میتوکندری و محل تبدیل فرایند انرژی به ماده، کلروپالست است. 
که الکترون های خود را فقط از چرخۀ کربس دریافت کرده است ولی در الکترون گیری پیرووات و اتانال یعنی در واکنش های تخمیری شرکت نمی کند. در دو فرایند تخمیر، 

.) FADH2 NADH، الکترون های خود را به پیرووات یا اتانال داده و باعث کاهش یا همان الکترون گیری آن ها با کم شدن عدد اکسایش می شود )نه 

گزینۀ )1(: در میتوکن�دری، پم�پ اول اس�ت که الکترون های خ�ود را فقط از NADH )حام��ل الکترونی محصول قنداکفت( دریاف�ت می کند و در دریافت 
FADH2 و انتق�ال آن نق�ش ندارد چون این ناق�ل الکترون، الکترون های خود را به جزء دوم زنجیره می دهد. | گزینۀ )2(: در کلروپالس�ت، کلروفیل a مرکز  الکترون ه�ای 
FADH2 که محصول چرخۀ کربس هستند، نقش ندارد. |   واکنش فتوسیستم 2، الکترون های حاصل از تجزیۀ آب را دریافت می کند و در انتقال الکترون های NADH و 

گزینۀ )4(: در کلروپالست، پروتئین آب دوسِت بعد از فتوسیستم 1، الکترون ها را از این فتوسیستم دریافت می کند و به دلیل آب دوست بودن، در عرض غشا قرار ندارد.
14 منظور س�ؤال یاخته های غیرنگهبان اطراف آن می باش�د که فتوس�نتزکننده نیس�تند ولی برحس�ب ش�کل کتاب فصل 6 دهم از نگهبان های روزنه 121

بزرگ ترند. در مرحلۀ آخر قندکافت، با مصرف اسید های فسفاته، ATP تولید می شود که از پیوستن فسفات و ADP، مولکول ATP و آب تولید می شود.
گزینۀ )1(: دق�ت کنی�د ک�ه در یاخت�ۀ مورد نظ�ر، به دلیل ع�دم وجود کلروپالس�ت، تولید ATP ن�وری و فرایندهای مرب�وط به آن انج�ام نمی گیرد. | 
گزینۀ )2(: دقت کنید که تولید ATP در سطح پیش ماده از کرآتین فسفات در ماهیچه های اسکلتی انجام می شود )نه یاختۀ گیاهی!(. | گزینۀ )ATP :)3 اکسایشی با ورود 

H به بستره میتوکندری و افزایش غلظت آن در بستره تولید می شود. +

12 در چرخۀ کالوین، از مصرف قند سه کربنی تا تولید ریبولوزبیس فسفات، ATP مصرف و ADP و فسفات تولید می شوند، اما در بخش آنزیمی کانال 131
ATPساز تیالکوئید، ADP و فسفات مصرف و ATP تولید می شود.

CO2 در چرخۀ کالوین مصرف می شوند اما فقط کمبود  , « تولید می شوند که از این ها، ATP و  ,ATP NADH FADH CO2 2 گزینۀ )1(: در چرخۀ کربس، 
FADH2 تولید  ، چرخۀ کربس می باش�د که در آن حامل های الکترونی NADH و  CO2 ، س�بب باز ش�دن روزنه های هوایی می ش�ود. | گزینۀ )3(: چرخۀ تولیدکنندۀ  CO2
FADH2 در مجاورت پروتئین آب گریز است. | گزینۀ )4(: چرخۀ مصرف کننده ATP، چرخۀ کالوین است و  می شوند. اکسایش NADH در مجاورت پمپ اول و اکسایش 

+NADP وارد چرخۀ کالوین نمی شود بلکه در انتهای زنجیرۀ انتقال الکترون تیالکوئیدی، به NADPH تبدیل می شود. NADP است.  + ترکیب گیرندۀ الکترونی آن 
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CO2 تولید می شود. 141 12 تنفس در گیاهان، ش�امل انواع هوازی، الکلی، الکتیکی و نوری اس�ت. در بین این ها، در تنفس نوری ATP تولید نمی ش�ود اما 

)دقت کنید که تنفس نوری، نوعی تنفس یاخته ای به حساب نمی آید و ATP تولید نمی کند.(
CO2 عالوه بر تنفس هوازی، در نوع بی هوازی تخمیر الکلی و تنفس نوری انجام می ش�ود اما در تنفس نوری، ATP تولید نمی ش�ود. |  گزینۀ )1(: تولید 

+NAD باز سازی می شود اما فقط در تنفس هوازی، FAD مصرف می شود. | گزینۀ )4(: در تنفس الکتیکی،  گزینۀ )3(: در تنفس هوازی، بی هوازی های الکلی و الکتیکی، 
مادۀ دوکربنی تولید نمی ش�ود. در تخمیر الکتیکی، پیرووات کاهش می یابد نه اکس�ایش. )یادآوری: در تنفس نوری مولکول دوکربنه وجود دارد و در تنفس هوازی هم 

استیل تولید می شود که دوکربنه است؛ در تخمیر اللکی هم که هم اتانال و هم اتانول دوکربنه اند.(

منظور سؤال، موادی مثل الکل و عواملی مثل نقص ژنی می باشد که همگی احتمال ایجاد رادیکال آزاد و حملۀ آن ها به مولکول های زیستی و تخریب آن ها را زیاد می کنند. 151 13
گزینۀ )1(: در ای�ن ن�کات، فق�ط نق�ص ژنی، س�بب ایجاد پروتئین معیوب می ش�ود. | گزینۀ )2(: الکل، س�رعت تش�کیل رادیکال آزاد را فقط از اکس�یژن 

)نه انواعی( زیاد می کند. | گزینۀ )4(: این عوامل، اختاللی در تولید پیرووات ایجاد نمی کنند، چون محل اثرشان، راکیزه است. 
در یک یاختۀ ماهیچه ای اس�کلتی مثاًل در یاختۀ ماهیچه ای س�رینی، ATP می تواند از کرآتین فس�فات، تنفس هوازی و تنفس الکتیکی به دست آید که در تمامی 161 12

این روش ها، آنزیم های پروتئینی دارای نقش می باش�ند. س�ایر عبارات در رابطه با تولید ATP از کرآتین فس�فات نادرست می باشد. همچنین در رابطه با گزینۀ )3( بدانید 
که پیرووات، هم زمان با ایجاد ATP ایجاد می شود و یک مادۀ دفعی نیست، بلکه در تخمیر الکتیکی، باید به الکتیک اسید تبدیل شود.

12 تنها مورد )ب( صحیح می باشد. یاختۀ نگهبان روزنه، می تواند به روش تنفس هوازی، تخمیر الکلی، تخمیر الکتیکی انرژی مورد نیاز خود را به دست 171
آورد. )دقت کنید که در تنفس نوری ATP تولید نمی شود و ATP نوری را نیز حساب نمی کنیم چون در سؤال بحث تنفس کرده است.(

ب درست است. ADP در چرخۀ کالوین تولید  الف نادرست است. دقت کنید، تخمیر به طور کامل در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم صورت می گیرد. | 
ج نادرست است. در رابطه با تخمیر الکتیکی  می ش�ود و جزء فرآورده های آن می باش�د. در تمامی روش های گفته ش�ده، ADP مصرف ش�ده و ATP تولید می شود. | 
د نادرست است. دقت کنید در تمامی این روش ها ADP به ATP تبدیل می شود، پس تعداد  CO2 از پیرووات، طی آن رخ نمی دهد. |  نادرست می باشد چون تولید 

نوکلئوتیدهای آزاد یاخته اثبت می ماند و فقط تعداد فسفات آن عوض می شود.
قسمت اول، در مرحله ای از قندکافت، با تولید NADH )مولکول غیراسیدی دوفسفاته( صورت می گیرد که این اتفاق زودتر از تولید پیرووات که ترکیبی اسیدی 181 14

و فاقد فسفات است انجام می شود. تولید پیرووات ها در مرحلۀ آخر واکنش رخ می دهد.
ADP یا NADH(، در دو مرحلۀ آخر قندکافت رخ می دهد ولی کاهش تعداد فسفات های آزاد یاخته،  گزینۀ )1(: مصرف ترکیبی دوفسفاته و نیتروژن دار )

، پس از شکستن پیوند بین کربن های فروکتوز و برای دوفسفاته کردن قندهای  NAD+ در حین تولید اسید دوفسفاته از قند تک فسفاته رخ می دهد. | گزینۀ )2(: مصرف 
) رخ نمی دهد، بلکه تنها تولید  )NADH حاصل رخ می دهد. | گزینۀ )3(: قند سه کربنی فسفاته، منظور سؤال می باشد اما دقت کنید در قندکافت مرصف حامل الکترون 

این ماده را می توان مشاهده کرد.
14 منظور از صورت سؤال، آنزیم ATP ساز و پمپ اول زنجیرۀ انتقال الکترون می باشد که آنزیم، ورود یون ها را به بستره انجام می دهد و پمپ، سبب 191

+NAD در بس�تره می ش�ود. دقت کنید که پمپ اول زنجیره، به طور مستقیم نمی تواند سبب تولید آب در یاخته شود، اما واکنش های  H و  + ورود یا بازس�ازی یون های 
مربوط به زیر پمپ آخر زنجیره و آنزیم نهایی ATP ساز، با تولید آب می توانند سبب افزایش میزان آب یاخته شوند.

گزینۀ )1(: پمپ ها در خالف جهت و آنزیم ATP ساز در جهت شیب غلظت، پروتون ها را جابه جا می کنند. | گزینۀ )2(: هر دو مورد مدنظر سؤال، پروتئیین 

+NAD از NADH به عنوان مادۀ  می باش�ند و در س�اختار س�وم خود دارای انواع پیوندهای یونی، هیدروژنی و کوواالنسی می باش�ند. | گزینۀ )3(: پمپ اول سبب تولید 
دی نوکلئوتیدی می شود و آنزیم ATP ساز نیز سبب تولید ATP از ADP )دو نوع نولکئوتید آزاد( می شود )پس همۀ آن ها این اکر را می کنند )نه بیشتر آن ها!((.

موارد )ج( و )د( وجه اشتراک این دو فرایند منی ابشند.201 )پیرووات(12 C NAD C++ →3 2 CO, )استیل(  NADH H ++ +2 واکنش اکسایش پیرووات: 
 H +  ، NADH ، ATP ، CO2 واکنش اکسایش گروه استیل  یعنی واکنش چرخۀ کربس  

FADH2 تولید می شود.  و 
الف در هر دو فرایند، شکس�ته ش�دن پیوند کربن - کربن و کاهش تعداد کربن طی واکنش )ها( مش�اهده می ش�ود که به تولید کربن دی اکس�ید می انجامد. | 
ب دقت کنید در اکسایش پیرووات، NADH که نوعی مادۀ نوکلئوتیددار با قدرت حمل انرژی می باشد، تولید می شود. در چرخۀ کربس هم که انواع و اقسام مولکول های حامل 
د واکنش های چرخه ای، فقط  CO22 آزاد می شود(. |  ج دقت کنید در اکسایش پیرووات، یک کربن )نه تعدادی!( آزاد می شود )ولی در چرخۀ کربس  انرژی ایجاد می شوند. | 

مربوط به چرخۀ کربس و اکسایش استیل کوآنزیم A می باشد و اکسایش پیرووات، واکنش چرخه ای نیست.
طول موج های نور مرئی بین 400 تا 700 نانومتر می باش�د که در یک س�ر طیف، نور بنفش و در سمت 211 13

دیگر، نور قرمز با طول موج باال )700( و انرژی کمتر وجود دارد. بیشترین قدرت جذب هر نوع رنگیزه سبزینه 
O2 در این میانه  b ، a و کاروتنوئیده�ا در س�مت طول موج ه�ای 400 تا 500 نانومتر صورت می گی�رد. تولید 
O2 تولیدی نیز در بین طول موج های 500 تا  بیش�تر از سایر طول موج ها می باش�د و کمترین مقدار فتوسنتز و 
600 نانومتر می باشد. )در شل روبه رو می توانید میزان فتوسنتز زیاد را در دو محدودۀ طول 400 تا 500 و 600 تا 700 

نانومتر مشاهده کنید.(

گزینۀ )1(: با توجه به شکل، در طول موج های 400 تا 500 و 600 تا 700 نانومتر، شدت فتوسنتز 
O2 بیش�تر می باش�د. | گزینۀ )2(: با توجه به ش�کل، در طول موج های 400 تا 500 نانومتر، هر سه نوع  و تولید 
رنگیزه در حداکثر جذب خود در ناحیه مرئی قرار دارند. | گزینۀ )4(: کاروتنوئیدها، حاوی قدرت پاداکس�ندگی 
می باشند که در طول موج های 400 تا 500 نانومتر، حداکثر جذب را دارند ولی از طول موج 500 نانومتر به باال، 

قدرت جذب آن ها تقریبًا از بین می رود.
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12 عب�ارات )ال�ف( و )د( نادرس�ت می باش�ند. ترکیب�ات آلی دوفس�فاته ک�ه در اولین مرحل�ۀ قندکافت تولی�د می ش�وند، ADP، فروکتوز دوفس��فاته و 221
اسید دوفسفاته یم ابشند.

 ATP و هم فروکتوز دو فسفاته و هم اسید دوفسفاته در تولید ADP ب درست است. هم الف نادرست است. در رابطه با ADP نادرست می باشد. | 
ج درست است. دقت کنید ADP دو فسفاته می باشد، بنابراین نمی تواند  نقش دارند. )فروکتوز نهایتاً انرژی را تأمین خواهد کرد و ADP هم بخشی از مواد اولیه را.( | 
د نادرست است. در رابطه با ADP نادرست می باشد زیرا نه شش کربن دارد )براساس بیشتر بدانید، هفت کربنه است(  در س�اختار نوکلئیک اس�یدها مش�اهده شود. | 

و نه ساختارش خطی است.
در روند تخمیر الکتیکی، مولکول الکتات که نوعی مولکول سه کربنی است، تولید می شود. در فرایند تخمیر الکتیکی، کربن دی اکسید تولید نمی شود. 231 11

+NAD در پی مصرف مولکول NADH صورت می گیرد. در تخمیر الکتیکی،  گزینۀ )2(: در هر دو روش تخمیر )الکتیکی و اللکی( و تنفس هوازی، تولید 
مولکول دوکربنی تولید نمی شود، اما در تخمیر الکلی مولکول دوکربنی تولید می شود. | گزینۀ )3(: تخمیر الکلی، در ورآمدن خمیر نان توسط قارچ مخمر، نقش مهمی دارد 
 که طی آن با مصرف اتانال )مولکول دو کربنه(، اتانول تولید می ش�ود. | گزینۀ )4(: تخمیر الکتیکی، در یاخته های ماهیچه ای بدن انس�ان مش�اهده می ش�ود. الکتیک اس�ید 

نوعی مادۀ شیمیایی است که سبب تحریک گیرندۀ درد می شود.
12 موارد )الف( و )د( درست هستند. منظور از صورت سؤال، کربن  مونواکسید می باشد که هم با اثر بر زنجیرۀ انتقال الکترون و هم با اتصال به هموگلوبین 241

سبب کاهش تنفس یاخته ای می شود. 
الف درست است. نیکوتین، نوعی ماده است که گیاه تنباکو در دفاع شیمیایی تولید می کند. این ماده در سیگار وجود دارد. سیگار از منابع تولید کربن 
ب نادرست است. سیانید )نه کربن مونواکسید!( به طور ویژه با مهار آخرین واکنش مربوط به انتقال الکترون ها به اکسیژن سبب توقف تنفس هوازی  مونواکسید است. | 
ج نادرست است. دقت کنید کربن مونواکسید،  O2 دچار اشکال می شود. |  می شود ولی در مورد کربن مونواکسید کتاب فقط اشاره کرده است که انتقال الکترون به 
د درست است.کربن مونواکسید، با کاهش ظرفیت اکسیژن خون، سبب افزایش ترشح اریتروپویتین  به هموگلوبین درون رگ متصل می شود )نه میولگوبین ماهیچه!(. | 

از کبد می شود. این هورمون با برون رانی ترشح شده و به ATP نیاز دارد و همچنین دقت کنید قطور ترین اندام شکمی کبد است.
مرکز واکنش فتوسیستم، دارای مولکول های سبزینه )a( است )نه اکروتنوئید!(. 251 14

گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. سامانۀ تبدیل انرژی )فتوسیستم(، شامل رنگیزه های فتوس�نتزی به همراه انواع پروتئین در غشای تیالکوئید می باشد. از طرفی 
 غش�ای تیالکوئی�د بی�ن بس�تره و فضای درون تیالکوئید قرار دارد. | گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. هر آنت�ن گیرندۀ نور، دارای رنگیزه های متفاوت اس�ت )نه یکس��ان!(. | 
گزینۀ )3(: درست است. فتوسیستم های 1 و 2 با پروتئین های ناقل الکترون به هم مرتبط هستند که این پروتئین ها می توانند الکترون بگیرند )اکهش( یا اینکه الکترون 

از دست بدهند )اکسایش(. 
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فقط مورد )د( صحیح اس�ت. آنزیم دفاعی باکتری )برش دهنده( و آنزیم تش�کیل دهندۀ پیوند اش�تراکی )لیاگز( به ترتیب در مراحل )1( و )2( و شوک الکتریکی 11 14
در مرحلۀ )3( مورد استفاده قرار می گیرند.

الف پس از اس�تفاده از لیگاز، ابتدا دنای نوترکیب را با روش هایی مثل ش�وک الکتریکی وارد میزبان کرده و س�پس از پادزیس�ت اس�تفاده می کنند. این 
ب دقت کنید همانندس�ازی دیس�ک ها مس�تقل از همانندسازی فام تن اصیل اس�ت اما به کمک عوامل آنزیمی میزبان انجام می شود. |   عمل بالفاصله رخ نمی دهد. | 

ج در مهندسی ژنتیک، هیچ گونه تغییری در ژن داده نمی شود، در صورت تغییر در ژن، حرف از مهندیس پروتئین به میان می آید.

13 منظور سؤال، پالمسین طبیعی در پالسما می باشد.21
گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. پالسمین، نقش آنزیمی و کاهش انرژی فعال سازی دارد ولی اینترفرون فاقد نقش آنزیمی است. | گزینۀ )2(: نادرست است. 
 پایداری پالسمین طبیعی، در پالسما بسیار کوتاه است. | گزینۀ )3(: درست است. پالسمین و اینترفرون تولید شده در مهندسی پروتئین، پایداری بیشتری از نوع عادی دارند. | 

گزینۀ )4(: نادرست است. پالسمین و اینترفرون، هر دو با تغییر کوچک در ژن سازنده و به روش مهندسی پروتئین ایجاد شده اند.

13 نوزاد کرمی شکل حشرۀ مزاحم پنبه، با خوردن باکتری ها یا گیاهان مقاوم که از طریق همسانه سازی ژن تغییر کرده اند، سم غیرفعال را وارد بدن خود 31
کرده و آن را در لولۀ گوارش ضمن تجزیه کردن به س�م فعال تبدیل می کند. این س�م س�بب نابودی این حشره )جانور دارای لوله های ته بسته تنفسی نایدیسی( می شود 

و دیگر فرصت ورود به درون غوزۀ نارس پنبه را پیدا نمی کند. 
گزینۀ )1(: ای�ن باکتری ه�ای خاک�زی )جان��دار فاق��د قدرت پیرایش(، س�م غیرفعال ترش�ح می کنن�د که بع�د از ورود به بدن حش�ره )جان��دار دارای لوله های 
 مالپیگی ته باز در اطراف روده( فعال می ش�ود و آن را از بین می برد. | گزینۀ )2(: در مهندس�ی ژنتیک، ژن مربوط به س�م را از ژنوم ابکرتی )نه از حش��ره که دارای قرنیه متعدد اس��ت( 
جدا کرده و به گیاه )جاندار تولید کننده( انتقال می دهند. | گزینۀ )4(: دقت کنید که آنزیم های اختصاصی حشره، سبب شکسته شدن پیش سم و کوتاه شدن اندازۀ سم فعال 

آن نسبت به پیش سم می شوند. 
در روش مهندسی ژنتیک )که ژنی را تغییر نمی دهیم(، می توانیم با انتقال ژن به یاختۀ تخم دام ها، دامی ایجاد کنیم که قادر به تولید پروتئین انسانی باشد.41 13

گزینۀ )1(: اینترفرون�ی ک�ه با مهندس�ی پروتئین )با تغییر در ژن( ایجاد می ش�ود، فعالیتی مش��ابه ن�وع عادی دارد ولی پایدارتر اس�ت. | گزینۀ )2(: تولید 
انس�ولین، با مهندس�ی ژنتیک است ولی پالس�مین جدید با کارایی باالتر را با مهندسی پروتئین ایجاد می کنند )نه مهندس��ی ژنتیک!(. در مهندسی ژنتیک، ویژگی های مواد 

تغییر نمی کند. | گزینۀ )4(: در مهندسی پروتئین برای تولید پالسمین یا آمیالز، فقط یک پروتئین جدید ایجاد می شود )نه یک بافت یا اندام جدید!(.
س�ه عبارت نادرس�ت )الف(، )ب( و )ج( وجود دارد که با س��ه مرحلۀ مورد نظر پس از ایجاد ش�رایطی برای عدم تکثیر ویروس در ژن درمانی برابر است. منظور  51 12

اولیۀ سؤال، اینترفرون تولید شده با روش مهندسی ژنتیک است که پیوندهای نادرست داشته است و فعالیت کم دارد. در مهندسی ژنتیک، پس از برش دناها باید توسط 
لیگاز، 4 پیوند اشتراکی از نوع فسفودی استر ایجاد کرد )درستی د(.

ب نادرست است. پس از جدایی یاخته ها دیگر به لیگاز در مرحلۀ  الف نادرست است. تغییر در رمز وراثتی ویژۀ مهندسی پروتئین است )نه ژنتیک(. | 
ج نادرست است. ایجاد منفذ، در اثر شوک الکتریکی یا  آخر نیاز نداریم. فقط هلیکاز و دنابسپاراز باید فعالیت کنند تا دنای نوترکیب بیشتری در یاخته ساخته شود. | 

گرمایی در دیوارۀ باکتری صورت می گیرد )یعنی برخالف گفتۀ سؤال، این دو اتفاق در یک مرحله روی می دهند(.
 در مورد گزینه ها به ترتیب: گزینۀ )1(، بیانگر دو پیوند، گزینۀ )2(، سه مرحله، گزینۀ )3(، یک آمینواسید و گزینۀ )4(، بیانگر چهار مرحله می باشد. 

طبق ش�کل کتاب  درس�ی این گزینه صحیح اس�ت. در این روش، ژنوم یاخته با ژنوم تغییر کردۀ ویروس )ناقل ژنی( در محیط آزمایشگاهی ترکیب می شود. در 61 14
نتیجۀ این ترکیب یاخته های فرد بیمار دچار تغییرات ژنتیکی می شوند و می توانند آنزیم مدنظر را تولید کنند.

گزینۀ )1(: دق�ت کنی�د ک�ه طبق ش�کل کتاب درس�ی، ب�رای عدم تکثی�ر ویروس ها )ناق��ل ژنی( قس�متی از ژنوم تک رش�ته ای آن را ب�رش می زنند. | 
گزینۀ )2(: اواًل دقت کنید که جاسازی ژن مطلوب در ویروس ها در خارج یاخته های لنفوسیت رخ می دهد و ثانیًا اینکه این جاسازی در محیط آزمایشگاهی صورت می گیرد 
)نه بدن انس��ان!(. | گزینۀ )3(: اگرچه تولید آنزیم در بدن فرد بیمار رخ می دهد، اما به این نکته دقت کنید که تولید آنزیم در این فرد دائمی نیس�ت و نیاز به تزریق 

متناوب لنفوسیت های مهندسی شده دارد.
در توالی تشخیص آنزیم های برش دهنده، نوکلئوتیدهای قرینه در دو رشته با جهت های مختلف، دارای بازهای آلی مکمل 71 11

هم می باشند. ابتدا باید توالی تشخیص را کامل کنید که به صورت مقابل می باشد.
 نوکلئوتید )4(، در دنا حاوی قند دئوکسی ریبوز می باشد و دئوکسی ریبونوکلئوتید سیتوزین دار است.

 در مورد گزینۀ )4( دقت کنید که یک حلقه برای قند دئوکسی ریبوز و دو حلقه برای باز آلی پورین آن وجود دارد.
همۀ عبارت ها نادرست می باشند.81 14

الف تح�ول کش�اورزی ب�ا دس�تگاه های پیش�رفته و نوی�ن بود )نه ب��ا زیس��ت فناوری!(. همچنین به رابط�ۀ علت معلول�ی در این بخ�ش از متن کتاب 
ب تولید گیاهان مقاوم به آفت، س�بب   دق�ت کنی�د. اس�تفاده از کودهای ش�یمیایی و کمک گرفت�ن از ماش�ین ها از نتایج این تحول بود )ن��ه از مس��بب های آن(. | 
ج دقت کنید که حش�ره می تواند از گیاهان مق�اوم تغذیه کند اما بع�د از خوردن آن، آس�یب می بیند و نمی تواند   کاه��ش اس�تفاده از آفت کش ه�ا ش�د )نه توق��ف!(. | 

د دقت کنید ک�ه گیاهان مقاوم به علف کش ها توس�ط دس�تکاری ژنتیکی و علم زیس�ت فناوری تولید ش�دند )ن��ه گیاهان مقاوم   وارد غ�وزه ش�ود )ش��ل کت��اب(. | 
به علف های هرز!(.

فناوری های نوین زیستی/فصل هفتم    29پاسخ آزمون
دوازدهم
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14 آنزیم ه�ای برش دهن�ده می توانن�د پیوند فسفودی اس�تر بین نوکلئوتیدها را بش�کنند اما رنابس�پاراز برخالف دنابس�پاراز قابلیت ویرای�ش و توانایی 91
 شکس�تن پیون�د فسفودی اس�تری بی�ن نوکلئوتیده�ا را ن�دارد. )آنزیم ه��ای دنابس��پاراز در ویرای��ش و برش دهن��ده ژنی در مهندس��ی ژنتی��ک، فقط فسفودی اس��تر را 
می ش��کنند ولی در ادامه پیوند هیدروژنی نیز بدون کمک آنزیم شکس��ته می ش��ود )مثل دندان لقی که راحت از لثه خودبه خود جدا ش��ود.( ولی هلیاکز و رنابس��پاراز خود مس��تقیماً در 

شکستن پیوند هیدروژنی مؤثرند.(

گزینۀ )1(: درست است. همواره هر انتهای چسبنده، باید حداقل دو نوع نوکلئوتید با بازهای آلی مکمل از دو طرف داشته باشد. | گزینۀ )2(: درست است. 
آنزیم های برش دهنده، مربوط به باکتری ها می باشند. ژنوم باکتری ها فاقد توالی های اگزون و اینترون می باشند. | گزینۀ )3(: درست است. آنزیم های برش دهنده مانند 

هر آنزیم دیگری تا جایی فعالند که جایگاه فعال آن ها توسط پیش ماده اشباع شود و سپس مقدار فعالیت آن ها ثابت می ماند. 
11 بدن در مقابل داروهایی که با مهندس�ی ژنتیک تولید ش�ده اند، واکنش متقابل نشان نمی دهد. یعنی نسبت به آن ها تحمل ایمین دارد. فرآورده هایی 101

که از منابع غیرانسانی تأمین می شوند )مثل استفاده از انسولین لوزالمعدۀ اگو برای کنترل دیابت انسان(، گاهی واکنش دستگاه ایمنی انسان را برمی انگیزند. 
گزینۀ )2(: در مهندسی ژنتیک برخالف مهندسی پروتئین، نوع ژن و پروتئین نهایی تغییر نمی کند. | گزینۀ )3(: در مهندسی ژنتیک، ژن را تغییر نمی دهیم. | 

گزینۀ )4(: ایجاد پاسخ ایمنی مخصوص داروهایی است که از منابع غیرانسانی تولید شده اند.

11 دست ورزی ژنتیکی جانداران، ابتدا با ابکرتی ها آغاز شد. باکتری ها اندامک درونی غشادار از جمله سبزدیسه و تیالکوئید ندارند ولی برخی از آن ها 111
در چشمه های آب گرم، به طور طبیعی آمیالز مقاوم به گرما دارند. 

گزینۀ )2(: چون کتاب درس�ی نقش آنزیمی را برای رنای خاصی عنوان نکرده اس�ت، پس متأس�فانه می توان آن را به هر رنایی نس�بت داد )درحالی که از 
نظ��ر علم��ی فقط رنای رناتنی، نقش آنزیمی دارد(. همان طور که می دانید تغییر رناها که نقش آنزیمی دارند، در حین یا پس از رونویس�ی، در یاخته های یوکاریوتی دیده 
می ش�ود )نه باکتری ها که پرواکریوت هس��تند(. همچنین توجه داش�ته باش�ید فرایند حذف رونوش�ت اینترون ها پیرایش نام دارد )نه ویرایش!(. قس�مت دوم این عبارت، 
 صحیح اس�ت چون در صورت بیان ژن، یعنی همواره رونویس�ی انجام ش�ده است و آن را با تنظیم بیان که می تواند سبب افزایش یا کاهش محصول شود، اشتباه نگیرید. | 
گزینۀ )3(: ه�ر دو ویژگ�ی در مورد قارچ های مخمر اس�ت که هم دیس�ک دارن�د و هم در تخمیر الکلی به تولی�د خمیر نان می پردازن�د. | گزینۀ )4(: تغییر طول عمر رنا و 
پروتئین، از ویژگی های هر دو نوع جانداران پروکاریوتی و یوکاریوتی است. در قسمت دوم دقت کنید که چرخۀ کالوین فقط در روز و طی واکنش  فتوسنزتی رخ می دهد و 

شیمیوسنتزکننده ها با اینکه توانایی تولید مواد آلی و تثبیت کربن دارند، ولی چرخۀ کالوین ندارند. 
14 یاخته ه�ای م�وروال ک�ه هیچ تمای�زی نیافته اند، درون ج�دار لقاحی در لولۀ رحم مادر قرار دارند )ش��ل فص��ل 7 یازدهم( و می توانند منش�أ تمام 121

یاخته های بدن و پرده های جنیین باشند. در مقایسه با یاخته های موروال، یاخته های تودۀ درونی بالستوسیست، اندکی تمایز یافته اند، درون جدار لقاحی نیستند و در رحم 
ایجاد ش�ده اند. یاخته های بنیادی تودۀ درونی آن که تروفوبالس�ت در اطراف آن ها اس�ت، فقط می توانند بافت های جنیین را بس�ازند اما توانایی ساخت پرده های جنینی را 
ندارند چون این پرده ها توسط تروفوبالست ساخته می شوند. از طرفی یاخته های تروفوبالست به دلیل تمایز نسبِی خود، نمی توانند بافت های بدن جنین را به وجود بیاورند. 
دقت کنید که یاخته های جنینی می توانند فقط برای خود جنین هورمون تولید کنند ولی پردۀ کوریون هم می تواند با تولید هورمون HCG آن را وارد خون مادر کند تا جسم 
زرد مادر را تا مدتی فعال نگه دارد )فصل 7 یازدهم گفتار 3(. پس خالصه اینکه علت رد این گزینه این است که تودۀ درونی بالستوسیست قادر به تولید پردۀ کوریون و 

هورمون HCG نمی باشد. 
گزینۀ )1(: کام�اًل براس�اس متن کتاب درس�ت اس�ت. دقت کنید که بافت های مختلف بدن ب�رای ترمیم و جایگزینی یاخته های از بی�ن رفته، نیاز به این 
یاخته های بنیادی دارند. | گزینۀ )2(: یاخته های بنیادی برای بقای خود نیاز دارند تا یاخته هایی مشابه خود را هم در کنار یاخته های تمایزیافته بسازند. مثاًل اگر یاخته های 
میلوئیدی این توانایی را نداش�تند پس از مدتی همۀ آن ها به یاخته های خونی مختلف تبدیل می ش�دند و دیگر یاختۀ جدید تولید نمی ش�د. | گزینۀ )3(: در متن کتاب ذکر 
ش�ده اس�ت که یاخته های بنیادی کبد، می توانند پس از تکثیر و تمایز به یاخته های کبدی یا مجاری صفراوی تبدیل ش�وند. در ش�کل 10 فصل 2 دهم مشاهده می کنید که 

این مجاری مقدار کمی در سمت کوچکی از کبد قرار دارند که در بخش چپ حفرۀ شکمی می باشد ولی بیشتر در سمت راست شکم است.
13 در مهندسی ژنتیک، پالزمیدهای نوترکیب را در مجاورت باکتری ها قرار می دهیم که وارد آن ها شوند، تعداد کمی از این باکتری ها این پالزمیدها را 131

جذب می کنند و در نتیجه در مرحلۀ بعد )جداسازی یاخته های تراژنی(، به محیط کشت، پادزیست افزوده می شود. طبق شکل 6 فصل 7 دوازدهم تعداد باکتری هایی 
که ژن مقاومت در برابر پادزیس�ت را ندارند، زیاد اس�ت و پس از اضافه کردن پادزیس�ت، از بین خواهند رفت. در این فصل آموختید که برخی از ژن های پالزمیدها که 

مقاومت به آنتی بیوتیک )پادزیست( دارند، آن ها را به مواد غیرکشنده یا قابل استفاده باکتری ها تبدیل می کنند )درستی گزینۀ )3((.
گزینۀ )1(: لیگاز، آنزیمی است که قطعۀ دنای مدنظر را به دو انتهای چسبنده ناقل ژنی یم چسباند. دقت کنید که برقراری این عمل پیوند فسفودی اسرت، 
باید تش�کیل ش�ود. البته به یاد دارید که این پیوند برای تش�کیل دنا و رنا نیز کاربرد دارد ولی در این فعالیت ها، نوکلئوتید جدید دو فس�فات از دس�ت می داد و با فسفات 
باقی مان�دۀ خ�ود ب�ه گروه هیدروکس�یل آخرین نوکلئوتید موجود در رش�تۀ در حال س�اخت وصل می ش�ود در حالی که در عمل لی�گاز دو قطعه دارای تع�دادی نوکلئوتید 

تک فسفاته به هم وصل می شوند. 

آنزیم لیگاز در مرحلۀ تشکیل دنای نوترکیب استفاده می شود اما خاصیت شکستن پیوند و عمل هیدرولیز ندارد.

 گزینۀ )2(: هلیکاز از آنزیم های مرتبط با همانندس�ازی اس�ت که مارپیچ دنا را با شکس�تن پیوندهای هیدروژنی باز می کند. پس باکتری های جذب کنندۀ دنای نوترکیب،
 ب�ه س�اخت دن�ای نوترکیب و تقس�یم خود می پردازند و از این آنزیم اس�تفاده می کنن�د. اما ورود پالزمید ب�ه باکتری در مرحلۀ وارد ک��ردن دانی نوترکیب ب��ه یاختۂ میزابن 
 ص�ورت می گی�رد ک�ه برای آن ش�وک الکتریکی ی�ا حرارتی به همراه مواد ش�یمیایی مورد نی�از اس�ت. | گزینۀ )4(: همان طور که به ی�اد دارید آنزی�م برش دهندۀ ژن، در 
 س�امانۀ دفاع�ی باکتری ه�ا )مثل عامل ک��زاز( کاربرد دارد. در مرحل�ۀ اتصال قطعۀ دنا به ناقل، گفته ش�ده که بهتر اس�ت آنزیم برش دهنده، فقط یک جایگاه تش�خیص 
 ب�ر روی پالزمی�د داش�ته باش�د. ب�ه این دلیل ک�ه در این صورت، دن�ای حلقوی از یک نقطه باز می ش�ود و ش�کل خطی ب�ه خود می گی�رد و انس�جام آن از بین نمی رود 
 اما اگر چندین جایگاه تش�خیص وجود داش�ته باش�د، دنا، تکه تکه می ش�ود و ممکن اس�ت بعضی از توالی هایی که ما نیازمندش�ان هس�تیم مثل نقطۀ آغاز همانندس�ازی 

یا ژن مقاومت به پادزیست را از دست بدهند.
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11 دقت کنید که یاخته های بنیادی مغز اس�تخوان، عالوه بر یاخته های خونی می توانند به ماهیچه های اس�کلتی، یاخته های اس�تخوانی و حتی نورون ها 124141
تمایز یابند. ویژگی مشترکی که در همۀ یاخته های بدن وجود دارد این است که نوکلئیک اسید )نوعی مادۀ زیستی با خاصیت اسیدی!( ویژگی های یاخته را تعیین می کند. 
دقت کنید که حتی در گویچه های قرمز بالغ خون که هسته ندارند نیز این ویژگی صادق است، زیرا این یاخته ها نیز زمانی در مغز استخوان، هسته و نوکلئیک اسید داشتند 

و این مولکول ویژگی های آن را تعیین می کرد.
گزینۀ )2(: این گزینه، ویژگی نوتروفیل را بیان می کند. نوتروفیل طبق فصل 5 یازدهم، دانه های حاوی مواد دفاعی زیادی را حمل نمی کند و چابک می باشند. | 
گزینۀ )3(: حواس�تان به یاخته های اس�کلتی مرد باش�د. این یاخته ها چندهس�ته ای هستند و بیش از یک کروموزوم جنس�ی X دارند. | گزینۀ )4(: این گزینه به خاطر قید 

»برخی از« غلط است. همۀ یاخته های بدن انسان پروتئین های غشایی انتقال  دهندۀ یون را دارند.
عبارت مورد نظر صحیح است چون ابتدا باید جاندار تراژنی را تولید کرد و پس از بررسی دقیق ایمنی برای انسان و محیط باید آن را تکثیر کرد. در بین گزینه ها 151 12

فقط گزینۀ )2( نیز صحیح است چون انتقال ژن مربوط به دوره نوین زیست فناوری است ولی اولین محصوالت تخمیر، مربوط به دوره سنیت است اما هر دو زیرمجموعه، 
از زیست فناوری )فعالیت هوشمندانه آدمی با استفاده از موجود زنده( می باشند.

گزینۀ )1(: تولید پادزیست و تولید آنزیم )اکتالیزورهای زیستی( هر دو در دورۀ کالسیک انجام شد پس کلمۀ برخالف نادرست است. | گزینۀ )3(: دوره 
قبل از ش�روع اصالح خصوصیات ریزاندامگان، دورۀ زیس�ت فناوری کالس��یک بود که طی آن پادزیس�ت تولید می ش�ود اما در این روش یاختۀ تراژنی ای وجود نداشت که 
جداس�ازی ش�ود. این یاخته ها در دورۀ بعدی زیست فناوری ایجاد شدند. | گزینۀ )4(: در دوره های زیس�ت فناوری، انجام روش های تخمیری مختلف، اولین بار مربوط به 

دورۀ سنتی و انتقال مولکول زیستی بین چند جاندار مربوط به دورۀ نوین است.

دقت کنید تولید پادزیست در دورۀ کالسیک و استفاده از آن در دورۀ نوین انجام گرفت.

11 فقط عبارت )ب( نادرست است.161
الف درست است. در انسولین غیرفعال، زنجیره B در ابتدای خود، رشته عامل آمیین آزاد دارد که با پیوند پپتیدی از انتهای کربوکسیل خود، به سر آمینی 
ب نادرست است. در انسولین غیرفعال، زنجیرۀ C عامل آمینی و کربوکسیل  زنجیرۀ C متصل است اما در انسولین فعال، بلندترین زنجیره یعنی زنجیرۀ C اصاًل وجود ندارد. | 
ج درست است. در انسولین غیرفعال، زنجیره های A و B با پیوند های شیمیایی  آزاد ندارد. این زنجیره در مهندسی ژنتیک اصاًلً تولید نمی شود )چه برسد به اینکه جدا شود!(. | 
 )غیر پپتیدی( به هم متصل اند که این پیوند در انسولین فعال هم مشاهده می شود. توجه داشته باشید که پیوند پپتیدی فقط بین آمینواسیدهای متوالی شکل می گیرد. | 
د درس�ت اس�ت. در انس�ولین غیرفعال، زنجیرۀ A در انتهای مولکول است که این زنجیره عامل کربوکس�یل آزاد دارد )ولی آمین آزاد ندارد( در حالی که در انسولین 

فعال هر دو زنجیرۀ A و B هر دو نوع عامل آزاد آمینی و کربوکسیلی را دارند.
دقت کنید که پالمسین، آنزیم تجزیه کننده لخته است یعنی پس از تشکیل لخته، آن را تجزیه می کند اما اگر در این روش مادۀ ضد ایجاد لخته )ضد تشکیل لخته( 171 13

یعنی هپارین بسازیم، به هدف گزینه رسیده ایم. این ماده به طور طبیعی در دانه های تیره و درشت بازوفیل ها یافت می شود. پس همیشه در تست ها به تفاوت تجزیه کنندۀ 
لخته و ضدلخته توجه کنید )در حقیقت هپارین ضد تولید فیبرین است ولی پالسمین فیبرین یا لختۀ تولید شده را تجزیه می کند(.

گزینۀ )1(: دقت کنید که اثر بر بیماری ویروسی، مربوط به اینترفرون نوع 1 است که این پروتئین دفاعی، نقش آنزیمی ندارد. | گزینۀ )2(: خیلی حواستون 
 رو جم�ع کنی�د! آمی�الز باکتری های گرمادوس�ت، به ط�ور طبیعی به گرما مقاوم می باش�د. پس در خ�ارج باکتری، باید فقط با مهندس�ی ژنتیک آن را تولی�د و تکثیر کرد 
)نه مهندس��ی پروتئین که نیاز به تغییر در ژن برای مقاوم کردن به دمای باال دارد!(. | گزینۀ )4(: دقت کنید که پیوند های اضافه در اینترفرون، در مهندس�ی ژنتیک و 
درون ابکرتی ایجاد می شود. سؤال، مهندسی پروتئین را مطرح کرده است که فقط یک نوع آمینواسید متفاوت با نوع عادی دارد که سبب پایداری بیشتر آن ها شده است 

)دقت کنید که تعداد پیوند پپتیدی با نوع عادی برابر است(.
12 این سؤال از ترتیب مراحل ایجاد یک گیاه تراژنی مطرح شده است. طبق متن کتاب درسی، بالفاصله بعد از تولید گیاه تراژنی، در جهت تأمین ایمنی 181

انسان و سایر جانداران، باید بر روی گیاه تولید شده، بررسی های ایمنی دقیقی صورت بگیرد.
گزینۀ )1(: نخس�تین مرحله از این فرایند، تعیین صفت یا صفات مطلوب در یک جاندار اس�ت. این مرحله بالفاصله قبل از مرحلۀ 2، یعنی قبل از مرحله 
اس�تخراج ژن یا صفت مورد نظر صورت می گیرد نه در مرحلۀ آماده س�ازی و انتقال ژن به گیاه )مرحلۀ 3(. | گزینۀ )3(: تکثیر گیاه، آخرین مرحلۀ تولید گیاهان تراژنی اس�ت 
)مرحلۀ 6(. مرحله ای که بالفاصله قبل از آن قرار گرفته، مرحلۀ 5 اس�ت که طی آن ایمنی جانداران مختلف بررس�ی می ش�ود. | گزینۀ )4(: این مورد از ش�کل کتاب درسی 

مطرح شده است. طبق شکل کتاب، ابتدا یاختۀ نوترکیب ایجاد می شود و سپس این یاخته در محیط کشت تکثیر می گردد.
13 آنزیم دانبسپاراز مدنظر سؤال است و در تکثیر ژن مطلوب به کار می رود. این آنزیم تنها یک رشته از دنا را به عنوان الگوی خود قرار می دهد و فقط 191

یک رشتۀ جدید در هر فعالیت خود می سازد. 
گزینۀ )1(: دقت کنید، آنزیم لیگاز تنها سبب اتصال ژن به ناقل ژنی می شود، اما این ژن و ناقل ژنی همیشه در ژنوم باکتری وجود نداشته اند و جزء ژنوم 
جاندار حس�اب نمی ش�وند )در حقیقت فقط دنای اصلی باکتری، ژنوم آن باکتری را ایجاد می کند و دیس��ک، جزئی از ژنوم به حساب نمی آید(. | گزینۀ )2(: آنزیم های 
برش دهن�ده، دن�ای حلق�وی باکتری )میزبان( را معمواًل از یک جایگاه برش می دهند و آن را به یک رش�تۀ خطی تبدیل می کنند. | گزینۀ )4(: آنزیم های رونویس�ی کننده و 
ترجمه کننده در بیان ژن مورد نظر سؤال می توانند نقش داشته باشند. آنزیم های رونویسی کننده می توانند سبب شکستن پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای مکمل شوند. 

12 قسمت اول این گزینه، به زیست فناوری نوین اشاره دارد. در زیست فناوری نوین دانشمندان توانستند با تغییر و اصالح خصوصیات ریزجانداران، 201
ترکیبات جدید را با مقادیر بیشتر و کارایی باالتر تولید کنند. 

گزینۀ )1(: در مرحل�ۀ زیس�ت فناوری کالس��یک، تولی�د پادزیس�ت ها و آنزیم ه�ای مختل�ف به کار رف�ت. اصالح ویژگی ه�ای میکروارگانیس�م مربوط به 
زیست فناوری نوین می باشد. | گزینۀ )3(: با استفاده از روش های تخمیر و کشت ریزجانداران )میکرواراگنیسم ها(، تولید موادی مانند پادزیست ها، آنزیم ها و مواد غذایی در 
دورۀ زیس�ت فناوری کالس��یک ممکن شد. تولید محصوالت تخمیری مانند س�رکه و نان با زیست فناوری سنتی مرتبط است. | گزینۀ )4(: منظور این گزینه، زیست فناوری 

سنیت است. دقت کنید که در تخمیر الکلی، الکترون های NADH به ترکیب دوکربنی اتانال منتقل می شود، نه اتانول که خود فراوردۀ تخمیر است. 
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12 آخرین آنزیمی که در ساخت انسولین )نوعی پروتئین( نقش دارد، آنزیم های سازندۀ پروتئین در فرایند ترجمه می باشند. این آنزیم ها توانایی ساخت 211
پروتئین ها را حداقل تا ساختار آخر خود دارند که در این ساختار پیوندهای یونی، هیدروژنی و کوواالنسی مشاهده می شود )دقت کنید که در مهندسی ژنتیک برای ساخت 

انسولین نیازی به حذف زنجیرۀ C و یا ساخت آن نمی باشد(.

گزینۀ )1(: اتص�ال ب�ه راه ان�داز، ویژگ�ی رنابس�پاراز می باش�د ک�ه قطع�ًا آخری�ن آنزیم ب�رای س�اخت محصول نهای�ی یعنی پروتئین انس�ولین نیس�ت. | 
گزینۀ )3(: این گزینه در مورد ویژگی آنزیم های اتصال دهنده آمینواس�ید به رنای ناقل می باش�د. | گزینۀ )4(: این گزینه هم در رابطه با آنزیم های برش دهنده، دنابس�پاراز 

و رنابسپاراز صحیح می باشد.
14 اولین فردی که ژن درمانی روی آن انجام گرفت، دختری ۴ ساله بود. دقت کنید اواًل در این فرد چون بالغ نشده، پس گامت جنسی تولید نمی شد 221

و ثانیًا در آینده نیز به ازای یک دورۀ گامت زایی تنها یک یاختۀ جنسی تولید می شود )نه یاخته های جنسی!(.
T3 تیروئیدی، می تواند در نمو دستگاه عصبی مرکزی در سنین کودکی نقش داشته باشد. | گزینۀ )2(: با توجه به مراحل ژن درمانی،  گزینۀ )1(: هورمون 
ابتدا ژن مورد نظر را در ژنوم ویروس وارد کرده و س�پس آن ها را به ژنوم لنفوس��یت وارد می کنند. در لنفوس�یت ها، نس�بت هس�تۀ تکی گرد یا بیضی آن به سیتوپالسم، از 
س�ایر یاخته های دفاعی خون بیش�تر است. | گزینۀ )3(: لنفوسیت های مهندسی ش�دۀ حاوی ویروس ها، می توانستند برای مدت زمان کوتاهی نقص دفاعی فرد را برطرف 

کنند به همین دلیل نیاز به تزریق های مکرر، حتی تزریق آنزیم و پیوند مغز استخوان نیز ممکن است ایجاد شود. 
12 عبارت های )الف( و )ب( نادرست  هستند.231

الف نادرست است. در تولید واکسن نوترکیب، از ژن مربوط به آنتی ژن سطحی عامل بیماری زا استفاده می شود. در این روش، میکروب یا سم ضعیف 
یا کشته شده به کار نمی رود. در واقع دو نوع روش تولید واکسن وجود دارد. یکی میکروب ضعیف یا کشته شده، و دیگری استفاده از ژن مربوط به آنتی ژن سطحی عامل 
ب نادرس�ت اس�ت. در اولین روش ژن درمانی موفق، ویروس را تغییر می دهند تا توانایی تکثیر خود را از دس�ت بدهد   بیماری زا که دومی با مهندس�ی ژنتیک اس�ت. | 
ج درست است. در فرد مبتال به ایدز، DNA از روی RNA ویروس ساخته می شود )حتماً دیگه می دونید که RNA فاقد قند دئوکسی ریبوز است(. |   )نه یاختۀ انسانی را!(. | 
د درست است. اگر در یاختۀ تخم جانداری، دستکاری ژنتیکی کنیم، با هر تقسیم این یاخته، ژن مورد نظر به یاختۀ بعد و کل اندام ها منتقل شده و در نهایت می تواند 

با ایجاد گامت به نسل بعد هم انتقال یابد.
12 یاخته های آلوده  به ویروس، با ترش�ح اینرتفرون نوع 1 می توانند س�بب مقاوم سازی یاخته های اطراف خود به انواعی از ویروس ها شوند. دقت کنید 241

چون اینترفرون ها جزء سد دوم دفاعی هستند پس بر بیش از یک نوع ویروس خاص، تأثیر دارند و اختصاصی نمی باشند.
گزینۀ )1(: در ایدز، اختالل در کل سیستم ایمنی به وجود می آید زیرا لنفوسیت های کمک کننده، بر عملکرد لنفوسیت های دیگر مؤثرند )فصل 5 یازدهم(. | 
گزینۀ )3(: همانندسازی برای دنا به کار می رود، اما ویروس HIV فاقد دنا می باشد و فقط دارای رنا می باشد. این ویروس، درون یاختۀ زنده، از روی این رنا با آنزیم خاصی 

با رونویسی معکوس، دنا می سازد. | گزینۀ )4(: دقت کنید ممکن است بین 6 ماه تا 15سال عالئم بیماری در فرد نمایان نشود.
13 دقت کنید که هر دو س�اختار پیش هورمون و هورمون انس�ولین، بین دو زنجیرۀ A و B پیوندهای غیرپپتیدی وجود دارد )رد گزینه های )2( و )4((. 251

هر دو س�اختار انس�ولین و پیش انسولین س�اختار پروتئینی دارند و برای ساخت آن ها، طی فرایند ترجمه باید آمینواسیدها وارد ریبوزوم شوند. در ارتباط با گزینۀ )1( دقت 
کنید که دربارۀ ساختار پیش انسولین صادق نیست. در پیش انسولین زنجیرۀ B فقط گروه آمینی آزاد و زنجیرۀ A فقط گروه کربوکسیلی آزاد دارد.

انس�ولین فعال با اینکه دو رش�تۀ پلی پپتیدی A و B دارد ولی این دو رش�ته به همراه زنجیرۀ C، همگی از روی یک ژن س�اخته شده اند. دقت کنید که آمینواسیدهای دو 
زنجیره A و B با پیوند پپتیدی به یکدیگر متصل نمی باشند. بلکه بین آن ها در قسمت هایی پیوند شیمیایی وجود دارد.

مهم ترین مرحله در ساخت انسولین، تبدیل انسولین غیرفعال به نوع فعال می باشد که این عمل در پروکاریوت ها صورت نمی گیرد. 
) آزاد می باشد. در حقیقت اولین متیونین  )COOH- ) و زنجیرۀ A دارای عامل کربوکسیل یا اسیدی  )NH- 2 در پیش انسولین، زنجیرۀ B دارای عامل آمینی آزاد 

ترجمه شده برای تولید این ماده، اولین آمینواسید زنجیرۀ B با گروه آمین آزاد بوده است. 
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همان طور که در ش�کل مش�اهده می کنید، در انس�ولین فعال، دو گروه آمینی آزاد زنجیره های A و B در یک س�مت و دو گروه کربوکسیل آن ها نیز در سمت دیگر قرار 
دارند ولی پیش هورمون یک گروه آمین و یک گروه کربوکسیل دارد. 

برای تبدیل پیش انسولین به انسولین فعال، دو پیوند پپتیدی در دو سر رشتۀ C باید هیدرولیز شود تا کل بخش C از رشته های A و B جدا شود. 
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اساس رفتار غریزی در همۀ افراد یک گونه یکسان است.11 11
گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. همۀ رفتارهای غریزی، به طور کامل هنگام تولد در جانور ایجاد نش�ده اس�ت. | گزینۀ )2(: نادرس�ت است. ممکن است جانور 
فقط یک والد داش�ته باش�د مثل زنبور نر که حاصل بکرزایی از والد ماده اس�ت و یا زاده های کرم پهن خودبارور! | گزینۀ )3(: نادرس�ت است. رفتار غریزی در همۀ افراد یک 
گونه به ش�کل یکس�انی بروز نمی کند ولی اس�اس ژنی یا ارثی یکسانی دارد مثاًل ژن B در موش نر بیان نمی شود. | گزینۀ )4(: نادرست است. رفتار، واکنش یا مجموعه ای 

از واکنش ها در پاسخ به محرک یا محرک ها می باشد.
13 موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست هستند. 21

ب نادرس�ت اس�ت. این عبارت دربارۀ یادگیری از  الف نادرس�ت اس�ت. اطالعات ژنی از بدو تولد به طور کامل در ژنگان یک گونه وجود دارند. | 
ج درست است. وارسی  نوع خوگیری می باش�د که همانند هر نوع یادگیری دیگری، تجربه در آن مؤثر اس�ت )الزم نیس��ت به سازش گیرنده ها در مورد رفتار فکر کنید!(. | 
د نادرس�ت اس�ت. پروانه های مونارک، هر س�اله هزاران کیلومتر را از مکزیک تا جنوب  فرزندان توس�ط موش مادر، ربطی به س�الم یا جهش یافته بودن ژن B ندارد. | 
کانادا و بالعکس طی می کنند. این پروانه ها با اس�تفاده از نورون های خود، جایگاه خورش�ید در آس�مان و جهت مقصد را تش�خیص می دهند. پروانه ها همانند همۀ حشرات 
دیگر، مغز متش�کل از چندین گرۀ به هم جوش خورده دارند ولی علت نادرس�ت بودن این عبارت این اس�ت که جمعیت پروانۀ مذکور مهاجرت خود را به صورت گروهی 

انجام می دهند! )نه اینکه یک پروانه توانایی این مهاجرت طوالنی را داشته باشد(.
زندگ�ی گروه�ی، یک رفتار ژین اس�ت که معمواًل ب�ه آزمون و خطا نیاز ندارد. از طرفی در زنبورهای کارگر، پاداش�ی به جانور نمی رس�د و صرفًا به صورت غریزی 31 12

انجام می شود. 
گزینۀ )1(: اطالعات ژنتیکی، در بروز رفتارهای ژنی مثل رفتار خارج کردن پوستۀ تخم ها توسط کاکایی ها تأثیر دارد. | گزینۀ )3(: مهاجرت، رفتاری غریزی 
است که یادگیری نیز در آن نقش دارد پس استدالل آگاهانه بی تأثیر نیست. مثاًل در مهاجرت، جانورانی که قباًل سابقۀ آن را دارند، وقتی در موقعیت جدید قرار می گیرند، 
بهتر مسیریابی را استدالل می کنند که می تواند نوعی یادگیری حل مسئله بوده باشد. | گزینۀ )4(: تجربه در بروز رفتار غریزی از نوع مهاجرت نقش دارد. مثاًل پرندگانی 

که سابقۀ مهاجرت دارند، مسیریابی بهتری انجام می دهند.
14 در خوگیری، جانور به محرک کم اهمیت پاس�خ نمی دهد. از طرفی، س�ازش گیرندۀ فش�ار در اثر تجربه نمی باش�د و نوعی یادگیری به حس�اب نمی آید.41

گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. حل مس��ئله، نوعی یادگیری اس�ت که در دورۀ مش�خصی از زندگی جانور رخ نمی دهد و ش�رطی ش�دن در آن وجود ندارد. | 
گزینۀ )2(: درست است. استفاده از برگ های شاخۀ نازک برای شکار موریانه، مربوط به حل مسئله در شامپانزه ها می باشد. استفاده از تجربه های قبلی در آزمون و خطا برای 
مش�کلی تکراری و در حل مس�ئله برای موقعیت جدید به کار می رود. | گزینۀ )3(: درس�ت است. در رشطی شدن کالسیک محرک شرطی سبب بروز پاسخ طبیعی می شود 

ولی پاداش و تنبیه مربوط به رشطی شدن فعال می باشد.
14 متن س�ؤال در مورد جیرجیرک هایی می باش�د که کیس�ۀ حاوی غذا و اس��رم را به جفت ماده می رس�اند. در این گونه، رش�د و نمو جنین در بدن والد51

 م��اده ص�ورت می گی�رد ولی بیش�تر وزن والد نر را کیس�ۀ پر از مواد غذایی و اس�پرم تش�کیل می ده�د )دقت کنید که این کیس��ۀ لقاحی در این جانوران، توس��ط جنس 

نر تولید شده است(.

گزینۀ )1(: در حش�رات، برای دفع امالح و مواد زائد نیتروژن دار )اوریک اس��ید(، ابتدا این مواد از طریق لوله های مالپیگی به روده وارد ش�ده و س�پس از 
مخ�رج خارج می ش�ود )زیس��ت ده��م(. | گزینۀ )2(: در روی بند پاهای جلوی��ی جیرجیرک ها، محفظۀ هوادار ب�ه همراه پردۀ صماخ برای دریافت ام�واج صوتی وجود دارد 
)زیست یازدهم(. | گزینۀ )3(: جیرجیرک نر مواد مغذی جنین را از راه کیسۀ پر از مواد غذایی به بدن جانور ماده منتقل می کند و هزینۀ بیشتری برای تولیدمثل می پردازد. 

شکل، نشان دهندۀ رفتار یادگیری از نوع حل مسئله است. در حل مسئله، جانور با برنامه ریزی بین تجربیات گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار می کند. در 61 12
صورتی که در رفتار شرطی شدن کالسیک برنامه ریزی نقشی در اجرای آن ندارد.

گزینۀ )1(: در خوگیری برخالف رفتار حل مسئله، جانور از محرک های بی اهمیت چشم پوشی می کند. رفتار خوگیری می تواند سبب کاهش مصرف انرژی 
زیس�تی مثل ATP در جانوران ش�ود. | گزینۀ )3(: ش�کل نشان دهندۀ رفتار حل مسئله است. قس�مت دوم این گزینه رفتار نقش پذیری را بیان می کند. | گزینۀ )4(: دقت 

کنید که در رفتار حل مسئله، پاداش و یا تنبیه مطرح نیست. این مورد تنها در ارتباط با شرطی شدن فعال صحیح است.
11 تغییر نس�بتًا پایداری در رفتار که به دلیل تجربه به دس�ت می آید، یادگیری نام دارد. دقت کنید که س�ؤال موارد درست در مورد برخی یادگیری ها را 71

خواسته است )نه همۀ آن ها!( پس فقط عبارت )د( جواب است. 
ب نادرست است. در انسان،  الف نادرست است. همۀ یادگیری ها، برای بقای جانوران الزم هستند زیرا محیط آن ها همواره در حال تغییر می باشد. | 
 ق��رش م��خ و مخچ��ه ب�ه عن�وان بخش های اص��یل مغ�ز و هیپوکام��پ )یکی از اجزای س��امانۀ کن��اره ای( به عن�وان بخش غیراصل�ی در هم��ۂ یادگیری نق�ش دارند. | 

د درست است. برنامه ریزی آگاهانه فقط مربوط به  ج نادرس�ت اس�ت. همۀ یادگیری ها در اثر تغییر و اصالح رفتار غریزی )دارای اس��اس ژنی( می باش�ند. | 
حل مسئله می باشد )به قید برخی در سؤال دقت کنید(.

منظور صفات ثانویه است. این صفات در مقدار رقابت بین انتخاب شوندگان نقش دارند و باعث می شود که جاندار دارای این صفت،  زودتر انتخاب شود. 81 14
گزینۀ )1(: برخی جانوران، صفات س�ازگار را در کل عرم دارند )مثل ش��اخ گوزن(. | گزینۀ )2(: صفات س�ازگار، هم در جانوران دارای سیستم تک همسری 
)اغلب پرنداگن( و هم در جمعیت های دارای ویژگی چندهمس�ری دیده می ش�وند! | گزینۀ )3(: صفات سازگار قطعًا صفات هزینه بری هستند ولی شانس بقای خود فرد را 

در برخی موارد پایین می آورند ولی شانس زادآوری آن را باال می برند. چون ممکن است آسان تر در معرض دید شکارچیان قرار بگیرند.
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نقش پذیری، نوعی یادگیری اس�ت که در بقای گونه و جاندار نقش دارد. امروزه پژوهش�گران با تقلید پوشیدِن پوشش پرندگان و پخش صدای پرندگان هم گونه، 91 14
سعی در نگهداری جوجه هایی دارند که والدین خود را از دست داده اند و سبب حفظ گونه های جانوراِن در خطر انقراض می شوند.

گزینۀ )1(: خوگیری، دورۀ حساس یادگیری ندارد )دورۀ حساس یادگیری، ویژۀ نقش پذیری است(. | گزینۀ )2(: رفتار عدم تکرار در شکار کردن پرنده ها 
از پروانه های مونارک، نمونه ای از آزمون و خطا یا شرطی شدن فعال بوده است )نه حل مسئله!(. | گزینۀ )3(: پاسخ دادن به محرک طبیعی و ایجاد رفتار غریزی مثل ترشح بزاق 
سگ با دیدن غذا، همواره صورت می گیرد. در شرطی شدن کالسیک جانور پس از مدتی یاد می گیرد به یک محرک رشطی شده نیز پاسخ غریزی مشابه پاسخ اولیه بدهد.

13 موارد )ب(، )ج( و )د( به درستی تکمیل می کنند.101
الف نادرس�ت اس�ت. از نقش پذیری برای حفظ گونه های در خطر انقراض اس�تفاده می کنند. زندگی انس�ان به داش�تن اطالعات دربارۀ رفتار جانوران 
ج درست است. پرنده ای که پروانۀ مونارک را بلعیده  ب درست است. کاهش پاسخ به محرک بی اثر مربوط به خوگیری می باشد نه شرطی شدن. |  وابسته است. | 
 و دچار تهوع می ش�ود، در نتیجه از خوردن مجدد آن پرهیز می کند )ارتباط برقرار کردن بین رفتار و تنبیه مربوط به ش��رطی ش��دن فعال اس��ت که محرک ش��رطی ندارد(. | 

د درست است. در مسیر مهاجرت جانوران هنگام عبور از محیط ناآشنا با حل مسئله راه خود را پیدا می کنند.
13 دقت کنید که اگرچه به طور کامل نمی دانیم کدام مهره داران مهاجرت می کنند، اما در همۀ مهره داران در ساختار اسکلت درونی، غضروف مشاهده 111

می شود. )در زیست شناسی خیلی به جمالت همیشه درست و لکی حواستون باشه.(
گزینۀ )1(: منظور قس�مت اول، نظام تک همس�ری اس�ت. عالوه بر اغلب پرندگان، گروهی از پس�تانداران نیز می توانند نظام تک همس�ری داشته باشند. 
پرندگان )نه پستانداران!( نسبت به سایر مهره داران، انرژی بیشتری مصرف می کنند. | گزینۀ )2(: اگرچه این مورد درست به نظر می رسد، اما دقت کنید که جیرجیرک 
نوعی بی مهره اس�ت و جزء جانوران مهره دار به حس�اب نمی آید. | گزینۀ )4(: طبق کتاب درس�ی، در هیچ مهره داری به یک بطن )مثالً بطن چپ( چندین سرخرگ متصل 

نیست. به واژۀ »ها« کنار سرخرگ دقت کنید. در پستانداران مثل خرس، فقط یک سرخرگ آئورت به بطن چپ متصل است )نه سرخرگ ها!(.
هر نوع یادگیری، اعم از نقش پذیری که در این گزینه صحیح عنوان شده است، در اثر تجربه و تغییر نسبتًا پایدار در رفتار حاصل شده است. 121 12

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. رفتار فوق، یادگیری آزمون و خطا اس�ت که جانور در اثر تنبیهی که شده است و حالش بد شده است، دیگر به سمت آن رنگ 
 از پروانه نمی رود. | گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. دقت کنید که پرندگان اغلب سیس�تم تولیدمثلی تک همسری دارند به همین دلیل هر دو والد در انتخاب جفت مؤثرند. | 

گزینۀ )4(: نادرست است. عبارت دربارۀ رفتار غریزی مهاجرت است که طبق متن کتاب در جانورانی که سابقۀ این رفتار را دارند، جهت یابی آسان تر رخ می دهد. 
همۀ گزینه ها به جز گزینۀ )1( صحیح بیان شده اند. پس این گزینه از نظر درستی یا نادرستی با سایر گزینه ها متفاوت است. 131 11

گزینۀ )1(: رفتار قلمروخواهی، می تواند حمله و رقابت میان جانوران را افزایش دهد. این حمله منجر به آسیب دیدن و کاهش شانس بقای جانور می شود 
پس قطعًا برای آن انرژی مصرف می شود.| گزینۀ )2(: پژوهش ها نشان داده اند، جانوران ماده در انتخاب جفت به ویژگی های ظاهری نرها توجه می کنند. درخشان بودن 
رنگ پرنده به عنوان ویژگی ظاهری، ییک از این ویژگی هایی اس�ت که نش�انۀ س�المت و کیفیت رژیم غذایی آن اس�ت. | گزینۀ )3(: نقش پذیری به عنوان نوعی یادگیری، 
)تغییر نس��بتاً پایدار در رفتار( می تواند در حفظ گونه های در حال انقراض مؤثر باش�د. | گزینۀ )4(: جانوران مهاجرت کننده می توانند برای تشخیص بهتر مقصد و جهت یابی از 

میدان مغناطیسی زمین استفاده کنند.
موارد )الف( و )ب( صحیح هستند. 141 12

ب درست است.  الف درس�ت اس�ت. کاًل رفتار دگرخواهی در زندگی گروهی رخ می دهد حاال می خواد با پس�رخاله باش�ه می خواد با پس�ر همسایه! | 
ج نادرست است.   این عبارت در مورد خفاش )از پستانداران( و گروه همکاری آن ها می باشد که از خون سایر پستانداران بزرگ تر به عنوان منبع غذایی استفاده می کنند. | 
د نادرس�ت اس�ت.   در م�ورد رفت�ار پرندگان یاریگر این عبارت نادرس�ت اس�ت چون رفت�اری در نهایت به نفع این پرندگان غالبًا جواِن باهوِش آب زیراکه می باش�د! | 

رفتار بین جمعیت مورچه های برگ ُبر، نوعی رفتار دگرخواهی نیست. این رفتار در زندگی گروهی برای بهتر شدن زندگی همدیگر می باشد. 
14 همان طور که واضح اس�ت ش�کل A به پروانۀ مونارک و ش�کل B به پرنده اش�اره می کند. طبق شکل صفحۀ 66 کتاب درسی دهم، قلب در حشرات 151

در فضای پشتی واقع شده و در طرفین آن دریچه مشاهده می شود. در فصل 4 دهم خواندیم دریچه ها از بافت پوششی تشکیل شده اند.
گزینۀ )1(: اواًل دقت کنید که چینه دان و سنگدان در پرندگان دانه خوار مشاهده می شود. ثانیًا اندام تولیدکنندۀ صفرا )کبد( جزء لولۂ گوارش محسوب نمی شود. | 
گزینۀ )2(: در رودۀ حش�رات، آب و یون ها بازجذب می ش�ود و اوریک اس�ید خود ماده ای دفعی به حس�اب می آید. | گزینۀ )3(: توجه داشته باشید که در پرندگان همچون 

انسان، تبادل گازها در شش ها صورت می گیرد. پس اینکه بگوییم تنها در کیسه های هوادار تبادل گازها مشاهده می شود نادرست است.
موارد )ب( و )د( صحیح هستند. 161 12

الف نادرس�ت اس�ت. ای�ن پرس�ش از نوع چرایی می باش�د )چ��را اکاکیی پوس��ته های تخم را از النه خ��ارج می کند؟( این پرس�ش به دی�دگاه انتخاب 
ب درس�ت اس�ت. رنگ س��فید داخل پوس�ته تخم های شکس�ته، راهنمای کالغ ه�ا بود در نتیجه کالغ ها بیش�تر تخم ه�ای کاکایی موجود در  طبیعی مربوط اس�ت. | 

ج نادرست اس�ت. کاکایی، این رفتار را برای کاهش احتمال شکار ش�دن و افزایش احتمال بقای جوجه ها انجام می دهد. |   کنار پوس�ته های شکس�ته ش�ده را خوردند. | 
ه نادرست است. رفتارهای سازگارکننده با  د درس�ت اس�ت. این پژوهش�گر، نقش رفتار کاکایی را در بقا و زادآوری بیش�تر با بررسی سود و هزینۀ رفتار انجام داد. | 

سازوکار انتخاب طبیعی برگزیده می شوند )نه اینکه ایجاد می شود(.
12 در نتیجۀ خواب زمستانی خرس ها، میزان تنفس و مصرف اکسیژن کاهش می یابد که منجر به کاهش حجم تنفسی در دقیقه می شود. عالوه بر آن 171

نیاز به انرژی نیز کاهش می یابد؛ در نتیجه فعالیت چرخۀ کربس، قندکافت، زنجیرۀ انتقال الکترون و … کاهش می یابد.
گزینۀ )1(: این گزینه به علت کارکرد نادرس�ت کلمۀ »برخالف« نادرس�ت اس�ت. هر دو مورد در خواب زمستانی کاهش می یابد. | گزینۀ )3(: دقت کنید 
که در قندکافت )نخستین مرحلۀ تنفس هوازی( کربن دی اکسید تولید نمی شود. | گزینۀ )4(: میزان مصرف اکسیژن در طی خواب زمستانی کاهش می یابد. در نتیجه، 
اکسیژن کمتر از هموگلوبین جدا می شود، اما دقت داشته  باشید که جایگاه اتصال اکسیژن، به گروه ِهم )بخش غیر پروتئینی همولگوبین( می باشد. )در ارتباط با قسمت اول 
توجه داشته   باشید که پیش از خواب زمستانی ذخیرۀ چربی ها افزایش می یابد که در حین خواب زمستانی از این چربی ها استفاده شود. پس میزان ذخیرۀ چربی در بدن 

حین خواب زمستانی )نه قبل از آن!( اکهش می یابد.(
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14 غذایابی خرچنگ نمونه ای از غذایایب هبینه است. با غذایابی بهینه شانس بقا و زادآوری جانور افزایش می یابد. 128181
گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. انتخ�اب طبیع�ی، انواع�ی از رفتاره�ای غذایاب�ی را برمی گزین�د ک�ه می�زان ان�رژی دریافت�ی خالص تری داش�ته باش�د. | 
 گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. جانوران در ش�رایط س�خت باید موازنه ای بین کسب بیش�ترین انرژی خالص همراه با کمترین خطر برای به  دس�ت آوردن غذا برقرار کنند. | 
گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. طوطی ها مقداری خاک رس می خورند تا مواد س�می حاصل از خوردن غذاهای گیاهی را در لولۀ گوارش طوطی ها خنثی کند، این رفتار غذایابی 

بهینه نمی باشد.
11  همۀ موارد نادرست هستند. صفات ثانویه جنسی جانوران، هنگام جفت یابی و رقابت استفاده می شود.191

الف جیرجیرک نر، کیس�ۀ لقاحی محتوی غذا و اس�پرم ها را تولید می کند ولی صفات ثانویه جنس�ی که همان اندازۀ جانور ماده اس�ت، سبب رقابت بین 
ج صفات ثانویه  ب هزینه برای تولیدمثل مربوط به انرژی و مدت زمانی اس�ت که برای زادآوری و پرورش زاده ها صرف می ش�ود. |   جیرجیرک های ماده می ش�ود. | 

 جنس�ی در م�ردان، در اث�ر تستوس�ترون و ب�ه ص�ورت رش�د ماهیچه ها و اس�تخوان ها و بم ش�دن صدا بروز می یابد )رش��د اندام جنس��ی صفت اولیه اس��ت ن��ه ثانویه!(. | 
د صفات ثانویه جنسی در جانوران نر انتخاب شونده، سالمت جانور ماده و زاده هایش را تضمین می کند ولی همواره جانور ماده، انتخاب کننده نیست.

11 رفتار مورچه ها، در حفظ درخت آکاسیا، از وجود جانوران و گیاهان دیگر، قلمروخواهی می باشد.201
گزینۀ )1(: درست است. در قلمروخواهی، جانوران از قلمرو خود در برابر افراد هم گونه )ژنوم یکسان( یا افراد گونه های دیگر )ژنوم متفاوت( دفاع می کنند. | 
گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. با باز شدن گل های آکاسیا مانع دس�تیابی زنبورها به درخت نمی شوند. | گزینۀ )3(: نادرست است. قلمروخواهی ممکن است به آسیب دیدن 
جانور صاحب قلمرو بیانجامد. | گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. مثاًل یک پرنده با آواز خواندن س�عی می کند از ورود پرندۀ مزاحم جلوگیری کند و اگر تأثیری نداش�ته باش�د، 

ممکن است به مزاحم حمله کند.
موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند. صورت سؤال در مورد مهاجرت است. 211 13

الف نادرس�ت اس�ت. تشخیص مسیر مهاجرت در س�ارهایی که تجربۀ مهاجرت دارند به دلیل آزمون و خطا بهتر از سارهایی است که برای نخستین بار   
ج نادرس�ت است. سؤال در مورد  ب نادرس�ت اس�ت. این پرندگان، در هوای ابری، نمی توانند از موقعیت خوش�ید یا س�تاره ها اس�تفاده کنند. |   مهاجرت می کنند. | 
د درست است. جهت یابی در مهاجرت پرندگان و همچنین در هنگام تخم گذاری و بازگشت الک پشت ماده به دریا با میدان مغناطیسی زمین انجام می شود. مهاجرت است. | 

14 از فواید قلمروخواهی، استفادۀ اختصایص از منابع قلمرو است. 221
گزینۀ )1(: ذخیرۀ زیاد چربی، مربوط به خواب زمستانی است. | گزینۀ )2(: فرومون، مربوط به جانوران است )نه گیاهان!(. | گزینۀ )3(: جیرجیرک ماده، 

کیسۀ لقاحی محتوی غذا را دریافت می کند ولی تولد صدا مربوط به جیرجیرک نر است.
12 موارد )ج( و )د( صحیح هستند. 231

ب نادرست است. هرچه حرکات  الف نادرست است. زنبور کارگر یابنده، با انجام حرکات ویژه ای، فاصلۀ تقرییب منبع را به سایر زنبورها اطالع می دهد. | 
ج درست است. زنبورهای کارگر با مشاهده )چشم مرکب( حرکات زنبور یابنده، جهت منبع را تعیین می کنند. |   زنبور یابند، طوالنی تر باشد، منبع غذایی دورتر است. | 

د درست است. این ارتباط بین زنبورهای کارگر است که دیپلوئید و نازا هستند.
دو نوع رفتار تولیدمثلی به صورت انتخاب جفت و نظام جفت گیری وجود دارد. در انتخاب جفت، جانداری که صفت سازگار را ایجاد می کند با هم نوعان خود برای 241 13

انتخاب شدن به رقابت می پردازد که معمواًل در این رقابت پیروز می شود، ولی در رفتار نظام جفت گیری، بحث تک همسری یا چندهمسری مهم می باشد.
گزینۀ )1(: این رفتار طاووس نر، برای نظام جفت گیری اس�ت نه انتخاب جفت! برای انتخاب جفت، پرهای درخش�ان خود را می گس�تراند و بروز می دهد. |
 گزینۀ )2(: ای�ن رفت�ار جیرجی�رک برای انتخاب جفت اس�ت )نه نظام جفت گیری!(. | گزینۀ )4(: بیش��رت پرن�دگان، نظام جفت گیری تک همرسی دارند و س�هم هر دو والد

در پرورش نوزاد تقریبًا مساوی است.
فقط عبارت )ج( صحیح است.251 11

ب نادرست است.  الف نادرست است. خوگیری، سبب کاهش پاسخ به محرک می شود اما نقش پذیری، در دورۀ حساسی از زندگی شکل می گیرد. | 
ج درس�ت اس�ت. در نقش پذی�ری، آزم�ون و خطا وجود ن�دارد. |   دق�ت کنی�د ک�ه رفت�ار یادگی�ری از ن�وع حل مس�ئله، فق�ط در برخ��ی جان��وران انجام می گی�رد. | 

د نادرست است. رفتاری که اساس یکسانی در همۀ افراد گونه دارد، رفتار غریزی است که یادگیری نمی باشد. دقت کنید که صورت سؤال یادگیری را مدنظر دارد.

دوستان عزیزم: 
حاال که به پایان قس�مت اول کتاب موج آزمون به نام موج آزمون فصل به فصل رس�یدید! از اینجا وظیفۀ ش�ما س�خت تر می ش�ود. حاال باید خود را برای آزمون های 
موضوعی آماده کنید که طبیعتًا س�خت تر بوده و نیاز به درک بیش�تر و تس�لط بیشتر بر مفاهیم کتاب های درسی دارد. بسیار اهمیت دارد که تست هایی که در قسمت 

اول این کتاب، شما را به چالش انداخته است را دوباره در ماه آخر کار کنید و نکات تحلیل آن ها را مطالعه کنید.
موفق باشید. 

دکتر اشکان هاشمی 
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موارد )الف( و )د( صحیح هستند. بخش )1(: نگاری، )2(: هزارال، )3(: شیردان و )4(: سیرابی 11 12
را نشان می دهد.

الف درست است. جذب مواد حاصل از گوارش، در رودۀ این جانور صورت می گیرد. دقت 
کنید که در هزارال، آب جذب می شود ولی آب محصول گوارش شیمیایی نمی باشد و در هیدرولیز مواد غذایی آب 
ب نادرست است. غذای دو بار جویده شده یا همان نشخوار شده، بعد از ورود به  مصرف می شود )نه تولید!(. | 
ج نادرست است. دقت کنید آنزیم های تجزیه کننده سلولز  سیرابی و نگاری وارد هزارال و شیردان می شود. | 
د درست است.   توسط میکروب ها تولید می شود، نه یاخته های دیوارۀ معده )به متن سؤال دقت کنید!(. | 
 دق�ت کنید ش�یردان با ترش�ح آنزیم ه�ا، در گ�وارش کربوهیدرات هایی مثل نشاس�ته نق�ش دارد. اما نگاری 
خودش آنزیم تولید نمی کند؛ بلکه نهایتًا آنزیم های تولید شده توسط میکروب ها، از سیرابی وارد آن می شود.

13 س�اقۀ مغز، بخش اصلی از مغز اس�ت که در نمای ش�کمی به طور کامل دیده می ش�ود، این بخش حاوی دو نیمکره و رابط بین آن ها )برخالف مخ 21
و مخچه( نمی باشد.

گزینۀ )1(: س�اقۀ مغ�ز و مغ�ز میان�ی آن، در نم�ای پش�تی دیده نمی ش�ود ولی در انس�ان این مرک�ز در فعالیت ش�نوایی، بینای�ی و حرکت نق�ش دارد. | 
گزینۀ )2(: اپی فیز در لبۀ پایینی بطن سوم دیده می شود ولی در انسان هیپوفیز مسئول تولید هورمون رشد و FSH می باشد. | گزینۀ )4(: برجستگی های چهارگانه در عقب 

اپی فیز قرار دارد ولی محل پردازش اولیه اغلب اطالعات حسی تاالموس می باشد.
14 در کرم پهن نرماده، س�ه بخش مشخص تولیدمثلی بیضه ها، تخمدان و رحم وجود دارد 31

که در بین آن ها، فقط رحم در تولید گامت نقش ندارد ولی این اندام در انسان محل جایگزینی جنین می باشد.
گزینۀ )1(: منظور تخمدان است ولی در انسان، بخش شیپورمانند مربوط به لوله رحم است. | 
 گزینۀ )2(: رح�م ک�ه در انس�ان اندامی گالبی ش�کل اس�ت، در کرم کبد،  بی�ن بیضه و تخمدان نمی باش�د. | 

گزینۀ )3(: بیضه که در انسان به تولید اسپرم می پردازد، در کرم پهن، بین رحم و تخمدان نمی باشد. 
13 فقط گزینۀ )3( نادرست است و با سایر گزینه ها مفهوم متفاوتی دارد. 41

گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. پرندگان و پس�تانداران مدنظر هس�تند که همگی دو بطن کاماًل جدا از هم دارند. | گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. لولۀ مالپیگی در 
حش�رات وجود دارد که پاهای جلویی که کوتاه ترین پاها هس�تند، رشته های عصبی کوتاه تری دارند. | گزینۀ )3(: نادرست است. رشته های عصبی هر واحد بینایی ملخ، در 

اتصال با انتهای یاخته های گیرنده هستند. | گزینۀ )4(: درست است. منظور کرم خاکی است که نرماده ای با گردش مواد بسته و تنفس پوستی می باشد.
12 عب�ارت گزین�ۀ )2( در مورد پارامس�ی می باش�د که دهان ندارد. این جاندار دو ن�وع واکوئول دفعی برای دفع مواد زائد گوارش�ی و آب و یون به نام 51

واکوئول منقبض شونده دارد.
گزینۀ )1(: تک یاخته ای ها فاقد دس�تگاه گردش مواد هس�تند ولی در بین آن ها فقط پارامس�ی را دارای واکوئول منقبض شونده در کتاب معرفی کرده است 
مثاًل باکتری ها اصاًل اندامک غشادار ندارند. | گزینۀ )3(: منظور سؤال اسفنج است که منافذ ورود آب متعدد دارد. در بدن اسفنج انواع مختلفی شکل یاخته وجود دارد. | 

 

گزینۀ )4(: منظور قسمت اول بدن اسفنج است ولی در اسفنج برخالف جانوران دارای حفرۀ گوارشی، یاخته های تاژک دار به حرکت آب کمک می کنند )نه حراکت بدن(.
12 موارد )ج( و )د( نادرست می باشند. 61

الف درس�ت اس�ت. به طور مثال در هیدر، حفرۀ )کیس��ه( گوارش�ی، فقط یک س�وراخ برای ورود و خروج مواد دارد. یاخته های این حفره با بیگانه خواری 
ب درس�ت اس�ت. در کرم های پهن آزادزی مثل پالناریا،  ذره های غذایی را دریافت می کنند. از طرفی همۀ جانوران، دفاع غیراختصاصی و بیگانه خوار دفاعی دارند. | 
ج نادرس�ت اس�ت. هر جاندار  انش�عابات حف�رۀ )کیس��ه( گوارش�ی به تم�ام نواحی بدن نفوذ می کن�د. در این جانوران حرکات ب�دن به جابه جایی مواد کمک می کند. | 
پریاخته ای از جمله همۀ جانوران و گیاهان، حاوی سامانۀ گردش مواد می باشند. از طرفی کلیه ویژۀ مهره داران است که در آن ها دستگاه گردش خون اختصاصی به صورت 
د نادرس�ت اس�ت. در اطراف دهان هیدر، تعدادی بازو برای ارتباط با بیرون وجود دارد. هیدر دارای ش�بکۀ عصبی می باش�د و مغز و گرۀ عصبی  بس�ته وجود دارد. | 

)جسم های یاخته ای کنار هم( ندارد ولی جسم یاخته ای در نورون های پراکندۀ خود دارد.
13 کلیه های توانمند در بازجذب آب، ویژۀ پرندگان و خزندگان می باشد چون برخی پرندگان مثل دانه خوارها، دارای سنگدان می باشند. پس اندام بعد 71

از آن، همان روده مدنظر است. همان طور که می دانید در حشرات لوله های مالپیگی مسئول انتقال مواد مختلف از جمله اوریک اسید، از همولنف به روده می باشند.
گزینۀ )1(: در ملخ بعد از چینه دان، پیش معده وجود دارد. گنجشک پیش معده ندارد. | گزینۀ )2(: در پرندۀ دانه خوار، پس از مری چینه دان وجود دارد. 
چینه دان در ملخ و پرندۀ دانه خوار، نقشی در خرد کردن مستقیم مواد غذایی ندارد و فقط آن ها را نرم می کند. | گزینۀ )4(: پس از هزارال در معدۀ گاو، شیردان وجود دارد 

و محل شروع گوارش آنزیمی است. گوارش میکروبی در سیرابی آغاز می شود.
14 گزینه های )1(، )2( و )3( صحیح هستند و فقط گزینۀ )4( نادرست است و مفهوم متفاوتی با بقیه دارد. 81

گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. خفاش و حش�رات جانوران گرده افشان پروازکننده هس�تند که هر دو بیش از یک قرنیه دارند و هر دو دارای یک طناب عصبی 
می باش�ند. )دقت کنید که خفاش، در هر چش��م خود، یک قرنیه دارد.( | گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. جیرجیرک دارای پردۀ صماخ روی پاهای جلویی می باش�د، در هر واحد 
بینای�ی چش�م مرک�ب آن قرنیه و عدس�ی ش�فاف و بدون اتصال ب�ه گیرنده های نوری دارد )ش��ل 18 الف فصل 2 کتاب یازدهم(. | گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. س�تارۀ 
 دریای�ی آبش�ش ب�ه صورت برجس�تگی های کوچک و پراکندۀ پوس�تی دارد. همۀ جانوران دف�اع غیراختصاصی دارند که ش�امل یاختۀ بیگانه خوار متحرک هم می ش�ود. | 

گزینۀ )4(: نادرست است. چشم مرکب در حشرات باعث ایجاد تصویر موزاییکی می شود. حشرات در طناب عصبی خود، گره های عصبی جدا از هم دارند.
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12 ماهیان آب ش�یرین مدنظر متن س�ؤال می باش�د که برخالف ماهیان غضروفی ساکن آب شور و ماهیان دریازی، نیازی به جذب و بازجذب زیاد آب 91
ندارند )چون در ماهیان آب شیرین آب محیط تمایل به ورود به بدن دارد!(. 

گزینۀ )1(: ماهیان آب شور، آب زیادی می نوشند )برخالف ماهیان آب شیرین(. | گزینۀ )3(: ماهیان آب شور که فشار اسمزی مایعات بدن آن ها کمتر 
از فشار اسمزی محیط است،  ادرار غلیظ دفع می کنند. | گزینۀ )4(: همۀ ماهی ها دارای خط جانبی هستند.

12 موارد )ب( و )ج( صحیح می باشند. 101
الف نادرس�ت اس�ت. اس�فنج ها، ک�رم په�ن و جان�وران دارای حفرۀ گوارش�ی، دس�تگاه اختصاصی ب�رای گردش م�واد ندارن�د. در بین ای�ن جانوران، 
ب درست است. در جانوران پیچیده ای که در دستگاه گردش مواد  کرم های پهن، نه سامانۀ گردش آب و نه حفرۀ گوارشی دارند چون اصاًل سامانۀ گوارشی ندارند. | 
ج درست است. هر چشم مرکب در حشرات  آن ها مایعی برای جابه جایی مواد وجود دارد، لولۂ گوارش وجود دارد که از دهان و مخرج جدا از هم تشکیل شده است. | 
 واحدهای بینایی متعددی دارد. با توجه به ش�کل 18 فصل 3 کتاب درس�ی دهم، انش�عابات ابتدایی مجاری تنفس�ی نایدیس�ی می توانند اندازۀ متفاوتی داش�ته باش�ند. | 
د نادرس�ت اس�ت. به جز ستارۀ دریایی، در س�ایر بی مهرگان آبشش ها به نواحی خاص محدود می شوند ولی در ماهی ها خون با یک  بار گردش در بدن یک بار از دهلیز 

عبور می کند. دقت کنید که مثاًل در سخت پوستان مثل میگو هم آبشش در نواحی خاص است ولی در قلب خود، دهلیز و بطن ندارند. 
12 بخش های مشخص شده در شکل، A: چینه دان، B : کبد، C : رودۀ باریک و D: سنگدان می باشد.111

کبد در انس�ان از طریق س�یاهرگ باب، خون بخش هایی از لولۀ گوارش را دریافت و س�پس از راه سیاهرگ های دیگر 
به سمت قلب می فرستد؛ ولی دقت کنید که در صورت سؤال از کلمۀ لولۀ گوارش )نه دستاگه گوارش( استفاده شده 

است و کبد جزء لولۀ گوارش نیست!
گزینۀ )1(: چین�ه دان در ملخ بخش حجیم انتهای مری اس�ت که غ�ذا را ذخیره و نرم می کند. بزاق 
انس�ان نیز غذا را نرم می کند و به توده ای قابل بلع تبدیل می کند. | گزینۀ )3(: س�نگدان در پرندۀ دانه خوار، معادل 
پیش معده در ملخ برای اتمام گوارش مکانیکی اس�ت. پیش معده در دیوارۀ خود دندانه هایی دارد که به خرد ش�دن 

بیش�تر م�واد غذایی کمک می کن�د. | گزینۀ )4(: در منطقۀ دوازدهه رودۀ باریک، ش�یرۀ پانک�راس )حاوی آنزیم و 
بیکربنات( و صفرا از طریق مجرای صفراوی مشترک صفرا و شیرۀ پانکراس به روده وارد می شوند. منظور از شیرۀ حاوی 

کلسترول و فسفولیپید که در گوارش چربی ها مؤثر است، شیرۀ صفرا است.
12 گزینه های )1(، )3( و )4( صحیح می باشند، پس فقط گزینۀ )2( که نادرست است مفهومی متفاوت با بقیه دارد. 121

گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. در سخت پوس�تان که بی مهرۀ دارای اس�کلت خارجی می باشند، مواد دفعی نیتروژن دار با انتشار س�اده و بدون صرف انرژی از 
آبشش ها دفع می شوند. | گزینۀ )2(: اندرست است. آنزیم سلوالز توسط باکتری در لولۀ گوارش این جانوران گیاه خوار تولید می شود ولی خود یاخته های جانوری معمواًل فاقد 
توانایی ترشح سلوالز می باشند.| گزینۀ )3(: درست است. سیرابی بزرگ ترین قسمت معدۀ گوسفند می باشد. سلولز در سیرابی در معرض سلوالز ترشح شده از میکروب ها 
 قرار گرفته و تجزیه می شود. در دهان انسان آنزیم آمیالز بزاق و در رودۀ باریک ما نیز آنزیم های تجزیه کنندۀ کربوهیدرات ها، تجزیه کربوهیدرات ها را انجام می دهند. | 

گزینۀ )4(: درست است. گیرنده های حسی جانوران با کمک یاخته یا بخشی از آن اثر محرک را دریافت می کنند.
11 ماهی ها در طرفین بدن خود خط جانبی دارند که حاوی یاخته هایی با مژک های غیرهم اندازه هستند. در مغز ماهی، نسبت اندازۀ لوب بویایی به کل 131

مغز آن ، از انسان بیشتر است. 
گزینۀ )2(: در بی�ن جان�وران، فق�ط دوزیس�ت بالغ قلب س�ه حفره ای دارد. این جان�ور همواره در مثانۀ خ�ود بازجذب آب دارد ولی در هنگام خش�کی بر 
 مقدار این عمل می افزاید. | گزینۀ )3(: بندپایان گردش خون باز دارند و حش�رات دارای لوله  های مالپیگی متصل به روده هس�تند. حش�رات گروهی از بندپایان هس�تند. | 

گزینۀ )4(: این گزینه به این دلیل نادرست است که دفع یون توسط آبشش، در ماهیان آب شور دیده می شود )نه همۀ ماهیان!(.
12 موارد )الف(  و )ب( صحیح هستند. این سؤال مربوط به ماهی ها است که دارای خط جانبی هستند. 141

ب درست است. گویچه های خونی در  الف درس�ت اس�ت. ماهی ها توسط انشعابات سرخرگ پشتی خود به یاخته های قلب خون رس�انی می کنند. | 
ج نادرست است.  ماهی ها همگی هس�ته دار هس�تند. توجه ش�ود گویچۀ قرمز در انسان و بسیاری از پس�تانداران هسته و بیشتر اندامک های خود را از دست می دهد. | 

د نادرست است. ماهی ها لقاح خارجی دارند و برای تولیدمثل، نیاز به اندام های تخصص یافته ندارند. ماهی ها حفرۀ گوارشی ندارند. | 
14 در پستانداران دارای رحم، اغلب به دلیل ارتباط خونی بین مادر و جنین، میزان اندوخته تخمک، کم )اندک( است.151

گزینۀ )1(: دوزیستان منظور عبارت هستند که لقاح خارجی دارند و جنین می تواند از اندوختۀ غذایی کم موجود در تخمک استفاده کند )دوزیستان عالوه بر لکیه ها، 
در مثانه نیز به غلیظ کردن ادرار خود می پردازند(. | گزینۀ )2(: در جانوران دارای لقاح خارجی تخمک، دیوارۀ چسبناک و ژله ای دارد. این الیۀ ژله ای ابتدا از جنین در برابر عوامل نامساعد 
محیطی محافظت می کند و سپس به عنوان غذای اولیه، مورد استفادۀ جنین قرار می گیرد. | گزینۀ )3(: در پستانداران کیسه دار مثل کانگورو، پس از تولد جنین به صورت نارس، 

جنین خود را به درون کیسه ای که بر روی شکم مادر است، می رساند و در آنجا ضمن حفاظت از غدد شیری درون آن تغذیه می کند تا مراحل رشد و نمو را کامل کند.
11 گزینه های )2(، )3( و )4( عبارت را صحیح تکمیل می کنند ولی گزینۀ )1( به نادرستی تکمیل می کند )منظور عبارت، مهره داران است که هم دفاع 161

اختصاصی دارند و هم دارای لقاح خارجی هستند. وجود هم زمان این دو ویژگی در ماهی ها و دوزیستان دیده می شود(. 
گزینۀ )1(: نادرست است. این ویژگی در ماهی های آب شور و جانورانی دریازی وجود دارد )ولی در ساکنین آب شیرین نیازی به این عمل ندارند(. | 
گزینۀ )2(: درست است. در ماهی ها و دوزیستان فقط یک بطن دیده  می شود. | گزینۀ )3(: درست است. ماهی ها در تمام عمر و دوزیستان در دورۀ نوزادی فقط از آبشش ها 

به عنوان سامانۀ تنفسی استفاده می کنند. | گزینۀ )4(: درست است. فرایند تولید گامت تحت کنترل دستگاه عصبی و دستگاه درون ریز انجام می گیرد.
13 بخش اول مربوط به مورچه های همزیس�ت با درخت آکاس�یا و بخش دوم مربوط به نوعی حش�ره اس�ت. پس هر دو مورد اش�اره ش�ده مربوط به 171

حشرات است. حشرات دارای نایدیس ها و لوله های مالپیگی هستند که یک انتهای باز دارند و برای تنفس یا دفع اوریک اسید به  کار می روند. 
گزینۀ )1(: مورچه ه�ا رفت�ار دگرخواه�ی ندارن�د ول�ی زندگ�ی گروه�ی دارن�د. از طرف�ی س�ؤال در م�ورد کرم حش�ره اس�ت که زندگ�ی گروهی ن�دارد. | 

گزینۀ )2(: حشرات، تنفس پوستی ندارند. | گزینۀ )4(: مورچه ها قادر به گرده افشانی نیستند و گرده افشانی آکاسیا را، نوعی از زنبورها انجام می دهند.
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11 فقط مورد )د( صحیح است.132181
ج نادرست است.  ب نادرست است. زنبور نر فقط در اثر بکرزایی به وجود می آید و والد نر ندارد. |  الف نادرست است. جانوران نر توانایی بکرزایی ندارند. | 
عبارت در مورد کانگورو و سایر پستانداران کیسه دار معنی دارد که اواًل رحم ابتدایی دارند ولی جفت در اثر تعامل با جنین تشکیل نمی دهند. دقت کنید که ابتدایی ترین غدد شیری 
د درست است. پرندگان روی تخم های خود می خوابند. پالتی پوس نیز که پستانداری تخم گذار است، ابتدا تخم ها  در پالتی پوس وجود دارد ولی کانگورو، رحم ابتدایی دارد. | 

را در بدن خود نگه می دارد و چند روز مانده به تولد نوزاد، تخم گذاری می کند و روی آن ها می خوابد تا مراحل نهایی رشد و نمو طی شود.
13 رفتار یادگیری نشان داده شده، حل مسئله است. کالغ پرنده است و دارای کیسه های هوادار است. دقت کنید این رفتار فقط مخصوص موقعیت های 191

جدید اس�ت و اگر موقعیتی جدید نباش�د، این نوع یادگیری اصاًل معنا ندارد. دقت کنید که اگر با موقعیت تکراری مش�کل خود را حل کند، بیانگر یادگیری ش�رطی شدن 
فعال یا همان آزمون و خطا بوده است. 

گزینۀ )1(: برخی )نه همۀ( جانوران از تجربه های قبلی خود برای حل مس�ئله ای که با آن روبه رو ش�ده اند اس�تفاده می  کنند. به عنوان مثال ش�قایق دریایی 
مغز ندارد )حل مسئله نوعی یادگیری است که برخالف سایر انواع یادگیری، در همۀ جانوران ایجاد نمی شود(. | گزینۀ )2(: شامپانزه در رفتار حل مسئله، پس از چند بار 

تالش ناموفق، سپس با حل مسئله، به موزها دست یافت. | گزینۀ )4(: رفتار تغذیه از موریانه ها با کمک شاخه های نازک، ویژۀ برخی شامپانزه هاست )نه الکغ!(.
14 کلیۀ پرندگان مشابه با خزندگان، توانایی بازجذب زیادی برای آب دارد )به قید برخی در تست دقت کنید!(.201

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. اس�اس حرکت و تولیدمثل جنس�ی در همۀ جانوران مشابه اس�ت )نه برخی!(. | گزینۀ )2(: نادرست است. مثانۀ دوزیست در 
 هنگام خشک شدن محیط قدرت بازجذب آب بیشتر دارد. | گزینۀ )3(: نادرست است. پستانداران کیسه دار، کیسه ای در جلوی شکم مادر برای بلوغ نهایی جنین دارند. | 
گزینۀ )4(: درس�ت اس�ت. در اغلب پرندگان، نر و ماده هر دو به انتخاب جفت می پردازند و هزینۀ برابری برای پرورش جوجۀ خود می پردازند ولی در برخی از آن ها مثل 

طاووس، انتخاب جفت با والد ماده است و این والد هزینۀ بیشتری برای پرورش زادۀ خود می پردازد. 
14 سیانوباکتری های همزیست با گیاه گونرا، در تثبیت نیتروژن نقش دارند. همۀ سیانوباکتری ها، توانایی فتوسنتز و تثبیت کربن را دارند.211

گزینۀ )1(: با باز شدن گل های آکاسیا، مورچه ها فرار می کنند و زنبورهای گرده افشان به سمت درخت آکاسیا می روند. | گزینۀ )2(: حشرات و نوزاد آن ها، 
مویرگ خونی ندارند. | گزینۀ )3(: گیاهان گوشت خوار، برای جبران کمبود نیتروژن خود، جانوران کوچک مانند حشرات را شکار می کنند )نه صرفاً حشرات!(.

13 فقط گزینۀ )3( صحیح است چون قسمت اول فقط ماهی غضروفی را دربر نمی گیرد که این ماهی ها ویژگی قسمت دوم را دارند.221
گزینۀ )1(: نادرست است. اسکلت بیرونی در حشرات و سخت پوستان وجود دارد ولی فقط حشرات دارای لوله های مالپیگی متصل به لولۀ گوارش هستند. 
سخت پوس�تان به کمک آبش�ش خود به تنظیم اس�مزی می پردازند. | گزینۀ )2(: نادرست اس�ت. می دانیم که نفریدی، لوله ای است که توسط منفذ با بیرون راه دارد پس 
در هر صورت قید برخالف برای این عبارت نادرست است. | گزینۀ )4(: نادرست است. هم پرندگان و خزندگان مورد نظر قسمت اول و هم دوزیست بالغ توانایی بازجذب 

آب و دفع ادرار غلیظ دارند )البته دوزیستان در محیط خشک این ویژگی را با بازجذب زیاد آب از مثانه دارند(.
14 گزینه های )1(، )2( و )3( عبارت را به درستی تکمیل می کنند و با گزینۀ )4( متفاوتند. 231

 2n گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. جانوری با بکرزایی و تنفس نایدیس�ی که در کتاب معرفی شده است، در بین حشرات، فقط زنبور است که زنبور ملکه ماده
طی بکرزایی، زنبور نر هاپلوئید ایجاد می کند. پس زنبور حاصل هاپلوئید اس�ت ولی نمی تواند صفت هم توان RW داش�ته باش�د. | گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. اگر ژنوتیپ 
والد این مار )منظور س��ؤال( به طور مثال به صورت AaRr باش�د، در این صورت در اثر دو برابر ش�دن کروموزوم های تخمک aR، ماری با ژنوتیپ aaRR ایجاد ش�ده 
 اس�ت. دق�ت کنی�د ک�ه در مارها، هم ب�ا بکرزایی و هم با لقاح عادی، هر دو جنس نر و ماده ایجاد می ش�وند ول�ی در زنبورها، طی بکرزایی، فقط زنب�ور نر حاصل می آید. | 
گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. کرم کبد فوق نرمادۀ خودبارور اس�ت و می تواند گامت های ab یا aB تولید کند که در هر صورت حداقل در یک صفت )aa( نهفته می باش�د 
و هیچ گاه دو صفت بارز را نمایان نمی کند چون الل A ندارد. | گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. کرم خاکی، جانوری نرماده ولی با خاصیت دگرباروری اس�ت، پس اگر این کرم 

خاکی با کرمی دارای گامت AB لقاح دوطرفی انجام دهد و اسپرم AB دریافت کند، می تواند زاده ای با دو صفت بارز به صورت )AaBb( تولید کند.
12 ش�کل، مرب�وط ب�ه نوعی کرم په�ن نرماده یا هرمافرودیت اس�ت. بخش های ش�مارۀ )1( تا )3( به ترتی�ب بیضه ها، تخمدان و رحم می باش�ند. در 241

پستانداران کیسه دار، مثل کانگورو، جنین ابتدا درون رحم ابتدایی مادر رشد و نمو را آغاز می کند. 
گزینۀ )1(: رح�م در زن�ان، در حفاظ�ت و تغذی�ۀ جنی�ن نق�ش دارد ولی در ش�کل، مورد )2( 
تخمدان را نش�ان می دهد. | گزینۀ )3(: در مردان، خاگ )اپیدیدیم( محیطی مناس�ب برای نگهداری و تحرک 
اسپرم ها ایجاد می کند. بیضه ها، فقط محل تولید اسپرم های غیرمتحرک هستند. تحرک آن ها در اپیدیدیم آغاز 
می ش�ود. | گزینۀ )4(: در پس�تانداران جفت دار، رحم س�بب تش�کیل بند ناف جنین نمی شود بلکه در تشکیل 

جفت نقش دارد )بند ناف در بخش جنینی جفت ایجاد می شود(.
12 موارد )ب( و )د( درست هستند. 251

الف نادرس�ت اس�ت. هیدر و کرم پالناریا حفرۀ گوارشی دارند که همگی برخالف اسفنج ها که حفرۀ میانی دارند، فاقد یاختۀ یقه دار هستند )یاختۀ یقه دار 
ب درست است. بخش دندانه دار  مربوط به اسفنج ها می باشد( ولی با توجه به کتاب درسی هیدر ساختار تنفسی ویژه ندارد )لطفاً به متن و شرط سؤال هم دقت کنید!(. | 
ج نادرس�ت است. ساده ترین ساختار عصبی  کوچک در لولۀ گوارش، معرف پیش معدۀ ملخ اس�ت که این جانور تا انتهای راس�ت روده به جذب آب و یون می پردازد. | 
د درس�ت اس�ت. این  در هیدر اس�ت که گوارش را درون یاخته تکمیل می کند. دقت کنید که همانند عبارت )الف( هیدر فاقد س�اختار تنفس�ی اختصاصی اس�ت. | 
عبارت در مورد سخت پوستان صحیح است که هم همولنف و گردش مواد باز دارند و هم به دلیل داشتن آبشش، همولنف تیره و روشن با توانایی انتقال گاز تنفسی دارند. 

)سخت پوستان برخالف حشرات، فاقد نایدیس هستند و سامانۀ گردش مواد آن ها در انتقال اگز تنفسی مؤثر است.(
14 در تشریح چشم گاو، مالنین به مقدار زیادی از مشیمیه وارد زاللیه می شود. زاللیه در انسان در تماس با جسم مژگانی و عنبیه از الیۀ میانی می باشد. 261

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. در چش�م، باف�ت چ��ریب، بی�ن ماهیچه ه�ا و ک�رۀ چش�م اس�ت ک�ه ه�ر یاخت�ۀ آن، هس�تۀ کن�اری دارد )ن��ه مرک��زی!(. | 
گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. برای تش�ریح چش�م گاو، ابتدا باید صلبیه را س�وراخ کنیم که در چشم حش�رات اصاًل صلبیه وجود ندارد. | گزینۀ )3(: نادرست است. جسم 
مژگانی به صورت حلقه، دور عدیس قرار دارد. در چشم حشرات، عدسی و قرنیه مستقیمًا به یاخته های گیرنده متصل نمی باشند )ولی خود عدسی و قرنیه به هم متصلند(. 
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13 فقط گزینۀ )3( عبارت مورد نظر را به درستی تکمیل می کند و سایر گزینه ها به نادرستی تکمیل می کنند. 271
گزینۀ )1(: نادرست است. در ملخ جذب اصلی غذا در معده انجام می شود. در سامانۀ گردش مواد حشرات، یعنی سامانۀ گردش باز، همولنف از طریق 
منافذ دریچه دار به قلب برمی گردد )نه رگ ها!(. | گزینۀ )2(: نادرست است. گوسفند در انی خود سه انشعاب دارد. این جانور نشخوارکننده است. هزارال که قسمتی از معدۀ 
چهارقس�متی آن اس�ت غذای کاماًل جویده ش��ده را تا حدودی آبگیری می کند. | گزینۀ )3(: درست است. در دو طرف معدۀ پرنده سنگریزه هایی که بلعیده وجود دارند. با 
توجه به ش�کل 23 فصل 3 کتاب دهم بخش�ی از کیس�ه های هوادار دو طرف نای وجود دارند. | گزینۀ )4(: نادرست است. حشرات لوله های مالپیگی متصل به روده برای 

تنظیم اسمزی دارند اما حشرات قلب لوله ای دارند و بطن ندارند.
12 سخت پوستان، اسکلت بیرونی سنگین و محدودکننده حرکت دارند. این جانوران تنظیم اسمزی از طریق آبشش انجام می دهند.281

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. غدد راس�ت روده ای، مربوط به ماهی های غرضویف می باش�د که اسکلت اس�تخوانی ندارند. | گزینۀ )3(: نادرست است. همۀ 
مهره داران، اس�کلت درونی غضروف دار دارند و همگی دارای گردش خون بس�ته می باش�ند. در همۀ آن ها، یاخته های قلب با خون روشن تغذیه می کنند و تبادل گاز انجام 
می دهند )قید برخی در صورت س��ؤال نادرس��ت است(. | گزینۀ )4(: نادرست است. بر مبنای کتاب درسی، عروس دریایی اسکلت آب ایستایی دارد که حاصل تجمع مایع 

در بدن جانور است ولی قلب در بدن آن وجود ندارد. قسمت دوم معرف قلب در بندپایان است. 
12 فقط گزینۀ )2( عبارت را به نادرستی تکمیل می کند. 291

گزینۀ )1(: درست است. اسبک ماهی نر، حفره ای برای دریافت گامت دارد. اسبک ماهی جانوری آبزی است و تنفس آبششی دارد. | گزینۀ )2(: نادرست است. 
 به ط�ور مث�ال ط�اووس ن�ر، مهره داری اس�ت که صف�ات ثانویه جنس�ی بروز می ده�د ولی انتخاب جفت توس�ط ط�اووس ماده انجام می ش�ود. | گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. 
 جان�وران نش�خوارکننده گ�وارش میکروبی را قبل از گوارش آنزیمی انجام می دهند. نش�خوارکننده پس�تاندار اس�ت که فش�ار خون را در گردش مضاعف خ�ود حفظ می کند.| 

گزینۀ )4(: درست است. ماهی های غضروفی مهره داران فاقد استخوان هستند. همۀ ماهی ها دورۀ جنینی کوتاهی دارند.

همۀ موارد نادرست است. ماهی بالغ دفاع اختصاصی با توانایی تولید 301 14
پادتن به همراه تنفس آبششی دارد.

از  بی�ش  ش�کل  ب�ه  توج�ه  ب�ا  اس�ت.  نادرس�ت  الف 
ب  ی�ک ردی�ف رش�تۀ آبشش�ی ب�ه ه�ر کم�ان آبشش�ی متص�ل اس�ت. | 
در  آب  حرک�ت  جه�ت  ماه�ی،  آبشش�ی  تیغه ه�ای  در  اس�ت.  نادرس�ت 
طرفی�ن تیغه ه�ا )ن��ه درون آن ه��ا!( ب�ا جهت حرک�ت خ�ون در مویرگ های 
ج نادرس�ت اس�ت. آبش�ش در س�تارۀ  درون تیغه ه�ا متف�اوت اس�ت. | 
 دریای�ی، ب�ه ص�ورت برجس�تگی های کوچ�ک و پراکنده پوس�تی ق�رار دارد. | 
د نادرس�ت اس�ت. ب�ا توجه به ش�کل آب ورودی از دهان ماه�ی، از کمان 

آبششی به سمت رشته های آبششی و سپس به طرفین تیغه ها می رود.
14 جیرجی�رک روی پاه�ای جلوی�ی خود گیرندۀ ش�نوایی دارد. تأثیر دمای محیط و طول روز در خروج گامت مربوط به لقاح خارجی اس�ت در حالی که 311

جیرجیرک حشره است و لقاح داخلی دارد.
گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. مه�ره داران طن�اب عصب�ی پش�تی دارن�د و به ج�ز ماهی ه�ا، س�ایر مه�ره داران فاق�د خط جان��یب می باش�ند که همگ�ی کلیه و 
 اس�کلت اس�تخوانی دارن�د. )در بی��ن مه��ره داران فق��ط ماهی های غضروفی اس��لکت اس��تخوانی ندارند.( | گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. ک�رم خاکی بی مهره ای اس�ت 
 ک�ه طن�اب عصب�ی پش�تی ندارد ولی س�امانۀ گ�ردش مواد بس�ته دارد. کرم خاک�ی دارای تنفس پوس�تی می باش�د در نتیجه، خون آن  ط�ی عبور از مویرگ های س�طحی 
O2 می ش�ود. | گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. ماهی ها طناب عصبی پش�تی و فقط ی�ک دهلیز دارند. برخ�ی از ماهی ها مثل اس�بک ماهی لقاح داخلی دارن�د که نیازمند   پ�ر 

اندام تولیدمثلی تخصص یافته می باشد.
13 موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست هستند. بخش های )1(: عصب بویایی، 321

)2(: عصب بینایی، )3(: لوب بینایی و )4(: مخچه را نشان می دهد.
الف نادرس�ت اس�ت. مخ انس�ان جایگاه پردازش نهایی اطالعات ورودی به 
ب نادرست است. در انسان در لوب بویایی، آکسون یاخته های  مغز است )نه لوب بینایی!(. | 
عصبی گیرندۀ بویایی س�یناپس برقرار می کنند ولی ش�کل خود عصب بویایی را نشان داده است 
ج درس�ت اس�ت. مخچه مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل آن است.  )نه لوب بویایی را!(. | 
مخچه به طور پیوسته از بخش های دیگر مغز، نخاع و اندام های حسی مانند گوش ها پیام دریافت 

د نادرس�ت اس�ت. بخش )2( عصب بینایی است. در انسان، پیام های  و بررس�ی می کند تا فعالیت ماهیچه ها و حرکات بدن را در حالت های گوناگون هماهنگ کند. | 
بینایی قبل از رسیدن به قشر مخ، از بخش های دیگر مغز مانند تاالموس )محل تقویت و پردازش اولیه اطالعات حسی( می گذرند. کیاسمای بینایی محلی است که بخشی 

از آکسون های عصب بینایی یک چشم به نیمکرۀ مقابل می روند. کیاسمای بینایی در مسیر پیام های بینایی قبل از تاالموس ها قرار دارد. 
13 بکرزایی و خاصیت نرمادگی کرم های پهن خودبارور، نوعی تولیدمثل جنسی است که یک والد در آن ها شرکت دارد. در گزینۀ )3( دقت کنید که زنبور 331

حاصل بکرزایی، هاپلوئید بوده و نصف ژن های والد خود را دریافت می کند. این زنبور نر چون فاقد توانایی انجام میوز است، هر تنوعی در آن در اثر جهش رخ داده است.
گزینۀ )1(: کرم خاکی نرمادۀ دگربارور اس�ت و هر زادۀ آن دو والد دارد. | گزینۀ )2(: ماِر حاصل از بکرزایی، از دو برابر ش�دن کروموزوم های تخمک های 
هاپلوئید و سپس ادغام آن ها و در نهایت میتوز یاختۀ حاصله )نه میتوز تخمک( ایجاد می شود. | گزینۀ )4(: این عبارت در مورد کرم پهن کبد که نرماده خودبارور می باشد، 

رد می شود چون طی لقاح هر نوع زاده ای از کرم فوق  احتمال تولد دارد. 
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11 فقط گزینۀ )1( صحیح است. صورت سؤال در مورد بکرزایی می باشد که نوعی تولیدمثل جنسی است ولی بدون نیاز به اسپرم رخ می دهد. 134341
گزینۀ )1(: درست است. در زنبور نر که حاصل بکرزایی است، فقط یک ردیف کروموزوم غیرهمتا از مادر دارد. در بکرزایی مارها نیز، زادۀ حاصله، با اینکه 
n2 اس�ت و خال�ص می باش�د ول�ی فقط یک ن��وع مجموعه از کروموزوم ه�ای مادری را دارد چون از روی تخمک خود، یک مجموعه کروموزوم مش�ابه س�اخته اس�ت. | 
گزینۀ )2(: نادرست است. به طور مثال زنبور ملکه که بکرزایی انجام می دهد، کروموزوم های والد نر و ماده را به ارث برده است. | گزینۀ )3(: نادرست است. خودباروری 
و دگرباروری مربوط به جانوران نرماده است که هم اسپرم و هم تخمک در آن نقش دارد. | گزینۀ )4(: نادرست است. زادۀ مار ماده حاصل دو برابر شدن کروموزوم های 

گامت مار ماده می باشد و از میتوز تخمک ایجاد نمی شود.
شبکۀ مویرگی ترشح کننده مایع محافظ مغز، درون بطن های 1و2 قرار دارد که این بطن ها، در دو طرف رابط های پینه ای و سه گوش واقع شده اند.351 14

گزینۀ )1(: درست است. سطح پشتی برای مشاهده بخش درونی قابل استفاده است. با توجه به شکل فعالیت 7 فصل اول کتاب یازدهم در سطح پشتی 
کرمینه و ش�یار بین دو نیمکره قابل مش�اهده می باشد. | گزینۀ )2(: درست اس�ت. اعصاب بینایی ابتدا به کیاسمای بینایی در سطح شکمی می رسند، پایین ترین عضو مغز 
یعنی بصل النخاع در س�طح ش�کمی دیده می ش�ود. | گزینۀ )3(: درست اس�ت. در عقب تاالموس ها بطن سوم قرار دارد که در لبۀ پایینی این بطن اپی فیز وجود دارد که در 

انسان با ترشح مالتونین در تنظیم ریتم شبانه روزی نقش دارد.
گزینه های )2(، )3( و )4( نادرست می باشند و فقط گزینۀ )1( صحیح است چون پرندگان و برخی پستانداران مثل پالتی پوس روی تخم های خود می خوابند ویل 361 11

پرندگان رحم ندارند.

گزینۀ )2(: نادرست است. جانوران هرمافرودیت مثل کرم خاکی رحم دارند و اسپرم که گامت متحرک است تولید می کنند. | گزینۀ )3(: نادرست است. 
تخمک در جانوران دارای لقاح داخلی هم الیۀ ژله ای محافظتی دارد ولی تخم ها را به هم نمی چسباند. | گزینۀ )4(: نادرست است. در کرم های پهن مثل کرم کبد هر فرد 

تخمک های خود را بارور می کند و گامتی دریافت نمی کند.
13 س�ؤال در مورد جمعیت نر و ماده )اکرگر و ملکه( زنبور عس�ل می باش�د. در این جمعیت، زنبوران کارگر عقیم )نازا( هستند ولی با رفتار گروهی به تغذیه 371

سایر افراد کمک می کنند.
گزینۀ )1(:: نادرست است. زنبور برای گیاه تنباکو گرده افشان نیست بلکه با تخم گذاری روی نوزاد کرمی شکل حشره که در حال خوردن برگ گیاه تنباکو 
می باش�د از گیاه تنباکو محافظت می کند ولی گرده افش�انی گیاه آکاس�یا، وابس�ته به زنبورهاست. | گزینۀ )2(: نادرست اس�ت. عبارت در مورد کیسه های معده است ولی 
سؤال در مورد اندام تنظیم اسمزی یا لوله های مالپیگی است. | گزینۀ )3(: درست است. زنبور اسکلت بیرونی دارد که مانند هر اسکلت داخلی یا خارجی، تکیه گاهی برای 
ماهیچه های آن هاس�ت. | گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. با توجه به شکل 21 فصل 1 کتاب یازدهم، رشتۀ عصبی پاهای جلویی که کوتاه ترین اندام های حرکتی زنبور هستند، 

تنها به یک گره در طناب عصبی شکمی متصل می شود.
14 همۀ موارد نادرست می باشند. 381

الف قس�مت اول در مورد کرم خاکی اس�ت که بی مهره بوده و مویرگ دارد ولی عبارت نادرس�ت اس�ت چون ملخ دارای س�امانۀ تنظیم اس�مزی حاوی 
ب زنبور وحش�ی حشره است و روی نوزاد کرمی شکل آفت تنباکو تخم گذاری می کند. حشرات،  لوله های متعدد )لوله های مالپیگی( متصل به لولۀ گوارش می باش�د. | 
دارای لوله های مالپیگی متصل به روده می باش�ند. س�فره ماهی که نوعی ماهی غضروفی اس�ت نیز غدد راس�ت روده ای مرتبط با روده دارد )قید برخالف در صورت س��ؤال 
ج همۀ مهره داران به کلیه نیاز دارند. گربه با اس�تفاده از فرومون به تعیین قلمرو و مار با فرومون های هوا به جفت یابی می پردازد. گربه و مار هر دو  نادرس��ت اس��ت(. | 
د قس�مت اول در مورد سخت پوستان است که از آبشش خود مادۀ نیتروژن دار  مهره دار هس�تند و به کلیه نیاز دارند )قید برخالف در صورت س��ؤال نادرس��ت است(. | 

منتشر می کنند، پس سامانۀ تنظیم اسمزی در آن ها نفریدی نمی باشد.
11 قورباغه با حرکتی شبیه به قورت دادن هوا را وارد شش ها می کند. نوزاد قورباغه گردش خون ساده دارد. در گردش خون ساده فقط یک رگ به نام 391

سیاهرگ شکمی با خون تیره از طریق سینوس سیاهرگی به قلب وارد می شود.
گزینۀ )2(: در ک�رم خاک�ی لق�اح دوطرفی صورت می گیرد و اس�پرم های هرکدام تخمک های دیگری را بارور می س�ازد. کرم خاکی حفرۀ گوارش�ی ندارد و 
قس�مت دوم عبارت در مورد کرم پهن پالناریا اس�ت. | گزینۀ )3(: مگس گیرندۀ ش�یمیایی روی موهای روی پا دارد. در مگس میوه مولکولی )نه انواعی مولکول( می تواند 
 به ش�کل های متفاوت درآید و پادگن های مختلفی را شناس�ایی کند. | گزینۀ )4(: مار قادر به دریافت پرتوهای فروس�رخ و زنبور قادر به دریافت پرتوهای فرابنفش اس�ت. 

مار با بکرزایی )بدون لقاح( زادۀ دیپلوئید تولید می کند.
14 با توجه به ش�کل 22 فصل 2 کتاب دهم صحیح می باش�د چون عبور مواد در ش�یردان گوس�فند، س�یر صعودی دارد تا به روده برس�د. 401

گزینۀ )1(: در گوس�فند دو نایژۀ اصلی وجود دارد ولی قبل از انتهای آن یک انش�عاب س�وم برای شش سمت راست دارد. پس شش راست، هوای خود را 
از دو انش�عاب دریافت می کند. | گزینۀ )2(: در ابتدای س�رخرگ آئورت باالی دریچۀ س�ینی دو س�رخرگ کرونری منشعب می ش�وند. | گزینۀ )3(: کپسول کلیه با بریدن 

قسمتی از آن به راحتی جدا می شود. 
13 موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست هستند. سؤال در مورد ماهیان بالغ می باشد که یک دهلیز، یک بطن و یک دریچۀ دهلیزی بطنی دارند.411

ب نادرست است. این عبارت در مورد ماهیان  الف درست است. با توجه به شکل 15 فصل 2 کتاب یازدهم در مورد خط جانبی ماهی ها صحیح است. | 
ج نادرست است. این عبارت در مورد اسبک ماهی نر که تخمک را می پذیرد و باردار می شود نادرست است.|   آب شیرین که ادرار رقیق دفع می کنند نادرست است. | 

د نادرست است. دوزیست بالغ تنفس پوستی و ششی را به صورت هم زمان دارد ولی قلب دوحفره ای ندارد.
11 سامانۀ گردش بسته برای نخستین بار در کرم های حلقوی شکل گرفت. کرم خاکی که نوعی کرم حلقوی است، تنفس پوستی دارد و همۂ تبادالت 421

گازی خود را از طریق مویرگ های پوستی انجام می دهد )قید بیشتر در این گزینه غلط است(.
گزینۀ )2(: درست است. کرم های حلقوی بی مهره هستند و اسکلت استخوانی با نمک های کلسیمی ندارند. | گزینۀ )3(: درست است. کرم های حلقوی، 
جانورانی نرمادۀ دگربارور با لقاح داخلی هستند که تخمک های خود را در محیط آزاد نمی کنند )هر کرم خاکی فقط اسپرم از بدن خارج می کند(. | گزینۀ )4(: درست است. 
پرفورین مترشحه از لنفوسیت های کشندۀ طبیعی و پروتئین های مکمل مربوط به دفاع غیراختصاصی هستند که کرم های حلقوی، فقط دارای دفاع غیراختصاصی می باشند.
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12 در پرندگان دانه خوار، محتوای سنگدان بالفاصله وارد روده می شود که مویرگ هایی نیز برای تبادل مواد در بدن آن وجود دارد.431
گزینۀ )1(: در انس�ان صفرا که در کبد س�اخته ش�ده وارد روده می شود ولی انسان معدۀ لوله ای ش�کل ندارد )وقتی سؤال در مورد جانوران است یادتون 
باش��ه که انس��ان هم نوعی جانور اس��ت(. | گزینۀ )3(: در پرندگان دانه خوار محتوای چینه دان بالفاصله وارد معده می ش�ود. پرندگان مهره دارند و توانایی تولید و ترش�ح 
پادتن و پرفورین دارند. | گزینۀ )4(: در نش�خوارکنندگان محتوای مری وارد دهان می ش�ود. در این جانوران، غضروف های انیژه )نه نای!( ابتدا به صورت حلقۀ کامل و 

سپس قطعه قطعه می باشد.
13 در دوزیستان ابلغ قلب سه حفره ای یک بار خون را به شش ها و پوست و سپس به بقیۀ بدن تلمبه می کند.441

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. دوزیس�ت بالغ آبش�ش ندارد. | گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. تخمک الیه ای ژله ای و چس�بناک دارد )نه هر یاخته جنسی(. | 
 گزینۀ )3(: درست است. سازوکار دوزیستان در تهویه پمپ فشار مثبت می باشد. در پمپ فشار مثبت هنگام باز بودن بینی حفرۀ دهانی پر از هواست. | گزینۀ )4(: نادرست است. 

دوزیستان بالغ، فاقد مخروط سرخرگی و سینوس سیاهرگی می باشند. 
13 در شکل صورت سؤال، بخش های )1( تا )4( به ترتیب قرنیه، عدسی، یاخته های گیرندۀ نور و رشته های 451

عصبی را نشان می دهند. قرنیه در جلوی چشم انسان به صورت برجسته و شفاف است و توسط زاللیه تغذیه می شود. حتمًا به یاد 
دارید که اشک مترشحه از غدد اشکی که تحت کنترل پل مغزی از مراکز ساقۀ مغز می باشد، نقش دفاعی برای قرنیه چشم دارد. 
گزینۀ )1(: رش�ته های عصب�ی حس�ی در ش�کل صورت س�ؤال، پیام های عصب�ی مربوط ب�ه بینایی را که 
در یاخته ه�ای گیرن�دۀ ن�ور ایجاد می ش�وند به دس�تگاه عصبی مرک��زی منتقل می کنن�د و نمی توانند مع�ادل بخش انتقال 
 دهن�دۀ پیام ه�ای عصب�ی حرکتی ب�ه عنبیه باش�ند چون عنبیه تح�ت کنترل اعص�اب خودمخت�ار )حرکتی( می باش�د. | 
 گزینۀ )2(: دقت داشته باشید که عدسی به هنگام دیدن اشیاء نزدیک )نه دور(، با انقباض ماهیچه های مژگانی ضخیم تر می شود. | 
گزینۀ )4(: با توجه به شکل 5 صفحۀ 24 زیست شناسی یازدهم می توان متوجه شد که یاخته های گیرندۀ نور خارجی ترین 

یاخته های شبکیه هستند. بنابراین با زجاجیه در تماس نیستند. 
12 فقط گزینۀ )2( صحیح است. 461

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. مثانۀ قورباغه به هنگام خش�ک ش�دن محیط برای ذخیرۀ آب بزرگ تر می شود و سپس بازجذب آب از مثانه به خون افزایش 
، به دفع فعال نمک و یون های محیطی می پردازد. سخت پوستان  CO2 می یابد.حش�رات مثانه ندارند. | گزینۀ )2(: درس�ت است. آبشش ماهیان آب ش�ور عالوه بر دفع 
بندپایانی هس�تند که آبش�ش آن ها در نواحی خاصی از بدن وجود دارد. | گزینۀ )3(: نادرس�ت است. سخت پوستان لوله های مالپیگی ندارند. | گزینۀ )4(: نادرست است. 
پرندگان و خزندگان دریایی نمک اضافه را از طریق غدد نمکی نزدیک چشم به صورت قطره های غلیظ دفع می کنند ولی غدد نمکی در راست رودۀ ماهیان غضروفی ساکن 

آب شور وجود دارد )نه هر ماهی دریازی یا ساکن آب شور(.
13 زنب�ور که نوعی حش�ره می باش�د گیرن�دۀ فرابنفش دارد. قلِب حش�رات دارای منفذ دریچه دار ب�رای گرفتن همولنف از حفرات متعدد بدن اس�ت. 471

این منافذ به رگ متصل نمی باشند.
گزینۀ )1(: حشرات چشم مرکب )دارای تعداد زیادی قرنیه  متصل به عدسی( دارند ولی در حشرات سامانۀ گردش مواد نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد. | 
گزینۀ )2(: مار که نوعی خزنده اس�ت، گیرندۀ فروس�رخ دارد. خزندگان دیوارۀ ناقص یا کاملی در بین دو بطن دارند. | گزینۀ )4(: خط جانبی ماهی نوعی گیرنده در مادۀ 

ژالتینی با مژک های دارای اندازۀ متفاوت دارد. دقت کنید که سینوس سیاهرگی و مخروط سرخرگی، از قسمت های قلب جانور به حساب نمی آیند.
11 فقط مورد )ب( صحیح است. در این تست فقط می توانید برحسب جانوران کتاب درسی، اسفنج و هیدر را در نظر نگیرید!481

الف نادرس�ت اس�ت. در پالناریا بخش مرکزی و محیطی دس�تگاه عصبی از هم متمایز اس�ت ولی دهان و مخرج جدا از هم ندارد چون حفرۀ گوارشی با 
ج نادرست است. هر  ب درست است. هر جانوری که مغز جداگانه دارد، دارای دو یا چند گرۀ عصبی با تعدادی جسم یاخته ای متراکم می باشد. |  یک منفذ دارد. | 
د نادرست است. همۀ جانوران گیرندۀ حسی  جانور پریاخته ای، واجد سامانه یا دستگاه گردش مواد می باشد پس این ویژگی فقط ویژۀ جانوران مدنظر سؤال ما نیست. | 
دارند. این گیرنده ها به صورت یاخته یا بخشی از آن هستند که توانایی تولید پیام عصبی را دارند )پس این ویژگی هم فقط مربوط به جانوران مدنظر سؤال ما نیست(. 

13 در ماهی ابلغ، فقط یک سیاهرگ خون را به قلب باز می گرداند.491
گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. با توجه به ش�کل های 24 و 25 فصل 4 کتاب دهم، 
ماهی ها و دوزیس�تان همواره یک بطن و یک رگ خروجی از آن دارند. | گزینۀ )2(: درست است. 
لوب بینایی ماهی بین مخ و مخچه قرار دارد )شل مقابل( ولی با توجه به شکل فعالیت 7 کتاب 
 یازدهم در مورد گوسفند صادق نیست چون در گوسفند، لوب بینایی جدایی از مخ وجود ندارد. | 
گزینۀ )3(: نادرس�ت است. در شکل مشاهده می کنید که نخاع ماهی به عصب بینایی نزدیک تر 

از عصب بویایی است. | گزینۀ )4(: درست است. با توجه به شکل مقابل صحیح می باشد.
12 موارد )الف( و )د( صحیح هستند. 501

الف درست است. با توجه به شکل 12 فصل 5 کتاب دهم، داخلی ترین یاختۀ روده ملخ، مکعبی شکل و در راست رودۀ آن، استوانه ای شکل یک الیه ای است. | 
ج نادرست است. با توجه به شکل  ب نادرست است. ملخ و پالتی پوس، هر دو جانور هستند و می توانند گلیکوژن را به صورت درون یاخته ای تولید و تجزیه کنند. | 
کتاب، هر آبش�ش بیش از یک جفت کمان آبشش�ی دارد و به هر کمان آبشش�ی هم، تعدادی ردیف رشته های آبششی متصل است. )کتاب درسی، 4 تا کمان آبششی در 
د درست اس�ت. جانوران پیچیده )پریاخته ای( دس�تگاه اختصاصی و مایع اختصاصی برای گردش مواد دارند. این جانوران لولۀ  هر س��مت س��ر جانور کش��یده است(. | 

گوارش با دهان و مخرج جدا از هم دارند.
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دقت کنید که فقط مورد گزینۀ )1( عبارت را به نادرس�تی تکمیل می کند. گیاه گل داوودی، یک گیاه ش��ب بلند اس�ت و در روز های کوتاه پاییز گل می دهد. پس 11 11
ایجاد جرقۀ نوری در شب های تابستان نقشی در گل دهی گیاه گل داوودی ندارد.

گزینۀ )2(: ترکیب�ات س�یانیددار در دف�اع ش�یمیایی نقش دارند. س�یانید حاص�ل از تجزیه این ترکیب�ات، می تواند منجر به توقف تنف�س هوازی و مرگ 
 جانوران تغذیه کننده از آن ش�ود. | گزینۀ )3(: گرده افش�انی گروهی از گیاهان دارای گل های س�فید، توسط خفاش )پس��تاندار واجد قدرت پرواز( در شب ها صورت می گیرد. | 

گزینۀ )4(: این گزینه ویژگی پاسخ به تماس در گیاه حساس را بیان می کند. 

12 گیاه نشان  داده  شده، گیاه گونرا و جاندار همزیست با آن، سیانوابکرتی است. سیانوباکتری برخالف گونرا، یک پروکاریوت است و اندامک غشادار 21
ندارد. گونرا قابلیت فتوسنتز دارد و در کلروپالست گروهی از یاخته های آن، آنزیم روبیسکو فعالیت می کند.

گزینۀ )1(: دقت کنید که س�یانوباکتری فقط یک یاخته دارد. پس لفظ »یاخته  ها« برای آن نادرس�ت اس�ت. | گزینۀ )NADH :)3، نوعی حامل الکترون 

+NAD است که با دریافت الکترون  است که در واکنش قندکافت هر دو جاندار یافت می شود. توجه داشته باشید که NADH در قندکافت کاهش نمی یابد، بلکه این 
کاهش می یابد. | گزینۀ )4(: حواس�تون باش�ه که جدا شدن پروتئین هیس�تون، توسط آنزیم هایی )غیر از هلیاکز(، قبل از شروع همانندسازی صورت می گیرد. هر پروکاریوتی 

از جمله سیانوباکتری، هیستون ندارد.
11 منظور س�ؤال، گیاهان دولپه ای می باش�د )چون برخی ترکیبات اکس��ینی می توانند باعث از بین رفتن انواع علفی آن ها ش��وند(. در این گیاهان، 31

پوسِت درخت، از پیراپوست به همراه بافت آوند آبکش پسین تشکیل شده است.
گزینۀ )2(: هم  پوس�ت و هم پیراپوس�ت، حاوی کامبیوم چوب پنبه س��از با یاخته هایی به هم فشرده و هستۀ درش�ت می باشند. | گزینۀ )3(: هیچ کدام از دو 
مورد معرفی ش�ده، جزء پوس�ت و پیراپوس�ت درخت نیس�تند و هر دو تنۀ درخت را ایجاد می کنند. | گزینۀ )4(: آبکش پس�ین، قسمتی از پوست درخت است، در حقیقت 

آبکش پسین حد فاصل پیراپوست و کامبیوم آوندساز است.
14 همۀ موارد صحیح می باشند. 41

الف این پروتئین ها در انتقال آب در س�طح یاخته ای نقش دارند که در غش�ای یاخته یا غش�ای واکوئول می باش�ند، پس در انتقال مواد از مس�یرهای 
ب هم زمان با ترش�ح آبس�یزیک اسید در ش�رایط کم آبی، س�اخت این پروتئین ها افزایش می یابد. این هورمون همچنین سبب  سیمپالس�تی و عرض غش�ایی مؤثرند. | 
ج در مسیر آپوپالستی، حرکت مواد محلول از فضاهای بین یاخته ای و دیوارۀ یاخته ای  کاهش طول یاخته های نگهبان روزنه و بس�ته ش�دن روزنه های هوایی می ش�ود. | 
 انجام می ش�ود و مواد از غش�ای یاخته ای که دارای فس�فولیپید اس�ت عبور نمی کنند. در این مس�یر پیوند هیدروژنی بین مولکول های آب یا همان نیروی هم چس��یب در 
د  در درون پوس�ت، عبور مواد از طریق مس�یر سیمپالستی و عرض غشایی )در قسمت الیه بدون نوار اکسپاری( صورت می گیرد ولی مسیر  انتقال مواد مؤثر اس�ت. | 

آپوپالستی به بن بست نوار کاسپاری برخورد می کند. 
12 در سامانۀ زمینه ای گیاهان، سه نوع بافت پارانشیم، کالنشیم و اسکلرانشیم وجود دارد که یاخته های دو بافت کالنشیم و اسکلرانشیم به همین نام 51

هستند. بافت پارانشیم یاخته های متنوعی دارد که یاخته های آن در سامانۀ بافت آوندی نیز در اطراف آوندها وجود دارند و از طرفی یاخته های پارانشیمی، دیوارۀ ضخیم 
ندارند. دقت کنید که این یاخته ها زنده هستند و در واکنش های قندکافت، اسید سه کربنی دوفسفاته و پیرووات )بنیان پیروویک اسید( را تولید می کنند. 

گزینۀ )1(: اسکلرانشیم دارای دیوارۀ استحکامی چوبی شده می باشد ولی کالنشیم دیوارۀ چوبی ندارد. | گزینۀ )3(: یاخته های مردۀ اسکلرانشیمی، توانایی 
تنفس یاخته ای ندارند. | گزینۀ )4(: پارانشیم دیوارۀ ضخیم ندارد.

13 گل ادریسی، در خاک اسیدی به تجمع آلومینیوم می پردازد و آیب رنگ می شود یعنی رنگ آن از صورتی به آبی تبدیل می شود )نه برعکس!(.61
گزینۀ )1(: کاماًل متن کتاب درسی است. بعیض گیاهان مانند گیاه سس، ریشه، فتوسنتز و توانایی تثبیت کربن ندارند. | گزینۀ )2(: کاماًل متن کتاب درسی 
 اس�ت. بعیض گیاهان با جذب و ذخیرۀ نمک ها و کاش�ت آن ها طی چند س�ال پی درپی موجب کاهش شوری خاک می شوند )بهبود کیفیت خاک(. | گزینۀ )4(: نوعی رسخس 

که گیاه بدون دانه است، به جمع کردن آرسنیک که ماده ای مسی است می پردازد.
71 AaRW اگر کالله گیاهی دارای ژنوتیپ .aR یا AR ،داش�ته باش�د، آنگاه دو نوع زامه می دهد AaRR 14 اگر یاخته های کیس�ۀ گردۀ ذرتی، ژنوتیپ

.AR و AW ،aR ،aW باشد، چهار نوع تخم زا می دهد
گزینۀ )1(: تولی�د دو ن�وع زام�ه AR و aR ک�ه با لقاح، دو نوع رویان با ژنوتیپ یکس�ان ایجاد می کنند. مثاًل اگر AR ب�ا aW لقاح کند، گیاهی با ژنوتیپ 
 AAaRWW تولید می کند. | گزینۀ )2(: اگر دانه رس�یده ای یاخته اندوخته دار آن AaRW لقاح کند، گیاهی با ژنوتیپ یکس�ان AW با aR تولید می کند و اگر AaRW
باش�د، آنگاه ژنوتیپ آن AaRW خواهد بود که حاصل لقاح AW و aR می تواند باش�د. | گزینۀ )3(: امکان دارد که ژنوتیپ رویان دانه ای، مش�ابه پارانش�یم خورش آن 
باشد. وقتی که دانه ای یک ژنوتیپ را داشته باشد، به تبع یاخته های آن هم که طی تقسیم به دست می آیند، همان ژنوتیپ را خواهند داشت. | گزینۀ )4(: امکان ندارد که 

دو نوع زامه در یک کیسه رویانی لقاح کنند. اسپرم ها، حاصل میتوز یاخته زایشی هستند پس قطعًا یک نوع ژنوتیپ خواهند داشت.
14 گیاهان دولپه ای، میانبرگ نرده ای دارند. افزایش خروج آب از یاخته های نگهبان روزنه به معنای کاهش فش�ار تورژسانس�ی و بس�ته ش�دن روزنه 81

می باشد که در نتیجۀ آن، تعرق که عامل اصلی انتقال شیرۀ خام در گیاه است، کاهش می یابد.
گزینۀ )1(: س�یتوکینین، س�بب تأخیر در پیر ش�دن اندام هوایی و س�اقه زایی از یاخته های تمایز نیافته می ش�ود. | گزینۀ )2(: کاهش فش�ار تورژسانس�ی، 
 س�بب بس�ته ش�دن روزنه ها و کاهش تعرق می ش�ود. در این حالت می تواند تعریق را افزایش دهد )این عمل به کمک هورمون آبس��یزیک اس��ید نیز صورت می گیرد(. | 

گزینۀ )3(: افزایش جریان توده ای، سبب افزایش پیوستگی شیرۀ خام در گیاه می شود.
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14 همۀ موارد نادرست هستند.91
ب در رنگ دیسه  الف این اندامک، واکوئول اس�ت که ترکیبات رنیگ آن خاصیت پاداکس�ندگی برای پیش��گیری از سرطان دارند )نه درمان آن!(. | 
ج ساختار سبزدیسه های بعضی گیاهان، در پی کاهش طول روز و کم شدن نور، تغییر  برخالف سبزدیسه، فتوسنتز و تبدیل مواد معدنی به مواد آلی انجام نمی شود. | 
 )DNA( د میتوکندری نیز حاوی مادۀ ژنتیکی می کند و به رنگ دیس�ه تبدیل می ش�وند )نه نشادیس��ه!( به همین دلیل توانایی ذخیرۀ مقادیر زیاد نشاس�ته را ندارند. | 

می باشد ولی ATPسازی از نوع نوری ندارد.
14 تک لپه ای ها، در میانبرگ خود فقط پارانش�یم اس��فنجی دارند )ترکیبی با دوازدهم( و فاقد برگ های رویانی یا لپه های قطور هس�تند؛ چون ذخیرۀ دانۀ 101

آن ها آندوسپرم می باشد و ضمنًا فقط یک لپه دارند. 
C4 باش�ند، واجد غالف آوندی  گزینۀ )1(: دس�ته های آوندی متعدد با اندازه های مختلف، در س�اقۀ تک لپه ای ها وجود دارد. این گیاهان اگر از نوع گیاه 
 فتوس�نتزکننده می باش�ند. | گزینۀ )2(: ریش�ه در دولپه ای ه�ا، پوس�ت ضخیم�ی دارد. در س�اقۀ ج�وان دولپه ای ه�ا، ی�ک الی�ه دس�تجات آون�دی دی�ده می ش�ود. | 

گزینۀ )3(: دولپه ای ها می توانند رشد پسین داشته باشند. میانبرگ دولپه ای دارای پارانشیم نرده ای و اسفنجی است.

12 شکل نشان  دهندۀ فرایند تعریق است. خروج یون های کلر و پتاسیم از یاخته های نگهبان روزنه منجر به بسته شدن روزنه های هوایی و کاهش تعرق 111
می گردد. در صورت کاهش تعرق اگر رطوبت محیط زیاد باشد، میزان تعریق افزایش می یابد. 

گزینۀ )1(: افزایش شدید دمای هوا، منجر به کاهش تعرق می شود. در صورت افزایش شدید دمای هوا، گیاه برای جلوگیری از هدر رفتن آب، روزنه های خود 
را می بندد. در صورت کاهش تعرق و افزایش رطوبت، میزان تعریق افزایش می یابد. | گزینۀ )3(: هر دو عامل گفته شده در این گزینه، منجر به افزایش تعریق می شوند. 
 سالیسیلیک اسید روزنه های هوایی را می بندد و تعرق را کاهش می دهد. افزایش فعالیت پمپ های غشایی نیز منجر به افزایش فشار ریشه ای و افزایش تعریق می شود. | 
گزینۀ )4(: دقت کنید که روزنه های آبی همواره باز هستند. افزایش میزان رونویسی از ژن مربوط به ساخت هورمون اکسین منجر به افزایش انشعابات ریشه می شود که 

ممکن است منجر به افزایش جذب آب و فشار ریشه ای در گیاهان شود.
11 فقط مورد )ج(، عبارت را به نادرستی تکمیل می کند. 121

ب درست است. گیاهانی که توانایی  الف درس�ت اس�ت. بیشترین گونه های گیاهی روی زمین، نهان دانگان هس�تند که همگی یاختۀ همراه دارند. | 
ج نادرست است. گیاهانی که بیش  تولید مواد آلی از مواد معدنی را ندارند گیاهان انگل هستند. از طرفی این گیاهان توانایی تأمین نیتروژن از شکار حشرات را ندارند. | 
 از 90 درصد با قارچ ها همزیس�تی دارند، گیاهان دانه دار هس�تند که ش�امل بازدانگان و نهان دانگان می ش�وند که همۀ آن ها آوند دارند ولی بازدانگان، گل و نهنج ندارند. | 
د درس�ت اس�ت. گیاهانی که بیش از یک بار در طول عمر خود گل می دهند، ش�امل برخی گیاهان چندساله هستند. برخی از این چندساله ها، علفی هستند مثل زنبق 
که بافت پوششی آن ها شامل روپوست است. همان طور که می دانید، روپوست هیچ گاه مریستم ندارد. برخی نیز شامل درخت ها و درختچه ها هستند که پیراپوست دارند. 

پیراپوست شامل چوب پنبه، کامبیوم چوب پنبه ساز و بافت پارانشیم است که کامبیوم مریستم دارد. 
14 همۀ گیاهان نهان دانۀ دارای گل کامل، دوجنس�ی هس�تند. گیاهان دوجنس�ی می توانند هر دو نوع گامت نر و ماده را تولید کنند ولی دقت کنید که 131

اسپرم با اینکه گامت نر است ولی پس از قرارگیری روی کالله و ایجاد لولۀ گرده، در بخش مادگی تولید می شود. 
گزینۀ )1(: دقت کنید که در گیاهان، گامت ها مس�تقیمًا توس�ط تقس�یم میتوز تولید می ش�وند )نه تقس��یم میوز!(. | گزینۀ )2(: ویژگی ذکر ش�ده، مربوط به 
س�رخس اس�ت. سرخس ها جزء گیاهان نهان دانه طبقه بندی نمی شوند )به صورت س��ؤال توجه کنید!(. | گزینۀ )3(: این گزینه دربارۀ همۀ گیاهان نهان دانه صادق نیست. 

برای مثال لپه در ذرت، زیر زمین است و قابلیت فتوسنتز )فعالیت آنزیم روبیسکو( را ندارد.
11 حدود 90 درصد گیاهان دانه دار، با قارچ ها )قارچ ریش��ه ای( همزیس�تی دارند. قارچ ها فاقد توانایی فتوس�نتز و تثبیت کربن هس�تند. 141

گزینۀ )2(: سیانوباکتری ها با آزوال همزیستی دارند و توانایی انجام فتوسنتز را دارند. سیانوباکتری ها، کلروفیل a دارند. | گزینۀ )3(: گونرا با سیانوباکتری ها 
همزیس�تی دارد )ن��ه قارچ ریش��ه ای!(. | گزینۀ )4(: ریزوبیوم ها در ریش�ۀ گیاه عدس و در محل برجس�تگی هایی به نام گرهک، نیتروژن را تثبی�ت می کنند. ریزوبیوم ها 

فتوسنتز نمی کنند و سبزینه ندارند.
13 در بخش مادگی، فقط یکی از یاخته های حاصل از میوز هر پارانشیم خورش، توانایی بقا و میتوز دارد. 151

یاخته های حاصل از میتوز گردۀ نارس
رویشی  اندازۀ بزرگ تر دارد، فقط رشد می کند و هستۀ آن در لولۀ گرده باقی می ماند.

زایشی  اندازۀ کوچک تر دارد، تقسیم می شود ولی رشد حجمی نمی کند.
طبق نکته باال یاختۀ زاییش رشد حجمی نمی کند. 

 در ارتباط با گزینۀ )1( دقت کنید در هر دو بارگیری آبکش�ی و چوبی، یون ها به صورت فعال پمپ می ش�وند پس انرژی زیس�تی مصرف می شود. گزینۀ )4( در رابطه 
با اندام های هوایی ساقه، برگ و دمبرگ گیاه جوان که پوستک سطح رویی آن ها را می پوشاند صحیح است.

همۀ موارد درست هستند.161 14
الف منظور این مورد بافت کالنشیم است. کالنشیم دیوارۀ پسین ندارد ولی دیوارۀ نخستین ضخیمی دارد. دیوارۀ نخستین آن شامل پکتین و رشته های 
ب این مورد به بافت آوند چوبی اشاره  سلولزی است. طبق مورد )الف(، بخشی که دارای سلولز است، قسمت دیوارۀ نخستین است که در کالنشیم ضخیم می باشد. | 
 دارد که این بافت، شامل تراکئید، عنصر آوندی، پارانشیم و فیبر است. بخشی از آن که چوبی نشده است، اپرانشیم می باشد که در برخی موارد توانایی تقسیم شدن دارد. | 
ج انتقال مواد آلی را بافت آبکش انجام می دهد. این بافت ش�امل یاخته های همراه، دس�ته آوندی،  فیبر، پارانش�یم و یاخته آبکش اس�ت. یاخته ای از آن که چوبی شده 
د برخی گیاهان آبزی، پارانش�یم هوادار دارند که یاخته های این بافت، تیغۀ میانی پکتینی  اس�ت، همان یاختۀ فیرب اس�ت که در تولید طناب و پارچه به کار می رود. | 

دارند و این تیغه، لیگنینی نخواهد شد.
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13 ابتدا دقت کنید که وقتی در متن س�ؤال کلمۀ هپنک برگ می آید، یعنی س�ؤال در مورد گیاهان دولپه بوده اس�ت و سپس توجه داشته باشید که در این 138171
گیاهان، یاخته های به هم فشرده نرده ای در مجاورت روپوست رویی وجود دارند. 

گزینۀ )1(: یکس�ان ب�ودن فاصل�ۀ روپوس�ت تا هر دس�تۀ آوندی، ویژۀ س�اقۀ دولپه ای هاس�ت ولی در س�اقۀ تک لپه ای ها، فاصلۀ روپوس�ت تا دس�تجات 
 آون�دی مختل�ف متفاوت اس�ت. | گزینۀ )2(: اس�پرم متح�رک در گیاهان دانه دار وج�ود ن�دارد. | گزینۀ )4(: روزنۀ آبی، ویژۀ برخ��ی گیاهان گل دار علیف اس�ت که به طور 

معمول کامبیوم ندارند. 
13 آوندهای چوبی و آبکش یاخته های اصیل تش�کیل دهندۀ بافت آوندی هس�تند. هیچ کدام از این یاخته ها هسته ندارند، پس نمی توان در این یاخته ها 181

فعالیت آنزیم دنابسپاراز و هلیکاز را درون هسته مشاهده کرد. 
گزینۀ )1(: دق�ت کنی�د که طبق ش�کل کتاب درس�ی، فق�ط گروهی از یاخته ه�ای آوندی در تماس مس�تقیم با فیبرها ق�رار ندارند. ویژگی مش�ترک همۀ 
 آونده�ا ای�ن اس�ت ک�ه می توانند آب و م�واد معدنی یا آلی را حمل کنن�د. | گزینۀ )2(: یاخته ه�ای آوند آبکش زنده اند و می توانند ATP تولید کنند. اما حواس�تون باش�ه 
FADH2 طی قندکافت   ک�ه این گزینه از پایه و اس�اس غلطه! در قندکافت، تنها یک نوع دی نوکلئوتید )NADH( تش�کیل می ش�ود، نه انواع�ی از دی نوکلئوتیدها! چون 
تولید نمی ش�ود. | گزینۀ )4(: همۀ یاخته های گیاهان )چه زنده، چه مرده( دیواره دارند. دیواره های یاخته های گیاهی به علت وجود الن ها، در مناطقی نازک باقی مانده اند و 

ضخامت یکسان و ثابتی ندارند.
کودی که استفادۀ زیاد از آن آسیب کمتری به گیاهان می زند کود آیل است چون به نیازهای گیاهان شباهت بیشتری دارد. این کود مانع ورود نور به آب نمی شود 191 14

)این ویژگی کود های شیمیایی است(.
گزینۀ )1(: کوِد حاوی بقایای در حال تجزیۀ جانداران، کود آلی اس�ت که مواد معدین را به آهس�تگی آزاد می کند )نه مواد آلی را!(. | گزینۀ )2(: کود مورد 
 نظ�ر، ک�ود ش��یمیایی اس�ت ک�ه عوامل آن فعالیت زیس�تی ندارند. | گزینۀ )3(: کود س�اده و کم هزینه، کود زیس�تی اس�ت که معم�واًل به همراه کود ش�یمیایی مصرف 

می شود )نه همواره!(.
تنها مورد )د( نادرست است. 201 11

ب درست است.  الف درس�ت اس�ت. یاخته های کالنش��یم به طور معمول در زیر روپوس��ت هستند که دیوارۀ نخستین ضخیم و اس�تحکامی دارند. | 
ج درست است. فقط یاخته های مریستمی توانایی تقسیم  یاخته های زنده موجود در بافت آوند چوبی، اپرانشیم ها هستند که دیوارۀ نخستین نازک و غیرچوبی دارند. | 
د نادرس�ت اس�ت. منظور این مورد، یاخته های فیربی اس�ت. این یاخته ها به صورت  دائمی و هس�تۀ درش�ت دارند که بافت مریس�تم، هیچ گاه در برگ وجود ندارد. | 
دسته هایی در اطراف آوند ها قرار دارند. یاخته های فیبر دیوارۀ نخستین دارند و در شکل 16 فصل 6 زیست دهم واضح است. دقت کنید که فیبرها مرده اند و شرط اولیۀ 

سؤال در مورد آن ها نادرست است. 
13 اصاًل و ابدًا سؤال سختی نیست! فقط کمی سواد ژنتیک نیاز دارد. حتمًا به یاد داری که لوبیا دارای دانۀ رسیده بدون آندوسپرم های فراوان می باشد 211

و در حقیقت اندوختۀ غذایی رویان آن در دولپه قطور ذخیره شده است. از طرفی لپه و رویان هم دوالد )2n( می باشند. پس گزینه های )1( و )2( که دارای ژن نمود سه الد 
)3n( اس�ت، نادرس�ت می باش�ند. بعد فقط کافی است توجه داشته باش�ی که رویان و لپه، همگی از یک یاختۀ تخم اصلی ایجاد می شوند، پس باید ژن نمود یکسان داشته 

باشند )پس گزینۀ )4( نیز غلط است(.
13 ذرت، گیاه تک لپه ای و لوبیا دولپه ای اس�ت. در ریش�ۀ هیچ کدام، آوندها روی دوایر متعدد قرار ندارند. قس�متی که دوایر متعدد آوندی دارد، فقط 221

ساقۀ تک لپه ای ها است.
گزینۀ )1(: در ساقۀ تک لپه ای ها برخالف انواع دیگر، ساقه و ریشه پوست به راحتی قابل تشخیص نیست. | گزینۀ )2(: منظور یاخته های مریستمی است 
که در ریشه نزدیک به انتها هستند و در ساقه در انتها نیز وجود دارند. | گزینۀ )4(: منظور از قند پنج کربنی دوفسفاته، همان مادۀ شروع کنندۀ چرخۀ کالوین در فتوسنتز 

است ولی روپوست ریشه فتوسنتز نمی کند.
14 بافت دارای دیواره های نازک در بخش پوست، بافت پارانشیم است. یاخته های پارانشیمی زنده اند و توانایی اتصال ریزلوله های پروتئینی به سانترومر 231

کروموزوم ها را برای انجام میتوز دارند.
گزینۀ )1(: یاخته با دیوارۀ نخس�تین ضخیم، کالنش�یم است که در پوست قرار دارد )نه روپوس��ت!(. | گزینۀ )2(: منظور یاخته های اسکلرانشیمی است که 

دیوارۀ چوبی دارند )نه چوب پنبه ای!(. | گزینۀ )3(: کالنشیم ضمن استحکام به انعطاف هم کمک می کند ولی در سامانۀ آوندی وجود ندارد.
سؤال در مورد یک درخت کامبیوم دار ده ساله است. )دولپه ای ها اکمبیوم دارند.( موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست هستند.241 13

الف درس�ت اس�ت. وس�یع ترین بخش ساقه یک درخت دولپه ده ساله، همان تنۂ درخت است که شامل کامبیوم آوند ساز و آوندهای چوب پسین است. 
ب نادرست است. در بخش هوایی یک درخت ده ساله، هر بخش  دقت کنید که وسیع ترین بخش تنه، یک کامبیوم )اکمبیوم آوندساز( دارد ولی بافت چوب پنبه ندارد. | 
چوب پنبه ای لزومًا از کامبیوم منش�أ نگرفته اس�ت. مثال نقض این عبارت، چوب پنبه روی ش�اخه ای اس�ت که برگ خود را از دست داده است ولی این چوب پنبه محصول 
د نادرست است.  ج نادرست است. این عبارت به دلیل قید برخالف نادرست است چون پوست  درخت، حاوی آوند آبکش و یاختۀ همراه می باشد. |   کامبیوم نیست. | 
بافت های واقع در بین دو کامبیوم این درخت ده ساله، همان بافت آوند آبکش و پارانشیم است. بافت آبکش، یاخته های فیبر نیز دارد که چوبی شده اند. پس بافتی داریم 

که بین دو کامبیوم واقع شده و چوبی باشد. 
12 ش�کل B فس�فولیپید و ش�کل A پروتئین های غشا را نشان می دهد. طبق فصل 1 زیست دهم، شبکۀ آندوپالسمی صاف ساختار لوله ای شکل دارد و 251

در تولید لیپیدها مؤثر است. 
گزینۀ )1(: دقت کنید که طبق ش�کل فصل 2 دوازدهم، ترجمۀ پروتئین های غش�ایی، توس�ط ریبوزوم های متصل به شبکۀ آندوپالسمی زبر انجام می شود 
)نه ریبوزوم های آزاد!(. | گزینۀ )3(: از روی یک ژن، فقط یک نوع آنزیم رنابس�پاراز می تواند رونویس�ی کند. پس عبارت »انواع مختلف آنزیم های رنابس�پاراز« س�بب 
نادرس�تی این گزینه ش�ده اس�ت. | گزینۀ )4(: توجه کنید که بر روی دنای یاخته، مستقیمًا اطالعات ساخت لیپیدها وجود ندارد. در دنا، اطالعات مربوط به ساخت رنا و 

پروتئین یافت می شود. 
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13 یاخته های آوند چوبی، کالنش�یم، چوب پنبه ای و … در اس�تحکام گیاه نقش دارند. در همۀ این یاخته ها دیوارۀ یاخته ای ضخامت ثابتی ندارد، زیرا 261
در محل الن ها، دیواره نازک باقی مانده است. 

گزینۀ )1(: منظور قس�مت اول، یاخته های چوب پنبه ای ش�ده است. دقت کنید که این یاخته ها مثاًل در درون پوست که نوار کاسپاری چوب پنبه ای دارند، 
زنده می باشند و توانایی انجام فرایند های سوخت وسازی را دارند )پس هر یاخته ای که الیه ای چوب پنبه ای داشت، مرده نیست(. | گزینۀ )2(: باز شدن دو رشتۀ دنا، 
می تواند در رونویسی و یا همانندسازی اتفاق بیفتد. دقت کنید برای مثال برای تقسیم یاختۀ پارانشیمی، طی همانندسازی، دو رشتۀ مربوط به ژِن تولیِد پوستک، از یکدیگر 
باز می شوند )اما به سامانۀ بافت زمینه ای تعلق دارند نه پوششی!(. از طرفی الزم به تذکر است که پوستک، ماده ای لیپیدی است که مستقیمًا از روی ژن تولید نمی شود 
ولی برای تولید آنزیم های مؤثر در ساخت آن، به ژن نیاز داریم. | گزینۀ )4(: بخش اول این گزینه از پایه و اساس غلط است و نیازی به بررسی ادامۀ گزینه نیست، آنزیم 

هلیکاز در همانندسازی، مارپیچ دنا را باز می کند. باز کردن پیچ وتاب فامینه وظیفۀ آنزیم های دیگری است که قبل از شروع همانندسازی فعالیت می کنند. 
12 موارد )ب( و )ج( درست هستند. 271

ب درست است. روزنه های آبی و  الف نادرس�ت اس�ت. نوعی سرخس، توانایی ذخیره آرسنیک س�می را دارد که فاقد گل، گلبرگ و دانه می باشد. | 
 هوایی در برگ گیاه گوجه فرنگی، پیوستگی شیرۀ خام را در آوند های چوبی حفظ می کنند. روزنه های آبی با تعریق و روزنه های هوایی با تعرق، موجب این مورد می شوند. | 
NADP ندارند. |  + ج درس�ت اس�ت. بیش�ترین یاخته ه�ای واق�ع در فرورفتگی های غارمانند ب�رگ خرزهره، یاخته های کرک هس�تند که توانایی فتوس�نتز و تولی�د 

د نادرست است. ترکیبات پلی ساکاریدی، در واکوئول های برخی گیاهان مناطق خشک برای ذخیرۀ آب به وجود آمده اند.
13 منظ�ور ص�ورت س�ؤال هورمون جیربلین اس�ت. هورم�ون جیبرلین همانند هورمون اکس��ین )هورمون افزاینده انش��عابات تار کش��نده( س�بب تولید 281

میوه های بدون دانه می شود. 
گزینۀ )1(: هورم�ون آبس�یزیک اس�ید، ب�ا بس�تن روزنه های هوایی و کاهش میزان تعرق س�بب کاهش مکش ش�یرۀ خ�ام در آوندهای چوبی می ش�ود. | 
 گزینۀ )2(: هورم�ون س�اقه زایی )س��یتوکینین(، همانن�د جیبرلی�ن س�بب افزایش س�رعت تقس�یم یاخته ای و کاهش م�دت زمان اینترف�از یک چرخۀ یاخته ای می ش�ود. | 
گزینۀ )4(: هورمون اتیلن، از میوه های رس�یده آزاد می ش�ود. این هورمون می تواند رنگ دیس�ه ها را در میوه های رسیده )رنگ دیسه های حاوی رنگیزه قرمز در گوجه فرنگی( 

افزایش دهد. پس کلمۀ برخالف، سبب نادرستی این عبارت شده است.
قس�متی که فس�فات به طور محکم به آن متصل می ش�ود همان بخش معدین خاک است. از طرفی کودی که مصرف زیاد آن به محیط زیست آسیب می رساند، 291 12

کود ش��یمیایی اس�ت. راس�تی! احتمال آلودگی به عوامل بیماری زا از عوارض کود آیل اس�ت )نه کود ش��یمیایی!(. در آخر دقت کنید که اس�تفادۀ زیاد از کود آلی به گیاهان 
آسیب کمی  می زند )نه اینکه اصالً آسیب نزند(.

گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. بخش�ی از خاک که در حفظ یون های مثبت نقش دارد، قس�مت آلی خاک )هوموس( است. این بخش همانند کودی که مواد 
معدنی را به آهستگی آزاد می کند )کود آلی( از تجزیه جانداران حاصل می شود. | گزینۀ )3(: درست است. بخشی از خاک که فعالیت زیستی دارد، همان میکروارگانیسم ها 
هستند که همانند کود زیستی )ساده ترین و کم هزینه ترین نوع کود( حاوی باکتری است. | گزینۀ )4(: درست است. بخشی از خاک که نفوذ ریشه را آسان می کند، همان 

قسمت آلی خاک )هوموس( است که همانند کود شیمیایی )کودی که کمبود مواد مغذی خاک را تأمین می کند( فاقد یاخته زنده و متابولیسم است.
14 به تبدیل نیتروژن جو به آمونیوم، تثبیت نیتروژن می گویند ولی عالوه بر آمونیوم، نیترات هم می تواند ترکیبی نیتروژن دار ورودی به ریشۀ گیاه باشد.301

گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. تبدی�ل نیت�رات به آمونیوم فقط توس�ط آنزیم ه�ای خود یاخته ه�ای گیاهی )یواکریوتی( و در ریش�ه )ان��دام زیرزمینی( پس از 
ج�ذب نیترات خاک رخ می دهد )ش��ل 1 فصل 7 دهم(. | گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. هیچ گیاه�ی نمی تواند به تنهایی نیتروژن را تثبیت کند. اگ�ر گیاهی توانایی انجام 
 ای�ن م�ورد را داش�ته باش�د، قطع�ًا ژن تثبیت نیت�روژن را از باکتری دریافت کرده اس�ت که این فراین�د را ایجاد جاندار تراژنی در روش زیس�ت فناوری نوی�ن می گویند. | 

گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. هر باکتری آمونیوم س�از خاک )مثل باکتری تثبیت کنندۀ نیتروژن و باکتری آمونیاک ساز(، با تولید آمونیوم، فعالیت باکتری های نیترات ساز را 
افزایش می دهد. این باکتری ها از نوع شیمیوسنتزکننده هستند و رنگیزۀ فتوسنتزی ندارند ولی توانایی اکسایش آمونیوم و تولید نیترات را دارند.

12 موارد )الف( و )د( درست هستند.311
الف درس�ت اس�ت. اف�راد مبت�ال ب�ه س�لیاک ب�ا خ�وردن فرآورده ه�ای گلوت�ن دار، دچ�ار اخت�الل رش�د و کاهش ج�ذب م�واد مغذی می ش�وند. | 
ج نادرست است.  ب نادرست است. هورمون جیبرلین سبب افزایش تولید آمیالز در درون دانه می شود. این هورمون را رویان تولید می کند نه یاختۀ گلوتن دار. | 
د درس�ت اس�ت. برای تولید گلوتن، نیاز به سه نوع RNA، انرژی  گلوتن، نوعی پروتئین اس�ت. پس در ریبوزوم تولید ش�ده و س�پس در واکوئول ذخیره می ش�ود. | 

)ATP( و تعدادی آنزیم است )فرایند ترجمه(. 

14 برخی یاخته های مریس�تمی )یاخته های کناری(، تحت تأثیر نوعی هورمون محرک رش�د )اکس��ین( مقدار تولید دو نوع هورمون دیگر )اتیلن و 321
سیتوکینین( را تغییر می دهند.

گزینۀ )1(: در فص�ل 6 یازده�م، ی�اد گرفتید که همۀ مریس�تم ها )نه برخی از آن ها( در ش�رایط انمس��اعد یا در اثر فعالیت بیش از حد، س�رعت تقس�یم 
 خ�ود را کاه�ش داده و ی�ا متوق�ف می کنن�د. | گزینۀ )2(: همۀ یاخته های بافت مریس�تم ها، به صورت فش�رده قرار دارند و هرکدام یک هس�تۀ درش�ت مرک�زی دارند. | 
گزینۀ )3(: یاخته های مریس�تمی اولیه، در س�امانۀ بافت زمینه ای س�اقه و ریشه ایجاد نمی شوند و تأثیری در تبدیل روپوس�ت به پیراپوست ندارند. در حقیقت این گزینه، 

فعالیت کامبیوم ها را به عنوان مریستم پسین اعالم می کند. 
در قلمه زدن و پیوند زدن، ابتدا قطعۀ مورد نظر را از گیاه اولیه جدا می کنیم ولی در خوابانیدن در مراحل بعدی قطعه از گیاه مادر جدا می شود.331 12

گزینۀ )1(: جوانۀ تخصص یافته روی س�اقۀ زیرزمینی افقی زنبق و ریش�ۀ گیاه آلبالو، س�بب ایجاد پایه های جدید می ش�وند. | گزینۀ )3(: توت فرنگی، ساقه 
رونده دارد و نیازی به پوشاندن با خاک برای تشکیل ریشه و پایه جدید نیست. | گزینۀ )4(: از هر پیاز کوچک گیاه الله، یک گیاه تولید می شود )نه چند گیاه!( ولی هر غدۀ 

سیب زمینی تعداد زیادی گیاه سیب زمینی تولید می کند.
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11 قارچ ریشه ای و ریزوبیوم با ریشۀ گیاهان به همزیستی می پردازند که هیچ کدام توانایی فتوسنتز )تثبیت کربن( را ندارند.140341
گزینۀ )2(: حش�رات و س�یانوباکتری ها س�بب جبران کمبود نیتروژن مورد نیاز گیاه می شوند. سیانوباکتری نیتروژن را تثبیت می کند ولی حشرات توانایی 
 این کار را ندارند. | گزینۀ )3(: در قارچ ریشه ای، قارچ با گیاه، رابطۀ همزیستی مسالمت آمیز از نوع همیاری دارد ولی قارچ زنگ سیاهک گندم با گیاه زندگی انگلی دارد. | 

گزینۀ )4(: مورچه از گیاه آکاسیا به عنوان قلمرو استفاده می کند که این جانور ترکیبی برای جلب توجه زنبور تولید نمی کند.
در ریشه های مختلف یک گیاه گل دار، درون پوست )استوانه ظریف از یاخته های به هم فشرده(، مانع ادامه مسیر از راه آپوپالسیت می شود )متن کتاب درسی!!(.351 13

گزینۀ )1(: پروتئین های غش�ایی مخصوص انتقال آب، در افزایش س�رعت مس�یر آپوپالس��یت نقش�ی ندارند. پس استفاده از لفظ هر س��ه روش انتقایل موجب 
نادرستی این گزینه شده است. | گزینۀ )2(: انتقال آب و مواد معدنی به درون یاخته های نعلی شکل )Uمانند(، از هر سه راه آپوپالستی، سیمپالستی و عرض غشایی صورت می گیرد 
ولی این یاخته ها مربوط به درون پوست هستند )نه الیۀ ریشه زا!(. | گزینۀ )4(: سرعت عبور مواد در عرض ریشه، براساس انتشار آب و مواد، حدود چند مییل مرت در روز است. 

12 موارد )الف( و )ج( صحیح هستند.361
الف درس�ت اس�ت. نور، عاملی اس�ت که موجب انباش�ت پتاس�یم در یاختۀ نگهبان روزنه می ش�ود. این عامل همانند افزایش کربن دی اکسید سبب 
ب نادرس�ت اس�ت. در رطوبت فراوان، آبس�یزیک اس�ید زیاد نمی شود. این  افزایش طول این یاخته ها )یاخته های نگهبان روزنه( و باز ش�دن روزنۀ هوایی می ش�ود. | 
ج درس�ت اس�ت. دور شدن دو الیه پش�تی دو یاختۀ نگهبان مجاور از همدیگر، یعنی باز شدن روزنۀ هوایی و  هورمون گیاهی در آب و هوای خش�ک، افزایش می یابد. | 
د نادرست است. افزایش مقدار آب  باز ش�دن این روزنه ها به معنای افزایش تعرق و کاهش تعریق اس�ت، در نتیجه مقدار خروج قطرات آب از برگ ها کم می ش�ود. | 

خروجی از یاخته های نگهبان روزنه به معنای بسته شدن روزنه است، در نتیجه تعرق کم می شود.
شیرۀ پرورده، همواره از محل منبع به محل مصرف و از طریق یاخته های آوند آبکش )یاخته هایی زنده( منتقل می شود.371 11

گزینۀ )2(: حرکت شیرۀ پرورده از شیرۀ خام، کند تر و پیچیده تر است. | گزینۀ )3(: آوند چوبی، صفحات منفذدار ندارد. | گزینۀ )4(: باغبان ها برای داشتن 
میوه های درشت تر، تعدادی از اندام های مصرف زاییش )نه رویشی( شامل گل و میوه را می چینند.

14 دقت کنید که در یک جاندار یوکاریوتی، همۀ یاخته های پیکری هس�ته دار، تمام ژن ها را دارا هس�تند. تفاوت میان یاخته ها در بیان کردن یا نکردن 381
این ژن ها می باشد.

گزینۀ )1(: دق�ت کنی�د ک�ه گیاه�ان نهان دان�ه، س�انتریول ندارند. پس این گزین�ه در ارتباط ب�ا هیچ کدام از دو بخ�ش مادگی و پرچم صادق نیس�ت. | 
 گزینۀ )2(: شاید این گزینه در نگاه اول به نظر برسد که یاختۀ دوهسته ای در بخش مادگی را بیان می کند، اما دقت کنید که یاختۀ دوهسته ای، دو هستۀ هاپلوئید دارد )نه دیپلوئید!(. | 
گزینۀ )3(: در هر دو بخش مادگی و پرچم، تقسیم نامساوی سیتوپالسم مشاهده می شود. در تقسیم نامساوی سیتوپالسم، ریزکیسه های مورد نیاز برای این کار، در بخشی 
به غیر وسط یا همان استوای یاخته قرار می گیرند )در بخش پرچم گیاهان، تقسیم نامساوی سیتوپالسم طی تقسیم میتوز گردۀ نارس رخ می دهد. یعنی در یاختۀ حاصل 

از میوز مشاهده نمی شود ولی در مادگی یاخته ای که در اثر میوز پارانشیم خورش باقی می ماند از سه یاختۀ دیگر حجیم تر است(.

هیچ کدام از یاخته های بافت خورِش اطراف هر کیسه رویانی، توانایی میوز ندارند.391 12
گزینۀ )1(: در کیس�ۀ گرده، هر چهار یاخته حاصل از میوز با تقس�یم میتوز به گرده رس�یده تبدیل می ش�وند. | گزینۀ )3(: هر گرده نارس )نه رس��یده( آن ها، 
طی میتوز و تغییراتی در دیوارۀ آن ها، حاوی دو یاختۀ رویش�ی و زایش�ی می ش�ود. | گزینۀ )4(: دیوارۀ خارجی گرده رسیده )نه نارس( منفذدار بوده که ممکن است صاف یا 

دارای تزئینات باشد.
سؤال، پیرامون تخمک لقاح یافته یک نهان دانه دیپلوئید است. دقت کنید که تخمک چندبرچه ای وجود ندارد بلکه مادگی چندبرچه ای مفهوم درستی را ارائه می دهد.401 13

گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. بافت ذخیره کنندۀ غذا برای رویان، ش�امل یاخته های اپرانشیم اس�ت که دیوارۀ ضخیم ندارند. | گزینۀ )2(: درست است. در 
صورت تکمیل مراحل رش�د و نمو رویان، دانه نارس به دانه ای رس�یده تبدیل خواهد ش�د. | گزینۀ )4(: درست است. پوستۀ دانه فقط شامل ژن های والد ماده است. پس 

دانه یاخته هایی دارد که فقط دارای همۀ ژن های والد ماده باشند.
هم در لوبیا و هم در ذرت، لپه )ها( وظیفۀ انتقال مواد غذایی را به رویان دارد. در لوبیا، لپه ها آندوسپرم را جذب می کنند. پس لپه ها هم نقش ذخیره و هم نقش 411 13

انتقال را بر عهده دارند ولی در ذرت، لپه فقط  اندوختۀ درون آندوسپرم را به رویان انتقال می دهد )ولی لپۀ آن نقش ذخیره ای ندارد و باریک است(.
گزینۀ )1(: هر دانه رسیده ای لزومًا دیپلوئید نیست، ممکن است تتراپلوئید باشد آنگاه آندوسپرم هگزاپلوئید است )یا مثل گندم، رویان هگزاپلوئید داشته باشد(. | 
گزینۀ )2(: در ذرت، س�اقۀ رویانی از باالی لپه رش�د می کند و در زیر لپه فقط ریش�ۀ رویانی وجود دارد. | گزینۀ )4(: در نارگیل، قس�مت حاصل از تخم اصلی توانایی ایجاد 
صفح�ه یاخت�ه ای )تقس��یم یاخته ای( را دارد. تخم ضمیمه )آندوس��پرم( هم در نارگیل ش�امل بافت مایع )بدون ایج��اد صفحۀ یاخته ای( و باف�ت جامد )دارای صفحۀ 

یاخته ای( است. استفاده از کلمۀ برخالف موجب نادرستی این عبارت شده است.

همۀ موارد نادرست هستند.421 14
الف داروی�ن چی�زی از وج�ود اکس�ین نمی دانس�ت. اس�تفاده از کلم�ۀ اکس��ین ب�رای آزمایش�ات داروین، موجب نادرس�تی این مورد ش�ده اس�ت. | 
ج انواع مختلف ترکیباتی  ب در صورت قرار دادن آگار پر از اکس�ین روی یک نیمه س�اقۀ بدون جوانه انتهایی، س�اقه خم می شود و نیازی به نور یک جانبه نیست. | 
د در حضور نور همه جانبه، اکس�ین فقط به مناطق پایین تر حرکت می کند و در عرض نوک  که به طور طبیعی مش�ابه اکس�ین تولید می ش�وند، اثرات مش��اهبی دارند. | 

ساقه حرکت نمی کند.
14 باال بودن نسبت هورمون آبسیزیک اسید )مؤثر در بستن روزنۀ هوایی( به هورمون جیبرلین )مؤثر در ظهور دانه رست( مدنظر است که این دو هورمون 431

در ریزش برگ فعالیتی ندارند.
گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. در گیاهان، باال بودن نسبت هورمون اکسین )هورمونی به معنای رش��د کردن( به هورمون سیتوکینین )هورمون ساقه زایی( 
سبب تولید ریشه در فن کشت بافت می شود. | گزینۀ )2(: درست است. باال بودن نسبت هورمون اتیلن به هورمون اکسین )هورمون اصلی عامل چیرگی رأسی(، سبب 
افزایش آنزیم س�لوالز )برای ریزش برگ( می ش�ود. | گزینۀ )3(: درس�ت است. باال بودن نسبت هورمون س�یتوکینین )معروف به هورمون جوانی( به هورمون اکسین 

)هورمون افزاینده اتیلن در جوانه کناری( سبب ساقه زایی در قلمه ها می شود.

C

B

C

A

B

B

C

C

B

C



141

ود
تم
تو
ا
م

ن 
مو
آز

پیام کرک های موجود در قاعدۀ برگ گیاه حساس، مربوط به پاسخ به محیط در گیاه گوشت خوار است )نه پاسخ برگ گیاه حساس و تاخوردن آن!(. از طرفی 441 14
آن موردی که منجر به تاخوردن برگ در اثر تماس می شد، تغییر فشار تورژسانس در یاخته های قاعدۀ برگ گیاه حساس می باشد.

گزینۀ )1(: ایجاد جرقۀ نوری در ش�ب های پاییز )ش��ب بلند(، ایجاد مریستم زایشی در جوانه گیاه شبدر )شب کوتاه( را سرعت می بخشد. | گزینۀ )2(: طبق 
کتاب درسی در بذر نوعی گندم، ایجاد سرما و رطوبت، موجب کوتاه شدن دوره رویشی و زودتر گل دادن آن می شود )افزایش تولید جیبرلین سبب افزایش مقدار لگوکز و 
آمینواسید آزاد در دانه می شود(. | گزینۀ )3(: در صورت قرار دادن افقی گیاه در گلدان، ساقه و برگ با زمین گرایی منفی برخالف جهت ریشه با زمین گرایی مثبت رشد می کنند. 

همۀ موارد نادرست هستند.451 14
ب سالیسیلیک اسید )از تنظیم کننده های  الف ترکیبات سیانیددار، روی خود یاخته های گیاهی اثر منفی ندارند ولی خود سیانید تأثیر منفی دارد. | 
ج ترکی�ب ش�یمیایی ترش�ح ش�ده از گل آکاس�یا، س�بب ف�راری دادن مورچ�ه می ش�ود )ن��ه گرایش زنبور ه��ا!(. |   رش��د( از یاخت�ه آل�وده گیاه�ی ترش�ح می ش�ود. | 

د یاخته های آسیب دیده برگ گیاه تنباکو، ماده فراری برای جذب زنبور وحشی تولید می کنند )نه برای از بین بردن آفت!(.
11 دمبرگ به همراه پهنک، ویژۀ دولپه ای هاست که برخالف تک لپه ای ها، ساقه با پوست مشخص در آن ها دیده می شود. 461

ها است. این گیاهان میانبرگ نرده ای ندارند ولی در درونی ترین بخش ریشۀ آن ها،  C4 گزینۀ )2(: غالف، آوندی کلروپالست دار ویژۀ گیاهان تک لپه ای و 
بافتی محصور ش�ده در بین آوندها دیده می ش�ود. پس آوندها درونی ترین قس�مت ریشۀ تک لپه ای ها نیس�تند )این عبارت به دلیل قید برخالف نادرست می باشد. لطفاً به 
 لکم��ۀ فاقد در متن تس��ت بیش��تر دقت کنی��د!(. | گزینۀ )3(: دایره های متعدد آوندی در س��اقۂ تک لپه ای ه��ا وجود دارد که در آن ها برگ پهن یا پهن�ک برگ نیز وجود ندارد. 
هر دوی آن ها تک لپه ای بوده که تا همین جا به دلیل وجود قید »برخالف«، این گزینه اش�تباه اس�ت. همچنین در زیس�ت یازدهم خواندیم که ترکیبات اکسیین برای تخریب 
دولپه ای ها اس�تفاده می ش�وند )برگ تمام تک لپه ای هایی که می شناس��یم مانند گندم، تره و بامبو، کشیده است و پهن نیس��ت(. | گزینۀ )4(: دمبرگ و رشد پسین ویژۀ 

دولپه ای هاست ولی رویان تولیدکنندۀ جیبرلین و عدم رشد پسین ویژۀ غالت یعنی تک لپه ای هاست )البته عدم وجود رشد پسین در برخی دولپه ای ها نیز دیده می شود(.

14 دقت کنید که یک یاختۀ نهان دانه، س�انتریول ندارد. 471
ویژگی ذکر شده برای سانتریول صحیح است.

 گزینۀ )1(: سبزدیس�ه، دو غش�ای دوالیه ای دارد )مجموعاً 4 
الیۀ فس��فولیپیدی(. در کت�اب دوازدهم فصل 6 آموختید که کلروپالس�ت 
در س�اخت ATP ن�وری نق�ش دارد. | گزینۀ )2(: طب�ق ش�کل مقاب�ل، این 
گزینه صحیح بیان ش�ده اس�ت. | گزینۀ )3(: در میتوکندری، غش�ای درونی 
چین خورده اس�ت و س�طح بیشتری نس�بت به غش�ای خارجی دارد. چرخۀ 

کربس درون میتوکندری و توسط آنزیم های آن به انجام می رسد.
بخش )1(: یاخته های پارانشیم، )2(: عنصر آوندی، )3(: تراکئید )نایدیس(، 481 14

)4(: آوند آبکش و )5(: فیبر را نشان می دهد.
بین عناصر آوندی دیوارۀ عرضی از بین رفته و لوله ای پیوس�ته تش�کیل ش�ده است ولی 
تراکئیده�ا دی�وارۀ عرض�ی دارند و در مح�ل دیوارۀ جانب�ی و عرض�ی دارای الن فراوان 
هس�تند. توجه کنیم جریان توده ای ش�یرۀ خ�ام فقط در تراکئیده�ا از طریق مناطق الن 
در دیوارۀ عرضی صورت می گیرد و در عناصر آوندی جریان توده ای در لوله ای پیوس�ته 

انجام می شود.
گزینۀ )1(: یاخته ه�ای تراکئید، دوکی ش�کل اند و انتهای مخروطی دارند. همچنین یاخته های همراه در س�امانۀ باف�ت آوند آبکش در نهان دانگان نیز طبق 
 ش�کل 18 کت�اب درس�ی دهم دوکی ش�کل و باریک ب�وده و انتهای مخروطی دارند. توجه کنیم، ش�مارۀ )4( مربوط ب�ه خود یاخته های آوند آبکش اس�ت )نه یاخته های 
همراه کنار آن ها!(. | گزینۀ )2(: اصلی ترین یاخته های بافت آوندی، یاخته هایی هس�تند که آوندها را می س�ازند. یعنی یاخته های س�ازنده آوند آبکش و چوبی. توجه کنیم 
باف�ت آون�دی می تواند یاخته های دیگری نیز داش�ته باش�د مانند یاخته ه�ای همراه آوند آبکش، فیبر و پارانش�یم. پس هم یاخته های فیبر و هم یاخته های پارانش�یم جزء 
یاخته های اصلی بافت آوندی نیس�تند. | گزینۀ )3(: هر یاختۀ زنده ای توانایی مصرف انرژی دارد )لطفاً به تولید انرژی اکری نداش��ته باش��ین!(. یاخته های آوند آبکش 

برخالف یاخته های عناصر آوندی زنده اند. بنابراین توانایی مصرف انرژی زیستی را دارند.
14 هورمون های گیاهی که زیادی آن ها موجب رشد طولی یاخته های ساقه شود شامل اکسین و جیربلین می شود که هر دو در تولید میوه های بدون دانه 491

)جلوگیری از تشکیل لقاح دوتایی( مؤثرند.
گزینۀ )1(: هر تنظیم کنندۀ رش�دی که زیادی آن س�بب درش�ت کردن تخمدان هلو شود، شامل اکس��ین و جیربلین می شود که جیبرلین همواره در بخش 
رویش�ی تولید نمی ش�ود بلکه عالوه  بر بخش رویش�ی، توس�ط رویان هم می تواند تولید بش�ود. | گزینۀ )2(: هر تنظیم کنندۀ رش�دی که زیادی آن، س�بب تولید آنزیم های 
تجزیه کننده دیواره ش�ود، ش�امل اتیلن و جیربلین اس�ت که اتیلن در چیرگی رأسی نقش دارد. | گزینۀ )3(: هر تنظیم کنندۀ رشدی که زیادی آن سبب مرگ یاخته ای شود، 

همان سالیسیلیک اسید است که این هورمون گیاهی تالشی برای جلوگیری از ورود آفت به گیاه نمی کند بلکه موجب مرگ یاخته ای یاخته آلوده به ویروس می شود. 
14 در واکوئول، آب، ترکیبات پروتئینی و مواد اس�یدی و رنگی به صورت ذخیره وجود دارند. هر نوع ماده رنگی واکوئول خاصیت آنتی اکس�یدانی دارد 501

ولی هر ماده رنگی آن لزومًا در pH های مختلف تغییر رنگ نمی دهد. این ویژگی مخصوص آنتوسیانین ها است.
گزینۀ )1(: هر یاختۀ لقاح یافته در گل دوجنسی، در تخمدان )بخش متورم برچه( ایجاد می شود. | گزینۀ )2(: در موز های بی دانه، نمی توانیم یاخته هسته دار 
بدون کروموزوم های همتا ببینیم. تخم اصلی دیپلوئید و تخم ضمیمه تریپلوئید اس�ت. | گزینۀ )3(: هر میوۀ کاذب س�یب، از رش�د هننج حاصل می ش�ود که نهنج در همۀ 

گیاهان گل دار به صورت وسیع وجود دارد. 
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14 با توجه به اینکه صفحات رشد این فرد بسته شده اند، یعنی این فرد نمی تواند 15ساله باشد. 11
از زمان تولد به بعد، به دالیل نامعلومی تعداد فولیکول ها، اووسیت های اولیه و یاخته های تغذیه کننده کم می شود.
گزینۀ )1(: وج�ود غض�روف باع�ث تس�هیل حرک�ت اس�تخوان ها در محل مفصل می ش�ود ولی 
کپس�ول مفصل�ی به کنار یکدیگر ماندن اس�تخوان ها در کنار هم کمک می کن�د. | گزینۀ )2(: مایع مفصلی از پردۀ 
 س�ازندۀ مای�ع مفصلی ترش�ح می ش�ود. این مایع همانن�د مایع مغزی � نخاعی بخش�ی از محیط درونی اس�ت. | 
گزینۀ )3(: پردۀ س�ازندۀ مایع مفصلی با ترش�ح مایع مفصلی و غضروف با جلوگیری از تماس دو اس�تخوان با هم، 

باعث کاهش اصطکاک بین دو استخوان در محل مفصل می شود.
11 در گزینۀ )1(، منظور معده و لوزالمعده می باشند.21

الف درس�ت است. در لولۀ گوارش انس�ان، با توجه به شکل، نازک ترین الیۀ دیوارۀ 
لول�ۀ گ�وارش که فاقد ش�بکۀ عصبی یاخته ای هم اس�ت، الیۀ بیروین می باش�د. می دانیم ک�ه در تمام 
الیه ه�ای این لوله، بافت پیوندی سس�ت وج�ود دارد و با توجه به اینکه در ای�ن بافت، رگ خونی دیده 
می ش�ود و دیوارۀ س�رخرگ ها و س�یاهرگ ها، یاختۀ ماهیچۀ صاف )یاخته های دوکی تک هس��ته ای 
منقبض ش��ونده( دارد، در باف�ت پیون�دی سس�ِت الی�ۀ بیرون�ی ه�م، این یاخته ه�ا دیده می ش�وند. | 
ب نادرس�ت اس�ت. ش�بکۀ یاخت�ۀ عصب�ی، در الیه ه�ای ماهیچ�ه ای و زیرمخ�اط دیده می ش�ود. 

الیۀ ماهیچه ای، خود، دارای دو الیۀ حلقوی و طولی اس�ت. الیۀ ماهیچۀ حلقوی همیش�ه درونی تر از الیۀ طولی اس�ت بنابراین هم از س�مت زیرمخاط و هم از س�مت الیۀ 
 ماهیچۀ طولی، در مجاورت یاخته های شبکۀ عصبی )روده ای( قرار می گیرد. این الیه با صفاق )الیۀ بیرونی( ارتباطی ندارد و از خارج به ماهیچۀ طولی متصل می باشد. | 
ج نادرس�ت اس�ت. ب�ه ی�اد داری�د ک�ه چین ه�ای روده )دوازده��ه( برخالف مع�ده، دائمی هس�تند. بافت�ی که ح�اوی رگ خونی اس�ت و م�ادۀ زمینه ای چس�بنده و 
 ش�فاف دارد، باف�ت پیوندی سس�ت اس�ت ک�ه در همۀ الیه های دی�وارۀ لولۀ گوارش هم دیده می ش�ود. بنابراین ه�م در پرزها و ه�م در چین ها، این بافت وج�ود دارد. | 

د درست است. با توجه به شکل می بینید که در رودۀ باریک، ضخامت زیرمخاط )سومین الیه از بیرون( کمتر از مخاط )اولین الیه از درون( می باشد.
اکنون باید با بررسی گزینه ها، گزینه ای را پیدا کنیم که وجود دو مورد درست و یا دو مورد نادرست را تأیید کند.

گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. معده )پپس��ینوژن( و پانکراس، دو اندام گوارشی هس�تند که پروتئازهای غیرفعال خود را وارد لوله می کنند )پروتئازهای رودۀ 
باریک، از ابتدا فعال هس��تند(. پس این گزینه با تعداد دو مورد درس�ِت این تس�ت تطابق دارد. | گزینۀ )2(: نادرس�ت است. نحوۀ قرارگیری ماهیچه ها در الیۀ ماهیچه ای 
معده )دومین الیه از بیرون(، به سه شکِل طولی، حلقوی و مورب است ولی تعداد موارد درست، دو مورد است. | گزینۀ )3(: نادرست است. دو اندام در بدن، RBCها را 
از بین می برند )کبد و طحال( اما فقط یک اندام، از بین آن ها از طریق سیاهرگ باب به کبد خون می دهد )کبد که به خودش خون وارد نمی کنه!( پس این گزینه معرف یک 

مورد است و نادرست است. | گزینۀ )4(: نادرست است. بافت های اصلی بدن انسان چهار نوع هستند )عصبی، ماهیچه ای، پیوندی و پوششی(.
11 در مویرگ های پیوسته، ارتباط تنگاتنگ یاخته های پوششی دیده می شود. این نوع مویرگ ها در دستگاه عصبی مرکزی دیده می شوند ولی در اعصاب 31

پیکری که از اعصاب محیطی هستند، این نوع مویرگ وجود ندارد.
گزینۀ )2(: مویرگ های منفذدار، حاوی منافذ زیاد در غشای یاخته ای )به صورت پروتئین هایی در البه الی فسفولیپیدها( و غشای پایۀ ضخیم شامل رشته های 
پروتئینی و گلیکوپروتئینی هس�تند )این مویرگ ها در ش��بکه های مویرگی لکیه مشاهده می ش��وند(. | گزینۀ )3(: مویرگ های ناپیوسته، حفرۀ بین یاخته ای و غشای پایه ناقص 
 دارند که به طور مثال در کبد دیده می شوند. کبد، نوعی اندام تولیدکنندۀ گویچۀ قرمز در دوران جنینی می باشد و مرگ این گویچه ها نیز همواره در تمام سنین، در همین اندام 
)کبد یا جگر( به همراه طحال رخ می دهد. | گزینۀ )4(: غش�ای پایۀ ناقص، در مویرگ های انپیوس��ته وجود دارد که حفراتی بزرگ برای عبور مولکول های بزرگ و حتی یاخته های 

خونی دارند. این مویرگ ها در کبد مشاهده می شوند و توانایی عبور آمونیاک بسیار سمی و اوره با سمیت کمتر را دارا می باشند که هر دو مادۀ زائد نیتروژن دار هستند. 
13 موارد )ب(، )ج( و )د( دربارۀ محل قرارگیری اندام های بدن درست هستند.41

الف نادرس�ت است. س�مت راس�ت دیافراگم، در حالت بازدم )عدم انقباض 
ماهیچه(، باالتر از سمت چپ آن قرار می گیرد. کولون افقی از سمت راست شروع شده و در سمت 
چپ به پایان می رسد. رودۀ کور پیش از آغاز رودۀ بزرگ و در سمت راست دیده می شود. اگر بخواهیم 
عبارت را به طور س�اده بگوییم، راست )بخش باالترِ دیافراگم(، برخالف راست )ابتدای کولون 
ب درست است. عمدۀ خون  افقی(، راست )رودۀ کور( نیست )که قطعاً عبارتی اشتباه است(. | 
سیاهرگ باب، از اندام های گوارشی تأمین می شود اما طحال که در سمت چپ بدن واقع است، یک 
اندام لنفی و غیرگوارشی است که خون خود را به این سیاهرگ وارد می کند. با توجه به اینکه کلیۀ چپ 
باالتر است و فاصلۀ بیشتری تا مثانه دارد، میزنای درازتری هم در سمت چپ وجود دارد. کولون 
 پایین رو هم پس از کولون افقی در سمت چپ قرار دارد. پس همگی در نیمۀ چپ بدن دیده می شوند. | 

ج درس�ت اس�ت. خون بزرگ  س�یاهرگ زیرین، به دهلیز راست قلب خواهد ریخت. پس بیشتر از س�رخرگ آئورت، متمایل به سمت راست بدن است. سیاهرگ کلیۀ 
چپ در مس�یر ورود به بزرگ  س�یاهرگ زیرین، باید از روی آئورت بگذرد. با همین اس�تدالل، می فهمیم که س�رخرگ کلیۀ راس�ت، با گذر از زیر بزرگ  س�یاهرگ زیرین 
 ب�ه آئ�ورت وارد می ش�ود. از طرف�ی، نیمه ای از ش�ش که به دلیل وجود قلب کوچک تر اس�ت، همانن�د کلیۀ چپ و برخالف کلیۀ راس�ت در نیمۀ چپ ب�دن قرار دارد. | 
د درس�ت اس�ت. تولید اوره در کبد انجام می ش�ود که عمدۀ قس�مت های آن در سمت راست بدن واقع است. س�کرتین، هورمونی است که از دوازدهه به خون ترشح 

می شود. این اندام همانند کبد در نیمۀ راست بدن دیده می شود اما انتهای بندارۀ مری متمایل به چپ است و در نیمۀ چپِی بدن به معده متصل می شود.
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فراین�د رونویس�ی در هم�ۀ یاخته ه�ای زنده و هس�ته دار ب�دن انجام می ش�ود و همان طور که می دانی�م برای انجام ای�ن فرایند، آنزیم رنابس�پاراز نیاز اس�ت که 51 12
 پ�س از س�اخته ش�دن در سیتوپالس�م ب�رای انج�ام عملکرد خود بای�د از دو غش��ای منف��ذدار هس��ته عبور کن�د. بنابراین ه�م در یاخته ه�ای عصبی و ه�م در یاخته های 

پشتیبان امکان مشاهده عبور آنزیم ها از غشاهای یاخته ای وجود دارد.
گزینۀ )1(: دق�ت کنی�د ک�ه یاخته ه�ای عصب�ی ترش�ح کنندۀ هورم�ون، در هیپوتاالم�وس، هیپوفی�ز پس�ین و یا بخ�ش مرکزی ف�وق کلیه وج�ود دارند 
 ک�ه س�اختار عصب�ی دی�ده می ش�ود. این عوامل در دس�تگاه درون ری�ز نیز فعالی�ت دارن�د. | گزینۀ )3(: غش�ای یاخت�ه ای، نفوذپذیری انتخابی ی�ا تراوایی نس�بی دارد و 
 در نتیج�ه فق�ط برخ�ی از م�واد می توانن�د از آن عب�ور کنن�د بنابراین همی�ن عامل منجر می ش�ود که غلظت م�واد مختلف که ب�ه راحتی توانای�ی عبور از غش�ا را ندارند 
 )از جمل��ه یون ها( در دو س�وی غش�ای یاخته ه�ای بدن با هم تفاوت داش�ته باش�د. | گزینۀ )4(: همۀ یاخته های ب�دن، دارای گیرنده های�ی برای هورمون ه��ای تیروئیدی 
 می باش�ند که این هورمون باعث افزایش سوخت و س�از یاخته ای می ش�ود و در نتیجه آن نیاز یاخته به اکس�یژن بیش�تر ش�ده و کربن دی اکس�ید بیش�تری تولید می کند 

بنابراین میزان تبادالت آن با مایع بین یاخته ای افزایش پیدا خواهد کرد.
در خونریزی های شدید، پروترومبین )پروتئین پالسما( پیش مادۀ آنزیم پروترومبیناز است که این آنزیم از بافت ها و ِگرده های آسیب دیدۀ  خونی )غیرطبیعی(تولید 61 14

و ترشح شده است.
گزینۀ )1(: هر گرده، دانه های زیاد ولی کوچک پر از ترکیبات فعال دارد ولی گرده ها به عنوان یاختۀ خونی به حساب نمی آیند. | گزینۀ )2(: در خونریزی های 
محدود، رش�ته های فیبرین دخالتی ندارند بلکه درپویش از اجتماع پالکت ها ایجاد می ش�ود )فیبرین در لخته دیده می ش��ود(. | گزینۀ )3(: در مکانیسم انعقاد که به ویتامین 

K محتاج است، اصاًل درپوشی ایجاد نمی شود. 
12 موارد )ب( و )د( صحیح می باشند.71

الف نادرس�ت اس�ت. هورمون ه�ای تیروئی�دی ، FSH و … روی یاخته ه�ای بینابین�ی بیضه ه�ا گیرن�ده دارن�د ول�ی دق�ت کنی�د ک�ه پ�س از 
 تول�د تع�داد اووس�یت های اولی�ه و فولیکول ه�ا زی�اد نمی ش�ود. )ممکن اس��ت تح��ت تأثی��ر FSH تع��داد الیه های یاخت��ه ای اطراف اووس��یت اولیه بیش��تر ش��ود ولی 
ب درس�ت اس�ت. هورمون ه�ای اپی نفری�ن و نوراپی نفرین با ترش�ح ب�ه خون باع�ث افزایش قط�ر انیژک ها   تع��داد لک��ی اووس��یت ها و فولیکول ها بیش��تر نمی ش��ود.( | 
ج نادرس�ت اس�ت. )االن فقط   می ش�وند. ای�ن هورمون ه�ا ضرب�ان قل�ب را افزایش می دهن�د و در نتیجه فاصل�ۀ دو موج متوالی نم�ودار نوار قلب کاهش می یابد. | 
 خطرناک��ه ک��ه ص��ورت س��ؤال رو فراموش کرده باش��ی و فقط دنبال این باش��ی که عبارت درس��ته یا غلطه!( توجه کنید که در یک مرد ۴0 س��اله، صفحات رش�د اس�تخوانی 
 آن بس�ته ش�ده اند و تقس�یم میت�وز و جانش�ینی یاخته ه�ای اس�تخوانی ب�ا یاخته های غضروفی مش�اهده نمی ش�ود )راس��تی هورمون��ی که باع��ث زامه زایی و ب��روز صفات 
د درست اس�ت. پروالکتین منظور قس�مت اول س�ؤال اس�ت که هم در تنظیم فرایندهای تولیدمثلی مردان و هم در حفظ   ثانویه می ش��ود، تستوس��ترون می باش��د(. | 

تعادل آب و ایمنی نقش دارد.
13 م�واد اعتی�ادآور، با اثر بر قرش مخ، توانایی قضاوت، تصمیم گیری و خودکنترلی فرد را کاهش می دهند. قش�ر خاکس�تری مخ، جایگاه پردازش هنایی 81

پیام های وارد شده به مغز می باشد و به دلیل عدم وجود میلین، خاکستری است. 
گزینۀ )1(: اث�رات اعتی�اد، در مغ�ز نوج��واانن ش�دیدتر اس�ت. همان ط�ور ک�ه می دانید، صفحۀ رش�د غضروف�ی، در اس�تخوان های دراز چند س�ال پس 
 از بل��وغ اس�تخوانی می ش�وند )ن��ه در نوجوان��ی!(.| گزینۀ )2(: آزادس�ازی ناقل ه�ای عصب�ی مانن�د دوپامی�ن، از وظای�ف س��امانۂ کن��اره ای اس�ت. این س�امانه هم، تحت 

تأثیر مواد اعتیادآور قرار دارد، اما سؤال در مورد قرش مخ است. | گزینۀ )4(: با مصرف مواد اعتیادآور، بخش پیشین مغز احتمال بهبود کمتری دارد. 
12 انعکاس های دس�تگاه گوارش، با مرکزیت بصل النخاع و پل مغزی رخ می دهند که بصل النخاع 91

پایین ترین قس�مت س�اقۀ مغز به شمار می رود و مسئول انعکاس بلع اس�ت. این انعکاس شامل باال رفتن زبان کوچک 
برای بستن راه بینی و پایین آمدن اپی گلوت برای بستن راه نای می شود. با توجه به شکل کتاب، باال رفتن زبان کوچک، 
پیش از ورود غذا به حلق صورت می گیرد و بعد از آن، غذا وارد حلق ش�ده و حرکات کرمی لولۀ گوارش آغاز می ش�ود 

)درستی گزینۀ )2((.
گزینۀ )1(: یکی از انعکاس�اتی که مرکزیت آن در پل مغزی اس�ت، ترش�ح بزاق اس�ت. ترش�ح بزاق می تواند هنگام دیدن غذا یا به مش�ام رس�یدن بوی 
 آن تش�دید ش�ود. از بی�ن گیرنده ه�ای بویای�ی و بینای�ی، گیرنده ه�ای بینایی ماهی�ت عصبی ندارن�د. | گزینۀ )3(: تنظیم ترش�ح اش�ک و بزاق، هر دو توس�ط پ��ل مغزی 
 انج�ام می ش�ود ام�ا در هن�گام بلع، مرکز بل�ع در بصل النخاع ب�ر روی مرکز تنفس تأثی�ر می گذارد و برای م�دت کوتاهی آن را متوق�ف می کن�د. | گزینۀ )4(: مرکز ایجاد 
 عطس�ه و س�رفه هم، بصل النخاع اس�ت که این مرکز در ارتباط با گوارش، انعکاس بلع را بر عهده دارد. بلع، فرایندی اس�ت که از حلق ش�روع ش�ده و تا رس�یدن تودۀ 
 غ�ذا ب�ه مع�ده ادامه دارد. ش�بکۀ یاخته ه�ای عصبی نیز از ابتدای مری ش�روع می ش�وند و ب�ر روی انقباض ماهیچه ه�ای صاف دی�وارۀ لولۀ گوارش مؤثرن�د. می دانیم 
 در دی�وارۀ ابت�دای م�ری، ماهیچ�ۀ اس�کلتی وج�ود دارد و ای�ن یاخته ه�ا عصب�ی از ش�بکۀ یاخته ه�ای عصب�ی نمی گیرند ول�ی باید توجه داش�ته باش�ید که در سرتاس�ر 

مخاط مری، غده هایی وجود دارند که در امر بلع دخیل هستند و از این شبکه هم عصب می گیرند.
با توجه به شکل مقابل، الیۀ صلبیه در امتداد بخش قرار گرفته در اطراف عصب بینایی 101 13

می باشد ولی این الیه گیرندۀ بینایی ندارد.
گزینۀ )1(: الی�ۀ صلبی�ه ب�ه ماهیچه های اس��کلیت مربوط به اتصال کرۀ چش�م به 
 کاس�ۀ چشم، وصل اس�ت. صلبیه، در جلوی خود به قرنیه که پردۀ ش�فاف است، متصل است. | 
گزینۀ )2(: الیۀ میانی چش�م، س�ه قس�مت دارد. مش�یمیۀ آن پر از رگ خونی اس�ت که در پش�ت 
عدسی به زجاجیه اتصال دارد. از طرفی جسم مژگانی و عنبیه آن، با ماهیچۀ صاف، دو بخش دیگر 
الیۀ میانی چش�م می باش�ند. | گزینۀ )4(: منظور الیۀ میانی چش�م اس�ت که در قسمت عنبیۀ آن، 

ماهیچه های صاف شعاعی و حلقوی و بخش رنگین چشم وجود دارد.
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بخش های مش�خص شده در شکل، A: سرخرگ وابران، B: سرخرگ آوران، C: کپسول بومن، 111 13

D: لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک و E: پودوسیت ها می باشد. 
یاخته های لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک مکعبی ش�کل اند. این یاخته ها عالوه بر داش�تن میتوکندری های متعدد، 

با غشای پایه تماس دارند.
گزینۀ )1(: دقت کنید به دلیل س�اختار خاص کالفک و منفذدار بودن مویرگ های کالفک، 
پروتئین های پالس�ما در افراد س�الم از کالفک عب�ور نمی کنن�د. | گزینۀ )2(: پودوس�یت ها، یاخته های دارای 
 رشته های کوتاه و پامانند فراوان هستند. پودوسیت ها مویرگ را احاطه کردند )نه برعکس!(. | گزینۀ )4(: کپسول 

بومن و لگنچه هر دو قیفی شکل اند، هر دو نیز پس از خود به نوعی لولۀ منتقل کننده متصل اند.
14 دیابت ش�یرین نوع 1، دیابت وابس�ته به انس�ولین است که مقدار تولید انس�ولین در این افراد کاهش یافته یا اصاًل ترشح نمی شود. این بیماری یک 121

بیماری خودایمنی است و معمواًل ربطی به چاقی و کم تحرکی ندارد. 
گزینۀ )1(: منظور دیابت ش�یرین نوع 1 اس�ت که به طور قطع به خاطر حملۀ دس�تگاه ایمنی به یاخته های تولیدکنندۀ انس�ولین در جزایر النگرهانس، در 
تولید انس�ولین اش�کال دارد. | گزینۀ )2(: در صورت عدم کنترل در هر دو نوع دیابت ش�یرین، مصرف چربی و پروتئین در بدن زیاد می ش�ود ولی در دیابت نوع 1 اشکال 
در گیرنده های انس�ولینی وجود ندارد. | گزینۀ )3(: عدم بازجذب کافی آب در اثر اختالالت هیپوتاالموس�ی )مرکز تنظیم دمای بدن(، در دیابت بی مزه رخ می دهد نه 

دیابت شیرین که مدنظر سؤال می باشد.
13 همۀ موارد به جز عبارت )ب( صحیح هستند.131

الف درست است. در شکل، سیاهرگ باب و فوق کبدی را می بینیم که سیاهرگ اندام های مختلفی 
وارد سیاهرگ باب می شوند. طبق شکل، تمام این سیاهرگ ها و اندام های مربوطه در سطحی جلوتر از بزرگ  سیاهرگ زیرین 
ب نادرست است. کبد، اندامی است که هم از طریق سیاهرگ باب و هم از طریق سرخرگ مخصوص به  قرار دارند. | 
خود، خون دریافت می کند. کبد و سیاهرگ فوق کبدی، جلوتر از بزرگ  سیاهرگ زیرین قرار دارند و مطابق شکل، خون کبد 
ج درست است. در همین شکل مشاهده می کنیم  از سطح جلویی )نه پشتی!( وارد بزرگ  سیاهرگ زیرین می شود. | 
که راست روده که پس از رودۀ بزرگ قرار دارد، پایین تر از محلی آغاز می شود که سیاهرگ های پاها به هم می رسند و بزرگ 
د درست است. در شکل، می بینید که لوزالمعده و طحال دو اندام خارج از لولۀ گوارش  سیاهرگ زیرین را می سازند. | 
هستند که خون خود را به سیاهرگ باب وارد می کنند. هر دوی این اندام ها در سمت چپ بزرگ سیاهرگ زیرین قرار دارند.

14 در اثر باال رفتن فعالیت غدد پاراتیروئید، هورمون پاراتیروئیدی بیشتری ترشح شده و از تراکم بافت استخوان کاسته می شود. 141
گزینۀ )1(: منظ�ور، آستیگماتیس�م اس�ت ک�ه در آن قرنی�ه ی�ا عدس�ی مش�کل دارد. در ای�ن بیم�اری تصوی�ر اجس�ام دور و نزدی�ک واضح نیس�ت. | 

h ک�ه قطعًا پدری  hX X  گزینۀ )2(: قس�مت اول درب�ارۀ MS ام�ا بخ�ش دوم درب�ارۀ دیاب�ت ن�وع 1 اس�ت. | گزینۀ )3(: منظور بیم�اری هموفیلی اس�ت. دختر بیمار 
بیمار دارد اما مادرش می تواند بیمار یا ناقل باشد.

13 در ابتدا باید اندام های لولۀ گوارش را از اندام های گوارشی متمایز کنید )غده های بزاقی، پانکراس، کیسۀ صفرا و کبد جزء اندام های لولۀ گوارش 151
نیس��تند(. مادۀ مخاطی از دهان تا رودۀ بزرگ س�اخته می ش�ود ولی منظور از اندام حفره دار، معده اس�ت که در آن هر یاخته ای از حفرات که مادۀ مخاطی ترش�ح می کند، 
بیکربنات هم ترشح می کند ولی در معده برخی یاخته های غدد به تولید مادۀ مخاطی می پردازند ولی بیکربنات تولید نمی کنند. حال، باید دنبال گزینه ای باشیم که فقط 
در مورد برخی یاخته های غدد معده صحیح باشد. در غدد معده سه نوع یاخته برون ریز و یک نوع یاختۀ درون ریز گاسترین ساز دیده می شود. یاخته های برون ریز عبارتند 

از: کناری )ترشح عامل داخلی و لکریدریک اسید(، اصلی )ترشح آنزیم( و ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی.
گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. در س�اختار هر نوع پلی ساکاریدی )نشاسته، س��لولز و لگیکوژن(، مونوس�اکاریِد گلوکز وجود دارد که همۀ یاخته های زندۀ بدن، 
 قادر به تجزیۀ آن طی تنفس یاخته ای هس�تند اما ما به دنبال ویژگی ای بودیم که فقط در برخی یاخته های غدد معده وجود داش�ته باش�د )نه همۀ یاخته های بدن(. | 
 گزینۀ  )2(: نادرست است. هیچ یاختۀ معدی ، ریزپرز ندارد. در بیماری سلیاک هم یاخته های رودۀ باریک که پرز دارند، در اثر پروتئین گلوتن تخریب می شوند )نه معده!( . | 
 گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. ظاه�ر غیراس�توانه ای، مرب�وط ب�ه یاخته ه�ای کن��اری غ�دد معده اس�ت که همانن�د یاخته ه�ای اصلی، ب�ه حفرات مع�ده اتصال�ی ندارند. | 
گزینۀ )4(: نادرست است. مولکول های زیستی که فعالیت اختصاصی دارند، آنزیم ها هستند که در تمام یاخته های زندۀ بدن یافت می شوند )چون همه الاقل قنداکفت 

را انجام می دهند( پس در این گزینه هم شاهد ویژگی ای هستیم که در تمام یاخته ها یافت می شود.

11 فس�فولیپیدها تنها گروهی از لیپیدها هس�تند که فس�فر دارند )اما همۀ نولکئوتیدها فس��فات دارند(. از بین انواع مختلف لیپیدها، تری گلیسریدها نقش 161
مهمی در ذخیرۀ انرژی دارند. بیشتر گوارش چربی ها در دوازدهه صورت می گیرد. همان طور که می دانید، تجزیۀ چربی ها در رودۀ باریک، عالوه بر حرکات خود روده، به 

عمل و وجود صفرا و آنزیم های لوزالمعده محتاج است. این مواد از کبد و لوزالمعده ترشح می شود که در لولۀ گوارش وجود ندارند. 
گزینۀ )2(: کبد، صفرا را تولید می کند که در تجزیۀ تری گلیسریدها مؤثر است. بخش کوچکی از یک مجرای انتقال دهندۀ صفرا به کیسۀ صفرا در نیمۀ چپ 
بدن قرار دارد. | گزینۀ )3(: ریز شدن چربی ها در اثر حرکات رودۀ باریک و مواد صفراوی صورت می گیرد اما ترشحات لوزالمعده فقط در تجزیۀ آن ها نقش دارد و در ریز شدن 
آن ها بی تأثیر است. | گزینۀ )4(: با توجه به شکل جایگاه قرارگیری غدد در کتاب یازدهم می بینیم که لوزالمعده، پایین تر از غدد فوق کلیه )محل ترشح کورتیزول( قرار دارد.

در بین یاخته های بیگانه خوار، ماستوس��یت ها، با تولید هیس�تامین می توانند رگ ها را گش�اد و نفوذپذیرتر کنند. این یاخته ها به همراه بازوفیل، تحمل ایمنی را با 171 13
ایجاد حساسیت ها در مقابل برخی مواد خارجی کاهش می دهند ولی دقت کنید که عدم تولید لخته در اثر فعالیت هپارین های تولید شده در بازوفیل می باشد. همان طور 

که می دانید، بازوفیل خاصیت بیگانه خواری ندارد. 
گزینۀ )1(: همۀ یاخته های بیگانه خوار می توانند در فضای بین بافت ها )محیط داخلی( وجود داشته باشند ولی درشت خوار فقط نام دیگر ماکروفاژها می باشد. | 
گزینۀ )2(: بی دقت�ی نکنی�د و یاختۀ اس�تخوانی را با یاختۀ مغز اس�تخوانی اش�تباه نگیرید! یاختۀ اس�تخوانی که یاخت�ۀ دفاعی نمی س�ازه! | گزینۀ )4(: یاخته های بیگانه خوار 

دندریتی، قدرت فعال کردن یاخته های ایمنی دیگر را دارند ولی چابک بودن، ویژگی نوتروفیل ها است.

پ�چخولايردة لولۀ

)هنزد�� )D

)پودوس�تها )E

بومن )�پسول )C

وابران )سرخرگ )A

آولايران )سرخرگ )B

B

A

ز�ر�ن س�اهرگ بزلايرگ

�بدي فوق س�اهرگ

�بد

�بدي باب س�اهرگ

لايراستلايروده

C

C

C

C
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11 رس�وب بلورهای اوریک اس��ید در مفاصل )محل اتصال استخوان ها به هم( باعث بیماری نقرس می شود. مادۀ زائد نیتروژن دار با کمترین انحالل 181
در آب، اوریک اس��ید اس�ت. در این حالت به دلیل ایجاد التهاب، ماستوس�یت های آس�یب دیده که بیگانه خوار هستند به تولید هیس�تامین می پردازند و رگ خونی را گشاد 

می کنند. پس از آن پیک های شیمیایی مترشحه از یاخته های سنگ فرشی مویرگ ها و یاخته های درشت خوار وارد فعالیت می شوند. 
گزینۀ )2(: اندام هدف آلدوس�ترون، کلیه ها می باش�د ولی رسوب اوریک اسید سبب س�نگ کلیه می شود )نه بیماری مفصلی!(. | گزینۀ )3(: کبد، محل 
CO2 و آمونیاک( اس�ت ولی تولید اریتروپویتین، عالوه بر کبد در کلیه ها نیز صورت می گیرد. | گزینۀ )4(: رس�وب بلورهای اوریک اس�ید در کلیه ها،  تولید اوره )با ترکیب 
باعث اش�کال در روده و اختالل در جذب چربی ها نمی ش�ود بلکه به ایجاد س��نگ کلیه می انجامد و انتقال ادرار از کلیه به مثانه را مختل می کند )اشککال در جذب چربی ها 

در اثر سنگ کیسه صفرا می باشد(.

11 در کتاب به دو هورمون س�کرتین و گاس�ترین به عنوان هورمون های لولۀ گوارش اش�اره شده است اما کبد با ترشح اریتروپویتین و پانکراس با ترشح 191
انسولین و گلوکاگون به خون هم در این دستگاه نقش دارند. 

گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. منظ�ور هورمون س�کرتین اس�ت ک�ه از روده به خون وارد می ش�ود. ای�ن هورمون ابتدا از طریق س�یاهرگ ب�اب و همراه خون 
طحال به کبد می رود. از آنجا، همراه با خون س�یاهرگ کبد، وارد بزرگ  س�یاهرگ زیرین و س�پس قلب می ش�ود. هم کبد و هم طحال، اندام های تخریب کنندۀ گویچه های 
قرمز هس�تند. | گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. اریتروپویتین، هورمونی اس�ت که توس�ط کبد در بخش غیرلوله ای دس�تگاه گوارش، ترشح می ش�ود. این هورمون نه به خون 
خروجی از معده می رس�د و نه بالفاصله وارد کبد می ش�ود ولی از کبد در نهایت به س�یاهرگ فوق کبدی وارد می ش�ود. | گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. سکرتین، در نهایت 
 ب�ا تحری�ک ترش�ح بیکربنات لوزالمعده ب�ه دوازدهه، pH فض�ای درون روده را افزایش می دهد اما در فضای قلیایی، آنزیم پپس�ین معده )نوعی پروتئککاز( عمل نمی کند. | 

گزینۀ )4(: نادرست است. گاسترین، باعث افزایش ترشح اسید معده خواهد شد اما باید دقت کنید که پپسینوژن برخالف پپسین، اصاًل فعالیتی ندارد.
افزایش تنفس بی هوازی، س�بب افزایش تولید الکتیک اس�ید و کاهش pH محیط داخلی می ش�ود. در این حالت برای تنظیم اسیدیتۀ خون، ترشح یون هیدروژن 201 14

به درون نفرون ها افزایش می یابد.
گزینۀ )1(: در پ�ی ح�رکات دودی می��زانی )نککه میککزراه!( ادرار وارد مثان�ه می ش�ود. | گزینۀ )2(: در پی تجزی�ه چربی ها در فرد دیابت�ی و تولید محصوالت 
 اس�یدی، pH محی�ط داخل�ی کاه�ش می یابد و ترش�ح ی�ون هی�دروژن در کلیه ها افزای�ش می یاب�د. | گزینۀ )3(: تحریک اعصاب پیکری س�بب انقباض و بس�ته ش�دن 

بندارۀ خارجی میزراه می شود. 
تعداد دسته تارهای متصل به گره دهلیزی بطنی، شامل یک دسته تار خارج شده از آن گره که به بین 211 11

دو بطن وارد می ش�ود و س�ه مسیر بین گرهی )بین دو گره( اس�ت که جمعًا چهارتا می شود. تعداد دسته تارهای 
متصل به گره پیش�اهنگ نیز چهارتا اس�ت، یک دس�ته تار که به سمت دهلیز چپ می رود و سه دسته در مسیر 

بین گرهی. همان طور که می بینیم تعداد هر دو با هم برابرند.
گزینۀ )2(: مت�ن کتاب درس�ی اس�ت و در م�ورد ویژگی قل�ب! | گزینۀ )3(: با توجه به ش�کل، 
 مش�اهده می کنی�د ک�ه بین دو بطن، طول تار مش�ترک گرهی، کمتر از طول دو ش�اخۀ چپ و راس�ت منش�عب 
 ش�دۀ آن اس�ت. | گزینۀ )4(: ب�از ه�م اگر دقیق به ش�کل دقت کنید، مش�اهده می کنید که رش�ته های باریکی 
که پیام را به دیوارۀ بطن ها وارد می کنند، در مس�یر صعودی دو ش�اخۀ چپ و راست بطنی ایجاد می شوند که به 

سمت باالی بطن ها می روند. 
12 با توجه به شکل پرز، متوجه می شوید که یاخته های غده های رودۀ باریک هم ریزپرز دارند اما برخالف یاخته های دیگر، بر روی پرز قرار نگرفته اند 221

و درون بافت پیوندی زیرین خود فرو رفته اند )همانند غده های معده(. از طرفی، اولین گوارش ش�یمیایی در لولۀ گوارش، گوارش نشاس�ته اس�ت که توس�ط آنزیم آمیالز 
مترشحه از غده های بزاقی متعدد انجام می شود.

اب توجه به درست بودِن گزارۀ ارائه شده، به دنبال گزینۂ اندرست خواهیم گشت:

گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. در ش�کل غده های بزاقی می بینید که غدۀ بناگوش�ی که به اس�تخوان گیجگاهی نزدیک تر اس�ت، مجرایی طویل دارد که در 
امتداد س�طح فوقانی دندان های ردیف باال کش�یده ش�ده اس�ت. | گزینۀ )2(: نادرست اس�ت. باکتری ها توس�ط آنزیم لیزوزیم غده های بزاقی از بین می روند. یک روش 
همانندس�ازی در باکتری ها، همانندس�ازِی یک جهتی اس�ت )از متن کتاب دوازدهم متوجه می شویم که همانندسککازی دوجهتی در باکتری ها، یکی از گزینه های ممکن 
اسککت و همانندسککازی یک جهتی هم وجود دارد(. پس این جانداران، می توانند چنین ویژگی ای داش�ته باش�ند. | گزینۀ )3(: درس�ت است. نشاس�ته توسط آنزیم آمیالز 
غده های بزاقی تجزیه می شود. از سوی دیگر، آزاد شدن آنزیم از الیۀ گلوتن داِر آندوسپرِم دانۀ غالت، سبب رهاسازِی مواد غذایی آندوسپرم می شود. یکی از مواد ذخیره اِی 
دانه، نشاسته است که برای تجزیه، نیازمند آمیالز می باشد. | گزینۀ )4(: درست است. گلیکوپروتئینی که در بزاق وجود دارد، موسین است که قدرت باالیی در آبگیری 

دارد. این گلیکوپروتئین، آنزیم نیست پس جایگاه فعال هم ندارد.
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرس�ت  هس�تند. بخش های مش�خص ش�ده در شکل، A:دریچۀ 231 11

سینی سرخرگ ششی، B: دریچۀ سینی آئورتی، C: دریچۀ سه لختی و D: دریچۀ دولختی می باشد.
الف نادرس�ت اس�ت. دریچ�ۀ س�ینی س�رخرگ شش�ی باالتری�ن و کوچک تری�ن 
 دریچۀ  قلبی اس�ت ولی فقط در ابتدای س�رخرگ شش�ی قرار دارد، نه هر سرخرگ خروجی از بطن ها! | 
ب درس�ت اس�ت. س�رخرگ آئورت در بخش قوسی خود، سه انش�عاب دارد که به دست ها، سر و 
 گردن خون رسانی می کند. عبور اولیۀ خون از این انشعابات، برخالف جهت نیروی جاذبه می باشد. | 
ج نادرست است. دریچۀ دولختی )نه سه لختی( از طریق طناب های ارتجاعی به بطن چپ )قطورترین 
 بطن( متصل می شود. خون تیره از این دریچه عبور می کند. شکل دریچۀ سه لختی را نشان می دهد. |
د نادرست است. از دریچۀ دولختی خون تیره عبور نمی کند. این دریچه در زمان سیستول بطنی   

فشار خون روشنی که از سیاهرگ های ششی می آید را تحمل می کند.

C

C

B
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14 در لوله های اسپرم س�از، اسپرماتوس�یت اولیه، اسپرماتوگونی ها و سرتولی ها، دیپلوئید و دارای دو مجموعۀ کروموزومی هستند که در لوله های پیچیدۀ 146241
بیضه قرار دارند. هیچ کدام از این یاخته ها قطعًا برای هورمون محرک جنس�ی LH گیرنده ندارند ولی س�رتولی برای FSH گیرنده دارد )فقط یاخته های بینابینی که درون 

لوله ها نیستند، برای LH گیرنده دارند (. در حقیقت منظور از نوع خاص، هورمون LH بوده است که یاخته های لولۀ اسپرم ساز، برای آن گیرنده ندارند. 

گزینۀ )1(: در غدد جنس�ی زنانه یا همان تخمدان ها، اووس��یت اولیه نیز دیپلوئید اس�ت ولی این یاخته، هورمون نمی س�ازد در حالی که یاخته های پیکری 
اطراف آن قدرت تولید هورمون اس�تروژن دارند. | گزینۀ )2(: عالوه بر اس�پرم ها، اس�پرماتید نیز در حین تمایز به اس�پرم، دارای تاژک می ش�ود. با توجه به ش�کل کتاب 
 )نه متن!( اس�پرماتید، در حالت تاژک دار، هس�تۀ فش�ردۀ کوچک دارد. البته دقت کنید که س�ه بخش متمایز ش�امل س�ر، تنه و دم ویژۀ اسپرم هاس�ت )نه اسپرماتید!(. | 
گزینۀ )3(: دقت کنید که اس�پرم ها نیز به عنوان یاختۀ هاپلوئید می توانند وارد لولۀ فالوپ ش�ده باش�ند. اس�پرم هایی که کروموزوم Y داشته باشند، فاقد صفات وابسته به 

جنس مثل ژن ساخت فاکتور 8 خون می باشند.
شکل گیری اندام ها )نه جوانه زنی یا شروع به تشکیل آن ها!( مربوط به ماه دوم است. شروع ضربان قلب مربوط به ماه اول است )حواست به فرق شل گیری 251 11

و جوانه زدن بود؟(.

گزینۀ )2(: اغلب اندام ها، از سه ماهۀ دوم و سوم شروع به عمل می کنند ولی اولین بار ویژگی های بدنی قابل تشخیص، در آخر سه ماه اول صورت می گیرد. | 
 گزینۀ )3(: نمو رگ های خونی و روده، مربوط به ماه اول اما تشخیص جنسیت با سونوگرافی، مربوط به انتهای سه ماهه اول است. | گزینۀ )4(: جفت در ماه اول )هفتۀ دوم( 

شروع به تشکیل می کند اما بیشترین سرعت رشد برای سه ماهۂ دوم و سوم است.
12 مح�ل آغ�از و پای�اِن گ�وارش م�واد مختل�ف حائ�ز اهمی�ت زیادی اس�ت. در رابط�ه با ای�ن موض�وع، م�وارد )ب( و )د( عب�ارت داده ش�ده را به 261

نادرستی تکمیل می کنند.
الف درست است. در لولۀ گوارش انسان، اولین مکانی که به گوارش پروتئین های غذا )متنوع ترین مولکول های زیستی( می پردازد، معده است. در 
B12 بدن )به علت نبودِ عامل داخلی( با مشکل مواجه می شود. این موضوع می تواند به کم خونی ختم شود که طی کم خونی،  صورت برداشته شدن معده، تأمین ویتامین 
ب نادرست است. در یاخته های  اکسیژن رسانی بافت ها کم می شود و کلیه ها به ترشح اریتروپویتین می پردازند تا کمبود اکسیژن حمل شده توسط خون جبران شود. | 
انسان، آنزیمی برای هضم سلولز تولید نمی شود اما باکتری های رودۀ بزرگ می توانند بخش کوچکی از این پلی ساکارید را تجزیه  کنند. رودۀ بزرگ برخالف دهان، با غدد 
ج درست است. پایان گوارش تری گلیسریدها )فراوان ترین لیپیدها( در رودۀ ابریک است. تخریب مخاط رودۀ باریک در اثر برخورد با گلوتن  بزاقی در ارتباط نیست. | 
)نوعی پروتئین گیاهی( در بیماری سلیاک مشاهده می شود که در این صورت به علت کاهش جذب مواد مغذی، فرد دچار کم خونی می شود و باید از تمام ظرفیِت خود 
د نادرست است. گوارش نوکلئیک اسیدها در رودۀ باریک آغاز  برای خون سازی استفاده کند و همین، باعث می شود مغز زرد استخوان هم به مغز قرمز تبدیل شود. | 
می شود و پایان می یابد. در صورت عدم ورود صفرا به دوازدهه، در اثر بسته شدن مجرای آن )که با یک مجرای پانکراس مشترک است(، گوارش لیپیدها کاهش شدیدی 

می یابد اما به صفر نمی رسد.
اگر لقاح صورت بگیرد، ابتدا مقدار هورمون های محرک جنسی با بازخورد منفی 271 14

کم می شود تا فولیکول دیگری در تخمدان رشد نکند پس هم در هنگام تشکیل موروال و 
هم بالستوسیست که در هفتۂ اول رخ می دهد، مقدار هورمون های محرک جنسی در خون 
مادر باال نمی باشد ولی مقدار استروژن و پروژسترون زیاد است )برخالف نادرست است(.

گزینۀ )1(: با توجه به ش�کل، ت�وده توپر درون لولۀ رحم )موروال(، جدار 
 لقاحی کامل دارد ولی جدار لقاحی بالستوسیست )توده توخالی رحمی( پاره شده است. | 

 گزینۀ )2(: تروفوبالس�ت، پ�ردۀ کوری�ون را می س�ازد. پ�ردۀ کوریون به همراه بخش�ی از دیوارۀ رحم جفت را تش�کیل می دهد ولی ت�ودۀ یاخته ای درونی منش�أ بافت های 
مختلف تشکیل دهندۀ جنین است و نقشی در تشکیل جفت ندارد. | گزینۀ )3(: با توجه به شکل، در کنار دو یاخته ای که در نتیجه اولین میتوز ایجاد می شوند، گویچه های 

قطبی توسط جدار لقاحی احاطه شده اند. 
11 هورمون های مؤثر در میزان کلس�یم خون که از غدد ناحیۀ گردن ترش�ح می ش�وند، یکی هورمون پاراتیروئیدی و دیگری هورمون کلس�ی تونین غدۀ 281

تیروئید می باشند. مقدار کلسی تونین، در هنگام افزایش کلسیم پالسما زیاد می شود تا مانع برداشت کلسیم از استخوان  شود. این هورمون ها با تنظیم کلسیم که در انعقاد 
خون نیز مؤثر است، در تولید فیبرین نیز نقش دارند. 

گزینۀ )2(: منظ�ور هورم�ون پاراتیروئی�دی اس�ت که هنگام افزایش کلس�یم خ�ون مقدار آن کم می ش�ود ولی این هورم�ون ویتامی�ن D را فعال می کند. 
 در س�ال دوازده�م، فص�ل اول خوانده ای�د ک�ه ویتامین ها معمواًل از کوآنزیم ها هس�تند. یعن�ی نوعی مواد آیل ب�رای افزایش فعالی�ت آنزیم به حس�اب می آیند ولی دقت 

 کنی�د ک�ه ویتامین ه�ا از چه�ار گ�روه اصیل مولکول های زیس�تی به حس�اب نمی آین�د. | گزینۀ )3(: منظور کلس�ی تونین اس�ت که مانع کاهش تراکم اس�تخوان می ش�ود 
)نه س��بب آن( و البته ماهیچه ها نیز برای انقباض به کلس�یم نیاز دارند. | گزینۀ )4(: منظور هورمون پاراتیروئیدی اس�ت که برخالف هورمون های یددار تیروئیدی، در 

تجزیۀ گلوکز و تنظیم ATP یاخته، نقشی ندارد.
11 الیه های ماهیچه ای حلقوی و طولی، از نوع ماهیچۀ صاف هستند و اولین بخشی از لولۀ گوارش که در دیوارۀ خود، الیۀ ماهیچه ای از نوع صاف دارد، 291

 مری اس�ت )الف(. دفاع غیراختصاصی در لولۀ گوارش، برای نخس�تین بار در دهان و به کمک آنزیم لیزوزیم )برای از بین بردن باکتری ها( صورت می گیرد )ب(. 

با این توصیفات، فقط عبارت دوم صحیح است.
عب�ارت اول: نادرس�ت اس�ت. در کتاب درس�ی می خوانیم که غدد مخ�اط مری به حرکت غذا در ای�ن لوله کمک می کنند. پ�س درونی ترین الیۀ مری 
)مخاط(، غده دارد. | عبارت دوم: درس�ت اس�ت. لولۀ گوارش، ش�امل غدد براقی نمی ش�ود )این غده ها، جزء اندام های گوارش��ی هس��تند اما بخش��ی از لوله نیس��تند(. 
م�ری غده های�ی در مخ�اط خود دارد که بی�رون لوله طبقه بندی نمی ش�وند. بنابراین دهان، برخالف مری، با غده های�ی خارج از لولۀ گوارش در ارتباط اس�ت که بیش  از 
دو نوع پروتئین )آنزیم هضم نشاس��ته، لیزوزیم و موس��ین( ترش�ح می کنند. | عبارت س�وم: نادرس�ت اس�ت. بندارۀ انتهای مری در صورت انقباض ناکافی، س�بب ورود 
 کیم�وس مع�ده به مری می ش�ود و به بخش پایینی آن آس�یب می زند. اندام�ی که پس از دهان )ب( وجود دارد، حلق اس�ت که در اثر ریفالکس، آس�یبی نخواهد دید. | 

عبارت چهارم: نادرست است. حلق، بین دهان و مری است که خودش گذرگاهی ماهیچه ای، مشابه چهارراه است )نه اندامی که به آن ختم می شود!(.
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موارد )الف(، )ج( و )د( صحیح هستند. 301 13
الف درست است. اختالل در زنجیرۀ انتقال الکترون موجود در غشای داخلی میتوکندری، می تواند سبب کاهش تنفس هوازی و در نتیجه کاهش تولید 
ب نادرست است. دقت کنید افزایش هورمون های تیروئیدی سبب نمو دستگاه عصبی مرکزی جنین و افزایش  کربن دی اکسید و آب و فعالیت کربنیک انیدراز شود. | 
ج درست است. تنگ شدن سرخرگ ششی، با کاهش تبادل گازهای  تنفس هوازی شده و در نتیجه کاهش تولید کربن دی اکسید و فعالیت کربنیک انیدراز می شود. | 
د درس�ت اس�ت. افزایش فرایند تخمیر، با  خون در ش�ش ها، تنفس یاخته ای را کاهش داده و در نتیجه کربن دی اکس�ید و فعالیت کربنیک انیدراز کاهش می یابد. | 

CO2 تولید نمی شود، فعالیت کربنیک انیدراز نیز کم می شود.  کاهش تنفس یاخته ای هوازی همراه است چون در تخمیر الکتیکی، 
13 غدۀ سپری ش�کل، همان تیروئید اس�ت که در گردن، جلوی نای و زیر حنجره قرار گرفته اس�ت. این غده با هورمون کلیس تونین خود که غیریددار 311

می باش�د، به تنظیم کلس��یم و با هورمون های یددار یا همان هورمون های تیروئیدی، با تجزیۂ گلوکز به تنظیم انرژی در دس�ترس یاخته ها کمک می کند )لکسیم، یون مؤثر 
در انقباض ماهیچه می باشد(.

گزینۀ )1(: در اثر کمبود ید در غذا، با افزایش هورمون محرک تیروئیدی مترش�حه از هیپوفیز پیش�ین که نوعی پیک ش�یمیایی دوربرد اس�ت، رش�د غدۀ 
T3 خود در دوران جنینی و کودکی به نمو دستگاه عصبی مرکزی  تیروئید و حجم آن زیاد می شود و ایجاد بیماری گواتر می کند. | گزینۀ )2(: غدۀ تیروئید، توسط هورمون 
)مغ��ز و نخ��اع( می پ�ردازد. از فصل اول یازدهم به ی�اد دارید که مغز و نخاع، مراکز نظارت بر فعالیت های بدن می باش�ند. | گزینۀ )4(: هورمون های یددار تیروئید یا همان 
هورمون ه�ای تیروئی�دی، در همۀ یاخته ها با تجزیۀ گلوکز، مقدار انرژی حاصل از تنفس یاخت�ه ای را کنترل می کنند. این هورمون ها در هر یاختۀ زنده ای، گیرندۀ پروتئینی 

مخصوص و مکمل با هورمون یددار دارند.
مق�دار ترش�ح هورم�ون مالتونی�ن از غ�دۀ اپی فیز، در طول ش�ب ب�ه حداکثر و نزدیکی ظه�ر به حداقل می رس�د. این غده به دو برجس�تگی بزرگ ت�ر فوقانی از 321 12

برجستگی های چهارگانۀ مغز میانی در باالترین بخش ساقۀ مغز متصل می باشد.
گزینۀ )1(: منظور قس�مت اول این گزینه، هیپواتالموس اس�ت که عالوه بر تنظیم خواب و گرسنگی، با تولید هورمون آزادکنندۀ مؤثر بر هیپوفیز پیشین و 
س�پس ترش�ح هورمون محرک فوق کلیه، در تولید کورتیزول نیز مؤثر اس�ت ویل دقت کنید که هیپواتالموس جزیئ از سه بخش اصیل مغز منی ابشد. | گزینۀ )3(: قسمت اول 
در مورد اتالموس است که طبق شکل فصل اول، به اسبک مغز متصل نمی باشد. | گزینۀ )4(: قسمت اول در مورد اعصاب مسپاتیک می باشد، که در انقباض ماهیچه های 

صاف و قلبی مؤثر است و از طرفی مسئول افزایش خون رسانی به ماهیچۀ قلبی و اسکلتی می باشد.
13 بصل النخاع، عالوه بر اینکه مرکز اصلی تنفس اس�ت، مرکز انعکاس های مغزی ش�امل س�رفه، عطس�ه و ... است. از طرفی تاالموس، مرکز پردازش 331

اولیه اغلب پیام های حسی از جمله بینایی است. تاالموس برخالف بصل النخاع مرکز انعکاس های مغز نیست.
گزینۀ )1(: هیپوکام�پ )مرک��ز تبدی��ل حافظ��ۀ کوتاه م��دت به بلندم��دت( و هیپوتاالموس )مرکز گرس��نگی و تش��نگی( جزء س�اقۀ مغز نمی باش�ند.کلمۀ برخالف 
 در ای�ن گزین�ه نادرس�ت اس�ت. اگ�ر از کلمۀ همانند اس�تفاده ش�ده بود، این عبارت درس�ت بود )س��اقۀ مغز ش��امل مغز میانی، پ��ل مغزی و بصل النخاع اس��ت(. | 
گزینۀ )2(: غ�دۀ هیپوتاالم�وس )مرک��ز تنظیم دمای بدن(، هورمون های اکسی توس�ین، ضدادراری، آزادکنن�ده و مهارکننده تولید می کند. این غده با ترش�ح هورمون های 
آزادکنن�ده ب�رای هورم�ون محرک فوق کلیه و مهارکننده در تنظیم قند خون مؤثر اس�ت. از طرفی غدۀ فوق کلیه با ترش�ح هورمون کورتی�زول، اپی نفرین و نوراپی نفرین در 
تنظیم قند خون مؤثر اس�ت. پس هر دو غده به نوعی در تنظیم قند خون مؤثرند. این گزینه نادرس�ت اس�ت زیرا از کلمۀ برخالف اس�تفاده ش�ده اس�ت )دقت کنید که فرد 
 ناقل هموفیلی، قطعاً زن اس��ت و در زنان، ترش��ح تستوسترون از غدد فوق لکیه صورت می گیرد(. | گزینۀ )4(: کلسی تونین )هورمون غیریددار تیروئید( و غدد پاراتیروئیدی 
)در مجاور غضروف های Cش��ل نعل  اس��بی نای( با تنظیم کلس�یم خون در انقباض ماهیچه ها مؤثرند. کلسی تونین مانع برداشت کلسیم از استخوان می شود و غدد 

پاراتیروئیدی باعث افزایش کلسیم خون می شوند. پس کلمۀ برخالف نادرست است. 
منظور سؤال در این مسیر، نورون های حسی و حرکتی مرتبط با نورون های رابط می باشد که بخشی از انتهای آکسون های حسی و ابتدای آکسون های حرکتی آن ها 341 14

در مادۀ خاکستری نخاع قرار گرفته اند.
گزینۀ )1(: در این مسیر، یکی از نورون های حرکتی که توسط نورون رابط، مهار می شود و با ماهیچۀ سه سر سیناپس دارد، پیام عصبی در آن ایجاد نمی شود. | 

گزینۀ )2(: دندریت حسی در این مسیر، کاماًل در خارج نخاع قرار دارد. | گزینۀ )3(: در این مسیر، فقط نورون های رابط کاماًل در مادۀ خاکستری قرار دارند.

تمام عبارات نادرست هستند، در دم با پایین آمدن دیافراگم و در بازدم عمیق با انقباض ماهیچه های شکمی، به قسمت شکمی بدن فشار وارد می شود.351 14
ج اگر پس از یک دم عمیق، یک بازدم عمیق صورت گیرد، تنها  حجم موجود در ش�ش ها،  ب این موارد در بازدم عمیق رخ نمی دهند. |  الف و 

د اگر هنگام دم را در نظر بگیریم، دو الیۀ پردۀ جنب از هم فاصله می گیرند.  حجم باقی مانده می باشد . | 
12 منظور س�ؤال دس�تگاه گردش خون می باش�د که خون تیره را از راه سرخرگ های ششی به شش ها برده و خون روشن را به قلب برمی گرداند. خون تیره 361

بطن راست که در سیاهرگ های زیرترقوه ای، لنف کل بدن را هم دریافت کرده، وارد شش ها شده و پس از تبادل گازهای تنفسی توسط چهار سیاهرگ ششی به شکل خون 
روشن به قلب برمی گردد. 

گزینۀ )1(: این گزینه در مورد دس�تگاه تنفس اس�ت و نادرست می باشد. | گزینۀ )3(: از دریچۀ سینی آئورتی خون روشن و از دریچۀ سینی سرخرگ ششی 
خون تیره عبور می کند. | گزینۀ )4(: سرخرگ بند ناف نیز خون تیره با اکسیژن اندک دارد.

در مرحلۀ انقباض دهلیزها، به دلیل عدم تغییر وضعیت دریچه ها، هیچ صدای قلبی طبیعی ش�نیده نمی ش�ود و هیچ قس�متی از موج T که بیشترین دامنه زمانی 371 13
ثبت را در مقایسه با P و QRS دارد، نیز ثبت نمی شود )در آخر این مرحله، موج QRS شروع به ثبت شدن می کند(. 

گزینۀ )1(: مرحلۀ به استراحت درآمدن بطن ها، مرحلۀ استراحت عمومی است ولی شروع ثبت موج T مربوط به این عمل از اواسط مرحلۀ انقباض بطن ها می باشد. | 
گزینۀ )2(: در مرحلۀ انقباض دهلیزها، به دلیل عدم تغییر وضعیت دریچه های قلبی، به طور طبیعی صدایی ش�نیده نمی ش�ود ولی در این مرحله دریچه های دهلیزی بطنی 
باز هستند و مانعی برای ورود خون به بطن ها وجود ندارد. | گزینۀ )4(: استراحت دهلیزها )حفرات کوچک( در مراحل استراحت عمومی و انقباض بطن ها صورت می گیرد 

که در مرحلۀ استراحت عمومی تارهای بطنی نیز در حال استراحت هستند و کوتاه )منقبض( نمی شوند.
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13 سؤال پیرامون رگ های موجود در دستگاه گردش خون و رگ های لنفی است )در نظر گرفتن رگ های لنفی خیلی مهم است(.148381
گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. س�یاهرگ و رگ لنفی در طول خود دریچه دارند. فضای داخلی وسیع و دیواره ای با مقاومت کم، از ویژگی های سیاهرگ است و 
رگ لنفی این ویژگی را ندارد. | گزینۀ )2(: نادرست است. مویرگ خوین و لنیف، فاقد ماهیچه صاف در طول دیوارۀ خود هستند. از طرفی جریان کند خون و وجود غشای پایه 
از ویژگی های مویرگ خونی است )نه لنفی!(. دقت کنید که بندارۀ مویرگی، در طول دیوارۀ مویرگ واقع نشده است. | گزینۀ )3(: درست است. رگی که اعصاب پیکری در 
جریان خون آن مؤثرند، سیاهرگ است که در الیه میانی خود، رشته های کشسان زیادی دارد. )می دانیم جریان خون در سیاهرگ ها به  ویژه سیاهرگ های اندام های 
 پایین تر از قلب به مقدار زیادی به انقباض ماهیچه اس��لکتی وابس��ته اس��ت. برای انقباض این ماهیچه ها نیاز به ارس��ال دستور عصبی توس��ط اعصاب پیکری داریم.( | 
گزینۀ )4(: نادرست است. طبق فصل 2 یازدهم، سرخرگ ها در دیوارۀ خود، گیرندۀ درد دارند. می دانیم سرخرگ ها در برش عرضی، اغلب شکل گرد داشته و اغلب هم، 

در عمق اندام ها قرار دارند )پس همۀ سرخرگ ها در برش عرضی گرد نیستند(.
همۀ موارد عبارت را به درستی تکمیل می کنند.391 14

الف اواًل که می دانیم هر نوع نورونی می تواند میلین داشته باشد یا نداشته باشد، ثانیًا با توجه به فعالیت کتاب درسی، در گره های رانویه، تعداد زیادی 
کان�ال دریچ�ه دار وج�ود دارد ولی در فاصلۀ بین گره ها این کانال ها وجود ندارند بنابراین در انواع نورون های میلین دار، تراکم این کانال ها در نقاط مختلف غش�ای یاخته با 
ج در حالت آرامش، فعالیت  ب یاخته های پش�تیبان، یاخته های غیرعصیِب بافت عصبی هس�تند پس هدایت و انتقال پیام عصبی ندارن�د. |  یکدیگ�ر تف�اوت دارد. | 
کانال های نش�تی و پمپ س�دیم پتاس�یم باعث ایجاد و حفظ پتانسیل آرامش می شود و در طی پتانس�یل عمل نیز فعالیت کانال دریچه دار پتاسیمی باعث رسیدن پتانسیل 
د براساس شکل کتاب درس�ی، گیرندۀ حس وضعیت از طریق دندریت های خود با یاختۀ ماهیچه ای در ارتباط است و با کشیده  غش�ا به پتانس�یل آرامش می ش�ود. | 

شدن آن ها، تحریک می شود، همچنین نورون های حرکتی نیز از طریق آکسون  خود پیام های انقباضی را به یاخته های ماهیچه ای می رسانند.
14 بخش  های مشخص شده در شکل، A: پل مغزی و B: بصل النخاع می باشد. 401

پل مغزی با اثر بر بصل النخاع مدت زمان دم را تعیین می کند نه برعکس! 
گزینۀ )1(: بصل النخاع پایین ترین بخش مغز می باش�د و مرکز انعکاس هایی مانند عطس�ه، بلع، 
سرفه و مرکز اصلی تنظیم تنفس است. | گزینۀ )2(: اشک و بزاق در خط اول دفاع غیراختصاصی مؤثراند. مرکز 
ترشح این دو، پل مغزی است. | گزینۀ )3(: افزایش و کاهش فعالیت قلب متناسب با شرایط، به وسیلۀ اعصاب 

خودمختار کنترل می شود. مراکز این اعصاب در پل مغزی و بصل النخاع قرار دارند.
12 منظور از کوچک ترین اس�تخوان های بدن انس�ان، استخوان های کوچک گوش میاین می باش�ند. انتهای مجرای شنوایی و بخش های میانی و درونی 411

گوش انس�ان توس�ط اس�تخوان جمجمه محافظت می شوند. اس�تخوان جمجمه به عنوان محل تولید گویچه های قرمز برای هورمون اریتروپویتین تولید شده در یاخته های 
ویژه کبدی گیرنده دارد.

گزینۀ )1(: در گوش درونی انس�ان، گیرنده های مژک دار ش�نوایی و تعادلی وجود دارند که اس�تخوان های کوچک گوش میانی تنها در تحریک گیرنده های 
مژک دار شنوایی مؤثر می باشند. | گزینۀ )3(: مفصل بین استخوان های جمجمه از نوع مفاصل ثابت است، در حالی که مفصل بین استخوان های کوچک گوش میانی از نوع 
مفاصل متحرک می باش�د. | گزینۀ )4(: اس�تخوان های کوچک گوش میانی با پرده های صماخ و دریچه بیضی )که نوعی پرده می باش��د( در تماس هستند، ولی توجه داشته 

باشید که پردۀ صماخ بین گوش میانی و خارجی قرار دارد و جزء گوش میانی نمی باشد.
از نظر عملکرد دستگاه تنفس به دو بخش هادی و مبادله ای تقسیم می شود، هر دو بخش دارای نایژک بوده که فاقد غضروف هستند و تنها در بخشی از مجاری 421 12

هادی می توان مجاورت با مری )بخشی از لولۀ گوارش( را مشاهده کرد.
گزینۀ )1(: ه�ر دو بخ�ش دارای یاخته ه�ای بیگانه خ�وار و ترش�ح کننده مادۀ مخاطی هس�تند. | گزینۀ )3(: هر دو  بخش توانایی ذخیره بخش�ی از ظرفیت 
 حیاتی را دارند )در بخش هادی هوای مرده که جزء هوای جاری یا ذخیرۀ دمی اس��ت نیز ذخیره می ش��ود( همچنین بافت پیوندی در هر دو بخش یافت می ش�ود. | 

گزینۀ )4(: هر دو بخش با سرخرگ ها در تماس هستند.
14 طبق ش�کل کتاب  درس�ی، بالفاصله پس از اتصال یاختۂ کش��ندۀ طبیعی به یاختۀ غیرعادی، پرفورین و آنزیم های مرگ برنامه ریزی از ریزکیس�ه ها 431

برون رانی می شوند. دقت کنید که پرفورین وارد یاخته هدف نمی شود )رد گزینۀ )3((. در ادامۀ این فرایند، پرفورین در تماس با غشای یاخته قرار می گیرد که بخش عمدۀ 
غش�ا را فس�فولیپید تشکیل داده  اس�ت )در صفرا نیز ساختاری فسفولیپیدی وجود دارد )درستی گزینۀ )4(((. به دام گزینۀ )1( توجه داشته  باشید. حواستون باشه که اتصال 
لنفوس�یت به یاختۀ س�رطانی، قبل از تخلیۀ محتویات ریزکیس�ه صورت می گیرد نه در پی آن! )توجه به صورت سؤال!(. گزینۀ )2( نیز به این خاطر پاسخ صحیح نیست که 

نسبت به گزینۀ )4( دیرتر صورت می پذیرد.
11 اسپرماتوس�یت ثانویه، هس�تۀ هاپلوئید با کروموزوم های مضاعف دارد ولی اسپرماتید حاوی کروموزوم های تک کروماتیدی بوده و یاخته ای هاپلوئید 441

می باشد. هر کروموزوم اسپرماتوسیت ثانویه، دو مولکول DNA داشته و دو برابر اسپرماتید حاصل از آن، که هر کروموزوم آن، حاوی یک مولکول دنا است، ژن دارد.
گزینۀ )2(: در مردان، هورمون محرک جنس�ی LH با تأثیر بر یاخته های بینابینی و تولید تستوس�ترون، به طور غیرمس�تقیم بر روی فرایند اسپرم س�ازی و 
یاخته های آن، اثر دارد همچنین FSH با تأثیر بر یاخته های س�رتولی در اس�پرم زایی مؤثر اس�ت. | گزینۀ )3(: یاخته های مس�یر تولید اس�پرم از اسپرماتوگونی تا اسپرماتید 
به هم متصلند و س�پس از هم جدا ش�ده و اس�پرم را می س�ازند. در بین آن ها، اسپرماتوگونی به اسپرماتوسیت اولیه دیپلوئید متصل اس�ت ولی اسپرماتوسیت ثانویه هم به 
اس�پرماتیدهای هاپلوئید و هم به اسپرماتوس�یت اولیه دیپلوئید متصل اس�ت. | گزینۀ )4(: اگزوس�یتوز آنزیم ها و پاره ش�دن آکروزوم اس�پرم در اثر برخورد با یاخته های 

فولیکولی اطراف اووسیت ثانویه صورت می گیرد، یعنی به هورمون های مرد ربطی ندارد.
در انتهای نیمۀ دوم مرحله لوتئال، مقدار ضخامت رحم کم می شود ولی شروع قاعدگی و خونریزی جدار رحم از چند روز بعد و با شروع دورۀ جنسی بعد آغاز و 451 13

مشاهده می شود. 
گزینۀ )1(: در نیمۀ اول مرحلۀ لوتئال )روز 14 تا 21(، اس�تروژن و پروژس�ترون افزایش می یابد و اصاًل کاهش پروژس�ترون را نمی بینیم. | گزینۀ )2(: در نیمۀ 
 دوم مرحل�ۀ فولیکول�ی )روز 7 ت��ا 14(، ابت�دا بازخ�ورد منف�ی ت�ا روز 11 و س�پس تا ح�دود روز 14 بازخورد مثبت بی�ن اس�تروژن و هورمون های محرک جنس�ی وجود دارد 
)ترتیب بازخورد ها و اس��تفاده از لفظ جمِع هورمون های جنس��ی نادرست می باشد(. | گزینۀ )4(: در نیمۀ اول مرحلۀ فولیکولی )روز 1 تا 7(، در یک تخمدان فولیکولی که رشد 

بیشتری داشته چرخۀ تخمدانی را آغاز و ادامه می دهد )به طور معمول هر ماه یک تخمدان فعال است(.
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13 در طی اولین تقس�یم یاختۀ تخم، دوتا یاختۀ دیپلوئید حاصل می ش�ود که هریک دو مجموعۀ کروموزومی دارند. ولی با توجه به 461
شکل 14 فصل 7 یازدهم، پس از تقسیم یاختۀ تخم، کنار این دو یاختۀ دیپلوئید دوتا هستۀ هاپلوئید وجود دارد. این هسته ها مربوط به جسم های قطبی 

هاپلوئید هستند. پس در مجموع جدار ضخیم بیش از چهار مجموعۀ کروموزومی را احاطه می کند )دوتا یاختۀ دیپلوئید و دوتا یاختۀ هاپلوئید وجود دارد(.
گزینۀ )1(: انقباض دیوارۀ لولۀ فالوپ و زنش مژک های دیوارۀ آن، سبب حرکت اووسیت ثانویه به سمت رحم می شوند که زنش مژک ها، ناشی از انقباض 
ماهیچه های صاف نیس�ت. | گزینۀ )2(: وصل ش�دن ریزکیس�ه های حاوی مواد س�ازندۀ جدار لقاحی به غشای اووس�یت ثانویه، هم زمان با ادغام غشای اسپرم و اووسیت 
ثانویه اس�ت. | گزینۀ )4(: می دانیم در مرحلۀ موروال و بالس�توال، تعداد جایگاه های آغاز همانندس�ازی و در نتیجه س�رعت تقس�یم زیاد اس�ت ولی پس از تشکیل اندام ها 
سرعت تقسیم و تعداد جایگاه های آغاز همانندسازی کاهش می یابد. در پایان سه ماهۀ اول همۀ اندام ها تشکیل شده اند و طی سه ماهۀ دوم و سوم اندام ها به سرعت رشد 
می کنند )منظور از رشد سریع، فقط تقسیم یاخته ای سریع نیست بلکه افزایش حجم یاخته ها نیز مدنظر است!(. در پایان ماه سوم، جنین دارای ویژگی های بدنی قابل تشخیص 
است و جنسیت جنین را می توان تشخیص داد. ) بسیار دقت کنیم شل گیری جنسیت جنین در همان مرحله لقاح با توجه به کروموزوم جنسی اسپرم صورت می گیرد.(

11 فقط مورد )ب( صحیح اس�ت. با توجه به ش�کل پوس�ت )شل )1( کتاب درس��ی( درم حاوی رشته های کالژن و کشسان است که بین غشای پایه و 471
رگ های خونی قرار دارد.

الف در دف�اع غیراختصاص�ی، خ��ط دوم قدرت تش�خیص عام�ل خودی از بیگان�ه را دارد ولی خط اول به هم�ۀ عوامل، فرمان عب�ور ممنوع می دهد. | 
د منظور یاختۀ پادتن ساز )پالسموسیت(  ج در التهاب، دو نوع بافت اصلی پوششی )دیوارۀ مویرگ ها( و پیوندی )درشت خوارها( به تولید پیک شیمیایی می پردازند. | 

است که اگر آلوده به ویروس شود، با تولید اینترفرون نوع 1 می تواند در دفاع غیراختصاصی )خط دوم( نیز مؤثر باشد )فقط به پادتن فکر نکنید!(.
13 موارد )الف(، )ج( و )د( صحیح هس�تند.  س�ؤال مواردی را می خواهد که عبارت را به درس��یت تکمیل کنند.481

الف این مورد صحیح اس�ت چون آن را نمی توان گفت. زیرا تخلیه مثانه در یک انس�ان بالغ به صورت ارادی )نه غیرارادی( صورت می گیرد )دقت کنید 
ب این مورد نادرست است چون آن را می توان  که ورود ادرار از مثانه به میزراه همواره غیرارادی است ولی تخلیه و خالی شدن مثانه در بالغین به صورت ارادی است(. | 
گفت. در بدن یک انسان بالغ و سالم، در صفحات رشد استخوان هایش، می توان یاخته های غضروفی دارای تقسیم دید. می دانیم که چند سال بعد از بلوغ شخص، صفحه های 
 اس�تخوانی بس�ته می ش�وند. اگر ش�خصی مثاًل دو س�ال از بلوغ او گذشته باش�د، صفحات رش�د اس�تخوان در بدن او همچنان غضروفی هستند و قابلیت تقس�یم دارند. | 

ج این مورد درس�ت اس�ت چون آن را نمی توان گفت. در حقیقت در بدن یک انس�ان س�الم و بالغ، ترشح هورمون یا پیک شیمیایی اریتروپویتین از کلیه به خون، موجب 
د این مورد صحیح است  تنظیم مقدار گویچۀ قرمز و هماتوکریت می شود )در واقع این اکر هورمونی به نام اریتروپویتین است نه یک آنزیم با نقش اکتالیزور زیستی!(. | 
CO2 تنفس�ی و یا هورمون گاس��رتین اس�ت. گاس�ترین موجب ترش�ح اسید معده و آنزیم  چون آن را نمی توان گفت. ترش�حاتی از معده که به خون می ریزند عواملی مثل 

پپسینوژن از یاخته های غدد معده می شود. می بینیم که این ترشحات تأثیری مستقیم در مقدار بیکربنات دوازدهه ندارند. 
ل�رزش کف اس�تخوان رکایب، در ل�رزش دریچۀ بی��یض مؤثر 491 11

اس�ت. لرزش دریچۀ بیض�ی، مایع درون حل��زون را می لرزاند که لرزش 
این مایع و به تبع آن، حرکت مادۀ ژالتینی موجب خم ش�دن مژک ها در 
بخش میانی حلزون گوش  می ش�ود. دقت کنید که در بخش حلزونی، 
مژک ه�ای گیرنده ها در متاس با پوش��ش دارای مادۀ ژالتینی قرار دارند 
یعنی مژک های آن برخالف بخ�ش دهلیزی گوش، درون مادۀ ژالتینی 
قرار ندارند. قسمت دوم این عبارت در مورد بخش تعادلی )دهلیزی( 

است که عمل استخوان ها در آن نقشی ندارد. 
گزینۀ )2(: در گوش، هم در بخش دهلیزِی درون مجاری 
نیم دایره، ه�م در بخش حلزونی، گیرنده های غیرعصبی مژک دار وجود 
 دارند که خم ش�دن مژک های آن ها باعث ایجاد پیام عصبی می شود. | 

گزینۀ )3(: به ش�کل کتاب درس�ی دقت کنید. مجاری نیم دایره ای که مس�ئول حس ویژه از نوع تعادلی هستند، باالتر از بخش حلزونی یا همان بخش شنوایی، قرار دارند. 
در این مجرا، بخش قطورتر پایین تر اس�ت و به بخش حلزونی متصل اس�ت ولی بخش نازک تر باالی مجاری نیم دایره اس�ت )گیرنده های تعادلی در بخش قطورتر یعنی 
در قاعده مجاری قرار دارند(. | گزینۀ )4(: دو پرده در گوش مورد بررس�ی قرار گرفته اس�ت، پردۀ صماخ به اس�تخوان قطورتر گوش به نام چکش�ی و پردۀ بیضی به کف 
اس�تخوان رکابی متصل اس�ت. هر دوی این اس�تخوان ها از استخوان های کوچک گوش میانی هس�تند. دقت کنید که استخوان چکشی از باالی خود در مفصل با استخوان 

سندانی می باشد و از پایین به پردۀ صماخ )پردۀ خارجی گوش( متصل است.
منظور صدای دوم قلب است که با برگشتن خون سرخرگی به سمت قلب، سبب بسته شدن دریچه های سینی می شود. این صدا در هنگام به استراحت درآمدن 501 12

بطن ها در ابتدای استراحت عمومی شنیده می شود.
گزینۀ )1(: صدای اول قلب، در اثر بسته شدن دریچه های دولختی و سه لختی شنیده می شود که با انقباض بطن ها بسته شده اند )نه دهلیزها!( )به طور لکی 
در اثر انقباض دهلیزها، هیچ صدایی در قلب عادی شنیده نمی شود.( | گزینۀ )3(: هر دو صدای قلب در مرحلۀ اسرتاحت دهلیزها شنیده می شود )یکی ابتدای انقباض 
بطن ها و دیگری در ابتدای اس��تراحت عمومی(. راس�تی یادتون باش�ه، کوچک ترین دریچه های مرتبط با قلب، س�ینی ها )مخصوصاً س��ینی ششی( می باشند و بزرگ ترین 
دریچۀ قلبی، همان دریچۀ س�ه لختی اس�ت که پایین تر از بقیه قرار دارد. | گزینۀ )4(: صدای اول قلب که در ابتدای پتانس�یل عمل یا همان انقباض بطن ها ایجاد می ش�ود، 

نزدیک به پایان ثبت موج QRS است نه موج T )صدای اول به پایان ثبت موج QRS و صدای دوم به پایان ثبت موج T نزدیک است(.
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سؤال پیرامون نمودار ولتاژ برحسب زمان در یاخته های عصبی است.11 13
گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. می دانیم پمپ س�دیم - پتاسیم، همواره س�دیم را به خارج و پتاسیم را به داخل 
یاختۀ عصبی منتقل می کند. کانال های نش�تی هم که فاقد دریچه بوده و دائمًا یون های س�دیم و پتاس�یم را در جهت ش�یب 
غلظت جابه جا می کنند. پس می توان گفت در همۀ قس�مت های این نمودار، یون س�دیم و پتاس�یم، هم به داخل یاخته و هم 
به خارج آن منتقل می ش�وند. | گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. در مرحلۀ )2( نمودار، کانال های دریچه دار س�دیمی باز هستند و 
 مقدار زیادی از این یون، به داخل یاخته، وارد می ش�وند. در نتیجه با این اتفاق، اختالف پتانس�یل دو س�وی غش�ا، ابتدا کم 
)به صفر میلی ولت می رس��د( و س�پس زیاد )به 30 میلی ولت می رس��د( می ش�ود. از طرفی در مرحلۀ )4(، کانال های دریچه دار 

پتاسیمی باز هستند و مقدار زیادی پتاسیم را در جهت شیب غلظت به خارج یاخته منتقل می کنند. در نتیجه اختالف پتانسیل ابتدا کم )به صفر میلی ولت می رسد( و سپس 
 زیاد )به 70- میلی ولت می رسد( می شود. این گزینه نیز درست است زیرا در هر دو مرحلۀ )2( و )4( اختالف ولتاژ ابتدا کم و سپس زیاد می شود. | گزینۀ )3(: اندرست است. 
در نورون های میلین دار، در مرحلۀ )2( و )4(، پیام عصبی )نه یون س��دیم( بین دو گره رانویه، به صورت جهش�ی، منتقل می ش�ود. این گزینه به دلیل اس�تفاده از کلمۀ 
 یون س��دیم به جای پیام عصیب نادرس�ت اس�ت. | گزینۀ )4(: درس�ت اس�ت. در مرحلۀ )3(، کانال دریچه دار س�دیمی و در مرحلۀ )5( کانال دریچه دار پتاس�یمی بس�ته 

می شوند )در مرحله 5 همانند مرحله 3 فقط یک نوعی اکنال دریچه دار بسته می شود(. 
13 ش�کل A: موی�رگ ناپیوس�ته، B: موی�رگ منف�ذدار و 21

C: مویرگ پیوسته را نشان می دهد.
ب�ه دنبال فعالیت بی هوازی ماهیچه ها، الکتیک اس�ید تولید می ش�ود و میزان 
 H + H در خون افزایش می یابد و خون اس�یدی می شود. در نتیجه ترشح  +

در کلیه ه�ا )خ��روج ای��ن ی��ون از مویرگ منف��ذدار لکیه و ورود آن ب��ه نفرون( 
افزایش می یابد.

گزینۀ )1(: کبد، با ترکیب آمونیاک و کربن دی اکس�ید، اوره تولید می کند و دارای مویرگ ناپیوس�ته اس�ت. دقت کنید! س�یاهرگ باب خون تیره را به کبد 
می آورد و سیاهرگ فوق کبدی خون تیره کبد را به بزرگ سیاهرگ زیرین می ریزد. پس کبد اکسیژن خود را از کجا تأمین می کند؟ در نتیجه باید انشعابی از سرخرگ آئورت 
خون روشن را به کبد بیاورد. در نتیجه مویرگ ناپیوسته در کبد الزامًا بین دو سیاهرگ نیست! | گزینۀ )2(: مویرگ پیوسته، در دستگاه عصبی مرکزی دیده می شود اما دقت 
 کنید! بخش هایی مثل هیپوتاالموس یا هیپوفیز و اپی فیز که بخشی از مغز و دستگاه عصبی مرکزی هستند، به دلیل ترشح هورمون نمی توانند مویرگ پیوسته داشته باشند! | 
گزینۀ )4(: دقت کنید! درس�ت اس�ت که مویرگ C برخالف B در تش�کیل س�د خونی - مغزی نقش دارد اما طبق شکل کتاب درسی، هر دو، یاخته هایی پیوسته با فضای 

بین یاخته ای ناچیز شکاف مانند دارند!
موارد )الف( و )ب( صحیح هستند. در شکل A اکسین کم و سیتوکینین زیاد است چون ساقه تشکیل شده است. 31 12

در شکل B اکسین زیاد و سیتوکینین کم است و ریشه ایجاد شده است.
الف درس�ت است. هورمونی که س�بب افزایش طول ساقه می شود، سیتوکینین است که مقدار کمی از 
ب درست است. اکسین، می تواند با افزایش سرعت تقسیم یاخته ای در ریشه، عمر این   آن در ریشه زایی الزم است. | 
ج  نادرس�ت اس�ت. هورمون سیتوکینین برای شادابی گیاه، سبب تورژسانس نیز می شود که نوعی  یاخته ها را کم کند. | 
د نادرست است.دقت کنید اکسین و ترکیبات آن، سبب از بین رفتن گیاهان دولپه می شوند.  رشد به حساب نمی آید. | 

12 فقط مورد )ج( صحیح است. اشکال به ترتیب از A به C رحم، تخمدان و بیضه ها را نشان می دهد.41
ب نادرست است.  الف نادرست است. در انسان، لولۀ فالوپ، محل تکمیل میوز 2 اووسیت ثانویه است. | 
 عواملی مثل هیپوتاالموس، عروق خونی و محل قرارگیری کیسۀ بیضه در بدن، سبب تنظیم دمای اسپرم سازی بیضه ها می شوند. | 
ج درست است. در تخمدان، یاخته های زنده وجود دارند. پس همواره در حال وارد کردن کربن دی اکسید به خون در طی 
د نادرست است. رحم، فاقد توانایی ترشح هورمون یا همان پیک شیمیایی دوربرد می باشد. تنفس یاخته ای خود می باشند. | 

13 ش�کل، مرحلۀ اینترفاز را نش�ان می دهد. در تمام مدت اینترفاز، می توان تقس�یم شدن میتوکندری و 51
کلروپالست را مشاهده کرد.

 ) G2 گزینۀ )1(: دقت کنید س�اخت پروتئین برای تقس�یم یاخته ای، در مراحل مختلفی از اینترفاز )نه فقط 
، این فعالیت تش��دید می ش�ود. | گزینۀ )2(: با توجه به مطالب کتاب درس�ی، یاخته  G2 مش�اهده می ش�ود ولی در مرحلۀ 

گیاهی، سانتریول ندارد! | گزینۀ )4(: این گزینه، مربوط به مرحلۀ تلوفاز است )نه اینترفاز!(.
11 فقط مورد )الف( درست است. شکل دانۀ گیاه دولپه را نشان می دهد و بخش A تا C به ترتیب ساقۀ 61

رویانی، ریشۀ رویانی و لپه ها را نشان می دهد.
الف درس�ت است. قسمت اول در مورد ساقۀ دولپه ای هاس�ت. در نهان دانگان، براساس اینکه لپه  )ها( 
 درون خاک بمانند یا همراه با ساقه از خاک خارج شوند، به ترتیب رویش زیرزمینی و رویش روزمینی تعریف شده است. | 

ج قس�مت اول س�ؤال نادرس�ت اس�ت چون در مورد دانۀ تک لپه ای هاس�ت که  ب قس�مت اول س�ؤال نادرس�ت اس�ت چون در مورد دانۀ تک لپه ای هاس�ت. | 
د نادرست است. قسمت اول در مورد برگ دولپه ای هاست ولی در دو انتهای )نه در میانه( رویان، ساقه ها و ریشه های رویانی تشکیل می شوند. آندوسپرم زیادی دارند. | 
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کافنده ت�ن، 71  :A در ش�کل،  14 بخش ه�ای مش�خص ش�ده 
B: میتوکندری، C: شبکۀ آندوپالسمی زبر و D: سانتریول می باشد.

دق�ت کنید توضیح�ات این گزینه مربوط ب�ه تنفس ه�وازی؛ در میتوکندری رخ 
می دهد ولی طی تنفس هوازی، پیرووات اکسایش می یابد )نه اینکه الکترون بگیرد(.

گزینۀ )1(: س�انتریول ها، در اینترفاز برای تقس�یم یاخته، دو برابر 
می شوند تا در هنگام تقسیم، ساخته  شدن رشته های دوک را سازمان دهی کنند. | 
گزینۀ )2(: رناتن ها برای ساخت پروتئین های ترشحی و غشایی، از طریق زیرواحد 
بزرگ تر خود به شبکۀ آندوپالسمی زبر می چسبند. | گزینۀ )3(: کافنده تن، دارای 
آنزیم هایی اس�ت که در یاختۀ پارامسی، به واکوئول غذایی می پیوندد و آنزیم های 
خود را به درون آن آزاد می کند. در این صورت به واکوئول گوارشی تبدیل می شود.

C4 مقاوم به خشکی است که غالف آوندی کلروپالست دار، دارد.81 12 فقط مورد )ب( صحیح است. شکل سؤال، نشان دهندۀ گیاه 
، کربن دی اکس�ید در یاخته های میانبرگ با اس�یدی س�ه کربنی ترکیب ش�ده  C4 الف نادرس�ت اس�ت. در گیاهان 
C4 می گوین�د، زی�را اولین م�ادۀ اپیدار   و در نتیج�ه اس�یدی چهارکربن�ی ایج�اد می کن�د. ب�ه همی�ن علت ب�ه این گیاه�ان، گیاه�ان 
ب درس�ت اس�ت. ب�ا توجه به نم�ودار 1 در فعالیت 5 فص�ل 6 دوازدهم، این   حاص�ل از تثبی�ت کربن، ترکیبی چهارکربنی اس�ت. | 
، اس�ید چهارکربن�ی، از یاخته های  C4 ج نادرس�ت اس�ت. در گیاهان  C3 هس��تند. |   گزین�ه درس�ت اس�ت، راس�تی اکرث گیاه��ان 
CO2 از اس�ید چهارکربنی   میانب�رگ از طری�ق پالسمودس�م ها به یاخته های غ�الف آوندی منتقل می ش�ود. در این یاخته ه�ا، مولکول 
C4 است، آندوسپرم جذب لپه نمی شود. د نادرست اس�ت. در ذرت که یک گیاه تک لپه ای  آزاد و وارد چرخٔه کالوین می ش�ود. | 

14 اشکال به ترتیب از A به D ناهنجاری های حذف، جابه جایی، مضاعف شدگی و واژگونی را نشان می دهد. در جهش واژگونی، جهت قرارگیری قسمتی 91
از یک فام تن در جای خود معکوس می ش�ود ولی این ش�کل چون در محل س�انترومر واژگونی رخ نداده اس�ت، پس با کاریوتیپ مش�خص نمی شود. )البته اگر در جابه جایی 

روی یک کروموزوم نیز محل سانترومر عوض نشود، در اکریوتیپ مشخص نمی شود.(

گزینۀ )1(: جه�ش مضاعف ش�دگی اس�ت ک�ه قس�متی از ی�ک فام ت�ن ب�ه فام ت�ن همت��ا متص�ل می ش�ود ول�ی م�ردان فاق�د کروموزوم ه�ای جنس�ی 
 همت�ا می باش�ند. | گزینۀ )2(: جهش ه�ای فام تن�ی حذف�ی ب�زرگ را نش�ان می ده�د ول�ی تغیی�ر در چارچ�وب خوان�دن رمزه�ا، وی�ژۀ جهش ه�ای کوچ�ک می باش�د. | 
گزینۀ )3(: جهش جابه جایی مدنظر است که ممکن است قسمتی از یک فام تن به فام تن غیرهمتا و یا حتی روی قسمت دیگری از خودش جابه جا شود )جهش واژگونی 

نیز در همان کروموزوم رخ می دهد(.

12 موارد )ب( و )د( نادرس�ت هس�تند. در شکل بخش )1(: یاختۀ کناری، )2(: یاختۀ 101
اصلی، )3(: HCl یا فاکتور داخلی و )4(: مجرای درون غدۀ معده را نشان می دهد.

الف درس�ت اس�ت. گاس�ترین، هورمون�ی اس�ت ک�ه ه�م روی یاخت�ۀ اص��یل و ه�م 
 یاخته ه�ای کن��اری اثرگ�ذار اس�ت ت�ا ب�ا ترش�ح پپس�ینوژن و HCl در تجزی�ۀ پروتئین ه�ا مؤث�ر باش�ند. | 
ب نادرس�ت است. منظور این گزینه، یاختۀ کناری یعنی یاختۀ شمارۀ )1( است که می تواند در مجاورت 
ج درس�ت اس�ت. اگر   هم با یاخته های اصلی و هم با یاخته های ترش�ح کنندۀ مادۀ مخاطی قرار گیرد. | 
B12 مؤثر اس�ت، پس در فعالیت س�اخت  م�ادۀ )3( را فاکت�ور داخلی در نظر بگیرید که در جذب ویتامین 
د نادرست اس�ت. غدد معده توانایی ترشح بیکربنات  گویچه های قرمز در مغز اس�تخوان مؤثر اس�ت. | 

ندارند )برخالف حفرات معده(.
موارد )ب( و )ج( صحیح هستند. شکل ساختار حبابک های تنفسی را نشان می دهد.111 12

الف نادرس�ت اس�ت. یاخت�ۀ ش�مارۀ )2(، یاخته ه�ای ن�وع دوم حباب�ک هس�تند که 
کتاب اش�اره کرده با ظاهری کاماًل متفاوت نس�بت به نوع اول هس�تند و اصاًل سنگ فرش�ی نیس�تند. | 

 

ب درس�ت اس�ت. با توجه به ش�کل کتاب، در برخی نواحی بی�ن یاخته های پوشش�ی حبابک، فاصله 
ج درس�ت اس�ت. دقت کنید تمام یاخته های  افتاده که گازهای تنفس�ی می توانند از آن عبور کنند. | 
سنگ فرش�ی موجود در س�اختار حبابک، نوع اول هستند و با رگ خونی غشای پایۀ مشترک دارند ولی این 
د نادرس�ت اس�ت. یاختۀ درش�ت خوار، جزئی از ساختار  ویژگی را در برخی قس�مت های خود دارند. | 

حبابک نیست و مربوط به دستگاه ایمنی است.
13 در ش�کل م�ورد نظر، یاخت�ۀ )1(: بازوفیل، یاخت�ۀ )2(: ائوزینوفیل، 121

یاخت�ۀ )3(: نوتروفی�ل، یاختۀ )4(: مونوس�یت و یاختۀ )5(: لنفوس�یت را نش�ان می دهد. 
در م�ورد گزین�ۀ )3( دق�ت کنید ک�ه، ائوزینوفیل تنها یک هس�تۀ دمبلی ش�کل دارد ولی با 
میکروب های بزرگ تر مثل انگل ها با ترشح محتویات دانه های روشن درشت خود به مبارزه 

می پردازند )نه با بیاگنه خواری(. 
گزینۀ )1(: نوتروفیل، دارای دانه های روش�ن و بیگانه خوار اس�ت و به عنوان نیروی واکنش س�ریع ش�ناخته می ش�ود. | گزینۀ )2(: لنفوس�یت ها، مهم ترین 
گویچه های س�فید در سیس�تم ایمنی اختصاصی هستند ولی توانایی بیگانه خواری ندارند. | گزینۀ )4(: بازوفیل، با ترشح هیستامین، به مادۀ حساسیت زا پاسخ می دهد. عالوه بر 

آن دارای هپارین )نوعی مادۀ ضد انعقاد خون( است که مانع تشکیل رشته های انمحلول فیبرین می شود.
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ش�کل در مورد قس�مت های مختلف کپس�ول بومن می باش�د. بخش )1( دی�وارۀ بیرونی 131 13

کپسول بومن به  صورت یاخته های سنگ فریش و غشای اپیه است که غشای پایۀ آن فاقد یاخته است.
گزینۀ )1(: بخ�ش )4(، یاختۀ پودوس�یت اس�ت که از نوع سنگ فرش�ی س�اده 
 نیست. | گزینۀ )2(: در پودوسیت ها )4(، رشته های فراوان کواته پامانند صحیح است )نه بلند!(. | 
گزینۀ )4(: دقت کنید پروتئین ها نمی توانند از غشای پایه سالم عبور کنند و به گردیزه وارد شوند.

13 موارد )الف( و )د( صحیح هستند.141
الف درس�ت اس�ت. ش�کل )1(، گیاه تک لپه را نش�ان می دهد که دارای ریش�ه ای 
 افش�ان اس�ت که در این ریش�ه، درونی ترین قس�مت، بافتی محاصره ش�ده توس�ط آوندها می باشد. | 
ب نادرست است. شکل )2(، گیاه دولپه را نشان می دهد که در ریشۀ آن، یک ردیف آوند به  صورت 
ج نادرست است. درون پوست بخشی از پوست است )نه سامانۀ آوندی(. |   یک درمیان وجود دارد. | 
د درس�ت اس�ت. در دولپه ای ها می توان رش�د پسین و عدسک مش�اهده کرد. در سامانۀ پوششی 
پس�ین این گیاهان، دیگر روپوس�ت و یاخته های کلروپالس�ت دار در س�طح خارجی وجود ندارد و دارای 

پیراپوست چوب پنبه ای شده است.
12 عبارات )الف( و )د( صحیح هس�تند. در ش�کل داده ش�ده، 151

 بخ�ش )1(: باکتری نیترات س�از، )2(: باکتری آمونیاک س�از، )3(: نیتروژن جو، 
)4(: مواد آلی خاک، )5(: باکتری های تثبیت کننده هستند.

الف درست است. جاندار )1(، باکتری های شیمیوسنتزکننده اند که 
ب نادرست است. دقت کنید  برای تولید مواد آلی به معدنی، به نور نیازی ندارند. | 
که جانداران )1( و )2(، یعنی باکتری های نیترات ساز و آمونیاک ساز برخالف باکتری های 
ج نادرس�ت اس�ت. دقت کنید که )4( مواد  )2(، توانایی تثبیت نیتروژن ندارند. | 
د درست است.  آلی و از مولکول های زیس�تی است ولی x، آمونیوم معدنی است. | 
با توجه به داده های ش�کل، این مورد صحیح اس�ت چون آمونیوم هم در خاک توس�ط 

باکتری ها و هم درون ریشۀ گیاه توسط آنزیم های یوکاریوتی تولید می شود.
14 موارد )الف(، )ب(، )ج( و )د( نادرست هستند.161

الف نادرس�ت اس�ت. وظایف ذکر ش�ده مربوط به هیپوتاالموس اس�ت در حالی 
ب نادرس�ت اس�ت. بخش )3(، پل مغزی اس�ت که مرکز تنظیم  که بخش )1( تاالموس اس�ت. | 
 ترش�ح اش�ک و بزاق می باش�د. ب�زاق در گ�وارش غذا نقش داش�ته و اش�ک در محافظت از چش�م! | 
ج نادرس�ت است. قید »فقط« اشتباه است. طبق متن کتاب، مرکز انعکاس هایی مانند عطسه، بلع 
د نادرست است. بخش )5(، بطن سوم است ولی شبکه های مویرگی ترشح کنندۀ  و س�رفه است. | 
ه درست است. بخش )2(، غدۀ اپی فیز است که  مایع مغزی نخاعی در بطن 1 و 2 وجود دارند. | 

باالی برجستگی های چهارگانه قرار دارد و هورمون مالتونین که پیک دوربرد است ترشح می کند.
14 بخش )4(، بصل النخاع اس�ت که مرکز اصلی تنفس اس�ت و با کمک پل مغزی 171

عمل تنفس را تنظیم می کند.
گزینۀ )1(: بخ�ش )1(، ل�وب بینای�ی اس�ت ول�ی توضیح�ات قس�مت دوم در م�ورد 
 لوب بویایی انس�ان اس�ت. | گزینۀ )2(: بخش )2(، مخ اس�ت که فاقد 62 عصب نخاعی می باش�د. | 
گزینۀ )3(: بخش )3(، مخچه اس�ت که درخت زندگی آن با توجه به ش�کل 16 فصل 1 کتاب یازدهم، با 
بخش عقبی مغز میانی در ساقۀ مغز ارتباط دارد و به طور پیوسته )نه بعضی اوقات!( پیام دریافت می کند.

13 بخش )2(، کپس�ول مفصلی اس�ت که از بافت پیوندی رش�ته ای ساخته شده که 181
دارای یاخته های دوکی ش�کل می باش�د. دقت کنید این یاخته ها مانند یاخته ه�ای ماهیچۀ صاف رگ ها 

دوکی شکل هستند.
گزینۀ )1(: بخ�ش )3(، مای�ع بی�ن مفصلی و بخش )5(، غضروف اس�ت که به کاهش 
اصطکاک کمک می کنند. | گزینۀ )2(: بخش )1(، پردۀ س�ازنده مایع مفصلی است که مایع مفصلی که 
جزئی از محیط داخلی بدن اس�ت ترش�ح می کند. | گزینۀ )4(: بخش )4( و )6(، اس�تخوان هس�تند که 

اتصال آن ها به ماهیچه حتمی نیست مانند استخوان های کوچک گوش!
اتصال گیرندۀ آنتی ژنی به پادگن، مانند اتصال قفل و کلید و به دلیل شکل سه بعدی مکمل آن هاست در حالی  که در 191 11

این عبارت گفته شده مشابه ولی مکمل شکل خود می باشد.
گزینۀ )2(: ب�ا توج�ه به ش�کل کت�اب، این م�ورد دربارۀ برخ�ورد پادتن ب�ه پروتئین مکمل صحیح اس�ت. | 
گزینۀ )3(: پادتن ها، می توانند به گیرندۀ آنتی ژنی ویروس و باکتری متصل ش�وند. | گزینۀ )4(: هیچ گاه، بخش B نمی تواند با 

یاختۀ بیگانه ارتباط مستقیمی برقرار کند و آن را از بین ببرد.
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12 ش�کل صورت س�ؤال، مربوط به مژک های گیرنده های ش�نوایی بخش حلزونی گوش اند که همۀ موارد در مورد آن 201
نادرست می باشند.

الف نادرس�ت اس�ت. در یکی از س�ه مجاری بخش حلزونی )مجرای میانی(، گیرنده های ش�نوایی دیده می شوند. | 
ج نادرست است. عبارت این مورد مربوط به گیرنده های بخش تعادیل گوش است. |  ب نادرست است. این عوامل، یاخته نیستند! | 

د نادرست است. در سامانۀ گردش آب اسفنج، یاخته های یقه دار دارای تاژک هستند )نه مژک!(.
13 فقط مورد )د( درست است چون در مورد اکیس توسین مترشحه از هیپوفیز پسین صدق 211

می کند که روی مردان خاصیت ویژه ای ندارد. عالمت س�ؤال در ش�کل، مربوط به بخش پس��ین غدۀ هیپوفیز 
است. موارد )الف( و )ب( به ترتیب برای بخش پیشین و میانی درست هستند. دقت کنید که دربارۀ مورد )ج(، 
بخش پسین هیپوفیز ساختاری عصبی دارد پس توانایی تولید ناقل عصبی که نوعی پیک شیمیایی است را دارد.

14 شکل، فرایند بیگانه خواری را نشان می دهد. دقت کنید که لفظ درشت خوار )ماکروفاژ(های خون اشتباه است زیرا در 221
خون، درشت خوار مشاهده نمی شود. از طرفی در خون، فقط نوتروفیل ها توانایی بیگانه خواری دارند که دانه های روشن ریز زیادی دارند. 
گزینۀ )1(: درش�ت خوارها، برای پاک س�ازی گویچه های قرمز، به مقدار فراوان در کبد و طحال وجود دارند و با بیگانه خواری 
سبب از بین رفتن حدود یک درصد آن ها در شبانه روز می شوند. | گزینۀ )2(: درشت خوار، نوعی بیگانه خوار، است که مانند بیگانه خوارهای 
 دارینه ای، از مونوس�یت ها منش�أ می گیرد. درش�ت خوارها در دیوارۀ حبابک ها نیز وجود دارند. | گزینۀ )3(: با توجه به مطالب کتاب درسی، 
به جز پس از عمل اینترفرون نوع 1، سایر پروتئین های دفاعی در تکمیل کار خود به عمل بیگانه خوارها و مخصوصًا درشت خوارها محتاجند.

14 در ش�کل، بخ�ش )1(: بخش پس�ین هیپوفیز، )2(: اس�تخوان جمجم�ه، )3(: بخش 231
پیشین هیپوفیز و )4(: بخش میانی هیپوفیز را نشان می دهد.

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. عملک�رد بخش میان�ی هیپوفیز، در انس�ان به خوبی ش�ناخته 
 نش�ده و روی غ�دد ش�یری تأثی�ری ن�دارد ول�ی بخ�ش پیش�ین به ط�ور مس�تقیم ب�ا ترش�ح پروالکتین در 
 شیرس�ازی مؤث�ر اس�ت. | گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. بخ�ش )2(، دارای یاخت�ۀ تولیدکنن�دۀ هورم�ون 
 | می ش�وند.  س�اخته  هیپوتاالم�وس  در  پس�ین  هیپوفی�ز  در  ش�ده  ذخی�ره  هورمون ه�ای  زی�را   نیس�ت! 

 گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. ه�ر یاختۀ زندۀ ب�دن، برای هورمون های تیروئی�دی )یددارها( گیرندۀ اختصاصی دارد. | گزینۀ )4(: درس�ت اس�ت. هیپوفیز پس�ین، توانایی 
تولید هورمون ندارد ولی از طریق ترش�ح هورمون ضدادراری، همانند هورمون های پروالکتین و آلدوس�تروِن تحت ترش�ح هیپوفیز پیشین، در تنظیم آب بدن مؤثر است. 

14 تنها مورد )ب( صحیح است. یاخته، برای اولین بار در بافت چوب پنبه مشاهده شد. این یاخته ها نسبت به آب نفوذناپذیرند پس می توانند در حفظ 241
فشار اسمزی گیاه در محدوده ای ثابت نقش داشته باشند.

ج چوب پنبه، نق�ش محافظتی در عبور  الف اتیل�ن، در فراین�د ری�زش برگ ها می تواند س�بب چوب پنبه ای ش�دن برخی یاخته های ش�اخه ش�ود. | 
د مواد لیپیدی چوب پنبه، به دیواره اضافه می شوند )نه به غشا!(. مواد بیگانه دارد. | 

14 ش�کل نمایانگر دیس�ه های بی رنگ یا همان نشادیسه ها می باشد. در این اندامک، دنا و رنا وجود دارد که پیوندهای 251
هیدروژنی دنا، توسط آنزیم های هلیکاز و رنابسپاراز باز می شوند.

گزینۀ )1(: پلی ساکارید این اندامک، نشاسته است ولی قسمت دوم در مورد سلولز است. | گزینۀ )2(: عبارت، به پروتئین 
گلوتن و بیماری س�لیاک اش�اره می کند که در واکوئول ذخیره است )نه در دیسه ها(. | گزینۀ )3(: نشادیسه، مواد رنگی پاداکسنده ندارد. 

13 م�وارد )ال�ف(، )ب( و )ج( صحیح هس�تند. ش�کل A: بازوفیل، 261
B: ائوزینوفیل، C: مونوسیت، D: نوتروفیل و E: لنفوسیت را نشان می دهد.

الف درست اس�ت. ائوزینوفیل همانند نوتروفیل، در سیتوپالسم خود 
ب درست اس�ت. بازوفیل برخالف لنفوسیت، هپارین  دارای دانه های روش��ن اس�ت. | 

ج درس�ت اس�ت. همۂ گویچه های س�فید، توانایی دیاپ�دز و خروج از رگ خون�ی را دارند. |   ض�د انعقاد خون ترش�ح می کند و مانع از تولید رش�ته های فیبرین می ش�ود. | 
د نادرست است. نوتروفیل، با صرف انرژی زیستی عوامل بیگانه را فاگوسیتوز می کند. همچنین ائوزینوفیل با صرف انرژی زیستی، محتویات دانه های خود را با اگزوسیتوز به 
ه نادرست است. دقت کنید! ائوزینوفیل، یک هستۀ دوقسمتی دمبلی دارد )نه دو هسته!(. در تست ها دقت کنید که دانه های آن ها دمبلی شکل نیست! روی انگل ها می ریزد. | 

در شکل، بخش )الف(: لنفوسیت B و )ب(: پالسموسیت را نشان می دهد.271 12
گزینۀ )1(: دقت کنید! همۀ یاخته های پیکری هسته دار بدن، همۀ ژن ها را دارند ولی فقط از بعضی از آن ها استفاده می کنند. | گزینۀ )2(: پادتن ها، می توانند باعث 
 افزایش فاگوسیتوز توسط ماکروفاژ و فعال سازی پروتئین های مکمل شوند در نتیجه لنفوسیت B و پالسموسیت در این روش، در دفاع غیراختصاصی تأثیر غیرمستقیم دارند. | 
 گزینۀ )3(: دق�ت کنی�د! پالسموس�یت ب�ر س�طح غش�ای خ�ود، گیرندۀ آن��یت ژین ندارد ام�ا این به ای�ن معنی نیس�ت که هیچ گیرنده ای بر س�طح غش�ای خود ن�دارد! | 

گزینۀ )4(: پادتن و گیرندۀ آنتی ژنی، ساختار مشابهی دارند و هرکدام می توانند هم زمان به دو آنتی ژن یکسان متصل شوند.
بخش A : نوار روشن و بخش B : نوار تیره را نشان می دهد.281 13

گزینۀ )1(: نوار تیره، تنها بخشی از سارکومر است که مولکول های میوزین در آنجا دیده می شوند )چه با 
 حضور اکتین در کناره ها و چه بدون اکتین در وسط نوار تیره( پس در بخش B سرهای میوزین همانند دم ها دیده می شوند. | 
گزینۀ )2(: هنگام نزدیک شدن خطوط Z به یکدیگر، در انقباض ماهیچه، طول نوار روشن کاهش می یابد اما طول نوار 
تیره و اندازۀ پروتئین ها اثبت اس�ت. | گزینۀ )3(: رش�تۀ نازک تر مؤثر در تقس�یم سیتوپالسم، اکتین است. اکتین هم در 
 نوار تیره و هم در نوار روش�ن دیده می ش�ود اما در نوار روش�ن به تنهایی و در نوار تیره همراه با میوزین دیده می ش�ود. | 

گزینۀ )4(: دقت کنید که طبق شکل کتاب درسی، عالوه بر اکتین و میوزین، خط Z نیز نوعی مولکول رشته ای است!
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14 بخش )الف(: یاخته های کند و )ب(: یاخته های تند را نشان می دهد. چگونه ویژگی های این دو نوع یاخته 291

را فراموش نکنیم؟ کافی اس�ت در ذهن خود مجس�م کنید که یاختۀ تند، برای انقباض عجله دارد و برای رس�یدن اکسیژن صبر 
نمی کند! در نتیجه هر چیزی در ارتباط با اکس�یژن در آن کم اس�ت مانند میتوکندری )نقش در تنفس هوازی(، میوگلوبین 
)ذخی��ره کننده اکس��یژن( و تنفس هوازی. میوگلوبین قرمزرنگ اس�ت پ�س یاخته های تند که میوگلوبین کمی دارند س�فید دیده 

می شوند. یاختۀ کند برعکس یاختۀ تند است.
گزینۀ )1(: یاخته های تند برخالف کند، برای حرکاتی مانند بلند کردن وزنه مناس�ب اند. | گزینۀ )2(: یاخته های تند و کند، تحت کنترل اعصاب پیکری 
هستند اما دقت کنید طبق شکل 18 فصل 1 کتاب درسی زیست شناسی دهم، یاخته های ماهیچه ای صاف نیز می توانند ظاهر روشن داشته باشند اما تحت کنترل اعصاب 
 پیکری نیس�تند. | گزینۀ )3(: اولین پروتئینی که س�اختار آن شناس�ایی ش�د، میوگلوبین بود. دقت کنید! میوگلوبین درون یاخته های ماهیچه ای تند و کند دیده می ش�ود 
)نه در مویرگ های آن ها!(. | گزینۀ )4(: هم یاختۀ تند و هم یاختۀ کند، توانایی تولید ATP در سطح پیش ماده را به کمک کرآتین فسفات همانند تولید ATP به روش 

اکسایشی در زنجیرۀ انتقال الکترون میتوکندری دارند.
14 دق�ت کنید! رسعت رش�د دیوارۀ رحم، در مرحلۀ فولیکولی ش�یب بیش�تری از 301

مرحل�ۀ لوتئ�ال دارد. در مرحلۀ فولیکولی، رحم فقط تحت اثر اس�تروژن و در مرحل�ۀ لوتئال تحت اثر 
استروژن و پروژسترون است. در واقع این دو هورمون روی رسعت رشد دیوارۀ رحم اثر هم افزایی ندارند.

گزینۀ )1(: روزهای )الف(، نشان دهندۀ بخشی از خونریزی قاعدیگ است. در نتیجه 
ب�ه عل�ت از دس�ت دادن خون، ترش�ح اریرتوپویتین از یاخته ه�ای درون ریز کب�د و کلیه ها افزایش 

می یابد. کبد اندام س�ازندۀ صفراس�ت. | گزینۀ )2(: هورمون LH، بر جس�م زرد مؤثر است. در قس�مت )د(، به علت کاهش میزان استروژن و پروژسترون، ترشح هورمون 
آزادکنن�ده LH افزای�ش می یاب�د و باع�ث افزایش میزان LH و ش�روع چرخۀ جنس�ی بعدی می ش�ود. در روزه�ای )ج(، به علت افزای�ش میزان هورمون های اس�تروژن و 
 پروژس�ترون، هورم�ون آزادکنن�دۀ LH کاه�ش می یابد و باعث کاهش می�زان LH در مرحلۀ لوتئ�ال می ش�ود. | گزینۀ )3(: روزهای )ب(، قب�ل از روز 14 و تخمک گذاری 
هس�تند. در این روزها هنوز میوز 1 تکمیل نش�ده اس�ت و جسم قطبی اول تولید نشده است اما اووسیت اولیه درون فولیکولی که حداکثر اندازۀ خود را دارد دیده می شود. 

12 م�وارد )ال�ف( و )ب( صحی�ح هس�تند. بخ�ش A : رگ ه�ای بن�د ن�اف، 311
B : کوریون، C : رگ های رحم مادر و D : جفت را نشان می دهد.

الف درست است. سرخرگ ها، در بند ناف تعداد بیشتری دارند. سرخرگ بند ناف 
ب درست است. کوریون، در تشکیل جفت  همانند سرخرگ شکمی ماهی دارای خون تیره است. | 
ج نادرست است.   و بند ناف نقش دارد و همانند آمنیون، در حفاظت و تغذیۀ جنین مؤثر است. | 
نوتروفیل های موجود در رگ های بند ناف، مربوط به جنین هستند و در صورتی که جنین پسر باشد، 
 کروموزوم های جنس�ی او XY خواهد بود و از نظر تنوع کروموزومی با مادر )XX( متفاوت اس�ت. | 

د نادرست است. دقت کنید! بند ناف، یک سیاهرگ دارد )نه سیاهرگ ها!(.

12 ش�کل A : بافت چرب�ی، B : بافت 321
پیون�دی رش�ته ای و C : باف�ت پیون�دی سس�ت را نش�ان 
می دهد. کپس�ول مفصلی، از جنس بافت پیوندی رش�ته ای 
اس�ت و دارای گیرندۀ وضعیت اس�ت. گیرندۀ وضعیت به 
مخچ�ه همانند مغز میان�ی پیام می دهد. دق�ت کنید! مغز 
میانی نیز در حرکت نقش دارد پس گیرنده وضعیت به مغز 

میانی نیز پیام می دهد.
گزینۀ )1(: دیاب�ت ن�وع 1، نوع�ی بیماری خودایمنی اس�ت. در دیابت ش�یرین ب�دن، نمی تواند از گلوکز به عنوان منبع انرژی اس�تفاده کن�د در نتیجه از 
مولکول های دیگری همانند چربی ها و یا حتی پروتئین ها استفاده می کند. در نتیجه ذخایر چربی بدن کاهش می یابد و یاخته های چربی، کوچک تر شده و فضای بین یاخته ای 
 آن ها افزایش می یابد. | گزینۀ )3(: گیرندۀ فش�ار در اطراف خود، پوشش�ی چندالیه ای از جنس بافت پیوندی دارد. هر س�ه نوع بافت شکل سؤال بافت پیوندی هستند. | 
گزینۀ )4(: هس�تۀ یاخته های چربی، در یک س�مت یاخته قرار می گیرد که در پزش�کی به آن ها یاخته های انگش�ترمانند گفته می شود. همچنین طبق شکل 2 فصل 1 کتاب 

درسی زیست شناسی یازدهم، هسته یاخته های نوروگلیا نیز در یک سمت یاخته قرار می گیرد.
11  شکل A : بافت ماهیچه ای قلبی، B : بافت ماهیچه ای اسکلتی و C : بافت ماهیچه ای صاف را نشان می دهد.331

ماهیچه های اس�کلتی، برای انقباض نیاز به تحریک اعصاب خودمختار ندارند. همچنین یاخته های ماهیچه صاف نیز می توانند بدون تحریک اعصاب خودمختار منقبض 
شوند مانند یاخته های ماهیچه صاف رحم و غدد شیری که تحت اثر اکسی توسین منقبض شده یا یاخته های ماهیچه صاف دستگاه گوارش که تحت کنترل شبکۀ عصبی 

روده ای هستند که می تواند مستقل از دستگاه خودمختار عمل کند.
گزینۀ )2(: اعصاب خودمختار، انقباض ماهیچه های اسکلتی را کنترل نمی کنند، اما اعصاب سمپاتیک با افزایش میزان جریان خون به سمت ماهیچه های 
اس�کلتی در فعالی�ت آن ه�ا نق�ش دارند. | گزینۀ )3(: در فاصلۀ بین ثبت بخش های P و Q در نوار قلب، بطن ها در حال اس�تراحت هس�تند. همچنی�ن در این فاصله پیام 
تحریک در حال عبور از گره دوم است پس بافت هادی بطن ها نیز منقبض نیست. | گزینۀ )4(: یاخته های ماهیچۀ اسکلتی چندهسته ای هستند. یاخته های ماهیچه قلبی 

نیز اغلب تک هسته ای و بعضی دو هسته دارند.
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14 بخش A : یاختۀ کناری و B : یاختۀ اصلی را نشان می دهد.341
دقت کنید! غدۀ معده برخالف حفرات معده، بیکربنات ترشح نمی کنند.

B12 ضروری است.  گزینۀ )1(: یاختۀ کناری، فاکتور داخلی معده را ترش�ح می کند که برای جذب ویتامین 
در صورت آسیب این یاخته ها فرد با کم خونی مواجه خواهد شد و ترشح اریتروپویتین توسط یاخته های درون ریز کلیه ها و کبد 
افزای�ش می یاب�د. | گزینۀ )2(: افزایش فعالیت یاخته های کناری، باعث افزایش ترش�ح اس�ید معده می ش�ود. در نتیجه این 
یاخته ه�ا می�زان یون هیدروژن بیش�تری را از خون می گیرند و ترش�ح می کنند پ�س pH خون افزایش می یابد و ترش�ح یون 
هیدروژن در کلیه ها کاهش می یابد. | گزینۀ )3(: یاخته های اصلی غدد معده، با ترشح پپسینوژن در گوارش پروتئین ها مؤثرند. 
آسیب این یاخته ها منجر به کاهش جذب پروتئین ها و کاهش مقاومت بدن نسبت به عوامل بیماری زا می شود. )همان طور 

که دربارۀ دیابت شیرین هم خواندیم، اکهش میزان پروتئین های بدن، باعث اکهش مقاومت بدن می شود.(

11 )ال�ف(: مخ�اط، )ب(: زیرمخ�اط، 351
)ج(: شبکۀ عصبی روده ای و )د(: الیه پیوندی خارجی

A: مخاط، B: زیرمخاط، C: غدۀ ترش�حی، D: غضروف 
و E: الیه پیوندی خارجی

گزینۀ )1(: الی�ۀ پیون�دی خارج�ی ن�ای، 
همانن�د الیۀ ماهیچ�ه ای حلقوی لولۀ گ�وارش نمی تواند در 

تماس با صفاق باشد )صفاق برخالف نای درون شکم است(. | گزینۀ )2(: چند نوع بافت اصلی بدن انسان )پوششی، پیوندي، ماهیچه اي و عصبی( در الیه مخاط 
لولۀ گوارش دیده می ش�وند. همچنین الیۀ مخاط لولۀ گوارش غدد ترش�حی نیز دارد. | گزینۀ )3(: ش�بکۀ عصبی روده ای، می تواند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار عمل 
کند اما دس�تگاه خودمختار نیز می تواند به آن پیام دهد. همچنین دس�تگاه خودمختار به غدد برون ریز نیز می تواند پیام دهد. | گزینۀ )4(: دقت کنید! الیه زیرمخاط در نای 

بالفاصله زیر الیه مخاط قرار دارد پس در تماس با بافت پیوندی سست مخاط است.
بخ�ش )1(: جای�گاه اتص�ال به آمینواس�ید، )2(: پیون�د هیدروژن�ی و )3(: آنتی کدون را نش�ان می دهد. پیوند 361 14

هیدروژنی در ساختار دنا می تواند توسط بیش از یک نوع آنزیم )هلیاکز و رنابسپاراز( تجزیه شود.
گزینۀ )1(: دق�ت کنی�د که آنتی کدون، می تواند حین فرایند ترجمه ب�ا کدون مکمل خود پیوند هیدروژنی 
برقرار کند اما جایگاه اتصال آمینواسید، فاقد توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی است. | گزینۀ )2(: در ساختار اول پروتئین ها، 
پیون�د هیدروژن�ی برخالف پیون�د پپتیدی )نوعی پیوند اش��تراکی( دیده نمی ش�ود. | گزینۀ )3(: جایگاه اتصال آمینواس�ید 

برخالف توالی آنتی کدون، در رناهای ناقل مختلف )محصوالت رنابسپاراز 3( یکسان است.
مولک�ول )د( پروتئین�ی کاانیل اس�ت که یون های 371 13

از فض�ای بی�ن دو غش�ا ب�ه درون بس�تره  را   هی�دروژن 
راکی�زه انتش��ار می دهد. در نتیج�ه، درون بس�تره راکیزه، 
)باز س��ازی  ATP می ش�ود  مولکول ه�ای  تولی�د  س�بب 
+NAD در )الف( و بازس��ازی گیرن��دۀ مخصوص چرخۀ 

کربس یعنی FAD، در ناقل الکترونی بین )الف( و )ب( 
ک�ه  اس�ت  س�ومی  پم�پ  )ج(  مولک�ول  می ده��د(.  رخ 
الکترون ه�ای کم ان�رژی را به بخش خارج�ی فضای درون 
راکی�زه وارد می کن�د ول�ی به بخش خ�ارج راکی�زه یا مادۀ 

زمینه ای سیتوپالسم وارد نمی کند.
موارد )الف(، )ب( و )ج( صحیح هستند.381 13

 A: گویچ�ۀ قرم�ز نابال�غ که هس�ته آن خارج می ش�ود، B: پالکت ه�ا، C: ائوزینوفی�ل، D: بازوفیل، 
E: نوتروفیل و F: مونوسیت

الف درس�ت اس�ت. مونوس�یت همانن�د بازوفی�ل، ی�ک هس�ته دارد ام�ا هس�تۀ 
ب درس�ت اس�ت. دقت کنی�د! گویچۀ  مونوس�یت برخ�الف بازوفی�ل، خمیده یا لوبیایی اس�ت. | 
 قرم�ز نابال�غ و مونوس�یت، ه�ر دو در کروم�وزوم ش�ماره 1 خود جایگاه ژن�ی مربوط ب�ه پروتئین D را 
 | ایج�اد ش�ده اند و جایگاه ه�ای ژن�ی یکس�انی دارن�د.  یاخت�ۀ تخ�م  از ی�ک   دارن�د زی�را ه�ر دو 
ج درس�ت اس�ت. ائوزینوفی�ل و نوتروفی�ل، ه�ر دو سیتوپالس�می ب�ا دانه ه�ای روش�ن دارن�د. 
نوتروفی�ل در دف�اع غیراختصاص�ی مؤث�ر اس�ت. همچنی�ن دق�ت کنی�د ک�ه پالکت ه�ا ب�ا ش�رکت 

د نادرس�ت اس�ت. دق�ت کنید! ائوزینوفی�ل و نوتروفیل، هر دو   در تش�کیل لخت�ه و جلوگی�ری از ورود عوام�ل بیگان�ه به بدن، در دفاع غیراختصاصی نقش دارند. | 
 یک هس�ته دارند اما این هس�ته در ائوزینوفیل، دوقس�متی و در نوتروفیل، چندقس�متی اس�ت. نوتروفیل با فاگوس�یتوز عوامل بیگانه )آندوس��یتوز( و ائوزینوفیل با ترش�ح 

محتویات دانه های خود روی انگل ها )اگزوسیتوز( سطح غشای خود را تغییر می دهند.
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12 ای�ن یاخت�ه، دارای 4 کروموزوم مضاعف اس�ت که دوتا دوت�ا همتا بوده و یاخته دارای ژنوتیپ AaBb می باش�د. پس 391
n=2 بوده و چون کروموزوم ها در اس�توای دوک در یک ردیف قرار گرفته اند، مرحلۀ متافاز اس�ت. دقت کنید که زنبور نر، هاپلوئید است  4

)و چه یاخته های زایندۀ اسپرم و چه خود اسپرم های آن، نمی توانند دیپلوئید باشند(. 
گزینه  های )1( و )3(: اگر شکل مقابل میوز 2 را نشان دهد، در این صورت این یاخته بعد از نصف شدن تعداد کروموزوم ها، 
n=4 بوده است. )از طرفی در مورد گزینۀ )3( دقت کنید که  چون زنبور  8 n=2 می باشد، پس یاختۀ اولیه یا مادر دارای  4 در حال حاضر دارای 

اکرگر عقیم است، اصالً وارد مراحل میوز نمی شود.( | گزینۀ )4(: اگر یاختۀ گیاه گل دار باشد که نباید سانرتیول داشته باشد.

12 مورد )ج( نادرست است. شکل، نشان  دهندۀ برش عرضی ساقۂ تک لپه است.401
الف درس�ت اس�ت. در س�اختار دانۀ تک لپه، درون دانه به عنوان ذخیرۀ دانه باقی می ماند. طبق ش�کل فعالیت 6 فصل 8 کتاب درس�ی زیست شناسی 
ب درست است. در برش عرضی ریشۀ تک لپه، آوندهای  یازدهم، در س�اختار دانۀ تک لپه، س�اقۀ رویانی در تماس مس�تقیم با درون دانه نیست و لپه بین آن هاس�ت. | 
ج نادرس�ت اس�ت. دقت کنید! عدس�ک ها مناطقی از پیراپوس��ت هس�تند که در آن ها یاخته ها از  چوبی، فضای درونی وس�یع تری نس�بت به آوندهای آبکش دارند. | 
 هم فاصله دارند و امکان تبادل گازها را فراهم می کنند. در نتیجه عدس�ک در گیاهان دارای مریس�تم پس�ین می تواند دیده ش�ود ولی تک لپه ای ها مریستم پسین ندارند. | 
د درست است. اگر ژنوتیپ یاخته های آندوسپرم AAa باشد، ژنوتیپ یاختۀ دوهسته ای AA بوده است. از آنجایی که همۀ یاخته های کیسۀ رویانی حاصل میتوز یک 

یاختۀ هاپلوئید هستند، ژنوتیپ سایر یاخته های کیسۀ رویانی آن A است.
14 شکل A گیاهی تک لپه و شکل B گیاهی دولپه را نشان می دهد.411

گزینۀ )1(: آندوس�پرم در دانۀ گیاهان دولپه، تقریبًا به طور کامل جذب لپه ها می ش�ود ولی در تک لپه ها در دانۀ رس�یده باقی می مانند. | گزینۀ )2(: در س�اقۀ 
تک لپه ها، دستجات متعدد آوندی روی دوایر متعدد قرار دارند. | گزینۀ )3(: در ریشۀ دولپه ای، برخالف تک لپه ای ها، در ساختار نخستین آن ها، داخلی ترین قسمت آوندها قرار 
گرفته اند )فصل 6 دهم فعالیت گفتار 3(. | گزینۀ )4(: برگ های اصلِی گیاهان دولپه، حاوی پهنک و دمبرگ است اما برگ های جوانی که در جوانه ها وجود دارند، دمبرگ ندارند.
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11 ش�کل A: ریش�ۀ گیاه تک لپه و B: س�اقۀ گیاه دولپه را نش�ان می دهد. ریش�ۀ گیاهان به دلیل اینکه در معرض نور نیس�تند، یاختۀ فتوس�نتزکننده 421

ندارند. سبزینه دارای تیالکوئید است و تیالکوئید دارای فتوسیستم های 1 و 2 می باشد.
گزینۀ )2(: در ریش�ۀ گی�اه دولپ�ه، آونده�ای چوب�ی و آبکش�ی موج�ود 
 در اس�توانۀ آون�دی ب�ه ص�ورت یک درمی�ان قرار دارن�د. این نکت�ه در کنک�ور 98 مورد 
پرس�ش ق�رار گرف�ت. | گزینۀ )3(: ب�ا توج�ه به ش�کل س�اقۀ گی�اه تک لپه، دس�ته های 
آون�دی ب�ر روی دوای�ر متحدالمرکز قرار دارند. | گزینۀ )4(: با توجه به ش�کل س�اقۀ گیاه 
 تک لپه، هرچه از دس�ته های آوندی موجود در س�اقه به روپوس�ت نزدیک تر شویم، تعداد 

این دسته ها بیشتر شده و با اندازۀ کوچک تر به هم نزدیک تر می شوند.
ش�کل A: حالت بس�تۀ روزنه و B: حالت باز شدۀ روزنه را نشان می دهد. وقتی 431 13

گیاه از حالت B به A برای بسته شدن روزنۀ هوایی وارد می شود، باید یاخته های نگهبان، 
آب خ�ود را ب�ه یاخته های کناری بدهند. در این حالت ضمن پالس�مولیز، فاصلۀ دیواره تا 

غشا در یاخته های فتوسنتزکنندۀ روپوستی یا همان نگهبان ها زیاد می شود.
 K + Cl و  - گزینۀ )1(: در اثر نور، تحریِک انباش�ت س�اکارز و یون های 
در یاخته های نگهبان، باعث باز ش�دن روزنه می شود. | گزینۀ )2(: نوعی مولکول کربن دار 

 با قابلیت ترکیب با آب در گویچه های قرمز و تولید اس�ید، همان کربن  دی اکس��ید اس�ت.کاهش کربن دی اکس�ید در اطراف گیاه می تواند باعث باز ش�دن روزنه ش�ود. | 
گزینۀ )4(: در شرایط سخت محیطی مانند خشکی، تولید هورمون آبسیزیک اسید در گیاه تحریک می شود و روزنه ها را می بندد.

با توجه به اینکه شکل نشان دهندۀ آکسون نورون حرکتی است، پس اگر جریان به سمت راست باشد، جسم یاخته ای نورون حرکتی در سمت چپ می باشد. در این حالت چون 441 13
در گره سمت راست پتانسیل عمل وجود دارد، پس گره سمت چپ باید کانال های دریچه دار سدیمی بسته ای داشته باشد و در حال رسیدن به پتانسیل آرامش باشد.

گزینۀ )1(: در منطقه C، کانال وجود دارد ولی از نوع دریچه دار نیستند. در منطقۀ 
B تعداد زیادی پروتئین غشایی برای استحکام غشا وجود دارد. | گزینۀ )2(: با توجه به اینکه شکل 
نشان دهندۀ نورون حرکیت است، پس میلین های آکسون آن در دستگاه عصبی مرکزی نخاعی قرار 
ندارد و در معرض خطر از بین رفتن بر اثر MS نمی باش�د چون MS در اثر آس�یب به میلین های 
اعصاب مرکزی رخ می دهد )ولی آکس��ون های حرکتی میلین دار، در ریش��ۀ شکمی خارج از نخاع 
وجود دارد(. | گزینۀ )4(: غلظت یون های سدیم در خارج یاختۀ عصبی از داخل یاختۀ عصبی بیشتر 

است. هر غالف میلین توسط یک نوع یاختۀ پشتیبان یعنی میلین سازها ساخته می شود.
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موارد )الف( و )ج( نادرست هستند.451 12
الف نادرست است. هورمون رشد، باعث رشد طولی استخوان های دراز می شود. دقت کنید! این 
هورمون نمی تواند با اثر بر صفحۀ رش�د )نوعی غضروف(، فاصلۀ آن تا س�ر استخوان را افزایش بدهد، بلکه آن فاصله 
 ثاب�ت می مان�د. فاصل�ۀ بی�ن دو صفح�ۀ غضروف�ی اس�ت که ب�ا رش�د طول�ی اس�تخوان دراز، افزای�ش می یابد. | 
T3 است که نوعی هورمون تیروئیدی است. هورمون های تیروئیدی در صورت  ب درست است. منظور هورمون 
افزایش شدید، باعث کاهش یاخته هایی با هستۀ کناری می شوند؛ به این ترتیب که اگر این ها افزایش یابند، چربی ها 
ج نادرست است. غدۀ  کاهش می یابند و فرد الغر می شود. یاخته های چربی هستۀ کناری متصل به غشا دارند. | 
فوق کلیوی دو بخش مرکزی و قشری دارد. هورمونی که باعث افزایش گلوکز خوناب می شود، می تواند اپی نفرین و 
نوراپی نفری�ن ی�ا کورتیزول باش�د. ادامۀ گزین�ه در ارتباط با کورتیزول صحیح اس�ت زیرا با تضعیف دس�تگاه ایمنی، 
احتم�ال ابت�ال به س�رطان را باال می برد و احتم�ال بیماری های خودایمن�ی را کاهش می دهد ولی اگ�ر نوراپی نفرین و 
د درس�ت است. منظور، هورمون انس�ولین است که باعث ورود  اپی نفرین را در نظر بگیریم، نادرس�ت اس�ت. | 
گلوکز به یاخته ها می شود. در دیابت شیرین نوع 1، این هورمون ترشح نمی شود؛ در این حالت بر اثر تجزیۀ پروتئین ها 

مقاومت بدن کاهش می یابد.
12 معرفی یاخته های مش�خص ش�ده در ش�کل  A: اسپرماتوگونی، B: اسپرماتوسیت اولیه، C: اسپرماتوس�یت ثانویه، D: اسپرماتید، E: اسپرم و461

F: یاختۀ سرتولی. 
 در قسمت تنۀ اسپرم و در قسمت قاعده ای یاخته های مکعبی لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک نفرون ها، میتوکندری های متعددی یافت می شود.

گزینۀ )1(: یاخته ه�ای بینابین�ی همان ط�ور که از نامش�ان پیداس�ت، در بینابین لوله های اسپرم س�از )ن��ه در دیوارۀ لوله( ق�رار دارند! ای�ن یاخته ها هورمون 
 تستوسترون ترشح می کنند که در زامه زایی اثرگذارند. تبدیل یاخته های اسپرماتوگونی به اسپرم روند زامه زایی را بیان می کند. یاخته های اسپرماتوگونی توانایی کنترل فرایند 
زامه زایی را ندارند. | گزینۀ )3(: دقت کنید! هر یاختۀ اسپرماتید پس از تمایز، تنها به یک اسپرم تبدیل می شود )نه دو اسپرم(. مایع غنی از فروکتوز از غدد وزیکول سمینال 
ترشح می شود و انرژی کافی برای شنای اسپرم به سمت تخمک را فراهم می کند. | گزینۀ )4(: تبدیل یاختۀ اسپرماتوسیت اولیه به ثانویه، میوز 1 می باشد. در مرحلۀ پروفاز 

میوز 1، کروموزوم ها ابتدا فشرده شده و سپس از طول در کنار هم قرار می گیرند )به ترتیب این مراحل دقت کنید در گزینه برعکس گفته شده است!(.
13 مشخص کردن بخش های شکل: A: آندوسپرم، B: لپه، C: ساقۀ رویانی و D: ریشۀ رویانی471

) متفاوت اس�ت ولی دقت کنید که در دانۀ بالغ لوبیا، آندوس�پرم به  صورت  )n2 ) و پوس�تۀ دانه،  )n3 عدد کروموزومی آندوس�پرم، 
حجیم وجود ندارد و فقط بقایایی از آن باقی می ماند.

گزینۀ )1(: لپه)ها(، مس�ئول انتقال و ذخیرۀ مواد آندوس�پرم به رویان برای تغذیۀ آن هس�تند. در دانۀ لوبیا محتویات 
آندوس�پرم تقریبًا به طور کامل به لپه ها وارد و ذخیره می ش�وند ولی در دانۀ ذرت، مواد از آندوس�پرم توس�ط لپه ها، فقط به رویان انتقال 
می یابند؛ پس لپۀ تک لپه ای ها خاصیت ذخیره ای ندارد. | گزینۀ )2(: ساقه و ریشۀ رویانی در دانه های گیاهان گل دار، از دو انتهای رویان 
ایجاد می ش�وند. | گزینۀ )4(: با توجه به ش�کل 8 فصل 9 یازدهم، لپه در رویان غالت )مانند ذرت(، می تواند قند و جیبرلیک اس�ید را از 

) منتقل کند. )n3 ) و آندوسپرم  )n2 خود عبور دهد و بین رویان 
مش�خص ک�ردن بخش های ش�کل: A: ژن های مربوط ب�ه تجزیۀ مالتوز، B: رنابس�پاراز، 481 13

C: راه انداز، D: فعال کننده، E: مالتوز و F: جایگاه اتصال فعال کننده
ب�ا توجه به خط کتاب درس�ی، در حضور قند مالتوز، انواع�ی از پروتئین به نام فعال کننده وجود دارند 

که به توالی های خاصی از دنا متصل می شوند.
گزینۀ )1(: رنابس�پاراز هیچ گاه ب�ه جایگاه اتصال فعال کننده متصل نمی ش�ود. | گزینۀ )2(: 
فعال کننده آنزیم نیست! بنابراین جایگاه فعال کننده ندارد. | گزینۀ )4(: پروتئینی که باعث اتصال رنابسپاراز 

به راه انداز می شود، فعال کننده است؛ فعال کننده همواره در یاخته ساخته می شود )چه مالتوز باشد چه نباشد(.
13 دگرۀ ژن D و d در نیمۀ باالیی کروموزوم شمارۀ 1 قرار دارد. اغلب یاخته های بدن نظیر یاخته های 491

 چربی پوس�ت بدن، هس�ته و ژنگان هس�ته ای دارند. افرادی که پروتئین D را در سطح گویچه های خود ندارند، از این نظر 
خالص و dd هستند.

گزینۀ )1(: ژن D، مرب�وط به پروتئین گروه خونی اس�ت )نه کربوهی��درات!(. | گزینۀ )2(: عامل Rh همان 
 d باش�د و همسرش نیز ژن Dd را دارد ولی اگر این فرد Rh باش�د، فرزند وی قطعًا عامل DD اس�ت. اگر فرد D پروتئین
را به فرزند منتقل کند، این جمله صحیح نیست. | گزینۀ )4(: فرد dd است و قطعًا ژن d را به فرزند خود منتقل می کند 

ولی اگر همسر این فرد ژن D را به فرزندشان منتقل کند، این جمله صحیح نخواهد بود.
ش�کل صورت س�ؤال، رانش دگره ای را نشان می دهد که می تواند ش�انس انتقال ژن ها را به نسل بعد تغییر دهد 501 11

ولی به سازش نمی انجامد.
گزینۀ )2(: ش�کل معرف رانش اس�ت که در این گزینه عمل سازش نادرس�ت است. | گزینۀ )3(: رانش، 

بر جمعیت کوچک اثر بیشتری دارد. | گزینۀ )4(: رانش، فراوانی الل و ژن نمودها را تغییر می دهد.
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H در که این یاخته ها از خون می گرفتند 11 + 14 به دنبال کاهش فعالیت یاخته های کناری غدد معده، ترشح اسید معده کاهش می یابد در نتیجه تراکم 
H در خون زیاد شده و pH خون کاهش می یابد. در نتیجه این اعمال، ترشح یون هیدروژن در کلیه ها باید  + تا کلریدریک اسید بسازند، کم می شود. طی این عمل، تراکم

افزایش یابد که این عمل، pH کم خون را جبران کند.
انتق�ال  ش�کل  بیش�ترین   :)1( گزینۀ 
کربن دی اکسید در خون، به شکل یون بیکربنات است. 
غ�دد معده برخالف حفرات معده فاقد توانایی ترش�ح 
بیکربن�ات هس�تند. | گزینۀ )2(: تع�داد غ�دد معده، 
بیشتر از تعداد حفرات آن است زیرا چندین غده ممکن 
اس�ت به یک حفره تخلیه ش�وند. همچنین غدد معده 
پپس�ینوژن، اس�ید معده، فاکت�ور داخلی مع�ده و مادۀ 
مخاط�ی را می توانند ترش�ح کنن�د در حالی که حفرات 
 معده، فقط مادۀ مخاطی و بیکربنات را ترشح می کنند. | 
گزینۀ )3(: یاخته های کناری بزرگ ترین یاخته های غدد 
معده هس�تند که می توانند در باال ی�ا پایین یاخته های 

ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی دیده شوند.
دقت کنید که پرز، فقط شامل الیۀ مخاط است اما چین حلقوی، شامل مخاط و زیرمخاط است.21 12

گزینۀ )1(: طبق ش�کل های 3 و 13 فصل 2 کتاب درس�ی زیست شناس�ی 1، پرده صفاق با داش�تن س�رخرگ در خون رس�انی به رودۀ باریک همانند رودۀ 
بزرگ مؤثر است. | گزینۀ )3(: هورمون سکرتین ترشحی از دوازدهه، سبب افزایش ترشح بیکربنات )نه آنزیم!( از پانکراس می شود و این بیکربنات ها با خنثی کردن شیره و 
محیط روده، محل مناسبی برای فعالیت آنزیم های رودۀ باریک و لوزالمعده ایجاد می کنند. | گزینۀ )4(: طبق شکل 13 فصل 2 کتاب درسی زیست شناسی 1، جریان خون 
مویرگ های خونی پرز و جریان لنف در مویرگ بسته لنفی آن، همگی در بخش پیوندی سست از الیۀ مخاطی پرز روده قرار گرفته اند که رگ های لنفی بین دو رگ خونی با 

خون تیره و روشن قرار دارد )رگ مرکزی هر پرز، رگ لنفی است(.
در ش�کل مقابل، )الف(: پوس�ت، )ب(: آبکش پس�ین، )ج(: پیراپوست و 31 13

)د(: چوب پسین است.
گزینۀ )3( صحیح اس�ت چون )ب( و )ج( در پوس�ت قرار دارند که برخالف )د( که 

آوند چوبی است، حاوی مریستم از نوع کامبیوم چوب  پنبه ساز می باشد. 
گزینۀ )1(: پیراپوس�ت، فاق�د آون�د چوب�ی و آبک�ش می باش�د. | 
گزینۀ )2(: در پوست نیز، یاخته های اسکلرانشیمی با دیوارۀ چوبی در اطراف آوند آبکش 

وجود دارد. | گزینۀ )4(: بارگیری هم در آوند چوبی و هم در آوند آبکش وجود دارد. 

تدارای
شساق﹦درخ

دربر
چندسالرشدپسین

ت
تدرخ

پوس
ت
تنه�درخ

 داخلی ترین الیه آن  بافت آبکش های پسین )یاختۀ آبکش - همراه - پارانشیم - فیبر(

پیراپوست )پریدرم( از داخل به خارج
یاخته های پارانشیمی

کامبیوم چوب پنبه ساز
چوب پنبه های پسین و عدسک ها  خارجی ترین الیه

پوست درخت از کامبیوم آوندساز در برابر عوامل محیطی مراقبت می کند.
در بین بافت های مختلف، فقط آوند چوبی و کامبیوم آوندساز جزء آن  نمی باشد.

وسیع ترین بخش درخت است.
کامبیوم آوندساز  خارجی ترین الیه

آوندهای چوبی پسین بیشترین حجم درخت را تشکیل می دهند. 

چوب نخستین
از نوع تراکئیدها و عناصر آوندی پسین می باشد.

درونی ترین الیه است.
در اطراف آن بافت پارانشیم و فیبر هم وجود دارد.

12 موارد )ب( و )د( نادرست هستند.41
الف درس�ت اس�ت. قسمت اول بصل النخاع و قسمت دوم بیانگر پل مغزی می باش�د که هر دو در سطحی پایین تر از مغز میانی و اپی فیز قرار گرفته اند. | 
ج درست است. منظور،  ب نادرست است. در هنگام بلع، مرکز بلع در بصل النخاع، روی مرکز ارسال پیام تنفسِی بصل النخاع به دیافراگم اثر مهاری دارد )نه برعکس(. | 
د نادرست است. قسمت  پل مغزی است که با اثر بر بصل النخاع وظیفۀ خاتمۀ دم را دارد و از طرفی این مرکز با تنظیم ترشح بزاق، در گوارش مواد در دهان مؤثر است. | 

اول در مورد بصل النخاع است ولی قسمت دوم مربوط به شبکۀ یاخته های عصبی می باشد که عملکرد مستقل دارد و گاهی تحت کنترل اعصاب خودمختار قرار می گیرد.

کل دهم35پاسخ آزمون

یس و پنجم

معده حفرههاي

سطح� پوشش� 
اختۀ

ترشح�ننده 
اختۀ

مخاط� مادة

�نالايري 
اختۀ

اصل� 
اختۀ

معده غدة

معده پپس نپپس نوژنحفرة

�نالايري 
اختۀ

اصل� 
اختۀ

HCL

داخل� مچ نخولايردة غشاي

C

B

(الف) دلايرخت پوست

پس�ن مچوب
(د)

(ب) پس�ن مچوبپنبه،�امب�ومآب�ش شامل پ�راپوست

(ج) پالايراهنش�م و مچوبپنبهساز

آوهندساز �امب�وم

B

C
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بخش )د( نشان دهندۀ دم عمیق است که به کمک انقباض ماهیچه های گردنی )طبق شل 9 فصل 3 کتاب درسی زیست شناسی 2، در باالی جناغ هستند( 51 13
انجام می شود. طی دم عمیق، با افزایش فاصله بین دو الیۀ پردۀ جنب، فشار مایع جنب و فشار هوای درون شش ها به حداقل خود می رسند.

گزینۀ )1(: در بخش )الف(، پس از انجام دم عمیق اس�ت که با ش�روع بازدم، هوا در حال خارج ش�دن از بخش هادی دس�تگاه تنفس است. دقت کنید، 
اولین هوایی که در مرحلۀ )الف( از بخش هادی خارج می ش�ود، همان هوای مردۀ حاصل از دم عمیق قبل آن بوده اس�ت در نتیجه برخالف خون س�رخرگ شش�ی، میزان 
اکسیژن باالیی دارد. | گزینۀ )2(: مرحلۀ )ب( نشان دهندۀ دم عادی است که همراه با انقباض ماهیچه های دیافراگم و بین دنده ای خارجی است. این گزینه به دلیل حس 
پیکری نادرست است. چون ماهیچه های اسکلتی فوق، تحت کنترل اعصاب پیکری هستند )نه حواس پیکری!(. | گزینۀ )4(: بخش )ج( نشان دهندۀ بازدم عمیق است 
که به کمک انقباض ماهیچه های بین دنده ای داخلی )باالی دیافراگم( و ماهیچه های شکمی )پایین دیافراگم( انجام می شود و سبب ثبت هوای ذخیرۀ بازدمی می شوند.

14 حاصل آمیزش گل مغربی 2n و 4n، گیاه 3n بود که نازاس�ت. در نتیجه گل مغربی 2n و 4n دو گونۀ مختلف محس�وب می ش�وند و نمی توانند در 61
یک جمعیت قرار گیرند اما می توانند در یک اجتماع زیستی قرار گیرند.

گزینۀ )1(: پوس�ت، یک اندام اس�ت که ش�امل بافت های مختلف است. | گزینۀ )2(: در بررسی س�طوح مختلف حیات، چه در جمعیت و چه در اجتماع 
زیس�تی، عوامل غیرزندۀ محیط را در نظر نمی گیریم. عوامل غیرزندۀ محیط، را از س�طح بوم س��ازگان در نظر می گیریم. | گزینۀ )3(: یک نوع فرومون خاص، فقط بر افراد 

همان گونه مؤثر است. افراد موجود در یک اجتماع زیستی همانند یک بوم سازگان، می توانند از گونه های متفاوتی باشند. 

11 موارد )الف( و )ب( درست می باشند. منظور کبد است که لیپیدهای خون را می گیرد تا لیپوپروتئین های HDL و LDL را برای ورود به خون بسازد. 71
البته بافت چربی هم توانایی جذب چربی از خون را دارد ولی در تست عنوان اندام به کار رفته است )نه بافت!(.

الف درست است. کبد، صفرا را می سازد که حاوی کلسترول است، پس قابلیت ساخت این ماده را دارد که زیادی آن در کیسۀ صفرا رسوب می کند. | 
ب درست است. کبد با تولید و ترشح هورمون اریتروپویتین از گروه ویژه ای از یاخته های خود، می تواند در تعداد گویچه های قرمز و در نتیجه هماتوکریت مؤثر باشد. | 
ج نادرس�ت اس�ت. در فرد بالغ، کبد برخالف مغز اس�تخوان از طریق یاخته های بنیادی خود نقش�ی در تولید گویچۀ قرمز ندارد )یاخته های بنیادی این اندام به 
د نادرس�ت اس�ت. در بین پلی س�اکاریدها، کبد فقط توانایی ساخت گلیکوژن از گلوکز دارد  تولید یاختۀ کبدی و مجاری صفراوی می پردازند )فصل 7 دوازدهم((. | 

)نه انواع مختلف پلی سااکرید های ذخیره ای مثل نشاسته(.
حفرات پایینی قلب، منظور بطن ها هس�تند که بیش�ترین خون درون آن ها، در آخر مرحلۂ انقباض دهلیزها جمع ش�ده اس�ت. ثبت موج QRS کمی قبل از آغاز 81 12

مرحل�ۀ انقب�اض بطن ه�ا یعنی آخر انقباض دهلیزها رشوع می ش�ود ولی پایان ثبت آن در ابتدای مرحلۀ انقباض بطن هاس�ت و س�پس با انقباض بطن ه�ا، خون آن ها از راه 
دریچه های سینی، از قلب خارج می شود. 

گزینۀ )1(: دهلیزها، حفرات باالیی قلب می باشند که بیشترین خون جمع شده در آن ها در انتهای انقباض بطن ها یعنی هم زمان با اواخر ثبت موج T است 
که دریچۀ بین آن ها و بطن ها بسته و خون جمع شده است. | گزینۀ )3(: صدای اول قلب، در ابتدای انقباض بطن ها می باشد ولی بیشترین خون درون دهلیزها، در انتهای 
 انقباض بطن ها جمع شده است. چون در طی مرحلۀ انقباض بطن ها، خون وارد دهلیزها شده ولی به دلیل بسته بودن دریچه های دهلیزی بطنی، خونی از آن ها خارج نمی شود. | 
گزینۀ )4(: حفرات بطین منظور این گزینه اس�ت. دقت کنید که صدای دوم قلب، در ابتدای اس�تراحت عمومی ش�نیده می شود که بیشتر خون بطن ها به داخل سرخرگ ها 

ریخته شده است ولی در طی 0/5 ثانیه بعد از شروع آن، خون از دهلیزها وارد بطن ها می شود.
13 موارد )الف(، )ب( و )د( صحیح هس�تند. ضخیم ترین الیه قلب، الیۀ ماهیچه ای اس�ت که بیش�تر یاخته های آن ماهیچه ای است که بین آن ها بافت 91

پیوندی رشته ای وجود دارد.
ب درست است.  الف درست است. با توجه به شکل کتاب درسی، در مجاورت رگ های کرونری الیه ماهیچه ای قلب، بافت چربی دیده می شود. | 
بافت پیوندی موجود در این الیه، بافت پیوندی متراکم است که میزان کالژن بیشتر ولی مادۀ زمینه ای و تعداد یاختۀ کمتری نسبت به بافت پیوندی سست دارد. بافت 
ج نادرس�ت است. دریچه ها از بافت پوششی درون شامه هستند که توسط بافت پیوندی موجود در الیۀ  پیوندی سس�ت در همۀ الیه های لولۀ گوارش یافت می ش�ود. | 
د درست است. الیۀ ماهیچه ای قلب، از بیرون به برون شامه و از داخل به کمک یک بافت پیوندی با درون شامه در اتصال است  ماهیچه ای، فقط استحکام می یابند. | 

)پیراشامه بخش بیرونی برون شامه بوده و مستقیماً به ماهیچۀ قلب متصل نمی باشد(.
14 در گیاه�ان گوش�ت خوار، یاختۀ ترش�حی )ج(، برخ�الف کرک ه�ا )ب(، فاقد بخش 101

حساس در برخورد به بدن حشره می باشد و پیامی برای به دام انداختن حشره ایجاد نمی کند. 
ب�رگ خرزه�ره، کرک ه�ای  غارمانن�د  فرورفتگی ه�ای  در  اس�ت.  نادرس�ت   :)1( گزینۀ 
 ف�راوان وج�ود دارد ولی تعداد روزنه فراوان نیس�ت. | گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. ای�ن یاخته ها مربوط به 
 روپوس�ت هس�تند )نه پیراپوس��ت!(. | گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. دقت کنید که هر دوی این یاخته ها از 
تمایز بافت روپوس�تی به وجود آمده اند و می توانند در س�طح خارجی خود پوس�تک لیپیدی داش�ته باش�ند.

11 تنها مورد )د( صحیح می باشد، یاخته های مژک دار پوششی موجود در مجاری تنفسی، همان دروین ترین یاخته های مجاری هستند.111
الف نادرس�ت اس�ت. ویژگ�ی تولی�د پی�ام عصب�ی، در م�ورد گیرن�دۀ ح�س بویای�ی آن هاس�ت ک�ه نوع�ی یاخت�ۀ عصب�ی اس�ت )ن��ه پوشش��ی!(. | 
ب نادرست است. دقت کنید اینترفرون نیز نوعی پیک شیمیایی می باشد که متام یاخته های هسته دار بدن در شرایطی، قادر به تولید آن می باشند )نه گروهی از آن ها!(. | 
د درس�ت است. در مورد یاخته های  ج نادرس�ت اس�ت. دقت کنید هیچ کدام از این نوع یاخته ها، از بافت پیوندی نیس�تند و مادۀ زمینه ای بین یاخته ای ندارند. | 

مژک دار در ابتدای نایژک مبادله ای صحیح است.
14 سیرابی، بزرگ ترین بخش معدۀ چهارقسمتی گاو است که گوارش سلولز را به کمک میکروب ها انجام می دهد. در حالی که شیردان بخشی از معدۀ 121

گاو است که آنزیم های گوارشی خود جانور در آن ترشح می شود )اغلب جانوران، سلوالز نمی سازند(.
گزینۀ )1(: معده و کیسه های معده، تأمین کنندۀ آنزیم های پیش معده هستند ولی جذب غذا فقط در معدۀ جانور صورت می گیرد )نه کیسه های معده!(. | 
گزینۀ )2(: کرم خاکی، گردش خون بسته دارد، پس فاقد همولنف می باشد. | گزینۀ )3(: در گنجشک، معده بین چینه دان و سنگدان )دو بخش کیسه مانند ( است که در ابالی کبد قرار دارد.

C

B

C

B

C

(ب) �رك (الف) لايروزهنه هنگهبان (ج)�اختۀ ترشح	 �اختۀ

C

B

B



12 موارد )الف( و )ب( نادرست هستند.160131
الف نادرست است. منظور کبد و طحال هستند که در زیر دیافراگم قرار دارند و سبب تولید گویچه های قرمز در دوران جنینی و تخریب انواع فرسوده  
ب نادرس�ت اس�ت. پس از خوردن غذا، به تدریج پس از  آن ها در طول عمر می ش�وند. دقت کنید که کبد برخالف طحال خون خود را وارد س�یاهرگ باب منی کند. | 
جذب مواد غذایی از روده، مقداری از مواد در کبد ذخیره می شوند و بقیۀ آن ها به همراه مواد کبدی به سیاهرگ فوق کبدی می رسند و خوِن غنی از مواد غذایی را تشکیل 

می دهند تا این مواد به همۀ اندام های بدن برسند.

خوردن غذا  جریان خون دستگاه گوارش   مقدار مواد در سیاهرگ باب   ورود مواد به کبد 

ج درست است. با افزایش جریان خون به کبد، گلیکوژن و پروتئین در آن ساخته و ذخیره می شوند که این به معنای اتمام گوارش و جذب مواد خورده شدۀ آن وعدۀ غذایی 
د درست است. منظور این عبارت، طحال و مغز استخوان است  است. سپس جریان خون دستگاه گوارش با روندی کاهشی به حالت معمول و خاموشی نسبی برمی گردد. | 

چون کبد را یک اندام لنفی به حساب نمی آوریم. دقت کنید که مغز استخوان را با استخوان اشتباه نگیرید. این اندام همانند طحال، فاقد یاختۀ استخوانی است.
در قسمت نزولی قوس هنله، شبکۀ مویرگی مجاور واجد خون تیره است، در این بخش ابتدا گردیزه ضخیم است و سپس نازک می شود )الًک در دو طرف لولۀ هنله، 141 11

جهت جریان خون با جریان مایع درون آن متفاوت است(.

گزینۀ )2(: در لولۀ پیچ خورده نزدیک و دور، پیچ خوردگی هایی مشاهده می گردد. سرخرگ توانایی تبادل مواد را ندارد و شبکۀ مویرگی این کار را انجام می دهد. | 
گزینۀ )3(: کپس�ول بومن، بخش قیف مانند گردیزه اس�ت و برای خارج ش�دن مواد از مویرگ، مواد باید از بافت سنگ فرشی مویرگ و دیوارۀ داخلی کپسول بگذرند که دو 
الیه بافت پوشش�ی اس�ت. | گزینۀ )4(: در لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک، یاخته های دارای ریزپرز فراوان یافت می ش�ود، در این بخش تبادل اکسیژن با خون درون شبکۀ مویرگی 

دور لوله ای )نه لگومرول!( رخ می دهد چون خون این بخش، در ارتباط با این یاخته ها قرار می گیرد.

12 در ش�کل مقابل بخش )1(: س�رخرگ آوران، )2(: س�رخرگ وابران، )3(: کپسول بومن و 151
)4(: لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک را نشان می دهد.

کپسول بومن، دارای دو دیواره است که یاخته های دیوارۀ درونی، یاخته های پودوسیت با رشته های کوتاه پامانند  
فراوان و هسته بزرگ هستند. دیوارۀ بیرونی نیز دارای یاخته های پوششی سنگ فرشی است که در تماس با غشای 
پایه هس�تند. توجه کنیم پودوس�یت ها نیز در تماس با غش�ای پایه بافت پوشش�ی سنگ فرش�ی دیوارۀ گلومرول 

هستند )همچنین پودوسیت خودش نیز غشای پایه دارد که با غشای پایۀ مویرگ لگومرول یکی می شوند(.
گزینۀ )1(: در طی فرایند تراوش، مقدار زیادی از حجم خوناب وارد نفرون می شود و بخش یاخته ای خون و مولکول های بزرگ پالسما مثل پروتئین ها طی 
فرایند تراوش وارد نفرون نمی ش�وند، پس می توان گفت میزان حجم پالس�ما در س�رخرگ وابران کمتر از سرخرگ آوران است و میزان حجم بخش یاخته ای خون در هر دو 
یکس�ان اس�ت. از طرف دیگر می دانیم، هماتوکریت عبارت اس�ت از: درصد حجمی یاخته های خونی. پس می توان گفت مقدار هماتوکریت در س�رخرگ وابران بیش�تر از 
س�رخرگ آوران اس�ت؛ یا به عبارتی نس�بت حجم پالس�ما به بخش یاخته ای خون در س�رخرگ آوران بیشتر از س�رخرگ وابران است. | گزینۀ )3(: س�رخرگ وابران، نوعی 
سرخرگ کوچک محسوب می شود. طبق فصل 4 دهم می دانیم در دیوارۀ سرخرگ های کوچک میزان رشته های کشسان کمتر و میزان ماهیچه های صاف بیشتر است. این 
س�اختار س�بب می ش�ود با ورود خون، قطر این رگ ها تغییر زیادی نکند و در برابر جریان خون مقاومت کند. همچنین در دیوارۀ س�رخرگ های کوچک ماهیچه های صاف 
حلقوی واقع اند که با گشاد و تنگ کردن سرخرگ های کوچک سبب تنظیم جریان خون در مویرگ های بعدی می شوند. البته در وهلۀ دوم بنداره های مویرگی نیز در تنظیم 
جریان خون در مویرگ ها مؤثراند. | گزینۀ )4(: در صورت اختالل در ترشح هورمون انسولین از پانکراس، بیماری دیابت شیرین پدید می آید. در این بیماری به علت تجزیۀ 
پروتئین های دفاعی، مقاومت بدن کاهش یافته و سیس�تم ایمنی بدن تضعیف می ش�ود و بدین ترتیب عالئم بیماری های خودایمنی و حساس�یت ها بهبود می یابد و تحمل 
ایمن�ی ب�دن افزای�ش می یابد. همچنین در این بیماری به علت تجزیه چربی ها و تولید محصوالت اس�یدی، میزان pH خون کاهش یم یاب��د و بنابراین در نفرون های کلیه، 
−HCO افزایش می یابد. می دانیم در اکثر موارد فرایندهای بازجذب و ترشح با مصرف انرژی زیستی همراه است. پس در این حالت 

3 +H و بازجذب  میزان ترشح یون 
میزان مصرف ATP توسط یاخته های ریزپرزدار دیوارۀ لولۀ پیچ خورده نزدیک افزایش می یابد.

O2 روبه رو هستند، زندگی می کنند که برای سازش، دارای پارانشیم هوادار و ُشش ریشه هستند که از آب 161 درختان حّرا، در منطقه ای پوشیده از آب که با کمبود  13
خارج شده اند تا به جذب اکسیژن بپردازند.

گزینۀ )1(: در گیاه خرزهره، فرورفتگی های غارمانند در روپوست )نه پوست! برگ که پوست نداره!(، حاوی روزنه به همراه کرک های فراوان برای به دام انداختن 
رطوبت هوا می باش�ند. | گزینۀ )2(: خرزهره نوعی گیاه خودرو )نه  زراعی!( در مناطق خش��ک می باش�د که با توجه به شکل کتاب، پوستک ضخیم در روپوست فوقاین آن است 
ولی فرورفتگی های غارمانند، معمواًل در سطح تحتانی آن است. | گزینۀ )4(: دقت کنید که واکوئول محل ساخت هیچ ماده ای نیست بلکه اندامکی برای ذخیرۀ مواد می باشد.

13 در معدۀ گوسفند، گوارش شیمیایی نشاسته به کمک آمیالز جانور در شیردان روی می دهد که بالفاصله پس از آن، روده قرار دارد. روده در ملخ با 171
لوله های مالپیگی در ارتباط اس�ت که این لوله ها، مواد دفعی )ش��امل اوریک اس��ید( به روده تخلیه می کنند. )الزم به توجه اس��ت که تجزیۀ سلولز را با نشاسته اشتباه نگیرید! در 

سیرابی، سلولز تجزیه می شود ولی در شیردان سایر مواد غذایی توسط آنزیم های جانور تجزیه می شوند.(

گزینۀ )1(: در ملخ، پیش معده پس از چینه دان قرار دارد ولی گنجشک فاقد پیش معده است. | گزینۀ )2(: در پرندۀ دانه خوار، بعد از مری، چینه دان قرار 
دارد. چینه دان کاًل فاقد توانایی ترشح آنزیم های گوارشی است. | گزینۀ )4(: منظور قسمت اول، کبد پرنده است که این اندام در انسان، به تولید انواعی لیپوپروتئین مثل 

HDL و LDL می پردازد ولی دقت کنید که کبد بخشی از لولۂ گوارش نمی باشد.

یاختۀ ریزپرزدار کلیوی، مسئول دو فرایند بازجذب و ترشح است. وقتی مواد از ریزپرزها خارج می شوند، یعنی عمل ترشح به درون بخش لوله ای نفرون رخ داده 181 12
است و از مقدار مواد زائد بدن کاسته شده  است. 

گزینۀ )1(: خ�روج م�واد از یاخت�ۀ ریزپ�رزدار، ه�م می توان�د برای ترش�ح و هم برای بازج�ذب م�واد و ورود آن ها به ش�بکۀ مویرگی دور لوله ای باش�د. | 
گزینۀ )3(: چنانچه حجم ادرار موجود در مثانه از حد مشخصی فراتر رود، کشیدگی بیشتر دیوارۀ مثانه باعث فعال شدن سازوکار تخلیۀ ادرار می شود. | گزینۀ )4(: بندارۀ 
داخل�ی می�زراه، فعالیت غیرارادی دارد و در کودکان و بزرگس�االن، ادرار به صورت غیرارادی وارد میزراه می ش�ود. دقت کنید که بزرگس�االن فقط می توانند تخلیه و خالی 

کردن مثانه را به طور ارادی انجام بدهند. 
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12 کاهش پروتئین های خوناب، س�بب ایجاد ادم یا خیز می ش�ود اما دیابت بی مزه س�بب از دست رفتن میزان زیادی آب در ادرار می شود و فشار خون 191
کاهش می یابد و احتمال خیز کم می شود.

گزینۀ )1(: در ف�رد مبت�ال به س�لیاک، همانند فرد مبتال به س�نگ صفرا، ج�ذب چربی ها کاهش می یابد و فرد دچار کاهش وزن می ش�ود. همچنین هر دو 
بیماری س�بب س�وءجذب می شوند در نتیجه موادی مانند آمینواس�یدها، ویتامین D، کلسیم و … جذب نشده و پوکی استخوان روی می دهد. | گزینۀ )3(: سلیاک سبب 
B12 می ش�ود در نتیجه کم خونی روی می دهد، پس ترش�ح اریتروپویتین باید افزایش یابد. از طرفی آس�یب یاخته های کناری  کاهش جذب آهن، فولیک اس�ید و ویتامین 
B12 و در نهایت کم خونی می ش�ود. در این حالت نیز ترش�ح اریتروپویتین باید افزایش یابد. |  غدد معده نیز س�بب کاهش فاکتور داخلی معده، کاهش جذب ویتامین 

B12 است و منجر به کم خونی می شود. گزینۀ )4(: آسیب به کبد، سبب اختالل در ذخایر آهن و کم خونی می شود. همچنین رژیم غذایی صرفًا گیاهی فاقد ویتامین 

قسمت اول، هوموس در رابطه با بخش آیل خاک است که در کود آلی دیده می شود ولی کودی که همراه با کود زیستی استفاده می شود، کود شیمیایی می باشد.201 14
گزینۀ )1(: منظور، گیاخاک و بقایای در حال تجزیه جانداران است که در کود آیل وجود دارد که اتفاقًا قسمت دوم هم محتویات کود معرفی شده یعنی کود 
 آلی می باشد. | گزینۀ )2(: منظور میکروارگانیسم هایی اند، که در کودی با هزینۀ کمتر و استفادۀ ساده تر، یعنی کود زیسیت )بیولوژیک( نیز وجود دارند. | گزینۀ )3(: منظور این 

گزینه، بخش معدین خاک است که محتویات آن درون کود مورد نظر، یعنی کود شیمیایی نیز وجود دارد و مواد معدنی را به آسانی در اختیار گیاه قرار می دهد.
14 در بین جانوران، آن هایی که حفرۂ گواریش دارند )هیدر و پالناریا( و یا سامانۀ گردش آب مثل اسفنج دارند، فاقد مخرج مجزا می باشند. در این جانوران، 211

گوارش نهایی غذا و تولید مونومرها درون واکوئول گواریش و با فعالیت آنزیم های درون یاخته ای صورت می گیرد )دقت کنید که در سؤال گفته جانور مورد نظر سامانۀ گوارشی 
دارد، پس نمی توانید کرم پهن انلگی مثل کرم کدو را در نظر بگیرید که اصالً گوارش ندارد(.

گزینۀ )1(: ک�رم ک�دو، فاق�د ده�ان و دس�تگاه گ�وارش اس�ت ول�ی هر جان�دار پریاخت�ه ای نیاز ب�ه س�امانه ای ب�رای گ�ردش م�واد دارد. | گزینۀ )2(: عدم 
 وج�ود مناف�ذ دریچ�ه دار متص�ل ب�ه رگ ب�رای ورود خون ب�ه قل�ب، در جانورانی مثل حش�رات دیده می ش�ود که اص�اًل رگی ب�رای ورود خون ب�ه قلب ندارن�د. همچنین در 
 گ�ردش خ�ون بس��تۂ مضاع�ف در مه�ره داران نیز این نکته دیده می ش�ود، چون منفذ متصل به س�یاهرگ ها متص�ل به قلب آن ها، دریچه ن�دارد. در مه�ره داران خون و لنف 
 از ه�م ج�دا می باش�ند. | گزینۀ )3(: قس�مت اول در م�ورد ه�ر جانوری صحیح اس�ت که گردش مواد باز یا بس�ته دارد ولی قس�مت دوم مث�اًل در مورد کرم کدو رد می ش�ود 

چون اصاًل سامانه یا دستگاه گوارشی ندارد.
مویرگ های پیوس�ته، به طور مثال در تش�کیل س�د خونی مغزی شرکت می کند. طبق شکل 4 فصل 5 کتاب درسی زیست شناسی 2، مویرگ پیوسته بین یاخته های 221 12

خود دارای شکاف هایی جهت خروج گویچه های سفید از خون طی دیاپدز است.
گزینۀ )1(: دقت کنید که مثاًل مویرگ های هیپوتاالموس 
ی�ا اپی فی�ز نیز در دس�تگاه عصبی مرکزی ق�رار دارند اما به دلیل ترش�ح 
هورمون، نمی توانند از نوع پیوس�ته باش�ند و ورود و خروج مواد در آن ها 
به ش�دت کنترل نمی ش�ود. | گزینۀ )3(: اریتروپویتین در کبد به مویرگ 
ناپیوس�ته و در کلیه به مویرگ منفذدار ترش�ح می شود. مویرگ ناپیوسته 
برخالف منفذدار دارای غشای پایه ناقص و حفرات بین یاخته ای است. | 
گزینۀ )4(: دیاپدز، در هر سه نوع مویرگ خونی دیده می شود ولی غشای 

پایۀ ضخیم، فقط در مویرگ های منفذدار دیده می شود.
12 بخش های شمارۀ )1( ، )2( ، )3( و )4( به ترتیب شبکۀ آندوپالسمی، دستگاه گلژی، هسته و میتوکندری می باشند. ریزکیسه های دستگاه گلژی در 231

انجام فرایند تقسیم سیتوپالسم یاخته های گیاهی نقش مهمی را ایفا می کنند.
گزینۀ )1(: ش�بکۀ آندوپالس�می، در مرحل�ۀ پرومتاف��از تجزی�ه ش�ده و در نتیج�ه در مرحل�ۀ آنافاز، نمی تواند نقش�ی در تولید پروتئین ها داش�ته باش�د. | 
گزینۀ )3(: نوکلئیک اسید ذخیره کنندۀ اطالعات وراثتی، همان DNA است که در حین تقسیم می تواند در تماس با سیتوپالسم قرار بگیرد. | گزینۀ )4(: توجه داشته باشید 

که تولید ATP، توسط آنزیم ATPساز راکیزه انجام می شود که جزئی از اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون نمی باشد.
12 موارد )ب( و )د( صحیح می باشند. 241

الف نادرس�ت اس�ت. صفرا در یاخته های کبد س�اخته می شود و س�پس وارد مجاری 
 صفراوی ش�ده و با یک مجرای مش�ترک شده به کیسه صفرا وارد می ش�وند و در واقع این مجاری نیستند 
ب درست است. چین روده،   که صفرا را می س�ازند بلکه صفرا توسط یاخته های کبدی تولید می شود. | 
 ش�امل مخاط )پرز( و زیرمخاط می باش�د که فقط زیرمخاط آن حاوی ش�بکۀ یاخته های عصبی می باشد. | 
ج نادرست است. منظور این عبارت آپاندیس است که در انتهای رودۀ کور و ابتدای کولون باالرو واقع 
 شده است. هر دو بخش فوق، از قسمت های رودۀ بزرگ هستند )پس نباید محل قرارگیری آپاندیس را 
د درست است. با توجه به شکل کتاب درسی، از بین مجاری لوزالمعده   جدا از رودۀ بزرگ در نظر بگیریم(. | 
 که مواد خود را وارد دوازدهه می کنند، فقط یکی از آن ها با مجرای خارج ش�ده از کیس�ه صفرا یکی می شود 

و باقی بدون مخلوط شدن با صفرا وارد دوازدهه می شوند.
13 اعصاب سمپاتیک، در هنگام نیاز و فعالیت، سرخرگ های کوچک قلب و ماهیچۀ اسکلتی را گشاد می کنند و سبب افزایش جریان خون به سمت آن ها می شوند.251

گزینۀ )1(: همۀ س�رخرگ ها نبض ندارند! مثاًل س�رخرگ وابران بعد از ش�بکۀ مویرگی گلومرولی قرار دارد در نتیجه فاقد نبض است. | گزینۀ )2(: به دنبال 
تنگی س�رخرگ وابران، فش�ار در ش�بکۀ مویرگی گلومرولی افزایش می یابد و با افزایش تراوش، حجم ادرار افزایش خواهد یافت. | گزینۀ )4(: گیرنده های دمایی در برخی 

سیاهرگ های بزرگ بدن دیده می شوند.
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س�امانۀ بافت پوشش�ی در گیاهان، سراس�ر اندام های گیاه را می پوش�اند و آن را در برابر عوامل بیماری زا و تخریب گر حفظ می کند. سامانۀ پوششی در برگ ها، ساقه ها و 162261 13
ریشه های جوان، روپوست نام دارد و معمواًل از یک الیه یاخته تشکیل شده است. یاخته های کالنشیمی، معمواًل در زیر روپوست قرار دارند )نه زیر پوست!(. در اندام های هوایی گیاه 
)مانند ساقه و برگ(، الیه ای بدون یاخته به نام پوستک روی سطح بیرونی یاخته های روپوست قرار دارد. پوستک نسبت به آب نفوذناپذیر است؛ زیرا از ترکیبات لیپیدی ساخته شده 
است. در حقیقت، شبکۀ آندوپالسمی صاف یاخته های روپوستی در اندام های هوایی، این ترکیبات را می سازند و آن را به سطحی از روپوست ترشح می کنند که مجاور هواست. دقت 
داشته باشید ژن ساخت آنزیم های تولیدکنندۀ این ترکیبات، در همۀ یاخته های زندۀ گیاهی وجود دارد، اما فقط در یاخته های روپوستی اندام های هوایی گیاه این ژن ها بیان می شود.

گزینۀ )1(: پوس�تک، نس�بت به آب نفوذناپذیر اس�ت، زیرا از ترکیبات لیپیدی س�اخته ش�ده اس�ت. یاخته های روپوس�تی در اندام های هوایی )نه ریش��ه!( 
این ترکیبات را می س�ازند و آن را به س�طحی از روپوس�ت ترش�ح می کنند که مجاور هواس�ت. | گزینۀ )2(: یاخته های نگهبان روزنه، برخالف س�ایر یاخته های روپوست، در 
سبزدیسه های خود به مقدار فراوانی سبزینه دارند. این یاخته ها تنها در اندام های هوایی گیاه وجود داشته و در ریشه دیده نمی شوند. | گزینۀ )4(: بعیض یاخته های روپوستی 
در اندام های هوایی گیاه، به یاخته های نگهبان روزنه، ُکرک و یاخته های ترشحی، تمایز می یابند. تار کشنده در ریشه های جوان، از تمایز یاخته های روپوست ایجاد می شود.

11 گزینۀ )1( می تواند مربوط به پرندۀ دانه خوار یا انسان باشد. انسان معده لوله ای و همچنین چینه دان و سنگدان ندارد. 271
گزینۀ )2(: برای پرنده و انسان صحیح است که گردش خون بسته با مویرگ دارند )در پرنداگن دانه خوار، سنگدان و کبد، مواد خود را وارد روده می کنند(. | 
گزینۀ )3(: منظور انسان یا پرندۀ دانه خوار است که مهره داری هستند که توانایی دفاع اختصاصی دارند. | گزینۀ )4(: در ارتباط با نشخوارکنندگان صحیح است چون غذا 
را به صورت نیمه جویده از مری به دهان برمی گردانند )راستی اینجا استفراغ در انسان قبول نیست! چون سؤال گفته در حالت عادی!(. در نشخوارکنندگان، طبق متن 

کتاب، سیرابی اولین مادۀ تجزیه شونده است. 
12 پروتئین هایی که در غش�ای یاخته، به کربوهیدرات متصل نباش�ند، ممکن اس�ت نقش های بس�یار متفاوتی داشته باش�ند. مثاًل ممکن است گیرندۀ 281

آنتی ژنی باشند. در نتیجه نمی توان گفت هر پروتئین غشا که به کربوهیدرات متصل نیست الزامًا در جابه جایی مواد در عرض غشا مؤثر است.
گزینۀ )1(: پروتئین های مکمل در دفاع غیراختصاصی و پرفورین در دفاع اختصاصی )لنفوسیت T کشنده( و غیراختصاصی )یاختۀ کشنده طبیعی( می توانند با 
ایجاد منفذ در غشا، تراوایی نسبی آن را مختل کنند. | گزینۀ )3(: زنجیره های پلی ساکاریدی بر سطح خارجی غشا قرار دارند در نتیجه می توانند در تماس با کالژن )خارج 
یاخته( برخالف اکتین )داخل یاخته( باشند. اکتین در ایجاد حلقۀ انقباضی تقسیم سیتوپالسم در هر یاختۀ جانوری تقسیم شونده نقش دارد. | گزینۀ )4(: کلسترول همانند 

فسفولیپید و پروتئین در هر دو الیۀ غشا می تواند دیده شود )فقط کربوهیدرات ها هستند که تنها به الیۀ خارجی غشا متصلند(.
14 با توجه به ش�کل 15 فصل 4 کتاب دهم، مجرای لنفی چپ فاقد گره لنفی اس�ت که از پش�ت تیموس و قلب عبور می کند و پس از عبور از پش�ت 291

سیاهرگ ها، از سطح فوقانی به سیاهرگ زیرترقوه ای چپ تخلیه می شود.
گزینۀ )1(: در قلب اول پیام انقباض داریم و س�پس خود انقباض. با آغاز انتش�ار پیام الکتریکی در دو بطن، موج QRS ش�روع به ثبت ش�دن می کند. در 
ش�روع ثبت موج QRS، پیام به طور کامل در دو بطن منتش�ر نمی ش�ود. به مرور زمان ، پیام در کل دو بطن منتش�ر می شود. حدودًا در رأس قسمت R نمودار، پیام کاماًل 
در دو بطن منتش�ر ش�ده اس�ت. | گزینۀ )2(: اس�فنکتر پیلور همانند آپاندیس در سمت راس�ت بدن قرار دارد. اندام لنفی تخریب کنندۀ گویچۀ قرمز یعنی طحال در سمت 
چپ بدن قرار دارد. | گزینۀ )3(: دقت کنیم که عالوه بر سیاهرگ باب، یک انشعاب از آئورت نیز باید به کبد بیاید تا خون روشن را به کبد برساند در نتیجه هر مویرگ 

ناپیوسته در کبد الزامًا بین دو سیاهرگ قرار ندارد.
14 همۀ موارد صحیح می باشند.301

الف غدۀ بناگوشی بزرگ ترین غدۀ بزاقی است که طبق شکل 6 فصل 2 کتاب دهم، جلوی یک ماهیچۀ بزرگ صورت و پشت استخوان متحرک آروارۀ 
ب طحال نوعی اندام غیرگوارش�ی اس�ت که س�یاهرگ آن پیش از تخلیه  تحتانی قرار دارد. همچنین مجرای آن در مجاورت دندان های باالیی به دهان تخلیه می ش�ود. | 
ج طبق ش�کل 15 فصل 2 کتاب درسی زیست شناس�ی 1، خون بخش انتهایی رودۀ باریک و کولون  به س�یاهرگ باب، با س�یاهرگ بخش فوقانی معده یکی می ش�ود. | 
CO2 زیاد و اورۀ کم خود  د منظور سیاهرگ کلیۀ سمت چپ می باشد که  باالرو توس�ط یک س�یاهرگ مش�ترک جمع آوری می شود و به سیاهرگ باب تخلیه می شود. | 

را با عبور از روی آئورت، به بزرگ سیاهرگ زیرین منتقل می کند )شل 10 فصل 5 دهم(.
12 صفرا ممکن است در کیسۀ صفرا رسوب کند. کیسۀ صفرا همانند کولون باالرو در سمت راست بدن قرار دارد.311

گزینۀ )1(: صفرا، در کبد تولید می شود. توجه داشته باشید که کبد توانایی تولید آنزیم های گوارشی را ندارد. | گزینۀ )3(: پانکراس با کیسه صفرا مجرای 
مش�ترکی را ایجاد می کند. توجه داش�ته باش�ید که پانکراس عالوه بر ترشح هورمون های انسولین و گلوکاگون در صورت آلوده شدن به ویروس، می تواند اینترفرون نوع 1 
نیز ترشح کند. | گزینۀ )4(: صفرا، به دوازدهه )بخش ابتدایی رودۀ باریک( وارد می شود. دقت کنید که در پرزها می توان یاختۀ پوششی دارای ریزپرز و یاختۀ ترشح کنندۀ 

مادۀ مخاطی را مشاهده کرد. عالوه بر آن پرز دارای یاخته های پیوندی نیز می باشد که قطعًا فاقد ریزپرز هستند.
11 لوله های مالپیگی در حرشات، اوریک اسید را وارد روده می کنند. نفریدی لوله ای است که دارای منفذی به بیرون است و در بی مهرگان می تواند دیده 321

شود در حالی که لوله های مالپیگی ویژۀ حرشات بوده که فقط این جانوران تنفس نایدیسی با لوله های اختصاصی و بن بست برای رساندن گازهای تنفسی به یاخته ها دارند.
 گزینۀ )2(: نفریدی، برای دفع، تنظیم اس�مزی و یا هر دو کاربرد دارد. غدد راس�ت روده ای دفع کنندۀ س�دیم کلرید، در ماهیان غرضویف دیده می ش�ود. 
سامانۀ گردش آب، فقط در اسفنج دیده می شود در حالی که نفریدی در انواعی از بی مهرگان می تواند دیده شود. | گزینۀ )3(: برخی خزندگان و پرندگان دریایی و بیابانی، 
در نزدیکی چشم یا زبان خود دارای غدد نمکی هستند. از طرفی مثانه با قدرت بازجذب آب در دوزیستان دیده می شود. دقت کنید که وجود کیسه های هوادار در اطراف 
ش�ش ها از ویژگی های پرندگان اس�ت. | گزینۀ )4(: قس�مت اول در مورد ماهیان ساکن آب شیرین صحیح است ولی قسمت دوم در مورد پرندگان و خزندگان می باشد. در 

حالی که قسمت آخر ویژگی ماهیان غضروفی ساکن آب شور را معرفی می کند.
11 در بین عبارات فوق، فقط مورد )الف( صحیح است. هورمون گاسترین همانند هورمون سکرتین پس از ورود به مویرگ ها به سیاهرگ ها وارد می شود 331

و همان طور که می دانیم، خون سیاهرگی لولۀ گوارش ابتدا توسط سیاهرگ باب از کبد عبور می نماید )درستی الف(.
ج یاخته های ترشح کنندۀ سکرتین و گاسترین،  ب هم هورمون سکرتین و هم هورمون گاسترین، از یاخته هایی در مجاورت پیلور ترشح می شوند. | 
د هورمون گاسترین، از طریق تحریک ترشح پپس�ینوژن و هورمون سکرتین، از طریق  از یاخته های درون ریز پراکنده ای ترش�ح می ش�وند که تش�کیل غده نمی دهند. | 

قلیایی کردن فضای رودۀ باریک و فراهم کردن محیط برای فعالیت پروتئازهای لوزالمعده، در گوارش پروتئین ها مؤثر می باشند.
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11 ب�ه دنب�ال افزای�ش ترش�ح اپی نفرین و نوراپی نفرین از بخش مرکزی فوق کلیه، انیژک ها گش�اد می ش�وند در نتیجه هوای مرده و ب�ه دنبال آن هوای 341
جاری، ظرفیت حیاتی و ظرفیت تام شش ها همگی افزایش می یابند.

گزینۀ )2(: هورمون ه�ای اپی نفری�ن و نوراپی نفری�ن انیژک ه��ا را گش�اد می کنن�د. نایژک ه�ا در بخ�ش ه�ادی همانن�د مبادل�ه ای دی�ده می ش�وند. | 
 گزینۀ )3(: مخ�اط م�ژک دار در ط�ول نای�ژک مبادل�ه ای ب�ه پایان می رس�د در نتیجه این نایژک در بخش�ی از خ�ود دارای مژک اس�ت. همچنین درون نای�ژک مبادله ای، 
 تب�ادل گازه�ا نمی توان�د انج�ام ش�ود چ�ون بای�د از آن مجرا، ه�وا وارد حبابک ها ش�ود و در آن قس�مت که م�ژک وجود ندارد، تب�ادل گاز تنفس�ی با خون انجام ش�ود. | 

گزینۀ )4(: نایژه های اصلی، حلقۀ غضروفی کامل دارند که به طور کامل درون شش ها نیستند.

موارد )الف( و )د( صحیح هستند، منظور از صورت سؤال، دم عادی و دم عمیق می باشد که هوای مردۀ آن ها وارد بخش مبادله ای نمی شود.351 12
الف درس�ت اس�ت. ه�ر دو نوع حجم تنفس�ی، پس از مس�طح ش�دن ماهیچ�ۀ دیافراگم که در تنف�س آرام و طبیع�ی مهم ترین نق�ش را دارد، به بدن 
ج نادرس�ت اس�ت. بازدم عمیق می تواند بدون اینکه دم عمیق انجام ش�ده باشد،  ب نادرس�ت اس�ت. در رابطه با دم عمیق نادرس�ت اس�ت. |   وارد می ش�وند. | 

د درست است. در هر دو مورد، حجم شش ها افزایش می یابد و به دلیل افزایش حجم قفسۀ سینه، فاصلۀ نخاع از جناغ سینه افزایش می یابد. روی دهد. | 
هر دو دسته تار بین دیوارۀ دو بطن، پس از رسیدن به پایین ترین قسمت قلب، به طرف باال می روند و تا زیر الیه پیوندی عایق بین دهلیزها و بطن ها ادامه می یابند.361 13

گزینۀ )1(: دقت کنید که ش�بکه هادی قلب ش�امل یاخته های ماهیچه ای با صفحات ارتباطی درهم اس�ت در حالی که در س�یناپس بین نورون ها، همواره 
یاختۀ پیش سیناپس�ی یک یاختۀ عصبی اس�ت که توانایی ترش�ح ناقل عصبی را دارد. در حقیقت در محل س�یناپس دو یاخته به هم وصل نیس�تند ولی در قلب، یاخته های 
ماهیچه ای با هم ارتباط مستقیم دارند. | گزینۀ )2(: گره اول و دوم هر دو در دیوارۀ پشتی دهلیز راست قرار دارند. دهلیز راست در ارتباط با دریچه سینی ششی نیست. | 

گزینۀ )4(: دقت کنید که دسته  تارهای بطنی در دیوارۀ بین دو بطن انشعاباتی به درون دیوارۀ بطن ها نمی دهند.

11 دقت کنید! دنده ها اندامی اس�تخوانی هس�تند پس دارای مغز اس��تخوان نیز هستند. در مغز اس�تخوان، گویچه های سفید همانند لنفوسیت ها تولید 371
می شوند در نتیجه همۀ دنده ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در دفاع از هر اندام بدن از جمله کلیه ها با تولید یاخته های ایمنی نقش دارند.

گزینۀ )2(: برنامه های کاهش وزن س�ریع، س�بب کاهش چربی اطراف کلیه، افتادگی کلیه و تاخوردگی میزنای می ش�ود. در نتیجه ادرار به درس�تی تخلیه 
 نمی ش�ود و با افزایش فش�ار درون نفرون ها، نارس�ایی کلیه ها در نهایت ایجاد می ش�ود. | گزینۀ )3(: طبق ش�کل 10 فصل 5 کتاب درس�ی زیست شناس�ی 1، س�رخرگ 
 کلیوی چپ کوتاه تر از س�یاهرگ کلیوی چپ اس�ت. همچنین سرخرگ کلیوی چپ برخالف سیاهرگ کلیوی چپ، خون روشن دارد اما مواد دفعی نیتروژن دار آن بیشتر از 
س�یاهرگ کلیوی اس�ت. | گزینۀ )4(: طبق شکل 3 فصل 5 کتاب درس�ی زیست شناسی 1، بخش قشری و مرکزی هر دو می توانند در مجاورت لگنچه )بخش قیف مانند( 

دیده شوند )در باال و پایین لگنچه، بخش قشری قابل مشاهده است(.
13 دقت کنید! گیرندۀ دمایی )ارسال پیام به هیپوتاالموس( فقط در برخی سیاهرگ های بزرگ بدن دیده می شود.381

گزینۀ )1(: دیاپدز در مویرگ ها دیده می ش�ود. مویرگ ها فقط ش�امل بافت پوشش�ی سنگ فرشی و غشای پایه هستند در نتیجه یاختۀ دوکی شکل ندارند. | 
گزینۀ )2(: ائوزینوفیل هس�تۀ دوقس�متی دمبلی دارد. دقت کنید که ائوزینوفیل علیه انگل های بزریگ مانند کرم های انگل که قابل فاگوس�یتوز نیس�تند وارد عمل می شود. 
مثاًل عامل ماالریا یک انگل تک یاخته ای اس�ت و قابل فاگوس�یتوز اس�ت. | گزینۀ )4(: بازوفیل ها، هپاریِن ضد انعقاِد خون ترش�ح می کنند که سبب اختالل در تکمیل کار 

پالکت ها برای ایجاد لخته می شود.
منظور، فرایند ابزجذب و ترشح می باشد. این دو فرایند همواره به کمک یاخته های پوششی انجام می شوند.391 11

گزینۀ )2(: بازجذب و ترش�ح، می توانند بدون صرف انرژی و مصرف ATP نیز انجام ش�وند. | گزینۀ )3(: دقت کنید، بازجذب و ترش�ح می تواند توس�ط 
مجرای جمع کنندۀ ادرار نیز انجام شود. | گزینۀ )4(: این مورد در رابطه با ترشح فقط صحیح می باشد.

CO2 حاصل از متابولیس�م بافت، وارد خون ش�ده تا قسمتی از آن، به هموگلوبین متصل شود. 401 CO2 می باش�د که در مجاورت بافت ها،  13 منظور گاز 
، سبب گشاد شدن سرخرگ های کوچک می شود( .  CO2 ضمن این عمل، در مجاورت بافت ها، اکسیژن از هموگلوبین جدا می شود تا وارد بافت شود )زیادی 

گزینۀ )1(: هموگلوبین، پروتئینی در خون اس�ت که مس�ئول انتقال مقداری کربن دی اکس�ید و بیش�ترین مقدار اکسیژن خون می باشد )دقت کنید که جایاگه 
CO2 واکنش می دهد، یعنی به آن متصل  CO2 به  همولگوبین متفاوت می باشد (. | گزینۀ )2(: هموگلوبین )پروتئین غیرآنزیمی( به صورت برگشت پذیر با  O2 و  اتصال 
ش�ده و به آس�انی از آن جدا می ش�ود )آنزیم ها انرژی فعال س��ازی واکنش ها را کم می کنند(. | گزینۀ )4(: در مجاورت شش ها، بیشتر کربن دی اکسید خون، از یون 

بیکربنات جدا شده و وارد جو می شود.
12 موارد )ج( و )د( صحیح هستند.411

الف نادرس�ت اس�ت. طبق ش�کل 10 فصل 5 کتاب درس�ی زیست شناسی 1، س�رخرگ کلیوی چپ از سرخرگ کلیوی راس�ت کوتاه تر است و از پشت 
ب نادرس�ت اس�ت. کپس�ول بومن، قطورترین و بخش هایی از هنله، نازک ترین قسمت نفرون هس�تند ولی کپسول بومن فقط در  بزرگ س�یاهرگ زیرین رد نمی ش�ود. | 
د درست است. منظور مغز استخوان است که برای هورمون  ج درس�ت است. منظور تیموس اس�ت که هورمون تیموسین می سازد. |  فرایند تراوش مؤثر اس�ت. | 

اریتروپویتین گیرنده دارد. در مغز قرمز استخوان گویچه های قرمز از حالت هسته دار به بی هسته تبدیل می شوند.
منظور از س�ه نوع رگ، س�رخرگ ها، مویرگ ها و س�یاهرگ های خونی می باش�د که سیاهرگ ها و سرخرگ ها با ساختار پایه ای مش�ابه، حاوی سه الیۀ اصلی هستند 421 11

و در الیۀ میانی خود ماهیچۀ صاف و رش�ته های کشس�ان )االس��تیک( زیادی وجود دارد )در واقع این موارد در همۀ این رگ ها بس��یارند اما مقدار آن ها در س��رخرگ ها از 
سیاهرگ های هم اندازه بیشتر است(. 

گزینۀ )2(: همۀ رگ ها حاوی بافت پوششی و غشای پایه هستند ولی فقط برخی مویرگ ها، در ابتدای خود بنداره دارند )برای درست بودن این گزینه، 
باید در برخی س��رخرگ ها و برخی س��یاهرگ ها هم بنداره می دیدیم(. | گزینۀ )3(: نبض در رسخرگ ها دیده می ش�ود ولی تلمبه ماهیچه ای در جریان خون س�یاهرگ ها مؤثر 
است. یاخته های ماهیچه ای صاف در هدایت جریان خون در سرخرگ ها نقش دارند. | گزینۀ )4(: فضای داخلی وسیع، ویژۀ سیاهرگ ها است ولی دریچه های النه  کبوتری 

در طول سیاهرگ ها وجود دارند )نه در ابتدای آن ها!(.
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موارد )ب( و )د( نادرست هستند. 164431 12
الف درس�ت اس�ت. منظور مسیر آپوپالسیت اس�ت که به دلیل وجود نوار کاسپاری در درون پوست به بن بست می خورد )فقط در مسیر آپوپالستی، مواد از 
ج درست است. طبق شکل قانون مونش این عبارت صحیح است. |  ب نادرست است. تعرق، در هنگام رطوبت زیاد محیط کم می شود. |   سیتوپالسم عبور نمی کنند(. | 

د نادرست است. روزنه های آبی مورد نظر این عبارت است که همواره باز هستند. 
14 جای�گاه فع�ال، ویژۀ آنزیم هاس�ت، آنزیم ه�ای درون یاخته ای لوزالمعده مانند دنابس�پاراز یا رنابس�پارازها درون لوزالمعده ب�ه پیش مادۀ خود متصل 441

می ش�وند. این آنزیم ها به بیرون یاخته اگزوس�یتوز نمی ش�وند. دقت کنید که آنزیم های گوارشی برون یاخته ای لوزالمعده، در خود لوزالمعده فعالیتی ندارند و به پیش ماده 
متصل نمی شوند.

CO2 با آب می ش�ود. این آنزیم همچنین  گزینۀ )1(: آنزیم کربنیک انیدراز، درون گویچۀ قرمز توانایی حمل گازهای تنفس�ی را ندارد بلکه س�بب ترکیب 
توانایی اتصال به آهن را نیز ندارد. | گزینه های )2( و )3(: آنزیم لیزوزیم موجود در مادۀ مخاطی را در نظر بگیرید که در هیدرولیز مادۀ غذایی نقش ندارد و توسط یاخته های 

پوششی سطحی و یاخته های ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی در معده تولید و ترشح می شود. این آنزیم سبب مرگ باکتری ها می شود.
11 با توجه به فعالیت کتاب درسی شکل )1( ساقۀ یک گیاه دولپه و شکل )2( ساقۀ یک گیاه تک لپه می باشد. برای شکل )1(، موارد )ب( و )د( و برای 451

شکل )2(، موارد )الف( و )ب( صدق می کنند.
الف ریش�ه افش�ان و منشعب، در گیاهان تک لپه قابل مشاهده است. گیاهان تک لپه می توانند چندساله باشند مانند زنبق )نوعی گیاه علفی چندساله که 
ب گیاهانی که رویش روزمینی دارند، لپه)های( رویانش�ان از خاک بیرون آمده و به مدت کوتاهی فتوسنتز  دارای زمین س��اقه اس��ت که در خاک باقی می ماند(. | 
 می کند. توجه کنیم اکثر گیاهانی که رویش روزمینی دارند، دولپه اند مثل لوبیا ولی در این میان گیاهان تک لپه ای که رویش روزمینی دارند نیز دیده می ش�ود مثل پیاز. | 
ج یاخته های پارانش�یم ریش�ه، در تک لپه ها و دولپه ها فاقد توانایی فتوس�نتز هس�تند. چون خب جایی که نور نرس�ه امکان فتوس�نتز نیس�ت! )هر یاختۀ پارانشیمی لزوماً 
د طبق فعالیت صفحه 91 زیست شناسی دهم، در ریشۀ گیاه دولپه یاخته های آوند چوبی که در مرکز واقع اند قطر و ضخامت بیشتری دارند. فتوس��نتزکننده نیس��ت!(. | 

14 مرکز انعکاس هایی مانند بلع، عطسه و سرفه بصل النخاع است. در دهان، حلق و ابتدای مری، ماهیچه های اسکلتی وجود دارند که اعصاب پیکری 461
به آن ها عصب رسانی می کنند.

گزینۀ )1(: کبد به ذخیرۂ آهن و برخی ویتامین های حاصل از جذب می پردازد )نه تولید آن ها(. | گزینۀ )2(: مرحلۀ خاموش�ی نس�بی بین وعده های غذایی 
دیده می شود )نه بین هر لقمه ای که بلعیده می شود!!!(. | گزینۀ )3(: شبکۀ یاخته های عصبی لولۀ گوارش از مری آغاز می شود و بر روی غدد بزاقی دهان، تأثیرگذار نیست.

با توجه به س�ؤال، اگر مرحلۀ اس�تراحت عمومی، مرحلۀ اول چرخۀ قلبی باش�د، پس مرحلۀ انقباض یا سیس�تول بطنی، آخرین مرحله به حس�اب می آید. در این 471 13
مرحله باز شدن دریچه های سینی و ثبت موج T رخ می دهد )نه عوامل اشاره شده(.

گزینۀ )1(: حداکثر مقدار خون درون بطن ها که بزرگ ترین حفرات قلبی هس�تند، در آخر مرحلۂ انقباض دهلیزها می باش�د. از طرفی حجم ضربه ای در اثر 
خ�ون خ�ارج ش�ده از قلب در مرحلۀ انقباض بطن ها اس�ت. | گزینۀ )2(: خروج پیام الکتریکی بطن ها، در مرحلۀ انقباض بطن ه�ا و هم زمان با ثبت موج T رخ می دهد ولی 
فعالیت گره پیشاهنگ )ضربان ساز(، در آخر مرحلۀ استراحت عمومی انجام شده و سبب ثبت موج P می شود. | گزینۀ )4(: شروع استراحت دهلیزها )حفرات باالیی( در 

ابتدای انقباض بطن ها رخ می دهد ولی صدای دوم قلب که واضح و کوتاه است در ابتدای استراحت عمومی می باشد.
13 هر دو نوع حرکت لولۀ گوارش در تجزیه مولکول های زیستی مؤثرند.481

گزینۀ )1(: مواد نیتروژن دار پروتئین ها و نوکلئیک اس�یدها هس�تند که در رودۀ باریک و پس از عبور از پیلور به حداکثر گوارش می رس�ند. | گزینۀ )2(: در 
معده که محیط اسیدی دارد، شروع گوارش پروتئین ها صورت می گیرد که متنوع ترین مولکول های زیستی هستند. | گزینۀ )4(: گاسترین در گوارش پروتئین ها مؤثر است 

N ایجاد شده اند. O H C- - - که این مولکول ها از چهار نوع عنصر 
12 بین پیش معده و رودۀ ملخ، معده مشاهده می شود اما ادامۀ گوارش مکانیکی، پس از عمل آرواره ها، در پیش معدۀ دندانه دار صورت می گیرد.491

 حف�رۀ گوارش�ی در هی�در گ�وارش برون یاخته ای را انج�ام می دهد. این حفره، فقط یک س�وراخ برای ورود و خروج م�واد دارد، در نتیجه دارای جریان دوطرفۀ مواد اس�ت 
 )رد گزین�ۀ )1((. در زی�ر مع�ده و س�نگدان پرن�دۀ دانه خ�وار مانند گنجش�ک، کبد مش�اهده می ش�ود ک�ه از طری�ق مجرایی ب�ه رودۀ باری�ک راه دارد )رد گزین�ۀ )3((. 
در نشخوارکنندگانی همچون گوسفند، از مری و سیرابی، سه بار غذا عبور می کند. مری مواد خود را فقط به سیرابی وارد می کند و سیرابی نیز در بین بخش های معده، فقط 

با نگاری در ارتباط مستقیم می باشد.
تنها عبارت )ج( درست است.501 11

الف نادرس�ت اس�ت. میکوری�زا ن�ام دیگر قارچ ریش�ه ای اس�ت )نه باکت��ری( ولی اگر حواس�تان به این نب�ود باید می دانس�تید که باکت�ری، ذخیرۀ 
ب نادرس�ت اس�ت. ریزوبیوم یکی از انواع باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن اس�ت که با ریش�ۀ گیاه س�ویا که یکی از گیاهان تیرۀ پروانه واران است،  گلیکوژن ندارد. | 
ج درست است. سیانوباکتری ها، نوعی از باکتری های فتوسنتزکننده  N2 را به آمونیوم تبدیل می کنند )نه نیترات(. |  همزیستی دارد. باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن، 
د نادرس�ت اس�ت. باکتری های آمونیاک ساز با اس�تفاده از مواد آلی خاک به تولید آمونیوم  هس�تند که با آزوال همزیس�تی دارند و به تثبیت نیتروژن هم می پردازند. | 

N2 ندارند.  می پردازند و تأثیری روی مقدار 
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فقط مورد )ج( صحیح است. غدد پیازی میزراهی، ترشحات روان کننده به میزراه اضافه می کنند، 11 11
غدد پیازی میزراهی با توجه به شکل، قبل از هر دو برآمدگی میزراه قرار دارند )به شل دقت کنید(. 

الف مج�اری زامه ب�ر، همیش�ه دارای زامه های متحرک هس�تند. این مج�اری از درون و 
 ی�ا زی�ر وزیکول س�مینال عب�ور منی کنند بلکه ب�ا توجه به ش�کل، هرکدام با عب�ور از کن�ار و ابالی یک غدۀ 
ب پروس�تات یک عدد غده اس�ت که دو  وزیکول س�مینال، ترش�حات قندی آن ها را دریافت می کنند. | 
 مجرای زامه بر در آن به میزراه متصل می ش�وند، پس واژۀ غدد، در مورد پروس�تات نادرس�ت می باش�د. | 
د لوله زامه ساز در بیضه قرار دارد و جزء اندام های ضمیمه نمی باشد )همیشه به متن سؤال دقت کنید 

مخصوصاً در گزینه های آخر!(.

12 دس�تگاه عصب�ی محیط�ی دارای بخش ه�ای حرکت�ی پیک�ری و خودمخت�ار اس�ت. بخ�ش خودمخت��ار آن هم��واره به ط�ور ناخ�ودآگاه فعالیت های 21
 حیات�ی ب�دن و ماهیچ�ۀ ص�اف، قلب�ی و غدد را تنظی�م می کند که ش�امل غدد موج�ود در حلق و ده�ان و ابتدای مری نیز می ش�ود )در ای��ن نواح��ی، ماهیچه ها از نوع 

اسلکتی و تحت کنترل اعصاب پیکری می باشند اما غده ها، همانند سایر غده های بدن، گوش به فرمان اعصاب خودمختار هستند(.

گزینۀ )1(: فعالی�ت ماهیچه ه�ای اس�کلتی ب�ه صورت ارادی و انع�کاس غیر ارادی تحت کنترل اعصاب پیکری اس�ت نه خودمخت�ار! | گزینۀ )3(: اعصاب 
خودمختار  هم �یش��ه فعال هس�تند )نه در اغلب موارد!(. | گزینۀ )4(: تنظیم ترش�ح اشک و بزاق از کارهای دستگاه عصبی محیطی نیست و توسط پل مغزی کنترل می شود )غدد اشکی 

تحت کنترل اعصاب خودمختار هستند ولی تنظیم ترشح آن توسط پل مغزی در دستاگه عصبی مرکزی صورت می گیرد(.

13 این فرایند مربوط به رویش روزمینی برخی دانه هاست که ابتدا رشد ساقۀ آن ها سبب خروج لپه ها از خاک و سبز شدن آن ها می شود. سپس از باالی 31
لپه، برگ های جدید ایجاد می شود و در نهایت لپه  )ها( خشک می شوند. در این فرایند تا هنگامی که لپه  )ها( در خاک هستند، بخش باالی لپه وجود ندارد. 

گزینۀ )1(: در گیاهان، گامت ها طی تقس�یم میتوز تولید می ش�وند ولی جدا ش��دن کروموزوم های همتا و الل های هر صفت حین تقس�یم، مخصوص آانفاز 
 می��وز 1 می باش�د. | گزینۀ )2(: میت��وز باع�ث تولی�د دان�ۀ گ�ردۀ رس�یده از گ�ردۀ نارس می ش�ود که این عمل درون کیس�ۀ گ�رده و قب�ل از گرده افش�انی رخ می دهد. | 

گزینۀ )4(: برای تولید میوۀ بی دانه از مواد شیمیایی مثل اکسین یا جیبرلین استفاده می کنیم که مانع لقاح و تمایز تخمک به دانه شود )نه اینکه تخمک ها را جدا کنیم(.

30+ میلی ولت تا صفر میلی ولت )نقطۀ )4((، اختالف پتانسیل الکتریکی دو سوی غشای 41 70- میلی ولت تا صفر میلی ولت )نقطۀ )2(( و  در فاصلۀ بین پتانسیل  11
نورون در حال کاهش است. توجه کنیم کمترین اختالف پتانسیل دو سوی غشای نوررن صفر میلی ولت است.

گزینۀ )2(: می دانی�م در پای�ان پتانس�یل عم�ل )نقط��ۀ )5(( فعالی�ت پمپ س�دیم پتاس�یم افزایش می یاب�د ولی دقت کنی�م این افزایش فعالیت س�بب 
بازگش�ت غلظت یون های دو س�مت غش�ا به حالت آرامش اس�ت و برقراری پتانس�یل آرامش ناش�ی از انتهای بخش نزولی پتانس�یل عمل در پی بس��ته ش��دن کانال های 
دریچه دار پتاس��یمی اس�ت. | گزینۀ )3(: در نقطۀ )3( دریچۀ کانال های س�دیمی و در نقطۀ )5( دریچۀ کانال های پتاس�یمی بس�ته می ش�ود. دریچۀ کانال های سدیمی در 
س�مت بیرونی غش�ا و دریچۀ کانال های پتاس�یمی در س�مت درونی غشا قرار دارد. به منظور بسته ش�دن کانال های س�دیمی در نقطۀ )3( دریچۀ این کانال ها از بیرون به 
 س�مت غش�ای یاخته حرکت می کند؛ به منظور بس�ته ش�دن کانال های پتاس�یمی در نقطۀ )5( دریچۀ این کانال ها از سیتوپالسم، به سمت غش�ای یاخته حرکت می کند! | 
گزینۀ )4(: می دانیم تعداد کانال های نش�تی پتاس�یمی نس�بت به س�دیمی در واحد سطح غشا بیشتر اس�ت و همین باعث می شود در هنگام پتانس�یل آرامش نفوذپذیری 
غش�ای نورون به یون پتاس�یم نس�بت به سدیم بیشتر باشد. توجه کنیم در بخش صعودی پتانس�یل عمل )نقطۀ )2(( به علت باز بودن کانال های دریچه دار سدیمی، غشا 

نفوذپذیری بیشتری برای یون سدیم دارد.
12 حتمًا باید دقت کنید که گیاه گل دار مورد نظر )زنبق( فاقد س�انتریول می باش�د و عبارت )ج( اصاًل رخ نمی دهد. از طرفی این یاختۀ پارانش�یمی در 51

ساقه است و قدرت میوز و جدا کردن الل ها )کروموزوم های همتا( را نیز ندارد )رد د( )چون میوز در قسمت های لگ صورت می گیرد (. در چرخۀ یاخته ای حاوی میتوز، 

اول اینترفاز و بعد تقسیم میتوز را داریم که به ترتیب در مرحلۀ S اینترفاز، همانندسازی مادۀ وراثیت و دو برابر شدن تعداد کروماتیدهای یاخته صورت گرفته است )ب(.
س�پس در متافاز حداکثر فش�ردگی رخ داده اس�ت )الف( ولی باز هم دقت کنید که س�ؤال فقط مرحلۀ تقسیم را خواسته اس�ت و عبارت )ب( که در اینترفاز رخ می دهد را 

نباید حساب کنید.
12 بزرگ ترین یاخته های غدد معده، یاخته های حاشیه ای  هستند که HCl و فاکتور داخلی معده را ترشح می کنند. افزایش فعالیت ترشحی این یاخته ها 61

می تواند س�بب افزایش غلظت یون هیدروژن در ش�یرۀ معده و همچنین کاهش غلظت یون هیدروژن در خوناب ش�ود. چون یاخته های حاش�یه ای یون های هیدروژن را با 
دریافت از خوناب به فضای درون معده ترشح می کنند.

گزینۀ )1(:  هورمون کاهندۀ یون های سدیم ادرار، آلدوسرتون می باشد و سبب افزایش فشار خون شده و بدین ترتیب گیرنده های مکانیکی حساس به فشار 
T3 سبب افزایش سوخت وساز یاخته ها شده و بدین ترتیب نیاز های تغذیه ای تنفسی یاخته ها افزایش می یابد و برای  خون تحریک می شوند. | گزینۀ )3(: افزایش هورمون 
تأمین آن قلب با آهنگ بیشتری خون را پمپ می کند و در نتیجه فاصلۀ بین شنیده شدن صدای اول و دوم قلب کاهش می یابد. | گزینۀ )4(: برون شامه )کوریون( جنین 
هورمون HCG را ترش�ح می کند. این هورمون با ورود به بدن مادر و حفظ جس�م زرد، برای مدتی س�بب عدم کاهش غلظت هورمون پروژس�ترون در انتهای دورۀ جنسی 
می شود و بدین ترتیب طی بازخورد منفی ترشح هورمون LH و FSH از هیپوفیز پیشین زیاد نمی شود. به دنبال این عمل میزان سوخت و ساز یاخته های پوششی ترشح کننده 

هورمون های محرک جنسی کاهش می یابد. 
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موارد )ب( و )ج( صحیح می باشند.16671 11
الف نادرست است. فقط در جیرجیرک، گیرندۀ شنوایی در محفظۀ پشت پردۀ صماخ قرار دارد. در انسان، گیرندۀ شنوایی در گوش درونی قرار دارد و 
ب درس�ت اس�ت. هم در انسان و هم در جیرجیرک، پردۀ صماخ سطح صاف دارد و در جلوی یک محفظۀ پرهوا  با لرزش مایع درون بخش حلزونی تحریک می ش�ود. | 
ج درست است. پردۀ صماخ به تعداد دو عدد در انسان و جیرجیرک وجود دارد و در هر دو جانور،  قرار دارد. این محفظۀ هوادار، در انسان همان گوش میانی است. | 
د نادرست است. پردۀ صماخ انسان، در اسکلت محوری که محافظ مغز )در جمجمه است( است، قرار دارد ولی در  با امواج صوتی به طور مستقیم مرتعش می شوند. | 

جیرجیرک در محل اتصال بندهای پاهای جلویی قرار گرفته است ولی در اسکلت بیرونی محافظ جاندار قرار ندارد. 
منظور قسمت اول گزینۀ )3(، گربه ها هستند. همان طور که می دانیم گربه ها جزء پستانداران می باشند. در پستانداران مثل گربه، بطن ها به طور کامل از یکدیگر 81 13

جدا شده اند و این مورد حفظ فشار خون در سامانۀ گردشی را تسهیل می کند. 
گزینۀ )1(: زنبورها از فرومون برای هشدار خطر حضور شکارچی استفاده می کنند. طبق شکل کتاب  درسی در فصل 1 زیست یازدهم، می توان متوجه  شد 
بلندترین رش�تۀ عصبی، در پاهای عقیب مس�تقر ش�ده است )نه شاخک ها!(. | گزینۀ )2(: مارها از فرومون برای جفت یابی استفاده می کنند. به قید همواره در صورت سؤال 
دقت داش�ته  باش�ید. فقط برخی مارها مانند مارهای زنگی گیرنده های فروس�رخ دارند )نه همۀ مارها!(. | گزینۀ )4(: منظور این گزینه، جانوران دارای لقاح خارجی اس�ت 
)فصل 7 زیست یازدهم(. دقت کنید که در بین جانوران دارای لقاح خارجی، جانوران بی مهره نیز مشاهده می شود. این جانوران سخت ترین بافت پیوندی را دارا نیستند. 

استخوان سخت ترین بافت پیوندی می باشد.
14 اگر ژنوتیپ یاخته اندوخته دار دانه رس�یدۀ گیاهی علفی AAa باش�د یعنی تخم زا A، زامه a و رویان Aa بوده اس�ت. پس یاخته های کالهک ریش�ۀ 91

چنین گیاهی نیز همانند رویان ژنوتیپ Aa دارد، پس امکان ندارد به صورت خالص در این صفت باشند.
گزینۀ )1(: اگر ژنوتیپ یاخته اندوخته دار دانه رسیدۀ گیاهی علفیAaaRWW باشد، این گیاه تک لپه است چون آندوسپرم تریپلوئید است پس در ساقه 
خود پوست مشخصی ندارد. این گزینه به دلیل کلمۀ امکان ندارد نادرست است. | گزینۀ )2(: اگر ژنوتیپ یاخته اندوخته دار دانه رسیده گیاهی علفی AaRR باشد یعنی 
آندوسپرم ها، جذب لپه ها شده اند و لپه ها وظیفۀ ذخیره و انتقال مواد غذایی را بر عهده دارند. می دانید که لپه ها قطعًا جزء رویان هستند. این گزینه به دلیل کلمۀ امکان 
ندارد نادرس�ت اس�ت. | گزینۀ )3(: اگر ژنوتیپ یاخته اندوخته دار دانۀ رس�یدۀ گیاهی علفی، در هر جایگاه ژنی، هگزاپلوئید باش�د، آنگاه لپه و س�ایر قس�مت ها، ترتاپلوئید 

هس�تند و آنگاه یاخته زایش�ی والد نر دیپلوئید بوده اس�ت که با لقاح، یاخته تتراپلوئید تشکیل داده اس�ت. پس این مورد امکان دارد. استفاده از کلمه امکان ندارد موجب 
نادرستی این گزینه شده است. 

14 همۀ موارد صحیح می باشند. منظور بافت اپرانشیم آندوسپرم است. 101
ب این بافت تریپلوئید اس�ت و ه�ر کروموزوم دارای دو  الف در م�ورد پارانش�یم ه�وادار گیاه�ان آبزی با فضای بین یاخته ای پرهوا صحیح اس�ت. | 
ج پارانشیم به همراه فیرب که نوعی یاختۀ بافت اسکلرانشیم است در سامانۀ بافت  کروموزوم همتای دیگر برای جهش مضاعف ش�دگی می باش�د )فصل 4 دوازدهم(. | 
د کامبیوم چوب پنبه ساز در گیاهان دولپه ای به  سمت داخل خود، بافت اپرانشیم و به سمت خارج یاخته هایی می سازد که به  تدریج دیوارۀ آن ها  آوندی وجود دارد. | 

چوب پنبه ای می شوند )حتماً به یاد دارید که اکمبیوم، بافت مریستم با یاخته های به هم فشرده و هستۀ درشت مرکزی دارد(.
12 فقط گزینۀ )2( صحیح است و بقیه نادرست می باشند. 111

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. یاخته ه�ای دربرگیرندۀ کیس�ۀ رویانی دیپلوئید بوده و دو مجموع�ه کروموزومی دارند؛ همچنین یاختۀ دوهس�ته ای یاخته ای 
 با توانایی ش�رکت در لقاح اس�ت که دارای دو مجموعۀ کروموزومی اس�ت )تعبیر: هر یاختۀ کیس��ۀ رویانی با توانایی ش��رکت در لقاح: یاختۀ دوهس��ته ای و یاختۀ تخم زا!(. | 
گزینۀ )2(: درس�ت  اس�ت. از آنج�ا ک�ه ط�ی می�وز یاختۀ 2n کیس�ۀ گ�رده، چهار یاختۀ زیس�تای هم اندازه حاصل می ش�ود پ�س اندازۀ هری�ک تقریبًا یک چه�ارم یاختۀ 
م�ادری اس�ت؛ ول�ی میوز یاختۀ 2n بافت خورش با تقس�یم نامس�اوی سیتوپالس�م همراه اس�ت و یاخت�ۀ بزرگ تر که تقریب�ًا هم اندازه یاختۀ مادری اس�ت، یاختۀ زیس�تا 
خواه�د ب�ود و س�ه یاخت�ۀ دیگر از بین خواهند رفت. | گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. در گردۀ رس�یده، یاختۀ رویش�ی برخالف یاختۀ زایش�ی تقس�یم نمی ش�ود ولی هر دو 
یاخت�ۀ ف�وق رش�د دارن�د، یاختۀ رویش�ی ب�ا افزایش حج�م و ایجاد لولۀ گ�رده و یاختۀ زایش�ی با میتوز و عب�ور از نقطۀ وارس�ی دوم رش�د می کند. | گزینۀ )4(: نادرس�ت 
 اس�ت. ممک�ن اس�ت در تخمدان چندین تخمک تش�کیل ش�ود و چندین دانۀ گرده ب�ر روی کاللۀ گیاه قرار گیرد. وج�ود چندین دانه در یک قاچ از پرتقال نش�ان دهندۀ 

همین موضوع است!
11 کلید حل سؤال توجه به این نکته است:در کنکور سراسری هر وقت سخن از »هر فرد« به میان میاد، باید هم افراد سالم و هم افراد غیرسالم رو در 121

نظر بگیری! همین تلۀ تستی در آزمون سراسری 95 مورد سؤال قرار گرفت! 
در کبد و ماهیچه ها، مولکول های گلوکز به  صورت گلیکوژن ذخیره ش�ده اند که گلیکوژن موجود در ماهیچه ها در صورت لزوم می تواند به گلوکز تجزیه ش�ود و همچنین، 
اگر گلوکز خون کم باش�د، با ترش�ح گلوکاگون از بخش درون ریز پانکراس، گلیکوژن به گلوکز تبدیل می گردد. بنابراین می توان گفت در صورت کاهش گلوکز در خون، در 

همۀ افراد میزان گلیکوژن تغییر خواهد یافت. 

هورمون گلوکاگون مترشحه از پانکراس فقط در کبد گیرنده دارد و در ماهیچه ها گیرنده ندارد.

گزینۀ )2(: در اف�راد مبت�ال ب�ه دیابت نوع 1، کمبود یا فقدان ترش�ح انس�ولین مطرح اس�ت. پ�س در این افراد ب�ا افزایش میزان گلوک�ز خوناب، میزان 
 فعالی�ت ترش�حی یاخته ه�ای ترش�ح کننده انس�ولین تغیی�ر نمی کند یا ب�ه مقدار کم تغیی�ر می کن�د. | گزینۀ )3(: به طور کل�ی در افراد مبت�ال به دیابت ش�یرین، افزایش 
 می�زان گلوک�ز خ�ون منجر ب�ه ورود گلوکز به یاخته ها نمی ش�ود. | گزینۀ )4(: خب چه کاری�ه؟! اگه قرار بود هر وقت ک�ه میزان گلوکز خون کم می ش�ه، تجزیۀ چربی ها و 
پروتئین ها انجام بشه، سنگ رو سنگ بند نمی شد!! توجه کنیم، تجزیۀ چربی و پروتئین برای تأمین انرژی مورد نیاز یاخته ها مختص افراد دیابتی است که نمی توانند گلوکز 

را وارد یاخته های بدن کنند.
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11 بخش )1(: مخ، )2(: عصب بینایی، )3(: مخچه و )4(: بصل النخاع را نشان می دهد.131
طبق فعالیت تشریح مغز گوسفند، بصل النخاع عقبی ترین بخش ساقۀ مغز است که جلوتر از مخچه به عنوان یک بخش اصلی مغزی قرار دارد.

گزینۀ )2(: مخچ�ۀ گوس�فند از دو نیمک�ره و یک رابط به نام کرمینه تش�کیل ش�ده 
اس�ت که طی برش این رابط، می توان درخت زندگی و بطن چهارم را مش�اهده نمود. ولی توجه کنیم 
رابط کرمینه برخالف رابط پینه ای و رابط س�ه گوش، س��فیدرنگ نیس��ت بلکه از نوع مادۀ خاکستری 
می باش�د. | گزینۀ )3(: عص�ب بینای�ی پیام ه�ا را از گیرنده های نوری به تاالموس ه�ا منتقل می کند و 
همچنی�ن در مس�یر عصب بینایی کیاس�مای بینای�ی قبل از تاالموس ه�ا ق�رار دارد. | گزینۀ )4(: مخ 
انس�ان از دو نیمکره تش�کیل شده است. هر نیمکره نیز از لوب هایی تش�کیل شده است. بزرگ ترین 
لوب های مخ، لوب های پیشاین می باشند. بخش اعظم این لوب ها در استخوان پیشانی قرار دارند ولی 

بزرگ ترین استخوان جمجمه، آهیانه است )شل 6 فصل 3 زیست یازدهم(.
12 موارد )ب( و )ج( درست هستند.141

الف نادرس�ت اس�ت. هر گویچۀ س�فیدی که نمی تواند عوامل غیرخودی را به طور اختصاصی تش�خیص بدهد، لزومًا از یاخته میلوئیدی منش�أ نگرفته 
ب درس�ت اس�ت. ویروس HIV از مادر باردار و از طریق س�یاهرگ بند ناف که اش�باع از  اس�ت، به عنوان مثال یاخته لنفوس�یت کش�نده طبیعی و یا پالسموس�یت. | 
ج درست است. در خط اول دفاعی، عوامل بیگانه با بافت پوششی پوست یا مخاط روبه رو می شوند. |   اکسیژن و قطورترین رگ بند ناف است به جنین وارد می شود. | 
د نادرست است. در مردان هر بیگانه خواری که خود یا منشأ آن یاختۀ خونی نیست، لزومًا در حالت آسیب دیده هیستامین ترشح نمی کند. مثل یاخته های سرتولی.

14 هورمون های اکسین و جیربلین با افزایش طول یاختۀ گیاهی سبب افزایش انعطاف پذیری دیوارۀ یاخته ای می شوند. هر دو هورمون در درشت کردن 151
میوه ها و تشکیل میوه های بدون دانه می توانند استفاده شوند. 

گزینۀ )1(: هورمون ه�ای جیبرلی�ن و س�یتوکینین در تحریک تقس��یم یاخته ها مؤثراند ولی تنها هورمون جیبرلین تش�کیل دانه رس�ت را تس�هیل می کند. 
)تعبیرهای گوناگون که معادل »تقس��یم یاختۀ گیاهی« هس��تند: گذش��تن یاخته از نقاط وارس��ی چرخۀ یاخته ای – قرارگیری ریز کیس��ه های جسم لگژی با قابلیت 
پیوس��تن به یکدیگر در سیتوپالس��م.( | گزینۀ )2(: هورمون های آبس�یزیک اس�ید، اکس�ین و اتیلن در مهار رشد جوانه  )ها( مؤثراند. صرفًا آبس�یزیک اسید سبب بسته شدن 
روزنه ها می ش�ود. خروج س�اکارز )دی س��ااکرید حاصل از ترکیب لگوکز و فروکتوز( از یاخته های نگهبان روزنه و ورود آن ها به یاخته های بزرگ تر کناری، معادل بس�ته ش�دن 
روزنۀ هوایی اس�ت. | گزینۀ )3(: هورمون های اتیلن )در هر گیاهی( و جیبرلین )جیبرلین در دانۀ غالت س��بب افزایش تولید س��لوالز می ش��ود( سبب تجزیه دیوارۀ یاخته های 
گیاهی می شوند. هورمون اتیلن همانند اکسین در فرایند چیرگی رأسی سبب مهار تقسیمات یاخته های مریستمی ساقه می شود. هورمون اکسین می تواند سبب از بین رفتن 

گیاهان دولپه خودرو شود.
طبق متن کتاب درسی در فعالیت 4 فصل 2 یازدهم، بخشی از چشم گاو که هنگام تشریح ممکن است به علت تجمع دانه های سیاه مالنین کاماًل شفاف دیده 161 11

نش�ود، زاللیه اس�ت. زاللیه در چش�م انسان مایعی شفاف می باشد که فضای جلوی عدسی چشم را پر کرده و از مویرگ ها ترشح می شود. بنابراین زاللیه در تماس با عروق 
خونی قرار دارد. زاللیه در تأمین مواد غذایی و اکسیژن قرنیه و عدسی و جمع آوری مواد دفعی آن ها و تحویلشان به خون نقش دارد.

گزینۀ )2(: به ظاهر عبارت هیچ مش�کلی ندارد! چون ممکن اس�ت در نگاه اول بخش اول گزینه را تعبیری برای قرنیه بدانیم؛ همچنین می دانیم قرنیه در 
محل اتصال به پردۀ پیوندی سفید رنگ محکم صلبیه پیوسته نیست ولی ایراد کار کجاست؟! دقت کنیم قرنیه چشم گاو، با اینکه تخم مرغی شکل است ولی بخش ابریک 
آن به س�مت گوش و بخش هپن آن به س�مت بیین اس�ت. | گزینۀ )3(: طبق متن کتاب درس�ی در فعالیت 4 فصل 2 یازدهم، بخشی از چشم گاو که هنگام تشریح ممکن 
اس�ت به علت نازک بودن جمع ش�ود، الیه ش��بکیه اس�ت. هنگام مشاهده شبکیه از مردمک با دس�تگاه ویژه، لکۂزرد که در امتداد محور نوری کرۀ چشم است، به صورت 
بخش تیره دیده می ش�ود. طبق ش�کل 5 فصل 2 یازدهم، ش�بکیه در محل لکۀ زرد ضخامت کمتری دارد. | گزینۀ )4(: نادرس�ت است. قسمت اول معرف جسم مژگانی 

است ولی این قسمت در ایجاد آستیگماتیسم نقشی ندارد. 

نقطۀ کور در س�متی از لکۀ زرد که نزدیِک بینی اس�ت، با فاصلۀ کم از آن واقع شده است یعنی در چشم 
چپ لکۀ زرد س�مت چپ نقطۀ کور واقع ش�ده اس�ت و در چشم راست در سمت راست نقطۀ کور واقع شده است. 
هنگام مش�اهدۀ ش�بکیه از مردمک با دس�تگاه ویژه، نقط�ۀ کور که محل ورود عروق خون�ی و خروج عصب بینایی 

است، به صورت بخش روشن دیده می شود و لکۀ زرد با حجم بیشتر به صورت تیره تر مشاهده می شود.

14 پادتن ها و گیرنده های آنتی ژنی غشای لنفوسیت های B، پروتئین های Yمانند می باشند. لنفوسیت های B می توانند در اندام ها و گره های لنفی تقسیم 171
شده و لنفوسیت های B خاطره و پالسموسیت ها را حاصل کنند. بنابراین هم پالسموسیت ها و هم لنفوسیت های B می توانند خارج از مغز استخوان تولید شوند.

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. س�اختار پروتئین ه�ای مکم�ل و پرفوری�ن ب�ه گونه ای اس�ت که ب�ا توجه به ش�کل کتاب به ص�ورت اس�توانه ای در مجاور 
 فس�فولیپیدهای غش�ای پالس�مایی واق�ع ش�ده اند و منف�ذ ایجاد کرده ان�د. پروتئی�ن پرفورین توس�ط یاخته های کش�ندۀ طبیعی در خ�ط دوم و یاخته های T کش�نده در 
 خط س�وم دفاعی ترش�ح می ش�ود ولی پروتئین های مکمل فقط در خط دوم فعال اس�ت و توس�ط یاخته های خطوط دفاعی بدن ساخته نمی ش�وند. کجا ساخته می شن؟! 
بمون��ه دانش��کده پزش��کی! | گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. در بیم�اری نقرس، که نوع�ی بیماری التهابی در مفاصل اس�ت، ماستوس�یت ها ب�ا افزایش فعالیت ترش�حی خود 
تولید هیس�تامین را زیاد می کنند. ماستوس�یت نوعی فاگوس�یت محس�وب می ش�ود و بدین  ترتیب ممکن اس�ت درون آن پروتئین مکمل وجود داش�ته باشد. به طور کیل، 
 بیگانه خواره��ا، یم توانن��د در فاگوس��یتوز میکروب هایی که در غش��ای آن ه��ا پروتئین های مکمل منافذی ایجاد کرده اند، مؤثر ابش��ند ولی این یاخته ه�ا در خون وجود ندارند. | 

 گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. اینترف�رون نوع 2، پادت�ن، پرفورین ه�ا و پروتئین های مکمل می توانند فرایند فاگوس�یتوز را ب�رای یاخته های ایمنی تس�هیل کنند ولی به طور 
مثال پادتن در مبارزه با سرطان نقشی ندارد )یا حداقل در کتاب، بحث نکرده است(.
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14 یاختۀ هاپلوئیدی که دوک می سازد، یعنی وارد میوز 2 شده است که در نیمۀ دوم دورۀ جنسی است. در این نیمه فولیکول رشد نمی کند. 168181
گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. قطر رحم در نیمۀ دوم دورۀ جنس�ی به حداکثر می رس�د که در این نیمه، بازخورد منفی، س�بب کاهش هورمون های محرک 
 جنسی می شود تا فولیکول دیگری رشد نکند. | گزینۀ )2(: نادرست است. ترشح استروژن، پروژسترون و تستوسترون، از غدد فوق کلیه این زن، همواره صورت می گیرد. | 

گزینۀ )3(: نادرست است. قسمت اول در مورد نیمۀ اول دورۀ جنسی و بازخورد مثبت است که ممکن است به ندرت هر دو تخمدان زن در حال میوز باشد.
12 موارد )الف( و )ب( درس�ت هس�تند. هم میتوز )برای تولید اس��پرم در زنبور عسل نر ( و هم میوز )س��ایر جانوران کتاب درسی( می توانند در تولید 191

گامت جانوران دخالت داشته باشد. 

الف درست است. طی مرحلۀ S اینترفاز قبل از تقسیم، مضاعف سازی DNA صورت می گیرد و کروموزوم ها مضاعف می شوند. حال چه تقسیم میتوز 
ب درست است. چون کروموزوم ها قبل از تقسیم مضاعف شده اند، در مرحلۀ  آنافاز میتوز یا آنافاز میوز 2   باشد چه میوز، فقط در مرحلۀ S فام تن ها مضاعف می شوند. | 
ج نادرست است. بازسازی سانتریول ها در چرخۀ میتوزی،  باید کروماتیدهای خواهری از هم جدا شده و به تعداد دو برابر مرحلۀ متافاز قبل آن کروموزوم ایجاد کنند. | 
د نادرست است. در میتوز برخالف  فقط یک بار در اینترفاز صورت می گیرد ولی برای چرخۀ میوزی دوبار انجام می شود )یک بار در اینترفاز و بار دیگر بین میوز 1 و 2(. | 

میوز، مواردی مثل آرایش تترادی و نوترکیبی وجود ندارد.
12 در فردی بالغ و باالی 40 سال، صفحات رشد بسته شده است. بنابراین بافت غضروف در سر استخوان ران به بافت متراکم استخوانی تبدیل شده 201

اس�ت. پس بافت اس�فنجی سر اس�تخوان ران در چنین فردی نمی تواند در تماس با بافت پیوندی رشته ای در خارج تنۀ اس�تخوان باشد )بافت پیوندی رشته ای نوعی 
بافت پیوندی مستحکم و انعطاف پذیر است( در  حالی  که بافت متراکم سر استخوان ران می تواند در تماس با این بافت باشد.

گزینۀ )1(: در کم خونی های شدید مغز زرد استخوان می تواند به مغز قرمز تبدیل شود. در این حالت بافت اسفنجی تنۀ استخوان ران برخالف بافت متراکم 
 تنه می تواند در تماس با مغز قرمز باشد. توجه کنیم هورمون اریتروپویتین تولید شده توسط یاخته های درون ریز پراکنده کلیه و کبد به مغز قرمز استخوان اثر می گذارد. | 
گزینۀ )3(: تنۀ اس�تخوان ران را نوعی بافت پیوندی دوالیه احاطه می کند که الیۀ درونی دارای یاخته هایی پهن و نازک می باش�د. بافت اس�فنجی تنۀ استخوان نمی تواند در 
تماس با این یاخته ها باشد )توجه کنیم این یاخته های پیوندی نازک و پهن با بافت پوششی سنگ فرشی خیییلی فرق دارد!(. | گزینۀ )4(: در صورت ابتالی فرد به 

بیماری پوکی استخوان، اندازۀ حفرات بافت اسفنجی در سر استخوان افزایش یافته و تعداد این حفرات کاهش می یابد.
منظور مرحلۀ تلوفاز میتوز است که رشته های دوک تخریب شده و پوشش هسته های جدید ایجاد می شوند.211 11

گزینۀ )2(: ش�روع تجزیۀ پوش�ش هس�ته در مرحلۀ پروفاز اس�ت که هنوز رشته ای از دوک به سانترومر متصل نیس�ت. | گزینۀ )3(: حذف پوشش هسته 
در مرحلۀ پرومتافاز اس�ت ولی کوتاه ش�دن رش�ته های دوک در آنافاز صورت می گیرد. | گزینۀ )4(: اواًل دقت کنید که در پروفاز و تلوفاز، غشای هسته دیده می شود و ثانیًا 

سانتریول ویژۀ یاخته های جانوری است )نه هر یواکریوتی!(.
13 موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست هستند ولی مورد )ج( صحیح است چون طی فرایند گامت زایی، از تمایز هر اسپرماتید، یک اسپرم ایجاد می شود و از 221

طرفی از هر اووسیت ثانویه نیز در صورت لقاح با اسپرم، یک گامت ماده و یک جسم قطبی ایجاد می کند )دقت کنید که جسم قطبی، اگمت به حساب نمی آید( )درستی ج(.
الف فرایند لقاح وقتی ش�روع می ش�ود که اس�پرم به غش�ای خود اووس�یت ثانویه برخورد کند. در حالی که یاخته های بیرونی در الیه خارجی اووسیت، 
ب گویچه های قطبی، اس�پرماتید، اووس�یت ثانویه و اسپرماتوس�یت های ثانویه همگی هاپلوئید هستند و از هر جایگاه ژنی یک الل  همان یاخته های فولیکولی هس�تند. | 
دارن�د )دق��ت کنی��د که دو ژن قرار گرفته در کروماتیدهای خواهری یک کروموزوم مضاعف، با هم الل نیس��تند چون تعریف الل قرارگیری دس��تورالعمل ژن ها روی 
د هر اس�پرماتوگونی فرد بالغ در اثر میتوز به یک یاختۀ اس�پرماتوگونی مشابه خود و یک اسپرماتوسیت اولیه تبدیل  کروموزوم های همتا در جای مش��ابه می باش��د(. | 

می شود ولی دقت کنید که زنان ابلغ فاقد الیۀ زاینده یا اووگونی می باشند )همۀ اووگونی های زنان در دوران جنینی به اووسیت اولیه تبدیل شده اند (.
در هر فردی که س�الم و یا دوربین )با کرۀ چش��م کوچک تر از حالت عادی( می باش�د، برای دیدن اجس�ام دور به راحتی می توانند ماهیچه های مژکی را به حالت 231 14

استراحت دربیاورند تا پرتوهای نور آن ها روی شبکیه متمرکز شوند.
گزینه های )1( و )2(: در بیم�اری دارای انعط�اف ک�م عدس�ی ک�ه هم�ان بیم�اری پیرچمش��ی می باش�د، تطاب�ق و قرارگی�ری پرتوه�ای ن�ور روی ش�بکیه 
 اختالل دارد در حالی که در آستیگماتیس�م، همواره پرتوهای نور روی نقاط متعدد و روی ش�بکیه قرار می گیرد و صرفًا متمرکز نش�ده و تصویر واضحی تش�کیل نمی ش�ود. | 

گزینۀ )3(: در افراد نزدیک بین که کرۀ چش�م بزرگ تر از حالت عادی دارند، پرتوهای نور اجس�ام دور در جلوی ش�بکیه و در افراد س�الم در روی شبکیه قرار می گیرد )پس 
هیچ کدام پشت شبکیه قرار نمی گیرند(.

هر عصب نخاعی دو ریشه دارد. ریشۀ پشتی عصب نخاعی حسی و ریشۀ شکمی آن حرکتی است. ریشۀ پشتی، اطالعات حسی را به نخاع وارد و ریشۀ شکمی 241 14
پیام های حرکتی را از نخاع خارج می کند. یاختۀ عصبی حس�ی موجود در ریش�ۀ پش��ی نخاع با یاخته های عصبی رابط و یاخته های عصبی حرکتی موجود در ریش�ۀ ش�کمی 

نخاع با یاخته های ماهیچه ای ارتباط دارند. هم یاخته های عصبی رابط و هم یاخته های ماهیچه ای، فاقد غالف میلین هستند.
گزینۀ )1(: آکسون، رشته ای است که پیام عصبی را از جسم یاختۀ عصبی تا انتهای خود 
که پایانۀ آکس�ونی نام دارد، هدایت می کند. در این انعکاس، بیش�ترین بخش آکس�وِن یاخته های حسی، 
همانند بیشترین بخش آکسون یاخته های حرکتی، خارج از )نه درون!( نخاع قرار دارد. | گزینۀ )2(: جسم 
یاخته ای، محل قرار گرفتن هس�ته و انجام سوخت وس�از یاخته های عصبی است. جسم یاخته های عصبی 
حرکتی موجود در ریشۀ شکمی عصب نخاعی، درون مادۀ خاکسرتی نخاع و جسم یاخته های عصبی حسی 
موجود در ریشۀ پشتی عصب نخاعی، خارج از نخاع قرار دارد، پس جسم یاخته های عصبی حرکتی موجود 
در ریش�ۀ ش�کمِی عصب نخاعی برخالف )نه همانند( یاختۀ عصبی موجود در ریش�ۀ پشتی عصب نخاعی 
درون مادۀ خاکس�تری نخاع قرار گرفته اس�ت. | گزینۀ )3(: بخش�ی از آکس�وِن یاخته های عصبی حرکتی 
)یاخته های عصبی موجود در ریشۀ شکمی عصب نخاعی( می تواند درون مادۀ سفید نخاع وجود داشته باشد. 
با توجه به ش�کل، آکس�ون یاخته های عصبی حسی )ریشۀ پشتی نخاع( به طور مستقیم به مادۀ خاکستری 

نخاع وارد می گردد و امکان مشاهدۀ بخشی از رشته های این یاخته ها در مادۀ سفید نخاع وجود ندارد.
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12 پروستات غده ای در زیر مثانه است که برخالف سایر غدد کمکی، اسپرم ها از مجرای اسپرم بر عبوری از آن می گذرند. پروستات مایعی شیری رنگ 251
و قلیایی ترشح می کند.

گزینۀ )1(: میزنای باالتر از وزیکول سمینال قرار دارد. وزیکول سمینال با ترشح مایعی غنی از فروکتوز 
انرژی مورد نیاز برای حرکت تاژک اسپرم را فراهم می کند. با توجه به شکل که از نمای پشت بدن است، متوجه می شوید 
 ک�ه هر مجرای اس�پرم بر از جل��وی میزنای در محل اتصال به مثانه عبور می کند تا به س�مت وزیکول س�مینال برود. | 
گزینۀ )3(: فقط فرایند ترشح، سبب خروج مواد محلول در خون از یاخته های پوششی دیوارۀ نفرون و ورود آن به فضای 
درون لوله نفرون می ش�ود. )فرایند تراوش س��بب خروج مواد محلول در خون از یاخته های مویرگ لگومرولی و کپس��ول 
بوم��ن )ن��ه بخش لوله ای( می ش��ود که به علت نوع خاص یاخته های پوشش��ی به نام پودوس��یت در دیوارۀ داخلی 
کپسول بومن، این عمل صورت می گیرد و مواد از شاکف های بین این پاها عبور می کنند.( | گزینۀ )4(: هیچ گاه 

ادرار، وارد مجرای اسرم بر نمی شود. این میزراه است که مجرای مشترک عبور ادرار و اسپرم می باشد. 
14 سؤال در مورد ساختارهای موجود در مغز انسان است. ساقۀ مغز، کوچک ترین قسمت از بخش های اصلی مغز است. در ساقۀ مغز، بخشی که در حفاظت 261

نوعی اندام حس ویژه )چشم( نقش دارد، همان پل مغزی است که در ترشح اشک نقش دارد. این قسمت به همراه بصل النخاع در تنظیم گردش خون نیز دارای نقش است. 
گزینۀ )1(: درست است. با مشاهده لوب های مخ از باال، نمی توان مخچه )مرکز تنظیم وضعیت و تعادل بدن( را مشاهده کرد. | گزینۀ )2(: درست است. با توجه 
به ش�کل 16 فصل 1، مغز میانی دو قس�مت دارد که بخش پش�تی آن به طور مستقیم با درخت زندگی یا همان بخش سفید مخچه در ارتباط اس�ت. | گزینۀ )3(: درست است. 
لیمبیک قسمتی است که با قشر مخ در ارتباط است. لیمبیک در یادگیری )یعنی رفتاری که در اثر تغییر یک رفتار غریزی در اثر تجربه ایجاد می شود )فصل 8 دوازدهم(( نقش دارد. 

ب�ا توجه به ش�کل انقباض ماهیچه، فاصلۀ رش�ته های اکتین متصل به یک خ�ط Z همواره در حالت 271 14
انقباض و استراحت، ثابت می باشد ولی رشته های اکتینی که به دو خط Z متفاوت در یک سارکومر متصلند، در 

صورت انقباض ماهیچه، به هم نزدیک می شوند.
گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. س�ر میوزین روی اکتین لیز می خورد )اکتین س��ر و دم ندارد(. | 
گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. در ماهیچۀ اسکلتی، هر تاری که تعداد راکیزۀ کمتری دارد، سفیدتر و تندتر بوده و 
میوگلوبین که رنگدانه مشابه هموگلوبین است در آن کمتر می باشد. | گزینۀ )3(: نادرست است. وقتی کلسیم 
با انتقال فعال منتقل می شود، یعنی از تارچه به شبکۀ آندوپالسمی برمی گردد تا ماهیچه به استراحت درآید. در 

این حالت طول سارکومر و نوار روشن بلندتر می شود. 
فقط مورد )ب( صحیح است ولی عبارات )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند. 281 11

الف نادرس�ت اس�ت. ب�ا توج�ه ب�ه مت�ن کن�ار ش�کل 10 فص�ل 6، در ص�ورت آس�یب دن�ا و ع��دم اص��الح آن، م�رگ یاخت�ه ای ب�ه راه می افت�د. | 
ج نادرست است. هم حذف یاخته های  ب درس�ت اس�ت. بافت مردگی نوعی مرگ تصادفی اس�ت ولی سالیسیلیک اسید سبب مرگ برنامه ریزی شده می ش�ود. | 
 آس�یب دیده در آفتاب س�وختگی و ه�م ح�ذف یاخته ه�ای اضافی در پرده های بین انگش�تان پ�ای برخی از پرن�دگان مثالی از مرگ برنامه ریزی ش�دۀ یاخته ای هس�تند. | 

د نادرست است. فعال شدن پروتئین های تخریب کنندۀ اجزای یاخته، فقط در واکنش مرگ برنامه ریزی شده معنی دارد ولی در مرگ تصادفی صورت نمی گیرد. 
G0 باقی می ماند. )سایر یاخته های این 291 یاختۀ پادتن ساز یا همان پالسموسیت، فاقد گیرندۀ آنتی ژنی می باشد. این یاخته فاقد قدرت تقسیم بوده و در مرحلۀ  11

خط، مثل لنفوسیت های خاطره، دارای گیرندۀ آنتی ژنی و قابلیت تقسیم می باشند.(

گزینۀ )2(: لنفوس�یت T یا T کش�نده، توانایی تولید اینترفرون نوع 2 یا پرفورین در هنگام برخورد با یاختۀ خودی غیرعادی یا س�رطانی ش�ده را دارد. |
گزینۀ )3(: لنفوسیت های خاطره که به دستگاه دفاعی بدن حافظه می دهند، قدرت تقسیم زیادی دارند، پس از نقاط وارسی متعددی عبور می کنند. | گزینۀ )4(: همان طور 

که می دانید لنفوسیت T کمک کننده که مورد حملۀ ویروس HIV قرار می گیرد، فعالیت لنفوسیت های B و دیگر لنفوسیت های T را تنظیم می کند.
14  در فصل 5 دوازدهم آموختید، که ATP اکسایشی، تنها در تنفس هوازی در راکیزه یوکاریوت ها به دست می آید. در صورت وجود اکسیژن، تجزیۀ 301

کامل )هوازی( گلوکز، تنها برای چند دقیقه رخ می دهد. در نتیجه بعد از مدتی، تنفس هوازی و تولید ATP اکسایشی بسیار کاهش می یابد.
گزینۀ )1(: اسیدهای چرب از موادی  هستند که در انقباضات طوالنی تر ماهیچۀ اسکلتی برای انرژی زایی مصرف می شوند ولی تجمع الکتیک اسید حاصل 
از تنفس ش�دید )بی هوازی( می تواند محرکی برای گیرنده های درد باش�د )گیرنده های درد س��ازش پذیر نیس��تند(. | گزینۀ )2(: در صورت کاهش گلوکز بدن، ذخیرۀ 
گلیکوژن ماهیچه ها به گلوکز تجزیه ش�ده و به مصرف یاختۀ ماهیچۀ اس�کلتی می رس�د. توجه داشته باش�ید که هورمون یددار تیروئیدی که از تیروئید ترشح می شود، تنها 
در تجزیه قند یاخته یا همان واکنش تنفس�ی یاخته ای تجزیه گلوکز نقش دارد و مس�تقیمًا س�بب تجزیه گلیکوژن نمی شود. | گزینۀ )3(: کرآتین فسفات تنها از منابع انرژی 

ماهیچه های اسکلتی ست که در خود فسفات دارد اما در فعالیت های شدید، گلوکز به صورت ناقص انرژی زایی می کند و به الکتیک اسید  تبدیل می شود.
12 کامبیوم  های آوندس�از و چوب پنبه س�از، مریستم هایی پسین هستند که در رشد پسین گیاه مؤثرند. کامبیوم آوندساز به سمت بیرون یاخته های زندۀ 311

آوند آبکش پس�ین و به س�مت داخل یاخته های آوند چوبی را می س�ازد. دقت کنید که یاخته های آوند چوبی در ابتدای تشکیل زنده هستند، اما با چوبی شدن دیوارۀ خود 
می میرند. کامبیوم چوب پنبه ساز نیز به سمت داخل یاخته های زنده پارانشیمی و به سمت بیرون یاخته هایی را می سازد که پس از آنکه دیوارۀ آن ها به تدریج چوب پنبه ای 

می شود )یعنی ابتدا زنده هستند!(، بافتی مرده را ایجاد می کنند. پس، هر دو نوع کامبیوم ها می توانند به سمت بیرون همانند درون یاخته هایی زنده تولید کنند. 
گزینۀ )1(: کامبیوم چوب پنبه ساز در پوست درخت می تواند دیده شود. این کامبیوم با تولید پیراپوست دارای عدسک، به ایجاد تعرق و صعود شیرۀ خام 
در آوندهای چوبی کمک می کند. | گزینۀ )3(: مریس�تم نزدیک نوک ریش�ه توس�ط یاخته های زنده کالهک محافظت می ش�ود )دقت کنید که چون زنده هس��تند، می توانند 
ترکیب پلی سااکریدی ترشح  کنند( همچنین پوست درخت که عالوه بر یاخته های مرده، یاخته های زنده ای مانند آبکش پسین و کامبیوم چوب پنبه ساز دارد، در محافظت 
از کامبیوم آوندساز نقش دارد. | گزینۀ )4(: آندوسپرم تنها ذخیرۀ دانۀ گیاهان تک لپه است. گیاهان تک لپه رشد پسین ندارند اما دقت کنید که مریستم های نخستین نیز 

می توانند در افزایش ضخامت ساقه یا ریشه مؤثر باشند. 
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13 فقط عبارت )الف( صحیح است و سایر عبارت ها نادرست هستند چون حواس پیکری، شامل گیرنده هایی است که در سرتاسر بدن پخش هستند. 170321
تمام گیرنده های این بخش از دس�تگاه عصبی محیطی، به صورت انتهای دندریت هس�تند که براس�اس متن کتاب این دارینه می تواند درون غالف پیوندی )مانند گیرندۀ 

فشار( یا به صورت آزاد )مانند گیرندۀ درد( باشد )دلیل درستی الف(.

ج نادرست است.  ب نادرس�ت اس�ت. هر گیرندۀ فش�ار انتهای دارینه یک )نه چند( نورون حس�ی اس�ت که در غالفی از بافت پیوندی قرار دارد. | 
گیرنده های تماس در بخش های مختلف پوس�ت بدن با میزان تراکم متغیر وجود دارند اما باید توجه داش�ته باش�ید که این گیرنده های حواس پیکری، تنها در الیۀ درم 
د نادرست است. درون ماهیچه های اسکلتی گیرنده های وضعیتی قرار دارند که به کشیده شدن حساس  )الیۀ داخلی( وجود دارند و در الیه اپیدرم دیده نمی شوند. | 
هس�تند. بنابراین زمانی که یون های کلس�یم از درون ش�بکۀ آندوپالس�می بیرون می آیند و باعث انجام انقباض می ش�وند، این گیرنده ها فعال می شوند اما کاهش کلسیم 

تارچه ها به معنی پایان انقباض است که دیگر کشیدگی وجود ندارد و پیام وضعیتی توسط آن دندریت ایجاد نمی شود. 
پروتئین ه�ای دفاعی مترش�حه از لنفوس�یت T کش�نده س��امل عبارت ان�د از: پرفورین، آنزیم و اینترف�رون نوع 2. در این س�ؤال باید به کلمۀ س��امل دقت کنید. 331 13

چون به طور مثال در یاختۀ آلوده به ویروس که اینترفرون نوع 1 می س�ازد، دیگر نمی توان آن را یاختۀ س�الم به حس�اب آورد. همۀ این موارد در نهایت س�بب فعال ش�دن 
درشت خوارها می شوند )مستقیم و غیرمستقیم(. 

گزینۀ )1(: دقت کنید این موارد بر علیه یاخته های س�رطانی مبارزه می کنند اما لیپوما توموری بدخیم و س�رطانی نیس�ت. | گزینۀ )2(: این گزینه مربوط 
 به اینترفرون نوع 1 اس�ت چون در مورد بیماری ویروس�ی صحبت می کند ولی باز هم دقت کنید که یاختۀ س�ازندۀ اینترفرون نوع 1، یاختۀ س�المی نیس�ت بلکه آلوده به 

ویروس است. | گزینۀ )4(: این مورد فقط مربوط به پرفورین است.
n=2 است. در همۀ آن ها 14 مولکول دنا وجود دارد ولی فقط سه هستۀ آن توانایی 341 14 n=4 می باشد که هر هستۀ کیسۀ رویانی آن  28 12 منظور گیاه 

لقاح با اسپرم دارند. 
n=2 ب�وده و کروموزوم همت�ا دارد و همگی در ه�ر مجموعۀ  کروموزوم�ی، دارای 7 کروموزومی هس�تند. |  14 گزینۀ )1(: ه�ر هس�تۀ کیس�ۀ رویان�ی آن 
گزینۀ )3(: چون هسته ها دیپلوئید هستند، در همۀ آن ها احتمال جهش مضاعف شدگی وجود دارد. | گزینۀ )4(: عدد کروموزومی هر هسته 14تا است ولی دقت کنید که 

دو هسته ای که در یاختۀ دوهسته ای قرار می گیرند، به نسبت سایر یاخته ها، بسیار حجم بزرگ تری دارند. 
11 دقت کنید مراحل میوز 1 و 2 پارانشیم خورش با چرخۀ یاخته حاوی میتوز در اسپرماتوگونی مقایسه شده است. در هر دو مورد در انتها تقسیم بعد 351

از جدا شدن کروماتیدهای خواهری، پوشش هسته دوباره باید شکل بگیرد.
گزینۀ )2(: دقت کنید که اسپرماتوگونی، میتوز انجام می دهد و اصاًل کروموزوم های همتا در طی تقسیم میتوز، از هم جدا نمی شوند. از طرفی یاختۀ حاصل 
از میوز 1 در پارانش�یم آندوس�پرم یم تواند در صورت داش�تن الل های متفاوت دو نوع یاخته با ژن های متفاوت در کروموزوم های همتا ایجاد کند ولی اگر در همۀ صفات 
 خالص باشد، یاخته های یکسانی ایجاد می کند. | گزینۀ )3(: همانندسازی دنا در مرحلۀ تقسیم یاخته نیست! )قسمت اول سؤال فقط در مورد مرحلۀ تقسیم است نه اینترفاز!( | 

گزینۀ )4(: زمینۀ اولیه ایجاد صفحۀ یاخته ای از مرحلۀ آانفاز و هم زمان با جدا شدن کروماتیدها صورت می گیرد. 

11 کرم خاکی و کرم کبد )نوعی کرم پهن(، هرمافرودیت هستند و هر دو نوع دستگاه تولیدمثلی نر و ماده را دارند. این کرم  ها همانند پروانۀ مونارک، 361
لقاح داخلی دارند و دارای دستگاه تولیدمثلی با اندام های تخصص یافته می باشند. 

گزینۀ )2(: ک�رم کب�د، نوعی کرم پهن انگل اس�ت و دس�تگاه گردش مواد اختصاصی همراه ش�بکۀ مویرگی ن�دارد. | گزینۀ )3(: دو طناب عصبی نردبانی 
مربوط به پالناریا اس�ت  )نه کرم خاکی!(. | گزینۀ )4(: کرم خاکی لقاح دو طرفی دارد و اس�پرم هر کرم خاکی، تخمک های کرم خاکی دیگر را بارور می کند. پس اس�پرم ها 

از بدن جانور خارج می شوند. 
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست می باشند. 371 12

الف نادرس�ت اس�ت. جانوران مورد تغذیۀ گیاه توبره واش، حرشات هس�تند که گره های هر بند در طناب عصبی ش�کمی آن برخالف گره های مغزی به 
ب درست است. منظور حرشات هستند که گردش خون باز و تنفس نایدیسی دارند که در آن ها هر رگی که از قلب خارج می شود دریچه دارد. |  یکدیگر جوش نخورده اند. | 
ج نادرست است. ستارۀ دریایی، جانور مورد مطالعۀ مچنیکوف بوده است که در تنفس ستارۀ دریایی ابلغ، آبشش هایی فقط به صورت برجستگی های کوچک و پراکندۀ 
د نادرس�ت اس�ت. گیاه آکاسیا به کمک زنبورها گرده افش�انی می کند که زنبور مانند سایر حشرات دارای یک  پوس�تی دارد که در تبادل گازهای تنفس�ی نقش دارند. | 

طناب عصبی شکمی بوده و در هر بند بدن، یک گرۀ عصبی دارد. )هر طناب عصبی نادرست است.(
12 فقط گزینۀ )2( دربارۀ مگس میوه که نوعی حشره است صحیح می باشد و بقیۀ گزینه ها مفهوم نادرستی دارند.381

G2 آن دارای  گزینۀ )1(: نادرست است. مگس میوه، نوعی حشره و بی مهره است، پس دفاع اختصاصی و پادتن ندارد ولی هر یاختۀ وارد شده به مرحلۀ 
چهار س�انتریول یعنی چهار جس�م اس�توانه ای سیتوپالسمی عمود بر هم می باش�د. | گزینۀ )2(: درست است. با توجه به شکل کتاب درس�ی، درازترین رشته های دوک به 
سانترومر متصل نیستند بلکه به رشته دوک طرف مقابل متصل شده اند. | گزینۀ )3(: نادرست است. با توجه به شکل کتاب، همواره و در هر قسمتی از چرخۀ یاخته ای، 
اطراف س�انتریول ها، یک س�ری رش�ته ها و ریزلوله های پروتئینی وجود دارد )چه دوک باشد و چه دوک نباش��د حتی در اینترفاز(. | گزینۀ )4(: نادرست است. مگس میوه حشرۀ 

بی مهره است و استخوان و مغز استخوان ندارد.
به طور کلی، پرفورین سبب ایجاد منفذ در غشای یاختۀ سرطانی یا آلوده به ویروس شده و همواره به یاختۀ غیرعادی حمله می کند )نه در عرض غشای یاختۀ دفاعی!(.391 11

گزینۀ )2(: در این مکانیس�م، طبق ش�کل کتاب درس�ی، دو نوع پروتئین دفاعی باید اگزوس�یتوز شوند که ابتدا در ریزکیسۀ مش�ترکی قرار می گیرند. این 
پروتئین ها، پرفورین و آنزیم مرگ برنامه ریزی شده می باشند. | گزینۀ )3(: طبیعی است که درشت خوارها برای بیگانه خواری باقی ماندۀ یاخته های دچار مرگ برنامه ریزی 
ش�ده در انتها وارد واکنش ش�وند. | گزینۀ )4(: در متن کتاب درس�ی ذکر ش�ده اس�ت که پس از عمل پرفورین، آنزیم مرگ برنامه ریزی ش�ده از راه منافذ وارد یاختۀ فوق 

می شود. از طرفی در هر یاختۀ سرطانی، تقسیم یاخته تنظیم نشده است.
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12 موارد )الف( و )د( نادرست هستند. شکل مقابل مربوط به مرحلۀ متافاز تقسیم میتوز است که مرحلۀ قبل از آن پرومتافاز 401
و مرحلۀ بعد از آن آنافاز است. 

ب درس�ت اس�ت.  الف نادرس�ت اس�ت. در پرومتاف�از، پوش�ش ش�بکۀ آندوپالس�می به ط�ور کامل تجزیه می ش�ود. | 
ج درس�ت اس�ت. در پرومتاف�از، کروموزوم ها به رش�ته های دوک متصل می ش�وند. |   در آناف�از، تع�داد کروموزوم ه�ا افزای�ش می یاب�د. | 
د نادرست است. با توجه به کشیدگی یاخته در مرحلۀ آنافاز، طول برخی رشته های دوک در این مرحله افزایش و برخی دیگر کاهش می یابند. 

اندام های جنسی در انتهای سه ماهه اول تشکیل می شوند اما شروع به تشکیل اندام های اصلی در انتهای ماه اول است. 411 13
گزینۀ )1(: قلب در ماه اول ضربان پیدا می کند اما شکل گیری آن در ماه دوم است. | گزینۀ )2(: ابتدا بالستوسیست به دیوارۀ رحم متصل شده و جایگزینی 
انجام می ش�ود س�پس الیه های زاینده تشکیل می شوند. | گزینۀ )4(: ابتدا کوریون تش�کیل شده و HCG ترشح می کند تا از قاعدگی و تخمک گذاری مجدد جلوگیری کند 

سپس بند ناف و رگ های آن شکل می گیرند.
دقت کنید گل های گیاه آکاسیا با باز شدن خود نوعی ترکیب شیمیایی ترشح می کنند نه برگ های آن. 421 12

گزینۀ )1(: ترکیبات سیانیددار گیاهی، ابتدا در لولۀ گوارش گیاه خواران تجزیه شده و سپس سیانید جذب شدۀ آن سبب توقف تقسیم یاخته ای در حشرات می شود. | 
 گزینۀ )3(: آزاد شدن مواد آلی فرار از برگ آسیب دیده تنباکو در نهایت سبب تخم گذاری زنبور وحشی بر روی الرو حشره و تغذیۀ نوزادان زنبور از الرو و مرگ الرو می شود. | 

گزینۀ )4(: با توجه به شکل کتاب در رابطه با شته که نوعی حشره است، صحیح است.

فقط گزینۀ )2( عبارت را به اندرس��یت تکمیل می کند. در این س�ؤال، A: آندوسپرم، B: لپه، 431 12
C: س�اقۀ رویانی و D: ریش�ۀ رویانی اس�ت. از طرفی )الف(: س�اقۀ رویانی، )ب(: ریشۀ رویانی، )ج(: 
لپه ها و )د(: بقایای آندوسپرم می باشد. دقت کنید لپه در دانۀ ذرت از خاک خارج نمی شود بلکه درون 

خاک باقی می ماند.
گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. بخش )A( و بخش )د(، هر دو آندوس��رم گیاه را نش�ان می دهند که نقش ذخیرۀ دانه را دارد و بیشتر از دو مجموعه کروموزوم 
دارد. این بافت دارای یاخته هایی اس�ت که درون خود نشادیس�ه هایی دارد که برای رویش رویان مصرف می ش�وند. | گزینۀ )3(: درست است. بخش های رویان تحت اثر 
هورمون جیبرلین رشد می کنند و از تقسیم یاخته تخم اصلی تولید می شوند. | گزینۀ )4(: درست است. همۀ یاخته های رویان گیاه در پی انجام تقسیم سیتوپالسم و برخورد 

ریزکیسه ها در وسط یاخته تولید می شوند. 
13 شیپوراستاش مجرایی است که گوش میانی را به حلق مرتبط می کند، بدین ترتیب با تبادل هوا بین گوش میانی و حلق )از راه دهان!( فشار هوا در 441

دو طرف پردۀ صماخ یکسان می شود و این پرده به درستی می لرزد ولی دقت کنید که پردۀ صماخ به استخوان ضخیم چکشی متصل است )نه استخوان نازک(.
گزینۀ )1(: بخ�ش رنگی�ن جلوی چش�م عنبیه اس�ت. در صورتی عنبیه گس�ترش می یابد که ماهیچه های ص�اف حلقوی عنبیه در حالت انقباض باش�ند 
 و ب�ا نزدی�ک ش�دن از دو ط�رف، قطر مردمک کم ش�ود. هن�گام برقراری ش�رایط پرنور در محیط، ب�ه منظور کاه�ش میزان ن�ور ورودی به چش�م، ماهیچه های حلقوی 
 عنبی�ه منقب�ض ش�ده و قط�ر مردم�ک کاهش می یاب�د. می دانیم یاخته ه�ای اس�توانه ای، در نور ک�م و یاخته های مخروط�ی در نور زی�اد تحریک می ش�وند. پس هنگام 
گستردگی بخش رنگین جلوی چشم، افزایش تحریک گیرنده های مخروطی )گیرنده های نوری با تنوع بیشتر مادۀ حساس به نور( همراه با تحریک اعصاب پاراسمپاتیک 
قابل انتظار است. | گزینۀ )2(: افزایش فعالیت ترشحی ماستوسیت و آزاد سازی مقدار زیاد هیستامین می تواند سبب بروز حساسیت و در نتیجه آبریزش بینی شده و میزان 
ترش�ح مادۀ مخاطی در بینی افزایش می یابد. با افزایش مادۀ مخاطی بینی، س�طح مژک گیرنده های بویایی با مادۀ مخاطی پوش�یده ش�ده و بدین ترتیب مولکول های بودار 
نمی توانند س�بب تحریک این گیرنده ها ش�وند. از طرف دیگر می دانیم برای درک درس�ت مزۀ غذا ها عملکرد صحیح حس بویایی مورد نیاز اس�ت. پس افزایش فعالیت 
ترشحی ماستوسیت می تواند سبب عدم تشخیص درست مزۀ غذاها شود. | گزینۀ )4(: برای دیدن اجسام نزدیک، با انقباض ماهیچه های حلقوی جسم مژگانی و افزایش 

فعالیت تارهای آویزی، تحدب عدسی زیاد می شود تا تطابق حاصل شود. ماهیچه های جسم مژگانی به تارهای آویزی متصل به عدسی وصل هستند. 
ش�یپور اس�تاش ه�وا را از حل�ق )مجرای مش��ترک تنفس و گ��وارش( به بخش پش��یت پردۀ صم�اخ در گوش میان�ی منتقل می کن�د. این مج�را متعادل کنندۀ 451 11

فشار هوای دو طرف پردۀ صماخ است تا با لرزش صحیح پردۀ صماخ به عمل بخش حلزونی یا شنوایی کمک کند )شیپور استاش در تعادل یا فعالیت بخش دهلیزی 
گوش نقشی ندارد(.

گزینۀ )2(: رساندن هوا به پشت پردۀ صماخ در گوش میانی، وظیفۀ حلق )اندام غیرشنوایی( و شیپور استاش است که نمی توان گفت کاماًل در استخوان 
گیجگاهی قرار دارند )راستی مجرای شنوایی هوا را به جلوی پردۀ صماخ منتقل می کند(. | گزینۀ )3(: منظور شیپور استاش است که هوا را از حلق به بخش پشیت پردۀ 
صماخ منتقل می کند. | گزینۀ )4(: مجرای ش�نوایی در گوش بیرونی انس�ان، هوا را به بخش جلوی پردۀ صماخ می رس�اند. این مجرا عالوه بر مو، دارای غدد ترش�حی است 

که ماده ای به داخل مجرا ترشح می کند. این ماده نقش محافظیت دارد و ترشح آن تحت کنترل اعصاب خودمختار می باشد. 
موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست هستند. در این سؤال باید به عبارت »موجود در خون« در متن سؤال دقت کنید!461 13

الف درست است. همۀ یاخته های موجود در پالسمای خون انسان که توانایی بیگانه خواری را دارند، همان نوتروفیل ها هستند که این عمل را به عنوان 
ب نادرس�ت اس�ت. یاختۀ موجود در پالسمای  خط دوم دفاعی انجام می دهند. حتمًا می دانید که نوتروفیل ها یک هس�تۀ چندقس�متی با دانه های روش�ن ریز دارند. | 
خون انس�ان که در زائده انتهای رودۀ کور به عنوان اندام لنفی آپاندیس می تواند تولید ش�ود، همان لنفوس�یت های خاطره یا عمل کننده در اثر وجود میکروب هس�تند که 
ج نادرست است. همۀ یاخته هایی که تولید آن ها در اثر تغییر مونوسیت هاست همان درشت خوار ها و یاخته های دندریتی  لنفوسیت ها خاصیت بیگانه خواری ندارند. | 
د نادرس�ت اس�ت. همۀ یاخته های موجود در  هس�تند که این یاخته ها در پالمسای خون وجود ندارند )البته هیچ کدام هم هیس��تامین نمی س��ازند که رگ را گش��اد کند(. | 
پالس�مای خون انس�ان که توانایی تولید مادۀ گش�ادکنندۀ رگ را دارند، فقط یاختۀ ابزوفیل است )ماستوس��یت در خون وجود ندارد(. این یاخته ها یعنی بازوفیل در حساسیت 

اولین یاخته های تولیدکنندۀ پیک شیمیایی هستند )نه در التهاب که پاسخ موضعی است(.
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مصرف تنباکو باعث ایجاد سرطان های دهان و حنجره می شود. با ایجاد سرطان، بدن به مقابله با آن برمی خیزد که یکی از راه های آن ترشح پرفورین و آنزیم از 172471 12
لنفوسیت ها است تا با مکانیسم های منفذ غشایی و مرگ برنامه ریزی شده آن ها را نابود کند. 

گزینۀ )1(: در پی رس�یدن پیام عصبی و پتانس�یل عمل به انتهای آکس�ون، انتقال پتانس�یل عمل به یاخته پس سیناپس�ی انجام می ش�ود )نه بالعکس!(. | 
 گزینۀ )3(: در بخ�ش خاکس�تری مراک�ز عصبی، یاخته های پش�تیباِن میلین س�از وجود ندارند ولی انواع دیگر پش�تیبان ها مثل داربست س�از و ضدمیکروب وج�ود دارند. | 
گزینۀ )4(: مواد اعتیادآور، روی سامانۀ کناره ای )لیمبیک( مؤثراند و سبب تولید دوپامین برای سرخوشی می شوند ولی مرکز تصمیم گیری، خودکنترلی و قضاوت، قشر مخ است. 

چغندر قند همانند زنبق، در هر س�ال زندگی خود، رش�د رویش�ی دارد. چغندر قند یک گیاه دوس�اله اس�ت که در س�ال اول فقط رشد رویشی و در سال دوم رشد 481 13
رویشی و رشد زایشی دارد. زنبق یک گیاه علفی چندساله است که این گیاه در هر سال از زندگی خود رشد رویشی دارد.

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. در گیاهان نام گامت ماده، تخم زا می باش�د )نه تخمک!( در نتیجه باید گفت پس از لقاح زامه و تخم زا )نه تخمک(، معمواًل میوه 
دانه دار تولید می شود. | گزینۀ )2(: نادرست است. گیاه خیار سال دوم زندگی ندارد چون یک گیاه یک ساله است. | گزینۀ )4(: نادرست است. میوه، فاقد تخمک است و باید 

در آن از کلمه دانه استفاده می شد. در میوۀ سیب برخالف هلو، دانه ها درون نهنِج رشد کرده واقع می شوند.
قسمت اول سؤال، کاًل در مورد گیرنده های مخروطی می باشد که در نور زیاد تحریک می شوند و در 491 13

 لکۀ زرد برای کمک به دید رنگ و جزئیات اشیا فراوان ترند یعنی به دقت و تیزبینی کمک می کنند. در گزینۀ )3( 
قس�مت دوم به گیرندۀ اس�توانه ای اش�اره می کند که همانند اعصاب س�مپاتیک روی چش�م، در نور کم فعال 
هستند. چون سمپاتیک در نور کم، سبب گشاد شدن مردمک می شوند. با توجه به شکل مقابل، در گیرنده های 
استوانه ای، بین بخش خارجی رنگدانه دار )دارای مادۀ حساس( و بخش هسته دار، دو بخش تقریبًا هم اندازۀ 

خالی باریک و قطور وجود دارد ولی در گیرندۀ مخروطی فقط یک بخش قطور خالی دیده می شود. 
گزینۀ )1(: نادرست است. هر دو قسمت این عبارت در مورد گیرندۀ مخروطی است و قید برخالف بین آن ها نادرست است. | گزینۀ )2(: نادرست است. 
در گیرنده های بینایی، ویتامین A برای تولید مادۀ حساس مورد نیاز است که نور سبب تجزیۀ مادۀ حساس می شود )نه ویتامین A!(. | گزینۀ )4(: نادرست است. در پی 

برخورد نور به گیرنده ها، مادۀ حساس تجزیه می شود )نه خود گیرنده ها!(.
همۀ موارد نادرست هستند. 501 14

الف  در روش خوابانیدن، بخش های هوایی مثل س�اقه و ش�اخۀ دارای گره که روزمینی هس�تند را در زیر خاک می خوابانند )نه بخش های زیرزمینی! 
ب در روش پیوند زدن، گیاه پایه، مقاوم به بیماری ها و س�ازگار با محیط اس�ت، اما گیاه اس�تفاده ش�ده به عنوان پیوندک، میوه و  اونا خودش��ون زیر خاک هس��تن!!(. | 
د پیازها و غده ها نیز  ج در روش قلمه زدن، از خاک نیز استفاده می شود که محیط سترون و آزمایشگاهی عاری از میکروب  نیست. |  محصوالت مطلوب تر دارد. | 

انواعی از ساقه های زیرزمینی با رشد غیرافقی هستند که غده ها برخالف پیاز، برگ های خوراکی ندارند.
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14 در رابطه با لیپیدها و فرایندهای مربوطه، یکی از عبارت های داده شده یعنی فقط عبارت )ج( درست است.11
الف نادرس�ت اس�ت. کبد، اندامی است که آمونیاک را مصرف می کند و اوره را می سازد. بافتی که باعث نگهداری کلیه ها در جای خود می شود، بافت 
چربی اس�ت. مویرگ های ته بس�ته، مویرگ های لنفی هس�تند اما هم کبد و هم بافت چربی، چربی های ذخیره ای خود را از خون می گیرند. سیس�تم لنفی فقط چربی ها را به 
ب نادرس�ت اس�ت. اندامی که در تولید HDL و LDL و کلس�ترول مؤثر اس�ت، کبد اس�ت که به ذخیرۀ لیپیدهای خون می پردازد اما کبد، یک  خون وارد می کند. | 
ج درس�ت اس�ت. از بین LDL و HDL ، پروتئین بیش�تر در س�اختار HDL مشاهده می ش�ود. زیاد بودن LDL باعث چاقی می شود و انواعی از  اندام لنفی نیس�ت. | 
 سرطان ها هم ناشی از چاقی هستند. پس زیاد بودن HDL ، احتمال ابتال به سرطان و در نتیجه ترشح اینترفرون نوع 2 )عامل مبارزه با سرطان( را در بدن کم می کنند. | 
د نادرس�ت اس�ت. لیپیدی که در دیوارۀ سرخرگ ها رسوب می کند، کلس�ترول است و این رسوب، احتمال بروز سکتۀ قلبی را زیاد می کند. کلسترول در ساخت برخی 

هورمون ها نقش دارد اما باید توجه کنید که برخالف گفتۀ این عبارت، کلسترول یک نوع چربی نیست و ساختاری کاماًل متفاوت از تری گلیسریدها دارد.
اکنون به دنبال گزینه ای می گردیم که بر درست بودن یک عبارت یا نادرست بودن سه عبارت داللت کند.

گزینۀ )1(: س�ه عب�ارت نادرس�ت داری�م اما فقط از بین س�ه گروه لیپیده�ا، فقط چربی ها ی�ا همان تری گلیس�ریدها باعث ایجاد کبد چرب می ش�وند. | 
گزینۀ )2(: در تعیی�ن BMI اف�راد، نی�از ب�ه دو عام�ل ق�د و ج�رم آن ها داریم ام�ا تعداد عبارت های درس�ت، یک�ی اس�ت. | گزینۀ )3(: اندام هایی از دس�تگاه گوارش که 
 هورمون هایی ش�ناخته ش�ده برای ما تولید می کنند،  چهار انداِم کبد )اریتروپویتین(، روده )س��کرتین(، معده )اگس��ترین( و پانکراس )لگواکگون و انس��ولین( هس�تند. | 

گزینۀ )4(: معده، رودۀ باریک و لوزالمعده، سه اندامی هستند که به لولۀ گوارش، پروتئاز وارد می کنند. تعداد عبارت های نادرست هم سه تاست.
خونری�زی رح�م، در هفت�ۀ اول دورۀ جنس�ی پایان می یابد. هفتۂ دوِم بعد از آن، معادل روزهای 14 تا 21 دوره می باش�د که مکانیس�م بازخوردی منیف و کاهش 21 13

هورمون های محرک جنسی یعنی FSH و LH )به علت افزایش استروژن و پروژسترون(، مانع رشد فولیکول جدیدی در تخمدان می شود.
گزینۀ )1(: در هفتۀ دوِم مرحلۀ فولیکولی )روز 7 تا 14(، ابتدا مکانیسم بازخوردی منفی )ممانعت غلظت کِم استروژن از افزایش هورمون های محرک( و 
سپس در روزهای 13 و 14 بازخوردی از نوع مثبت )برای تخمک گذاری( وجود دارد. | گزینۀ )2(: در زن غیرباردار، روزهای 21 تا 28 که معادل هفتۀ دوم نیمۀ لوتئالی 
 است، جسم زرد در حال تحلیل و تبدیل به جسم سفید می باشد و مقدار ترشح هورمون های جنسی آن کم می شود )و در آخر دورۀ دیگر چیزی به نام جسم زرد وجود ندارد(. | 

گزینۀ )4(: شکل گیری اندام ها در ماه دوم حاملگی رخ می دهد )نه هفتۀ دوم(.
منظ�ور س�ؤال قرارگی�ری ترتاده��ا در اس�توای یاخته در مرحلۀ متافاز 1 می باش�د که َاش�کال مختل�ف قرارگیری آن ها می توان�د ترکیب های جدی�دی را به وجود 31 14

 Y و X بیاورد که عامل گوناگونی موجودات اس�ت )صورت س��ؤال را با چلیپایی ش��دن اش��تباه نکنید(. پس از این مرحله آنافاز 1 اس�ت که دو کروموزوم هر تتراد از جمله 
)کروموزوم های جنسی( از هم جدا می شوند و برخالف پروفاز 1 که کروموزوم ها پخش و پال هستند، در هر قطب یاخته فقط یک کروموزوم جنسی وجود دارد.

گزینۀ )1(: در آانفاز 1 برخالف پروفاز 1 غش�ای هس�ته وجود ندارد. | گزینۀ )2(: تش�کیل تتراد و کنار هم قرارگیری کروموزوم های همتا در مرحلۀ پروفاز 1 
شروع می شود. | گزینۀ )3(: در مسیر اسپرم سازی، هسته فشرده در انتهای تلوفاز 2 برای اسپرماتید و سپس در تمایز برای اسپرم ها وجود دارد.

T4 اشاره دارد که تنفس یاخته ای همۀ یاخته های بدن را تنظیم می کند. این هورمون ها نقشی در تنظیم کلسیم خون ندارند.41 T3 و  12 این عبارت به هورمون های 
T4 و پاراتیروئیدی که هورمون   ، T3 گزینۀ )1(: در مردان هورمون هایی که روی رشد استخوان ها مؤثر می باشند عبارتند از: هورمون رشد، تستوسترون، 
تستوس�ترون توس�ط یاخته های بینابینی در بیضه ها و کمی هم در غدد فوق کلیه تولید می ش�ود که همۀ این غدد، پایین دیافراگم هستند. | گزینۀ )3(: هورمون های زیادی 
با تنظیم عوامل درون پالس�ما، بر تنظیم اس�مزی بدن مؤثرند ولی همگی لزومًا تحت کنترل هیپوفیز، هیپوتاالموس و س�ایر عوامل موجود در مغز قرار ندارند. به طور مثال 
هورمون انس�ولین با تنظیم گلوکز خوناب در تنظیم آب آن هم نقش دارد ولی تحت کنترل عوامل مغزی نمی باش�د. | گزینۀ )4(: هورمون مؤثر بر تمایز یاختۀ تولید کننده 
پرفورین همان هورمون تیموس��ین اس�ت که غدۀ تیموس تولیدکننده آن اس�ت. این غده از دوران کودکی و نوجوانی ش�روع به تحلیل رفتن می کند ولی صفحۀ رش�د، چند 

سال پس از بلوغ، استخوانی می شود. 
12 موارد )الف( و )د( صحیح می باشند. 51

CO2 و ATP هستند. از بین این موارد، آب و کربن دی اکسید از مواد معدنی هستند که ترکیب   ، H O2 الف درست است. محصوالت تنفس هوازی، 
) و بیکربنات تجزیه می ش�ود. زیادی کربنیک اس�ید به تبع آن موجب افزایش  )H +  آن ها با هم، کربنیک اس��ید س�اخته می ش�ود. این اس�ید، س�ریعًا به یون هیدرونیوم 
CO2 و  ب نادرس�ت اس�ت.   ی�ون هیدرونی�وم و کاه�ش pH خون ش�ده و در نتیجه افزایش ترش�ح این یون از کلیه به منظور کنترل میزان اس�یدیته بدن می ش�ود. | 
CO2 می تواند برم تیمول بل�و رقیق )آبی رن��گ( را زردرن�گ و آب آهک را ش�یری رنگ کند. |  H از ترکیب�ات معدن�ی تولی�دی در چرخ�ۀ کرب�س هس�تند که فق�ط  +

ج نادرس�ت اس�ت. بیش�ترین مقدار انتقال اکس�یژن خون با نقش هموگلوبین )عام��ل پروتئینی هماتوکریت( ص�ورت می پذیرد ولی دقت کنید ک�ه در تار ماهیچه ای، 
د درس�ت اس�ت. یاخته های س�ازنده حبابک تنفسی دو نوع هس�تند. نوع اول یاخته های سنگ فرشی و نوع دوم یاخته های  میوگلوبین وجود دارد )نه همولگوبین!(. | 

سازنده سورفاکتانت. هیچ کدام از این یاخته ها متحرک و بیگانه خوار نیستند. از طرفی هر دو مربوط به بافت پوششی هستند و فضای بین یاخته ای اندکی دارند. 
14 سؤال پیرامون منابع تأمین انرژی برای انقباض ماهیچۀ اسکلتی است. این منابع شامل گلوکز، اسید چرب و کرآتین فسفات است.61

گزینۀ )1(: نادرست است. گلوکز، مولکولی است که بیشتر انرژی ماهیچه، از سوختن آن، تأمین می شود ولی منبعی که در انقباض های طوالین تر منبع اصلی 
است، اسید چرب است )نه لگوکز(. | گزینۀ )2(: نادرست است. ماده ای که طی فعالیت شدید در ماهیچه ها ایجاد می شود، الکتات است ولی دقت کنید که تجمع این ماده، 
سبب درد و گرفتگی ماهیچه می شود )نه صرفاً شروع تولید آن!(. | گزینۀ )3(: نادرست است. مولکولی که در ماهیچه ها، به طور ویژه و مستقیمًا به تولید ATP می پردازد، 
کرآتین فسفات است که طی فرایندی به کرآتین تبدیل شده و فسفات آن با اتصال به ADP موجب تولید ATP می شود )در این فرایند اصالً واکنش های تنفسی و تولید  

FADH2 انجام نمی شود(. | گزینۀ )4(: درست است. گلوکز، ماده ای است که تا چند دقیقه طی فرایند هوازی، ضمن تجزیه به تولید انرژی می پردازد. در تنفس هوازی، 
الکترون گیرِی نوعی مادۀ معدنی )یعنی اکسیژن(، در انتهای زنجیرۀ انتقال الکترون زیاد می شود. 
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12 سؤال در مورد مری می باشد که در ابتدای آن ماهیچۀ اسکلتی تحت تأثیر اعصاب پیکری دارد و در ادامه دارای ماهیچه های صاف حلقوی و طولی تحت کنترل 17471
اعصاب خودمختار می باشد. بندارۀ انتهایی مری از ماهیچۀ صاف با یاختۀ دوکی شکل به وجود آمده است. از طرفی زردپی نیز بافت پیوندی رشته ای با یاخته های دوکی شکل است.

 گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. درونی ترین بافت مری، الیۀ سنگ فرشی مرکب است که با توجه به شکل فصل اول دهم، الیه های یاخته ای نزدیک به غشای 
پایه آن، تعداد یاختۀ بیش�تر با اندازۀ کوچک تر دارد. | گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. با توجه به ش�کل کتاب درسی در فصل 1 دهم، در بافت پیوندی سست، که در هر چهار 
الیۀ گوارشی وجود دارد، رشته هایی با ضخامت متفاوت، رگ  خونی و یاخته هایی غیرهم شکل وجود دارد. | گزینۀ )4(: درست است. داخلی ترین الیۀ مری، همان چهارمین 

الیه از خارج است که الیه مخاطی نام دارد، در این الیه، غددی با ترشح مادۀ مخاطی وجود دارد که پیشروی غذا را آسان می کند. 
12 منظور سؤال دو اندام کبد و طحال است که موارد )ج( و )د( نادرست هستند.81

الف درست است. در کبد مویرگ های حاصل از سیاهرگ باب فاقد بخش سرخرگی می باشند چون مواد این مویرگ ها وارد سیاهرگ فوق کبدی می شود. |
ج نادرس�ت اس�ت.  ب درس�ت اس�ت. خون طحال که پر از آهن حاصل از تجزیۀ گویچۀ قرمز اس�ت، در گردش خون ابتدا از راه س�یاهرگ باب به کبد می رود. | 
د نادرس�ت اس�ت. کبد به همراه کلیه ه�ا )نه طحال( با تولید هورمون  بی�ن آن ه�ا، فقط طحال به عنوان یک اندام لنیف در تولید برخی یاخته های دفاعی مؤثر اس�ت. | 

اریتروپویتین در تنظیم تولید گویچه های قرمز )Rbc( در مغز استخوان مؤثرند.
بخش ه�ای ش�ماره گذاری ش�ده در مغ�ز ماه�ی: )1(: م�خ، )2(: ل�وب بینای�ی، 91 13

 )3(: مخچ�ه و )4(: بصل النخ�اع و بخش ه�ای نام گذاری ش�ده در مغز انس�ان: )A(: مخ، 
)B(: پل مغزی، )C(: نخاع، )D(: مخچه و )E(: لوب پس سری می باشند.

مخچه به منظور تنظیم حرکت و تعادل بدن از دیگر بخش های مغز، نخاع و اندام های حسی 
مانند گوش ها و چشم ها )گیرنده های نوری( به طور پیوسته اطالعاتی دریافت می کند. 

گزینۀ )1(: تاالموس ه�ا )ن��ه م��خ!( در پردازش اولیه و تقویت اطالعات حس�ی نقش دارد. اغلب پیام های حس�ی در تاالموس )نه م��خ!( گرد هم می آیند. | 
گزینۀ )2(: بزرگ تری�ن لوب مغز انس�ان، لوب پیش�انی اس�ت نه لوب پس س�ری! | گزینۀ )4(: توجه کنیم با اینک�ه بصل النخاع در تنظیم تعداد ضرب�ان قلب )فعالیت گرۀ 

سینوسی دهلیزی( و تنظیم فشار خون نقش دارد ولی این گزینه به علت مطابق نبودن بخش های نام گذاری شده در شکل ها، نادرست است! 

منظور گویچۀ قرمز است که هورمون اریرتوپویتین مترشحه از کبد و کلیه ها در تولید آن نقش دارد ولی این یاخته ها در انسان بالغ، فقط در مغز استخوان تولید 101 13
می شوند )کبد و طحال در دوران جنینی به تولید گویچۀ قرمز می پردازند ولی همواره در تخریب آن ها نقش دارند(.

گزینۀ )1(: هیچ یاختۀ خونی، بیش از یک هسته ندارد. | گزینۀ )2(: پروترومبین توسط یاختۀ خونی تولید نمی شود. توجه کنید که پالکت ها جزئی از بخش 
یاخته ای خون هستند ولی نوعی یاختۀ خونی به حساب نمی آیند. | گزینۀ )4(: در مورد نوتروفیل نادرست است چون با اینکه با مگاکاریوسیتی منشأ یکسانی از یاخته های 

میلوئیدی دارند، ولی نوتروفیل به یاختۀ دیگری تبدیل نمی شود )فقط مونوسیت توانایی تغییر شل و تبدیل شدن به درشت خوار و یاخته دارینه دار دارد(.
12 موارد )الف( و )ج( صحیح هستند. 111

الف درس�ت اس�ت. هر تخمدان، حاوی چند تخمک می باش�د که در هرکدام برحس�ب نوع تخم زای تولید شده که می تواند AB یا aB باشد و از طرفی 
ب نادرست است. وقتی  اس�پرم ها نیز که می توانند aB یا ab باش�ند، چهار حالت مختلف آمیزش�ی بین آن ها می توان متصور شد که در نس�ل بعد ایجاد تنوع کنند. | 
در یک تخمک، یک کیس�ۀ رویانی ایجاد می ش�ود، یعنی میوز در پارانش�یم خورش آن قباًل انجام شده اس�ت و دیگر بقیۀ یاخته های بافت خورش اطراف، فقط می توانند به 
ج درست است. در لولۀ گرده، سه هسته وجود دارد، یکی مربوط به یاختۀ زایشی و دوتا مربوط به اسپرم ها که همگی چون از میتوز یک گرده  تقسیم میتوز بپردازند. | 
نارس ایجاد شده اند، ژنوتیپ یکسانی دارند. از طرفی در هر کیسۀ رویانی هم، همیشه بیش از دو هسته وجود دارد. این یاخته ها نیز از میتوز یاختۀ یکسانی ایجاد شده اند 
د نادرس�ت اس�ت. اصاًل به هیچ عنوان امکان ایجاد همچین تخم ضمیمه ای وجود ندارد چون در این صورت باید والد نر  و همۀ آن ها ژن نمود یکس�انی با هم دارند. | 

الل های AB را داشته باشد ولی والد نر فاقد الل A است.
13 دو اندام میزنای و غدد فوق کلیه، در تماس با هر دو کلیه قرار دارند. غدد فوق کلیه با ترشح آلدوسترون، اپی نفرین و نوراپی نفرین در افزایش فشار 121

خون و با ترشح کورتیزول و اپی نفرین و نوراپی نفرین در افزایش میزان قند خون نقش دارند.
گزینۀ )1(: کب�د در تولی�د صف�را نق�ش دارد ولی فقط با کلیۀ راس�ت در تماس اس�ت )نه ب��ا هر دو لکی��ه!(. | گزینۀ )2(: غدد فوق کلیه ان�واع هورمون های 
 جنس�ی را تولی�د می کنن�د ولی تح�ت تأثیر هورمون های محرک جنس�ی هیپوفیز )LH و FSH( ق�رار نمی گیرند )فقط تحت تأثیر هورمون محرک قش��ر فوق لکیه اس��ت(. | 

گزینۀ )4(: میزنای ها، در ارتباط با هر دو کلیه هستند ولی در مردان مجرای مشترک عبور ادرار و اسپرم، میزراه است )نه میزنای!(.
در مرحلۀ آنافاز میتوز و آنافاز میوز2، تجزیۀ پروتئین اتصالی ناحیه سانترومر، قبل از کوتاه شدن رشته های دوک متصل به کروموزوم در محل سانترومر صورت می گیرد. 131 13

در مرحلۀ آنافاز میوز1، تجزیۀ پروتئین اتصالی ناحیۀ سانترومر نداریم چون در میوز1 صرفًا کروموزوم های همتا از هم جدا می شوند و کاری با کروماتیدها نداریم!
گزینۀ )1(: دام اول سوتی ندادی که! با اینکه حرکت سانتریول ها به طرفین یاخته قبل از تکمیل تجزیۀ پوشش هسته صورت می گیرد ولی تکمیل تجزیۀ پوشش 
دو الیه هس�ته در مرحلۀ پرومتافاز اس�ت نه پروفاز!! | گزینۀ )2(: امیدوارم بعد دام اول تو دام دوم گیر نکرده باش�ی! عبارت گزینۀ )2( کاماًل صحیح به نظر می رسد ولی بسیار 
توجه کنیم مرحلۀ پروفاز میوز1 یاختۀ اووسیت اولیه در دوران جنینی دختر رخ می دهد و در زن بالغ خبری از پروفاز میوز1 اووسیت اولیه نیست! | گزینۀ )4(: ترتیب مراحل 

3 تشکیل مجدد پوشش هسته 2 شروع بازشدگی کروموزوم ها )نه کروماتین ها( و مشاهده شدن رشته های کروماتین |  1 تخریب رشته های دوک |  تلوفاز: 
خون، ب�ه صورت ترکیب با هموگلوبین ولی در اتصال با عام�ل غیرپروتئینِی هم، در گویچۀ قرمز 141 O2 فق�ط گزینۀ )1( صحیح اس�ت چون بیش�ترین مقدار انتقال 11

O2 می پردازد. صورت می گیرد. همان طور که می دانید در یاختۀ ماهیچه ای نیز، میوگلوبین مولکولی حاوی یک گروه ِهم است که به کمک این عامل به ذخیرۀ
خون، به صورت یون بیکربنات صورت می گیرد که این یون توسط لوزالمعده نیز به روده ترشح می شود.  CO2گزینۀ )2(: نادرست است. بیشترین مقدار انتقال 
از فصل 2 دهم به یاد دارید که غدد معده برخالف حفرات آن توانایی ترشح بیکربنات ندارند. | گزینۀ )3(: نادرست است. کمترین مقدار اکسیژن خون، به صورت محلول و 
بدون کمک پروتئین ها صورت می گیرد. | گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. در خون بهر، دو عامل پروتئین انتقال دهندۀ هموگلوبین، با نقش کمتر و آنزیم کربنیک انیدراز با نقش 
CO2 مؤثراند. عبارت در مورد هموگلوبین با نقش کمتر می باشد. همان طور که می دانید طی این عمل هموگلوبین نقش کاتالیزوری یا همان آنزیمی ندارد.  بسیار زیاد در انتقال 
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محلی که گوارش نشاسته یا همان پلی ساکارید ذخیره ای گیاهان در آن آغاز می شود، دهان است و محل کامل شدن گوارش پروتئین ها )مثل هیستون ها(، رودۀ 151 13
ابریک است. خب حتمًا مطلع هستید که دهان برخالف رودۀ باریک، فاقد چین، پرز، ریزپرز و شبکۀ یاخته ای عصبی می باشد. 

 HCl گزینۀ )1(: محل ش�روع گوارش کالژن، معده اس�ت ) الکژن پروتئین اس��ت و گوارش آن توسط پپس��ین در معده آغاز می شود ( که قدرت ترشح
معدنی را دارد. از طرفی در رودۀ ابریک، گوارش فس�فولیپیدها توس�ط لیپاز به اتمام می رس�د. | گزینۀ )2(: در رودۀ باریک، گوارش لیپاز که نوعی پروتئین اس�ت، به پایان 
می رس�د و در همان محل هم گوارش نوکلئیک اس�یدها آغاز و انجام می ش�ود. در ضمن رودۀ باریک عالوه بر ترش�ح آنزیم دفاعی لیزوزیم، قدرت تولید آنزیم های گوارش 
نهایی قند و پپتید را نیز دارد. | گزینۀ )4(: رودۀ بزرگ حاوی باکتری هایی اس�ت که آنزیم س�لوالز آن ها به بدن توانایی هیدرولیز س�لولز می دهد، از طرفی تجزیۀ گلیکوژن 

در رودۀ باریک آغاز می شود. همان طور که می دانید جذب آب یون ها در رودۀ بزرگ برای تولید مدفوع صورت می گیرد. 
12 موارد )ب( و )د( درست هستند. میکروب های جمع شده در مخاط دستگاه تنفسی به حلق می روند و از آنجا به بیرون بدن هدایت می شوند و یا در 161

فرایند بلع، در نهایت وارد معده می شوند. فقط مسیر بلع باعث انبودی میکروب ها می شود. بنابراین تست در مورد انعکاس بلع می باشد.
ب درست است. عالوه بر بصل النخاع، مرکز دیگری  الف نادرست است. خارج کردن هوا با فشار از دهان یا بینی، مربوط به انعکاس رسفه است.| 
ج نادرست است. غیرفعال شدن مرکز تنفس برای انجام بلع، تحت کنترل خود  در ساقۀ مغز به نام پل مغزی نیز با تنظیم ترشح بزاق، در کمک به بلع مؤثر است. | 
د درس�ت اس�ت. فرایند بلع از دهان آغاز شده و با  بصل النخاع و با اثر مرکز بلع روی مرکز تنفس انجام می ش�ود )نه در قس��مت باالیی آن که پل مغزی اس��ت(.| 
رسیدن به معده پایان می یابد. ماهیچه های دهان، حلق و ابتدای مری از نوع اسکلتی هستند و توسط اعصاب پیکری منقبض می شوند اما سایر ماهیچه ها در مری از نوع 

صاف بوده و توسط اعصاب خودمختار فعالیت می کنند.
ویژگی کشسانی شش ها در انجام عمل ابزدم نقش مهمی دارد. در بازدم ماهیچه های گردنی مربوط به تنفس که باالی ترقوه هستند در استراحت قرار دارند. 171 12

گزینۀ )1(: در هنگام دم، از بین ماهیچه های بین دنده ای، نوع بین دنده ای خارجی فقط به انقباض درمی آید تا فشار شش ها و مایع جنب به حداقل برسد. | 
گزینۀ )3(: هیچ گاه ظرفیت تام شش ها به طور کامل در فرد سالم خارج نمی شود چون همیشه هوای باقی مانده در حبابک ها باقی می ماند. | گزینۀ )4(: دقت کنید که هوای 

باقی مانده، فقط یک حجم تنفسی است )نه ظرفیت تنفسی( چون ظرفیت تنفسی مجموع دو یا چند حجم تنفسی می باشد. 
فقط به کلمۀ کاانل دقت کنید. کانال، عمل انتشار تسهیل شده انجام می دهد که سعی دارد غلظت مادۀ عبوری در دو طرف خود را یکسان کند. در این گزینه 181 14

کانال دریچه دار سدیمی منظور است که دریچۀ آن به سمت بیرون غشا است )حتماً به یاد دارید که کربوهیدرات های غشا فقط در سطح خارجی قرار دارند(.
 گزینۀ )1(: هیچ کانالی برای فعالیت انتقال مواد خود به ATP نیاز ندا رد. | گزینۀ )2(: منظور کانال دریچه دار پتاس��یمی اس�ت که با بس�ته ش�دن آن 
پتانس�یل عمل به آرامش تبدیل می ش�ود و فعالیت عصبی نورون پایان می یابد. | گزینۀ )3(: منظور این گزینه کانال های نش�تی و دریچه دار پتاسیمی هستند ولی کانال های 

نشتی، همیشه باز بوده و بسته نمی شوند. 
14 منظور قس�مت اول گزینۀ )4(، بطن س��وم اس�ت ولی در قس�مت دوم این گزینه، دقت کنید که مویرگ های ترش�ح کنندۀ مایع مغزی نخاعی درون 191

بطن 1 و 2 قرار دارند.
گزینۀ )1(: در مغز گوسفند، ایپ فیز در لبۀ پایینی بطن سوم است که این غدۀ درون ریز، در انسان به تولید هورمون مالتونین می پردازد که این کار را برای 
تنظیم ریتم ش�بانه روزی در ش�ب به صورت حداکثری انجام می دهد و در ظهر به حداقل می رس�د. | گزینۀ )2(: برجس�تگی های چهارگانه در عقب اپی فیز می باشند که در 
انسان بخشی از مغز میانی هستند. در مغز میانی، یاخته های عصبی مسئول کمک به حس بینایی و شنوایی و حرکت می باشند. | گزینۀ )3(: دو طرف دو رابط سه گوش و 

رابط پینه ای، بطن 1 و 2 حاوی اجسام مخطط قرار گرفته اند.
14 س�ؤال در مورد ریشۀ گیاهان دو لپه ای می باشد که رویان دانۀ آن ها 201

توانای�ی تولی�د هورمون جیبرلین ندارند. در ریش�ۀ دو لپه ای ها همانند س�اقۀ تک لپه ای ها، 
درونی ترین قس�مت، توس�ط دس�تجات آون�دی قطورت�ر ایجاد ش�ده اند. در ای�ن آوندها 
می توانید در ش�کل مشاهده کنید که همواره درونی ترین آوندها قطورترند که در آوندهای 

چوبی قطور درونی این وضعیت را دارند. 
گزینۀ )1(: این مورد، ویژگی ریشه و ساقۀ دو لپه ای ها نیست بلکه ویژگی ساقۀ تک لپه ای ها است که پوست نامشخص دارند. | گزینۀ )2(: ویژگی بیشترین 
نس�بت حجم پوس�ت به اس�توانۀ آوندی در ریشۀ دولپه ای ها است که هر دو قسمت عبارت را شامل می ش�ود و قید برخالف نادرست است. | گزینۀ )3(: یاخته های معبر 

در الیۀ درون پوست وجود دارند )نه الیۀ ریشه زا!(.
12 الیۀ بیرونی قلب، برون شامه و سپس پیراشامه با بافت های پوششی سنگ فرشی و پیوندی متراکم می باشند، پس بافت های اصلی عصیب و ماهیچه ای 211

را ندارد که فقط مورد )د( بین این دو بافت مشترک است.
ب در بافت عصبی،  الف  ویژگی مشترک نیست چون تخمیر در انسان ویژه ماهیچۀ اسکلتی و گویچۀ قرمز است، پس در بافت عصبی وجود ندارد. | 
ج فقط بافت ماهیچه ای  G2 عبور نمی کنند ولی یاخته های پشتیبان آن ها قابلیت تقسیم دارند. |  نورون ها به طور معمول پس از تولد تقسیم نمی شوند و از نقطۀ وارسی 
د درست است. هر دو بافت، حاوی گیرنده هایی  )مخطط( دارای ذخیرۀ پلی ساکاریدی است ولی هر دو در غشای خود کلسترول دارند )ویژگی اول مشترک نمی باشد(. | 

برای ناقلین عصبی آزاد شده در محل سیناپس و پیک شیمیایی دوربرد تیروئیدی می باشند.
13 انباش�ت س�اکارز و یون های کلر و پتاس�یم در یاخته های مجاور یاختۀ نگهبان، سبب آبدهی یاختۀ نگهبان به آن ها و بسته شدن روزنۀ هوایی می شود221

، سبب کاهش تعرق می شود. CO2 که همانند افزایش زیاد 
گزینۀ )1(: رطوبت کم محیط تعرق را زیاد می کند ولی هرچه فشار تورژسانس یاختۀ نگهبان بیشتر شود، روزنۀ هوایی باز شده و تعرق نیز بیشتر می شود. |
گزینۀ )2(: روزنه های فرورفته در روپوس�ت، یکی از س�ازگاری های گیاه برای کاهش تعرق اس�ت ولی عرض یا قطر یاختۀ نگهبان به دلیل وجود آرایش ش�عاعی رش�ته های 
 س�لولزی در باز و بس�ته ش�دن روزنه تغییر نمی کند. | گزینۀ )4(: افزایش نور و دما )تا حد معینی( برخالف افزایش هورمون آبس�یزیک اسید، سبب باز شدن روزنۀ هوایی و

تشدید تعرق می شود.
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فقط گزینۀ )4( به درس�تی تکمیل می کند. یاختۀ )1( و )2( به ترتیب نوتروفیل و مونوس�یت را نش�ان می دهند. در گزینۀ )4(، لنفوسیت کشندۀ طبیعی می تواند 176231 14
در خط دوم دفاعی، یاخته های سرطانی و آلوده به ویروس  را با وارد کردن آنزیم به درون آن ها و فرایند مرگ برنامه ریزی، از بین ببرد.

گزینۀ )1(: نادرست است. لنفوسیت  کشندۀ طبیعی همانند لنفوسیت های T توانایی ترشح اینترفرون  نوع 2 و فعال کردن ماکروفاژ ها را دارد ولی یاختۀ شمارۀ )1( 
یعنی نوتروفیل، این توانایی را ندارد. | گزینۀ )2(: نادرست است. ویروس HIV به نوع خاصی از لنفوسیت ها، یعنی لنفوسیت  T کمک کننده حمله می کند. | گزینۀ )3(: نادرست است. 

لنفوسیت کشندۀ طبیعی همانند یاختۀ شمارۀ )2( یعنی مونوسیت، سیتوپالسم بدون دانه دارد ولی دقت کنید که مونوسیت ها از یاختۀ بنیادی میلوئیدی به وجود می آیند. 
14 پس از بارگیری آبکشی، به دلیل افزایش فشار اسمزی درون  یاخته های آوند آبکش، آب از یاخته های منبع و آوند چوبی مجاور وارد آوندهای آبکش 241

می شود. از دست دادن اب در آوند چوبی، سبب کشیده شدن ستون آب آوند چوبی به طرف باال می شود در نتیجه صعود شیرۀ خام در آوند چوبی افزایش می یابد. 
گزینۀ )1(: در ه�وای بس�یار مرط�وب، میزان تعرق کاهش می یاب�د در نتیجه مکش تعرقی نیز کاهش یافته و میزان صعود ش�یرۀ خام در آوندهای آبکش 
گیاه کاهش می یابد. | گزینۀ )2(: شته از حشرات است که به کمک لوله های مالپیگی خود، اوریک اسید را به روده دفع می کنند. برای تعیین سرعت همانند ترکیب شیرۀ 
پرورده می توان از ش�ته ها اس�تفاده کرد. | گزینۀ )3(: تعریق نش�انۀ فشار ریشه ای زیاد و تعرق کم اس�ت که به شکل خروج آب از روزنه های همیشه باز آیب دیده می شود. 
دقت کنید! ورود یون هایی مانند پتاس�یم و کلر به یاخته های س�بزینه دار نگهبان روزنه، س�بب باز ش�دن روزنه ها و افزایش تعرق می ش�ود. یاخته های نگهبان روزنه اطراف 

روزنه های آبی یافت نمی شوند.
13 موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست هستند. 251

الف نادرست است. میوزین گوشت از جنس پروتئین است. اولین آنزیم مؤثر بر آن پروتئاز معده است که توسط یاخته های اصلی در غدد معده ترشح 
 می ش�ود. این یاخته ها تک هس�ته ای هس�تند و فقط ژن های تولیدکنندۀ کالژن و رش�ته های کشس�ان را دارند ولی این ژن ها در یاخته های بافت پوشش�ی بیان نمی شوند. | 
ج درس�ت اس�ت. منظور بافت پیوندی  ب نادرس�ت اس�ت. بیکربنات ترش��ح کلیوی ندارد بلکه در هنگام pH باال، دفع کلیوی آن در اثر تراوش افزایش می یابد. | 
د نادرست است. ذخیرۀ کلسیم در  رش�ته ای اس�ت که رباط، زردپی و کپس�ول مفصلی وجود دارد. این بافت مقدار زیادی کالژن و مقدار کمی رشته کشس�ان دارد. | 

استخوان و ماهیچه صورت می گیرد اما برای انقباض تنها در ماهیچه کاربرد دارد. حفرات و تیغه های پرکالژن مخصوص استخوان است.
بخش های مشخص شده، به ترتیب )1(: جسم مژگانی، )2(: عدسی و )3(: تارهای آویزی است. در هنگام مشاهدۀ اجسام دور، با استراحت ماهیچه های جسم 261 13

مژگانی عدسی باریک تر و طویل تر و تارهای آویزی کشیده می شوند. 
گزینۀ )1(: در هن�گام مش�اهدۀ اجس�ام نزدی�ک، ماهیچه ه�ای جس�م مژگان�ی منقب�ض و برای ای�ن انقباض 
ب�ه ان�رژی نیاز اس�ت و این انرژی هم با شکس�تن پیوند بین گروه های فس�فات تأمین می ش�ود. | گزینۀ )2(: با افزایش س�ن، 
 انعطاف پذیری عدیس که جزء هیچ کدام از س�ه الیۀ چش�م نیست، کاهش می یابد که عامل اصلی بیماری پیرچشمی است. | 

گزینۀ )4(: از دالیل نزدیک بینی می تواند همگرایی بیش از حد عدسی یا افزایش قطر کرۀ چشم باشد. 
11 ماهیان غرضویف، دارای غدد راس�ت روده ای هس�تند که NaCl بس�یار غلیظ را به روده ترشح می کنند. این گروه تهنا مهره دارانی هستند که اسکلت 271

استخوانی ندارند.  یعنی در مهره های خود رسوب کلسیم فراوان و تراکم بافتی مثل استخوان ها ندارند.
گزینۀ )2(: هر دو ویژگی در ماهی های ساکن آب شیرین وجود دارد. | گزینۀ )3(: باز هم هر دو ویژگی در نوعی ماهی با لقاح داخلی مثل اسبک ماهی صادق 

است چون در این جانور، تخمک های جانور ماده وارد بدن ماهی نر می شود. | گزینۀ )4(: هر دو ویژگی در ماهی ساکن آب شور یا دریا وجود دارد.
14 موارد )ج( و )د( در التهاب رخ نمی دهند. )سؤال در مورد بیماری نقرس با رسوب اوریک اسید در مفاصل و ایجاد التهاب و درد می باشد.(281

الف آزاد ش�دن هیس�تامین از ماستوس�یت های بیگانه خوار و یا موادی که از یاخته های سنگ فرش�ی دیوارۀ مویرگ و یاخته های دفاعی مثل درش��ت خوارها 
ب در م�ورد تحریک گیرنده درد و س�ازوکار حفاظت�ی درد در التهاب صحیح اس�ت. |   ب�ه عن�وان پیک ش�یمیایی کوتاه برد ترش�ح می ش�وند، ای�ن عبارت را رد می کن�د. | 
ج با توجه به شکل کتاب درسی، در التهاب، پروتئین های مکمل برای از بین بردن باکتری ها در آب میان بافتی وارد عمل می شوند ولی در التهاب حاصل از نقرس، میکروبی 
د تحریک هیپوتاالموس به عنوان مرکز تنظیم کنندۀ دمای بدن به وسیلۀ ترشحات میکروبی سبب باال رفتن دمای بدن یا تب می شود )تب، افزایش دمای  وجود ندارد. | 
سراسر بدن با فعالیت هیپوتاالموس است اما التهاب به افزایش دمای ناحیه ای خاص، به صورت موضعی از بدن به علت خون رسانی بیشتر در آن ماکن ایجاد می شود(.

فقط گزینۀ )3( صحیح اس�ت. لیپوما نوعی تومور خوش خیم اس�ت و چون یاخته  های چربی آن برخالف یاخته های س�رطانی تغییر نکرده اند توسط لنفوسیت های 291 13
T مورد تهاجم قرار نمی گیرند و در نتیجه اینترفرون نوع 2 بر علیه آن ها ترشح نمی شود. 

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. هر دو نوع تومور می توانند بر بافت های مجاور خود اثر بگذارند. مالنوما چون تومور بدخیم اس�ت، بافت های مجاور را مورد 
حمله قرار می دهد و لیپوما هم در صورت بزرگ ش�دن می تواند بافت های مجاورش را تحت تأثیر قرار دهد. | گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. یاخته های تومورهای خوش خیم 
مثل لیپوما، جای خود می مانند و منتش�ر نمی ش�وند. | گزینۀ )4(: نادرس�ت است. تومورهای خوش خیم، سرعت رشد کمی دارند و اشخاص دارای این تومور، برای درمان 

تحت تأثیر تابش های شدید و شیمی درمانی قوی قرار نمی گیرند تا مجبور به پیوند مغز استخوان شوند. 
14 هر دو هورمون اکسین )مؤثر در تخریب دولپه ای خودرو( و جیبرلین )مؤثر بر لگوتن واکوئول غالت( در تولید میوه های بی دانه مؤثرند. 301

گزینۀ )1(: میوۀ هلو از تخمدان و میوۀ سیب از هننج ایجاد می شود که هر دو قسمتی از گل می باشند. | گزینۀ )2(: پرتقال بی دانه برخالف موز بی دانه، فاقد 
هرگونه دانۀ رسیده یا نارسی می باشد. | گزینۀ )3(: منشأ میوۀ کاذب سیب از هننج می باشد ولی تخمک ها در تخمدان روی آن قرار دارند.

12 بافت پوششی داخل لوله های رحمی مخاطی و مژک دار است و همچنین می دانیم که در بخش هایی از مجاری تنفسی بافت پوششی هم مخاطی و مژک دار است.311
گزینۀ )1(: نادرست است. علت یائسگی از کار افتادن تخمدان ها می باشد که درون حفرۀ شکمی قرار دارند ولی گالبی شکل بودن ویژگی رحم است. البته 
با توجه به ش�کل 4 صفحۀ 55 یازدهم و همچنین ش�کل 1 صفحۀ 28 این کتاب می توان برداش�ت کرد که تخمدان ها توس�ط استخوان های نیم لگن که جزء اسکلت جانیب 
هس�تند حفاظت می ش�وند. | گزینۀ )3(: نادرس�ت است. در هنگام عادت ماهیانه، رحم در حال نازک شدن است ولی فقط به طور معمول در یک تخمدان، یک فولیکول در 
حال رشد است. | گزینۀ )4(: نادرست است. مام یاختۀ ثانویه که توسط حرکت زوائد انگشت مانند لولۀ فالوپ وارد آن می شود فقط در صورت برخورد زامه  با آن کاستمان 

خود را کامل می کند ولی دقت کنید که مام یاخته، نوعی گامت یا یاختۀ جنسی به حساب نمی آید. 
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همۀ عبارات نادرست هستند.321 14
ب برای جذب  الف گاهی مخاط بخش انتهایی )نزدیک معده( مری در اثر ریفالکس آسیب می بیند. مخاط مری دارای غده هایی برای تسهیل بلع است. | 
قندها، نیاز داریم که آن ها را تبدیل به مونوساکارید کنیم. آنزیم های گوارشی بر روی مونوساکاریدها تأثیری ندارند و این مولکول ها به همین شکل جذب می شوند اما پلی ساکارید 
ج سمت ریزپرزدار هر چین، سمت فضای روده است که فاقد رگ خونی می باشد. |  سلولز، قندی است که توسط آنزیم های انسان تجزیه نمی شود و جذب هم نمی گردد. | 

د شبکۀ یاخته های عصبی در دهان وجود ندارد و ترشح بزاق )حاوی آمیالز( در اثر فکر کردن به یک غذای خوشمزه توسط اعصاب پاراسمپاتیک کنترل می شود.
14 این عبارت در مورد ماهی ها رد می شود چون در همگی در دو طرف بدن خود، خط جانبی با یاخته های مژک دار و گیرندۀ مکانیکی دارند ولی در ماهی 331

غضروفی غدد راست روده ای برای تنظیم اسمزی بدن وجود دارد.
گزینۀ )1(: انس�ان و جیرجی�رک ه�ر دو پردۀ صماخ متصل به محفظۀ هوا دارند که هیچ کدام طناب عصب�ی جانبی ندارند )طناب عصبی جانبی ویژۀ پالناریا 
اس��ت که ش��نوایی به کمک پرده صماخ ندارد(. | گزینۀ )2(: هر چش�م مرکب حش�رات، بیش از یک قرنیه و عدسی دارند که فاقد مویرگ خونی هستند چون سیستم گردش 

مواد باز دارند. | گزینۀ )3(: منظور بخش اول، مخ ماهی ها است که این جانور فاقد گردش خون مضاعف می باشد.
14 مراحل پایانی گوارش غذا به طور ویژه در دوازدهه که بخش�ی از رودۀ باریک اس�ت رخ می دهد. این قس�مت از روده، محل ورود کیموس، آنزیم ها و 341

شیره های متعددی است که گوارش غذا را به سمت مراحل پایانی خود هدایت می کنند. دربارۀ دوازدهه، فقط گزینۀ )4( نادرست است. 
گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. معده بخش کیسه ای ش�کلی است که پس از آن، دوازدهه قرار گرفته است. معده، فاکتور داخلی را ترشح می کند که در ساخت 
گویچه های قرمز ضروری اس�ت و در صورت کمبود آن، س�اخت گویچه های قرمز با مش�کل مواجه می ش�ود و اکسیژن رسانی به بافت ها و گرفتن کربن دی اکسید آن ها به 
درستی انجام نمی شود. این به معنای عدم فعالیت کافی و صحیِح آنزیم کربنیک انیدراز است. | گزینۀ )2(: درست است. سکرتین از یاخته های همین ناحیه )دوازدهه( به 
خون ترشح می شود و می دانیم که خون روده هم ابتدا از راه سیاهرگ باب به کبد می رود. نتیجۀ ترشح سکرتین، اثرگذاری بر روی پانکراس است تا میزان بیکربنات شیرۀ 
خود را زیاد کند تا فضای درون روده قلیایی تر شود. | گزینۀ )3(: درست است. معده پیش از دوازدهه قرار دارد که دارای آنزیم پپسین است. امیدوارم دقت کرده باشید 
که با وجود اینکه صفرا آنزیم ندارد، همۀ یاخته های کیس�ۀ صفرا برای اعمال خود )مثل سوخت وس��از( نیاز به آنزیم های متنوعی دارند. هم یاخته های کیس�ۀ صفرا و هم 
(. | گزینۀ )4(: نادرس�ت است. پس از دوازدهه بخش های دیگر رودۀ باریک  CO2 یاخته های کیس�ۀ معده، مواد دفعی خود را به خون وارد می کنند )س��اده ترین مثال: 
قرار دارند اما اندام لنفی ای که لنف خود را به مجرای لنفی چپ وارد می کند، آپاندیس است و در انتهای رودۀ کور که در ابتدای رودۀ بزرگ واقع است، قرار دارد )باید توجه 

می داشتید که این سؤال به بررسی دوازدهه پرداخته است و نه رودۀ باریک(.

14 همۀ موارد صحیح هستند. نهان دانگان تک لپه ای، رشد پسین ندارند. 351
ب طبق ش�کل های روبه رو  الف و 
ج بافت کالنش�یم ضمن  کام�اًل صحیح هس�تند. | 
استحکام، سبب انعطاف پذیری گیاه می شود. یاخته های 
این بافت فاقد دیوارۀ پس�ین هستند اما دیوارۀ نخستین 
د تک لپه ای ها  و تیغ�ۀ میان�ی آن ها، پکتین دارن�د. | 
طب�ق ش�کل فعالیت صفح�ۀ 91 فصل 6 کتاب درس�ی 
زیست شناسی 1، ریشۀ بسیار منشعب )افشان( دارند. 

یاخته های مریس�تمی نزدیک نوک ریش�ه آن ها همانند یاخته های لنفوس�یتی، نس�بت هسته به سیتوپالسم باال دارند. یعنی بیش�تر حجم یاخته را هسته اشغال کرده است 
)طبق شل 19 فصل 4 کتاب درسی زیست شناسی 1، لنفوسیت ها نسبت هسته به سیتوپالسم باال دارند(.

14 گیرنده آنتی ژنی خاص، ویژۀ مهره داران و دفاع اختصاصی آن ها است که همگی این جانداران، مغز برجسته در جلوی طناب عصبی پشتی خود دارند.361
گزینۀ )1(: در مورد کرم خاکی که نرماده است و گردش خون بسته دارد، این عبارت نادرست است. | گزینۀ )2(: در مورد تنفس ششی در حلزون ها، که 
فاقد استخوان هستند، نادرست است. | گزینۀ )3(: اندام تولیدمثلی تخصص یافته، ویژۀ لقاح داخیل است که در حشرات نیز دیده می شود ولی کلیه، ویژۀ مهره داران است.

فقط گزینۀ )1( صحیح اس�ت. اگر در خانمی بارداری رخ دهد، از هفتۀ دوم بارداری، جس�م زرد تحت تأثیر هورمون HCG مترش�حه از برون شامه حفظ می شود 371 11
و همچنان به ترش�ح هورمون پروژس�ترون ادامه می دهد، پس در این زمان، همراه با تشکیل پرده های حفاظت کننده، جسم زرد نیز هورمون ترشح می کند. اگر بارداری رخ 

ندهد، در اواخر دورۀ جنسی، جسم زرد تحلیل می رود و به جسم سفید تبدیل می شود. 
گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. رش�د و نمو دیوارۀ داخلی رحم تا بعد از نیمه دوم چرخۀ رحمی ادامه دارد پس از آن س�رعت رش�د دیوارۀ داخلی کم می شود 
ولی فعالیت ترش�حی دیواره برای پذیرش و پرورش جنین افزایش )نه ش��روع( می یابد. در زمان حرکت موروال فعالیت ترش�حی افزایش یافته اس�ت تا رحم برای پذیرش 
 و پ�رورش آم�اده باش�د. | گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. هورمون HCG از برون ش�امه ترش�ح می ش�ود و این پرده به هم�راه جدار رحم در تش�کیل جفت دخال�ت دارد. | 
گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. هنگام عمل جایگزینی، جنین مواد مغذی مورد نیاز خود را از بافت های هضم ش�ده ای به دست می آورد که به واسطۀ عمِل آنزیم های ترشحی  

هضم کننده از تروفوبالست ایجاد شده است و در هنگام عمل جایگزینی رابطۀ خونی بین مادر و جنین هنوز برقرار نشده است. 
11 در خصوص دس�تگاه گوارش انس�ان، فقط گزینۀ )1( درس�ت اس�ت چون آنزیم که کارش کاهش دادن انرژی فعال س�ازی واکنش هاس�ت، در مادۀ 381

مخاطی رودۀ بزرگ هم آنزیمی به نام لیزوزیم دیده می شود که نقش دفاعی دارد.
گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. همۀ مواد جذب ش�ده به مصرف فعالیت های زیس�تی نمی رس�د و برخی از این مواد هم ذخیره می ش�وند تا شاید بعدًا مورد 
اس�تفاده قرار بگیرند. همچنین طبق ویژگی جانداران در فصل 1 دهم، برخی مواد هم تبدیل به گرما می ش�وند تا دمای بدن حفظ ش�ود. | گزینۀ )3(: نادرست است. شبکۀ 
یاخته های عصبی که در س�مت داخل و خارج ماهیچۀ حلقوی دیده می ش�ود، تأثیری بر میزان ترش�ح گاس�ترین ندارد چون ترش�ح این هورمون با توجه به محتویات درون 
معده صورت می گیرد که نورون ها از آن بی اطالعند )بازخوردی( و نه اینکه این نورون ها در مخاط دیده می ش�وند. | گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. تولید مدفوع جامد در 

رودۀ بزرگ آغاز می شود اما بنداره های مخرج مربوط به راست روده هستند که جدا از رودۀ بزرگ طبقه بندی شده است.
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11 منظ�ور س�ؤال ح��رشات هس�تند )یا مثالً ملخ (. قلب مل�خ دارای دریچه هایی منفذدار در مح�ل ورود مایع )همولنف( به قل�ب و دریچه هایی در ابتدای 178391
سرخرگ ها در محل خروج مایع مورد نظر از قلب می باشد. 

گزینۀ )2(: در هر بند بدن یک گرۀ عصبی وجود دارد )نه یک جفت!(. | گزینۀ )3(: حشرات در دستگاه گوارش معده و روده دارند که معده به جذب غذا 
و روده به جذب آب و یون می پردازد. | گزینۀ )4(: پالناریا دو طناب عصبی نردبان مانند دارد. در حشرات فقط یک طناب عصبی شکمی به مغز متصل است.

12 کلیه ها اوره را از خون می گیرند، ولی خون کلیه ها توس�ط س�یاهرگ های کلیوی به بزرگ س�یاهرگ زیرین می ریزند و با س�یاهرگ باب کبدی که خون 401
بخش های مختلف دستگاه گوارش را دریافت می کند، در ارتباط نیستند. 

CO2 به اوره را کبد انجام می دهد که قدرت تولید گلیکوژن )پلی سااکرید (، پروتئین های ذخیره ای و آنزیم های خود را دارد. |  گزینۀ )1(: تبدیل آمونیاک و 
 گزینۀ )3(: کلیه ه�ا در پاس�خ ب�ه آلدوس�ترون ب�ه بازجذب س�دیم می پردازند. این اندام ه�ا، به همراه کبد ب�ا تولید هورم�ون اریتروپویتین روی عمل اندام لنف�ی به نام مغز 
استخوان مؤثرند. | گزینۀ )4(: ماهیچه های اسکلتی هم زمان با تجزیۀ کرآتین فسفات، قدرت تولید ATP و کرآتین را دارند که تحت تأثیر اعصاب پیکری هستند و می توانند 

بیشتر به صورت ارادی و در برخی موارد نیز به صورت انعکاس های غیرارادی عمل کنند.
14 فقط گزینۀ )4( صحیح است چون الکل کاهش دهندۀ فعالیت های بدنی است و حتی مصرف کم آن بدن را تحت تأثیر قرار می دهد.411

گزینۀ )1(: الکل سبب بافت مردگی )نکروز( کبدی می شود که نوعی مرگ تصادیف یاخته هاست )نه  برنامه ریزی شده!(. | گزینۀ )2(: الکل عالوه بر دوپامین 
)نه همراه آن( می تواند بر فعالیت انواعی از ناقل های عصبی اثر بگذارد )در واقع دوپامین خودش یک ناقل اس��ت که تحت تأثیر الل قرار می گیرد(. | گزینۀ )3(: الکل 

فعالیت مغز را کند می کند اما زمان واکنش پاسخ به محرک را افزایش می دهد )نه اکهش!(.
سؤال پیرامون گویچۀ قرمز، گویچه سفید و پالکت )عوامل موجود در بخش یاخته ای خون( است. دقت کنید که پالکت ها را یاختۀ خونی در نظر نمی گیریم! 421 14

گویچه های قرمز، مونوسیت و لنفوسیت ها، فاقد دانه می باشند. در بین آن ها گویچۀ قرمز در دفاع بدن نقش مستقیمی ندارد.
گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. برخی از گویچه های سفید در درون خود دانه های زیادی دارند که شامل نوتروفیل، بازوفیل و ائوزینوفیل هستند. این یاخته ها، 
 فاقد هس�تۀ تک قس�متی هس�تند. | گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. گویچۀ قرمز و پالکت هسته ندارند و فاقد ژن هس�تند. پس ژن سازنده هپارین و هیس�تامین هم ندارند. | 

گزینۀ )3(: درست است. یاخته های ائوزینوفیل و بازوفیل هستۀ دوقسمتی دارند که هیچ کدام دانۀ روشن ریز ندارند. دانۀ روشن ریز از ویژگی های نوتروفیل بود. 
12 موارد )ج( و )د( صحیح هس�تند. حلزون ها، خزندگان، پرندگان و پس�تانداران در تمام طول زندگی خود ش�ش دارند )دوزیس��تان تنها در حالت بلوغ 431

شش دارند(. به شیوۀ بیان تست توجه کنید. دنبال عبارت های اشتباه نیست و می خواهد بداند که کدام  ویژگی ها به طور کامل نمی توانند در این جانوران دیده شوند.

الف  نادرس�ت اس�ت. در بس�یاری از خزندگان جدایی کامل بطن ها رخ نمی دهد و امکان اختالط خون تیره و روش�ن در قلب چهارحفره ای آن ها وجود 
ب نادرس�ت اس�ت. این عبارت در مورد حلزون ها که بی مهره اند و دفاع اختصاصی ندارند، رد می ش�ود. |  دارد یا مثاًل حلزون ها که اصاًل قلب چندحفره ای ندارند. | 

 

د درست است.  ج درس�ت اس�ت. در این جانوران، س�ینوس سیاهرگی و مخروط س�رخرگی دیده نمی شود. این ویژگی در ماهی ها و دوزیس�تان نابالغ وجود دارد. | 
سازوکار تهویه ای فشار مثبت تنفسی به همراه مثانه با قدرت بازجذب آب فراوان، ویژۀ دوزیستان است.

13 سؤال در ارتباط با مرگ برانمه ریزی شده است. گزینه های )1(، )2( و )4(، نمونه مرگ برنامه ریزی شده اند ولی دربارۀ گزینۀ )3( دقت کنید، نکروز 441
کبدی که در اثر مصرف الکل رخ می دهد نوعی مرگ تصادفی و بافت مردگی است.

13 س�ؤال در مورد تنظیم اعمال دس�تگاه گردش خون در یک انس�ان س�الم است که ش�امل نقش دس�تگاه عصبی خودمختار، نقش هورمون ها، تنظیم 451
موضعی جریان خون در بافت ها و س�ازوکارهای انعکاس�ی برای حفظ فشار سرخرگی می باشد. پیک های شیمیایی دوربرد همان هورمون ها هستند. هورمون اصاًلً ارتباطی با 

CO2 و یون های کلسیم همراه بود. تنظیم موضعی جریان خون ندارد. این تنظیم موضعی جریان خون در بافت ها با 
گزینۀ )1(: این گزینه عینًا جملۀ کتاب اس�ت و درس�ت می باش�د. دقت کنید که حالت عادی منظور حالتی غیر از ورزش یا خواب )استراحت( می باشد. | 
گزینۀ )2(: حفظ فش�ار س�رخرگی ش�امل گیرنده های فشاری و گیرنده های شیمیایی است. با توجه به زیس�ت یازدهم، گیرنده، یاخته یا بخشی از آن است که با دریافت اثر 
محرک، پیام عصبی تولید می کند. این گیرنده ها مسئول تنظیم گردش خون هستند و با این کار، در شرایط خاص نیاز بدن را تأمین می کند. | گزینۀ )4(: در شرایط خاص، 

نیاز بدن به مواد مغذی و اکسیژن توسط چند مرکز در ساقۀ مغز مثل بصل النخاع و پل مغزی کنترل می شود.
عبارت مورد نظر سؤال اندرست است چون در قسمت سر اسپرم فقط یک کیسه بزرگ 461 13

)نه ریزکیس��ه یا وزیکول!( پر از آنزیم به نام آکروزوم وجود دارد. در بین گزینه ها، فقط گزینۀ )3( 
نادرست است.

گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. زامه هایی که وارد بخش A یعنی اپیدیدیم می شوند در 
ابتدا قدرت تحرک ندارند و حداقل باید 18 ساعت در اپیدیدیم بمانند تا قدرت تحرک پیدا کنند. 
پس در اپیدیدیم، زامه هایی هم فاقد قدرت تحرک و هم دارای قدرت تحرک یافت می شوند ولی در 
بخش C که مجرای زامه بر می باش�د، فقط اس�پرم متحرک وجود دارد. | گزینۀ )2(: درس�ت است. 
وزیکول س�مینال مایعی سرش�ار از فروکتوز )نوعی قند پنج کربنی( را به زامه ها اضافه می کند. دقت 
 کنید که مطابق ش�کل مجراهای زامه بر و وزیکول س�مینال قبل از پروس�تات با هم یکی می شوند. | 

گزینۀ )3(: نادرست است. ترشحات پروستات و غدد پیازی میزراهی قلیایی هستند و به خنثی کردن مسیر اسیدی حرکت زامه ها کمک می کنند ولی دقت کنید که اسپرم به 
گامت ماده برخورد نمی کند. بلکه به غشای اووسیت ثانویه برخورد می کند. | گزینۀ )4(: درست است. بخش D و E یعنی پروستات و پیازی میزراهی ها، می توانند ترشحات 

خود را وارد میزراه کنند که مجرای مشترک عبور ادرار و اسپرم است ولی از مجرای اسپرم بر که ترشحات وزیکول سمینال به آن وارد می شود، ادراری عبور نمی کند. 
11 فقط مورد )د( صحیح است. کرم کبد و کرم خاکی هرمافرودیت هستند و توانایی گامت زایی نر و ماده را دارند.471

ب نادرست است. عالوه بر جهش  الف نادرست است. کرم خاکی دگرلقاحی دارد و توانایی ادغام اسپرم و تخمک تولید شده توسط خود را ندارد. | 
ج نادرست است. در کرم کبد، مویرگ و گردش خون بسته وجود ندارد )کرم کبد نوعی کرم  کراسینگ اور و انواع آرایش متافازی در حفظ تنوع در آن ها، نقش دارند.| 

د درست است. در بی مهرگان دفاع غیراختصاصی وجود دارد و یاخته هایی با ویژگی های فوق، مانند درشت خوارها در آن ها دیده می شوند. پهن است(. | 
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مخچه در پش�ت س�اقۀ مغز ق�رار دارد که کرمینه 484 42
ارتباط دو نیمکرۀ آن را برقرار می کند. کرمینه از سطح پشیت 

مغز گوسفند دیده می شود.
گزینۀ )1(: منظور کیاسمای بینایی است که 
در س�طح ش��کمی مغز گوسفند دیده می ش�ود. | گزینۀ )3(: 
منظ�ور اتالموس ه��ا هس�تند که در جل�وی بطن س��وم قرار 
دارند. | گزینۀ )4(: لوب های بویایی گیرندۀ پیام از آکس�ون 
گیرندۀ بویایی می باش�ند که از هر دو س�طح شکمی و پشتی 

مغز گوسفند دیده می شوند.
در مرحلۀ انقباض دهلیزها که به دنبال اس�تراحت عمومی ایجاد می ش�ود، ماهیچه های دهلیزی به انقباض درمی آیند ولی ماهیچه های بطنی در حالت استراحت 494 42

خود که در مرحلۀ اس�تراحت عمومی به دس�ت آورده بودند،  باقی می مانند. دقت کنید مرحلۀ انقباض دهلیزها تنها مرحله ای اس�ت که صداهای معمول قلب در یک فرد 
سالم در آن ایجاد نمی شود. 

گزینۀ )1(: زمان به اس�تراحت درآمدن ماهیچۀ دهلیزها در مرحلۀ انقباض بطن ها می باش�د که در این زمان دریچه های دهلیزی بطنی، بس�ته شده و مانع 
برگش�ت خ�ون از بطن ه�ا به دهلیزها می ش�وند. | گزینۀ )3(: در هیچ مرحله ای از چرخۀ ضربان قل�ب، همۀ ماهیچه های قلب به اس�تراحت درنمی آیند. دقت کنید که در 
مرحل�ۀ اس�تراحت عموم�ی، هر چهار حفرۀ قلب در حال اس�تراحت قرار دارند، ولی در این مرحله فقط بطن ها از انقباض به اس�تراحت درمی آین�د و دهلیزها از قبل یعنی از 
 مرحلۀ انقباض بطن ها در استراحت بوده اند. در ابتدای این مرحله یعنی مرحلۀ استراحت عمومی، صدای دوم قلب در اثر بسته شدن دریچه های سینی شنیده می شود. |
گزینۀ )4(: در مرحلۀ استراحت عمومی که بطن ها به استراحت درمی آیند، انرژی حاصل از خروج خون به سرخرگ های گشاد شده متصل به آن ها وارد می شود تا در هنگام 

استراحت قلب، این انرژی سبب انتقال خون در کل بدن شود و جریان پیوسته ای از خون در اثر خاصیت کشسانی دیوارۀ سرخرگ ها ایجاد شود.
42 موارد )الف( و )د( صحیح می باشند.504

الف درست است. در فردی بالغ اگر مقدار آلبومین خون )مولکول زیستی حمل کننده آنتی بیوتیک خون( کاهش یابد، همانند وقتی که مصرف نمک 
 ش�خص افزایش یابد، خیز یا ادم رخ می دهد. طبق کتاب درس�ی ادم هنگامی رخ می دهد که پروتئین های خون کم بش�وند یا مصرف نمک توس�ط ش�خص باال برود. | 
ب نادرس�ت اس�ت. یاخته های اصلی غدد معده، آنزیم های معده )پروتئاز و لیپاز( ترش�ح می کنند. در صورت کاهش در فعالیت یاخته های اصلی غده معده، مقدار ترشح 
ای�ن آنزیم ه�ا کم می ش�ود. تبدیل مغز زرد اس�تخوان به مغز قرمز به دلیل کم خوین می باش�د. در حالی ک�ه کاهش فعالیت یاخته های اصلی غ�دد معده، موجب کم خونی 
نمی ش�ود و این مورد نادرس�ت اس�ت.کم خونی در صورت آس�یب به یاخته های کناری معده به وجود می آید. یاخته های کناری غدد معدی فاکتور داخلی ترش�ح می کنند. 
B12 مؤثر است.این ویتامین در ساخت گویچه های قرمز مؤثر است. آسیب به این یاخته ها موجب جذب کم این ویتامین شده و در نهایت  فاکتور داخلی در جذب ویتامین 
ج نادرس�ت اس�ت. هورمون تولی�دی در هیپوفیز پس�ین نداریم. ای�ن هورمون ه�ا )ض��دادراری و اکسی توس��ین( در هیپوتاالموس   منج�ر ب�ه کم خونی می ش�ود. | 
د درس�ت اس�ت. یاخته های درون ریز کلیوی، اریتروپویتین می سازند. هورمون اریتروپویتین توس�ط گروه ویژه ای از یاخته های کبد و کلیه به درون  تولید می ش�وند. | 
خون ترشح می شوند و روی مغز قرمز استخوان اثر می کنند تا سرعت تولید گویچه های قرمز را زیاد کند. این هورمون به طور طبیعی به مقدار کم ترشح می شود تا کاهش 
معمولی تعداد گویچه های قرمز را جبران کند. در صورت کاهش هورمون اریتروپویتین، مقدار گویچه های قرمز خون کم می شود. با کاهش گویچه های قرمز خون، غلظت 

خون نیز کاهش می یابد.
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14 در پی قرارگیری در ارتفاعات، نیاز انس�ان برای اکسیژن رس�انی به بافت ها بیشتر می شود. برای همین، ساخت و ترشح هورمون اریتروپویتین افزایش 11
می یابد. به طور معمول کاهش فشردگی فام تن در بخش های خاصی، سبب افزایش دسترسی رنابسپاراز به دنا و همچنین افزایش رونویسی می شود. این مورد جزء تنظیم 

بیان ژن در مراحل پیش از رونویسی در یک یاختۀ یوکاریویت محسوب می شود.
گزینۀ )1(: دقت کنید که اتصال رناهای کوچک مکمل به رنای پیک، س�بب می ش�ود که فرایند ترجمه متوقف ش�ود. پس این مورد س�بب کاهش میزان 
ترجمه در یاخته می ش�ود )نه افزایش!(. | گزینۀ )2(: اتصال عوامل رونویس�ی به یکدیگر و ایجاد خمیدگی در دنا، مربوط به خود مرحلۂ رونوییس اس�ت )نه مراحل پس 

از رونویسی!(. | گزینۀ )3(: در فصل 4 زیست دهم خواندیم که گرده ها، قطعاتی از یاخته هستند )نه یک یاخته!(. سایر قسمت های این گزینه صحیح بیان شده است. 

14 یاخته های فولیکویل مادر در اطراف اووس�یت، مس�ئول غذادهی به آن هس�تند. این یاخته ها چون مربوط به مادر هس�تند حاوی ژن هایی برای تولید 21
+A دارد. پروتئین D و آنزیم اضافه کنندۀ کربوهیدرات A می باشند چون مادر گروه خونی 

گزینۀ )1(: یاخته ه�ای م�وروال، از اندوختۀ غذایی تخمک، غذا دریافت می کنند. تخمک ایجادکنندۀ این جنین، قطعًا الل )O( و d را حمل می کرده اس�ت 
 A دارد. | گزینۀ )2(: در موقع جایگزینی، یاخته های دیوارۀ داخلی رحم مادر، س�بب تغذیه بالستوسیس��ت می ش�وند. ژن های مادر گروه خونی A+ چون مادر گروه خونی 
را ایج�اد می کنن�د و فاق�د ژنی برای توانایی اضافه کردن کربوهیدرات B می باش�ند. | گزینۀ )3(: در این روزها کوریون و آمنی�ون جنین در تغذیه نقش دارند که یاخته های 

جنین دارای Rh منفی هستند. پس نمی توانند پروتئین D بسازند. 
در فراین�د ترجم�ه ی�ا پروتئین س�ازی، جای�گاه E )در مرحلۀ طویل ش��دن( و جایگاه P )در مرحلۀ پایان(، محل های سس�ت ش�دن پیوند هیدروژنی می�ان کدون ها و 31 12

آنتی کدون های رناهای ناقل می باش�ند. به این نکته دقت کنید که همۀ جایگاه های ریبوزوم، از پروتئین و نوکلئیک اس�ید تش�کیل شده است. برای تولید پروتئین در یک یاختۀ 
یوکاریوتی به فعالیت هر سه نوع آنزیم رنابسپاراز نیاز است )رنابسپاراز 1 برای تولید رنای رناتنی، رنابسپاراز 2 برای تولید رنای پیک و رنابسپاراز 3 برای تولید رنای ناقل(.

گزینۀ )1(: در مرحل�ۀ پای�ان ترجمه، پلی پپتید تولید ش�ده، از جایگاه P ریبوزوم خارج می ش�ود. به این نکته دقت داش�ته باش�ید ک�ه در مرحلۀ پایان فقط 
ی�ک رن�ای ناق�ل در ریب�وزوم وجود دارد )نه رناهای ناق��ل!(. این رنای ناقل از جایگاه P ریبوزوم خارج می ش�ود. | گزینۀ )3(: در مرحلۀ آغ�از، جایگاه های A و E رنای 
 ناقل�ی دریاف�ت نمی کنن�د و خالی باقی می مانن�د. از طرفی در کل ترجمه، تنها جایگاه A محل برقراری پیوند پپتیدی اس�ت. به واژۀ »هر« در صورت س�ؤال دقت کنید. | 
 ،P برخالف جایگاه A در مرحلۀ آغاز، قابلیت برقراری پیوند هیدروژنی با رناهای ناقل مستقر شده را دارا هستند. جایگاه P در مرحلۀ طویل شدن و A گزینۀ )4(: جایگاه های 

در مرحلۀ پایان، محل استقرار عوامل آزادکننده نیز می باشد.
N14 مد نظر می باشد، پس اگر به هر روشی در 41 در این س�ؤال دقت کنید که اصاًل منظور، خود آزمایش مزلس�ون و اس�تال نمی باش�د بلکه دانی یاخته ای دارای  12

N14 همانندس�ازی را ادامه دهیم، در همۀ حاالت و نس�ل ها مولکول هایی با  دو رش�تۀ سبک ایجاد شده و فقط نواری در باالی لولۀ سانتریفیوژ دیده می شود  محیط دارای 
خواهند داشت.  N14 و یک رشتۀ N15 N15 باشند، در روش نیمه حفاظتی، مولکول های حاصل در نسل اول یک رشتۀ ولی اگر بازهای آلی در نوکلئوتیدهای محیط دارای 
می شوند و مولکول حاصله دارای چگالی  N14 و قسمت هایی از رشتۀ دیگر DNA نیز دارای N15 در روش غیرحفاظتی یا پراکنده هم، قطعه هایی از هر رشتۀ DNA دارای 

متوسط می شود، پس در هر دو حالت، چگالی DNAها متوسط خواهد شد و نتیجه یکسانی مشاهده خواهد شد.
گزینۀ )1(: با توجه به توضیح باال، در این حالت قید برخالف نادرست است و کاًل فقط دنای سبک خواهیم داشت. | گزینۀ )3(: در این روش ها، مولکول اولیه 
N15 به هر دو روش نیمه حفاظتی  N14 بوده و تا هر نسلی که جلو برویم، فقط نوار سبک در باالی لوله وجود دارد. | گزینۀ )4(: در نسل دوم همانندسازی با  و جدید دارای 
 ) N14  و حفاظت�ی، دو ن�وار در لول�ۀ س�انتریفیوژ مش�اهده می ش�ود. )اگر روش، حفاظتی باش��د، دنایی با چاگلی متوس��ط ایجاد نخواهد ش��د و همگی یا س��بک )هر دو رش��ته 
(. اگر هم همانندسازی نیمه حفاظتی داشته  باشیم در نسل اول، همگی دارای چاگلی متوسط هستند چون یک رشتۀ سنگین و  N15 خواهند بود و یا سنگین )هر دو رشته 

یک رشتۀ سبک دارند اما در نسل بعد، عالوه بر آن هایی که چاگلی متوسط دارند، دناهایی ایجاد می شوند که هر دو رشته شان سنگین است و در کف لوله قرار می گیرند.(

در این س�ؤال، در صفت طول س�اقه، ش�کل بلند را با )A( و کوتاه را با )a( نش�ان می دهیم. از کتاب درس�ی قطعًا می دانید که در گل میمونی رنگ گلبرگ حالت 51 11
بارزیت ناقص به صورت قرمز )RR(، سفید )WW( و صورتی )RW( دارد. 

گزینۀ )1(: درست است. منظور این گزینه، آمیزش بین گل میمونی های aaRR و AAWW می باشد که اصاًل ظاهر یکسانی در هیچ کدام از دو صفت با 
 AaRW و بلند خواهند شد )نه کوتاه!(. | گزینۀ )2(: نادرست است. اگر ژنوتیپ والدین ناخالص باشد، هر دو Aa هم ندارند. خب بدیهی است که از آمیزش آن ها ساقه ها
بوده اند که حتمًا فنوتیپ یکس�ان دارند. | گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. اگر بر فرض، یک والد AARR و والد دیگر aaWW باشد، زادۀ آن ها AaRW می شود که ژنوتیپ 
کاماًل متفاوت با والدین دارد و در فنوتیپ نیز با والد aaWW کاماًل در هر دو صفت متفاوت است. | گزینۀ )4(: نادرست است. اگر فرض کنیم که یک والد AaRW و 

والد دیگر AAWW باشد، به راحتی می توان انتظار داشت گل میمونی با گلبرگ سفید WW و ساقۀ بلند خالص AA به دنیا بیاید. 
در بین گزینه ها، فقط گزینۀ )1( صحیح می باش�د چون نوترکیبی حاصل از کراس�ینگ اور، نیاز به تخریب و تش�کیل پیوند فسفودی اس�تر دارد ولی در گوناگونی 61 11

دگره ها، فقط آرایش قرارگیری تترادها در وسط یاختۀ متافاز 1 مؤثر است. 
A می باش�د. این فرد هیچ گاه گویچۀ داسی شکل نخواهد داشت. |  AHb Hb گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. فرد در معرض ابتال به ماالریا، دارای ژن نمود 
 گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. عالوه بر جهش مضاعف شدگی، طی کراس�ینگ اور هم می توان دو الل مختلف را روی دو کروماتید خواهری از یک کروموزوم مشاهده کرد. | 

گزینۀ )4(: نادرست است. در زنان، همواره به دنبال هر میوز، حداکثر یک گامت ایجاد خواهد شد. )ناقل هموفیلی قطعاً زن است.(
13 دوزیستان بالغ، سازوکار تهویه ای هوا در شش ها با پمپ فشار مثبت دارند. دلفین و شیر کوهی هر دو پستاندار هستند در نتیجه نیای مشترک آن ها 71

نسبت به نیای مشترک انسان )پستاندار( و دوزیست، به زمان حال نزدیک تر است.
گزینۀ )1(: الله دارای س�اقه از نوع پیاز اس�ت. با مقایس�ۀ سنگواره ها متوجه می شویم که الله برخالف درخت گیسو، در گذشته دور وجود نداشته است. | 
گزینۀ )2(: چش�م مرکب در حش�رات دیده می ش�ود. بال حشرات و بال پرنده ساختار متفاوتی دارند اما کار یکسانی انجام می دهند پس آانلوگ هستند. این ساختارها نشان 
می دهند که جانداران برای پاس�خ به یک نیاز، س�ازش های متفاویت پیدا کرده اند. | گزینۀ )4(: مار پیتون، خزنده اس�ت و گردش خون مضاعف دارد. بقایای پا در لگن مار 

پیتون به صورت اندام وستیجیال موجود است که حاکی از وجود رابطۀ بین آن و دیگر مهره داران است. اندام های وستیجیال نشانگر ردپای تغییر گونه ها هستند. 
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به کربنیک اسید، در انتقال بیشترین مقدار کربن دی اکسید نقش دارد. این پروتئین در 88 CO2 83 آنزیم پروتئینی کربنیک انیدراِز گویچۀ قرمز، با تبدیل 
O2 و کربن مونواکسید ندارد. تولید کربنیک اسید نقش دارد ولی توانایی اتصال به گازهای دیگری مثل 

گزینۀ )1(: هموگلوبین، پروتئینی اس�ت که بیش�ترین مقدار اکس�یژن خون را منتقل می کند. این پروتئین برای این عمل خود نقش آنزیمی ندارد و انرژی 
فعال سازی واکنشی را کم نمی کند. | گزینۀ )2(: کربنیک انیدراز، بیشترین مقدار کربن دی اکسید خون را با ترکیب کردن آن با آب به صورت کربنیک اسید منتقل می کند 
، به صورت محلول در پالسما  O2 ولی این آنزیم در تجزیۀ کربنیک اس�ید نقش مس�تقیم ندارد. این اتفاق بدون دخالت آنزیم انجام می ش�ود. | گزینۀ )4(: کمترین مقدار

منتقل می شود و در این حالت، پروتئینی برای انتقال آن استفاده نمی شود.
دقت در قبولی کنکور خیلی نقش مهمی داره! خب هر یاخته ای برحس�ب نیاز و س�ازش با محیط، محصول می س�ازه! پس تعداد بس�پارازهای متفاوتی در ش�رایط 98 84

مختلف دارد. شما نباید فقط به همانندسازی و تعداد نقاط آن فکر کنید. 
گزینۀ )1(: یاخته های پروکاریوتی نیز همگی در صورت داش�تن پالزمید، روی هر دنای حلقوی )اصلی و کمکی ( حداقل یک نقطۀ آغاز همانندس�ازی دارند 
که در این صورت همانند یوکاریوت ها، حاوی نقاط متعدد همانندس�ازی و رونویس�ی می ش�وند )نقاط شروع رونویس��ی در هر جانداری متعدد می باشد (. | گزینۀ )2(: تعداد 
نوکلئوتید موجود در DNA هر گونه، با گونۀ دیگر متفاوت اس�ت و ربطی به عدد کروموزومی جاندار ندارد. | گزینۀ )3(: یوکاریوت ها همانندس�ازی پیچیده تر، طوالنی تر و 

تعداد مراحل بیشتری از پروکاریوت ها دارند. در مراحل مختلف رشد و نمو این جانداران، ممکن است نقاط آغاز همانندسازی آن ها کاهش یا افزایش یابد. 
می باشد چون فرزند اول آن ها از والدین سالم، به صورت هموفیل به دنیا 108 H hX X BODd HX و ژنوتیپ زن  YABdd با توجه به صورت سؤال، ژنوتیپ مرد  83

−A دارد پس مشخص است که والدین چه  hX بوده اس�ت و مادرش سالم ناقل اس�ت. از طرفی چون گروه خونی  Y آمده اس�ت، پس قطعًا آن فرزند، پس�ری هموفیل 
ژنوتیپی داشته اند. 

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. در این خانواده، دختر هموفیل، با توجه به ژنوتیپ پدر که س�الم است امکان ندارد که متولد شود. | گزینۀ )2(: نادرست است. 
 این فرزند قطعًا گروه خونی A دارد و به صورت ژن نمود AO می باشد ولی لزومی ندارد که حتمًا دختر باشد )با توجه به قید قطعاً در صورت سؤال، گزینۀ )2( نادرست است(. | 

) IÄ  می باشد که نصف اسپرم هایش در آینده ژن ساخت فاکتور 8 انعقادی خون را  )XY AB BO Dd گزینۀ )3(: درست است. این فرزند، قطعًا پسری هموفیل با ژنوتیپ 
H است و ژنوتیپ مربوط به گروه خونی  HX X ندارند چون حاوی کروموزوم Y می باشند. | گزینۀ )4(: نادرست است. دختری که در همۀ صفات فوق خالص است، سالم 

RH او باید dd باشد و پروتئین D ندارد.

پروتئین ها متنوع ترین گروه مولکول های زیس�تی از نظر س�اختار و عملکرد هس�تند که موارد )ب(، )ج( و )د( در مورد آن ها نادرس�ت می باش�ند.118 82
ب نادرست است. میوگلوبین، مخصوص ذخیره و انتقال  الف درس�ت اس�ت. هر مادۀ پروتئینی، قطعًا از روی اطالعات mRNA س�اخته می شود. | 
ج نادرس�ت است. هر واکنش متابولیسمی انجام شدین در یاخته یا بدن، توسط آنزیم انجام می شود که می تواند  اکس�یژن در تارهای ماهیچه ای اس�ت )نه در خون(. | 
د نادرس�ت است. عمل اختصاصی آنزیم، به علت شکل سه بعدی جایگاه  پروتئینی و یااز جنس RNA باش�د )از طرفی پروتئین می تواند فاقد نقش آنزیمی باش��د(. | 

فعال خاص آن است )سرعت دادن به واکنش ویژگی هر آنزیمی است(.
در باکتری E.coli و در تنظیم منفی رونویسی، رنابسپاراز فقط به دنا متصل می شود و در هنگام فعال شدن، با عبور از اپراتور، به نقطۀ شروع رونویسی می رسد. 128 84

با توجه به شکل کتاب درسی، رنابسپاراز در تنظیم منفی رونویسی به دی ساکارید و یا مهارکننده متصل نمی شود. 
گزینۀ )1(: دق�ت کنی�د که پروتئی�ن فعال کننده، یک پروتئین غیرآنزیمی از نوع تنظیم کننده اس�ت، پس فاقد جایگاه فعال اس�ت )در فصل 1 خواندیم که 
جایاگه فعال مربوط به آنزیم هاس��ت(. | گزینۀ )2(: به قید همواره در صورت س�ؤال دقت کنید. برای فعال ش�دن تنظیم منفی ژن در E.coli، شرط اول، عدم حضور گلوکز 
 کافی در محیط اس�ت. در صورت وجود گلوکز و الکتوز به صورت هم زمان، اولویت و ترجیح یاخته برای اس�تفاده، گلوکز اس�ت. پس این عبارت همواره صحیح، نیس�ت. | 

گزینۀ )3(: دقت کنید که یاخته های پروکاریوتی مانند باکتری E.coli فاقد رنابسپاراز 1، 2 و 3 هستند.
عواملی که س�بب مش�اهده دگره جديد در جمعیت می ش�وند، عبارت اند از ش��ارش و جهش! رخ دادن این عوامل برخالف آمیزش غیرتصادفی به فنوتیپ افراد 138 83

جامعه بستگی ندارد.
گزینۀ )1(: این عبارت فقط در رابطه با ش��ارش ژین درس�ت اس�ت ولی در مورد جهش نمی توان اظهار نظر کرد. از طرفی در گونه زایی دگرمیهنی، ش�ارش 
متوقف ش�ده اس�ت. | گزینۀ )2(: به طور مثال جهش ممکن اس�ت س�بب اثری منفی و مضر بر جمعیت ش�ود )کم خونی داسی ش��ل(. | گزینۀ )4(: جهش ها اگر از نوع 
خاموش باش�ند و یا همانند ش�ارش به صورت دوطرفه و مش�ابه رخ دهند، س�بب تغییر فراوانی نسبی دگره ها نمی ش�وند )مثالً اگر از جمعیت 1 به 2، ده نفر AA مهاجرت کند و 

برعکس هم صورت بگیرد تغییری در فراوانی الل ها رخ نمی دهد(. 

در بیماری ارثی از نوع ابرز، زن بیمار، فقط یک الل بارز )الل بیماری چه وابسته به X و چه مستقل از X( دارد که در این صورت حداقل یکی از والدین دارای این 148 82
الل بارز بوده و بیمار می باشد. چون در بیماری بارز هر والدی که الل بیماری را منتقل کرده است، قطعًا بیمار است. 

گزینۀ )1(: در بیماری نهفته مستقل از جنس، مثاًل مردی که یک الل بارز و یک الل نهفته فنیل کتونوری دارد ناقل آن بیماری است. در این فرد، الل نهفته 
می تواند در کروموزوم های غیرجنس�ی یاخته های جنس�ی وی وجود داشته باشد. | گزینۀ )3(: برای نقض این گزینه، بیماری کم خونی داسی شکل در گویچه های قرمز را به 
یاد بیاورید که در کم خونی داسی ش�کل که بیماری نهفته مس�تقل از جنس اس�ت، افراد ناخالص این بیماری، در کمبود اکس�یژن، گویچه های قرمز طبیعی آن ها به  صورت 
)یا یک ال�ل روی یک X و الل دیگ�ر روی X دیگر  )A a

B bX X  X داسی ش�کل درمی آین�د. | گزینۀ )4(: در ای�ن ف�رد )ک��ه قطعاً یک زن می باش��د( یا هر دو ال�ل روی یک
) است که در حالت دوم فقط یکی از الل ها را از تخمک دریافت کرده است. )A a

b BX X

آنزیم، امکان برخورد مناس�ب مولکول ها را افزایش و انرژی فعال س�ازی واکنش را کاهش می دهد. همچنین با این کار، سرعت واکنش هایی را که در بدن موجود 158 82
زنده انجام شدنی هستند، زیاد می کند.

 توجه کنید آنزیم های موجود در درون کیسۀ بیضه، در دمای سه درجه پایین تر از مرکز بدن فعالیت دارند.
گزینۀ )1(: برخی از ترکیباتی که در جایگاه فعال آنزیم ها قرار می گیرند، پیش مادۀ آن آنزیم نیس�تند. مثال چنین ترکیباتی، آرس�نیک و س�یانید اس�ت که با 
قرارگیری در جایگاه فعال آنزیم، مانع عملکرد آن می شوند. | گزینۀ )3(: بيشرت آنزیم ها پروتئینی هستند؛ بنابراین، برخی از آن ها فاقد سطوح ساختاری مختلف پروتئین ها 
خواهند بود. | گزینۀ )4(: آنزیم های بدن انس�ان، در دو دس�تۀ پروتئینی و نوکلئیک اس�یدی )از جنس رنا( قرار می گیرند. س�اخته ش�دن هردوی این مولکول ها وابسته به 

انجام مراحل رونویسی است که طی آن، رنابسپاراز به بخشی از مولکول دنا متصل می شود.
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13 خ�ب صف�ت م�ورد نظر را به خوبی می شناس�یم و از همۀ زیروبم آن خبر داریم و خوب می دانیم که هرچه ژنوتیپی، تعداد الل بارز بیش�تری در س�ه 182161
جایگاه ژنی خود داشته باشد، ذرت قرمزتری ایجاد می کند. در این مثال، والد نر AaBbDd بوده و در وسط نمودار با بیشترین فراوانی رخ نمودی قرار دارد ولی والد ماده 

به صورت aaBbDd بوده و چون یک الل بارز از والد نر کمتر دارد، دانه های آن نیز قرمزی کمتری دارد. 

ذرت، گیاه�ی تک لپ�ه اس�ت که دانه رس�یدۀ آن ها آندوس�پرم های 3n خ�ود را حفظ کرده ان�د و لپه ای نازک فقط ب�رای انتقال مواد غذایی از آندوس�پرم به 
 روی�ان دارد. اگ�ر ب�ه ی�اد داش�ته باش�ید چ�ون ذرت از غالت اس�ت، پس روی�ان آن هورمون جیبرلین می س�ازد ت�ا با اثر ب�ر الیۀ خارجی آندوس�پرم ک�ه گلوتن دار 
 اس�ت، آنزیم هایی مثل آمیالز و س�لوالز برای تجزیۀ مواد غذایی اندوختۀ آندوس�پرم ایجاد کند. قند حاصل از این عمل، از راه لپه به رویان می رس�د تا رویان رش�د 

کند و گیاه جدید را بسازد. 

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. ژنوتی�پ پوس�تۀ دان�ه در گیاه�ان، همواره هم�ان ژنوتیپ تخم�ک از والد ماده می باش�د، پس قطعًا هس�ته هایی ب�ا ژنوتیپ 
 aaBbDd داش�ته ک�ه دو ال�ل ب�ارز B و D دارد. البت�ه B و D ب�ا ه�م ال�ل نیس�تند ولی الل ه�ا یا ژن های ی�ک صفت می باش�ند. دقت کنید ک�ه در ای�ن گزینه، ذرت 
 معرف�ی ش�ده دارای س�ه ال�ل ب�ارز ABB می باش�د و ب�ا ذرت م�اده، رنگدان�ۀ متفاوتی قطع�ًا دارد و کم�ی قرمزتر اس�ت. | گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. فق�ط کافی بود 
 بدانی�د ک�ه برگ ه�ای رویان�ی ن�ام دیگر لپه ها اس�ت ولی ذرت تک لپه ای اس�ت و خب�ری از تعداد بیش�تر از یک لپه در دانۀ آن نیس�ت. | گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. از 
 BBdd با چه�ار الل بارز یا BBDD بوده اس�ت ول�ی در ژن های دیگر می تواند aa آمی�زش ای�ن دو والد، دانه ای که در هر س�ه صفت خالص اس�ت قطعًا در ژن های اول 

 ب�ا دو ال�ل ب�ارز باش�د، پس می توان گف�ت دانۀ aaBBdd با والد مادۀ خود رنگ مش�ابهی دارد، چون هر دو دارای دو الل بارز می باش�ند. | گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. 
 همان ط�ور ک�ه گفتی�م، ذرت، دانۀ آندوس�پرم دار یا 3nدار دارد. اگر آندوس�پرم یا یاخته های اندوخته دار پارانش�یمی ب�ه صورت AAaBbbDDD باش�ند، یعنی والد نر، 
 اس�پرم و گردۀ aBD را داده اس�ت که امکان ایجاد دارد. والد ماده نیز گامت ماده یا تخم زای AbD و یاختۀ دوهس�ته ای AAbbDD داش�ته اس�ت که امکان این گامت 

ماده اصاًل وجود ندارد چون والد ماده فاقد الل A می باشد. 
با اتصال الکتوز به پروتئین مهارکنندۀ روی اپراتور، با تغییر شکل آن، ابتدا اپراتور واقع در بین راه انداز و ژن اول خالی می شود تا رنابسپاراز از روی آن رد شود.171 12

گزینۀ )1(: ترکیب مالتوز - فعال کننده ابتدا به توالی ویژه خود متصل می ش�ود و س�پس این ترکیب به رنابس�پاراز کمک می کند تا به راه انداز متصل شود. | 
گزینۀ )3(: فعال کننده و اپراتور، در یک مرحله بیان ژن پروکاریوتی با هم وجود ندارند و سازوکار تنظیمی آن ها کاماًل با یکدیگر متفاوت است. | گزینۀ )4(: در تنظیم بیان 
 ژن جانداران، تغییر ش�کل پروتئین، مخصوص مهارکننده ها در تنظیم منفی رونویس�ی اس�ت )مثالً برای بیان ژن تجزیه مالتوز، پروتئینی تغییر شل نمی یابد و نمی توان 

گفت که هر اتصال دی سااکرید به پروتئین تنظیم کننده، موجب تغییر شل آن می شود(.

فقط مورد )د( رخ نمی دهد چون آخرین tRNA در مرحلۀ پایان و از جایگاه P خارج می شود.181 11
الف ترجم�ۀ اولی�ن ک�دون موجود در جای�گاه A )جایاگه تش��کیل پیوند پپتیدی به هم��راه تولید آب(، در مرحلۀ طویل ش��دن ص�ورت می گیرد، هنگامی 
ب در این مرحل�ه پیوندهای هیدروژنی   ک�ه اولی�ن رن�ای ناقل در جایگاه A مس�تقر می ش�ود )نه هر رنایی که به آن وارد می ش��ود و اماکن خروج و عدم اس��تقرار دارد(. | 
ج ب�ا حرک��ت ریب�وزوم، پلی پپتی�د در حال س�اخت، از جای�گاه A به P می رود ول�ی پس از ورود آمینواس�ید   در جای�گاه A تش�کیل و در جای�گاه E تجزی�ه می ش�وند. | 

جدید، پلی پپتید از P به A می رود.
12 طبق ش�کل کتاب درس�ی، پروتئین هایی که در سیتوپالس�م باقی می مانند، توس�ط ریبوزوم های آزاد در سیتوپالس�م تولید می ش�وند. پروتئین های 191

 اکتی�ن و میوزی�ن در ماهیچه ه�ای اس�کلتی این گون�ه هس�تند. برخ�الف ای�ن پروتئین ه�ا، پروتئین ه�ای ذخی�ره ای در واکوئ�ول توس�ط ریبوزوم ه�ای متص�ل به ش�بکۀ 
آندوپالسمی تولید می شوند.

گزینۀ )1(: تمام�ی هورمون ه��ا، ترش�حی هس�تند و ن�وع پروتئین�ی آن ها، توس�ط ریبوزوم های متصل به ش�بکۀ آندوپالس�می تولید می ش�وند، اما به این 
 نکت�ه دق�ت کنی�د که یاخته های عصب�ی هیپوفیز پس�ین، توانایی تولی��د هورمون را ندارن�د. هورمون های اکسی توس�ین و ض�دادراری در یاخته های عص��یب هیپوتاالموس 
 تولید می ش�وند )نه هیپوفیز پس��ین!(. | گزینۀ )3(:  منظور از پیش س�از پروتئازهای معده، پپس�ینوژن اس�ت. پپس�ینوژن برخالف آنزیم دنابس�پاراز توس�ط ریبوزوم های 
 متص�ل به ش�بکۀ آندوپالس�می تولید می ش�ود. اما دقت کنید که پپس�ینوژن در یاخته های پوشش�ی اس�توانه ای غ�دد معده تولید می ش�ود نه یاخته های حف�رات معده! 
 )ترکی��ب و دام رو ح��ال می کن��ی خدایی��ش؟!( | گزینۀ )4(: اینترف�رون ن�وع 1، نوع�ی پروتئین ترش�حی اس�ت که توس�ط یاخته های آلوده به ویروس ترش�ح می ش�ود. 

پروتئین های ترشحی توسط ریبوزوم های متصل به شبکۀ آندوپالسمی تولید می شوند )نه ریبوزوم های آزاد در سیتوپالسم!(
منظور گزینۀ )2( یاختۀ پروکاریوتی اس�ت که فقط یک نوع رنابس�پاراز دارد. در این یاخته اگر همانندس�ازی به صورت تک جهتی و با یک نقطۀ ش�روع باشد، فقط 201 12

یک دوراهی تشکیل می شود.
گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. ه�رگاه تع�داد نق�اط ش�روع همانندس�ازی ی�ک دنا، متعدد باش�د، بدیهی اس�ت ک�ه تع�دادی از دوراهی ها به ه�م نزدیک و 
 تعدادی )مثالً در یک حباب( از هم دور می شوند. | گزینۀ )3(: درست است. به طور واضح در مورد یاختۀ یوکاریوتی که عمل پیرایش دارد عبارت قسمت دوم صحیح است. | 
گزینۀ )4(: درست است. عبارت فوق در باکتری مدنظر است که در وسط همانندسازی، رشته های دئوکسی ریبوزدار در حال تشکیل، ابتدا خطی هستند و در انتهای فرایند 

دوباره حلقوی می شوند.
همۀ موارد به نادرستی بیان شده اند.211 14

الف ممکن است رناهای ناقل ورودی به جایگاه A ریبوزوم در مرحلۀ طویل شدن، با کدون این جایگاه مکمل نباشند و مستقر نشوند و بدون قرارگیری   
ب به تقدم و تأخر زمانی در فرایند ترجمه دقت داشته  باشید. ابتدا آخرین رنای ناقل در مرحلۀ طویل   آمینواسید در رشتۀ پلی پپتیدی از ساختار ریبوزوم خارج شوند. | 
ج هیچ رنای  ش�دن، وارد ریبوزوم می ش�ود، س�پس در مرحلۀ پایان، عوامل آزادکننده، جایگاه A ریبوزوم را اش�غال می کنند. این دو فرایند به صورت هم زمان نیست. | 
ناقلی نمی تواند به وس�یلۀ توالی آنتی کدونی خود با آمینواس�یدها پیوند برقرار کند. طبق ش�کل کتاب  درس�ی، پیوند میان آمینواس�ید با رنای ناقل توسط نوکلئوتیدهای در 
د رنای ناقلی که از جایگاه E خارج می شود، ممکن است رنای ناقل آورندۀ آمینواسید متیونین آغازی باشد. این رنای ناقل  خارج ساختار آنتی کدون تشکیل می شود. | 

در جایگاه P ریبوزوم و آن هم در مرحلۀ آغاز با کدون مربوطه پیوند هیدروژنی برقرار کرده است.
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) اس�ت. پس در اووس�یت ثانوی�ۀ وی که یاخته ای هاپلوئید اس�ت و عمل 221 )H hX X 12 ف�رد م�ورد نظر قطعًا زن اس�ت که از نظر هموفیلی انخالص 
hX ب�وده که ژن  HX حاوی ژن س�الم اس�ت و یا  لق�اح را ب�ا برخ�ورد اس�پرم ب�ه آن آغ�از می کند، ی�ک کروموزوم جنس�ی X مضاع�ف وج�ود دارد که یا ب�ه صورت
 جهش یافت�ۀ س�اخت فاکت�ور انعق�ادی خون را دارد. همچنین این یاخته یک کروموزوم ش�مارۀ 1 حاوی الل Rh )مثبت یا منفی( و یک کروموزوم ش�مارۀ 9 حاوی ژن گروه 

خونی A یا B را دارد. 

دقت کنید که فرد هموفیل نیز دارای ژن تولید فاکتور انعقادی 8 خون می باشد ولی این ژن در آن ها جهش یافته و غیرفعال است.

گزینۀ )1(: ف�ردی ک�ه ناق�ل هموفیل�ی اس�ت، زن اس�ت )نه م��رد!(، پس در حال�ت بلوغ یاختۀ ش�روع کنندۀ می�وز ندارد. ای�ن عم�ل را در دوران جنینی 
 انج�ام می ده�د. | گزینۀ )3(: یاخت�ۀ هموگلوبی�ن دار م�ورد نظ�ر، گویچۀ قرمز بالغ اس�ت که هس�ته و الل ن�دارد. | گزینۀ )4(: اووس�یت اولیه دیپلوئید اس�ت و طی میوز 
hX دارای دو ژن مختلف  HX و   در مرحل�ۀ آناف�از 1 ب�ه ج�دا ک�ردن کروموزوم ه�ای همتای خ�ود می پ�ردازد. این یاخت�ه در این صفات ش�ش ن�وع ژن دارد )مث��الً 
) و دیگری ژن��ی ک��ه از روی آن فاکتور انعقادی س��اخته  )HX  در س��اخت فاکت��ور انعق��ادی خون هس��تند. یک��ی ژنی که قادر به س��اخت عام��ل انعقادی اس��ت 

.)( )hX نمی شود 

12 با توجه به حالت های زیر، موارد )الف( و )ب( جمله را به درستی کامل می کنند. 231
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گامتها

به مربوط

د�پلوئ�د �اختۀ

به مربوط

تتراپلوئ�د �اختۀ

ب درس�ت اس�ت. ب�ا آمیزش  الف درس�ت اس�ت. ب�ا آمی�زش گامت ه�ای حاصل از ش�کل )1( با )4(، ممکن نیس�ت گیاه 3n نازا ایجاد ش�ود. | 
ج نادرس�ت است. با آمیزش  ) داش�ته باش�د. |  )n3 گامت های حاصل از ش�کل )2( با )5(، هر یاختۀ تخم، نمی تواند تعداد مجموعۀ کروموزومی به صورت تریپلوئید 
د نادرس�ت اس�ت. با آمیزش گامت های حاصل از ش�کل )1( ب�ا )6(، می توان گیاهان   گامت ه�ای حاص�ل از ش�کل )3( ب�ا )6(، می توان یاختۀ تخم 6n ایجاد کرد. | 

2n یا 4n ایجاد کرد. 

در این س�ؤال س�ه صفت بررس�ی می ش�ود که همگی بین الل هایش�ان رابطۀ بارز و نهفتگی وجود دارد. صفت بلندی س�اقه را با )A(، کوتاهی )a(، صفت رنگ 241 14
AaBbDd می باشند.  AaBbDd× زرد )B(، سبز )b(، صفت حالت صاف )D( و چروکیده را با )d( نشان می دهیم. والدین طبق متن سؤال 

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. در مورد س�اقۀ کوتاه )aa( و چروکیده )dd( مطمئن هس�تیم که خالص اند ولی در مورد رنگ زرد که بارز اس�ت مش�خص 
نیس�ت که BB اس�ت یا Bb. | گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. این سه صفت مس�تقل هس�تند و بروز آن ها به هم ربطی ندارد. با توجه به والدین هر حالتی در این سه صفت 
 ممک�ن اس�ت ب�ه دنیا بیاید. | گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. به طور مثال اگ�ر بوته ای با ژنوتی�پ AABbdd به دنیا بیاید نیز س�ه الل بارز دارد ول�ی در صفت حالت دانه 
می تواند برخالف والدین، چروکیده ش�ود. | گزینۀ )4(: درس�ت اس�ت. بوته ای که در هر سه صفت با والدین رخ نمود متفاوت دارد، قطعًا به صورت aabbdd بوده است 

و در همۀ صفات خالص می باشد. 
هم در یوکاریوت ها و هم در پروکاریوت ها دنای حلقوی در سیتوپالسم وجود دارد و در دنای حلقوی غالبًا نقاط شروع و پایان همانندسازی در مقابل هم هستند، 251 12

ولی دقت ش�ود مقابل بودن این دو نقطه یعنی باید همانندس�ازی دوجهته باش�د و در هر ساختار حباب مانند همانندسازی، دو دوراهی همانندسازی ایجاد و در هر دوراهی، 
دو دنابسپاراز فعالیت خواهند داشت، پس در این حالت در هر دنای آن حداقل چهار دنابسپاراز فعالیت دارند.

گزینۀ )1(: در یوکاریوت ها امکان تغییر تعداد جایگاه آغاز همانندسازی برای تنظیم مراحل رشد و نمو وجود دارد. | گزینۀ )3(: هیستون و سایر پروتئین ها 
در دنای یوکاریوت ها وجود دارند. | گزینۀ )4(: در هر دوراهی همانندسازی، در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها، آنزیم )های( هلیکاز، مارپیچ دنا را باز می کند.

گریفیت در آزمایش سوم فقط باکتری های کشته شده پوشینه دار را به موش تزریق کرد و با زنده ماندن آن ها متوجه شد که پوشینه به تنهایی عامل مرگ موش ها 261 11
نیست )فراموش نکنید که در آزمایش چهارم، باکتری های زنده هم در کنار باکتری های کشته شده وجود داشتند(.

گزینۀ )2(: واتس�ون و کریک، مدل مولکولی مارپیچ دورش�ته ای را ارائه کردند ولی مکمل بودن بازهای آلی آن ها، توس�ط محققین بعدی مش�خص شد. | 
گزینۀ )3(: گریفیت اولین بار مشخص کرد که مادۀ وراثتی می تواند از یاخته ای به یاختۀ دیگر منتقل شود )نه  ایوری!(. | گزینۀ )4(: مزلسون و استال، ابتدا باکتری ها را 

N15 کشت دادند تا درصد باالیی از دنا، از ایزوتوپ های غیرطبیعی تشکیل شود )نه ایزوتوپ طبیعی 14(. در محیط کشتی دارای 
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س�ؤال جالبی اس�ت و هر گزینه یک چالش جدید دارد. از گزینۀ درس�ت یعنی گزینۀ )4( شروع می کنیم. وقتی پسری ناقل می شود، همان طور که می دانید حتمًا 184271 14
صفت مس��تقل از جنس بوده اس�ت و به  صورت Aa اس�ت. چون در وابسته به Xها، پسر فقط دارای یک الل است و ناقل نمی شود. از طرفی کلمۀ انقل، یعنی بیماری فوق 

از نوع نهفته می باشد و بیماری فقط باید به صورت aa در جامعه بروز می کند. 
A و چه  AX X AX و بیمار بوده و حتمًا هر دختر آن، چه  Y گزینۀ )1(: فرد مورد نظر این گزینه، مرد بیمار و دارای بیماری وابسته به X بارز می باشد که 
، حتمًا بیمار می شود. همان طور که می دانید در صفات وابسته به جنس، مرد خالص یا ناخالص مفهومی ندارد. چون مردان در این صفات فقط یک الل دارند. |  A aX X
A یا Aa باشد. در این صورت آیا  aX X گزینۀ )2(: برای حل این گزینه باید کمی منطقی باشید و احتماالت بلد باشید. خب فرض کنید فردی ناقل یک بیماری است و 
این احتمال وجود ندارد که هر چهار فرزند اول آن، الل A را به ارث ببرند و سالم شوند )والد دیگر نیز فرض کنید اصالً الل بیماری ندارد، پس احتمال به دنیا آمدن را با 
 اینکه این فرد به دنیا آمده اس��ت و در تعداد محدودی فرزند بوده اس��ت را یکس��ان در نظر نگیرید(. | گزینۀ )3(: قطعًا منظور، مادری دارای یک الل بیماری بارز اس�ت یعنی 

A مدنظر است. این مادر در هر میوز، یک گامت و حداکثر چند جسم قطبی ایجاد می کند.  aX X فرد 
یاخته های زندۀ سنگ فرش�ی پوس�ت جزئی از یاخته های بافت پوش��یش هس�تند که قدرت همانندسازی و تقس�یم باالیی دارند. آنزیم های پروتئینی در نخستین 281 12

ساختار خود تنها دارای پیوندهای اشتراکی )پپتیدی( هستند.
گزینۀ )1(: در یک یاختۀ زنده با قدرت تقسیم، عالوه بر آنزیم هلیکاز که در اولین مرحله از فرایند همانندسازی نقش ایفا می کند، رنابسپاراز نیز به هر دو 
رشتۀ مولکول دنا متصل می شود. | گزینۀ )3(: مولکول دنا، ساختاری شبیه به نردبان پیچ خورده دارد که پله های آن از بازهای آلی و پیوندهای هیدروژنی تشکیل شده است. 
 آنزیم هلیکاز و رنابسپاراز می توانند پیوندهای هیدروژنی را بشکنند. رنابسپاراز در ساخت رشتۀ ریبونوکلئوتیدی و تشکیل پیوندهای اشتراکی میان نوکلئوتیدها نقش دارد. | 
گزینۀ )4(: ان�واع دیگ�ری از آنزیم ها با همدیگر فعالیت می کنند تا یک رش�تۀ دنا در مقابل رش�تۀ الگو س�اخته ش�ود. یکی از مهم ترین آن ها ک�ه نوکلئوتیدهای مکمل را با 
نوکلئوتیدهای رش�تۀ الگو جفت می کند، دنابس�پاراز اس�ت. بخش دوم این گزینه، فقط در ارتباط با دنابسپاراز صادق است. فعالیت نوکلئازی آنزیم دنابسپاراز در ویرایش، 

باعث کاهش اشتباهات همانندسازی می گردد.
آنزیمی که در همانندسازی، نوکلئوتیدها را براساس رابطۀ مکملی مقابل هم قرار می دهد، DNA پلیمراز )دنابسپاراز( است که همانند آنزیم جداکنندۀ هیستون ها 291 11

از DNA ق�ادر ب�ه ایج�اد دوراهی همانندس�ازی نیس�ت )دقت کنید که جدا کردن هیس��تون ها توس��ط آنزیم هایی به جز هلی��اکز و دناپلیمراز صورت می گیرد ول��ی تولید دوراهی 
همانندسازی وظیفۀ هلیاکزها می باشد (. 

گزینۀ )2(: DNA پلیم�راز، پ�س از برق�راری ه��ر پیون�د فسفودی اس�تر )ن��ه تع��دادی( برمی گ�ردد و رابطۀ مکمل�ی نوکلئوتی�دی را بررس�ی می کند. | 
 گزینۀ )3(: دنابس�پاراز و هلیکاز فاقد قدرت باز کردن پیچ و اتب فامینه و جدا ش�دن هیس�تون ها از آن می باش�ند )هلیاکز مارپیچ را با شکس��تن پیوند هیدروژنی باز می کند(. | 

گزینۀ )4(: باکتری ها )ریزوبیوم ها( هیستون ندارند که آنزیمی آن را جدا کند.

در تست ها زود گول عبارت را نخورید. ابتدا فکر کنید که اصالً عبارت گفته شده در مورد آن جاندار رخ می دهد یا نه ؟!

موارد )الف(، )ج( و )د( عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند. 301 14
الف نادرس�ت اس�ت. هر دو مولکول از جنس پروتئین هس�تند که در س�اختار دوم و س�وم خ�ود پیوند هي��دروژین ایجاد می کنند ول�ی دقت کنید یک 
ب درست است. رنابسپاراز، در شکستن  دنابسپاراز و یک رنابسپاراز به تنهایی می توانند در هر بار عمل فقط در ساخت يک رشتۀ پلی نوکلئوتیدی دخالت داشته باشند. | 
پیوند هیدروژنی )نوعی پیوند بین نولکئوتیدی( و دنابسپاراز، طی ویرایش، در شکستن پیوند فسفودی استر نقش دارند. رنابسپاراز سه رشته )دوتا دنا یک رنا( و دنابسپاراز 
ج نادرست اس�ت. تعداد نوکلئوتیدهای مصرف کرده آن ها را نمی توان حدس زد ولی هر دو  دو رش�تۀ )یک رش��تۀ مادر و یک رش��تۀ جدید( در جایگاه فعال خود دارند. | 
د نادرس�ت است. پیوند هیدروژنی خودبه خود تشکیل می ش�ود و آنزیم نمی خواهد. از طرفی رنابسپاراز  حداکثر از چهار نوع نوکلئوتید سه فس�فاته اس�تفاده می کنند. | 

دارای توانایی شکستن پیوند هیدروژنی بوده ولی دنابسپاراز فاقد این توانایی می باشد.
تنها مورد )الف( صحیح می باشد. فقط گروهی از تغییرات در مادۀ وراثتی دنا که ماندگار هستند، جهش نامیده می شوند!311 11

ج به طور مثال ممکن اس�ت این جهش در  ب به طور مثال، تش�کیل دوپار تیمین یا ناهنجاری های عددی، در توالی نوکلئوتیدی دنا تأثیر ندارند. | 
د در جهش حذف از نوع کوچک، این امکان وجود ندارد. الگوی ساخت رنای رناتنی، رنای ناقل و یا در توالی های بین ژنی رخ داده باشد. | 

دقت کنید اتصال رنابسپاراز به راه انداز، در ابتدای مرحلۀ آغاز رونویسی رخ می دهد و وجود الکتوز و یا نبود آن، تأثیری در اتصال رنابسپاراز به راه انداز ندارد ولی 321 12
در ادامه می تواند سبب ممانعت در حرکت رنابسپاراز و شروع ساخت رنا شود. 

گزینۀ )1(: در تنظی�م منف�ی رونویس�ی برخ�الف تنظی�م مثبت، اتصال رنابس�پاراز به پروتئی�ن تنظیم کننده )یا هم��ان مهارکننده(، اص�اًل رخ نمی دهد! | 
گزینۀ )3(: اگر گلوکز در محیط باکتری فراوان باش�د، حتی با وجود مالتوز، ژن های تجزیه کننده آن بیان نمی ش�وند. | گزینۀ )4(: در باکتری ها، س�اخت پروتئین می تواند 

هم زمان با رونویسی شدن یک رنای پیک رخ دهد.
هرچه انرژی فعال سازی واکنشی بیشرت باشد، سرعت آن واکنش کمرت خواهد بود.331 14

گزینۀ )1(: ماهی�ت ش�یمیایی واح�د س�ازنده پروتئین ه�ا، به گروه R بس�تگی دارد که این عامل س�بب تمایز و تفاوت آمینواس�ید ها از هم نیز می ش�ود. | 
گزینۀ )2(: بیشتر واکنش های بدن موجود زنده به کمک آنزیم های پروتئیین صورت می گیرد. البته همۀ واکنش های سوخت وساز بدن، توسط آنزیم ها صورت می گیرد ولی 

صورت سؤال به پروتئین ها اشاره کرده است و می دانیم که آنزیم ها همگی پروتئینی نیستند. | گزینۀ )3(: متن کتاب درسی!!! 
در ویرایش و پیرایش، هم شکس�ته ش�دن پیوند فسفودی اس�تر مش�اهده می ش�ود و هم پیوند فسفودی اس�تر جدید بین نوکلئوتیدها ایجاد می ش�ود. در ویرایش 341 14

نوکلئوتید جدید ولی در پیرایش بین قطعات رونوشت اگزون این پیوند تشکیل می شود. 
گزینۀ )1(: در هر دو فرایند با ورود هر نوکلئوتید جدید به رش�ته، دو گروه فس�فات به سیتوپالس�م آزاد می شود. | گزینۀ )2(: محصول ترجمه، رشتۀ پلی پپتید 
است که اصاًل با رشتۀ الگو یعنی رنای پیک اتصالی ندارد. | گزینۀ )3(: واحدهای سه بخشی فوق، همان نوکلئوتیدها هستند که در رونویسی و همانندسازی مؤثرند )نه ترجمه!(.
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تنها مورد )د( صحیح اس�ت، پروتئین های مدنظر س�ؤال، پروتئین های تنظیمی در هس�ته و همچنین هورمون ها و یا ناقل های عصبی می باشند. موارد )الف(، )ب( 351 11
و )ج( به طور مثال در رابطه با هورمون ها نادرست هستند.

تنها مورد )الف( نادرست است. منظور صورت سؤال رخ نمود حد واسط است که در گل میمونی می تواند مشاهده شود )رد الف و درستی ب(. همچنین فنوتیپ 361 11
حد واسط در جاندارانی با عدد کروموزومی فرد )مثل زنبور نر که بی پدر است و فقط حاصل بکرزایی است( قابل مشاهده نیست )درستی ج و د(.

ای�وری در آزمای�ش اول خ�ود، با تخری��ب پروتئین ها و اضافه کردن مخلوط به باکتری های فاقد پوش�ینه، مش�اهده کرد که انتقال صفت انجام ش�د و فهمید که 371 14
 پروتئی�ن عام�ل وراثت�ی نبوده اس�ت. وی در آزمایش دوم خود که با عمل گریزانه در س�رعت های بس�یار باال بود، فهمید که دنا عامل وراثتی اس�ت و س�ایر مولکول های 

زیستی این نقش را ندارند. 

ایوری در هر س��ه آزمایش خود، متوجه ش�د که پروتئین عامل وراثتی نمی باش�د ولی فقط از آزمایش دوم و س�وم خود به این نتیجه رسید که دنا مادۀ وراثتی 
است. راستی ایوری در آزمایشات خود از موش استفاده نکرد هاها! ولی از باکتری زندۀ فاقد پوشینه و مردۀ پوشینه دار استفاده کرد. 

گزینۀ )1(: اس�تفاده از ان��واع آنزیم ه��ای تخریب کنن�دۀ م�واد آلی، فقط ویژۀ مرحلۀ س��وم آزمایش ایوری ب�ود. در مرحلۀ اول فق�ط از آنزیم تخریب کنندۀ 
پروتئین اس�تفاده کرد. | گزینۀ )2(: نخس�تین آزمایش�ی که دنا را به عنوان مادۀ وراثتی اثبات کرد، آزمایش دوم ایوری بود اما تخریب پروتئین های مخلوط اولیه فقط در 
آزمایش اول صورت گرفت. البته در آزمایش سوم هم تجزیۀ مواد آلی مختلف را شاهد هستیم. | گزینۀ )3(: ایوری، اولین بار در آزمایش دوم و با سانتریفیوژ کردن مخلوط 

پی برد که دنا مادۀ وراثتی است. در این آزمایش برخالف مراحل اول و سوم، از آنزیم استفاده نشد.
کراس�ینگ اور مدنظ�ر اس�ت ک�ه در صورتی باعث نوترکیبی می ش�ود که جان�دار از نظر ژن های جابه جا ش�ده ناخالص باش�د، یعنی برای دو ژن با دس�تورالعمل 381 14

مختلف رخ داده باشد.
گزینۀ )1(: دق�ت کنی�د! انتخاب طبیعی الل جدید ایجاد نمی کند و تنوع الل ها را افزایش نمی دهد! | گزینۀ )2(: جهش، الزامًا الل س�ازگارتر ایجاد نمی کند 
چون فرایندی تصادفی اس�ت. | گزینۀ )3(: رانش دگره ای، فراوانی دگره ها را تغییر می دهد اما برخالف انتخاب طبیعی به س��ازش نمی انجامد. اگر جمعیتی که از جمعیت 

اصلی جدا شده است کوچک باشد، باید اثر رانش دگره ای را هم در نظر گرفت )نه همواره!(.
جدا ش�دن هیس�تون ها از DNA اصلی، قبل از باز ش�دن دو رش�تۀ DNA یعنی قبل از رشوع همانندس��ازی صورت گرفته است. س�پس با شروع همانندسازی، 391 11

باز ش�دن پیوندهای هیدروژنی توس�ط هلیکاز صورت می گیرد، س�پس نوکلئوتیدهای مکمل از طریق بازهای خود با رشتۀ الگو پیوند هیدروژنی برقرار می کنند و پس از آن، 
پیوند فسفودی اس�تر بین این نوکلئوتید با نوکلئوتید قبلی توس�ط دنابس�پاراز برقرار می ش�ود. در نهایت اگر نوکلئوتید جدید قرار گرفته در رشتۀ در حال ساخت اشتباه بود، 
با فعالیت نوکلئازی و تجزیۀ پیوند اش�تراکی فسفودی اس�تر، نوکلئوتید غلط برداش�ته می ش�ود. البته دقت کنید که قبل از تش�کیل پیوند فسفودی اس�تر، نوکلئوتید جدید 
سه فسفاته بوده است که باید با تجزیۀ پیوند اشتراکی بین فسفات ها، دو گروه فسفات آن جدا شود )پس به ترتیب »الف  ج  د« صورت می گیرد، چون مورد )ب( 

قبل از شروع همانندسازی می باشد (.

موارد )الف(، )ج( و )د( صحیح می باشند. 401 13
الف درس�ت اس�ت. گول ذرت رو نخورید که فقط یاد اون صفت چندجایگاهی رنگدانه اش که در کتاب معرفی ش�ده بیفتید. ذرت هزاران صفت دیگر   
ب نادرس�ت اس�ت. در جامعه،   ه�م دارد. خ�ب معلوم�ه ک�ه در هر جانداری که دیپلوئید اس�ت، در هر صفت تک جایگاهی، ژن های آن جایگاه با هم الل می باش�ند. | 
ج درس�ت اس�ت. دو ژن قرار   هر جایگاه ژنی می تواند دارای دو یا چند الل باش�د. مهم این اس�ت که در یاختۀ دوالد آن فرد، در هر هس�ته دارای دو الل می باش�د. | 
 گرفت�ه روی ی�ک کروم�وزوم مضاع�ف، در کروماتیدهای خواه�ری را در نظر بگیرید که طبق تعریف الل به حس�اب نمی آین�د چون الل ها باید روی جایگاه های یکس�ان 
د درس�ت اس�ت. وقتی ژن های دو صفت روی کروموزوم های غیرهمتا )مثل جفت 1 و 9( باش�ند، امکان انجام فرایند کراس�ینگ اور و   از دو کروموزوم همتا باش�ند. | 

تبادل ژنی بین آن ها وجود ندارد. 
14 پارامسی از آغازیان )یواکریوت( و دارای واکوئول های انقباضی است. توبره واش یوکاریوت است. در یوکاریوت ها تغییرات رنای پیک در هسته می تواند 411

حین رونویسی انجام شود اما ترجمۀ رنای پیک تولیدی در هسته نمی تواند پیش از پایان رونویسی آغاز شود. 
گزینۀ )1(: در پارامس�ی همانند آزوال )هر دو یواکریوت( کدون توس�ط رنابس�پاراز 2 و آنتی کدون توس�ط رنابسپاراز 3 تولید می شود. | گزینۀ )2(: دقت کنید! 
استرپتوکوکوس نومونیا، پروکاریوت است. در پروکاریوت ها نیز رنای ناقل پس از رونویسی دچار تغییراتی در ساختار خود می شود. | گزینۀ )3(: ریزوبیوم، پروکاریوت است، 

در نتیجه فاقد اگزون و اینترون است! 
ش�کل م�ورد نظ�ر، می تواند مربوط به آنافاز میتوز یا آنافاز میوز 2 باش�د. اووس�یت ثانوی�ه، میوز 2 را انجام می ده�د. اگر در پروفاز 1 421 14

AI و i می توانند از یکدیگر جدا شوند. اووسیت اولیه کراسینگ اور رخ داده باشد، در آنافاز 2 اووسیت ثانویه دگره های 
گزینۀ )1(: در مرحل�ۀ آناف�از میوز 2 یا آنافاز میتوز، تعداد کروموزوم ها و س�انترومرها دو برابر می ش�ود ام�ا تعداد کروماتیدها و 
مولکول های دنای یاخته ثابت است. در مرحلۀ S چرخۀ یاخته، تعداد کروموزوم و سانترومر ثابت است اما تعداد کروماتیدها و مولکول های دنا 
دو برابر می ش�ود. | گزینۀ )2(: در صورتی دگره های d و D می توانند در این مرحله از هم جدا ش�وند که در پروفاز میوز 1 کراس�ینگ اور رخ داده 
باش�د. یاختۀ میلوئیدی میوز ندارد پس کراس�ینگ اور هم ندارد. | گزینۀ )3(: کراسینگ اور )تبادل قطعات بین کروماتیدهای غیرخواهری دو 

کروموزوم همتا( در پروفاز میوز 1 روی می دهد. 

فقط مورد )د( صحیح است. دنای خطی و انواع رنا می توانند در هسته یافت شوند. به قید »برخی« در صورت سؤال دقت کنید. 431 12
الف نادرس�ت اس�ت. چه در تولید دنا و چه در تولید رنا، به کمک آنزیم های دنابس�پاراز و رنابسپاراز، ابتدا باید پیوندهای هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای   
ب نادرست است. چه دنا و چه رنا، در ساختار خود شامل واحدهای تکرارشونده ای  دارای قند دئوکسی ریبوز در دنا شکسته شوند و دو رشتۀ دنا از هم فاصله بگیرند. | 
به نام نوکلئوتید هستند. در نوکلئوتیدهایی که باز آلی پورین دارند، اتصال دو حلقۀ پنج ضلعی یکی مربوط به باز آلی و دیگری مربوط به قند، به یکدیگر با پیوند کوواالنسی 
د درست است.  ج نادرست است. چه دنای خطی و چه رنا، دارای گروه فسفات در یک انتها و گروه هیدروکسیل قند در انتهای دیگر خود هستند. |   دیده می شود. | 

رنای پیک، پس از تولید یا در حین رونویسی ممکن است دستخوش تغییراتی شود. همچنین رنای ناقل نیز پس از تولید دچار تغییراتی در ساختار خود می شود. 
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14 مزلس�ون و اس�تال، روی باکتری اشرشیاکالی مطالعه می کردند. پارامسی )از آغازیان و یواکریوت( دارای واکوئول های انقباضی برای دفع آب است. 186441
دنای اصلی یوکاریوت ها خطی و هر رش�تۀ آن دارای دو انتهای متفاوت اس�ت. همچنین رش�ته های پلی نوکلئوتیدی در حال تولید هنگام همانندس�ازی دنای باکتری ها نیز 
می توانند به صورت خطی دیده ش�وند. دقت کنید که رش�ته های پلی نوکلئوتیدی مربوط به دنا، قند دئوکس�ی ریبوز و دو سر متفاوت دارند ولی خود مولکول دنا، در دو سر 

خود عوامل هیدروکسیل و فسفات دارد و مشابه است.
گزینۀ )1(: خرزهره  )یواکریوت( دارای روزنه هایی در غار اس�ت. در پروکاریوت ها برخالف یوکاریوت ها، دنای اصلی با غش�ای یاخته )دارای نفوذپذیری 
انتخابی( در تماس است )غشای هسته یواکریوت ها منفذدار است(. | گزینۀ )2(: ریزوبیوم )نوعی باکتری( با گیاهان تیره پروانه واران مانند سویا، رابطۀ همزیستی دارد و 
نیتروژن را تثبیت می کند. دقت کنید که در صورتی دوراهی های همانندس�ازی در روبه روی جایگاه آغاز همانندس�ازی به یکدیگر می رس�ند که فقط یک جایگاه آغاز داشته 
باشیم در حالی که طبق متن کتاب درسی، پروکاریوت ها ممکن است بیش از یک جایگاه آغاز همانندسازی در دنای خود داشته باشند. | گزینۀ )3(: چه یوکاریوت ها و چه 
پروکاریوت ها، توانایی تثبیت نیتروژن در خاک را دارند. یوکاریوت ها می توانند بسته به مراحل رشد و نمو، تعداد جایگاه های آغاز همانندسازی را در دنای خود تغییر دهند 

)فصل 6 دهم، بخش عمدۀ تثبیت نیتروژن را مربوط به باکتری ها می داند(.
14 ب�رای انقب�اض ماهیچه، میوزین ها به رش�ته های اکتین که حاوی پروتئین کروی هس�تند، متصل می ش�وند. طبق ش�کل 14 فصل 3 کتاب درس�ی 451

زیست شناسی 2، میوزین شامل دو رشته پلی پپتیدی پیچ خورده است در نتیجه دارای ساختار چهارم پروتئین هاست. 
گزینۀ )1(: دقت کنید! تنها آنزیم موجود در غش�ای یاخته )دارای تراوایی نس��بی( که پمپ س�دیم - پتاس�یم نیس�ت، در غش�ای یاخته و اندامک ها 
آنزیم های متعددی وجود دارند. | گزینۀ )2(: هر پادتن به طور قطعی و برخی دیگر از گیرنده های لنفوس�یت های B و T، می توانند به دو آنتی ژن یکس�ان متصل ش�وند. از 
 طرفی لنفوس�یت ها هس�تۀ تکی گرد یا بیضی دارند ولی دقت کنید که پالسموس�یت  و یاختۀ کش�نده طبیعی نیز از لنفوس�یت هایی هس�تند ولی فاقد گیرندۀ آنتی ژنی اند. | 
گزینۀ )3(: از پایانۀ آکس�ون می تواند هورمون یا ناقل عصبی اگزوس�یتوز ش�ود. طبق ش�کل 2 فصل 4 کتاب درسی زیست شناس�ی 2، برخی از هورمون ها برخالف هر نوع 

ناقل عصبی، می توانند وارد یاختۀ هدف شوند. 
موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست می باشند. 461 13

الف درس�ت اس�ت. جه�ش تنها عاملی اس�ت که عالوه ب�ر خزانۀ ژنی جمعی�ت، در خزانۀ ژنی فرد نیز تغیی�ر ایجاد می کند، جه�ش فرایندی تصادفی 
ب نادرست اس�ت. همۀ عوامل برهم زنندۀ تعادل  اس�ت و به قصد س�ازش انجام نمی ش�ود. )البته به طور تصادفی ممکن اس��ت جهش، س��بب سازش هم بش��ود.( | 
 جمعی�ت، ب�ر ت�وان بقای جمعیت ب�ه صورت منفی یا مثبت اثر گذارن�د ولی در بین آن ها، آمیزش های غیرتصادفی س�بب تغییر در فراوانی دگره ای جمعیت نمی ش�وند. | 
د نادرست است. هر عامل برهم زنندۀ تعادل، ساختار ژنی  ج نادرست است. نوترکیبی، کراسینگ اور و برتری ناخالص ها، سبب تغییر در تعادل جامعه نمی شوند. | 

جمعیت را تغییر می دهد ولی فقط شارش و جهش، عواملی هستند که خزانۀ ژنی جامعه را غنی می کنند. 
13 فرایند همانندسازی دنای خطی )دارای دو رشته با دو انتهای متفاوت(، با قرارگیری نوکلئوتیدهای مکمل مقابل هم و تشکیل پیوند هیدروژنی بین 471

آن ها، در مرحلۀ S چرخۀ یاخته دیده می شود در حالی که تجزیۀ غشای شبکۀ آندوپالسمی در مراحل پروفاز و پرومتافاز میتوز رخ می دهد. 
گزینۀ )1(: دق�ت کنی�د که جدا ش�دن هیس�تون ها و ناپدید ش�دن نوکلئوزوم ها، مربوط به قبل از آغاز همانندس�ازی اس�ت! | گزینۀ )2(: طبق ش�کل 14 
فصل 1 کتاب درسی زیست شناسی 3، در یوکاریوت ها سرعت پیش روی دنابسپاراز )آنزیم ایجادکنندۀ پیوند فسفودی استر( در همۀ جایگاه های آغاز همانندسازی با یکدیگر 
برابر نیس�ت. از طرفی در پروکاریوت ها نیز که اصاًل دنایی با دو انتهای متفاوت وجود ندارد. | گزینۀ )4(: طبق ش�کل 12 فصل 1 کتاب درس�ی زیست شناسی 3، در محل 

دوراهی همانندسازی نوکلئوتید Uدار نیز دیده می شود که قند ریبوز دارد. 
در ای�ن س�ؤال فق�ط باید ب�رای قبول کردن این گزین�ه دقت می کردید که یاختۀ جنس�ی یا همان گام�ت، ژن های گروه خون�ی را بیان نمی کن�د و کاًل این زوائد 481 13

پروتئین D و کربوهیدرات های A و B روی غشای گویچۀ قرمز است )نه اگمت ها!(. 
 OOdd صاحب فرزند ،BODd داشته باشد می تواند طی آمیزش با والد AODd با ژنوتیپ A+ گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. اگر والد دوم، گروه خونی 
) ش�ود. | گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. همان ط�ور ک�ه می دانی�د، فراین�د لق�اح، در اثر برخورد اس�پرم )ب��ا کروموزوم ه��ای تک کروماتی��دی( به اووس�یت ثانویه  )O-

)با کروموزوم های مضاعف( آغاز می ش�ود. اگر والد دیگر گفته ش�ده را مادر خانواده در نظر بگیرید که اووس�یت آن حاوی ژن های O و d باشد، چون هر کروموزوم  آن دو 
کروماتید و دو مولکول دنا دارد، پس دارای دو ژن O یا )i( و دو ژن d مش�ابه روی کروماتیدهای خواهری می باش�د. | گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. خب اینجا دیگه دقت 

مهمه! قسمت اول این عبارت از بیخ وبن فرض غلطیه! چون اصاًل فردی که گروه خونی AB داره هیچ وقت نمی تونه فرزند با گروه خونی O داشته باشه! 
13 موارد )ب(، )ج( و )د( صحیح هستند. قید »برخی« در عبارت بسیار تعیین کننده است. 491

ب درست است. برخی آنزیم ها،  الف نادرس�ت اس�ت. دقت کنید! کوآنزیم یک مادۀ آیل اس�ت در حالی که یون های آهن و مس معدنی هس�تند. | 
ج درست است. برخی آنزیم ها فقط یک نوع پیش ماده برای  غیرپروتئینی هستند در نتیجه فاقد گروه آمین در یک سمت و گروه کربوکسیل در سمت دیگر رشته اند. | 
د درست است. مثاًل  تجزیه کردن دارند و امکان برخورد مناسب مولکول ها را افزایش نمی دهند ولی همۀ آنزیم ها انرژی فعال سازی واکنش خود را کاهش می دهند. | 

آنزیم هایی که در بیضه فعالیت می کنند، در دمای 34 درجۀ سانتی گراد بهترین فعالیت را دارند. 
12 عبارات )ب( و )ج( صحیح می باشند. 501

الف نادرس�ت اس�ت. در خون دو نوع یاخته وجود دارد، گویچه های سفید که ژن فعال برای ساخت زائده های غشایی گویچۀ قرمز ندارند و گویچه های 
 قرم�ز ک�ه اص�اًل هس�ته و ژن ندارند. پس هیچ یاخت�ۀ خونی به تولی�د پروتئین های گ�روه خونی نمی پردازند )ه��ر چه بوده از مغزاس��تخوان روی Rbc ق��رار می گیرد(. | 

ب درست است. هر فردی فارغ از اینکه چه گروه خونی ABO دارد، قطعًا در صفت گروه خونی Rh خود، دارای دو الل DD یا Dd یا dd روی بلندترین فام تن ها یعنی 
، فقط دارای یک نوع ژنوتیپ  AB- -O و  ج درس�ت اس�ت. گروه های خونی  فام تن ش�مارۀ یک خود می باش�د که جایگاه ژن های آن باالی س�انترومر قرار دارند. | 
+B می توانند چهار نوع  +A و  د نادرس�ت اس�ت. دقت کنید که دو نوع گروه خونی  OOdd و یا ABdd می باش�ند. پس هر دو حالت فاقد پروتئین D هس�تند. | 
ژنوتیپ ایجاد کنند، ولی در زنان ایجاد گامت یا همان تخمک، منوط به برخورد اووس�یت ثانویه به اس�پرم می باش�د. در غیر این صورت ممکن است یک خانم تا آخر عمر 

خود هیچ  گامتی تولید نکرده باشد. 
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چه در حل مسئله و چه در شرطی شدن فعال، تجربه های قبلی جانور در واکنش جانور به محرک یا محرک ها مؤثر است.11 11
گزینۀ )2(: در یادگی�ری ب�ه روش نقش پذیری، بق�ای جوجه ها افزایش می یابد زیرا تح�ت مراقبت مادر قرار می گیرند. همچنی�ن، جوجه ها با نقش پذیری 
رفتارهای اساسی مانند جست وجوی غذا را از مادر یاد می گیرند )شرطی شدن الکسیک، چنین ویژگی ای ندارد(. | گزینۀ )3(: رفتار نقش پذیری در دورۀ مشخصی از 
زندگی جانور روی می دهد. در خوگیری، با چشم پوشی از محرک های بی اهمیت، انرژی جانور برای انجام فعالیت های حیاتی حفظ می شود )پس دورۀ مشخص فقط مربوط به 
نقش پذیری و حفظ انرژی فقط مربوط به خوگیری است(. | گزینۀ )4(: دقت کنید! به عنوان مثال در رفتار شرطی شدن فعال در پرنده ای که یاد می گیرد نباید پروانۀ 

مونارک را بخورد، این رفتار پس از چندین ابر تجربه آموخته می شود.
این سؤال بر مبنای نمودار مقابل طراحی شده است. همان طور که مشاهده می کنید، هر نوع رنگیزۀ 21 13

کلروفیل b ،a و یا کاروتنوئیدها در طول موج 500 ات 600 اننومرت به حداقل جذب نوری خود می رسند. 
گزینۀ )1(: س�بزینۀ a در مرک�ز واکن�ش فتوسیس�تم وج�ود دارد. ای�ن س�بزینه های a در 
ط�ول م�وج 680 و 700 نانومت�ر حداکثر جذب را دارند. دقت کنید که س�ایر س�بزینه های a ک�ه در آنتن ها قرار 
دارن�د، حداکث�ر ج�ذب را در 400 تا 500 نانومتر دارن�د. | گزینۀ )2(: همه انواع رنگیزه ه�ا )به جز لکروفیل a موجود 
 در مرک��ز واکن��ش( ب�ا توجه به نمودار مقابل در طول م�وج 400 تا 500 نانومتر به حداکثر جذب خود می رس�ند. |
گزینۀ )4(: کاروتنوئیدها تقریبًا بعد از طول موج 520 نانومتر دیگر قدرت جذب ندارند ولی در مورد سبزینه ها پس 

از کاهش جذب در طول موج 500 تا 600 نانومتر، دوباره بعد از 600 نانومتر قدرت جذب آن ها زیاد می شود.
این گزینه بیانگر یادگیری از نوع نقش پذیری است که مانند هر یادگیری دیگری در اثر تغییر نسبتًا پایدار در اثر تجربه ایجاد شده است.31 12

گزینۀ )1(: این رفتار یادگیری از نوع ش�رطی ش�دن فعال بوده اس�ت که عدم تغذیه در اثر تنبیه ش�دن بوده اس�ت )نه پاداش(. | گزینۀ )3(: در پرندگان 
معمواًل، هر دو والد به انتخاب جفت می پردازند.| گزینۀ )4(: منظور مهاجرت اس�ت که یک رفتار غریزی با اس�اس یکس�ان در افراد یک گونه است ولی تجربه نشان داده 

است که افرادی که بیشتر مهاجرت کرده اند، بهتر مسیر را تشخیص می دهند. 
13 کانال پروتئینی ATP س�از غش�ای تیالکوئید، ATP را به کمک فعالیت زنجیرۀ انتقال الکترون و با اس�تفاده از فس�فات آزاد می س�ازد ولی در بخش 41

بی هوازی تنفس )قنداکفت(، تولید ATP در سطح پیش مادۀ آلی و با مصرف اسید سه کربنی دوفسفاته صورت می گیرد. 
گزینۀ )1(: منظور قسمت اول، استفاده از کرآتین فسفات است ولی در هر نوع واکنِش تولید ATP، انرژی برای اتصال ADP به گروه فسفات مصرف می شود. | 
گزینۀ )2(: تولید ATP در اکسایش استیل )مادۀ دوکربنی راکیزه( در چرخۀ کربس صورت می گیرد که طی آن فسفات از پیش مادۀ فسفات دار )نه به صورت یک فسفات آزاد!( 

به ADP می رسد. | گزینۀ )4(: مرحلۀ دوم تخمیر، ATP تولید نمی کند )منظور تخمیر الکتیکی برای تولید خیارشور بوده است(.
11 تنه�ا عب�ارت )ج( صحیح می باش�د. منظور از جانداران ذکر ش�ده در صورت س�ؤال، قارچ ها، جان�وران و گیاهان )به دلی��ل اندامک های راکیزه یا 51

سبزدیسه( و باکتری ها )به دلیل دیسک ها( می باشد.

ب نادرست است. دقت کنید برخی از جانداران نازا می باشند. |  الف نادرست است. در رابطه با جانوران و گیاهان که دیسک ندارند، نادرست می باشد. | 
د نادرست است. دقت کنید برخی باکتری ها بی هوازی بوده و در آن ها  ج درس�ت اس�ت. رمزهای آمینواسیدها در هر جانداری از توالی یکسانی تبعیت می کنند. | 

تجزیۀ گلوکز به طور کامل رخ نمی دهد!
61 C4 C3 و  یاختۀ نگهبان روزنه با انباشت ساکارز و یون ها در درون خود، به سمت آبگیری بیشتر و باز کردن منفذ روزنۀ هوایی می رود. منظور گزینۀ )3( گیاهان  13

می باش�ند که در ش�ب به طور دائم روزنه های هوایی خود را باز نمی کنند. این گیاهان فاقد یاخته هایی هس�تند که بتوانند دو نوع تثبیت کربن را انجام دهند )فقط گیاهان 
C4 جدایی ماکنی داریم(. CAM این ویژگی را دارند، چون در گیاهان 

CO2 می توانند در ش�ب برحس�ب نیاز باز و بس�ته ش�وند ولی در گیاهان CAM این روزنه ها در  O2 و آزاد کردن  روزنه های هوایی هر گیاهی برای گرفتن 
شب، همواره باز هستند. 

گزینۀ )1(: آنزیم روبیس�کو در هیچ گیاهی، در ش�ب فعالیت نمی کند )نه فعالیت کربوکس��یالزی و نه تنفس نوری )اکس��یژنازی(!(. | گزینۀ )2(: بس�تن 
 روزنه ه�ا در روز خش�ک، در ه�ر گیاه�ی رخ می ده�د. در ص�ورت تنفس نوری یاخت�ۀ نگهبان روزن�ه در روز در گیاه�ان به تولید قن�د نمی پ�ردازد و ATP تولید نمی کند 
C3 قدرت ممانعت از تنفس نوری را ندارند ولی در روز خشک، روزنه های  C3 در زمان تنفس نوری(. | گزینۀ )4(: گیاهان  )مثالً یاخته های نگهبان روزنه در گیاهان 

هوایی خود را می بندند. 

71( )O H H O- ++ →2
22 12 تولید مولکول آب در بسترۀ میتوکندری و طی واکنش یون های منفی اکسید و مثبت پروتونی صورت می گیرد. 

H از تیالکوئید به بس�ترۀ سبزدیس�ه فقط از طریق کانال پروتئینی ATPس�از رخ می دهد که این کاانل در انتقال الکرتون نقیش ندارد. |  + گزینۀ )1(: ورود 

H نق�ش ن�دارد. مثاًل پروتئین ه�ای ناق�ل الکترونی که بی�ن پمپ ها قرار دارند، مس�ئول  +  گزینۀ )3(: در میتوکن�دری ه�ر مولک�ول زنجی�رۀ انتق�ال الکت�رون در انتق�ال 

 P680به صورت فعال همان پمپ پروتونی اس�ت که انرژی خود را فقط از الکترون خارج ش�ده از H + )نمی باش�ند. | گزینۀ )4(: عامل انتقال دهندۀ  )H + انتقال پروتون
فتوسیستم 2 می گیرد.
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11 فقط مورد )ج( نادرست است.18881
ب درست است. ابتدا باید صفات مورد نظر مشخص گردند تا بعد استخراج شوند. |  الف درست است. جداسازی ژن زودتر از همانندسازی آن است. | 
د درست است. پیش سم حاوی چند پروتئین است که در  ج نادرس�ت اس�ت. بررس�ی ایمنی زیستی پس از تولید گیاه تراژن و رعایت آن هنگام تکثیر آن اس�ت. | 

صورت رونویسی )رنابسپاراز 2( و ترجمه تشکیل می شود.
اگر رفتار جانوری به یک محرک دائمی به صورت عدم اپسخ دادن به محرک جلوه کند، این رفتار از نوع عادی شدن یا خوگیری بوده است که یک رفتار غیررشطی می باشد.91 12

گزینۀ )1(: تغییر رفتار به محرک بی اثر می تواند در عادی ش�دن )خوگیری( و رفتار ش�رطی ش�دن کالسیک رخ دهد. | گزینۀ )3(: شرطی شدن کالسیک 
برخالف شرطی شدن فعال دارای محرک شرطی می باشد. | گزینۀ )4(: در رفتار حل مسئله جانور بین تجارب گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار می کند وبا استفاده از 

آن ها و به صورت آگاهانه برنامه ریزی می کند ولی یادگیری در یک دورۀ حساس ویژۀ نقش پذیری می باشد.
C4 اس�ت که در یاخته های غالف آوندی تولید و تثبیت کربن را به صورت اس�ید چهارکربنی انجام نمی دهد. این گیاهان چرخۀ کالوین و 101 منظور گزینۀ )4(، گیاه  14

تثبیت کربن در اسید سه کربنی )نه چهارکربنی( را در یاخته های غالف آوندی و پس از عمل میانبرگ های خود انجام می دهند.
C4 و CAM همچنان در حال فتوس�نتز هس�تند که دارای دو نوع واکنش برای تثبیت کربن  گزینۀ )1(: در ش�رایط گرم و خش�ک مطرح ش�ده، گیاهان
CO2 در اسید  می باشند. ممکن است گیاه از نوع CAM باشد که فقط با یک نوع یاختۀ میانبرگ هر دو تثبیت را انجام دهد. از طرفی دقت کنید که در CAMها، تثبیت 
C3 نیز روزنه های هوایی در نور و دمای باال بس�ته اند، ولی واکنش تنفس نوری مانع انجام چرخۀ  چهارکربنی در ش�ب صورت می گیرد. | گزینۀ )2(: در گیاهان معمولی یا 
C4 و CAM هر دو بر  کالوین و مصرف NADPH در آن ها می ش�ود )مصرف NADPH در این تس��ت ها معنی ش��روع چرخۀ اکلوین را می دهد (. | گزینۀ )3(: گیاهان 

تنفس نوری تقریبًا غلبه می کنند ولی فقط CAMها برگ یا ساقۀ گوشتی پرآب دارند.
11 فقط مورد )د( نادرست است چون مواد سمی مانند سیانید، توسط خود گیاهان تولید می شوند و منشأ خارجی ندارند. 111

 در مورد عبارت )ب( دقت کنید، این ژن در باکتری ها توس�ط آنزیم های رونویس�ی کننده باکتریایی و در گیاهان توسط رنابسپاراز 2 رونویسی می شوند )عبارات )الف( 
و )ج( خط کتاب درسی هستند(.

14 منظور از صورت سؤال، زنبورها،گربه ها و مارها می باشند. در زنبورها، طیف فرابنفش نیز درک می شود. همچنین در برخی مارها، امواج فروسرخ نیز 121
می توانند به شکل نور درک شوند. 

گزینۀ )1(: تم�ام جان�داران مدنظر، دارای یک طناب عصبی )یا ش��کمی یا پش��تی( در دس�تگاه عصبی مرکزی خ�ود می باش�ند. | گزینۀ )2(: پروتئین هایی 
 ک�ه توانای�ی از بی�ن ب�ردن انواعی از عوامل بیگان�ه را دارند، پروتئین ه�ای دفاعی خط دوم دفاع غیراختصاصی می باش�ند که در تم�ام جانداران ذکر ش�ده وجود دارند. | 

گزینۀ )3(: تمام جانداران ذکر شده در صورت سؤال دارای لولۀ گوارش می باشند که در بخش انتهایی این لوله )روده( توانایی جذب برخی مواد را دارند. 
12 آنزیم های برش دهنده قس�متی از س�امانۀ دفاعی باکتری ها محس�وب می ش�وند. در س�یانوباکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن که جزء باکتری های 131

فتوسنتزکننده هستند، هم کربن و هم نیتروژن، تثبیت می شوند )کربن در ساختار مواد آلی کربن دار حاصل از فتوسنتز و نیتروژن در ساختار یون آمونیوم(.
گزینۀ )1(: دیسک، دنا است ولی در هر توالی نوکلئوتیدی )یعنی هر رشتۀ( دنا لزومًا قانون چارگاف صادق نیست. | گزینۀ )3(: انواعی از باکتری ها توانایی 
CO2 و ATP تولید ش�ده در تخمیر الکیل، می توانند در چرخۀ کربس نیز تولید ش�وند. | گزینۀ )4(: یوکاریوت ها س�ه نوع رنابس�پاراز متفاوت دارند.  تخمیر دارند. فقط 

باکتری ها پروکاریوتند.
13 عبارت های )الف(، )ب( و )ج( صحیح هستند.141

الف درس�ت اس�ت. ماهیچۀ دیافراگم، از نوع مخطط است. این یاخته ماهیچه ای همانند یاختۀ کبدی )تولید کننده LDL( توانایی اتصال گلوکزها به هم و 
+NAD با احیای پیرووات( را دارد اما یاخته های  ب درست است. ماهیچۀ اسکلتی دیافراگم توانایی تخمیر الکتییک )باز سازی  ذخیرۀ آن به صورت گلیکوژن را دارد. | 
ج درس�ت اس�ت. هم یاخته ماهیچه اس�کلتی و ه�م یاخته مژک دار ن�ای، می توانند تنفس ه��وازی انجام دهند. |   غضروف�ی صفح�ات رش�د فقط تنفس هوازی دارند. | 

د نادرست است. یاختۀ ماهیچۀ اسکلتی همانند یاختۀ لوزالمعده توانایی انجام قندکافت )تولید اسید سه کربنی دوفسفاته در مرحلۀ سوم قنداکفت( را دارا می باشد.
در راکیزه و سبزدیسه یاختۀ نگهبان، مجموعه آنزیمی ATP ساز، تنها راه برگشت پروتون ها به بستره می باشد.151 12

گزینۀ )1(: در راکی�زه، پروتون ها توس�ط پمپ ها به فضای بین دو غش�ای اندام�ک می روند )نه خارج از اندام��ک!(. | گزینۀ )3(: در اولین زنجیرۀ انتقال الکترون 
تیالکوئیدها، پروتون های عبور کرده از پمپ، در اثر تجزیه آب حاصل شده است )نه  عبورحامل الکترونی(. | گزینۀ )4(: در راکیزه و واکنش های تنفسی، آب تولید می شود )نه تجزیه!(.

14 با جانشینی یک آمینواسید در ساختار پالسمین، هم عملکرد و هم مدت زمان اثر آن بهبود می یابد.161
گزینۀ )1(: دقت کنید اینترفرون ها فعالیت ضدویروس�ی دارند )نه ضدباکتریایی!(. | گزینۀ )2(: اینترفرون تولید ش�ده توس�ط مهندس�ی پروتئین، فعالیت 
دفاع�ی ب�ه ان�دازه اینترفرون طبیع�ی دارد. | گزینۀ )3(: به طور مثال دقت کنید آمیالز در گروه زیادی از گیاهان از جمله گیاهان گوش�ت خوار نیز تولید می ش�ود که دارای 

سبزدیسه برای به دست آوردن انرژی خود می باشند )البته در دانۀ غالت نیز، یاخته های خارجی آندوسپرم، توانایی تولید و ترشح آمیالز دارند(.
نمونۀ این سؤاالت و بحث عددی آن در کنکور سال 99 طرح شده بود. دقت کنید که یاختۀ چندهسته ای )بیش از دو هسته( بدن انسان، ماهیچۀ اسکلتی است 171 12

 H + CO2 و یک  که دو نوع تنفس هوازی و بی هوازی الکتییک دارد. در طی تنفس هوازی در موقع اکسایش هر مولکول پیرووات، برای تولید هر استیل کوآنزیم A، یک 
در مرحله اکسایش پیرووات تولید می شود و یک پروتون نیز در مرحلۀ قندکافت تولید می شود ولی چون سؤال، مقادیر را به ازای هر استیل کوآنزیم A خواسته است پس 

فقط یک پروتون مرحلۀ قندکافت، برای تولید یک پیرووات را حساب می کنیم. 
+NAD ای مصرف نمی ش�ود. استفاده از NAD در تبدیل قند سه کربنی به اسید سه کربنی  گزینۀ )1(: از ش�روع قندکافت تا تولید قند س�ه کربنی، هیچ 
صورت می گیرد. | گزینۀ )3(: دقت کنید که ماهیچۀ اسکلتی تخمیر الکلی ندارد و اتانول تولید نمی کند. | گزینۀ )4(: دقت کنید که در قندکافت یک گلوکز به یک فروکتوز 

+NAD مصرف شده است.  تبدیل می شود و به ازای هر الکتات، یک 
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14 منظور از صورت س�ؤال، طوطی ها از پرندگان می باش�ند که برای خنثی س�ازی س�میت مواد گیاهی خورده ش�ده، خاک رس می خورند. دقت کنید 181
کوسه ماهی ها برخالف طوطی ها، بافت استخوانی ندارند. پس نمی توان گفت در آن ها تمام انواع بافت های پیوندی مشاهده می شوند.

گزینۀ )1(: طوطی ها، نوعی پرنده و ش�یر کوهی، نوعی پس�تاندار می باش�د. در پرندگان، به علت وجود کیس�ه های هوادار کارایی تنفسی بیشتری نسبت به 
پستانداران وجود دارد. | گزینۀ )2(: کلیه های پرندگان و خزندگان، توانمندی زیاد برای بازجذب آب دارند. | گزینۀ )3(: پرندگان، لقاح داخلی داشته و تخم گذار می باشند 

که پوسته ای ضخیم در اطراف تخم خود )که بعدًا جنین می شود( دارند.
13 تجزیه پیوند فسفودی استر در دنای خطی در مرحلۀ جداسازی قطعه ای از دنا روی می دهد که بالفاصله قبل از مرحله وارد کردن دناهای نوترکیب 191

به میزبان نیس�ت! جهت وارد کردن دناهای نوترکیب به یاختۀ میزبان به کمک ش�وک الکتریکی یا ش�وک حرارتی و مواد شیمیایی، تراوایی نسبی غشای یاخته ای میزبان با 
ایجاد منفذ در آن برای مدتی از بین می رود. 

گزینۀ )1(: م�رگ بیش�تر باکتری ه�ا در اث�ر آمپی س�یلین، در مرحلۀ جداس�ازی یاخته ه�ای تراژن�ی روی می دهد که بالفاصل�ه بعد از مرحل�ۀ وارد کردن 
 دن�ای نوترکی�ب به یاختۀ میزبان اس�ت. با وارد ش�دن دناهای نوترکیب به یاخت�ۀ میزبان، ویژگی های جدیدی در فنوتیپ آن ایجاد می ش�ود زی�را پالزمید حاوی ژن هایی 
 اس�ت ک�ه در فام ت�ن اصل�ی نیس�تند. | گزینۀ )2(: تش�کیل پیون�د فسفودی اس�تر در مرحل�ه تولی�د دن�ای نوترکیب ه�م در خ�ارج باکتری و ه�م در داخ�ل آن صورت 
 می گیرد که بالفاصله قبل و بعد از مرحلۀ وارد کردن دناهای نوترکیب به یاختۀ میزبان است. باید دقت کنیم که همۀ باکتری ها دناهای نوترکیب را دریافت نمی کنند. | 
گزینۀ )4(: تشکیل پیوند هیدروژنی در مرحلۀ تولید دنای نوترکیب روی می دهد که بالفاصله بعد از مرحلۀ جدا کردن قطعه ای از دنا به کمک تجزیه پیوند فسفودی استر 

EcoR1 است. توسط 
13 انسولین فعال برخالف پیش ساز انسولین دارای دو گروه کربوکسیل و دو گروه آمین آزاد می باشد )از هر کدام یکی بیشتر دارد(.201

گزینۀ )1(: با توجه به ش�کل کتاب درس�ی، انس�ولین فعال دو زنجیره و انسولین غیرفعال تنها از یک زنجیره تشکیل شده است. | گزینه های )2( و )4(: این 
موارد در رابطه با انسولین غیرفعال صحیح می باشند.

+NAD تولید این اسید 211 ، تبدیل قند سه کربنی به اسید سه کربنی انجام می شود، پس با مهار مصرف  NAD+ 14 در مرحلۀ سوم قندکافت با مصرف 
متوقف می شود.

گزینۀ )1(: با مهار پمپ بین دو فتوسیس�تم، اختالف غلظت پروتون در دو طرف غش�ای تیالکوئید کاهش می یابد و در نتیجه فعالیت آنزیم ATP س�از 

H در جهت ش�یب غلظت، منجر به تولید ATP در بس�تره می ش�ود، اما تولید آب در زیر مپپ سوم زنجیرۀ  + کم می ش�ود. | گزینۀ )2(: کانال پروتونی راکیزه با عبور دادن 
 انتق�ال الکت�رون انجام می ش�ود. پس تولید آب با مهار پمپ س�وم و الکترون دهی آن متوقف می ش�ود. )اگر پمپ اول متوقف ش��ده باش��د، تا مدت��ی، پمپ های دوم و 
FADH2 به انتقال فع��ال یون ها بپردازند و در نهایت پمپ س��وم، آب تولید کند.( | گزینۀ )3(: با مهار اکس�ایش پیرووات،   س��وم می توانن��د ب��ا انرژی الکترون های 
 ابت�دا تولی�د اس�تیل کوآنزی�م A متوقف ش�ده و بع�د در ادامه با توقف چرخ�ۀ کربس، مصرف FAD متوقف می ش�ود )پ��س پیش از توقف مص��رف FAD، مصرف 

+NAD متوقف می شود(.

11 فقط مورد )ب( درست است.221
الف نادرس�ت اس�ت. دیس�ک ها را فام تن های کمکی هم می نامند. براس�اس متن کتاب درس�ی، بهتر اس�ت از دیس�کی اس�تفاده ش�ود که یک جایگاه 
 تش�خیص ب�رای آنزی�م برش دهنده داش�ته باش�د، نتیجه می ش�ود که در مهندس�ی ژنتیک امکان اس�تفاده از دیس�ک با بیش از یک جایگاه تش�خیص هم وج�ود دارد! | 
ب درست است. هر آنزیم برش دهنده که در مرحلۀ اول مهندسی ژنتیک به کار برده می شود، قابلیت آبکافت دو پیوند فسفودی استر را در هر جایگاه تشخیص، دارد. | 
ج نادرس�ت اس�ت. در حالت عادی پیوند بین دو پورین در دنا همواره از نوع فسفودی اس�تر اس�ت چون این دو نوکلئوتید نمی توانند در مقابل هم قرار بگیرند و پیوند 
هیدروژنی تش�کیل دهند. وقتی یک کاتالیزور زیس�تی )آنزیم( پیوند فسفودی اس�تر را می شکند، یعنی فعالیت نوکلئازی دارد. EcoR1 نیز پیوند فسفودی استر بین گوانین 
د نادرس�ت است. دیسک معمواًل درون باکتری ها و بعضی قارچ ها وجود دارد. مخمر قارچی تک یاخته ای و  و آدنین را )در دو نقطه از جایاگه تش��خیص خود( می ش�کند. | 

یوکاریوت بوده و دارای هسته حاوی دنای خطی است.

H را برخالف جهت شیب غلظت و با صرف انرژی حاصل از الکترون، عبور می دهد.231 + 12 منظور پمپ پروتونی است که با هر بار عبور الکترون، 
گزینۀ )1(: دق�ت کنی�د ک�ه در سبزدیس�ه، زنجی�رۀ انتق�ال الکت�رون در غش�ای تیالکوئی�د اس�ت )ن��ه غش��ای خارج��ی یا داخ��ل خود اندام��ک!(. | 
گزینۀ )3(: مجموعه پروتئینی آنزیم ATP س�از در غش�ای داخلی راکیزه به کمک فس�فات و انرژی، ATP می س�ازد ولی این پروتئین ATPس�از، از اجزای زنجیرۀ انتقال 

الکترون نمی باشد. | گزینۀ )4(: در زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای داخلی میتوکندری، پروتئین های بین پمپ ها وظیفۀ انتقال پروتون را بر عهده ندارند.
موارد )الف(، )ب( و )د( صحیح نمی باشند.241 13

الف نادرس�ت اس�ت. بیش�تر رفتاره�ای جان�وران حاص�ل برهم کن�ش ژن ه�ا و اث�رات محیطی اس�ت ک�ه جان�ور در آن زندگ�ی می کند )نه هم��ه!(. | 
ب نادرست است. دقت کنید، در رفتار دگرخواهی، جانور بقا و موفقیت تولیدمثلی جانور دیگر را با هزینه کاسته شدن از بقا و موفقیت تولیدمثلی خود، افزایش می دهد. | 
د نادرست است. رفتار نقش پذیری در دورۀ  ج درست است. رفتار، واکنش یا مجموعه واکنش هایی است که جانور در پاسخ به محرک یا محرک ها انجام می دهد. | 

مشخصی از زندگی فرد روی می دهد )نه هر رفتار جانوری!(.
CO2 یعنی افزایش تنفس هوازی و کاهش تنفس بی هوازی. با کاهش تنفس بی هوازی، الکتیک اس�ید کمتری تولید ش�ده و تحریک 251 11 افزایش تولید 

گیرنده های درد کاهش می یابد.
FADH2 در چرخ�ۀ کرب�س ب�ه معن�ی افزایش تنفس ه�وازی بوده و به دنب�ال آن تولی�د آب در راکیزه افزای�ش می یابد. |  گزینۀ )2(: افزای�ش تولی�د 
گزینۀ )3(: افزایش الکترون گیری در پیرووات ها به معنی افزایش تخمیر الکتیکی اس�ت. قندکافت و تولید فروکتوز دوفس�فاته جزئی از تخمیر الکتیکی محسوب می شوند، 
CO2 و در نتیجه افزایش فعالیت آنزیم  پ�س تولی�د آن ماده نیز افزایش می یاب�د. | گزینۀ )4(: افزایش مصرف کوآنزیم A به معنی افزایش تنفس هوازی و افزایش تولید 

کربنیک  انیدراز است.
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12 در ساختار هر نوکلئوتید و در یک نوکلئوتید پیوند فسفودی استر مشاهده نمی شود. پیوند فسفودی استر بین دو نوکلئوتید مجاور وجود دارد.190261
گزینۀ )1(: آنزیم برش دهنده که در اولین مرحلۀ مهندس�ی ژنتیک اس�تفاده می ش�ود، بر روی دنا اثر می گذارد. توجه داش�ته باشید که در هر رشته جایگاه 
تشخیص آنزیم برش  دهنده تنها یک پیوند فسفودی استر برش داده می شود. | گزینۀ )3(: جایگاه تشخیص آنزیم برش دهنده، DNA بوده و دورشته ای است که در یک 
DNA دورشته ای به طور حتم تعداد بازهای آلی نیتروژن دار پورینی و پیریمیدینی با هم برابر است. | گزینۀ )4(: توالی نوکلئوتیدی در هر دو رشتۀ دنا در جایگاه تشخیص 

.CTTAAG و رشتۀ مکمل آن GAATTC ،آنزیم برش دهنده از دو سمت مخالف یکسان است
صفات ثانویه جنسی می توانند سبب کاهش و یا افزایش شانس بقای فرد شوند )مثالً قرار گرفتن در معرض حمله شانس بقا را کم می کند(. 271 14

گزینۀ )1(: تنوع فنوتیپی معمواًل می تواند رقابت بین افراد موجود در یک گونه را افزایش دهد چون شانس انتخاب بیشتر می شود. | گزینۀ )2(: طاووس های 
نر پر نقش و نگار به دلیل اینکه خود را بیشتر در معرض دید شکارچی ها قرار می دهند، در این شرایط شانس بقای خود را کمتر می کنند. | گزینۀ )3(: انتخاب جفت، یکی از 
روش هایی می باشد که سبب افزایش دست یابی به موفقیت تولیدمثل می شود )نه تنها روش!( چون سایر عوامل مثل تنوع بین افراد غیرهم جنس و عوامل محیطی هم مؤثرند. 

H حاصل از 281 + 11 محصول مشترک چرخۀ کربس و قندکافت، NADH و ATP است که هر دو حاوی باز آلی آدنین )پورین( می باشند )دقت کنید که 
هر دو واکنش، نوعی مادۀ آلی به حساب نمی آید که البته در صورت سؤال گفته آن را در نظر نگیرید!(.

گزینۀ )NADPH :)2 و ATP در بخش وابسته به نور تولید شده و در چرخۀ کالوین مصرف می شوند. ATP برخالف NADPH توسط اجزای زنجیرۀ 
انتقال الکترون ایجاد نمی شود. | گزینۀ )3(: می توان گلوکز را مثال زد که از محصوالت چرخۀ کالوین است و در بخش وابسته به نور مصرف نمی شود اما نمی تواند از روزنۀ 

هوایی خارج شود. | گزینۀ )4(: ATP که در بخش بی هوازی تنفس تولید و در واکنش های مستقل از نور سبزدیسه مصرف می شود، سه فسفات دارد )نه دو!(.
14 پاسخ این پرسش که چرا جانور رفتاری را انجام می دهد، به دیدگاه انتخاب طبیعی مربوط است. انتخاب طبیعی برخالف رانش دگره ای، به سازش می انجامد.291

گزینۀ )1(: انتخ�اب طبیع�ی ب�ا حذف افراد ناس�ازگار، گوناگونی جمعیت را کاهش می دهد و س�بب کاهش احتم�ال بقای آن می ش�ود. | گزینۀ )2(: الزامًا 
 غذای بزرگ تر انرژی خالص بیش�تری ندارد. مثاًل خرچنگ های س�احلی، صدف های با اندازۀ متوس�ط را ترجیح می دهند زیرا بیش�ترین انرژی خالص را تأمین می کنند. | 

گزینۀ )3(: انتخاب طبیعی در افراد تغییر ایجاد نمی کند بلکه بر جمعیت مؤثر است.

عبارت های )ب(، )ج( و )د( صحیح هستند.301 13
ب درست اس�ت. وجود پمپ پروتونی میان دو فتوسیستم، موجب انتقال  الف نادرس�ت اس�ت. هر فتوسیس�تم، یک مرکز واکنش دارد )نه مراکز!(. | 
ج درست است. فعالیت زنجیرۀ اول  H برخالف جهت ش�یب غلظت آن ش�ده و این اختالف غلظت موجب تأمین انرژی برای فعالیت آنزیم ATP س�از می شود. |  +

د درست است. پروتئین کانالی آنزیم ATP ساز، با مصرف انرژی  موجب ذخیرۀ انرژی در ATP و فعالیت زنجیرۀ دوم موجب ذخیرۀ انرژی در NADPH می شود. | 
و ذخیره آن درون پیوند بین P و ADP به تولید ATP می پردازد.

!( مدنظر واکنش های زنجیرۀ انتقال الکترون در سبزدیسه و فتوسنتز می باشد. 311 NAD+ NADP )نه  + 12 دقت کنید که 
گزینۀ )1(: فروکت�وز دوفس�فاته و ATP، ه�ردو می توانند طی قندکافت در مادۀ زمینه ای س��یتوپالمس تولید ش�وند. )ترکیب ریبولوزبیس فس��فات با کربن 
دی اکسید در بسترۀ سبزدیسه هم مادۀ شش کربنۀ دوفسفاتی را به وجود می آورد و می دانید که ATP نوری هم در بسترۀ سبزدیسه ایجاد می شود.( | گزینۀ )3(: آنزیم روبیسکو 
ه�م توانای�ی انج�ام فعالیت اکس�یژنازی برای ش�روع تنفس نوری دارد و ه�م واکنش ابتدایی چرخ�ۀ کالوین و عمل کربوکس�یالزی را انجام می ده�د )طی چرخۀ اکلوین 

NADP بازسازی می شود(. | گزینۀ )4(: طی قندکافت، با تولید هر NADH یک پروتون تولید می شود. پس در قندکافت دو پروتون تولید می شود. +

14 از سال دهم به یاد دارید که پمپ فشار مثبت ویژۀ شش دوزیستان بالغ است.321
گزینۀ )1(: الک پش�تان از خزن�دگان هس�تند ک�ه جنس ماده آن ها، پس از لقاح، فقط برای تخم گذاری به س�احل دریا می آید و نر آن ه�ا در این راه آن ها را 
همراهی نمی کند. این رفتار و پیدا کردن س�احل با ردگیری میدان مغناطیس�ی زمین صورت می گیرد. | گزینۀ )2(: دقت کنید که این س�ؤال از فعالیت آخر گفتار اس�ت و 
الک پش�ت حتی در صورت وجود مقادیر کافی آب و غذا در رکود خواهد ماند. | گزینۀ )3(: آخ آخ کور بش�ه چش�م بی دقت! اون خاک رس بود که طوطی می خورد واس�ه 

این کار! )نه گیاخاک!(
موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست هستند. هم یاخته های بنیادی جنینی و هم یاخته های بنیادی بالغ، در شرایط آزمایشگاهی نمی توانند سبب ایجاد یک جنین کامل 331 13

شوند )درستی الف(.
ج نادرست است. دقت کنید که یاخته های  ب نادرس�ت اس�ت. هر دو نوع یاخته می توانند با تمایز س�بب ایجاد انواع یاخته های جدیدی ش�وند. | 
د نادرست است.  بنیادی جنینی ابتدا تبدیل به یاخته های کوچک تری می شوند که از به هم پیوستن این یاخته ها به هم، یاخته های ماهیچه ای اسکلتی به وجود می آید. | 

هر دو نوع یاخته دارای چندین جایگاه آغاز همانندسازی می باشند )در یواکریوت ها به دلیل طول زیاد دنا، همیشه چندین جایاگه آغاز همانندسازی داریم(.
13 با توجه به شکل کتاب درسی این مورد صحیح می باشد.341

گزینۀ )1(: ه�ردو پروتئی�ن ن�ام برده، پمپ های انتقال پروتون می باش�ند که س�بب کاهش تعداد یون های پروتون موجود در بس�تره می ش�وند. )پروتئین 
 اکهندۀ فشار اسمزی بستره، پمپ آخر است که این عمل را با تولید آب انجام می دهد.( | گزینۀ )2(: دقت کنید آنزیم ATPساز جزء زنجیرۀ انتقال الکترون نمی باشد. | 

گزینۀ )4(: با توجه به شکل چهارمین جزء موجود در زنجیرۀ انتقال الکترون، با بیش از یک مولکول فسفولیپیدی در یک الیه در تماس مستقیم می باشد.

12 در تخمیر الکلی، الکل و در تخمیر الکتیکی، الکتیک اس�ید تولید می ش�ود که تجمع هریک از آن ها می تواند به مرگ یاخته منجر ش�ود. سالیسیلیک 351
اسید نیز سبب فرایندهای مرگ یاخته ای می شود.

گزینۀ )1(: هر دو نوع تخمیر الکتیکی و الکلی را می توان در یاخته های نگهبان روزنه مشاهده کرد. | گزینۀ )3(: گیاهانی با نرم آکنۀ هوادار در شرایط غرقابی 
رش�د می کنند که این گیاهان به دلیل کمبود اکس�یژن فرایندهای تخمیری را بیش�تر از حالت طبیعی انجام می دهند. | گزینۀ )4(: دقت کنید که تنفس بی هوازی در س�ایر 

گیاهان که در شرایط کمبود و یا نبود اکسیژن قرار دارند نیز مشاهده می شود.
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14 دن�ای اصل�ی باکت�ری و همچنین برخی پالزمیدها می توانند فاقد ژن مقاومت نس�بت به آمپی س�یلین باش�ند. پروکاریوت ها برخ�الف یوکاریوت ها 361
نمی توانند تعداد جایگاه های آغاز همانندسازی را تنظیم کنند.

گزینۀ )1(: پالزمی�د در باکت�ری ب�ه غش�ای یاخت�ه متصل نیس�ت ول�ی پالزمیدها الزام�ًا فقط یک جایگاه تش�خیص ب�رای آنزیم برش دهن�ده ندارند. | 
 گزینۀ )2(: دن�ای اصل�ی باکت�ری ب�ا ه�ر ب�ار تقس�یم یاخت�ه همانندس�ازی می کن�د. اغل��ب پروکاریوت ها فقط ی�ک جای�گاه آغ�از همانندس�ازی در دنای خ�ود دارند. | 

گزینۀ )3(: پالزمیدها حاوی ژن هایی هستند که در فام تن اصلی باکتری دیده نمی شوند. اغلب پالزمیدها ژن مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک را دارند )نه همه!(. 

12 مورچه ها، بی مهره هستند و فاقد دفاع اختصاصی اند و زندگی گروهی دارند. حشرات چشم مرکب دارند. در مورچه ها، کارگرها اندازۀ متفاوتی دارند 371
و وظایف متفاوتی )مثل بریدن برگ یا محافظت از آن( انجام می دهند.

گزینۀ )1(: در جیرجی�رک، جن�س ن�ر زامه ه�ای خود را درون کیس�ه ای ح�اوی مواد مغذی ب�ه جنس ماده منتق�ل می کند. روی هری�ک از پاهای جلویی 
)کوتاه ترین پاها( جیرجیرک، یک محفظه هوا وجود دارد که پرده صماخ روی آن کش�یده ش�ده اس�ت. | گزینۀ )3(: اسکینر در آزمایش خود، یک موش را درون جعبه قرار 
داد. غدد نمکی در برخی خزندگان و پرندگان دریایی و بیابانی دیده می شود. | گزینۀ )4(: دم طاووس نر در فصل زادآوری پرهای پر نقش و نگاری پیدا می کند. در پرندگان 

تعداد کیسه های هوادار جلویی یک عدد بیشتر از عقبی ها است )5 کیسۀ هوادار جلویی و 4 تا عقبی وجود دارد(.
تنه�ا م�ورد )ج( صحی�ح می باش�د. منظ�ور از ص�ورت س�ؤال ابکرتی ه��ای فتوس��نزتکننده می باش�ند. دقت کنی�د تنه�ا باکتری های فتوس�نتزکننده در غش�ای 381 11

 پالس�مایی خ�ود دارای رنگیزه ه�ای ج�اذب ن�ور می باش�ند. در ای�ن باکتری ه�ا، حداق�ل حامل ه�ای الکترون�ی م�ورد نی�از، NADH و NADPH می باش�ند )با فرض 
بی هوازی بودن باکتری(.

عبارات )الف( و )ب( در رابطه با باکتری های گوگردی ارغوانی و مورد )د( در رابطه با تمام باکتری ها نادرست می باشد. باکتری ها تنظیم بیان ژن قبل از رونویسی ندارند!
13 یاخته ه�ای گیاه�ی موج�ود در گیاهان CAM و باکتری های شیمیوس�نتزکننده، در ع�دم حضور نور می توانند به تثبیت کرب�ن بپردازند. دقت کنید 391

یاخته های گیاهی برای تشکیل زنجیره های انتقال الکترون خود به راکیزه و سبزدیسه نیاز دارند.
گزینۀ )1(: تم�ام جان�داران ذک�ر ش�ده، دارای رن�ای ناق�ل می باش�ند ک�ه دو س�ر متف�اوت دارد. | گزینۀ )2(: باکتری ه�ای شیمیوس�نتزکننده از م�واد 
 معدن�ی و یاخته ه�ای گیاه�ی از آب که نوعی مادۀ معدنی می باش�د، کمبود الکترونی خ�ود را جبران می کنن�د. | گزینۀ )4(: تمام جانداران توالی های نوکلئوتیدی یکس�انی 

در برخی ژن های خود دارند.
11 در مراحل تشکیل دنای نوترکیب در خارج و داخل میزبان، شکستن پیوند هیدروژنی همانند تشکیل آن دیده می شود. در این مراحل از آنزیم لیگاز 401

و دنابسپاراز استفاده می شود که می توانند همانند رنابسپاراز، به واکنش تولید پیوند فسفودی استر بپردازند.
گزینۀ )2(: دقت کنید، الزامًا از آمپی س�یلین برای جداس�ازی یاخته های تراژن اس�تفاده نمی شود )آمپی س��یلین فقط یک مثال است(. | گزینۀ )3(: طبق 
ش�کل 5 فصل 7 کتاب درس�ی زیست شناس�ی دوازدهم، میزبان الزامًا همۀ دناهای نوترکیب موجود در محیط کشت را دریافت نمی کند. | گزینۀ )4(: در مرحلۀ جداسازی 
قطعه ای از دنا و مرحله ایجاد دنای نوترکیب از آنزیم برش دهنده اس�تفاده می ش�ود که بخش�ی از سامانه دفاعی باکتری هاس�ت. در مرحله ایجاد دنای نوترکیب، شکستن 

پیوند فسفودی استر همانند تشکیل آن دیده می شود.
عبارت های )ب( و )د( نادرست  هستند.411 12

الف درس�ت اس�ت. ورود پروتون به تیالکوئید با صرف انرژی حاصل از عبور الکترون و خروج آن از تیالکوئید بدون صرف انرژی انجام می ش�ود. | 
C4 اس�ت پ�س می تواند هن�گام انجام چرخ�ۀ کالوین، ب�ه تثبیت کرب�ن در اس�ید چهارکربنی در یاخت��ه ای دیگر بپ�ردازد. |  ب نادرس�ت اس�ت. گی�اه ذرت، گیاه�ی 
د نادرس�ت اس�ت.  ج درس�ت اس�ت. در چرخۀ کالوین و تنفس نوری، بازس�ازی مولکول قند پنج کربنی فس�فاته همواره با مصرف قند س�ه کربنی همراه اس�ت. | 

واکنش های وابسته به نور )تولید NADPH( و چرخۀ کالوین )تولید قند سه کربنی( هر دو در روز انجام می شوند.
CO2 می باشد که عالوه بر روزنه ها، به صورت محلول بیکربنات نیز می تواند توسط گیاه مثاًل از راه ریشه جذب شود. این گاز در گیاهان 421 13 منظور گاز 

CAM مثل آناناس و برخی کاکتوس ها در شب از راه روزنه های هوایی باز وارد گیاه شده و در یک اسید چهارکربنی تثبیت می شود.

گزینۀ )1(: جایگاه اتصال کربن مونواکس�ید )نه کربن دی اکس��ید!( و اکس�یژن در هموگلوبین یکسان اس�ت. | گزینۀ )2(: باال بردن میزان تولید ATP با 
O2 و تنفس هوازی صورت می گیرد. )وجود مقدار باالی کربن دی اکسید در یاخته می تواند به علت انجام چرخه های کربس متعدد باشد که نشانگر عدم نیاز یاخته  وجود 

! CO2 طی تثبیت نیتروژن به آمونیاک ) آمونیوم ( تبدیل می شود نه گاز  N2 به انرژی بیشتر است.( | گزینۀ )4(: گاز 

در موش های ماده، با بیان ژن B ابتدا پروتئیین ایجاد می ش�ود که س�بب اثر بر س�ایر مولکول های زیس�تی شده و رفتار مراقبت از نوزادان را کامل می کند. منظور 431 11
س��ؤال برریس مولکول mRNAای بوده اس��ت که مس��ئول س��اخت پروتئین فوق یم ابش��د، چون با بیان ژن، همواره ابتدا رنا تولید می ش�ود.

mRNA یوکاریوتی توسط رنابسپاراز 2 و به کمک عوامل رونویسی از قسمتی از DNA رونویسی شده است که آن قسمت حاوی توالی های میانه و بیانه )اینترون و اگزون( 
بوده است )درستی گزینۀ )1((.

گزینۀ )2(: پروتئین تولید ش�ده توس�ط mRNA فوق، س�بب فعال شدن آنزیم ها و ژن های دیگری در مغز جانور می شود ولی دقت کنید که در این سؤال 
منظ�ور mRNA ب�وده چون اولین مولکول حاصل از بیان ژن را خواس�ته اس�ت. | گزینۀ )3(: راه اندازی فرایندهای پیچیده در مغز موش م�اده برای ایجاد رفتار مراقبت از 
نوزادان در اثر فعال شدن آنزیم ها و سیستم های ژنی دیگری رخ می دهد. | گزینۀ )4(: mRNA یوکاریوتی همواره مسئول ساخت یک رشتۀ پلی پپتیدی می باشد )برخالف 

برخی mRNAهای یواکریوتی که پیام چند ژن مختلف مجاور را برای تولید چند رشتۀ پلی پپتید منتقل می کنند(.

منظور از صورت سؤال، قلمروخواهی می باشد. در قلمروخواهی، فرد احتمال موفقیت تولیدمثلی خود را افزایش می دهد.441 13
گزینۀ )1(: قلمروخواه�ی در براب�ر جان�داران هم گون�ه و غیرهم گون�ه می توان�د رخ ده�د. | گزینۀ )2(: این م�ورد در رابطه با غذایابی صحیح می باش�د. | 

گزینۀ )4(: در قلمروخواهی ممکن است فرد در برابر با حمالت و صدمه های ناشی از آن قرار گیرد و احتمال بقای خود را کاهش دهد. 
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14 در پستانداران جفت دار، جفت در تغذیه جنین مؤثر است. در پستانداران از جمله انسان، انسولین به صورت پیش هورمون ساخته می شود.192451
گزینۀ )1(: دق�ت کنی�د، هن�گام ترجم�ه، گ�روه آمینی آمینواس�ید جدید به گروه کربوکس�یل آمینواس�ید قبلی متصل می ش�ود. در نتیج�ه پلی پپتیدها از 
 س�ر آمینی به س�مت س�ر کربوکس�یل ساخته می ش�وند. با توجه به ش�کل کتاب درس�ی، زنجیرۀ B به س�ر آمینی نزدیک تر اس�ت در نتیجه زودتر س�اخته شده است. | 
 گزینۀ )2(: دق�ت کنی�د، افزای�ش می�زان انس�ولین در فرد مبتال به دیابت ش�یرین نوع 2، به دلیل عدم پاس�خ گیرنده ها به انس�ولین بوده اس�ت در نتیج�ه نوعی تنظیم 

بازخوردی منفی است. | گزینۀ )3(: پیش هورمون برخالف هورمون انسولین فعال، فقط شامل یک زنجیره پلی پپتید است در نتیجه فاقد ساختار چهارم است. 
13 آنزیم های برش دهنده مربوط به س�امانه دفاعی باکتری ها هس�تند. آنزیم رنابسپاراز پروکاریوتی می تواند رنای پیک را همانند رنای ناقل تولید کند. 461

آنزیم های برش دهنده برخالف رنابسپاراز پروکاریوتی، بر مولکول دنای خطی یوکاریوتی )دارای دو انتهای متفاوت( نیز مؤثرند.
گزینۀ )1(: دنابس�پاراز در فراین�د همانندس�ازی دن�ا مؤثر اس�ت و در فرایند ویرای�ش، خاصیت نوکلئ�ازی دارد. آنزیم های برش دهنده، انتهای چس�بنده 
می سازند. دنابسپاراز همانند آنزیم های برش دهنده فاقد توانایی تجزیه پیوند هیدروژنی است. | گزینۀ )2(: آنزیم لیگاز دو انتهای چسبنده را به هم متصل می کند. آنزیم 
رنابسپاراز 2 ژن پرفورین را رونویسی می کند. لیگاز همانند رنابسپاراز 2 فاقد توانایی تجزیه پیوند فسفودی استر است. | گزینۀ )4(: هلیکاز و رنابسپاراز، می توانند مارپیچ دنا 
را باز کنند. آنزیم های برش دهنده در مرحله جداس�ازی قطعه ای از دنا همانند مرحله س�اخت دنای نوترکیب مؤثرند. همۀ این آنزیم ها پروتئینی هس�تند در نتیجه حداقل 

در ساختار دوم خود، پیوند هیدروژنی دارند.
با توجه به نکتۀ کنار شکل فصل 8 دوازدهم، جانور دم عصایی نگهبان، در هنگام احساس وجود شکارچی، دیگر افراد گونه را با فریاد زدن آگاه می کند و با اینکه 471 14

خود را در خطر شناسایی شدن قرار می دهد، سعی می کند جان بقیه افراد گروه را حفظ کند.
گزینۀ )1(: در دگرخواهی خفاش ها، لزوم خویشاوند بودن وجود ندارد. | گزینۀ )2(: این مورچه ها زندگی گروهی همکاری دارند ولی دگرخواهی نمی کنند. | 

گزینۀ )3(: اتفاقًا برعکس در پرندگان یاریگر جوان، بحث سودگیری خود جانور مطرح است. 
C4 و CAM می باش�ند که بر تنفس نوری تا حدی فائق 481 موارد )الف(، )ج( و )د( مش�ترک می باش�ند ولی مورد )ب( مش�ترک نیس�ت چون منظور سؤال گیاهان  13

می آیند، ولی وجود ترکیباتی در واکوئول برای نگهداری آب، ویژۀ گیاهان CAM است. 
ج واکنش کربوکس�یالزی  الف در هر دو نوع گیاه، کربن ابتدا در یک اس�ید چهارکربنی و توس�ط آنزیمی به جز روبیس�کو تثبیت اولیه می ش�ود. | 
د در هر دو نوع گیاه، پس از تولید اسید  روبیس�کو و ش�روع چرخۀ کالوین در هر گیاهی، فقط در روز انجام می ش�ود ولی به نام واکنش مس�تقل از نور معروف است. | 

CO2 از آن جدا شود تا برای تثبیت ثانویه به چرخۀ کالوین وارد شود. چهارکربنی باید 
موارد )ب( و )د( صحیح هستند.491 13

ب درست است. اساس رفتار غریزی  الف نادرست است. تغییر اپیدار در رفتار که در اثر تجربه به وجود آید، یادگیری نامیده می شود )نه هر تغییر!(. | 
در همه افراد یک گونه یکس�ان اس�ت. افراد یک جمعیت برخالف یک اجتماع، همگی از یک گونه هس�تند پس ژن های آن ها که اس�اس این رفتارها می باشند، تا حد خیلی 
ج نادرست است. با غیرفعال کردن ژن B در موش ماده، این موش بچه موش های تازه متولد شده را وارسی می کند اما سپس آن ها را نادیده  زیادی مشابه هستند. | 

د درست است. جانوران حداقل در بخشی از زندگی خود توانایی حرکت دارند. رفتار حل مسئله در برخی از جانوران دیده می شود.  می گیرد. | 
حالت اول: اگر دو جایگاه تش�خیص آنزیم برش دهندۀ ژنی در دیس�ک مورد اس�تفاده مهندس�ی ژنتیک، در بین توالی های آغاز همانندس�ازی و ژن مقاومت به 501 11

آنتی بیوتیک نباشد، در اثر برش، دو قطعۀ دنای خطی ایجاد می شود که همانند شکل زیر یکی دارای هر دو توالی مقاومت به آنتی بیوتیک و جایگاه آغاز همانندسازی بوده 
و توالی دیگر فاقد هر دو توالی می باشد )نادرستی گزینه های )2( و )4((.

جایگاه شرو ع

همانندسازي

ژن مقاومت به پادزیس ت

دو جایگاه تشخیص

اثر آنزیم

 بر شدهنده

قطع هاي که فاقد جایگاه

آغاز همانندسازي و ژن مقاوم

 به پادزیست است.

قطع هاي که داراي هر دو 

توالی مقاومت به آنتیبیوتیک و 

جایگاه آغاز همانندسازي است.
ژن مقاوم 

به پادزیست
جایگاه شروع

همانندسازي

حالت دوم: اگر از بین دو جایگاه تش�خیص آنزیم برش دهندۀ ژنی، فقط یکی بین توالی آغاز همانندس�ازی و توالی مقاومت به پادزیس�ت باشد، در این صورت با برش این 
دنا، دو قطعه حاصل می شود که یکی دارای توالی شروع همانندسازی بوده و دیگری دارای ژن مقاومت به پادزیست می باشد.

جایگاه آغاز

همانندسازي

ژن مقاومت

به پادزیس ت

پالزمید داراي دو جایگاه تشخیص براي1

ایجاد دو

قطعۀ خطی

جایگاه آغاز همانندسازي

ژن مقاومت به آنت یبیوتیک

پالزمید داراي 

دو جایگاه تشخیص 

آنزیم برشدهنده

یک قطعه فاقد جایگاه 

آغاز همانندسازي م یباشد.

یک قطعه فاقد ژن مقاوم
به آنت یبیوتیک است.

ادامۀ مراحل
به  مهندسی ژنتیک 
 مشکل م یخورد.

EcoR

EcoRجایگاه تشخیص آنزیم1

برش با

EcoR1

EcoRجایگاه تشخیص آنزیم1

B

C

A

B

C

C
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متن سؤال در مورد راکیزه است که پیرووات ها را با انتقال فعال وارد خود می کند. با توجه به شکل راکیزه، پروتئین های پمپ کنندۀ یون هیدروژن زنجیرۀ انتقال 11 14
الکترون، اندازۀ بزرگ تری از عرض غشای درونی این اندامک دارند. 

، الکترون ه�ای خود را وارد اولین پمپ نمی کند ولی NADH این کار را می کند. این پمپ ها یون هیدروژن را پمپ می کنند  FADH2 گزینۀ )1(: مولک�ول 
)نه الکترون را!(. | گزینۀ )۲(: آنزیم ATP س�از و پمپ های موجود در زنجیرۀ انتقال الکترون، هر دو در جابه جایی یون هیدروژن مؤثراند. آنزیم ATP س�از ربطی به انتقال 

الکترون ندارد. | گزینۀ )۳(: مولکول های اکسیژن ابتدا با جذب الکترون، به یون اکسید و سپس به آب تبدیل می شوند. 
فقط مورد )الف( صحیح است.21 12

الف درس�ت اس�ت. دقت کنید که صورت س�ؤال دربارۀ آنزیم های پروتئیین اس�ت! همۂ آنزیم های پروتئینی حاصل اتصال آمینواس�یدها به یکدیگر 
ب نادرس�ت اس�ت. س�یانید و آرس�نیک جایگاه فعال آنزیم را تغییر نمی دهند بلکه با قرار گرفتن در آن مانع فعالیت آنزیم می ش�وند. |   با پیوند کوواالنس�ی هس�تند. | 
د نادرست است. فقط بعیض آنزیم ها برای فعالیت به یون های معدنی مانند آهن  ج نادرست است. مثاًل آنزیم پپسین در معده در pH اسیدی فعالیت می کند. | 

و مس و مواد آلی مانند ویتامین ها نیاز دارند.
iADP به ATP تبدیل می شود. همان طور که 31 P+ 14 در آخرین گام قندکافت، تبدیل اسید سه کربنۀ دوفسفاته به پیرووات وجود دارد که در کنار آن 

می دانید خروج پتاسیم از یاختۀ عصبی روده به محیط داخلی بدن، به صورت انتشار تسهیل شده و بدون نیاز به ATP صورت می گیرد. 
CO2 می باشد که پیش مادۀ آنزیم کربنیک انیدراز در گویچۀ قرمز است. | گزینۀ )ATP :)۲ یکی از محصوالت  گزینۀ )1(: یکی از محصوالت چرخۀ کربس، 
مرحلۀ قندکافت اس�ت که به برگش�ت فعال کلسیم به شبکۀ آندوپالسمی ماهیچه ها کمک می کند )این ماکنیس��م با انتقال فعال و مصرف ATP است(. | گزینۀ )۳(: اگر تار 

ماهیچه ای، تنفس یب هوازی از نوع تخمیر الکتیکی انجام دهد، الکتیک اسید تولید می کند که تجمع آن، گیرنده های سازش ناپذیر حس پیکری از نوع درد را تحریک می کند.
در مرحلۀ جداس�ازی قطعه ای از دنا و مرحله تش�کیل دنای نوترکیب، انتهای چسبنده در ژن خارجی و ناقل ژنی ایجاد می شود. همین فرایند سبب ایجاد قطعاتی 41 13

از نوکلئیک اسید با دو انتهای متفاوت می شود.
گزینۀ )1(: در مرحلۀ جداس��ازی قطعه ای از دنا و مرحله تش�کیل دانی نوترکیب، از آنزیم های برش دهنده )بخش��ی از س��امانۀ دفاعی باکتری ها( استفاده 
می ش�ود. در مرحلۀ تولید دنای نوترکیب، شکس�تن پیوند فسفودی اس�تر در دنای ناقل، همانند تشکیل این پیوند، در آن قابل مشاهده است. | گزینۀ )۲(: طبق متن کتاب 
درسی، می توان به کمک شوک الکتریکی یا شوک حرارتی همراه با مواد شیمیایی، در دیوارۀ باکتری منافذی ایجاد کرد. | گزینۀ )4(: دقت کنید! آنزیم برش دهنده توانایی 

شکستن پیوند هیدروژنی را ندارد بلکه پس از تجزیه پیوند فسفودی استر، به دلیل ناپایداری قطعۀ مورد نظر، پیوندهای هیدروژنی خودشان شکسته می شوند.
در بیماری های نهفته )چه مستقل از جنس و چه وابسته به جنس(، همۀ فرزندان زوج بیمار، قطعًا بیمار می شوند، چون والدین فاقد الل سالمتی هستند. از طرفی 51 11

وقتی زوج بیمار، دارای دختر سالم هستند، قطعًا صفت فوق مستقل از جنس ابرز است و والدین، بیمار ناخالص )Aa( بوده اند، چون در حالت وابسته به X بارز، دختر سالم 
aX بوده است که مخالف فرض سؤال است.  Y aX را از پدر نیز گرفته است و پدر وی نیز سالم  )، الل سالمتی  )a aX X

گزینۀ )۲(: در بیماری مستقل از جنس نهفته، ممکن است دختری بیمار aa باشد ولی پدر وی، سالم ناقل Aa باشد. | گزینۀ )۳(: در بین کروموزوم های جنسی، 
هر پسر، فقط کروموزوم Y خود را از پدر می گیرد،  پس فقط در صورتی که ژن بیماری روی Y و وابسته به جنس باشد، می تواند توجیه داشته باشد )دقت کنید که بیماری های 
وابسته به جنس می توانند دارای ژن روی کروموزوم X یا Y باشند(. | گزینۀ )4(: ژن بیماری که از والدین سالم به فرزند می رسد، قطعًا هنفته بوده است. اگر بیماری را وابسته 

)بوده است )پس فقط یک والد ناقل دارد (. )H hX X )ولی مادر ناقل سالم )HX Y به X نهفته و فرزند بیمار را پسر بیمار بدانیم، در این صورت پدر سالم غیرناقل
در مرحلۀ طویل شدن، همواره ساختار رناتن کامل است. در این مرحله رناهای ناقلی که وارد جایگاه A شده اند،  اگر مکمل کدون این جایگاه نباشند از این جایگاه 61 14

خارج می شوند پس الزامًا نمی توان گفت خروج رنای ناقل از رناتن فقط از جایگاه E روی می دهد.
گزینۀ )1(: در مرحل�ۀ طوی�ل ش�دن ترجمه، تولید آب همانند مصرف آب در رناتن مش�اهده می ش�ود )تولید آب در س��نتز آبدهی و مص��رف آب در هیدرولیز 
پیون��د بی��ن آمینواس��ید و رنای ناقل(. در ای�ن مرحله تعداد دفعات حرکت رنات�ن روی رنای پیک با تع�داد مولکول های آب تولیدی برابر اس�ت. | گزینۀ )۲(: در مرحلۀ 
 طویل ش�دن، جابه جایی رناتن روی رنای پیک دیده می ش�ود. دقت کنید که در این مرحله، در هر س�ه جایگاه رناتن می توان ورود و خروج رناهای ناقل را مش�اهده کرد. | 
 )AUG مکمل رمزۀ( UAC تش�کیل پیوند هیدروژنی بین رمزه و پادرمزه در مرحلۀ آغاز و طویل ش��دن مش�اهده می ش�ود. در هر دو این مراحل، ورود رنای ناقل با پادرمزه :)گزینۀ )۳ 

به جایگاه P را می توان مشاهده کرد.
فرایندی که در هر یاختۀ زنده برای کس�ب انرژی انجام می ش�ود، قندکافت اس�ت. در دو مرحله از قندکافت، ترکیب دوفس�فاته مصرف می شود یکی برای تبدیل 71 13

فروکتوز دوفسفاته به قند سه کربنی دوفسفاته و دیگری در تبدیل اسید سه کربنی فسفاته به پیرووات، ولی دقت کنید که با مصرف ADP برای ساخت ATP نیز ماده ای 
دوفسفاته مصرف می شود که به تولید پیرووات سه کربنی می انجامد. 

گزینۀ )1(: مصرف کوآنزیم A، از مراحل قندکافت نمی باش�د. | گزینۀ )۲(: با افزوده ش�دن فس�فات به گلوکز، فروکتوز دوفس�فاته و با افزوده شدن فسفات به قند 
 س�ه کربنی، اس�ید س�ه کربنی دوفس�فاته و ب�ا اف�زوده ش�دن فس�فات ب�ه ATP ،ADP تولید می ش�ود. خ�ب این عب�ارت در م�ورد ATP که س�ه فس�فات دارد رد می ش�ود. | 
+NAD )از بین بردن بار مثبت NAD(، تنها یک الکترون کافیست.  +NAD با الکترون گیری، به NADH کاهش می یابد. برای خنثی سازی  گزینۀ )4(: در تبدیل قند به اسید، 

14 تخریب دوک در اسپرماتوسیت اولیه )میوز 1( در نهایت سبب ایجاد دو زامه 46 کروموزومی تک کروماتیدی و دو یاختۀ بدون کروموزوم می شود.81
گزینۀ )1(: نش�انگان داون در اثر با هم ماندن یک جفت از فام تن ها ایجاد می ش�ود )نه چندالدی ش��دن که ویژۀ جدا نش��دن همۀ کروموزوم هاس��ت(. | 
گزینۀ )۲(: اسپرماتوس�یت ثانویه هاپلوئید اس�ت و دو کروموزوم جفت 1 ندارد فقط یک کروموزوم ش�مارۀ 1 دوکروماتیدی دارد. | گزینۀ )۳(: از اووس�یت اولیه در نهایت 

یک گامت ایجاد می شود.
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NADP بازسازی نمی شود. 91 + ریبولوزبیس فسفات و ریبولوز فسفات، قندهای پنج کربنی چرخۀ کالوین هستند که در مرحلۀ واکنش های آن ها  12

 ATP گزینۀ )1(: حین این عمل، هیچ پیوند کوواالنس�ی ای شکس�ته نمی شود و تنها عدد اکسایش تغییر می کند. | گزینۀ )3(: حین این عمل، فسفات های
از چرخه آزاد می شود نه اینکه مصرف شود چون هم اسید سه کربنی و هم قند حاصله، دارای یک فسفات متصل به خود هستند. | گزینۀ )4(: اصاًل در چرخۀ کالوین قند 

سه کربنی به اسید سه کربنی تبدیل نمی شود. 
11 فقط مورد )ج( صحیح است.101

 AB خواهد بود. حال اسپرم AB باشد و گامت نر آن نیز AB باش�د، زنبور نر حاصل بکرزایی می تواند AABb الف نادرس�ت اس�ت. اگر ژنوتیپ ملکه
ب نادرس�ت اس�ت. کرم کبد هرمافرودیت  اگر با گامت ماده Ab ملکه آمیزش کند، زنبور عس�ل کارگر حاصل AABb خواهد ش�د که ژنوتیپ مش�ابه ملکه دارد. | 
 اس�ت و می توان�د تخم�ک و اس�پرم را در ب�دن خ�ود تولید کند. در نتیجه اس�پرم و تخمک ه�ای آن می توانند ژنوتیپ کاماًل یکس�ان )مث��ل دو تا AB ( ی�ا کاماًل متفاوت 

ج درس�ت است. اگر ژنوتیپ آندوس�پرم گل میمونی RWW باشد، گامت ماده W و گامت نر R بوده است در نتیجه گیاه نر قطعًا  )مثل AB و ab( داش�ته باش�ند. | 
د نادرست است. مار حاصل از بکرزایی همواره در همۀ  یک الل R داشته است و نمی تواند گل سفیدرنگ داشته باشد )والد نر یا قرمز RR و یا صورتی RW می باشد(. | 
صفات خالص است زیرا حاصل ساخته شدن یک نسخه از روی کروموزوم های تخمک بوده است.در نتیجه اگر والد اولیه ماری aaBB باشد، تخمک aB ایجاد می کند. 
حال اگر این مار یک آمیزش عادی و بدون بکرزایی با ماری که گامت ab دارد انجام دهد، می تواند در نس�ل بعد، زاده aaBb داش�ته باش�د. )دقت کنید که فقط در بکرزایی 

باید مار حاصله در همۀ صفات خالص باشد.(

پیش هورمون انس�ولین یک رشتۀ پلی پپتیدی است که ابتدای آن عامل آمینی 111 11
) آزاد دارد، زنجی�رۀ B، وس�ط آن زنجی�رۀ C و در انته�ا زنجی�رۀ A ب�ا گ�روه  )NH2

-COOH آزاد دارد. کربوکسیل 
گزینۀ )2(: همان طور که در ش�کل مش�اهده می کنید، هم انس�ولین فعال 
و ه�م ن�وع پیش هورمون آن دارای پیوندهایی بی�ن زنجیرۀ A و B هس�تند. | گزینۀ )3(: در 
 مهندسی ژنتیک، بخش ژنی مربوط به ساخت زیرواحد C انسولین را وارد باکتری نمی کنند. | 
گزینۀ )4(: تش�کیل پیون�د بین زنجیره های A و B در آزمایش�گاه در خ�ارج باکتری صورت 
می گیرد. در حقیقت باکتری قادر به اتصال پیوند بین زنجیره های A و B انسولین نمی باشد.

C3 اغلب به فعالیت اکس��یژانزی می پردازد. در این گیاهان، الیۀ غالف آوندی فاقد سبزدیس�ه و قدرت فتوس�نتز 121 در مناطق خش�ک، آنزیم روبیس��کو در گیاه  14
C4 می باشد (. البته به طور عادی این گیاهان در مناطق خشک زندگی نمی کنند. می باشد )غالف آوندی لکروپالست دار، ویژۀ تک لپه ای ها یا گیاهان 

، تقس�یم مکانی برای تثبیت کربن به صورت C4 گزینۀ )1(: این گیاه اگر CAM باش�د، روزنه های هوایی آن در ش�ب باز می ش�ود. | گزینۀ )2(: در گیاه 
C4 انجام می دهند  اسید چهارکربنی در میانبرگ و اسید سه کربنی در غالف آوندی وجود دارد. | گزینۀ )3(: گیاهان CAM در شب تثبیت اولیۀ کربن را به صورت اسید 

و با تقسیم زمانی، در روز به تثبیت این کربن به صورت اسید سه کربنی در چرخۀ کالوین می پردازند.
متن سؤال در مورد رفتار شرطی شدن فعال این پرنده ها می باشد. در گزینۀ )1( قسمت اول در مورد رفتار حل مسئله بوده است ولی شرطی شدن فعال تنها نوع 131 11

یادگیری است که در آن آزمون و خطا رخ می دهد.
گزینۀ )2(: فقط نقش پذیری که منظور مقایس�ۀ این گزینه اس�ت، در دورۀ مش�خصی از زندگی جانور رخ می دهد. | گزینۀ )3(: در خوگیری که منظور این 
گزینه اس�ت، برخالف ش�رطی ش�دن فعال، پاداش و تنبیه وجود ندارد. | گزینۀ )4(: برخی رفتارهای غریزی در اثر یک محرک بدون تغییر باقی  می مانند و در همۀ افراد 

گونه اساس یکسانی دارد ولی در رفتار آزمون و خطا برحسب، تنبیه یا پاداش نوع رفتار عوض می شود. 
م�وارد )ب( و )د( صحیح هس�تند. با توجه به ش�کل مقابل، در دو 141 12

مرحل�ه از چرخ�ۀ کالوین ATP مصرف می ش�ود که در ی�ک مرحله قندهای 
س�ه کربنی و در مرحل�ۀ دیگ�ر قنده�ای پنج کربنی تولید می ش�وند که هر دو 
CO2 با  فس�فات دار می باشند )درستی ب(. از طرفی، روبیسکو سبب ترکیب 
 C6 C5 ش�ده که در نهایت اس�یدهای س�ه کربنی از تجزیۀ هر مولکول  قند 

ایجاد می شوند.
CO2 مصرف  الف نادرس�ت اس�ت. در چرخۀ کالوی�ن، 
 NADPH ،ج نادرس�ت اس�ت. در چرخۀ کالوی�ن می ش�ود، ن�ه تولید! | 

مصرف و اکسایش می شود )نه تولید و اکهش!(. 

رنابسپاراز برخالف دنابسپاراز فعالیت نوکلئازی یا ویرایش ندارد و نمی تواند سبب تجزیۀ پیوند فسفودی استر بشود.151 13
گزینۀ )1(: رنابسپاراز توانایی شکستن پیوندهای هیدروژنی بین نوکلئوتیدها را دارد ولی دنابسپاراز فاقد این خاصیت می باشد. | گزینۀ )2(: در همانندسازی، 
رش�تۀ س�اخته ش�ده، از الگوی خود جدا نمی ش�ود چون یک مولکول دنای جدید تولید می ش�ود. | گزینۀ )4(: در هر دوی این فرایندها، نوکلئوتید جدید سه فس�فاته ضمن 
تغییراتی به انتهای رش�تۀ در حال س�اخت اضافه می ش�ود یعنی ابتدا باید دو فسفات آن جدا شود و به صورت تک فسفاته در رشته قرار بگیرد )در حقیقت در این فرایندها، 

نولکئوتید جدید به انتهای هیدروکسیل رشتۀ در حال ساخت اضافه می شود نه به گروه فسفات آن!(.
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ویلکینز و فرانکلین متوجه مارپیچی بودن دنا شدند که قبل از آن ها، چارگاف متوجه شده بود که در دنا، تعداد بازهای A با T و C با G برابر است.161 14
گزینۀ )1(: در مرحلۀ چهارم آزمایش گریفیت، از باکتری اس�ترپتوکوکوس نومونیا بدون پوش�ینه زنده و باکتری پوشینه دار کشته شده با گرما استفاده شد. 
دقت کنید که در این مرحله به ماهیت مادۀ وراثتی که دنا بود پی نبردند. | گزینۀ )2(: در آزمایش های ایوری، ماهیت و جنس مادۀ وراثتی مش�خص ش�د، اما اینکه مادۀ 
وراثتی از چه موادی ساخته شده است )باز آلی، قند، فسفات(، در آزمایش های ایوری مدنظر نبود. | گزینۀ )3(: دقت کنید که در آزمایش ویلکینز و فرانکلین از پرتو ایکس 

استفاده شد اما این دو دانشمند متوجه نشدند که دنا دورشته ای است! بلکه فقط متوجه شدند که بیش از یک رشته دارد.
فقط مورد )د( نادرست است.171 11

الف درس�ت اس�ت. ه�رگاه از والدین س�الم، فرزند بیمار به دنی�ا بیاید، قطعًا بیم�اری دارای ژن هنفته )مث��ل فنیل کتونوری یا هموفیلی( بوده اس�ت. 
h به دنیا آمده باش�د، پس  hX X  ح�اال چ�ون دخ��رت آن ها بیمار ش�ده اس�ت، قطع�ًا این بیماری از نوع وابس�ته به X نبوده اس�ت. چون اگر ف�رض کنیم دخت�ر هموفیل 
hX بوده اس�ت که مخالف فرض مس�ئله و س�الم ب�ودن والدین اس�ت. پس ژن این بیم�اری قطعًا مس�تقل از جنس و نهفته بوده اس�ت. |  Y  قطع�ًا پ�در وی نی�ز بیمار 

ب درس�ت اس�ت. اگ�ر از والدین�ی بیم�ار، فرزند س�الم ب�ه دنیا بیای�د، ژن بیماری قطع�ًا از نوع بارز )مس��تقل یا وابس��ته به جنس( بوده اس�ت ولی چ�ون دختر آن ها 
AX خود را به هر دختری  ) باش�د، قطعًا  )AX Y  س�الم ش�ده اس�ت، قطعًا بیماری فوق وابس�ته به جنس نبوده اس�ت. چرا؟ چون وقتی در وابس�ته به X بارز، پدر بیمار 

) یک دختر  )Aa Aa×  از خ�ود ک�ه بده�د، آن دخت�ر بیم�ار می ش�ود. در نتیج�ه ژن ای�ن بیم�اری مس��تقل از جن��س ابرز بوده اس�ت و از پدر و م�ادر ناخال�ص و بیم�ار 
aa به دنیا آمده است.

قطعًا بیماری وابسته به کروموزوم Y نبوده است، چون مادر نیز بیمار است.

h بوده است و  hX X ج درست است. وقتی دختری بیمار باشد و  هر پسر آن نیز بیمار شود، در این حالت اگر بیماری های نهفته وابسته به X باشد، قطعًا این دختر 
hX بوده است.  Y hX دارد که در این صورت پدر این دختر نیز قطعًا بیمار  Y پسران 

( داش�ته اس�ت که هر فرزند آن از جمله پس�ران بیمار  A AX X  حال در نظر بگیرید که این دختر بیماری ابرز داش�ته و بیماری با ژنوتیپ خالص به صورت )AA یا 
می شوند. در این صورت نیز هم پدر و هم مادر این فرد دارای ژن بارز بیماری بوده اند و مبتال به بیماری فوق بوده اند.

د اندرست است. اگر پسری بیمار، دارای مادری سالم باشد، حالت های مختلف را باید بررسی کنیم: 
1 بیماری وابسته به Y  در این صورت بیماری را از تنها الل پدر گرفته است که بارز یا نهفتگی در مورد آن بی معنی است.

 .) A aX X A یا  AX X AX باشد  قطعًا باید مادر وی نیز بیمار باشد ) Y 2 بیماری وابسته به X بارز  اگر پسر بیمار 
3 مس�تقل از جنس بارز  اگر پس�ر بیمار به صورت ناخالص Aa باش�د، ممکن اس�ت مادر س�الم aa داشته باش�د و الل بیماری را از پدر گرفته باشد پس این عبارت 

اندرست است.

11 عبارت )ج( نادرست است.181
CO2 آزاد می ش�ود که در اولی م�ادۀ پنج کربنی الف درس�ت اس�ت. چرخه اکس�ایش اس�تیل همان کربس اس�ت. در چرخ�ۀ کربس ط�ی دو مرحله 
ب درس�ت اس�ت. چرخه اکس�ایش دهنده نوعی حامل الکترونی که آزادکننده فس�فات است همان کالوین است،   تولید و در دومی مادۀ پنج کربنی مصرف می ش�ود. | 
ج نادرس�ت اس�ت. قندکاف�ت، پی�رووات تولی�د می کن�د ول�ی واکنش ه�ای   در چرخ�ۀ کالوی�ن، ط�ی ای�ن مرحل�ه از واکن�ش، قن�د فس�فاته تولی�د می ش�ود. | 
د درست است. در چرخۀ کالوین ATP به  عنوان رایج ترین انرژی زیستی مصرف می شود. در این چرخه، در واکنشی که ماده ناپایدار شش کربنی  چرخه ای نمی باشد. | 

CO2 مصرف می شود. تولید می شود، 
HX و Ff بوده است. همچنین چون 191 Y H و Ff و ژنوتیپ پدر  hX X از آنجایی که پسر آن ها مبتال به فنیل کتونوری و هموفیلی شده است، پس ژنوتیپ مادر  13

پس�ر آن ها از نظر گروه خونی به صورت dd و OO اس�ت و پدر و مادر از نظر این دو گروه خونی متفاوت هس�تند، گروه خونی ABO پدر و مادر می تواند به صورت های 
)AO و AO( ،)BO و OO( یا )BO و OO( باشد. از نظر Rh نیز پدر و مادر یکی Dd و دیگری dd بوده اند. در نتیجه امکان ندارد از آمیزش آن ها، پسری به دنیا بیاید 
که از نظر گروه خونی ABO خالص باشد و فقط یکی از کربوهیدرات های گروه خونی ABO را به صورت AA یا BB داشته باشد. گروه خونی های ABO خالص در آن ها 
فقط به صورت OO خواهد بود که فاقد کربوهیدرات های غش�ایی گروه خونی ABO اس�ت. س�ایر گزینه ها همگی با توجه به ژنوتیپ پدر و مادر امکان پذیرند. گزینۀ )1( 
+A صحیح است و گزینۀ )4( در مورد دختر خالص با  +AB صحیح است. گزینۀ )2( در مورد دختر بیمار با گروه خونی  در مورد دختر ناقل دو بیماری با گروه خونی 

-O صحیح است.  گروه خونی 
13 موارد )الف(، )ج( و )د( صحیح هستند.201

الف درس�ت اس�ت. آنزی�م هلی�کاز، در همانندس�ازی، کل دو رش�ته و همۀ راه اندازه�ا را از هم ج�دا می کند ولی آنزی�م RNA پلیمراز فقط بخش�ی از 
ب نادرس�ت اس�ت. یاخته های پالسموس�یت تقس�یم یاخته ای ندارند. پس رش�تۀ دوک و عوامل تقس�یم یاخته در آن ها   DNA را برای رونویس�ی از هم باز می کند. | 
ج درست است. آنزیم ها، اغلب پروتئینی و برخی از جنس رنا و نوکلئیک اسیدی هستند. طبق این مورد، الگوی ساخت اغلب آنزیم ها رنای پیک  تشکیل نمی شوند. | 
د درست است. گروه هایی که به کربن مرکزی یک  اس�ت. از طرفی برخی کاتالیزور های زیس�تی که از جنس رنا هس�تند، در واحد سازندۀ آن ها قند ریبوز وجود دارد. | 
NH2 هستند. برای تشکیل پیوند پپتیدی یک H از  آمینواسید متصل هستند و در تشکیل پیوند پپتیدی شرکت می کنند، همان گروه کربوکسیل COOH و گروه آمینی 

آمین و یک OH از کربوکسیل جدا می شود. 
13 سؤال در مورد یک جاندار یوکاریوتی است که جلبک سبز آغازی پریاخته ای است. 211

گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. در یوکاریوت ها مثل پارامس�ی و اسپیروژیر، تعداد DNA پلیمراز فعال در هس�ته با توجه به مراحل مختلف رشد و نمو متفاوت 
اس�ت. | گزینۀ )2(: درس�ت است. ریزوبیوم باکتری است پس پروکاریوت است. همۀ جانداران ش�امل پروکاریوت ها و یوکاریوت ها، برای همانندسازی به بیش از دو نوع 
آنزیم نیاز دارند. | گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. این عبارت به دلیل اس�تفاده از کلمۀ بعد نادرس�ت است. تنظیم بیان ژن با تغییر در فشردگی کروموزومی قبل از رونویسی 
صورت می گیرد. | گزینۀ )4(: درس�ت اس�ت. اس�پیروژیر که آغازی یوکاریوتی اس�ت، همانند پروکاریوت ها )جانداران تولیدکننده آمونیوم از مواد آلی( می توانند طول عمر 

mRNA را افزایش دهند.
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دقت کنید خود الکل، رادیکال آزاد نمی باشد، بلکه سبب افزایش مقدار رادیکال های آزاد موجود در یاخته می شود.196221 13

با توجه به شکل کتاب درسی، در راکیزه چندین دنای حلقوی مشاهده می شود.

گزینۀ )1(: اکس�یژن هایی که در واکنش تش�کیل آب ش�رکت نمی کنند، می توانند به رادیکال های آزاد تبدیل شده و سبب مرگ یاخته ای شوند، آنزیم های 
مرگ برنامه ریزی شده نیز سبب مرگ یاخته ای می شوند. | گزینۀ )2(: موادی مانند آنتوسیانین که در واکوئول های یاخته های گیاهی وجود دارند، می توانند اثر پاداکسندگی 

داشته باشند. | گزینۀ )4(: صحیح و کاماًل واضح می باشد.
انتخاب طبیعی فراوانی افراد ناسازگار را کاهش و سازگارها را افزایش می دهد. انتخاب طبیعی، الل جدیدی ایجاد نمی کند بلکه با کم کردن ناسازگارها، تنوع را در 231 14

جامعه کم می کند.
گزینۀ )1(: جهش، الل جدید ایجاد می کند که فرایندی تصادفی است. | گزینۀ )2(: شارش به صورت تصادفی در جهت ورود الل جدید قدم برمی دارد ولی 
فقط ش�ارش دوطرفه س�بب تش�ابه خزانۀ ژنی دو جمعیت می شود. | گزینۀ )3(: جهش، ش�ارش و رانش به صورت تصادفی رخ می دهد ولی سازگاری در اثر انتخاب طبیعی 

رخ می دهد. دقت کنید که آمیزش غیرتصادفی نیز تعادل جمعیت را به هم می زند ولی در جهت سازگاری نمی باشد.
نهایی ترین س�اختاری که برای یک پروتئین قابل تصور اس�ت، س�اختار چهارم می باش�د. هرگاه زیرواحدهای پلی پپتیدی در کنار یکدیگر قرار گیرند، قطعًا ساختار 241 14

چهارم که نهایی ترین ساختار است تشکیل می شود. قبل از این ساختار، در ساختار سوم، هر زیرواحد به ثبات نسبی می رسد. 
گزینۀ )1(: س�اختار میوگلوبین به س�اختار سوم ختم می ش�ود. توجه کنید در ساختار سوم تنها یک رشتۀ پلی پپتیدی در اثر پیوندهای مختلف شکل فضایی 
خاصی پیدا می کند. در نتیجه اس�تفاده از کلمۀ رش��ته ها نادرس�ت است. | گزینۀ )2(: پس از تعیین کامل تعداد و ترتیب آمینواسیدها ساختار دوم پروتئین شکل می گیرد. 
پیوندهایی که منش�أ تش�کیل س�اختار دوم در پروتئین ها هس�تند به چند صورت دیده می شوند. دو نمونۀ معروف آن ها س�اختار مارپیچ  و ساختار صفحه ای است. پس در 
رابطه با ش�کل رش�تۀ پلی پپتیدی نمی توان نظر قطعی داد. | گزینۀ )3(: در س�اختارهای دوم و سوم پیوندهای هیدروژنی میان آمینواسیدها تشکیل می شوند ولی در ساختار 

دوم این پیوند بین گروه آمین و کربوکسیل رخ می دهد در حالی که در ساختار سوم، بین عوامل گروه R رخ می دهد.
باکتری های شیمیوس�نتزکننده از تولیدکنندگان و قدیمی ترین جانداران روی زمین هس�تند و همانند هر پروکاریوتی، دنای اصلی متصل به غش�ای یاخته دارند. 251 14

توانایی تثبیت کربن را دارند اما نمی توانند نیتروژن را تثبیت کنند. )دقت کنید که تولید نیترات از آمونیوم تثبیت نیتروژن محسوب نمی شود!(
گزینۀ )1(: باکتری ه�ای گوگ�ردی ط�ی فتوس�نتز به جای اکس�یژن گوگ�رد تولید می کنند. دقت کنی�د که در همۀ فتوس�نتزکنندگان منب�ع تأمین انرژی، 
 ن�ور خورش�ید اس�ت. | گزینۀ )2(: اوگلنا از آغازیان فتوس�نتزکننده اس�ت که در نبود نور کلروپالس�ت های خود را از دس�ت می ده�د و از مواد آلی محی�ط تغذیه می کند. 
 کلس�ترول وی�ژه غش�ای یاخته های جانوری اس�ت! | گزینۀ )3(: باکتری های شیمیوس�نتزکننده، انرژی الزم برای س�اخت م�واد آلی از معدنی را از واکنش های اکس�ایش 
 تأمین می کنند. دقت کنید که باکتری های نیترات س�از خاک که آمونیوم را به نیترات تبدیل می کنند شیمیوس�نتزکننده هس�تند نه باکتری های آمونیاک س�از که مواد آلی 

را به آمونیوم تبدیل می کنند.
14 منظور سؤال هسته می باشد و همۀ موارد نادرست هستند. 261

الف در انس�ان و هر جاندار پریاخته ای با تولیدمثل جنس�ی، تقس�یم ش�دن س�بب انتقال مواد به نس�ل بعد همان یاخته می ش�ود )نسل بعدی آن 
ب دقت کنید! طبق متن کتاب درس�ی، رنای پیک پس از رونویس�ی ممکن اس�ت دچار تغییراتی ش�ود. همچنین طبق متن کتاب درسی،  جاندار با لقاح ایجاد می ش��ود!(. | 
 در برخ�ی ژن ه�ا، توالی ه�ای خاصی از رنای س�اخته ش�ده جدا و حذف می ش�وند. در نتیجه، هر رنای پیکی پس از رونویس�ی، رونوش�ت های اینترون و اگ�زون را ندارد. | 
د مولکول پلی نوکلئوتیدی هس�ته، DNA یا RNA می باش�د که  ج در س�اختار هر نوکلئوتید تعدادی پیوند اش��رتایک وجود دارد )با فسفودی اس��تر اش��تباه نکنید!( | 

همۀ DNAها و برخی RNAها واجد پیوند هیدروژنی می باشند.
منظور کاروتنوئیدها می باش�د که از قبل از 400 تا حدود 520 نانومتر جذب نور دارند که از س�ال دهم به یاد دارید به عنوان آنتی اکس�یدان عالوه بر پیشگیری از 271 13

سرطان در بهبود کار مغز و سایر اندام های دیگر انسان مؤثراند.
C3 هس�تند که غالف آوندی آن ها سبزدیس�ه و فتوس�نتز ندارد ولی به جز گیاهان انگل که معمواًل فتوسنتز ندارند، سایر  گزینۀ )1(: اغلب گیاهان از نوع 
 گیاهان چرخۀ کالوین دارند. | گزینۀ )2(: منظور از یاخته های میانبرگ به هم فش�رده، نرده ای ها می باش�ند که فقط در برخی گیاهان به س�مت روپوس�ت رویی هس�تند. | 
 گزینۀ )4(: سبزدیس�ه در اس�پیروژیر به صورت نواری پیچ خورده دراز می باش�د ولی یاخته ها رشته ای ش�کل هس�تند. از طرفی انواع فتوسیس�تم 1 و 2 به عنوان س�امانۀ 

تبدیل انرژی دارد. 
12 کیسۀ لقاحی در نوعی جیرجیرک نر بخش قابل توجهی از وزن این جانور را تشکیل می دهد. به همین علت هزینه ای که جنس نر برای تولیدمثل می پردازد،281

بیشتر است چون باید این کیسۀ پر از اسپرم و مواد مغذی را حمل کرده و با جفت یابی وارد بدن جانور ماده کند.از طرفی پردۀ صماخ و محفظۀ هوا در هر جیرجیرکی روی 
پاهای جلویی آن وجود دارد.

گزینۀ )1(: در آزمایش رفتار کاکایی ها، کالغ ها بیشتر تخم مرغ هایی که در کنار پوسته های تخم خایل کاکایی بود را خوردند. | گزینۀ )3(: دقت کنید که در رفتار 
 دگرخواهی، افزایش بقای تولیدمثلی فرد مدنظر نیست بلکه جانور بقا و موفقیت تولیدمثلی جانور دیگر را با هزینه کاسته شدن از احتمال بقا و تولیدمثل خود، افزایش می دهد. | 
گزینۀ )4(: بارها گفتیم که انتخاب طبیعی فقط انتخاب کننده است و برخالف جهش چیزی را ایجاد نمی کند. ایجاد صفت سازگار می باشد ولی نظام جفت گیری نوعی رفتار 

تولیدمثلی است که بیانگر تک همسری یا چندهمسری بودن می باشد.
منظور از س�امانه های تبدیل انرژی در غش�ای تیالکوئید، فتوسیس�تم های 1 و 2 اس�ت. فتوسیس�تم 1 الکترون ها را از پروتئینی موجود بر س�طح داخلی غش�ای 291 14

تیالکوئید می گیرد. این فتوسیستم بعد از پمپ پروتونی قرار دارد در نتیجه نقشی در تأمین انرژی انتقال فعال یون های هیدروژن ندارد.
، نام دیگر نوعی کلروفیل a اس�ت )نه فتوسیس��تم(. | گزینۀ )2(: الکترون با دریافت میزان معینی انرژی، از مدار خود خارج می ش�ود و به  P680 :)1( گزینۀ
 حالت برانگیخته درمی آید. حال این الکترون برانگیخته ممکن است انرژی را به مولکول مجاور منتقل کند و به سطح انرژی خود بازگردد یا خودش به مولکول مجاور برود. | 

گزینۀ )3(: طبق شکل 5 فصل 6 کتاب درسی زیست شناسی دوازدهم، الزامًا همواره همۀ آنتن ها در هر انتقال انرژی به مرکز واکنش مؤثر نیستند.
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با توجه به نمودار مقابل، رخ نمودهای )0 و 6(، )1 و 5( 301 11
و )2 و 4( تع�داد ژن نم�ود برابری دارند و تقریبًا فراوانی آن ها نیز 

در جامعه برابر است. 
گزینۀ )2(: تنه�ا رخ نمودهای دو طرف آس�تانه 
)قرمز و سفید(، کمتر از سه ژن نمود دارند که حالت سفید، فاقد الل 
بارز اس�ت. | گزینۀ )3(: بیش�ترین فراوانی مربوط به رخ نمودی 
 در وس�ط نمودار اس�ت که 7 نوع ژن نمود با س��ه ژن ابرز دارد. | 
گزینۀ )4(: دو رخ نم�ود )0 و 6(، فقط حالت خالص در هر جایگاه 

ژنی دارند که در دو طرف آستانه ای نمودار هستند. 
14 برای حرکات اس�تقامتی، تار ماهیچه ای نوع کند الزم اس�ت که به علت داش�تن میوگلوبین بیش�تر رنگ قرمز دارند. تارهای ماهیچه ای تند س�ریع تر 311

CO2 بیشتری به همراه ATP زیادتری تولید می کنند. منقبض می شوند و از سایر تارها سفیدتر هستند. این تارها مقدار تنفس هوازی بیشتری دارند و 
FADH2 ایج�اد می کنند. |  CO2 و آب تجزیه و  گزینۀ )1(: منظ�ور تاره�ای کن��د اس�ت ک�ه بیش�تر تنفس ه�وازی دارند و گلوک�ز را به طور کام�ل ب�ه 
 گزینۀ )2(: منظ�ور تاره�ای تن��د اس�ت که چ�ون میتوکندری کمی دارند، بیش�تر تخمی�ر الکتیکی انجام می دهن�د. | گزینۀ )3(: منظور تارهای تند اس�ت ک�ه چون تخمیر 

الکتیکی انجام می دهند، بیشتر انرژی خود را از طریق الکترون دهی به پیرووات به دست می آورند.

در تنفس هوازی، پیرووات الکترون دهی می کند و اکسایش می یابد ولی در تخمیر الکتیکی به الکترون گیری می پردازد و وارد واکنش های کاهشی می شود.

12 موارد )ب( و )ج( نادرست هستند. در این سؤال باید دقت کنید که دو بیماری کوررنگی و هموفیلی را که به ترتیب با d و h نشان می دهیم. این دو 321
بیماری دارای ژن های نهفته روی کروموزوم X می باشند. از طرفی در ژنتیک وقتی در فردی در مورد بیماری خاصی صحبت نمی کند و از فرزندان یا والد آن ها نیز اطالعی 
  A و دارای گروه خونی ( )dX Y در مورد آن پیدا نمی کنیم، باید فرد فوق را در آن بیماری به صورت سالم در نظر بگیریم. در این سؤال پدر خانواده بیماری کوررنگی دارد 
)AA یا AO( می باشد. مادر خانواده سالم بوده است و گروه خونی مشخص به صورت AB دارد. حاال دقت کنید که چون فرزند اول آن ها، پسری فقط مبتال به هموفیلی 
) را از مادر گرفته اس�ت. از طرفی به دلیل اینکه این پسر امکان ندارد گروه خونی B داشته باشد، پس پدر وی  )D

hX D داش�ته است که 
hX Y ش�ده اس�ت، پس ژنوتیپ 

d بوده است. مادر نیز ژن های یک کروموزوم X آن مشخص است و با توجه 
HX YAA قطعًا گروه خونی AA داشته است. پس تا اینجا مطمئن هستیم که پدر به صورت 

D? بوده اس�ت. دقت کنید که چون عنوان کرده که مادر س��امل اس�ت پس در مورد هموفیلی قطعًا ناقل Hh است 
h HX X AB به گروه خونی AB، ژنوتیپ مادر به صورت 

ولی در مورد کوررنگی نمی دانیم که DD یا Dd می باشد و هر دو را باید برای گزینه ها در نظر بگیریم:

پدر خانواده قطعًا در مورد هموفیلی س�الم بوده اس�ت چون در مس�ئله گفته پدر کوررنگی دارد و اگر هموفیلی 
داشت باید به آن نیز اشاره می شد چون مردان فقط یک کروموزوم X دارند.

) دارد و ژن سالم هموفیلی را به دختران می دهد، پس در هر حالتی دختران وی از نظر هموفیلی )انعقاد خون( سالم  )d
HX الف درست است. چون پدر 

D بوده است. این دختر، قطعًا از پدر الل A را می گیرد  dX X d و کوررنگ باشد که در این صورت مادر ناقل  dX X می شوند. دختر بیمار این خانواده قطعًا فقط می تواند 
hX را از مادر گرفته است ولی  ب اندرس��ت اس�ت. فرزند بیمار می تواند پرسی هموفیل باش�د که  و می تواند کربوهیدرات A را روی غش�ای گویچه قرمز اضافه کند. | 
D بوده باشد که فقط در  D

h HX X AB ) بوده است ولی ممکن است مادر به صورت  )hX Y ج اندرس��ت اس�ت. فرزند هموفیل قطعًا پس�ر  قطعًا گروه خونی O ندارد. | 
د درس�ت اس�ت. در بیماری های وابس�ته به X، قطعًا در پسران فقط یک الل داریم و بحث خالص یا ناخالصی مطرح نمی باشد. پس  دو صفت فوق، ناخالص اس�ت. | 
چون فقط سه صفت را در این مسئله بررسی می کنیم و فقط در این سه صفت، گروه خونی مستقل از جنس می باشد، پس فرزندی با دو صفت خالص و سالم، قطعًا دختری 

d بوده است. )دقت کنید که با توجه به قسمت اول این عبارت، باید دختر سالم را در نظر گرفت که در این صورت نمی تواند dd باشد.( D
H HX X با گروه خونی AA و 

آنزیم ها به همراه مواد غذایی در دورۀ زیست فناوری کالسیک تولید شدند که در آن دوران بررسی ها با روش انتقال ژن صورت منی گرفت و جاندار تراژن نیز تولید 331 14
نشده است. 

گزینۀ )1(: در زیس�ت فناوری س��نیت محص�والت تخمی�ری ب�ه وس�یلۀ عم�ل تخمی�ر ب�ه دس�ت آمدن�د ک�ه پی�رووات در تخمی�ر الکتیک�ی و اتانال در 
 تخمیر الکلی الکترون گیری می کنند. | گزینۀ )2(:  در دوران زیست فناوری کالسیک، کشت ریزاندامگان انجام شد که تولید آنتی بیوتیک نیز در آن روش صورت گرفت. |

گزینۀ )3(: زیست فناوری نوین انتقال ژن بین ریزاندامگان ها صورت گرفت و خصوصیات جانداران اصالح شد و محصوالتی با کارایی بیشتر ایجاد شدند.

اوگلنا یک آغازی یوکاریوت تک یاخته ای اس�ت و اشرش�یاکالی هم که یک باکتری و طبیعتًا پروکاریوت است. در پروکاریوت ها که هسته وجود ندارد، می توانیم 341 12
حین رونویسی از روی یک ژن و ساخته شدن رنای پیک آن، شاهد این باشیم که یک ریبوزوم روی رشتۀ رنای در حال تشکیل قرار گرفته و رمزه های آن را ترجمه می کند. 
اما این اتفاق در یوکاریوت ها رخ نمی دهد. در واقع باید توجه داش�ته باش�ید که در کلروپالس�ت و میتوکندری یاخته های یوکاریوت این موضوع دیده می ش�ود اما وقتی در 
مورد یک یاختۀ یوکاریوت صحبت می کنیم، منظورمان فقط بخش های یوکاریوتی آن اس�ت و همان طور که در کنکور هم تأیید ش�د، برای این دس�ته از یاخته ها، رونویسی و 

ترجمۀ هم زمان همان رشته را در نظر نمی گیریم.
گزینۀ )1(: ه�م در اوگلن�ا و ه�م در باکت�ری اشرش�یاکالی، در ص�ورت نی�از، چندی�ن ب�ار از روی ژن رونویس�ی انج�ام می ش�ود پ�س در ص�ورت تراکم 
 آنزیم ه�ای رنابس�پاراز ب�ر روی ی�ک ژن، می توانی�م اطراف آن، رش�ته های رنا با طول ه�ای مختلف را ببینی�م. | گزینۀ )3(: با توجه ب�ه اینکه اوگلنا یوکاریوت اس�ت، قطعًا 
تنظیم بیان ژن پیش از رونویسی را دارد )مثالً با تغییر فشردگی بخش های مختلف کروموزوم(. | گزینۀ )4(: تغییر جانشینی هرگز به تغییر چارچوب خواندن منجر نمی شود 

)قید برخالف نادرست است(.
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در این سؤال قطعًا مادر خانواده از نظر دو بیماری هموفیلی و کم خونی داسی شکل، سالم ناقل است، چون 351 13

پدری بیمار در این دو صفت دارد. ابتدا باید ژنوتیپ پدر و مادر را بنویسید و سپس حاالت خواسته شده در مورد 
را  SHb AHb و  فرزندان را بررس�ی کنید )H و h برای هموفیلی، F و f برای فنیل کتونوری و الل های 

برای کم خونی داسی شل به اکر می بریم(.
دقت کنید که گروه خونی مادر AA یا AO می باشد و هر دو بیماری فنیل کتونوری و کم خونی داسی شکل، مستقل 

از جنس و به صورت نهفته هستند. 
h به دنیا بیاید. | گزینۀ )2(: نادرست است.  hX X )است، امکان ندارد دختر هموفیل )HX Y گزینۀ )1(: نادرست است. چون پدر، از نظر هموفیلی سالم
چ�ون پ�در گ�روه خون�ی AB دارد، ام�کان ن�دارد که فرزن�دی با گروه خون�ی OO به دنی�ا بیای�د. | گزینۀ )3(: درس��ت اس�ت. دختری ناقل هر س�ه بیم�اری به صورت 
H به دنیا می آید و اگر مادر گروه خونی AO داش�ته باش�د، این دختر می تواند با گروه خونی BO به دنیا بیاید. | گزینۀ )4(: نادرس�ت است. فرزند  h A SX X Hb Hb Ff

سالم آن ها در صفت فنیل کتونوری قطعًا ناقل Ff بوده است و خالص نمی شود، چون مادر وی دارای ژنوتیپ ff است.
موارد )ج( و )د( صحیح می باشند. منظور رمزه های اپیاین )UGA-UAG-UAA( است.361 11

الف نادرس�ت اس�ت. توالی  هر س�ه نوع کدون پایان ترجمه و مکمل آن ها می توانند در بخش های مختلف رنای ناقل دیده ش�وند. دقت کنید که مثاًل 
پادرم�زه ب�ا توالی UAA روب�ه روی رمزۀ قابل ترجمۀ AUU قرار می گیرد ولی فق�ط توالی بخش  پادرمزه ای نمی تواند مکمل کدون ه�ای پایان به صورت AUC ،AUU یا 
ب نادرس�ت اس�ت. در هر ژن یوکاریوتی، فقط یک اگزون آن می تواند الگوی ساخت یک کدون پایان باشد )نه اگزون ها! و از طرفی پرواکریوت ، اگزون  ACU باش�د. | 
ج درس�ت اس�ت. رمزه های پایانی طی ترجمه فقط وارد جایگاه A می ش�وند ولی دقت کنید که رمزۀ قبل از پایانی نیز وارد جایگاه E نمی ش�ود. |   یا اینترون ندارد(. | 

د درست است. کدون های UGA ،UAA و UAG رمزه های پایانی در فرایند ترجمه هستند که باز آلی پیریمیدینی تیمین و سیتوزین ندارند.
در رفتار غذایابی بهینه، انتخاب طبیعی رفتاری را برمی گزیند که جانور با هر وعدۀ غذایی بیشترین انرژی خالص را دریافت می کند )به لکمۀ خالص در تست دقت کنید!(371 13

گزینۀ )1(: طاووس ماده به انتخاب جفت می پردازد )طاووس نر  با گس��تراندن پرها دلبری می کنه تا انتخاب بش��ه !(. | گزینۀ )2(: بیشتر پرندگان سیستم 
تک همسری دارند و والدین هزینۀ یکسانی برای تولیدمثل و پرورش زاده ها می پردازند و در انتخاب جفت سهم مساوی دارند. | گزینۀ )4(: دقت کنید که مورچه های کارگر 

در جمعیت برگ ُبرها، از قارچ تغذیه می کنند. آن ها قطعه های برگ را برای ایجاد کود آلی مورد نیاز رشد قارچ ها تأمین می کنند. 
در جهش بی معنا، تغییر در درون ژن رخ داده است که به RNA رونوشت آن نیز منتقل می شود ولی اگر جهش در راه انداز رخ دهد، معمواًل تعداد RNA ساخته 381 13

شده را کم یا زیاد می کند و روی خود محصول تأثیری ندارد.
گزینۀ )1(: هر دو نوع جهش از انواع جهش جانش�ینی هس�تند، نوع رمزه های رنای پیک را تغییر می دهند ولی در جهش خاموش، این تغییر رمزه س�بب تغییر 
آمینواسید نمی شود. | گزینۀ )2(: محل جهش نقشی در خنثی یا مفید بودن آن ندارد. هر نوع جهشی با هر اثر می تواند درون ژن یا در توالی های بین ژنی باشد. | گزینۀ )4(: دقت 

کنید که اگر سه نوکلئوتید حذف یا اضافه شده، کنار هم بوده باشند، چارچوب خواندن عوض نمی شود ولی اگر در سه قسمت متفاوت باشند، چارچوب عوض می شود. 
+NADP به NADPH نیز سبب کاهش غلظت یون هیدروژن 391 دقت کنید که عالوه بر تجزیه آب و عملکرد پمپ پروتونی، مصرف یون هیدروژن برای تبدیل  11

در بستره کلروپالست شده و شیب غلظت یون هیدروژن به سمت بیرون افزایش می یابد.
گزینۀ )2(: طبق ش�کل 6 فصل 6 کتاب درس�ی زیست شناسی دوازدهم، یکی از اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون که بین فتوسیستم 2 و پمپ پروتونی است، 
کاماًل در میان دو الیه غش�ا قرار گرفته اس�ت. | گزینۀ )3(: در طی این واکنش ها، مولکول های نوکلئوتیدی ATP و NADPH تولید می ش�وند که هر دو پرانرژی هستند اما 
فقط NADPH الکرتون های پرانرژی را به چرخۀ کالوین می برد. | گزینۀ )4(: آنزیم ATPس�از از طریق بخش کانالی خود )انتش��ار تسهیل ش��ده، بدون صرف انرژی 

زیستی و در جهت شیب غلظت( یون های هیدروژن را به بیرون تیالکوئید می فرستد و سبب افزایش pH فضای درونی تیالکوئید می شود.

14 همۀ موارد نادرست هستند. 401
ب بال پروانه و کبوتر اندام آنالوگ اس�ت و بین آن ها  الف از اندام های آنالوگ برخالف اندام های همتا، در رده بندی جانداران اس�تفاده نمی کنند. | 
ج هر جمعیت از یک گونه تشکیل شده است و هر گونه فقط یک ژنگان مختص خود را دارد که مشخص کنندۀ محل و کاربرد توالی های  نیای مشترک وجود ندارد. | 

د حشرات که پوست و مو ندارند )حاال شاید موهای حسی مگس رو بگید ولی پوست دیگه نه!(. مختلف ژن های هر فرد است. | 
13 طبق تس�ت کنکور 99، همواره وقتی گونه زایی رخ می دهد، محتوای ژنی )ژنوم( گامت ها س�اختار متفاوتی پیدا می کنند. 411

گزینۀ )1(: شانس بقا و زادآوری در افراد انخالص از نظر ژن گویچۀ قرمز داسی شکل در مناطق ماالریاخیز، بیشتر از مناطق عادی نیست بلکه آن ها نسبت به 
A در هر جامعه ای  SHb Hb افرادی که در همان منطقه قرار دارند، در برابر بیماری ماالریا مقاوم ترند و شانس بیشتری برای بقا و زادآوری نسبت به آن ها دارند. در حقیقت افراد 
 Rh بر روی کروموزوم چند بود؟ کروموزوم شمارۀ 9. الل گروه خونی ABO به جز مناطق دارای اکسیژن اندک، شانس بقا و زادآوری باالیی دارند. | گزینۀ )2(: الل گروه خونی
چطور؟ کروموزوم شمارۀ 1. امیدوارم بدانید که کراسینگ اور بین دو کروموزوم همتا رخ می دهد )نه دو کروموزوم غیرهمتا!(. | گزینۀ )4(: نوع قدیمی گل مغربی، دیپلوئید بوده 
که به آن معناست که گامت های آن هاپلوئید بوده اند و کروموزوم همتایی نداشته اند. اما نوع جدید گل مغربی، دارای چهار مجموعۀ کروموزومی در یاخته های پیکری خود است 

و در گامت های آن که 2n هستند، به ازای هر کروموزوم، یک کروموزوم همتا دارند ولی دقت کنید که همواره کروموزوم های هر مجموعه با هم غیرهمتا می باشند.
موارد )الف( و )ج( صحیح هستند 421 12

ب نادرست است. در همۀ جهش ها، نسبت مجموع پورین ها به مجموع  الف درست است. جهش جانشینی در تغییر طول کروموزوم نقشی ندارد. | 
پیریمیدین ها همواره برابر یک اس�ت چون به ازای هر پورین، یک پیریمیدین نیز تغییر می کند. در جهش واژگونی هم، فقط جهت قس�متی از فام تن در جای خود معکوس 
ج درست است. جهش بی معنا و دگرمعنا از انواع جهش های جانشینی می باشند که باعث تغییر در چارچوب  می شود و نسبت پورین به پیریمیدین تغییری نمی کند. | 
د نادرست است. جهش حذف از نوع بزرگ و مضاعف شدگی به دلیل تغییر در طول کروموزوم ها با کاریوتیپ مشاهده می شوند )جهش های  خواندن نمی شوند. | 
بزرگی که معمواًل توس��ط اکریوتیپ شناس��ایی نمی ش��وند، برخ��ی از واژگونی ها و جابه جایی بر روی خودِ کروماتید هس��تند(. ول�ی دقت کنید که جهش ح��ذف، می تواند از نوع 

جهش های کوچک باشد که با کاریوتیپ مشخص نمی شوند. 

·p OÃU¼ºr : ?H h A SX X Hb Hb ffA
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ب�ا توج�ه به ش�کل فصل 1 دوازده�م در مورد نوکلئوتید، حلق�ۀ پنج ضلعی نوعی نوکلئوتی�د دارای باز آدنین با کرب�ن داخل حلقه و گروه فس�فات با کربن خارج 431 12
حلقه اتصال دارد.

گزینۀ )1(: هر دو نوع باز، از طریق حلقۀ ش�ش ضلعی خود با نوکلئوتید مقابل پیوند هیدروژنی برقرار می کنند. ش�اید در نگاه اول فکر کنید س�ؤال از بیشتر 
بدانید اس�ت ولی نه! حداقل می دانید که پیریمیدین فقط حلقۀ ش�ش ضلعی دارد و قید برخالف نادرس�ت است. | گزینۀ )3(: در نوکلئوتید انتهایی دنا که از سمت فسفات 

خود پیوند می دهد این جمله صادق نیست. | گزینۀ )4(: تنها در یک مولکول )نه رشتۀ!( دنا است که تعداد بازهای پورینی و پیریمیدینی برابر است.
در آنافاز میتوز و آنافاز2 تعداد کروموزوم ها دو برابر می شود ولی این امر جهش محسوب نمی شود.441 11

گزینۀ )2(: با توجه به ش�کل های کتاب درس�ی، در همۀ جهش های بزرگ، امکان جابه جایی محل س�انترومر وجود دارد. | گزینۀ )3(: در هر جهش بزرگ 
به طور حتم، پیوند فسفودی استر شکسته و نیز، تشکیل می شود. | گزینۀ )4(: جهش در تعداد ژن ها )نه نولکئوتیدها( نوعی جهش بزرگ ساختاری می باشد.

م�وارد )ال�ف( و )د( درس�ت هس�تند. منظ�ور تنظی�م مثب�ت در یاخته های پروکاری�وت و ی�ا تنظیم بی�ان ژن یوکاریوتی اس�ت که فاق�د پروتئی�ن مهارکننده یا451 13
توالی اپراتور در بین راه انداز و نقطۀ شروع رونویسی می باشند.

الف درست است. در تنظیم مثبت پروکاریوت ها و تنظیم بیان ژن یوکاریوتی، اتصال رنابسپاراز به راه انداز که اولین مرحلۀ شروع رونویسی است، همواره 
ب نادرست است. توالی افزاینده در یوکاریوت ها وجود دارد ولی فعال کننده در تنظیم مثبت بیان ژن پروکاریوتی هاست.  به کمک یک یا چند پروتئین صورت می گیرد. | 
ج نادرس�ت اس�ت. عوامل مؤثر در به حرکت درآوردن رنابس�پاراز، در یوکاریوت ها همواره  بنابراین جانداری وجود ندارد که هم زمان هر دوی این ها را داش�ته باش�د. | 
د درست است. تغییر شکل در عوامل  عوامل رونویس�ی پروتئینی هس�تند ولی در پروکاریوت ها عالوه بر پروتئین فعال کننده، می تواند دی س�اکارید مالتوز هم باشد. | 

مورد نیاز بیان ژن فقط ویژۀ تغییر شکل در پروتئین های مهارکنندۀ تنظیم منفی رونویسی پروکاریوت ها می باشد. 
در طرح همانندس�ازی غیرحفاظتی )پراکنده(، مولکول جدید دنا مخلوطی از قطعات نوکلئوتید مادری و جدید اس�ت. در طرح نیمه حفاظتی، مولکول دنای جدید 461 13

یک رشتۀ مادری و یک رشتۀ جدید دارد. دقت کنید که دنایی با دو رشتۀ مادری فقط در مدل حفاظیت دیده می شود.
و 2تا دارای N15 گزینۀ )1(: در طرح ه�ای حفاظت�ی و نیمه حفاظت�ی در نس�ل اول در مجم�وع دو مولکول حاصل، 4 رش�تۀ دنا وجود دارد که 2ت�ا دارای

هس�تند. | گزینۀ )2(: در هر دو طرح نیمه حفاظتی و غیرحفاظتی، مولکول دنا دارای دو رش�تۀ کاماًل جدید در نس�ل اول وجود ندارد. | گزینۀ )4(: در طرح حفاظتی  N14

مولکول دنا با دو رشتۀ مادری در نسل اول دیده می شود.
وقتی یاخته ای دیپلوئید پیکری، 24 نوع کروموزوم دارد، یعنی این یاخته در بدن مرد می باشد که 22 نوع کروموزوم غیرجنسی و دو کروموزوم X و Y دارد. در 471 14

این صورت، اگر این یاخته را سرتولی در بیضه ها در نظر بگیریم، در تمایز و مراحل اسپرم زایی مؤثر است.
گزینۀ )1(: فق�ط زن ه�ا می توانن�د ناقل هموفیل باش�ند و اسپرماتوس�یت ثانویه ندارن�د. | گزینۀ )2(: در فرد ب�ا گروه خونی AB یاخته ش�روع کننده میوز 
)اسپرماتوس��یت اولیه یا اووس��یت اولیه( 2n و مضاعف می باش�د در نتیجه چهار ژن از دو نوع الل گروه خونی ABO را دارد ولی دقت کنید که در زنان، ش�روع میوز در دوران 

جنینی می باشد نه پس از بلوغ! | گزینۀ )A :)3 و B کربوهیدرات هستند نه پروتئین!
در مرحلۀ سوم این روش، با استفاده از آنزیم برش دهنده و لیگاز، ژن را درون ویروس جاسازی می کنند.481 13

گزینۀ )1(: بعضی ناقل ها مثل ناقل مورد استفاده در این روش ویروس است. ویروس یاخته نیست! | گزینۀ )2(: در این روش نیازی به خارج کردن نسخۀ 
معیوب ژن نیست. | گزینۀ )4(: این اتفاق در خارج از بدن بیمار رخ می دهد )نه درون بدن بیمار!(.

4 انتقال ویروس  3 جاسازی ژن در ناقل ژنی )ویروس( |  2 تغییر در ناقل ژنی )ویروس( |  1خروج لنفوسیت از فرد بیمار |  1 مراحل اولین ژن درمانی: 
6 تزریق یاخته های ژن درمانی شده به فرد بیمار  5 تغییر ژنوم لنفوسیت ها |  تغییر یافته به لنفوسیت | 

12 موارد )ب( و )د( صحیح هستند.491
FADH2 هس�تند. به قید همواره صورت س�ؤال دقت کنید! چون س�ؤال در مورد هم  حامل های الکترونی واکنش های سوخت وس�ازی، ش�امل NADPH ،NADH و 

پروکاریوت ها و هم یوکاریوت ها معنی می دهد.
ب درست است. هر س�ه نوع حامل الکترونی، از نوکلئوتید ساخته شده اند پس دارای عناصر کربن،  الف نادرس�ت اس�ت. باکتری اندامک ندارد! | 
ج نادرست است. دقت  هیدروژن، نیتروژن، اکس�یژن و فس�فر هس�تند در حالی که پوس�تک از جنس لیپید است و از کربن، هیدروژن و اکسیژن س�اخته شده است. | 
د درس�ت اس�ت. هر س�ه همواره فسفات دارند زیرا از جنس نوکلئوتید هستند. )گول P درون کنید که NADPH ، الکترون های خود را به چرخۀ کالوین می دهد. | 

NADPH را نخورید!(

آمیالز و پالس�مین هر دو نوعی آنزیم می باش�ند که در خارج از یاخته در لولۀ گوارش )برای تجزیۀ نشاس��ته( و در پالس�ما )لخته زدا( می باشند. از فصل 1 به خاطر 501 11
دارید که آنزیم ها وظیفۀ انجام فرایندهای سوخت وسازی را در بدن بر عهده دارند.

گزینۀ )2(: اینترفرون برخالف پالس�مین نقش آنزیمی ندارد و انرژی فعال س�ازی واکنشی را کاهش نمی دهد. | گزینۀ )3(: اینترفرون و آنزیم برش دهندۀ 
ژن، پروتئین هایی در سامانۀ دفاعی می باشند ولی آنزیم برش دهنده مخصوص سامانۀ دفاعی باکتری می باشد. | گزینۀ )4(: پالسمین در پالسما فعال است که جزء محیط 

داخلی بدن می باشد ولی آمیالزها در لولۀ گوارش به تجزیۀ نشاسته می پردازند که این فضا جزء محیط داخلی بدن نمی باشد.

محیط داخلی بدن عبارت است از خون، لنف و فضای بین یاخته ای.

C

B

C

A

B

B

B

C




