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آز 1  DNA اولیه سنگین تر باشند، بعد از 3 نسل همانندسازی DNA نسبت به نوکلئوتیدهای DNA اگر نوکلئوتیدهای به کار رفته برای رشته های جدید 

اولیۀ کدام لولۀ آزمایش سانتریفیوژ شده محصوالت DNA را به درستی نشان می دهد؟

  4    3    2  

سب�

سنگ�ن هن�مچه DNA

سنگ�ن DNA

  1

در مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب انسان سالم که در شکل مقابل نشان داده شده است، کدام اتفاق روی نمی دهد؟ 2
1  آغاز انتشار موج T در نوار قلب 

2  استراحت تمام قلب، حدود 0/4  ثانیه 
3  عدم ورود خون به سرخرگ آئورت و سرخرگ ششی 

4  ورود خون بزرگ سیاهرگ ها و سیاهرگ های ششی به دهلیزها

در ارتباط با چشم گاو کدام عبارت صحیح است؟ 3
1  جسم مژگانی شامل ماهیچه ها هستند که باعث تغییر قطر مردمک می شوند.

2  با انقباض ماهیچه های حلقوی عنبیه برخالف ماهیچه های شعاعی، گیرنده های نوری بیشتری تحریک می شوند.
3  فاصلۀ بین عصب بینایی تا روی قرنیه در سطح باالی چشم، بیشتر از سطح پایینی چشم است.
4  فاصلۀ بین عصب بینایی تا روی قرنیه در سطح باالی چشم، کمتر از سطح پایینی چشم است.

چند مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »در بدن انسان، هر بافت ماهیچه ای دارای ……… قطعًا ………« 4
ب( بخش های تیره و روشن - به صورت ارادی منقبض می شود.  الف( تنها یک هسته در هر یاخته خود - ماهیچه صاف است.  

د( بیش از یک هسته در هر یاخته خود - فقط انقباض غیرارادی دارد.  ج( یاخته هایی با هستۀ مرکزی - به رنگ قرمز دیده می شود.  
4  4 مورد 3  3 مورد   2  2 مورد   1  1 مورد 

5 » ……… ، C3 کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور نامناسب کامل می کند؟ »به طور معمول، در واکنش های ……… واکنش های تثبیت کربن گیاه 
1  تخمیر الکتیکی، برخالف - الکترون های NADH به ترکیبی سه کربنی منتقل می شود.

2  قندکافت، برخالف - مولکول های آدنوزین دی فسفات هم تولید و هم مصرف می شوند.
3  چرخۀ کربس، همانند - مولکول کربن دی اکسید به مصرف می رسد.

4  گلیکولیز، همانند - ترکیبی شش کربنی و دوفسفاته، به دو ترکیب سه کربنی تجزیه می شود.

کدام گزینه در ارتباط با تصاویر زیر، صحیح است؟ 6

(د)(ج)(ب)(الف)

1  )الف( همانند )ب( دارای الن و همانند )ج( دارای دیوارۀ نخستین ضخیم می باشد.
2  )د( برخالف )الف(، قابلیت تولید انرژی را دارد و همانند )ب( دارای دیوارۀ نخستین است.
3  )ب( برخالف )الف(، دارای دیوارۀ پسین است و همانند )الف( در استحکام گیاه نقش دارد.

4  )الف( برخالف )ج(، مانع رشد اندام ها می شود و همانند )ب( ممکن نیست سبزینه داشته باشد.

کدام گزینه در رابطه با بیماری فنیل کتونوری به درستی مطرح شده است؟  7
1  مثالی از بیماری های ژنتیکی قابل درمان کامل است. 

2  علت بروز آن،  اختالل در ژنی است که آنزیم تجزیه کننده نوعی آمینواسید را رمز می کند. 
3  تجمع آمینواسید فنیل آالنین در بدن، مستقیمًا باعث آسیب مغزی می شود. 

4  فرد مبتال به این بیماری در طول زندگی خود، اجازۀ دریافت کمترین میزان فنیل آالنین را نخواهد داشت.

در رابطه با بخشی از یاختۀ عصبی که بیشتر اطالعات الزم برای زندگی یاختۀ درون اندامک)های( آن قرار دارد، کدام عبارت صحیح است؟ 8
1  ممکن است در محل همایه، پیام عصبی را از پایانۀ آکسونی یاختۀ عصبی پیش سیناپسی دریافت کند.

2  بخش هدایت کنندۀ پیام به آن، دارای بخش)های( ویژه ای جهت خروج مولکول های ناقل عصبی است.
3  هدایت پیام عصبی بالفاصله بعد از خروج از آن، قطعًا به صورت جهشی ادامه می یابد.

4  بخش های متصل به آن، توانایی هدایت پیام به تمام بخش های یاختۀ عصبی را دارند.

جامع48آزمون

زمان پیشنهادی: 50تعداد سؤال: 50 



کدام گزینه کمی پس از نقطۀ وارسی متافازی چرخۀ یاخته ای در یک یاخته با قدرت تقسیم میتوز رخ می دهد؟ 29
2  آغاز تجزیه و قطعه قطعه شدن غشای اطراف کروموزوم ها 1  شروع قرارگیری کروموزوم ها در سطح استوایی یاخته 

4  اتصال لوله های ریزپروتئینی به سانترومر کروموزوم ها 3  تجزیۀ برخی پروتئین های موجود در ساختار کروموزوم 

در انسان سالم و بالغ،  هر اندامی که در تخریب یاخته های خونی قرمز آسیب دیده و مرده نقش دارد، قطعًا ……… 10
2  محل ذخیرۀ گلیکوژن و برخی ویتامین ها نیز می باشد.  1  در زیر دیافراگم و باالتر از آپاندیس قرار دارد.  

4  با ترشح نوعی هورمون در تنظیم ضربان قلب نقش دارد. 3  به عنوان منبعی برای آهن و فولیک اسید نیز محسوب می شود.  

 در رابطه با شکل روبه رو، می توان گفت ……… 11
1  همۀ RNAهای موجود در شکل مقابل، از یک نوع خاص هستند. 

2  بخشی که با عالمت سؤال نشان داده شده، دارای نوکلئوتیدهایی با قند ریبوز می باشد. 
3  جهت حرکت آنزیم های رنابسپاراز در شکل مقابل، از چپ به راست می باشد. 

4  مطابق شکل، هرگاه یک آنزیم به توالی پایان برسد، آنزیم دیگر رونویسی را شروع می کند.

در بدن یک مرد بالغ، وجه اشتراک یاخته های سرتولی با زام یاخته ثانویه ……… و وجه تفاوت یاخته های سرتولی با یاخته های بینابینی لوله های  12
زامه ساز ……… می باشد.

2  داشتن کروموزوم های جنسی - قابلیت بیگانه خواری باکتری ها 1  داشتن توانایی تشکیل تتراد - محل قرارگیری آن ها 
4  ساخت هورمون های جنسی - داشتن کروموزوم های همتا در هسته 3  توانایی تولید و ذخیرۀ انرژی زیستی - اندازۀ هستۀ موجود در یاخته 

چند مورد عبارت مقابل را به طور نادرست تکمیل می کند؟ »در بدن انسان، هر پیک شیمیایی دوربرد برخالف هر پیک شیمیایی کوتاه برد ………« 13
ب( از یاختۀ تولیدکننده در نهایت به جریان خون وارد می شود. الف( فاقد گیرندۀ اختصاصی در یاخته های عصبی مغز و نخاع است. 

د( در بروز پاسخ مناسب نسبت به محرک های درونی و بیرونی نقش دارد. ج( توسط یاخته های پوششی درون ریز در اندام ها ترشح می شود. 
4  4 مورد 3  3 مورد   2  2 مورد   1  1 مورد 

کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »در فناوری مهندسی پروتئین و بافت، ……… « 14
1  یاخته های بنیادی بالغ در هر اندام در صورت تمایز فقط به یاخته های بافتی همان اندام تبدیل می شوند.

2  یاخته های تودۀ داخلی بالستوال قادر به تشکیل همۀ بافت ها در بدن جنین هستند.
3  یاخته های بنیادی بالغ در بافت های مختلف مستقر هستند و در مغز استخوان مشاهده نمی شوند.

4  تغییرات در فرایند مهندسی پروتئین ها ممکن نیست سرعت واکنش ها را تغییر دهد.

کدام گزینه در رابطه با »تخلیۀ ادرار« نادرست است؟  15
1  هر ماهیچه ای که سبب حرکت ادرار از لگنچه به مثانه می شود، یاخته های دوکی شکل تک هسته ای دارد. 

2  هر ماهیچه ای که در محل اتصال مثانه به میزراه قرار دارد، یاخته های ماهیچه ای چندهسته ای دارد. 
3  کشیدگی بیش از حد دیوارۀ مثانه باعث فعال شدن سازوکار تخلیۀ ادرار می شود. 

4  در نوزادان تخلیۀ مثانه به صورت غیرارادی صورت می گیرد.

کدام گزینه در ارتباط با گرده های نارس همانند یاخته های درون دانۀ گردۀ رسیدۀ گیاه زیتون دیپلوئید، صحیح می باشد؟ 16
1  درون هستۀ یاخته های مولد آن ها، فام تن های )کروموزوم( همتا یافت نمی شود.

2  در پی نوعی تقسیم که در آن کاهش عدد کروموزومی رخ می دهد، ایجاد می شوند.
3  قادر به انجام نوعی تقسیم می باشند که در یاخته های پارانشیمی پیکر گیاه مشاهده می شود.

4  قادر به انجام لقاح با برخی یاخته های درون کیسۀ رویانی در تخمدان گیاه نیستند.

کدام گزینه در ارتباط با هر رنگیزه ای در یاخته های گیاهی درست است که در طول موج های بیشتر از 530 نانومتر قادر به جذب انرژی نور خورشید  17
می باشد، درست است؟ 

1  در طول موج های کمتر از 400 نانومتر نیز قادر به جذب حداکثری انرژی نور خورشید هستند. 
2  در محدودۀ طول موج 400 تا 500 نانومتر دارای حداکثر جذب نور خورشید هستند. 

3  در ساختار مرکز واکنش فتوسیستم های غشای تیالکوئیدها دیده می شوند. 
4  به رنگ های زرد، نارنجی و یا قرمز ممکن است دیده شوند.

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »در دستگاه گوارش انسان، ……… برخالف ……… پایین تر از ……… قرار دارد.« 18
2  بندارۀ انتهایی مری - لوزالمعده - محل آغاز گوارش مکانیکی مواد غذایی  1  ابتدای رودۀ بزرگ - اندام تولیدکنندۀ صفرا - دوازدهه  
4  بخش کیسه ای شکل لولۀ گوارش - بخش ابتدایی رودۀ باریک - کیسۀ صفرا 3  محل آغاز حرکات کرمی - محل گوارش نهایی کیموس - بندارۀ انتهایی مری 

 الیه ای از پوست انسان که در سطح آن رقابت برای کسب غذا وجود دارد ……… الیه ای از پوست که دارای رگ خونی است، دربرگیرندۀ نوعی  19
……… است.

1  همانند - مجرای هدایت کنندۀ نوعی ترکیب دارای نمک به خارج از بدن
2  برخالف - بافت با یاخته های دارای فضای بین یاخته ای اندک

3  برخالف - گیرنده با قابلیت دریافت اثر محرک و تبدیل آن به پیام حسی
4  همانند - بافت پیوندی با رشته های پروتئینی به هم تابیده شده

؟
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یک بیماری ………، هیچ گاه از ……… منتقل نمی شود. 20
2  وابسته به جنس - پدر به پسر 1  وابسته به جنس بارز - مادر به دختر 

4  مستقل از جنس بارز - مادر سالم به پسران 3  دارای اشکال در دنای حلقوی - یک والد به فرزندان  
سطحی از سطوح مختلف ساختاری پروتئین ها که ……… قطعًا ……… 21

1  پیوندهای هیدروژنی منشأ تشکیل آن ها می باشد - الگوهای پیوند هیدروژنی فقط به صورت مارپیچی و صفحه ای می باشد. 
2  در آن اجتماع چند زنجیرۀ پلی پپتیدی، یک پروتئین را می سازد - دارای زیرواحدهای یکسان در ساختار خود هستند. 

3  با ایجاد پیوندهای پپتیدی بین آمینواسیدها شکل می گیرد - نمایی سه بعدی از پروتئین ها ارائه می دهد. 
4  در اثر پیوندهای آب گریز به وجود می آید - تاخوردگی های بیشتر در ساختاری با الگوهای پیوند هیدروژنی رخ می دهد.

چند مورد، در رابطه با »یاخته های بافتی که بزرگ  ترین ذخیره انرژی در بدن هستند«، صحیح است؟  22
الف( برای حفظ هم ایستایی درون خود، فشار اسمزی سیتوپالسم را تنظیم می کنند. 

ب( واجد تعداد فراوان از مولکول هایی هستند که سه بخش طویل در ساختار خود دارند. 
ج( می توانند در اندام حاوی نوعی از بافت پیوندی واجد مادۀ زمینه ای شفاف، مشاهده شوند. 

د( هر پروتئینی در غشای آن ها که مواد را در خالف جهت شیب غلظت منتقل می کند، قطعًا ATP مصرف می کند.
4  4 مورد 3  3 مورد   2  2 مورد   1  1 مورد 

کدام مورد، فقط دربارۀ بسیاری از ماهیچه های اسکلتی بدن انسان درست است؟ 23
1  انرژی الزم برای انقباض آن ها، فقط از سوختن کرآتین فسفات به دست می آید.

2  هر یاختۀ ماهیچه ای آن ها، از به هم پیوستن چند یاخته در دوران جنینی ایجاد شده است.
3  تارهایی ویژه برای انجام حرکات استقامتی و تارهایی دیگر برای انجام انقباضات سریع دارند.

4  به دنبال اتصال نوعی ناقل عصبی به گیرندۀ درون تار، یک موج تحریکی در طول غشای آن ایجاد می شود.
در واکنش های مرتبط با زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه، ……… با ……… 24

1  پمپ پروتئینی غشایی - مصرف رایج ترین انرژی زیستی، یون های هیدروژن را به فضای بین دو غشای راکیزه منتقل می کند.

2  مجموعه ای پروتئینی دارای خاصیت آنزیمی - انتشار پروتون ها، به تولید ATP اکسایشی در بین دو غشای راکیزه می پردازد.

3  پمپ پروتئینی غشایی - صرف انرژی الکترون ها، یون های هیدروژن را به بخش خارجی از فضای درون راکیزه منتقل می کند.
4  مجموعه ای پروتئینی دارای خاصیت آنزیمی - تبدیل ADP به ATP، در پی آن یون های هیدروژن را به بخش داخلی راکیزه می آورد.

 کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ 25
»با توجه به شکل دانۀ ذرت دیپلوئید، مورد ……… ساختاری است که ………«

1  الف - در گروهی از گیاهان، می تواند بدون تقسیم سیتوپالسم ایجاد شود.
2  ب - مواد غذایی درون دانه را کاماًل جذب و آن را در خود ذخیره می کند.

3  ج - هر یک از یاخته های زندۀ آن، در هستۀ خود دو مجموعۀ فام تنی دارند.
4  د - یاخته های سازندۀ آن در زمان تشکیل شدن، اتصال مستقیمی با گیاه مادر ندارند.

کدام گزینه عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »در یک فرد سالم، در هنگام ثبت حجم ذخیرۀ دمی ……… حجم ذخیرۀ بازدمی، ………« 26
1  همانند - انقباض یاخته های ماهیچه ای مرتبط با دستگاه تنفس صورت می گیرد.  

2  همانند - تبادالت گازی بین حبابک ها و مویرگ های خونی در حال وقوع است. 
3  برخالف - ماهیچۀ میان بند به حالت مسطح درمی آید. 

4  برخالف - میزان فضای حفرۀ شکمی افزایش می یابد.
در نوعی از یادگیری میزان بروز یک رفتار در پاسخ به نوعی محرک کاهش پیدا می کند و یا پاسخی به محرک داده نمی شود. دربارۀ این نوع از  27

یادگیری، چند مورد قطعًا صحیح است؟
الف( این محرک تکراری سود یا زیانی برای جانور ندارد.

ب( باعث ایجاد سازگاری با تغییرات محیط به عنوان یکی از ویژگی های حیات می شود.
ج( قطعًا در بروز آن برهم کنش بین محتوای وراثتی جانور و عوامل محیطی نقش دارد.

د( با چشم پوشی از محرک های بی اهمیت، انرژی خود را برای انجام فعالیت های حیاتی حفظ کند.
4  4 مورد 3  3 مورد   2  2 مورد   1  1 مورد 

چند مورد فقط در رابطه با گروهی از انعکاس ها در انسان صحیح است؟ 28
ب( ممکن است توسط رشته های عصبی دستگاه عصبی خودمختار کنترل شوند. الف( به کمک همایه های درون نخاع، کنترل می شوند. 

د( بدون ایجاد پیام عصبی در یاخته های عصبِی حسی، آغاز می شوند. ج( به واسطۀ ناقل های عصبی ذخیره شده در ریزکیسه ها انجام می شود. 
4  4 مورد 3  3 مورد   2  2 مورد   1  1 مورد 

چند مورد، بیانگر ویژگی هر ماده ای است که توسط اندام های لوبیایی شکل در طرفین ستون مهره ها و پشت محوطۀ شکم به خون وارد می شود؟  29
ب( در حفظ و برقراری هومئوستازی بدن نقشی ندارد.  الف( سرعت واکنش های شیمیایی را افزایش می دهد.  

د( در نتیجۀ افزایش غلظت مواد حل شده در خوناب ترشح می شود.  ج( تنظیم آب بدن را تحت تنظیم عوامل مختلفی انجام می دهد.  
4  صفر مورد 3  3 مورد   2  2 مورد   1  1 مورد 
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از ازدواج زنی دارای گروه خونی A با مردی سالم، دختری با گروه خونی A و پسری با گروه خونی B متولد گردیده است. کدام عبارت، به طور حتم  430
دربارۀ پدر این خانواده به درستی بیان شده است؟ 

2  دارای کربوهیدرات A در غشای گویچه های قرمز خود می باشد.  1  دارای ژن نمود خالص برای صفت گروه خونی ABO می باشد.  
4  دارای رابطۀ بارز و نهفتگی میان هر دگره گروه خونی ABO می باشد. 3  دارای ژن آنزیم B بر روی یکی از دو کروموزوم شمارۀ 9 خود می باشد. 

در رابطه با یاخته هایی که به طور مستقیم دربرگیرندۀ کیسۀ رویانی یک تخمک تازه بارور شده در گیاه زیتون هستند، کدام گزینه قطعًا صحیح است؟ 31
2  این یاخته ها در نهایت به پوستۀ دانه تبدیل می شوند. 1  در شرایطی می تواند ساختارهایی با چهار کروماتید ایجاد کند. 

4  می تواند ژن های مشابهی با یاختۀ تخم اصلی داشته باشد. 3  محصول تقسیم میتوز یاختۀ تخم ضمیمه می باشد. 
گیاه توبره واش ………  32

2  همانند سس دارای ریشه است. 1  برخالف سس توانایی فتوسنتز دارد. 
4  تنها گیاهی است که از حشرات و الرو آن ها تغذیه می کند. 3  به جای فتوسنتز از برگ های خود برای شکار حشرات استفاده می کند. 

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 33
»در هر یاخته ای که در آن آنزیم برش دهنده در دفاع در مقابل عوامل بیگانه نقش دارد، ………«

1  در هر توالی نوکلئوتیدی، مقدار گوانین و سیتوزین برابر است.
2  رونویسی از ژن روبیسکو توسط رنابسپاراز پروکاریوتی صورت می گیرد.

3  در مرحلۀ پایان ترجمه، ساختارهایی دارای پیوند پپتیدی در پایان فرایند نقش دارند.
4  ژن سازندۀ رمزه و پادرمزه توسط دو نوع رنابسپاراز متفاوت شناسایی می شوند.

هر بخش از دستگاه تنفسی انسان که دارای نقش ……… می باشد، قطعًا ……… است.  34
2  انتقال مستقیم هوا به نایژک های انتهایی - فاقد غضروف  1  مبارزه با میکروب های بیماری زا - واجد مخاط مژک دار  

4  گرم کردن هوای ورودی - واجد پوست نازکی در تمام طول خود 3  به دام انداختن ناخالصی ها - فاقد یاخته هاِی استوانه ای مژک دار 

 با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ 35
»بخش شمارۀ ……… معادل بخشی از دستگاه تولیدمثلی در بدن انسان سالم و بالغ است که ………«

1  )3( - نوعی غدۀ درون ریز است و زامه متحرک تولید می کند.
2  )2( - درون حفرۀ شکمی قرار دارد و ساختاری مشابه بیضه دارد.

3  )1( - همواره محل لقاح طبیعی یاخته های جنسی مرد و زن می باشد.
4  )1( - ضخامت ماهیچه های صاف دیوارۀ آن در قسمت های مختلف متفاوت می باشد.

در فرایند ترجمه، زمانی که به طور هم زمان دو مولکول رنای ناقل در رناتن دیده می شود، قطعًا ……… 36
1  عوامل آزادکننده به جایگاه A وارد می شوند. 

2  در جایگاه A هیچ پیوند پپتیدی تشکیل نمی شود. 
3  در هر سه جایگاه رناتن رمزه های سه حرفی دیده می شود. 

4  در جایگاه های رناتن، پیوندهای کوواالنسی، فقط تشکیل می شوند.
برگ بعضی گیاهان بخش های غیرسبز، مثاًل سفید، زرد، قرمز یا بنفش دارد. دیده می شود که ……… نور در چنین گیاهانی، سبب ……… می شود. 37

2  افزایش - افزایش مساحت بخش های سبز 1  کاهش - تبدیل سبزدیسه به رنگ دیسه 
4  کاهش - افزایش مساحت بخش های سبز 3  افزایش - تبدیل سبزدیسه به رنگ دیسه 

در مرحله ای از تقسیم میوز نوعی یاختۀ دیپلوئید که ……… ، به طور قطع ………  38
1  کروموزوم های همتا از طول کنار هم قرار می گیرند - بین سانتریول ها دوک تقسیم تشکیل می گردد.

2  کروموزوم های مضاعف شده به طرفین یاخته می روند - رشته های دوک به دو طرف سانترومر هر کروموزوم متصل هستند.
3  رشته های دوک به طرفین سانترومر کروموزوم ها متصل می شوند - ساختارهای چهارتایی در یاخته مشاهده نمی شود.

4  کروموزوم ها در سطح استوایی یاخته ردیف می شوند - کروموزوم های سازندۀ هر تتراد بیشترین میزان فشردگی را دارند.

کدام گزینه ویژگی مشترک همۀ افراد مبتال به بیماری دیابت می باشد؟ 39
1  به علت عدم توانایی جذب گلوکز، با تجزیۀ چربی، محصوالت اسیدی تولید می شود.

2  در این افراد یاخته های درون ریز مربوط به جزایر النگرهانس لوزالمعده آسیب دیده اند.
3  میزان تولید مواد زائد نیتروژن دار در پی تجزیۀ پروتئین های یاخته افزایش می یابد.

4  میزان تحریک گیرنده های اسمزی و مرکز تشنگی موجود در هیپوتاالموس افزایش می یابد.
چند مورد، عبارت مقابل را نادرست تکمیل می نماید؟ »در جانوران، هر نوع ………« 40

الف( تبادل قطعه بین دو فام تن، جهش محسوب می گردد.
ب( تغییر فراوانی دگره ها در جهت سازگاری با محیط رخ می دهد.

ج( به هم خوردن تعادل ژنی جمعیت به غنی تر شدن خزانۀ ژنی کمک می کند.
د( آرایش فام تن ها در متافاز 2 به تنوع کامه های ایجاد شده کمک می نماید.

4  4 مورد 3  3 مورد   2  2 مورد   1  1 مورد 
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 شکل مقابل نمی تواند مربوط به ……… در ……… باشد. 41
1  تقسیم گردۀ نارس - نوعی گیاه نهاندانه 

2  تقسیم یاختۀ بافت خورش - تخمک نوعی گیاه گل دار 
3  رشد یاختۀ رویشی - لولۀ گردۀ نوعی گیاه گل دار 
4  تقسیم یاختۀ دیپلوئید - کیسۀ گردۀ گیاه نهاندانه

تعریق ……… تعرق ………  42
1  همانند - با خروج آب به صورت بخار از گیاه همراه است.

2  همانند - از منافذ باز روزنه ها صورت می پذیرد.
3  برخالف - به کمک ویژگی های هم چسبی و دگرچسبی مولکول های آب رخ می دهد.

4  برخالف - در هوای بسیار مرطوب رخ نمی دهد.

کدام گزینه به درستی بیان نشده است؟ 43
1  در گونه ای از جیرجیرک ها که انتخاب جفت توسط جنس نر صورت می گیرد، لقاح داخلی در بدن جنس نر اتفاق می افتد.

2  رفتار زادآوری در طاووس نر، به صورت جلب توجه جفت و در طاووس ماده به صورت انتخاب جفت است.
3  رقابت بر سر انتخاب شدن توسط جفت، در نظام های چندهمسری مورد انتظار است.

4  در نظام تک همسری جانور نر و ماده به یک اندازه در انتخاب جفت سهم دارند.

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »در جانوران، اسکلت درونی ……… اسکلت بیرونی ………« 44
1  برخالف - در محافظت از طناب عصبی پشتی نقش دارد.

2  برخالف - همواره دارای استخوان هایی مشابه با استخوان های انسان است.
3  همانند - دارای ساختار اسکلتی مشابهی با اسکلت آب ایستایی است.

4  همانند - فقط در جانورانی یافت می شود که به وسیلۀ مویرگ ها به تبادل مواد می پردازند.

چند مورد دربارۀ »هر اندام دستگاه گوارش که خون خود را از طریق سیاهرگی به کبد می فرستد«، صحیح است؟  45
ب( در ساختن انواعی از مولکول های زیستی نقش دارد.  الف( در گوارش نهایی کیموس نقش دارد.  

د( ترشحات آن توسط شبکه های یاخته های عصبی، تنظیم می شود.  ج( مستقیمًا سبب ورود مواد مغذی به محیط داخلی بدن می شود.  
4  4 مورد 3  3 مورد   2  2 مورد   1  1 مورد 

در رابطه با یاخته هایی که به طور مستقیم بالفاصله از تقسیم لنفوسیت های B تولید می شوند، چند مورد صحیح است؟ 46
الف( گروهی از این یاخته ها، توانایی تولید یک نوع مولکول پادتن را دارند.

ب( همۀ این یاخته ها، دارای هستۀ گرد در قسمت مرکزی خود هستند.

ج( همۀ این یاخته ها، دارای گیرنده هایی برای اتصال به آنتی ژن هستند.
د( گروهی از این یاخته ها، اندازۀ بزرگ تری نسبت به لنفوسیت B اولیه دارند.

4  4 مورد 3  3 مورد   2  2 مورد   1  1 مورد 

در اثر آمیزش گیاه گل مغربی دیپلوئید و تتراپلوئید، ……… 47
2  تخم حاصل در هر مجموعۀ فام تنی خود 7 فام تن دارد. 1  دانۀ به وجود آمده نمی تواند حاوی یاختۀ تتراپلوئید باشد. 

4  زاده های نسل دوم توانایی تکثیر اطالعات ژنتیک موجود در دنای خود را دارند. n2 تولید کند.  3  گیاه حاصل می تواند با تقسیم میوز، گردۀ نارس 

 خانواده ای شش نفره که والدین سالم و چهار فرزند دارد )دوتا دختر و دوتا پسر(، با فرض اینکه پسران سالم و بیمار به دنیا آمده اند ولی دختران  48
اولی فاقد و دومی واجد الل بیماری به دنیا آمده است، چند عبارت در مورد این صفت صحیح می باشد؟

ب( نصف افراد این خانواده، دارای الل بیماری هستند.  الف( همۀ دختران ژنوتیپ مادر، فنوتیپ پدر را دارند.  
د( هر پسر دارای ژن نمود مادر، از نظر بیماری سالم است.  ج( در این خانواده فقط یک فرد خالص و دو فرد ناخالص وجود دارد. 

4  4 مورد 3  3 مورد   2  2 مورد   1  1 مورد 

در ارتباط با چشم انسان سالم و بالغ، کدام عبارت درست است؟ 49
1  هر الیۀ رنگدانه دار و پر از مویرگ های خونی با مایع شفاف درون جلوی چشم در تماس است.

2  عدسی می تواند به کمک حلقه ای بین مشیمیه و عنبیه موجب تشکیل تصویر روی شبکیه شود.
3  برای ایجاد پیام عصبی در گیرنده های نوری نیاز است مادۀ حساس به نور به کمک ویتامین A تجزیه شود.

4  ماهیچه های جسم مژگانی درون بخش رنگین چشم، به کمک تارهای آویزی در فرایند تطابق نقش دارند.

چند مورد، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  50
»در بدن انسان بالغ، به دنبال افزایش بیش از حد هورمون های یددار آزاد شده از ناحیه گردن، ……… افزایش خواهد یافت.«

ب( تولید و مصرف محصول نهایی گلیکولیز در هر یاخته بدن الف( تولید استیل کوآنزیم A در گویچه های حاوی هموگلوبین 
د( میزان الکترون گیری پیرووات در غالف اطراف ماهیچه دو سر بازو ج( فعالیت آنزیم ترکیب کننده دو محصول اصلی تنفس هوازی 

4  4 مورد 3  1 مورد  2  2 مورد  1  3 مورد 
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اگر رش�ته های DNA اولیه را که س�بک هس�تند به صورت AA نش�ان دهیم و رشته های جدید را که نسبت به DNA اولیه س�نگین ترند به صورت BB نشان 11 12
دهیم، بعد از 3 نسل همانندسازی 8 مولکول DNA به وجود می آید که دوتای آن ها نیمه سنگین اند )AB( و بقیه سنگین )BB( هستند؛ لذا پس از گریزانه این مولکول ها، 
2 مولکول نیمه سنگین AB در وسط لولۀ آزمایش قرار می گیرند در حالی که رشته های سنگین )BB( در پایین لولۀ آزمایش قرار می گیرند. )الزم به ذکر است که به دلیل 

تعداد نمونه های دارای چگالی سنگین که بیشتر هستند، نوار پایین تر، ضخیم تر از نوار وسط لوله می باشد.(
شکل، مربوط به اسرتاحت عمویم قلب انسان است. 21 11

موج T، اندکی پیش از پایان انقباض بطن ها و بازگشت آن ها به حالت استراحت ثبت می شود. 
در این مرحله تمام حفرات قلب در حالت استراحت قرار دارند و خونی از قلب خارج نمی شود. همچنین ورود خون به دهلیزها، مانند هر زمان دیگری صورت می گیرد.

سطحی از چشم که در آن فاصله عصب تا روی قرنیه بیشتر است باالی چشم و سطح دیگر پایین چشم است )درستی گزینۀ )3( و نادرستی گزینۀ )4((.31 13
گزینۀ )1(: نادرست است. جسم مژگانی، شامل ماهیچه ها و تارهای آویزی است که عدسی را احاطه کرده اند ولی عنبیه باعث تغییر قطر مردمک می شود. | 
گزینۀ )2(: نادرست است. انقباض ماهیچه های حلقوی عنبیه برخالف ماهیچه های شعاعی باعث کم شدن قطر مردمک و نور ورودی به چشم و تحریک کمتر گیرنده های 

نوری می شود.
فقط مورد )الف( صحیح است. 41 11

ب برای ماهیچه قلبی نادرست است.  الف اگر بافت ماهیچه ای دارای یاخته هایی باش�د که همگی تک هس�ته ای اند آن ماهیچه از نوع صاف است. | 
د برای ماهیچۀ اس�کلتی صدق نمی کند چون  ج برای ماهیچه صاف صادق نیس�ت چراکه هس�تۀ آن در مرکز هر یاخته واقع اس�ت اما بافت آن قرمز نیس�ت. |   |

یاخته های آن همگی چندهسته ای بوده و خیلی از اوقات به ارادۀ ما عمل می کنند.
CO2 را مصرف می کند )برخالف چرخۀ کربس(.51 ، همان واکنش های چرخۀ کالوین است که  C3 واکنش های تثبیت کربن در گیاهان  13

گزینۀ )1(: در تخمیر الکتیکی، الکترون های NADH به ترکیباتی س�ه کربنی )پیرووات( منتقل می ش�وند. دقت کنید که در چرخۀ کالوین، الکترون های 
NADPH )ن�ه NADH( ب�ه ترکیبات س�ه کربنی منتق�ل می ش�وند. | گزینۀ )3(: در واکنش های چرخۀ کربس، مولکول کربن دی اکس�ید تنها تولید می ش�ود و مصرف 
نمی شود. | گزینۀ )2(: در واکنش های قندکافت، مولکول های آدنوزین دی فسفات هم تولید و هم مصرف می شوند. اما در واکنش های چرخۀ کالوین، مولکول های آدنوزین 
دی فس�فات فقط تولید می ش�وند. | گزینۀ )4(: در واکنش های گلیکولیز، گلوکز که ترکیبی ش�ش کربنی اس�ت، ابتدا دو فسفاته شده و سپس به دو ترکیب سه کربنی تجزیه 

می شود. در چرخۀ کالوین نیز، ترکیبی شش کربنی و ناپایدار تولید می شود که به دو اسید سه کربنی تجزیه می شود.
شکل های )الف( تا )د( به ترتیب نشان دهندۀ یاختۀ کالنشیمی، اسکلرئید، یاختۀ پارانشیمی و یاخته های نگهبان روزنه می باشند. یاخته های بافت اسکلرانشیمی 61 13

دیوارۀ پسین چوبی شده دارند و همانند کالنشیم در استحکام گیاه نقش دارند.
علت بروز PKU، اختالل در ژنی اس�ت که آنزیم تجزیه کنندۀ فنیل آالنین را رمز می کند. تجمع این آمینواس�ید در بدن فرد رخ داده که منجر به تولید ترکیبات 71 12

خطرناک و در نهایت منجر به آسیب مغزی می شود. 
گزینۀ )1(: در بیم�اری PKU می ت�وان ب�ا تغیی�ر عوامل محیطی و حذف فنیل آالنین از رژیم غذایی، از بروز اث�ر ژن معیوب جلوگیری کرد و به این ترتیب 
بیماری را مهار )نه درمان( نمود. | گزینۀ )3(: دقت کنید تجمع ترکیبات خطرناک ناش�ی از تجمع آمینواس�ید در بدن باعث آس�یب مغزی می ش�ود؛ نه خود آمینواسید به 

 صورت مستقیم!! | گزینۀ )4(: طبق جملۀ کتاب رژیم غذایی فرد در سنین باالتر باید فاقد )یا کم( فنیل آالنین باشد.
جمس یاخته ای بخشی از یاختۀ عصبی است که به دلیل داشتن هسته، بیشتر اطالعات زندگی یاخته )دنا( را در خود ذخیره کرده است. مطابق متن و شکل کتاب 81 11

درسی، ممکن است یک یاختۀ عصبی پیش همایه ای، پیام خود را به جسم یاخته ای یاختۀ عصبی دیگر منتقل کند. 
گزینۀ )2(: دارینه بخشی از یاختۀ عصبی است که هدایت کنندۀ پیام عصبی به جسم یاخته ای است. خروج مولکول های ناقل عصبی تنها از پایانۀ آسه اتفاق 
 می افتد. | گزینۀ )3(: دقت کنید بالفاصله بعد از جسم یاخته ای، در محل اتصال آسه به جسم یاخته ای، ممکن نیست غالف میلین مشاهده شود و هدایت جهشی نیست. |

گزینۀ )4(: دارینه و آسه بخش هایی هستند که به جسم یاخته ای متصلند. دارینه فقط توانایی هدایت پیام به جسم یاخته ای را دارد.
نقطۀ وارسی متافازی برای اطمینان از این موضوع است که فام تن ها به صورت دقیق به رشته های دوک متصل و در وسط یاخته آرایش یافته اند. پس نقطۀ وارسی 91 13

متافازی در انهتای مرحلۂ متافاز قرار دارد. کمی پس از نقطۀ وارسی متافازی و در مرحلۀ آانفاز، پروتئین های اتصالی در محل سانترومر کروموزوم ها تجزیه می شوند.
گزینۀ )1(: مربوط به ابتدای متافاز است. | گزینۀ )2(: مربوط به پروفاز است. | گزینۀ )4(: مربوط به پرومتافاز است.

تخریب یاخته های خونی )گویچه های قرمز( آس�یب دیده و مرده در کبد و طحال صورت می گیرد. هر دو اندام، در زیر دیافراگم و باالتر از آپاندیس قرار دارند. 101 11
کبد، توانایی تولید گلیکوژن را دارد و همچنین با توجه به اینکه جگر گوسفند، منبعی برای آهن و فولیک اسید است، می توان گفت به ذخیرۀ این مواد هم می پردازد. تأثیر 

هورمونی بر ضربان قلب، توسط غدد فوق کلیه صورت می گیرد.
مطابق شکل واضح است که رشته های رنای سمت چپ کوتاه تر از سمت راست است، پس جهت رونویسی از چپ به راست است. 111 13

گزینۀ )1(: دقت کنید در ش�کل دو ژن مختلف در حال رونویس�ی اس�ت، پس ممکن اس�ت از یکی رنای پیک و از دیگری مثاًل رنای ناقل تولید ش�ود. | 
گزینۀ )2(: بخشی که با عالمت سؤال نشان داده شده است، توالی های بین ژنی هستند که از جنس دنا )با قند دئوکسی ریبوز( هستند. | گزینۀ )4(: دقت کنید در این نوع 

رونویسی، قبل از اینکه یک آنزیم به توالی پایان برسد، آنزیم دیگر رونویسی را شروع می کند )به همین دلیل است که رشته های متعدد ایجاد شده است(.
وجه شباهت یاخته های سرتولی و زام یاخته ثانویه، توانایی تولید و ذخیرۀ انرژی زیستی است زیرا هر دو یاخته زنده هستند و تنفس یاخته ای دارند. همچنین طبق 121 13

شکل کتاب درسی، اندازۀ هستۀ این یاخته ها با هم متفاوت است. 
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گزینۀ )1(: دق�ت کنی�د هیچ یک از این یاخته ها، توانایی تش�کیل تتراد ندارند. به این ش�یوۀ بیان در کنکور 98 نیز اش�اره ش�ده بود. دق�ت کنید ایراد این 2
گزینه، وجود کلمۀ »داش�تن« اس�ت و منی توانیم بگوییم که این دو در نداش�تن مشترک هس�تند. | گزینۀ )2(: دقت کنید زام یاخته ثانویه فقط یک کروموزوم جنیس دارد نه 

کروموزوم های جنسی! | گزینۀ )4(: دقت کنید یاخته های سرتولی و زام یاخته ثانویه هورمون جنسی تولید نمی کنند.
هر چهار مورد عبارت را به نادرستی تکمیل می کند.131 14

الف دقت کنید گروهی از پیک های شیمیایی دوربرد مانند هورمون های تیروئیدی، می توانند روی یاخته های عصبی موجود در مغز و نخاع تأثیرگذار باشند. |
ب دق�ت کنی�د گروهی از پیک های ش�یمیایی کوتاه برد مانند پیک های ش�یمیایی ش�رکت کننده در فرایند الته�اب، برای عملکرد خود به جریان خون وارد می ش�وند. |
د طبق متن کتاب درسی دستگاه درون ریز بدن  ج توجه کنید ممکن است هورمون ها مثاًل توسط یاخته های ترشحی عصبی موجود در هیپوتاالموس تولید شوند. | 
انسان به همراه دستگاه عصبی، فعالیت های بدن را تنظیم می کنند و نسبت به محرک های درونی و بیرونی پاسخ می دهند. در نتیجه می توان گفت مثاًل مولکول های ناقل 

عصبی نیز در پاسخ به محرک های درونی و بیرونی نقش مهمی دارند.
14112

گزینۀ )1(: طب�ق متن کتاب درس�ی، یاخته های بنیادی کب�د در صورت تمایز می توانند به یاخته های مجرای صفراوی تبدیل ش�وند که یاخته های مجرای 
صفراوی جزء یاخته های کبدی به ش�مار نمی آیند. | گزینۀ )2(: یاخته های بنیادی جنینی، همان یاخته های تودۀ داخلی بالس�توال هس�تند و یاخته های بنیادی جنینی قادر 
به تش�کیل همۀ بافت های بدن هس�تند. | گزینۀ )3(: طبق متن کتاب درس�ی یاخته های بنیادی بالغ در مغز اس�تخوان وجود دارند. | گزینۀ )4(: طبق متن کتاب درس�ی 

اصالحات مفید در مهندسی پروتئین حداکثر سرعت واکنش را می توانند تغییر دهند.
در مح�ل اتص�ال مثان�ه به می�زراه، بنداره ای قرار دارد که به هنگام ورود ادرار باز می ش�ود. این بنداره، که بندارۀ داخلی میزراه ن�ام دارد، از نوع ماهیچۀ صاف و 151 12

غیرارادی و تک هسته ای است. در مورد گزینۀ )1(، باید بدانید که انتقال ادرار از کلیه به مثانه، توسط میزنای صورت می گیرد که با انقباض ماهیچه های صاف آن و ایجاد 
حرکات کرمی همراه است. سایر گزینه ها را هم که چشم بسته باید تشخیص دهید.

دانۀ گردۀ رس�یده دارای دو یاختۀ رویش�ی و زایش�ی می باشد و گردۀ نارس شامل یک یاخته می باشد. هیچ کدام از یاخته های دانۀ گردۀ رسیده و نارس نمی توانند 161 14
لقاح انجام دهند.

گزینۀ )1(: یاختۀ تش�کیل دهندۀ گردۀ نارس نوعی یاختۀ دوالد در کیس�ۀ گرده می باش�د. یاخته های دوالد دارای فام تن های همتا می باش�ند. | گزینۀ )2(: 
گردۀ نارس با تقس�یم کاس�تمان ایجاد می ش�ود و دانۀ گردۀ رسیده با تقسیم رشمتان. در تقس�یم کاستمان کاهش عدد فام تنی مشاهده می شود. | گزینۀ )3(: یاختۀ رویشی 
درون دانۀ گردۀ رس�یده تقس�یم نمی ش�ود. یاختۀ زایش�ی دانۀ گردۀ رس�یده و یاختۀ درون دانۀ گردۀ نارس توانایی تقسیم رشتمان را دارند. تقس�یم رشتمان در یاخته های 

پارانشیمی پیکر گیاه نیز مشاهده می شود.
منظور صورت س�ؤال رنگیزه های س�بزینه اس�ت که در طول موج های باالتر از 530 نانومتر برخالف کاروتنوئیدها قادر به جذب انرژی نور خورشید هستند. این 171 12

رنگیزه ها در محدودۀ 400 تا 500 نانومتر دارای حداکثر جذب نوری هستند. 
گزینۀ )1(: توضیح این گزینه با توجه به شکل کتاب درسی زیست شناسی 3 نادرست است. | گزینۀ )3(: در ساختار مرکز واکنش فتوسیستم ها فقط سبزینه 

a دیده می شود ولی سبزینه b نه! | گزینۀ )4(: توضیح این گزینه مربوط به کاروتنوئیدها است.
ابتدای رودۀ بزرگ، پایین تر از دوازدهه و کبد )اندام تولیدکنندۀ صفرا( باالتر از دوازدهه قرار دارد. 181 11

گزینۀ )2(: بندارۀ انتهایی مری و لوزالمعده )هر دو( پایین تر از دهان )محل آغاز گوارش ماکنیکی مواد غذایی( قرار دارند. | گزینۀ )3(: رودۀ باریک )محل 
گ��وارش نهای��ی کیم��وس( پایین تر از بندارۀ انتهایی م�ری و حلق )محل آغاز حراکت کرمی( باالت�ر از آن قرار دارد. | گزینۀ )4(: معده بخش کیسه ای ش�کل لولۀ گوارش 

می باشد، بخش ابتدایی رودۀ باریک دوازدهه نام دارد. نمی توان گفت معده پایین تر از کیسۀ صفرا قرار دارد.
رقابت میکروب های سطح پوست برای کسب غذا در سطح الیۀ اپیدرم است، الیۀ دارای رگ خونی در پوست، هم درم است. طبق شکل کتاب درسی، در اپیدرم 191 11

رگ خونی مش�اهده نمی ش�ود. در ترکیبات س�ازندۀ عرق، نمک وجود دارد که از طریق مجرای غدد برون ریز به س�طح پوست هدایت می گردد و طبق شکل کتاب درسی، 
مجاری این غدد برون ریز هم در درم و هم در اپیدرم مشاهده می شود.

گزینۀ )2(: اپیدرم دارای بافت پوشش�ی سنگ فرش�ی اس�ت. درم نیز دربر گیرندۀ رگ های خونی اس�ت که این رگ ها در س�طح درونی خود دارای بافت 
پوشش�ی می باش�ند. | گزینۀ )3(: در الیۀ درم نیز گیرنده های حس�ی وجود دارند. | گزینۀ )4(: رش�ته های پروتئینی بافت پیوندی رشته ای )الکژن و کشسان( فقط در الیۀ 

درم مشاهده می شوند که به هم تابیده اند و سد محکمی را تولید کرده اند.

a بوده و ژن 201 aX X در بیماری های بارز، اگر والدی س�الم باش�د، یعنی ژن آن بیماری را اصاًل نداش�ته اس�ت، پس مثاًل اگر مادری س�الم باشد به  صورت aa یا  14
بیماری ندارد که به پسر یا دختر خود بدهد. 

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. در بیماری ه�ای بارز، اگر مادر، ژن بیماری را داش�ته باش�د به هر فرزند خ�ود می تواند آن را منتقل کن�د و آن را بیمار کند. | 
گزینۀ )2(: نادرست است. بیماری های وابسته به Y نیز وابسته به جنس هستند که فقط از پدر به پسران می رسد. | گزینۀ )3(: نادرست است. در مورد بیماری های مربوط 

به ژن های راکیزه، همواره از تخمک مادر به هر فرزند می رسد.
س�اختار س�وم، س�اختار سه بعدی پروتئین هاست که در آن با تاخوردگی بیش�تر صفحات و مارپیچ های ساختار دوم به ش�کل های مختلف درمی آیند. تشکیل این 211 14

ساختار در اثر پیوندهای آب گریز است. تثبیت ساختار سوم با تشکیل پیوندهای دیگری مانند هیدروژنی، اشتراکی و یونی است. 
گزینۀ )1(: س�اختارهای مارپیچ�ی و صفح�ه ای، تنه�ا دو نمون�ه مع�روف هس�تند. | گزینۀ )2(: مث�اًل ب�رای هموگلوبی�ن صحی�ح نیس��ت. | گزینۀ )3(: 
ساختار اول با ایجاد پیوندهای پپتیدی بین آمینواسیدها شکل می گیرد، اما ساختار سوم نشانگر نمایی سه بعدی است. دقت کنید که ساختار سه بعدی پروتئین  به ساختار 

اول بستگی دارد ولی ساختار اول، سه بعدی نمی باشد.
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موارد )الف(، )ب( و )ج( صحیح اند. ابفت چریب، بزرگ ترین ذخیرۀ انرژی در بدن است. 221 13
الف همۀ جانداران ویژگی هم ایس�تایی را دارند. محیط جانداران همواره در حال تغییر اس�ت؛ اما جاندار می تواند وضع درونی پیکر خود را در حد ثابتی 

نگه دارد. یکی از اعمالی که یاخته ها در جهت حفظ هم ایستایی انجام می دهند، تنظیم فشار اسمزی می باشد. 
ب درون این یاخته ها مقدار زیادی چربی )تری لگیسرید( وجود دارد. هر تری گلیسرید دارای سه اسید چرب طویل در ساختار خود می باشد. 

ج یاخته های چربی، می توانند در اندام حاوی بافت پیوندی سست مشاهده شوند.
د فراین�دی ک�ه در آن، یاخت�ه، مواد را برخالف ش�یب غلظت منتقل می کن�د، انتقال فّعال نام دارد. در ای�ن فرایند، مولکول های پروتئین با مص�رف انرژی، ماده ای را 

برخالف شیب غلظت منتقل می کنند. این انرژی میتواند )نه قطعاً( از مولکول ATP به دست آید. ATP شکل رایج انرژی در یاخته است.
در صورت س�ؤال گفته ش�ده کدام ویژگی فقط دربارۀ بس��یاری از ماهیچه های اس�کلتی درست است. بس�یاری از ماهیچه های بدن هر دو نوع یاخته را دارند. تار 231 13

ماهیچه ای نوع کند، برای حرکات استقامتی مانند شنا کردن ویژه شده است. تارهای ماهیچه ای تند سریع منقبض می شوند. این تارها مسئول انجام انقباضات سریع مثل 
دوی سرعت و بلند کردن وزنه اند.

گزینۀ )1(: دقت کنید ماهیچه های اس�کلتی بدن انس�ان، از گلوکز نیز برای تولید انرژی الزم برای انقباض اس�تفاده می کنند. | گزینۀ )2(: این مورد برای 
همۀ ماهیچه های اسکلتی به صورت استوانه ای با چندین هسته دیده می شوند. در واقع هر یاخته از به هم پیوستن چند یاخته در دورۀ جنین ایجاد می شود و به همین دلیل 
علت چند هسته دارد. | گزینۀ )4(: با رسیدن پیام از مراکز عصبی، تحریک از طریق همایۀ ویژه ای از یاختۀ عصبی به یاختۀ ماهیچه ای می رسد و ناقل عصبی از پایانۀ یاختۀ 

عصبی آزاد می شود. با اتصال این ناقلین به گیرنده های خود در سطح یاختۂ ماهیچه ای، یک موج تحریکی در طول غشای یاخته ایجاد می شود.
تراکم یون های هیدروژن در بخش خارجی از فضای درون راکیزه یعنی در فضای بین دو غشای میتوکندری بسیار زیاد است. بنابراین پمپ غشایی با انتقال فعال، 241 13

یون های هیدروژن را به فضای بین دو غشای میتوکندری می راند و به انرژی نیاز دارد. برای انتقال فعال از انرژی زیستی رایج یا همان ATP استفاده نمی کند بلکه از انرژی 
الکرتون ها استفاده می کند. 

گزینه های )2( و )4(: مجموعه آنزیمی ATPساز، ADP را در سطح دروین راکیزه به ATP اکسایشی تبدیل می کند ولی جزء زنجیرۀ انتقال الکترون نیست. از طرفی 
فعالیت ATPسازی آن در پی انتشار پروتون صورت می گیرد )نه برعکس!(. | در مورد گزینۀ )1( دقت کنید که پمپ غشایی با مصرف انرژی الکترون )نه ATP( این کار را انجام می دهد.

مورد )ب( لپه است و لپۀ ذرت مواد غذایی درون دانه )آندوسپرم( را در خود ذخیره نمی کند.251 12
گزینۀ )1(: مورد )الف( درون دانه است که در بعضی گیاهان، بدون تقسیم سیتوپالسم می تواند ایجاد شود )مانند شیر نارگیل(. | گزینۀ )3(: مورد )ج( ساقۀ 
رویانی است که با توجه به عدد کروموزومی ذرت، هر یک از یاخته های آن در هستۀ خود دو مجموعۀ فام تنی دارد. | گزینۀ )4(: مورد )د( ریشۀ رویانی است و هیچ یک از 

اجزای رویان در زمان تشکیل به طور مستقیم به گیاه مادر متصل نیست و این اتصال به واسطۀ بخش ایجاد شده توسط یاختۀ بزرگ تر حاصل میتوز تخم ایجاد می شود.
در هنگام ثبت حجم ذخیرۀ دمی به علت انجام فرایند دم، ماهیچۀ میان بند )دیافراگم(، به حالت مسطح درمی آید )افزایش حجم قفسۀ سینه و اکهش فضای حفرۀ شکمی(.261 14
در رفتار خوگیری، پاسخ به محرک تکراری که سود و زیانی برای فرد ندارد، کاهش پیدا می کند و یا پاسخی بروز نمی کند. از طرفی دقت کنید در یادگیری شرطی 271 12

شدن فعال نیز در پی تنبیه میزان بروز یک رفتار کاهش پیدا می کند.
ب درست است. یادگیری ها همگی برای بقا الزم هستند و باعث سازگاری جانور  الف نادرست است. در شرطی شدن فعال برای جاندار زیان دارد. | 
ج درس�ت است. چون رفتارهای  با تغییرات محیط می ش�وند. از طرفی در زیست شناس�ی دهم نیز خوانده ایم که س�ازگاری با محیط یکی از ویژگی های حیات اس�ت. | 
صورت س�ؤال از نوع یادگیری هس�تند و از طرفی در همۀ انواع یادگیری کس�ب تجربه الزم اس�ت، در نتیجه برهم کنش بین محیط و ژن های جاندار را مشاهده می کنیم. | 

د نادرست است. در شرطی شدن فعال، محرک بی اهمیت نیست، بلکه تنبیه است. تنها در خوگیری چشم پوشی از محرک های بی اهمیت دیده می شود.
موارد )الف(، )ب( صحیح اند. )به قید در صورت سؤال دقت کنید.(281 12

ب درست است. گروهی از انعکاس ها توسط اعصاب خودمختار کنترل می شود. |  الف درست است. نخاع مرکز برخی از انعکاس های بدن است. | 
د نادرس�ت است. برای آغاز هر فرایند انعکاسی ایجاد  ج نادرس�ت اس�ت. دقت کنید این مورد برای همۂ انواع انعکاس ها صحیح اس�ت نه فقط گروهی از آن ها! | 

پیام عصبی در یاختۀ عصبی حسی )تحریک( الزامی است.
همۀ موارد نادرست اند. موارد ذکر شده، برای ترکیباتی مانند کربن دی اکسید و هورمون اریتروپویتین صادق نیستند.291 14
301 AB و یا BO به دنیا آمده اس�ت، پس پدر یا B و پس�ری با گروه خونی A می باش�د حاال که دختری با گروه خونی AO و یا AA دارد، یا A وقتی زن گروه خونی 13

بوده است. در هر دو حالت ژن یا الل اضافه کردن کربوهیدرات B را دارد.
مطاب�ق ش�کل کت�اب درس�ی واضح اس�ت ک�ه گروه�ی از یاخته های بافت خ�ورش که تقس�یم میوز انج�ام نمی دهن�د، اطراف کیس�ۀ رویان�ی را احاط�ه کرده اند.311 14

این یاخته ها دارای محتوای ژنتیکی مشابهی با یاخته ای هستند که تقسیم میوز انجام می دهد؛ پس می توان گفت برخی ژن های این یاخته ها با یاخته تخم اصلی گیاه یکسان است.
گزینۀ )1(: این یاخته های بافت خورش تقس�یم میوز ندارند و در اطراف کیس�ۀ رویانی قرار گرفته اند )چون در هر بافت خورش تنها یک یاخته میوز می کند 
و وقتی کیسه رویانی تشکیل شده یعنی قبالً یک یاخته میوز کرده است و یاخته دیگری این تقسیم را انجام نمی دهد(. | گزینۀ )2(: دقت کنید پوستۀ تخمک به پوستۀ دانه 

تبدیل می شود، نه یاخته های بافت خورش! | گزینۀ )3(: این مورد برای آندوسپرم صحیح است.
توبره واش، یکی از گیاهان گوشت خوار و در عین حال فتوسنتزکننده است، در حالی که سس انگل است و فتوسنتز نمی کند و ریشه هم ندارد.321 11
آنزیم های برش دهنده در باکتری ها س�اخته می ش�وند که در آن ها، مرحلۀ آخر ترجمه با ورود عوامل آزادکننده )دارای ساختارهای پروتئینی(، زیرواحدهای رناتن 331 13

جدا می شوند و رنای پیک آزاد می شود و در نتیجه ترجمه پایان می یابد.
گزینۀ )1(: در نوکلئیک اسیدها، در مولکول های دنا مقدار سیتوزین و گوانین برابر است )به دلیل رابطۀ مکملی بازها( ولی در مولکول های رنا )RNA( که 
 تک رش�ته ای هس�تند، این عبارت لزومًا صحیح نمی باش�د. | گزینۀ )2(: ساخته شدن روبیسکو و رونویس�ی از ژن آن، فقط در باکتری های فتوسنتزکننده صورت می گیرد. | 

گزینۀ )4(: در پیش هس�ته ای ها )پروکاریوت ه�ا(، رم�زه در رن�ای پیک )mRNA( و پادرمزه در رن�ای ناقل )tRNA( قرار دارد؛ که در این یاخته ها یک نوع رنابس�پاراز در 
ساختن انواع رناها نقش دارد.
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نایژک  های اولیه در انتقال مستقیم هوا به نایژک های انتهایی نقش دارند. انشعابی انتهایی از نایژک ها که دیگر غضروفی ندارد، نایژک انتهایی نامیده می شود. 4341 12
گزینۀ )1(: در حبابک ه�ا نی�ز دف�اع ص�ورت می گی�رد ول�ی مخ�اط م�ژک دار وج�ود ن�دارد. | گزینۀ )3(: در م�ورد مج�اری مژک دار نادرس�ت اس�ت. | 

گزینۀ )4(: بینی فقط در ابتدای خود پوست نازک دارد.

بخش شمارۀ 1، رحم را نشان می دهد که در بدن زن سالم و بالغ، مطابق شکل کتاب درسی، ضخامت ماهیچه های صاف دیوارۀ آن در محل های مختلف متفاوت است. 351 14
گزینۀ )1(: دقت کنید بیضه ها در تولید زامه متحرک نقش ندارند، بلکه زامه در اپیدیدیم متحرک می ش�ود. | گزینۀ )2(: تخمدان ها، س��اختاری متفاوت با 

بیضه دارند. | گزینۀ )3(: محل لقاح در انسان لوله های رحمی است نه رحم!
در مرحل�ۀ طوی��ل ش��دن ترجم�ه، می توان به طور هم زمان دو رانی انقل داخل رناتن مش�اهده ک�رد. در همۀ مراحل در جایگاه های P ،A و E رناتن، رمزه های س�ه 361 13

نوکلئوتیدی دیده می شود. 
گزینۀ )1(: عوامل آزادکننده در مرحلۀ اپیان به جایگاه A وارد می ش�وند؛ در این مرحله تنها یک tRNA در جایگاه P رناتن مش�اهده می شود. | گزینۀ )2(: 
در مرحلۀ طویل  شدن ساخت رشتۀ پلی پپتیدی ادامه می یابد و در جایگاه A رناتن پیوندهای هیدروژنی و پپتیدی برقرار می شوند. | گزینۀ )4(: در مرحلۀ طویل شدن پیوند 

بین آمینواسید و رنای ناقل آن که نوعی پیوند کوواالنسی است شکسته شده و پیوندهای پپتیدی که نوعی پیوند کوواالنسی هستند، تشکیل می شوند.
برگ بعضی گیاهان بخش های غیرسبز، مثاًل سفید، زرد، قرمز یا بنفش دارد. دیده می شود  که کاهش نور در چنین گیاهانی، سبب افزایش مساحت بخش های سبز می شود.371 14
دق�ت کنی�د در مرحل�ۀ پروف�از می�وز 2، رش�ته های دوک ب�ه دو ط�رف )طرفی��ن( س�انترومر کروموزم ه�ا متص�ل می ش�ود. در ای�ن زم�ان تت�راد در یاخت�ه381 13

مشاهده نمی شود.
گزینۀ )1(: مثاًل در یاخته های گیاهان نهاندانه، س�انتریول وجود ندارد. | گزینۀ )2(: در طی مرحلۀ آنافاز میوز 1، کروموزوم های مضاعف ش�ده به دو سوی 
یاخته در حال حرکت هس�تند، اما دقت کنید که در این زمان به هر کروموزوم فقط از یک طرف، یک رش�تۀ دوک متصل اس�ت. | گزینۀ )4(: در مرحلۀ متافاز میوز 2 نیز 

کروموزوم ها در سطح استوایی یاخته ردیف می شوند، اما در این مرحله تتراد وجود ندارد.
در کتاب درس�ی دو نوع بیماری دیابت وجود دارد: دیابت ش��یرین و دیابت یب مزه. در بیماران دیابت ش�یرین به دنبال افزایش میزان گلوکز خوناب و همچنین 391 14

افزایش دفع آب از طریق ادرار، میزان فش�ار اس�مزی خوناب افزایش می یابد؛ در نتیجه گیرنده های اس�مزی هیپوتاالموس تحریک ش�ده و در پی  آن مرکز تشنگی تحریک 
می شود. همچنین در بیماران دیابت بی مزه، به علت ترشح نشدن هورمون ضد ادراری، میزان آب دفع شده از طریق ادرار افزایش می یابد؛ در نتیجه فشار اسمزی خوناب 

نیز افزایش می یابد و همین موضوع باعث تحریک گیرنده های اسمزی هیپوتاالموس می شود. دقت کنید سایر گزینه ها برای دیابت بی مزه صادق نیستند.
همۀ موارد نادرست است.401 14

ب در رانش ژن تغییر فراوانی جمعیت بدون ارتباط با  الف تبادل قطعات فام تنی در چلیپایی ش�دن نیز رخ می دهد که جهش محس�وب نمی ش�ود. | 
د آرایش فام تن ها در متافاز 1 به تنوع کامه ها می انجامد. ج رانش ژن به غنی تر شدن خزانۀ ژنی کمک نمی نماید. |  سازگاری با محیط اتفاق می افتد. | 

شکل، می تواند مربوط به مرحله آنافاز میتوز یاختۀ هاپلوئید یا آنافاز میوز 2 باشد. یاختۀ رویشی تقسیم نمی شود.411 13
در تعریق خروج آب به صورت مایع از روزنه های آبی همیشه باز صورت می گیرد و در تعرق خروج آب به صورت بخار از روزنه های هوایی در زمانی که باز هستند صورت می گیرد.421 12

خروج آب از روزنه های آبی و طی تعریق، به صورت مایع است )نادرستی گزینۀ )1((.
تعریق در هوای بسیار مرطوب زیاد می شود چون تعرق کاهش می یابد )نادرستی گزینۀ )4((.

در نوعی جیرجیرک، جنس نر کیس�ه ای حاوی زامه های نر و مقداری مواد مغذی را هنگام جفت گیری به بدن جیرجیرک ماده منتقل می کند، اما لقاح و تش�کیل 431 11
تخم در بدن جیرجیرک ماده اتفاق می افتد.

در همۀ مهره داران طناب عصبی پشتی وجود دارد. پس می توان گفت در جانوران دارای اسکلت درونی )مهره داران(، اسکلت از طناب عصبی پشتی محافظت می کند. 441 11
گزینۀ )2(: اس�کلت درونی در ماهیان غضروفی مثل کوس�ه ماهی کاًل فاقد اس�تخوان اس�ت. | گزینۀ )3(: طبق متن کتاب درسی، ساختار اسکلت در جانوران متفاوت 

است و آنچه مشابه است، اساس حرکت می باشد. | گزینۀ )4(: اسکلت بیرونی در حشرات و سخت پوستان یافت می شود که دارای سامانۀ گردش مواد باز هستند و مویرگ ندارند.
فقط مورد )ب( صحیح است. 451 11

الف کبد )با س��اخت صفرا( و روده و لوزالمعده )با ترش��ح ش��یرۀ گوارش��ی( در گوارش نهایی کیموس 
د در دیوارۀ لولۀ گوارش، از مری تا مخرج شبکه های  ج برای معده و رودۀ باریک صحیح است. |  نقش دارند. | 

یاخته های عصبی، وجود دارند. این شبکه ها تحرک و ترشح را در لولۀ گوارش، تنظیم می کنند.

یاخته هایی که به طور مستقیم از تقسیم لنفوسیت های 461 12
 B تولی�د ش�ده اند در ش�کل مقابل نش�ان داده ش�ده اس�ت 
)در مورد این یاخته ها، عبارت های )ب( و )ج( درست هستند(.
کنی�د  دق�ت  اس�ت.  نادرس�ت  الف 
هیچ ی�ک از یاخته های�ی ک�ه به طور مس�تقیم حاصل از تقس�یم 
لنفوس�یت B هس�تند، پادت�ن تولی�د نمی کنن�د، بلک�ه ای�ن 
ب  یاخته ه�ا بای�د تمای�ز پی�دا کنند و پادت�ن تولید کنن�د. | 
درس�ت اس�ت. مطابق ش�کل مقاب�ل، همۀ یاخته ه�ای حاصل 
ج درس�ت   | دارن�د.  مرک�زی  و  گ�رد  تقس�یم هس�تۀ  از 
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 | هس�تند.  خ�ود  س�طح  در  آنتی ژن�ی  گیرن�دۀ  دارای  تقس�یم  از  حاص�ل  یاخته ه�ای  هم�ۀ  مقاب�ل،  ش�کل  مطاب�ق   اس�ت. 
د نادرست است. مطابق شکل مقابل واضح است که یاخته های حاصل از تقسیم، اندازه ای مشابه لنفوسیت B دارند.

)n خواهد بود که در هس�تۀ خود س�ه 471 )=3 21 ، تخم اصلی حاصل تریپلوئید  n( )=4 28 )n و تتراپلوئید  )=2 14 در اث�ر آمی�زش گی�اه گل مغربی دیپلوئی�د  12
مجموعۀ فام تن 7تایی دارد.

گزینۀ )1(: اگر گیاه نر 4n و گیاه ماده 2n باش�د، در این صورت گامت نر 2n و یاختۀ دوهس�ته ای نیز 2n خواهد بود و از آمیزش آن ها تخم اصلی 3n و 
تخم ضمیمه 4n تش�کیل می ش�ود. | گزینۀ )3(: گیاه 3n نازاس�ت و میوز نمی کند. | گزینۀ )4(: در این آمیزش گیاهان نسل اول نمی توانند آمیزش کنند، در نتیجه گیاهان 

نسل دوم ممکن نیست ایجاد شوند.
موارد )الف(، )ب( و )ج( صحیح هس�تند. در این خانواده، پدر س�الم اس�ت چون دختران فاقد بیماری هستند ولی پسران می توانند سالم یا بیمار باشند، پس این 481 13

الل روی کروموزوم X مادر بوده است. از طرفی این بیماری نهفته است چون والدین سالمند ولی ژن بیماری را به فرزند داده اند )به جدول )1( توجه کنید(. 
 )a( ب درست است. از شش نفر فوق، س�ه نفر دارای الل بیماری الف درس�ت اس�ت. دختران ناقل مدنظر هس�تند که مانند پدر س�الم هس�تند. | 
ج درست است. اگر جدول )2( را مدنظر قرار دهیم، دو فرد ناخالص Aa و یک خالص AA وجود دارد )پسران در صفات وابسته به X، خالص یا ناخالص  می باشند. | 

د نادرست است. در صفات وابسته به X، امکان ندارد که ژن نمود پسر با مادر یکسان باشد.  ندارند(. | 
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عدسی به کمک جسم مژگانی )حلقه ای بین مشیمیه و عنبیه(، باعث ایجاد تصویر اجسام مختلف بر روی شبکیه می شود.491 12
گزینۀ )1(: مشیمیه با زاللیه در تماس نیست. | گزینۀ )3(: برای تولید پیام عصبی در یاخته های گیرندۀ نوری، مادۀ حساس به نور تجزیه می شود. دقت کنید 

برای ساخت مادۀ حساس به نور به ویتامین A نیاز است، نه برای تجزیۀ آن! | گزینۀ )4(: دقت کنید ماهیچه های جسم مژگانی جزء عنبیه )بخش رنگی چشم( نیستند.
موارد )الف( و )د( عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند. منظور فعالیت شدید تیروئید در ایجاد هورمون های یددار تیروئید می باشد. 501 12

الف نادرست. تولید استیل کوآنزیم A در میتوکندری رخ می دهد، در حالی که گویچۀ قرمز بالغ که حاوی هموگلوبین است، موجود در خون میتوکندری ندارد. |
ج درست.  ب درست. افزایش هورمون های تیروئیدی، تنفس یاخته ای بیشتر می شود، میزان مصرف گلوکز و نیز میزان تولید و مصرف پیرووات بیشتر می شود. | 
 با افزایش اکسایش گلوکز، کربن دی اکسید، آب و ATP تولید می شود که دو تای اول به کمک آنزیم کربنیک انیدراز گویچه های قرمز به کربنیک اسید تبدیل می شود. | 

د نادرست. دقت کنید که غالف دور ماهیچه از بافت پیوندی است و قدرت تخمیر یا همان الکترون گیری پیرووات را ندارد.
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