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زیست شناسی ۳

کدام گزینه، در مورد رانش دگره اي نادرست است؟ - 1

باعث خارج شدن جمعیت از حالت تعادل می شود. در اثر حوادث طبیعی رخ می دهد.

باعث سازگاري دگره (الل) هاي باقی ماندة جمعیت با محیط می شود. در جمعیت هایی با اندازة کوچک تر تأثیر بیشتري دارد. 

کدام عبارت، در ارتباط با ساختار انسولین، درست است؟ - 2

پیوند شیمیایی بین دو زنجیرة  و  فقط در پیش انسولین وجود دارد.  بخشی از زنجیرة  در ساختار انسولین فعال به کار رفته است. 

در انسولین فعال، بخشی از زنجیرة  و  پیش انسولین حذف گردیده است.  ، به انتهاي آمینی پیش انسولین نزدیک تر است.  زنجیرة  نسبت به زنجیرة 

کدام عبارت، در مورد هر سامانۀ تبدیل انرژي (فتوسیستم) موجود در غشاي یک تیالکوئید گیاه آفتابگردان صحیح است؟ - 3

در هر آنتن گیرندة نور آن، رنگیزه هاي متفاوتی به همراه انواعی پروتئین وجود دارد. 

توسط دو مرکز واکنش آن، حداکثر طول موج هاي  و  نانومتر جذب می شود.

همواره به ترکیبی الکترون می دهد که با دو الیۀ فسفولیپیدي غشاي تیالکوئید در تماس است. 

تنها با دارا بودن یک آنتن گیرندة نور، انرژي خورشید را جذب و به مرکز واکنش منتقل می نماید.

کدام عبارت دربارة اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، صحیح است؟ - 4

با تغییر یک آمینو اسید، ساختار و عملکرد آن می تواند به شدت تغییر یابد.  در تشکیل ساختار نهایی آن فقط سه نوع پیوند دخالت دارد. 

با دارا بودن  رنگ دانه هاي فراوان، توانایی ذخیرة انواعی از گاز هاي تنفسی را دارد.  هر یک از زنجیره هاي پلی پپتیدي آن، به صورت یک زیر واحد تاخورده است. 

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟  - 5
«در صورت حضور قند مالتوز در محیط باکتري اشرشیاُکالي و به دنبال اتصال فعال کننده به  .................. »

راه انداز، عوامل رونویسی بر روي توالی افزاینده قرار می گیرند. 

مالتوز، مهار کننده تغییر شکل می دهد و از اپراتور جدا می گردد.

رنابسپاراز ( پلی مراز)، ژن هاي مربوط به سنتز مالتوز رونویسی می شوند.

)، اولین نوکلئوتید مناسب براي رونویسی مورد شناسایی قرار می گیرد. توالی خاصی از دنا (

تنظیم: مهندس صادق طاهري

مبحث: پرسش هاي کنکور 98 زیست دوازدهم

صادق طاهريشماره تماس: 09174457144

عوامل تغییردهنده ي فراوانی هاي اللیگفتار 2: تغییر در جمعیت هافصل چهارم: تغییر در اطالعات وراثتی

کاربرد زیست فناوري در پزشکیگفتار 3: کاربردهاي زیست فناوريفصل هفتم: فناوري هاي نوین زیستی

CAB

BAAB

واکنش هاي وابسته به نورگفتار 2: واکنش هاي فتوسنتزيفصل ششم: از انرژي به ماده

680700

ساختار پروتئین هاگفتار 3: پروتئین هافصل اول: مولکول هاي اطالعاتی

تنظیم بیان ژن در پروکاریوت هاگفتار 3: تنظیم بیان ژنفصل دوم: جریان اطالعات در یاخته

RNA

DNA
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کدام عبارت، در ارتباط با هو هسته اي ها (یوکاریوت ها) نادرست است؟ - 6

) هاي در حال رونویسی را ترجمه نمایند.  رناتن (ریبوزوم)ها، می توانند رنا (

اولین آمینو اسید در انتهاي آمینی پلی پپتید هاي تازه ساخته شده، متیونین است. 

)، رشتۀ مورد رونویسی براي دو ژن می تواند، متفاوت باشد.  در یک مولکول دنا (

) هاي پیک، ممکن است در حین رونویسی و یا پس از آن دستخوش تغییراتی گردند.  رنا (

)، کدام رخ نمود (فنوتیپ) براي رویان و کدام ژن نمود ) بر روي ُکاللۀ گل میمونی صورتی ( با قرار گرفتن دانۀ گردة گل میمونی سفید ( - 7
(ژنوتیپ) براي درون دانه (آندوسپرم) مورد انتظار است؟

سفید -  سفید -  صورتی -  صورتی - 

با توجه به این که صفت رنگ در نوعی ذرت، صفتی با سه جایگاه ژنی است و هر جایگاه دو دگره (الل) دارد و دگره هاي بارز، رنگ قرمز و دگره هاي - 8

نهفته، رنگ سفید را به وجود می آورند و رخ نمود (فنوتیپ) هاي دو آستانۀ طیف که قرمز و سفید هستند به ترتیب ژن نمود (ژنوتیپ) هاي  و 

 را دارند، بنابراین ذرت هایی که از آمیزش دو ذرت با ژن نمود (ژنوتیپ) هاي  و  به وجود می آیند، از نظر رنگ به کدام ذرت
شباهت بیشتري دارند؟

در یک خانواده، مادر گروه خونی  دارد و عالوه بر داشتن پروتئین  در غشاي گویچه هاي قرمز خود، می تواند عامل انعقادي شمارة  را بسازد و - 9

پدر گروه خونی  و پروتئین  دارد و فاقد عامل انعقادي شمارة  است. اگر دختر این خانواده، فاقد عامل انعقادي شمارة  و فاقد پروتئین  باشد و

بتواند فقط کربوهیدرات  گروه خونی را بسازد، در این صورت، تولد کدام فرزند غیر ممکن است؟

پسري داراي یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و داراي پروتئین  و سالم از نظر فرایند لخته شدن خون 

پسري با اختالل در فرایند لخته شدن خون و داراي یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و فاقد پروتئین 

دختري داراي هر دو نوع کربوهیدرات هاي گروه خونی و داراي پروتئین  و سالم از نظر فرایند لخته شدن خون 

دختري با اختالل در فرایند لخته شدن خون و فاقد هر دو نوع کربوهیدرات هاي گروه خونی و داراي پروتئین 

در هر یاختۀ غدة سپردیس (تیروئید) انسان، به منظور تغییر محصول نهایی قند کافت (گلیکولیز) و ورود آن به چرخۀ کربس الزم است تا این محصول - 10
ابتدا ..................

در درون راکیزه (میتوکندري)، به کوانزیم  متصل شود.  در راکیزه (میتوکندري)،  تولید می کند.

در غشاي خارجی راکیزه (میتوکندري)،  تولید نماید.  در مادة زمینۀ میان یاخته (سیتوپالسم)،  بسازد. 

، .................. به انجام می رسد. در گیاهانی که روزنه ها به طور معمول، به هنگام شب باز می شوند، .................. گیاهان  - 11

) در هنگام شب  برخالف - دو مرحلۀ تثبیت کربن ( همانند - واکنش هاي چرخۀ کالوین به هنگام روز 

) در یک نوع یاخته  همانند - دو مرحلۀ تثبیت کربن ( ) جو در ترکیبی سه کربنی  برخالف - تثبیت کربن (

ترکیبی درون فصلی

RNA

DNA

RNA

بارزیت ناقصگفتار 1: مفاهیم پایهفصل سوم: انتقال اطالعات در نسل ها

WWRW

WWRRRRWRRWWW

صفات پیوسته و ناپیوستهگفتار 2: انواع صفات

AABBCC

aabbccAAbbccaaBBCC

aaBbCCAABBCcAaBBCcAABbCC

ترکیبی درون فصلی

ABD8

BD88D

A

D

D

D

D

زیستن با اکسیژنگفتار 1: تامین انرژيفصل پنجم: از ماده به انرژي

CO2A

NADHATP

ترکیبی درون فصلیفصل ششم: از انرژي به ماده

C4

CO2

CO2CO2
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کدام مورد، ویژگی مشترك همۀ جاندارانی است که بخش عمدة فتوسنتز را انجام می دهند و در محیط هاي متفاوت خشکی و آبی زندگی می کنند؟ - 12

آنزیم رنابسپاراز ( پلیمراز) در طی بیش از سه مرحله، عمل رونویسی را به انجام می رساند.

عواملی می توانند با عبور از طریق غشا هاي درون یاخته اي، رونویسی ژن ها را تحت تأثیر قرار دهند. 

رنابسپاراز ( پلی مراز) می تواند به تنهایی نوعی توالی نوکلئوتیدي ویژة شروع رونویسی را شناسایی کند. 

پروتئین ها می توانند به طور هم زمان و پشت سر هم توسط مجموعه اي از رناتن (ریبوزوم) ها ساخته شوند. 

کدام عبارت، در ارتباط با رفتار دگر خواهی نادرست است؟ - 13

ممکن است مربوط به افرادي باشد که نازا هستند.  فقط به نفع سایر افراد گروه است. 

به طور حتم بر اساس انتخاب طبیعی برگزیده شده است.  می تواند در بین افرادي رخ دهد که خویشاوند هستند. 

امروزه پژوهشگران می کوشند تا از نوعی رفتار جهت حفظ گونه هاي جانورانی که در معرض خطر انقراض قرار دارند، استفاده کنند. کدام عبارت، - 14
دربارة این رفتار صحیح است؟

همانند رفتار شرطی شدن فعال، فقط تحت تأثیر پاداش آموخته می شود.

همانند رفتار حل مسئله، حاصل بر هم کنش ژن ها و اثر هاي محیطی است. 

بر خالف رفتار نقش پذیري، بر اساس تجارب گذشته و موقعیت جدید برنامه ریزي می گردد.

بر خالف رفتار شرطی شدن کالسیک، انجام آن نیازمند یک محرك شرطی یا محرك طبیعی است. 

)ي باکتري اشرشیا ُکالي باشد؟  چند مورد می تواند از پیامد هاي وقوع جهش در دنا ( - 15
الف - تغییر در جایگاه فعال آنزیم تجزیه کنندة الکتوز            ب- عدم اتصال مهار کننده به بخشی از ژن 

ج- عدم اتصال الکتوز به نوعی پروتئین                            د- افزایش فعالیت رنابسپاراز ( پلی مراز)

 مورد  مورد  مورد  مورد 

زیست شناسی ۲

کدام مورد، دربارة هر تار ماهیچۀ اسکلتی بدن انسان صحیح است؟ - 16

از به هم پیوستن چند یاخته در دوران جنینی ایجاد شده است.  بیشتر انرژي خود را به روش هوازي به دست می آورد.

مقدار زیادي میوگلوبین دارد و انرژي خود را به ُکندي از دست می دهد. بیشتر انرژي الزم براي انقباض آن از کراتین فسفات به دست می آید.

به طور معمول، با توجه به محل تشکیل زامه (اسپرم) ها و مراحل زامه زایی (اسپرم زایی) در یک فرد بالغ، کدام عبارت درست است؟ - 17

یاخته هاي اسپرماتوسیت ثانویه همانند یاخته هاي زامه زا (اسپرماتوگونی) به یکدیگر متصل هستند. 

یاخته هاي زام یاختک (اسپرماتید) همانند یاخته هاي زامه زا (اسپرماتوگونی) هستۀ فشرده اي دارند. 

یاخته هاي زامه (اسپرم) بر خالف یاخته هاي زام یاختک (اسپرماتید)، ابتدا توانایی حرکت و جا به جا شدن را دارند. 

یاخته هاي اسپرماتوسیت ثانویه بر خالف زام یاخته (اسپرماتوسیت) اولیه، فام تن (کروموزوم) هاي تک کروماتیدي دارند. 

ترکیبی برون فصلی

RNA

RNA

زندگی گروهیگفتار 3: ارتباط و زندگی گروهیفصل هشتم: رفتارهاي جانوران

ترکیبی درون فصلی

ترکیبی برون فصلیفصل چهارم: تغییر در اطالعات وراثتی

DNA

RNA

1234

یاخته (تار) ماهیچه ي اسکلتیگفتار 2 - ماهیچه و حرکتفصل سوم : دستگاه حرکتی

زامه زایی (اسپرم زایی)گفتار 1 - دستگاه تولید مثل در مردفصل هفتم : تولید مثل
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کدام عبارت، دربارة هر ناقل عصبی تحریک کنندة ماهیچه هاي بدن انسان درست است؟ - 18

در پایانۀ اکسون یاختۀ پیش سیناپسی تولید می گردد. پس از انتقاِل پیام، توسط آنزیم هایی تجزیه می گردد.

از طریق تأثیر بر نوعی پروتئین کانالی، باعث باز شدن آن می گردد. به جایگاه ویژة خود در درون یاختۀ پس سیناپسی متصل می شود.

کدام عبارت، در مورد بخشی از مغز انسان که در ترشح بزاق و اشک نقش دارد، درست است؟ - 19

یکی از اجزاي سامانۀ کناره اي (لیمبیک) محسوب می شود. داراي شبکۀ مویرگی ترشح کنندة مایع مغزي - نخاعی است. 

حاوي برجستگی هاي چهار گانۀ مغزي است.  در مجاورت مرکز  انعکاس هاي عطسه و سرفه قرار دارد. 

چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟  - 20
«در انسان، انجام .................. عضالت بدن، متأثر از بخش .................. دستگاه عصبی محیطی است و این بخش در تنظیم ترشح غدد فاقد نقش است.» 

الف) همۀ حرکات ارادي - پیکري                                              ب) همۀ حرکات غیر ارادي - خود مختار 
ج) فقط بعضی از حرکات ارادي - خود مختار                                 د) فقط بعضی از حرکات غیر ارادي - پیکري

 مورد  مورد  مورد  مورد 

براي تعیین سرعت و ترکیب شیرة پروردة گیاه می توان از نوعی جاندار استفاده کرد، کدام ویژگی، دربارة این جاندار صادق است؟ - 21

همولنف آن از طریق منافذ دریچه دار به قلب باز می گردد. مغز آن، از چند گرة مجزا تشکیل شده است. 

تنفس آن از طریق برجستگی هاي کوچک و پراکندة پوستی صورت می گیرد. دهانۀ قیف مژك دار سامانۀ دفعی آن، مستقیمًا با مایعات بدن ارتباط دارد. 

کدام مورد، دربارة سرخرگی که از محل عصب بینایی وارد کرة چشم انسان می شود، صحیح است؟ - 22

در مجاورت داخلی ترین الیۀ کرة چشم منشعب می شود. ناحیۀ وسط بخش رنگین چشم را تغذیه می کند.

انشعابات انتهایی آن به پردة شفاف چشم وارد می شود. انشعابات آن در مجاورت مایعی غیر شفاف و ژله اي قرار دارد. 

به طور معمول در گوش انسان، با ارتعاش دریچۀ بیضی، ابتدا کدام اتفاق رخ می دهد؟ - 23

مایع درون بخش حلزونی به لرزش در می آید. استخوان چکشی شروع به لرزش می کند.

مژك هاي یاخته هاي درون بخش دهلیزي خم می شوند. کانال هاي یونی غشاي یاخته هاي عصبی باز می شوند.

کدام عبارت، در ارتباط با مراحل انقباض در یک یاختۀ ماهیچۀ ذوزنقه اي بدن انسان نادرست است؟ - 24

به دنبال سست شدن اتصال سر میوزین به اکتین،  به  تجزیه می گردد.

با چسبیدن یک مولکول  به سر میوزین، اتصال سر میوزین با رشتۀ اکتین سست می شود.

به دنبال اتصال یک گروه فسفات به مولکول  موجود در سر میوزین، طول ماهیچه کوتاه می شود.

در زمانی که سر میوزین، رشتۀ اکتین را به همراه خود به حرکت در می آورد، مولکول  رها گردیده است. 

یاخته هاي عصبی، پیام عصبی را منتقل می کنندگفتار 1 - یاخته هاي بافت عصبیفصل اول : تنظیم عصبی

ترکیبی درون فصلی

1234

ترکیبی بین فصول

بیناییگفتار 2 - حواس ویژهفصل دوم : حواس

شنوایی و تعادل (ساختار گوش - تبدیل صدا به پبام عصبی)

توقف انقباضگفتار 2 - ماهیچه و حرکتفصل سوم : دستگاه حرکتی

ATPADP

ATP

ADP

ADP 4
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کدام عبارت، دربارة هر پادتن موجود در بدن انسان صادق است؟ - 25

می تواند به طور اختصاصی به دو مولکول پادگن (آنتی ژن) متصل شود.  به طور مستقیم توسط یاخته هاي پاد تن ساز تولید می گردد.

با رسوب دادن پادگن (آنتی ژن) هاي محلول، باعث غیر فعال شدن آن ها می گردد. در مبارزه با پادگن (آنتی ژن) ابتدا باعث نابودي یاختۀ بیگانه می شود.

کدام عبارت، در ارتباط با سیستم ایمنی بدن انسان صحیح است؟ - 26

همۀ یاخته هاي سرطانی، توسط سومین خط دفاعی نابود می شوند. همۀ یاخته هاي دندریتی، همواره در درون خون فعالیت می کنند.

، می توانند از خون خارج شوند.  همۀ یاخته هاي قادر به ترشح اینترفرون  همۀ عوامل بیماري زا، با بیگانه خواري گویچه هاي سفید از بین می روند.

کدام عبارت، دربارة نوعی یاختۀ خونی که هستۀ دو قسمتی روي هم افتاده و میان یاخته اي (سیتوپالسمی) با دانه هاي تیره دارد. درست است؟ - 27

می تواند پس از شناسایی آنتی ژن به سرعت تکثیر شود. 

می تواند پس از تغییر، به نوعی درشت خوار تبدیل شود. 

در مواردي باعث می شود تا دستگاه ایمنی به مواد بی خطر واکنش نشان دهد. 

در مواردي، به کمک نوعی بسپار (پلیمر) خود، مرگ برنامه ریزي شده اي را به راه می اندازد.

در انسان، همۀ یاخته هایی که در طی مراحل تخمک زایی و با تقسیم نامساوي سیتوپالسم به وجود آمده اند و در رشد و نمو جنین فاقد نقش اند، از نظر - 28
.................. به یکدیگر شباهت و از نظر .................. با یکدیگر تفاوت دارند.

)ي هسته - تعداد فام تن (کروموزوم)هاي هسته  مقدار دنا ( داشتن فام تن (کروموزوم) هاي همتا - تعداد فامینک (کروماتید) هاي هسته 

تعداد میانک (سانتریول) ها - عدد کروموزومی  تعداد سانترومر هاي موجود در هسته - محل به وجود آمدن 

به طور معمول، کدام عبارت، دربارة نوعی پردة جنینی که به دیوارة رحم مادر نفوذ می کند، نادرست است؟ - 29

تحت تأثیر نوعی پیک شیمیایی توسعه می یابد. باعث اختالط خون جنین و مادر می شود.

حاصل تقسیم و تمایز تعدادي از یاخته هاي بالستوسیست است.  در انتقال مواد مغذي به جنین نقش مؤثري دارد. 

همۀ یاخته هاي تک الد (هاپلوئید)ي موجود در یک گیاه دو جنسی چه مشخصه اي دارند؟ - 30

پس از تشکیل، از نظر دیواره دستخوش تغییر می شوند. پس از تشکیل، به یکدیگر متصل باقی می مانند.

در زمان تشکیل، توسط یاخته هاي دوالدي (دیپلوئیدي) احاطه می شوند. در ابتداي تشکیل، تقسیم رشتمان (میتوز) انجام می دهند.

B نحوه ي عملکرد لنفوسیتگفتار 3 - سومین خط دفاعی : دفاع اختصاصیفصل پنجم : ایمنی

ترکیبی درون فصلی

II

ترکیبی بین فصول

تخمک زاییگفتار 2 - دستگاه تولید مثل در زنفصل هفتم : تولید مثل

DNA

ترکیبی درون فصلی

تشکیل یاخته هاي جنسیگفتار 2 - تولید مثل جنسیفصل هشتم : تولید مثل نهاندانگان
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چند مورد از مطالب زیر، درست است؟  - 31
الف - در همۀ میوه هاي حقیقی، میوه از رشد تخمدان ایجاد شده است. 

ب - در همۀ میوه هاي کاذب، میوه از رشد نهنج به وجود آمده است. 
ج - بعضی میوه هاي بدون دانه، از لقاح یاختۀ تخم زا و زامه (اسپرم) به وجود آمده اند. 

د - در بعضی میوه هاي دانه دار، فضاي تخمدان با دیوارة برچه ها به طور کامل تقسیم شده است.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

با قطع جوانۀ رأسی در ساقۀ یک گیاه جوان، مقدار نوعی هورمون گیاهی در جوانه هاي جانبی گیاه افزایش و مقدار نوع دیگري هورمون در این - 32
جوانه ها کاهش خواهد یافت. در یک گیاه داراي جوانۀ رأسی ساقه، نقش این دو هورمون به ترتیب کدام است؟

تأخیر در پیر شدن اندام هاي هوایی - رشد طولی یاخته ها ریزش برگ با تشکیل الیۀ جدا کننده - تحریک ریشه زایی

کاهش رشد گیاه در شرایط نامساعد محیطی - ایجاد یاخته هاي جدید  تحریک تقسیم یاخته اي - بستن روزنه هاي هوایی در شرایط خشکی 

زیست شناسی ۱ (ویژه کنکور)

در انسان، کدام مورد، دربارة الیه اي از ساختار بافتِی دیوارة ناي که در تماس با الیۀ مخاط قرار دارد، صادق نیست؟ - 33

داراي رگ هاي خونی و اعصاب است.  تعدادي غدد ترشحی دارد. 

یاخته هاي استوانه اي  مژك دار دارد.  به الیۀ غضروفی - ماهیچه اي چسبیده است. 

سامانۀ گردشی مضاعف براي نخستین بار در گروهی از جانوران شکل گرفت. کدام ویژگی، دربارة این گروه از جانوران نادرست است؟ - 34

الروي آن ها داراي آبشش هاي خارجی بیرون زده از سطح بدن است.  هوا به وسیلۀ مکش حاصل از فشار منفی به شش هاي آن وارد می شود.

بیشتر تبادالت گازي آن ها، از طریق پوست انجام می گیرد. در شرایطی، باز جذب آب از مثانۀ آن ها به خون افزایش می یابد.

در انسان، به منظور ورود مولکول هاي گلوکز به یاخته هاي پوششی پرز روده، چند مورد زیر ضروري است؟  - 35
الف - حضور مولکول هاي ویژة پروتئینی در غشاي یاخته 

ب - فعالیت پروتئین انتقال دهندة سدیم - پتاسیم 
ج - انرژي حاصل از شیب غلظت سدیم 

د - تشکیل کیسه هاي غشایی

 مورد   مورد  مورد   مورد

میوهگفتار 3 - از یاخته تخم تا گیاه

1234

ترکیبی درون فصلیفصل نهم : پاسخ گیاهان به محرك ها

بخش هادي دستگاه تنفسگفتار 1 : ساز و کار دستگاه تنفس در انسانفصل سوم : تبادالت گازي

سواالت ترکیبی بین فصولفصل چهارم : گردش مواد در بدن

جذب مواد در روده ي باریکگفتار 3 : جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارشفصل دوم : گوارش و جذب مواد

1234
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در یک فرد بالغ، آهن آزاد شده از هموگلوبین در داخل اندامی از بدن که خون لولۀ گوارش ابتدا به آن وارد می شود، ذخیره می گردد، چند مورد، - 36
دربارة این اندام صحیح است؟ 

الف - در تولید کلسترول نقش دارد. 
ب - بر سرعت تولید یاخته هاي قرمز خون تأثیر گذار است. 

ج - از طریق یاخته هاي بنیادي خود، گویچه هاي قرمز را تولید می نماید. 
د - فاصلۀ یاخته هاي بافت پوششی در مویرگ هاي آن بسیار زیاد است.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد، در ارتباط با کلیه هاي یک فرد سالم صحیح است؟  - 37
الف - در پی حضور نوعی ترکیب شیمیایی در خون، از حجم ادرار وارد شده به مثانه کاسته می شود. 

ب - سرخرگ آوران در اطراف بخش هاي مختلف گردیزه (نفرون) منشعب می شود. 
ج - نوعی ترشح درون ریز به طور حتم بر دومین مرحلۀ ساخت ادرار تأثیر  گذار است. 

د - به محض ورود مواد به اولین بخش گردیزه (نفرون) فرایند باز جذب آغاز می شود.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟  - 38
«در جاندارانی که عامل اصلی انتقال صفات وراثتی به غشاي یاخته، متصل .................. وجود دارد.»

)ي آن ها است، فقط پروتئین هاي هیستونی همراه با دنا (

)ي آن ها نیست، فقط یک جایگاه آغاز همانند سازي در دنا (

نیست، در دو انتهاي هر یک از رشته هاي این عامل، ترکیباتی متفاوت 

)ي آن  ها، پیوند فسفو  دي استري  است؛ در ساختار هر واحد تکرار شوندة دنا (

کدام عبارت، در ارتباط با شبکه هاي یاخته هاي عصبی دستگاه عصبی روده اي لولۀ گوارش انسان درست است؟ - 39

فقط میزان ترشح را در بخش روده تنظیم می نماید. فقط در الیۀ ماهیچه اي دیوارة روده نفوذ می کند.

به ندرت تحت تأثیر دستگاه عصبی خود مختار قرار می گیرد. می تواند مستقل از دستگاه عصبی خود مختار فعالیت کند. 

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟  - 40
«در  .................. ، ساختاري که به ذخیرة غذا کمک می کند و به جانور امکان می دهد تا با دفعات کمتر تغذیه، انرژي مورد نیاز خود را تأمین کند،

« ..................

گوسفند - تا حدود زیادي به آب گیري مواد غذایی می پردازد. ملخ - در باالي غدد ترشح کنندة آمیالز قرار دارد. 

پرندة دانه خوار - مواد غذایی را ابتدا به بخش عقبی معده وارد می نماید. کرم خاکی - دندانه هایی براي خرد کردن بیشتر مواد غذایی دارد. 

سواالت ترکیبی بین فصولفصل چهارم : گردش مواد در بدن

1234

سواالت ترکیبی بین فصولفصل پنجم : تنظیم اسمزي و دفع مواد زائد

1234

ویژگی هاي پروانه ي موناركگفتار 1 : زیست شناسی چیست؟فصل اول : زیست شناسی دیروز، امروز و فردا

DNA

DNA

DNA

تنظیم فرآیند هاي گوارشیگفتار 3 : جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارشفصل دوم : گوارش و جذب مواد

سواالت ترکیبی درون فصلی
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کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟  - 41
«در انسان، به منظور انجام هر نوع عمل .................. ماهیچه یا ماهیچه  هاي .................. »

بازدم - بین دنده اي داخلی، به انقباض در می آیند. دم - گردن، به افزایش حجم قفسۀ سینه کمک می نماید.

بازدم - شکمی، از نظر طول کوتاه می شود. دم - دیافراگم، از حالت گنبدي خارج می شود.

مطابق با شکل زیر، کدام عبارت صحیح است؟ (با تغییر) - 42

، حاوي بافت پیوندي با مادة زمینه اي اندك است.  بخش  برخالف بخش 

، بیش از یک نوع رشته پروتئینی دارد.  بخش  همانند بخش 

، ساختاري حاوي صفحات بینابینی دارد.  بخش  همانند بخش 

، یاخته هایی با فضا هاي بین یاخته اي اندك دارد.  بخش  برخالف بخش 

کدام عبارت، نادرست است؟ - 43

در جنین انسان، همۀ یاخته هاي خونی از یاخته هاي بنیادي مغز استخوان به وجود می آیند.

در یک فرد بالغ، pH خون می تواند توسط پروتئینی حاوي چهار رشتۀ پلی پپتیدي تنظیم شود. 

در یک فرد بالغ، یاخته هاي بنیادي مغز استخوان می تواند منشأ انواع مختلف یاخته هاي خونی باشد. 

در جنین انسان، یک نوع یاختۀ بنیادي می تواند در تولید قطعات یاخته اي بی رنگ و بدون هسته اي سهیم باشد. 

سامانۀ دفعی در زنبور بر خالف سامانۀ دفعی در کرم خاکی چه مشخصه اي دارد؟ - 44

در دو انتها باز است.  به روده تخلیه می شود.

در بخشی از طول با شبکۀ مویرگی ارتباط دارد.  نزدیک به انتها به صورت مثانه در آمده است. 

در ارتباط با گیاهان، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (با تغییر)  - 45
«فقط بعضی .................. دارند.»

سبزدیسه (کلروپالست) ها، کاروتنوئید  ُکریچه (واکوئل) ها، کاروتن 

دیسه (پالست) ها، مقدار فراوانی سبزینه (کلروفیل)  رنگ دیسه (کروموپالست) ها، ترکیبات آلکالوئیدي 

کدام عبارت، در ارتباط  با گیاهان صحیح است؟ - 46

در دیوارة عرضی یاخته هاي آوند مارپیچی، صفحۀ آبکشی وجود دارد.  ضخامت دیواره در یاخته هاي آوند الن دار یکنواخت است. 

یاخته هاي آوند نردبانی، در جا به جا نمودن شیرة پرورده نقش اصلی را دارند.  میان یاخته (سیتوپالسم) یاخته هاي آوند حلقوي از بین رفته است. 

ساز و کار تنفسگفتار 2 : تهویه ي ششیفصل سوم : تبادالت گازي

ساختار بافتی، ماهیچه اي و شبکه ي هادي قلبگفتار 1 : قلبفصل چهارم : گردش مواد در بدن

23

12

34

41

سواالت ترکیبی بین فصول

دفع مواد و تنظیم اسمزي در بی مهرگانگفتار 3 : تنوع دفع و تنظیم اسمزي در جاندارانفصل پنجم : تنظیم اسمزي و دفع مواد زائد

اندامک هاي گیاهی (واکوئل، پالست) و ترکیبات گیاهیگفتار 1 : ویژگی هاي یاخته ي گیاهیفصل ششم : از یاخته تا گیاه

سامانه ي بافت آونديگفتار 2 : سامانه ي بافتی
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کدام عبارت، در مورد ساقۀ یک گیاه علفی دو لپه اي صادق است؟ - 47

دسته هاي آوندي بر روي دوایرمتحد المرکز قرار گرفته اند. مرز بین پوست و استوانۀ آوندي غیر مشخص است. 

مغز که بخشی از سامانۀ بافت زمینه اي است، به وضوح دیده می شود. تعداد دسته هاي آوندي در سمت خارج بیش از سمت داخل است. 

کدام مورد، دربارة دو گروه مهم باکتري هاي هم زیست با گیاهان صادق است؟ - 48

در شکل مولکولی نیتروژن جو تغییر ایجاد می کنند. در بخش هاي زیر زمینی گیاه مستقر می شوند.

همۀ مواد آلی مورد نیاز خود را از گیاهان به دست می آورند. واکنش هاي مربوط به تثبیت کربن را انجام می دهند.

کدام گزینه، براي تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟  - 49
«یکی از شرایط .................. گیاه است.»

افزایش خروج قطرات آب از انتها یا لبۀ برگ ها، افزایش مقدار فشار ریشه اي

حرکت آب و امالح در آوند هاي چوبی، مکش ناشی از سطح بخش هاي هوایی 

باز شدن روزنه هاي هوایی، جذب آب به دنبال انباشت مواد محلول در یاخته هاي نگهبان روزنه هاي

کاهش خروج آب از منفذ بین یاخته هاي نگهبان روزنه هاي هوایی، کاهش بخار آب در هواي اطراف 

مریستم ها و ساختار هاي نخستین گیاهگفتار 3 : ساختار گیاهان

همزیستی گیاهان با قارچ ها و باکتري هاگفتار 2 : جانداران مؤثر در تغذیه ي گیاهیفصل هفتم : جذب و انتقال مواد در گیاهان

سواالت ترکیبی درون فصلی
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رانش دگره اي، فرایندي است که باعث تغییر فراوانی دگره اي بر اثر رویداد هاي تصادفی می شود. رانش دگره اي گرچه فراوانی دگره ها را تغییر می دهد؛ اما بر خالف انتخاب طبیعی به گزینه 4 - 1
سازش نمی انجامد و در واقع این تغییر فراوانی اللی به صورت تصادفی بوده و ارتباطی به سازگاري الل ها با محیط و انتخاب طبیعی ندارد. کاهش شدید در اندازة جمعیت سبب تغییر فراوانی اللی

می شود و این رانش ژنی می تواند سبب حذف برخی الل ها شود. رانش دگره اي، جهش، شارش و انتخاب طبیعی، از عوامل خروج جمعیت از تعادل است. 

به شکل پیش انسولین در شکل زیر دقت کنید.  گزینه 3 - 2

A زنجیرة

COOH

B زنجیرة
H N2

C زنجیرة

پیش انسولین

A زنجیرة

COOH

B زنجیرة
H N2

 انسولین

COOH

H N2

 

همان طور که در شکل واضح است، زنجیرة  به انتهاي کربوکسیل پیش انسلوین نزدیک تر است و زنجیرة  به انتهاي آمین پیش انسولین نزدیک تر می باشد. 
بررسی سایر گزینه ها: 

) با توجه به شکل باال، در ساختار پیش انسولین، زنجیرة  وجود دارد؛ ولی براي تبدیل پیش انسولین به انسولین باید زنجیرة  جدا شود؛ پس انسولین فاقد زنجیرة  است.  گزینۀ 

) همان طور که در شکل باال مشاهده می کنید، پیوند هیدروژنی هاي بین زنجیره هاي  و  در پیش انسولین و انسولین وجود دارد.  گزینۀ 

) به طور دست نخورده باقی می مانند و حتی پیوند هیدروژنی بین ) همان طور که توضیح داده شد، براي تبدیل پیش انسولین به انسولین فقط زنجیرة  حذف می شود و سایر زنجیره ها ( گزینۀ 
آنها حذف نمی شود.

منظور سؤال از هر سامانۀ تبدیل انرژي (فتوسیستم) در غشاي یک تیالکوئید فتوسیستم  و  می باشد. فتوسیستم ها سامانۀ تبدیل انرژي هستند.  گزینه 1 - 3
هر فتوسیستم شامل آنتن هاي گیرندة نور و یک مرکز واکنش است. 

هر آنتن از رنگیزه هاي متفاوت (کلروفیل ها و کاروتنوئید ها) و انواعی پروتئین ساخته شده است. 
بررسی سایر گزینه ها: 

) همان طور که در باال توضیح داده شد، هر فتوسیستم، یک مرکز واکنش دارد.  گزینۀ 

) با توجه به شکل زیر می توان مشاهده کرد که می تواند به ترکیبی الکترون دهد که با یک الیۀ فسفولیپیدي غشاي تیالکوئید در تماس باشد (به فتوسیستم  توجه کنید)  گزینۀ 

به چرخۀ
کالوین

ATP

NADP H++
+

ATP

H +

فتوسیستم
1فتوسیستمنورنور 2

H+

سازآنزیم

e

e-O2

e

ADP P+

H+2+2
1 HO2

H+
e-

NADPH

تراکم بیشتر:

تراکم کمتر بستره:

 

) همان طور که در باال توضیح داده شد، فتوسیستم ها داراي آنتن هاي گیرندة نور هستند نه یک آنتن  گزینۀ 

منظور از سؤال میوگلوبین است.  گزینه 2 - 4
این پروتئین از یک رشتۀ پلی پپتیدي تشکیل شده است.

AB

1CCC

2AB

4CA, B

12

2

31

4
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حتی تغییر یک آمینو اسید می تواند ساختار و عملکرد آنها را به شدت تغییر دهد. میوگلوبین، پروتئینی با ساختار سوم است. 
تغییر آمینو اسید در هر جایگاه موجب تغییر در ساختار اول پروتئین می شود و ممکن است فعالیت آن را تغییر دهد و با توجه به اهمیت توالی آمینو اسید ها در ساختار اول، همۀ سطوح دیگر ساختاري

در پروتئین به این ساختار بستگی دارند. 
بررسی سایر گزینه ها: 

) همان طور که گفته شد میوگلوبین، پروتئینی با ساختار سوم است؛ ساختار سوم، ساختاري سه بعدي است که در آن با تاخوردگی بیشتر صفحات و مار پیچ هاي ساختار دوم به شکل کروي در می آیند.
تشکیل این ساختار در اثر پیوند هاي آب گریز است و سپس با تشکیل پیوند هاي دیگري مانند هیدروژنی، اشتراکی و یونی ساختار سوم پروتئین تثبیت می شود. پس تعداد پیوند ها قطعًا بیش از 3 نوع

است. 

) همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید یک زنجیرة پلی پپتیدي دارد. 

) میوگلوبین توانایی ذخیرة گاز  را دارد نه انواعی از گاز ها را. 

ساختار سوم پروتئین ها 
در باکتري اشرشیاي کالي در حضور قند مالتوز، انواعی از پروتئین به نام فعال کننده وجود دارند که به توالی هاي خاصی از دنا متصل می شوند. به این توالی ها جایگاه اتصال فعال کننده گزینه 4 - 5
گفته می شود. در حضور مالتوز، پروتئین فعال کننده به جایگاه خود متصل می شود و پس از اتصال به رنابسپاراز کمک می کند تا به راه انداز متصل شود و رونویسی را شروع کند. در واقع اتصال مالتوز به

فعال کننده باعث پیوستن آن به جایگاه اتصال شده و رونویسی شروع می شود. راه انداز سبب می شود رنابسپاراز اولین نوکلئوتید مناسب را به طور دقیق پیدا و رونویسی را از آنجا آغاز کند. 
 

عدم رونویسی
راه انداز

جایگاه اتصال فعال کننده

رنا بسپاراز

فعال کننده

انجام رونویسی

راه انداز
جایگاه اتصال فعال کننده

فعال کننده

رنا بسپاراز

مالتوز )ب

)الف

راه انداز

ء

بررسی سایر گزینه ها: 

) فعال کننده به راه انداز متصل نمی شود.  گزینۀ 

) پروتئین مهار کننده در تنظیم منفی رونویسی دخالت دارد نه در تنظیم مثبت رونویسی  گزینۀ 

) با توجه به تصویر، مشاهده می کنید که رنابسپاراز ژن هاي مربوط به تجزیۀ مالتوز را رونویسی می کند نه ژن هاي سنتز کنندة مالتوز را.  گزینۀ 
در هو هسته اي ها محل رونویسی با محل ترجمه متفاوت می باشد. رونویسی در هستۀ یاخته و ترجمه در سیتوپالسم انجام می شود.  گزینه 1 - 6

بررسی سایر گزینه ها: 

) پلی پپتید ها از واحد هاي تکرار شونده اي به نام آمینو اسید تشکیل شده اند. هر آمینو اسید داراي یک انتهاي آمین و یک انتهاي کربوکسیل است. یک آمینو اسید به طور معمول از سمت عامل گزینۀ 
آمین خود به عامل کربوکسیل آمینو اسید قبلی متصل می شود؛ پس در اولین آمینو اسید عامل آمین، انتهاي رشتۀ پلی پپتیدي را ایجاد می کند. 

) با توجه به شکل زیر می توان مشاهده کرد که در یک ژن رشتۀ باالیی و در ژن بعدي رشتۀ پایینی می تواند مورد رونویسی قرار گیرد.  گزینۀ 

) رناي پیک ممکن است دستخوش تغییراتی در حین رونویسی و یا پس از آن شود. یکی از تغییراتی که در یوکاریوت ها و پس از رونویسی متداول است، حذف بخش هایی از مولکول رناي گزینۀ 
پیک است. 

راه اندازراه اندازرنابسپاراز

رناي در حال رونویسی

رنابسپاراز

2ژن

1ژن3ژن

راه انداز رنابسپاراز

 

) با اگر رویان صورتی شود، یعنی الل  از پدر و  از مادر آمده است و در ژنوتیپ یاختۀ دو هسته اي قطعًا الل مادر  بار تکرار شده است که در این صورت از لقاح گامت  نر ( گزینه 4 - 7

1

3

4O2

1

2

3

 2

3

4

WR2W
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، ژنوتیپ آندوسپرم  می شود که گزینه اي صورتی و  نداریم و حالت دوم این است که رویان سفید شود، یعنی الل  از پدر و الل  از مادر؛ که در این حالت یاختۀ دو هسته اي 

ژنوتیپ یاختۀ دو هسته اي قطعًا  می شود و از لقاح آن با گامت نر، آندوسپرمی با ژنوتیپ  پدید می آید که گزینۀ  با همین ژنوتیپ و فنوتیپ می باشد.

، ذرت هایی با ژنوتیپ  به وجود می آید و تعداد دگره هاي بارز نشان دهندة رنگ قرمز است و طبق نمودار زیر، و  از آمیزش دو ذرت با ژنوتیپ  گزینه 1 - 8
رخ نمود ذرت هاي حاصل بیشترین شباهت را از نظر رنگ با گزینه 1 دارند. 

0 1 2 3 4 5 6

تعداد دگره هاي قرمز

فراوانی

A abbcc
bccaa

aabb c
B

Caabbcc aabb
aa
aa cc
abb

bbc
bbcc

a
AA
A B
A C c

cbC
CC

BB
B

AAB
AA

BB

CC
BBC
CC

A
A
A

B

B

C

C

bcc
bb

cc

abb
Aa
aa b

c

cba
a

c AABB
AAB
AA CC

CC
BBC
BBCC

A B

cc
cC

a

b

b

aa
Aa c

bb
AABBCc

CC
BBCC

AABb
Aa AABBCC

aa bb cc AA BB CC

با توجه به اطالعات سؤال می توان ژنوتیپ مادر و پدر را محاسبه کرد.  گزینه 4 - 9
پدر  

مادر  

همان طور که می دانید اگر یکی از والدین داراي گروه خونی  و دیگري  باشد، قطعًا فرزندي با گروه خونی  متولد نخواهد شد. پس گزینۀ  امکان ندارد. 

در انتهاي قند کافت، محصول نهایی قند کافت، (پیرووات) به وجود می آید. این مولکول از طریق انتقال فعال وارد راکیزه و در آنجا اکسایش می یابد. پیرووات در راکیزه، یک کربن گزینه 1 - 10
، استیل کو آنزیم  را تشکیل می دهد. اکسایش استیل کو آنزیم  در چرخه اي از دي اکسید از دست می دهد و به بنیان استیل تبدیل می شود و استیل با اتصال به مولکولی به نام کوآنزیم 

واکنش هاي آنزیمی به نام چرخۀ کربس در بخش داخلی راکیزه انجام می گیرد. 
بررسی سایر گزینه ها: 

) همان طور که در باال توضیح داده شده، ابتدا مولکول پیرووات در درون راکیزه یک مولکول  از دست می دهد که به بنیان استیل تبدیل و سپس به کو آنزیم  متصل می شود.  گزینۀ 

) با توجه به شکل زیر، در زمان جدا شدن  از پیرووات و تولید بنیان استیل، یک مولکول  احیا شده و یک مولکول  تولید می شود.  گزینۀ 

، هیچ مولکول  تولید نمی شود.  ) با توجه به شکل زیر، مشاهده می شود تا تغییر محصول نهایی قند کافت (پیرووات) و تولید استیل کو آنزیم  گزینۀ 

NADH

NAD +

CoA

CoA

پیرووات

استیل

CO 2

Aاستیل کوآنزیم
 

) چرخۀ کالوین در روز انجام می شود.  منظور سؤال از گیاهانی که روزنه ها به طور معمول در شب باز است، گیاه  می باشد و در همۀ گیاهان ( گزینه 1 - 11
بررسی سایر گزینه ها: 

) در گیاه  در شب یک مرحله تثبیت  داریم نه دو مرحله 

) در گیاهان  همانند گیاهان  تثبیت  جو در اسید چهار کربنه انجام می شود. 

) در گیاهان  دو مرحله تثبیت  در یک یاخته انجام می شود و در دو زمان متفاوت ولی در گیاهان  دو مرحله تثبیت  در دو یاختۀ مختلف انجام می شود. 

RRRRWRRWWW

WWWWW4

AABBCCaabbccAaBbCc

yBORr ⇐X h

ABRr ⇐X HX h

ABBOO4

AAA

2CO2A

3CO2NAD+NADH

4AATP

CAMCAM , ,C4 C3

2CAMCO2

3CAMC4CO2

4CAMCO2C4CO2
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CO2

CO2

4کربنی

قند

گمیانبر

شب

روز

روز

CO2

قند

کربنی 4

CO2

گمیانبر

منظور سؤال، باکتري ها و جلبک ها هستند - زیرا بخش عمدة فتوسنتز را جاندارانی انجام می دهند که گیاه نیستند و در خشکی زندگی نمی کنند.  گزینه 4 - 12
انواعی از باکتري ها و آغازیان در محیط هاي متفاوت خشکی و آبی فتوسنتز می کنند. 

در باکتري ها (پیش هسته اي ها) و آغازیان (هو هسته اي ها)، ساخت پروتئین ها می تواند به طور همزمان و پشت سر هم توسط مجموعه اي از رناتن ها انجام شود. 

رنابسپاراز

رناي پیک

جهت رونویسی

بررسی سایر گزینه ها: 

) رونویسی فرایندي پیوسته است؛ ولی براي سادگی موضوع آن را به سه مرحلۀ آغاز، طویل شدن و پایان تقسیم می کنند.   گزینۀ 

) باکتري ها فاقد اندامک هستند؛ پس در نتیجه فاقد غشاي درونی هستند.  گزینۀ 

) در هو هسته اي ها نیز مانند پیش هسته اي ها، رونویسی با پیوستن رنا بسپاراز به راه انداز آغاز می شود. در هو هسته اي ها رنا بسپاراز نمی تواند به تنهایی را ه انداز را شناسایی کند.  گزینۀ 

توالی افزاینده
عوامل رونویسی

رنابسپاراز

دناراه انداز

توالی افزاینده

راه انداز

عوامل رونویسیرنابسپاراز

 

گاهی دگر خواهی، رفتاري به نفع خود فرد است. مثًال پرنده هاي یاریگر در میان پرندگان، افراد یاریگري هستند که اغلب پرنده هاي جوانی اند که با کمک به والدین صاحب النه، گزینه 1 - 13
تجربه کسب می کنند و هنگام زاد آوري می توانند از این تجربه ها براي پرورش زاده هاي خود استفاده کنند و یا با مرگ احتمالی جفت هاي زاد آور، قلمرو آنها را تصاحب و خود زاد آوري کنند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) زنبور هاي عسل کارگر که نازا هستند، رفتار دگر خواهی دارند.  گزینۀ 

) افراد نگهبان در گروه جانوران یا زنبور هاي عسل، رفتار دگر خواهی را نسبت به خویشاوندان خود انجام می دهند. آنها با خویشاوندان، ژن هاي مشترکی دارند. بنابراین اگر چه جانوران گزینۀ  و 
خود زاده اي نخواهند داشت؛ ولی خویشاوندان آنها می توانند زاد آوري کرده و ژن هاي مشترکی را به نسل بعد منتقل کنند. به همین علت است که بر اساس انتخاب طبیعی رفتار دگر خواهی
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برگزیده شده است. 

منظور سؤال رفتار نقش پذیري است.  گزینه 2 - 14
مثًال پژوهشگران، براي پرورش جوجۀ پرنده هایی که والدین خود را از دست داده و تحت مراقبت انسان به دنیا آمده اند، صداي پرندگان همان  گونه را پخش می کنند و یا افرادي که از این جوجه ها

نگهداري می کنند، ظاهر خود را شبیه آن پرنده کرده و مانند آنها رفتار می کنند. رفتار هایی مانند نقش پذیري و حل مسأله، محصول برهم کنش ژن ها و اثر محیطی هستند. 
بررسی سایر گزینه ها: 

- در شرطی شدن فعال، جانور می آموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیهی که دریافت می کند، ارتباط برقرار کرده و در آینده رفتاري را تکرار یا از انجام آن خودداري کند.  گزینۀ 

- در رفتار حل مسأله، جانور بین تجربه هاي گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار می کند و با استفاده از آنها براي حل مسئلۀ جدید، آگاهانه برنامه ریزي می کند.  گزینۀ 

- در شرطی شدن کالسیک، محرك شرطی و یا طبیعی وجود دارد.  گزینۀ 

موارد الف، ج و د درست هستند.  گزینه 3 - 15
بررسی موارد (الف، ج، د) 

مورد الف) تغییر در جایگاه فعال آنزیم تجزیه کنندة الکتوز می تواند ناشی از جهش در قسمتی از ژن این آنزیم باشد. 
مورد ج) اگر جهش در قسمتی از ژن تولید کنندة پروتئین مهار کننده رخ دهد که سبب تغییر جایگاه اتصال الکتوز به مهار کننده شود، می تواند مانع از اتصال الکتوز به مهار کننده شود. 

مورد د) جهش، تغییر دائمی در نوکلئوتید هاي مادة وراثتی می باشد. هر ژن مسئول ساخت یک رشتۀ پلی پپتیدي است. اگر ژن نوعی پروتئین در اثر جهش تغییر کند، پروتئین سنتز شده ممکن است
تغییر کند؛ با توجه به این مطلب، اگر ژن مربوط به پروتئین مهار کننده در اثر جهش تغییر کنند، ممکن است این پروتئین نتواند مانع از حرکت رنابسپاراز از روي دنا شود و در واقع در این صورت

فعالیت رنابسپاراز افزایش می یابد. 
بررسی مورد (ب) 

همان طور که گفته شد، ژن پروتئین مهار کننده می تواند تحت اثر جهش قرار گیرد و مانع از اتصال پروتئین مهار کننده به اپراتور شود؛ ولی اپراتور بخشی از ژن نیست. 

تار هاي ماهیچه اي به دو نوع کند و تند تقسیم می شوند. همۀ انواع تار هاي ماهیچه اي اسکلتی از به هم پیوستن چند یاخته در دوران جنینی ایجاد شده اند و به همین دلیل داراي چند گزینه 2 - 16
هسته می باشند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) تار هاي ماهیچه اي کند داراي میتوکندري فراوانی هستند و بیشتر انرژي خود را از راه تنفس هوازي به دست می آورند و تار هاي ماهیچه اي تند، تعداد کمتري میتوکندري (راکیزه) دارند و گزینۀ 
انرژي خود را بیشتر از طریق تنفس بی هوازي کسب می کنند. 

) گلوکز سوخت رایج یاخته است و در واقع بیشتر انرژي الزم براي انقباض ماهیچه ها از سوختن گلوکز به دست می آید.  گزینۀ 

) تار هاي ماهیچه اي کند داراي مقدار زیادي میوگلوبین هستند و تار هاي ماهیچه اي تند داراي مقدار کمی میوگلوبین هستند که این تار ها (تند)، سریع انرژي خود را از دست داده و خسته گزینۀ 
می شوند.

اسپرماتید ها در حین حرکت به سمت وسط لوله هاي اسپرم ساز تمایزي پیدا می کنند تا به زامه (اسپرم) تبدیل شوند. به این صورت که یاخته ها از هم جدا و تاژك دار می شوند. پس گزینه 1 - 17
یعنی تا قبل از این مرحله به یکدیگر متصل بوده اند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) اسپرماتید ها و اسپرم ها فقط داراي هستۀ فشرده هستند.  گزینۀ 

) اسپرم ها از ابتداي تشکیل داراي تاژك هستند؛ ولی باید در اپی دیدیم قرار گیرند تا توانایی حرکت را کسب کنند.  گزینۀ 

) اسپرماتوسیت ها داراي کروموزوم هاي دو کروماتیدي هستند.  گزینۀ 

میتوز

١میوز

٢میوز
تمایز و

تغییر شکل

ناقل هاي عصبی تحریکی و یا مهاري هستند. ناقل هاي عصبی تحریکی پس از رسیدن به یاخته هاي پس سیناپسی، سبب باز شدن کانال هاي پروتئینی شده و ناقل عصبی سبب تغییر گزینه 4 - 18
نفوذ پذیري غشاي یاختۀ پس سیناپسی می شود. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) پس از انتقال پیام، مولکول هاي ناقل باقی مانده، باید از فضاي سیناپسی تخلیه شوند تا از انتقال بیش از حد پیام جلوگیري و امکان انتقال پیام هاي جدید فراهم شود. این کار با جذب دوبارة گزینۀ 
ناقل به یاختۀ پیش سیناپسی انجام می شود، همچنین آنزیم هایی ناقل عصبی را تجزیه می کنند. 

) ناقل عصبی در یاخته هاي عصبی ساخته و درون ریز کیسه ها ذخیره می شود.  گزینۀ 

) گیرندة ناقل هاي عصبی در غشا و سطح یاختۀ پیش سیناپسی قرار دارد.  گزینۀ 

بخشی از مغز انسان که در ترشح بزاق و اشک نقش دارد، پل مغزي می باشد. پس منظور سؤال پل مغزي است. بصل النخاع، مرکز انعکاس هایی مانند عطسه، بلع و سرفه است. گزینه 3 - 19
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ساقۀ مغز داراي سه بخش است که از باال به پایین شامل مغز میانی، پل مغزي و بصل النخاع است. پس ساقۀ مغز در مجاورت بصل النخاع قرار دارد. 
بررسی سایر گزینه ها: 

) در دو طرف رابط سه گوش و پنبه اي، فضاي بطن هاي  و  و داخل آنها اجسام مخطط قرار دارند. شبکه هاي مویرگی که مایع مغزي - نخاعی را ترشح می کند در درون این بطن ها قرار گزینۀ 
دارد. 

) همان طور که در توضیحات باال اشاره شد، پل مغزي، جزء ساقۀ مغز است و نمی تواند جزء لیمبیک باشد.  گزینۀ 

) برجستگی هاي چهار گانه بخشی از مغز میانی اند. گزینۀ 
موارد الف و د صحیح هستند.  گزینه 2 - 20

بررسی موارد:  
موارد الف و ب) در بخش هاي گوناگون بدن مانند پوست، ماهیچه هاي اسکلتی و زردپی ها گیرنده هایی وجود دارند که اطالعات حسی را دریافت می کنند. این ها گیرنده هاي حس هاي پیکري اند. بخش

پیکري دستگاه عصبی محیطی پیام هاي عصبی را به ماهیچه هاي اسکلتی جهت انجام حرکات ارادي و گاهی غیر ارادي می رسانند و نقشی در تنظیم ترشحات غده ها ندارند. 
مورد ج) بخش خود مختار دستگاه عصبی محیطی، کار ماهیچه هاي صاف، ماهیچۀ قلب و غده ها را به صورت نا آگاهانه تنظیم می کند. 

مورد د) همان طور که گفته شد، بخش پیکري پیام عصبی را به ماهیچه هاي اسکلتی می رساند. فعالیت این ماهیچه ها به شکل ارادي و غیر ارادي تنظیم می شود. فعالیت ماهیچه هاي اسکلتی به شکل
انعکاسی نیز تنظیم می شود.

جاندار مورد نظر حشره می باشد. (شته)  گزینه 2 - 21
در حشرات همولنف آن از طریق منافذ دریچه دار به قلب باز می گردد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) مغز در حشرات از چند گرة به هم جوش خورده تشکیل شده است. 

) حشرات داراي لوله هاي دفعی مالپیگی هستند. 

) تنفس حشرات نایدیس است نه آبششی. 
از محل عصب بینایی یک سرخرگ وارد و یک سیاهرگ خارج می شود و با توجه به شکل زیر، در مجاورت شبکیه منشعب می شود.  گزینه 2 - 22

بررسی سایر گزینه ها: 

- منظور از بخش رنگین چشم، عنبیه است و منظور از ناحیۀ وسط آن، سوراخ مردمک است و مردمک نه یاخته دارد و نه نیازي به تغذیه؛ چون فقط یک سوراخ می باشد.  گزینۀ 

- با توجه به شکل زیر، انشعابات سرخرگ وارد شده به چشم، در مجاورت زجاجیه قرار دارند که ماده اي ژله اي و شفاف است نه غیر شفاف.  گزینۀ 

- منظور از پردة شفاف جلوي چشم، قرنیه است که فاقد مویرگ هاي خونی است و زاللیه،  و مواد غذایی را براي عدسی و قرینه، فراهم می کند.  گزینۀ 

 

جسم مژگانی
عدسی
عنبیه

مردمک
قرنیه

تارهاي
آویزي

صلبیه
مشیمیه
شبکیه

رگ هاي خونی

لکه زرد
عصب بینایی

زجاجیه

مشیمیه
شبکیه

عدسیصلبیه
ماهیچه هاي مژکی

 
 

 

کف استخوان رکابی طوري روي دریچۀ بیضی قرار گرفته است که لرزش آن، دریچه را می لرزاند. این دریچه پرده اي نازك است که در پشت آن، بخش حلزونی گوش قرار دارد. گزینه 2 - 23
بخش حلزونی را مایعی پر کرده است. لرزش دریچۀ بیضی مایع درون حلزون را به لرزش در می آورد. 

علت نادرستی سایر گزینه ها: 
پردة صماخ در انتهاي مجراي شنوایی و بین گوش بیرونی و میانی قرار دارد و پشت این پرده، سه استخوان کوچک چکشی، سندانی و رکابی به ترتیب قرار دارند و به هم  مفصل شده اند و بعد از

حرکت این استخوان ها و دریچۀ بیضی، مایع درون حلزون به لرزش و مژك هاي گیرنده هاي مکانیکی درون بخش حلزونی خم و کانال هاي یونی غشاي آنها باز و این یاخته ها تحریک می شوند.

با توجه به شکل زیر می توان مشاهده کرد که  به سر میوزین متصل و سبب جدا شدن آن از اکتین می شود و پس از  یک گروه فسفات جدا و  ایجاد می شود گزینه 3 - 24
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، سر میوزین به اکتین متصل و  از سر میوزین جدا و انقباض (کوتاه شدن طول ماهیچه) انجام می شود.  و با ایجاد 

جهت حرکت

ADP

ADP

ADP

پادتن ها مولکول هایی  شکل و از جنس پروتئین اند - هر پادتن دو جایگاه براي اتصال به آنتی ژن دارد.  گزینه 2 - 25
بررسی سایر گزینه ها: 

) پادتن توسط یاخته هاي پادتن ساز  و  یا توسط لنفوسیت  ترشح می شود.  گزینۀ 

) پادتن آنتی ژن را به روش هایی که در شکل زیر نشان داده شده است بی اثر یا نابود می کند.  گزینۀ 

) اتصال پادتن به آنتی ژن با روش هایی مثل فعال کردن پروتئین هاي مکمل، رسوب دادن آنتی ژن هاي محلول، به هم چسباندن میکروب ها و خنثی سازي باعث غیر فعال شدن آنتی ژن می شود.  گزینۀ 

درشت خوار

بیگانه خواري

فعال کردن پروتئین هاي مکمل

یاختۀ  بیگانه منفذ

نابودي یاخته

رسوب دادن آنتی ژن هاي
محلول

خنثی سازيبه هم چسباندن میکروب

افزایشمنجر می شود به

باعث غیر فعال  شدن آنتی ژن  با  این  روش ها  می شوداتصال پادتن  به آنتی ژن

باکتري

باکتري

ویروس

اینترفرون نوع  از یاخته هاي آلوده به ویروس و اینترفرون نوع  از یاخته هاي   کشنده و کشندة طبیعی ترشح می شود؛ این یاخته ها توانایی تراگذاري را دارند.  گزینه 4 - 26
بررسی سایر گزینه ها: 

) یاخته هاي دندریتی (دارینه اي) در بخش هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط هستند، مثل پوست و لولۀ گوارش، به فراوانی یافت می شوند نه در خون  گزینۀ 

) یاخته هاي سرطانی توسط  کشنده و ماکروفاژ ها از بین می روند؛ پس خط دوم دستگاه ایمنی نیز در از بین بردن آنها نقش دارد.  گزینۀ 

) گروهی از گلبول هاي سفید مانند ائوزینوفیل ها، با ترشح محتویات دانه هاي خود را به روي انگل می ریزند و عوامل بیماري زایی مانند انگل ها را از بین می برند. گزینۀ 
منظور سؤال یاخته هاي سفید خونی بازوفیل هستند. که هستۀ دو قسمتی روي هم افتاده و میان یاخته با دانه هاي تیره هستند. این یاخته ها با ترشح هیستامین، سبب بروز حساسیت گزینه 3 - 27

می شوند. در حساسیت ممکن است دستگاه ایمنی نسبت به مواد بی خطر واکنش نشان دهد. 
علت نادرستی سایر گزینه ها: 

) لنفوسیت ها، پس از شناسایی آنتی ژن به سرعت تکثیر می شوند و سایر یاخته هاي سفید خونی توانایی شناسایی و تکثیر را ندارند. 

) از یاخته هاي خونی، مونوسیت ها پس از خروج از خون، پس از تغییر به نوعی درشت خوار تبدیل می شوند. 

) لنفوسیت هاي  کشنده و یاخته هاي کشندة طبیعی، توانایی ترشح پرفورین را دارند که این پروتئین (پرفورین) سبب ایجاد منفذ در غشاي یاخته، می شود و یاخته هاي نامبرده آنزیمی را به درون
یاخته وارد و سبب مرگ برنامه ریزي می شوند.

منظور از یاخته هایی که در طی مراحل تخمک زایی و با تقسیم نامساوي سیتوپالسم به وجود آمده اند و در رشد و نمو جنین فاقد نقش اند، گویچه هاي قطبی می باشند. تمام جسم هاي گزینه 3 - 28
قطبی طبیعی در انسان داراي  عدد کروموزوم و  عدد سانترومر هستند و محل ساخت اولین گویچۀ قطبی در تخمدان و محل ساخت جسم دوم قطبی در لولۀ فالوپ و پس از لقاح می باشد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) هر دو نوع جسم قطبی، فاقد کروموزوم هاي همتا هستند.  گزینۀ 

) اولین جسم قطبی داراي کروموزوم هاي مضاعف است؛ ولی دومین جسم قطبی داراي کروموزوم تک کروماتیدي است.  گزینۀ 

) هر دو نوع جسم قطبی داراي عدد کروموزومی یکسانی هستند. گزینۀ 

ADPADP

Y

1B

3

4

IIIT

1

2T

3

 1

 2

 4T

2323

 1

 2

 4

16

ت دوازدهم
س

ی کنکور 98 زی
ش ها

پرس
صادق طاهري



میتوز

1میوز

2میوز

اووگونی

اووسیت اولیه

اووسیت ثانویه
اسپرم

تخم لقاح یافته
دومین جسم قطبی

 جسم قطبی
اولین

 
 

منظور سؤال پردة کوریون است که با نفوذ در دیوارة رحم مادر و تعامل با دیوارة رحم سبب تشکیل جفت می شود.  گزینه 1 - 29
خون مادر و جنین به دلیل وجود این پرده، مخلوط نمی شوند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) کوریون، هورمونی به نام  ترشح می کند که وارد خون مادر می شود و اساس تست هاي بارداري است. این هورمون سبب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون پروژسترون از آن گزینۀ 
می شود. 

) کوریون با تعامل با دیوارة رحم، جفت را می سازد. مواد مغزي اکسیژن و بعضی از پادتن ها از طریق جفت به جنین منتقل می شود تا جنین تغذیه و محافظت شود.  گزینۀ 

) بالستوسیست داراي الیۀ درونی و بیرونی است که الیۀ بیرونی آن تروفوبالست نام دارد که کوریون را می سازد. گزینۀ 

- دانۀ گردة رسیده که تمام این یاخته ها توسط یاخته هاي - دانۀ گردة نارس    - یاخته هاي کیسۀ رویانی    یاخته هاي هاپلوئید در یک گیاه دو جنسی براي مثال عبارت اند از:  گزینه 4 - 30
دیپلوئید احاطه شده اند. 
بررسی سایر گزینه ها: 

) گرده هاي رسیده یاخته هاي هاپلوئید هستند که به یکدیگر متصل نیستند. 

) دیوارة خارجی دانه هاي گرده منفذ دارد و ممکن است صاف یا داراي تزئیناتی باشد که این دیوارة خارجی ممکن است دستخوش تغییراتی باشد. 

) یاخته هاي زایشی بعد از تشکیل می توانند تقسیم میتوز انجام دهند، ولی یاخته هاي رویشی نمی توانند تقسیم انجام دهند و البته اسپرم ها که هاپلوئید هستند نیز نمی توانند تقسیم میتوز انجام دهند و
ضمنًا یاخته هاي کیسۀ رویانی توانایی تقسیم ندارند. 

گرده هاي

دانه هاي گرده رسیده

تخم زا دو هسته اي
میتوز

میتوز

2nمیوز

2nاز بافت خورش

تخمک میوز نارس

چهار یاخته

موارد الف، ج و د صحیح هستند.  گزینه 3 - 31
بررسی موارد: 

مورد الف) میوه اي که از رشد تخمدان ایجاد شده، میوة حقیقی نامیده می شود. 
مورد ب) میوة کاذب میوه اي است که از رشد سایر قسمت هاي گل (به غیر از تخمدان) به وجود آمده باشد که ممکن است از رشد نهنج یا از رشد قسمتی دیگر باشد. 

مورد ج) اگر لقاح بین تخم زا و اسپرم انجام شود، ولی رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو خود، از بین برود، دانه هاي نارسی تشکیل می شود که ریز و پوسته اي نازك دارند. مانند موز که این چنین
میوه هایی، بدون دانه محسوب می شوند. 

مورد  د) در برخی میوه هاي دانه دار، فضاي تخمدان با دیوارة برچه ها، تقسیم شده است. 

با قطع جوانۀ رأسی در ساقۀ گیاه، مقدار سیتوکینین در جوانه هاي جانبی گیاه افزایش و میزان هورمون اکسین کاهش می یابد. هورمون اکسین با افزایش رشد طولی یاخته ها، سبب گزینه 2 - 32
افزایش طول ساقه می شود و هورمون سیتوکینین ها با تحریک تقسیم یاخته اي و در نتیجه ایجاد یاخته هاي جدید، پیر شدن اندام  هاي هوایی گیاه را به تأخیر می اندازند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) ریزش برگ با تشکیل الیۀ جدا کننده = اتیلن  گزینۀ 
ریشه زایی = اکسین

2HCG
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) بسته شدن روزنه ها و حفظ آب گیاه در شرایط نامساعد محیطی = آبسیزیک اسید  تحریک تقسیم یاخته اي = سیتوکینین  گزینۀ  

) کاهش رشد گیاه در شرایط نامساعد محیطی = آبسیزیک اسید  گزینۀ  
ایجاد یاخته هاي جدید= سیتوکینین 

منظور سؤال الیۀ زیر مخاطی است که فاقد یاخته هاي استوانه اي و مژکدار است و این ویژگی براي یاخته هاي الیۀ مخاطی است. الیۀ زیر مخاطی داراي غدد ترشحی و رگ هاي خونی و گزینه 4 - 33
اعصاب است و این الیه به الیۀ غضروفی - ماهیچه اي چسبیده است. 

مخاط

زیر مخاط
غدة ترشحی

غضروف

مري
ماهیچه

سامانۀ گردشی مضاعف، از دوزیستان به بعد شکل گرفته است. دوزیستان قلب سه حفره اي با دو دهلیز و یک بطن دارند - قورباغه (دوزیست) به کمک ماهیچه هاي دهان و حلق، با گزینه 1 - 34
حرکتی شبیه قورت دادن، هوا را با فشار به شش ها می راند. به این ساز و کار پمپ فشار مثبت می گویند. 

به شکل زیر (پمپ فشار مثبت در قورباغه) دقت کنید. 

       

هوا

            
بررسی سایر گزینه ها: 

) ماهیان بالغ و نوزادان دوزیستان آبشش دارند. (الرو برخی از ماهیان و تمام دوزیستان، داراي آبشش هاي خارجی بیرون زده از سطح بدن هستند.)  گزینۀ 

) کلیۀ دوزیستان مشابه ماهیان آب شیرین است. به هنگام خشک شدن محیط، دفع ادرار کم و مثانه براي ذخیرة بیشتر آب بزرگ تر می شود و سپس باز جذب آب از مثانه به خون افزایش گزینۀ 
پیدا می کند. 

) در دوزیستان، بیشتر تبادالت گازي از طریق پوست است.  گزینۀ 
موارد الف، ب و ج درست هستند.  گزینه 3 - 35

بررسی موارد: 
مورد الف) گلوکز با کمک مولکول ویژة پروتئینی در غشاي یاخته، همراه  با سدیم وارد یاختۀ پرز روده می شود. 

مورد ب و ج) انرژي الزم براي ورود گلوکز به یاختۀ پرز، از شیب غلظت سدیم فراهم می شود. شیب غلظت سدیم با فعالیت پروتئین انتقال دهندة سدیم - پتاسیم حفظ می شود. 
مورد د) در روش هم انتقالی، کیسه هاي غشایی (وزیکول) تشکیل نمی شود و تشکیل این کیسه ها در روش درون بري و برون رانی می باشد. 

K+
ATP

ADP
Na+

Na+

آنزیم یاختۀ

فضاي روده
یاختۀ پوششی پرز مایع بین یاخته اي

پروتئین انتقال دهندة
پتاسیم سدیم

پرز

گلوکز

مولکول پروتئینی

گلوکز

موارد الف، ب و د صحیح می باشد. گزینه 3 - 36
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منظور سؤال کبد می باشد. طبق شکل زیر، خون اندام هاي داخل شکم ابتدا به کبد و از آنجا به قلب می روند. 

بزرگ سیاهرگ زیرین
سیاهرگ فوق کبدي

کبد

سیاهرگ
کبديباب

 
بررسی موارد: 

مورد الف) یاخته هاي کبد، صفرا را می سازند. صفرا آنزیم ندارد و ترکیبی از نمک هاي صفرا وي، بی کربنات، کلسترول و فسفولیپید لسیتین است. 
مورد ب) کبد با تولید هورمون اریتروپویتین، سرعت تولید گویچه هاي قرمز را زیاد می کند. 

مورد ج) در دوران جنینی، یاخته هاي خونی در اندام هایی مانند مغز قرمز استخوان، کبد و طحال ساخته می شود؛ ولی در فرد بالغ کبد توانایی تولید گلبول قرمز را ندارد. 
مورد د) کبد داراي مویرگ هاي ناپیوسته است؛ پس فاصلۀ یاخته هاي بافت پوششی در مویرگ هاي آن بسیار زیاد است. 

موارد (الف) و (ج) درست هستند.  گزینه 2 - 37
بررسی موارد: 

مورد الف) منظور از ترکیب شیمیایی در خون که سبب کاهش حجم ادرار وارد شده به مثانه می شود هورمون ضد ادراري می باشد. 

) در هیپوتاالموس تولید و از غدة زیر مغزي پسین ترشح می شود که با اثر بر کلیه ها، باز جذب آب در لوله هاي ادراري را افزایش می دهد و حجم ادرار وارد شده به مثانه را این هورمون (
کاهش می دهد. 

مورد ب) سرخرگ آوران فقط وارد کالفک (کپسول بومن) می شود و سرخرگی که از این کپسول خارج و سبب ایجاد شبکۀ مویرگی دور لوله اي می شود، وابران نام دارد. به شکل زیر دقت کنید. 
 

انشعابی از

سیاهرگ کلیه

سرخرگ وابران

سرخرگ آوران

شبکه دورلوله اي

مورد ج) منظور مورد (ج) از دومین مرحلۀ ساخت ادرار، مرحلۀ باز جذب است. هورمون آلدوسترون از غدة فوق کلیه به درون خون ترشح می شود. (غدة درون ریز) و با اثر بر کلیه ها، باز جذب
(مرحلۀ دوم تشکیل ادرار) سدیم را باعث می شود. در نتیجۀ باز جذب سدیم، باز جذب آب هم در کلیه ها افزایش می یابد.  

مورد د) اولین بخش گردیزه، کپسول بومن است و در این قسمت فقط تراوش انجام می شود و هیچ باز جذب و ترشحی انجام نمی شود و باز جذب زمانی آغاز می شود که مواد تراوش شده به لولۀ
پیچ خوردة نزدیک وارد می شود.

عامل انتقال صفات (دنا) در پیش هسته اي ها به غشاي پالسمایی یاخته متصل است؛ ولی در هو هسته اي ها در هسته قرار دارد.  گزینه 3 - 38
بررسی سایر گزینه ها: 

) هیستون، در هو هسته اي ها وجود دارد نه در پیش هسته اي ها وجود دارد.  گزینۀ 

) اغلب پیش هسته اي ها فقط یک جایگاه آغاز همانند سازي در دناي خود دارند.  گزینۀ 

) در ساختار نوکلئوتید ها، فسفو دي استر وجود ندارد، بلکه نوکلئوتید ها با نوعی پیوند اشتراکی به نام فسفو دي استر به هم متصل می شوند و رشتۀ پلی نوکلئوتیدي را می سازند. گزینۀ 

شبکه هاي عصبی روده اي می توانند مستقل از دستگاه عصبی خود مختار فعالیت کنند. اما دستگاه عصبی خود  مختار با آنها ارتباط دارد و بر عملکرد آنها تأثیر می گذارد.  گزینه 3 - 39

 
بررسی سایر گزینه ها: 

) شبکه هاي یاخته هاي عصبی لولۀ گوارش در زیر مخاط و الیۀ ماهیچه اي دیده می شود.  گزینۀ 

) در ساختار لولۀ گوارش از مري تا مخرج، شبکه هاي یاخته هاي عصبی وجود دارند.  گزینۀ 
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) همان طور که بیان شد، شبکه هاي عصبی روده اي می توانند مستقل از دستگاه عصبی خود مختار فعالیت کنند؛ ولی دستگاه عصبی خود مختار با آنها ارتباط دارد و بر عملکرد آنها تأثیر گزینۀ 
می گذارد.

منظور از سؤال چینه دان می باشد که با توجه به شکل زیر می توان مشاهده کرد که چینه دان در باالي غدد ترشح کنندة آمیالز قرار دارد.  گزینه 1 - 40

4

مريچینه دان
پیش معده

کیسه هاي معده

غده هاي بزاقی
معده

روده

راست روده

مخرج

بررسی سایر گزینه ها: 

) وظیفۀ آبگیري غذا در گیاه خواران نشخوار کننده بر عهدة هزارال می باشد. که این قسمت از معده، وظیفه اي در ذخیرة غذا و امکان دفعات کمتر تغذیه را ندارد.  گزینۀ 
 

روده
سنگدان

چینه  دان مري حلق

مخرج

دهان

) در کرم خاکی چینه دان فاقد دندانه است.  گزینۀ 

) منظور از بخش عقبی معده در پرندة دانه خوار، سنگدان است که داراي ساختار ماهیچه اي است. سنگریزه هایی که پرنده می بلعد، فرایند آسیاب کردن غذا را تسهیل می کنند، ولی چینه دان گزینۀ 
مواد غذایی را ابتدا به معده وارد می کند. 

چینه دان
معده

سنگدان

رودة بزرگ

مخرج رودة باریک
کبد

مري

در انسان هنگام دم معمولی و دم عمیق قطعًا ماهیچه هاي دیافراگم و بین دنده اي خارجی باید منقبض شوند. ماهیچۀ دیافراگم در حال انقباض از حالت گنبدي به حالت مسطح تغییر گزینه 3 - 41
وضعیت می دهد. 

بین دنده اي
خارجی در حال

انقباض

ماهیچۀ بین دنده اي
خارجی در حال استراحت

داخلی و ماهیچه هاي
شکمی تنها در بازدم
.عمیق منقبض می شوند

دیافراگم در حال
استراحت

.دیافراگم منقبض است

قفسه سینه و
شش ها منبسط

قفسه سینه و
شش ها منقبض

 
بررسی سایر گزینه ها: 

) ماهیچه هاي گردن فقط در هنگام دم عمیق منقبض می شوند.  گزینۀ 

) ماهیچه هاي بین دنده اي داخلی فقط در هنگام بازدم عمیق منقبض می شوند.  گزینۀ 

) ماهیچه هاي شکمی همانند ماهیچه هاي بین دنده اي داخلی در هنگام بازدم عمیق منقبض می شوند. گزینۀ 
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، اپی کارد را نشان می دهد که در هر دو الیۀ بافت پوششی و پیوندي دیده می شود. بافت پیوندي از انواع یاخته ها، رشته هاي پروتئینی به نام رشته هاي ، الیۀ پریکارد و بخش  بخش  گزینه 2 - 42
کالژن و رشته هاي کشسان و مادة زمینه اي تشکیل شده اند. پس قطعًا بیش از یک نوع رشتۀ پروتئینی دارند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) بخش  نشان دهندة ضخیم ترین الیۀ دیوارة قلب، (میوکارد) است که بیشتر از یاخته هاي بافت ماهیچه اي قلبی تشکیل شده است. بین این یاخته ها مقداري بافت پیوندي رشته اي متراکم به گزینۀ 
نام اسکلت فیبري قرار دارد. باقت پیوندي رشته اي داراي مقدار ماده زمینه اي اندك است. 

) وجود صفحات بینابینی از ویژگی هاي یاخته هاي ماهیچه اي قلب است و بخش  (آندوکارد) فاقد یاخته هاي ماهیچه اي است.  گزینۀ 

) الیۀ آندوکارد و پریکارد داراي بافت پوششی هستند و این بافت داراي فضاي بین یاخته اي کمی است.  گزینۀ 

در دوران جنینی تولید یاخته هاي خونی عالوه بر مغز استخوان در کبد و طحال هم دیده می شود.  گزینه 1 - 43
بررسی سایر گزینه ها: 

) در گویچۀ قرمز آنزیمی به نام کربنیک انید راز هست که کربن دي اکسید را با آب ترکیب و کربنیک اسید پدید می آورد. کربنیک اسید به سرعت به یون بی کربنات و هیدروژن تجزیه گزینۀ 

می شود. یون هیدروژن به هموگلوبین می پیوندد و به همین علت، هموگلوبین مانع اسیدي شدن خون می شود و در تنظیم  مؤثر است و ضمنًا انواع گلوبولین ها و همو گلوبین با جذب و انتقال یون ها

می توانند در تنظیم  خون مؤثر واقع شوند. 

) تولید انواع یاخته هاي خونی، توسط یاخته هاي بنیادي مغز استخوان است.  گزینۀ 

) گرده ها قطعات یاخته اي بی رنگ و بدون هسته اي هستند که توسط مگا کاریوسیت ها ایجاد می شوند. گزینۀ 

زنبور حشره است و حشرات سامانۀ دفعی متصل به روده به نام لوله هاي مالپیگی دارند؛ ولی کرم خاکی داراي سامانۀ دفعی متانفریدي است.  گزینه 1 - 44
بررسی سایر گزینه ها: 

) متانفریدي، لوله اي است که در جلو، قیف مژك دار و در نزدیک انتها، داراي مثانه است که به منفذ ادراري در خارج از بدن ختم می شود.  گزینه هاي  و 
با توجه به شکل زیر، لوله هاي مالپیگی فقط از سمتی که به روده متصل اند باز می باشند. 

: با توجه به شکل زیر سامانۀ دفعی متانفریدي در بخشی از خود با شبکۀ مویرگی ارتباط دارد و ضمنًا حشرات فاقد مویرگ هستند.  گزینۀ 
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یکی از ویژگی هاي یاخته هاي گیاهی، داشتن اندامکی به نام دیسه (پالست) است. انواعی از دیسه ها در گیاهان وجود دارد. سبزدیسه (کلروپالست) به مقدار فراوانی سبزینه دارد.  گزینه 4 - 45
بررسی سایر گزینه ها: 

) کاروتن نوعی رنگیزه (کارتنوئید) است که این رنگیزه در رنگ دیسه (کروموپالست) ذخیره می شود.  گزینۀ 

) همۀ سبزدیسه ها عالوه بر سبزینه، کاروتنوئید هم دارند.  گزینۀ 

) آلکالوئید ها از ترکیبات گیاهی اند و در شیرابۀ بعضی گیاهان به مقدار فراوانی وجود دارند. نقش آنها دفاع از گیاهان در برابر گیاه خواران است.  گزینۀ 

همۀ انواع آوند هاي چوبی یاخته هاي مرده اي اند که دیوارة چوبی شدة آنها به جا مانده است.  گزینه 3 - 46
بررسی سایر گزینه ها: 

) آوند هاي چوبی الن دار، به دلیل داشتن الن، ضخامت دیواره در آنها یکسان نیست و در مناطق الن، دیوارة یاخته اي نازك است.  گزینۀ 

) دیوارة عرضی در یاخته هاي آوند آبکشی، داراي صفحۀ آبکشی است و آوند مار پیچی لوله اي پیوسته است و فاقد دیوارة عرضی است.  گزینۀ 

) جا به جا نمودن شیرة پرورده بر عهدة آنها آبکش است و یاخته هاي همراه به این آوند ها (آبکش)، در ترابري شیرة پرورده کمک می کنند. گزینۀ 

با توجه به شکل زیر، مغز در ساقۀ گیاه دو لپه اي به سادگی قابل مشاهده است. مغز ساقه، بافت نرم آکنه اي و بخشی از سامانۀ بافت زمینه است که در دو لپه اي ها دیده می شود.  گزینه 4 - 47
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بررسی سایر گزینه ها: 

) استوانۀ آوندي، استوانه اي است که بافت هاي آوندي در آن قرار دارند و مرز بین این استوانه و پوست در ساقۀ گیاهان دو لپه اي مشخص است؛ ولی در ساقۀ گیاهان تک لپه اي مشخص گزینۀ 
نمی باشد. 

) همان طور که در شکل مشخص است، دسته هاي آوندي روي دایره اي متحد المرکز قرار دارند نه دوایر متحد المرکز.  گزینۀ 

) در ساقۀ تک لپه اي ها، تعداد دسته هاي آوندي در سمت خارج بیش از سمت داخل است.  گزینۀ 

ریزوبیوم ها و سیانوباکتري ها دو گروه مهم از باکتري هاي همزیست با گیاهان هستند.  گزینه 2 - 48
گیاهان نمی توانند شکل مولکولی نیتروژن جو را جذب کنند و بیشتر نیتروژن مورد استفادة گیاهان به صورت یون آمونیوم یا نیترات است. این ترکیبات در خاك و توسط ریز اندامگان تشکیل می شود؛

یعنی در شکل مولکولی نیتروژن جو تغییر ایجاد می کنند. 
بررسی سایر گزینه ها: 

) سیانوباکتري ها همزیست درون ساقه و دمبرگ و شاخه نیز یافت می شوند.  گزینۀ 

) سیانوباکتري ها نوعی از باکتري هاي فتوسنتز کننده هستند و می توانند  را تثبیت کنند؛ ولی ریزوبیوم ها فتوسنتز نمی کنند.  گزینۀ 

)سیانوباکتري ها فتوسنتز می کنند و می توانند مواد قندي مورد نیاز خود را سنتز کنند.  گزینۀ 

تعرق، (خروج آب از سطح اندام هاي هوایی گیاه) سازوکار الزم را براي جا به جایی آب و مواد معدنی به برگ فراهم می کند. تعیین کنندة جهت حرکت آب و مواد حل شده در آن، گزینه 4 - 49
پتانسیل آب است. آب از محلی با پتانسیل آب زیاد به محلی با پتانسیل آب کمتر حرکت می کند؛ در نتیجه کاهش بخار آب در هواي اطراف گیاه، قطعًا سبب افزایش خروج آب از منفذ بین یاخته هاي

نگهبان روزنه هاي هوایی (تعرق) می شود و نه کاهش تعرق 
بررسی سایر گزینه ها: 

) خروج قطرات آب از انتها یا لبۀ برگ ها، تعریق نام دارد. تعریق از ساختار هاي ویژه اي به نام روزنه هاي آبی انجام می شود و نشانۀ فشار ریشه اي است.  گزینۀ 

) در گیاهان، جا به جایی مواد در مسیر هاي طوالنی توسط جریان توده اي انجام می شود. این جریان در آوند هاي چوبی تحت اثر دو عامل فشار ریشه اي و تعرق با همراهی خواص ویژة آب گزینۀ 
انجام می شود. 

) باز و بسته شدن روزنه به دلیل ساختار خاص در یاخته هاي نگهبان روزنه و تغییر فشار تورژسانس آنها است. جذب آب به دنبال انباشت مواد محلول در یاخته هاي نگهبان روزنه انجام گزینۀ 
می شود. 
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1 - 4

2 - 3

3 - 1

4 - 2

5 - 4

6 - 1

7 - 4

8 - 1

9 - 4

10 - 1

11 - 1

12 - 4

13 - 1

14 - 2

15 - 3

16 - 2

17 - 1

18 - 4

19 - 3

20 - 2

21 - 2

22 - 2

23 - 2

24 - 3

25 - 2

26 - 4

27 - 3

28 - 3

29 - 1

30 - 4

31 - 3

32 - 2

33 - 4

34 - 1

35 - 3

36 - 3

37 - 2

38 - 3

39 - 3

40 - 1

41 - 3

42 - 2

43 - 1

44 - 1

45 - 4

46 - 3

47 - 4

48 - 2

49 - 4
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