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آزمون های زیست شناسی به روش تک رقمی ها

m
co
h.
rs
to
o
lim
oo
limootoorsh.com

2



آزمون های زیست شناسی به روش تک رقمی ها
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رتبههای برتر دربارهی کتاب و سواالت آزمونهای آن چه میگویند ؟؟؟؟
حامد قرآنی  :دبیرستان عالمه جعفری  ،شهر مرند  ،تراز باالی  0888قلم چی

m

از تستهای که از کتاب دیدم و پاسخنامه سواالت واقعا نظرم جلب شده ،توی
آزمونهای آنالین هم که تا به حال شرکت کرده ،از کیفیت سواالت و ایدههای
آزمون ها واقعا استفاده کردم ،بهترین منبع آزمون و جمع بندی همین کتاب
میتونه باشه.
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سیدمحمد قوام  :دبیرستان شهید بهشتی تیزهوشان ،شهر بجنورد ،تراز باالی  0888قلمچی
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از کتابهای کمک آموزشی بازار همگی استفاده کردم ولی تستهای آزمونهای این
کتاب واقعا انگار یه چیز دیگه است ،ایدههای قشنگی دیدم توی سواالت ،برای جمع
بندی و شبیه سازی کنکور در دوران جمع بندی کتاب خیلی خوبیه
رضا نظامیان پور ،دبیرستان طالیهداران  ،شهر داراب  ،تراز باالی  0888در قلم چی
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کتاب در نوع خودش واقعا عالیه ،خوشحالم که همچین کتابی با این سطح
سواالت برای ما کنکوریهای  59چاپ شده ،امیدوارم همه از کتاب استفاده کنند و
موفق شوند .مولفان واقعا خسته نباشید

پرهام اسکندرزاده  ،دبیرستان شهید دستغیب ( 2توحیدی) شیراز  ،تراز باالی  0888قلمچی

سطح تستهای کتاب واقعا عالی هستند ،از زمانی هم که در آزمونهای
آنالینتون شرکت کردم وافعا دیدم به زیست تغییر کرد ،سواالتون ارزش چند بار
حل کردن داره حتی واسه منی زیست رو توی آزمونهای آزمایشی باال میزنم.
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آزمون های زیست شناسی به روش تک رقمی ها

شیرین حسن پور  ،دبیرستان فرزانگان  ،شهر مشکین شهر تراز باالی  0888قلمچی

نمونه کار کتاب رو که دیدم از سبک تستها لذت بردم ،از قبل هم با سطح
تستهای آزمون های آنالین آشنا بودم و انتظار داشتم کتابی که قراره برای جمع
بندی چاپ شه خیلی عالی میشه ،دوران جمع بندی برسم حتما چند بار
تستهاش رو مرور میکنم.

m

فائزه رضائی زاده  ،دبیرستان فرزانگان  ،شهر کرمان تراز باالی  0888قلم چی
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از ظاهر تستها و ادبیات و ایدههاشون واقعا خوشم اومد ،اینکه دام های
قشنگی که بیشتر تست ها دارند ،پاسخ نامه هم که عالیه ،دنبال همچین کتابی
بودم واسه دوران جمع بندی ،دو دل بودم کتابهای تستم رو مرور کنم یا کتاب
بخرم دوباره که این کتاب منتشر شد 
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راضیه شمسی پور  ،دبیرستان فرزانگان  ،شهر شهرکرد تراز باالی  0888قلم چی
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شبیه سازی کنکور و آزمون های مشابه اون واقعا برای دوران جمع بندی الزمه،
تستهای کتاب و پاسخ نامه و جنبههای مختلف کتاب خیلی خوبه ،معلومه که
تستهاش اکثر مباحث های کتاب و مطالبش رو برای جمع بندی پوشش داده ...

علی ابراهیمی  ،دبیرستان المهدی  ،شهر اسکو تراز  0888به باالی قلم چی

تستهای کتاب سطحشون باالست و در حد و اندازهی کنکور هستند ،با یه نگاه
ساده به راحتی میشد حس کرد ،امیدوارم نهایت استفاده رو از این کتاب ببرم
از اینکه اساتید وقت گذاشتن و همچین کتابی رو برای امسال رسوندن ممنونم
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آزمون های زیست شناسی به روش تک رقمی ها

نیما فتحی  ،دبیرستان استعدادهای درخشان  ،شهر دهدشت تراز  0088قلم چی

یه دانش آموز تجربی درس زیست براش خیلی مهمه ،تست خوبو منبع خوب
جمع بندی توی این دوران الزمه حتما ،این کتاب رو دیدم و پسندیدم ،خیلی از
بقیه بهتره ،میشه با این شبیهسازی های کنکور و آزمون ها زیست امسال رو باال زد.

m

هما سادات سید میرزایی ،دبیرستان فرزانگان  ،شهر کرمان تراز  0088قلم چی
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قضاوت با خودتون .....

rs
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توی زیست مشکل داشتم ولی از اولهای سال بود که توی آزمونهای آنالین
زیستکده شرکت کردم ،خیلی وضعم بهتر شد و کلی ایده و نکته جدید یاد گرفتم،
حاال هم شکی ندارم این کتاب میتونه بهترین کتاب زیست برای جمعع بندی
باشه

از کتاب زیست شناسی به روش تک رقمی ها لذت ببرید ....
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دینگ دینگ ایستگاه انقالب
از مترو که پیاده بشی صد جور پله رو باید بری باال و بیای پایین تا بتونی روشنایی بیرون رو ببینی
دل تو دلم نیست  ...صدای جیغ ترمز و آقا حواست کجاست ...
میرسی به سر در دانشگاه تهران همون عکس روی پنجاه تومنی معروف که یه روزی به دیوار اتاقت چسبونده بودی و حاال...
زل زدم به ساختمون قدیمی که نماد آرزوهای بچگیمه و قراره جوونیم رو پاش بذارم و یه عمر باهاش عشق کنم ...
همینجور مبهوت تو ام و مردم مبهوت من که ای بابا این چرا اینجوریه ؟؟؟
بذار هر چی میخوان فکر کنن کسی چه میدونه چه لذتی داره زل بزنی به هدفی که با عشق و انگیزه به دستش آوردی و عین بچهات واسش عرر
ریختی و ثانیه هات رو خرجش کردی  ...مگه عشق چیزی جز اینه؟؟؟
دنیای من تازه از اینجا شروع میشه و قراره خودم رو ثابت کنم و با افتخار داد بزنم ایرانیم ..........
وارد دانشگاه میشم .............

co

امیر المومنین علیه السالم :فکر می کنی موجود کوچکی هستی؟ با وجود آنکه در تو جهان بزرگی نهفته است
سالم دوست گلم

بیا مقدمه های کلیشگی کتاب های درسی رو بذاریم کنار و دو کلمه با هم گپ بزنیم
قراره قدم به قدم ،صفحه به صفحه این کتاب رو بخونیم و از تست زدن کیفش رو ببریم عین زنگ تفریح ای مدرس ه ک ه زم ان از

h.

دستمون در میرفت و یا عین وقتایی که توی سینما به یک سکانس جذاب میرسیم حاضر نیستیم حتی پلک بزنیم ...
اینجا یک کافه تسته یک قرار دوستانه بین تو تک رقمی با یک رفیق خفن که اسمش تک رقمی هاست...

rs

پر از سفارش های مختلف از تستای آسون شکالتی گرفته تا تستای سخت لواشکی که جیگرتو حال میاره ...
راستی پیشنهاد ویژه ی ما تستای آب پز کنه که فقط یک رتبه کنکوری اصیل از پسش بر میاد ...
پس  ...به موقع سر قرارت حاضر شو و پله های موفقیت رو ده تا ده تا برو باال ...
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قرار بعدی ما دانشگاه تهران یا اصال هرجایی که تو اراده کنی

فرمول موفقیت مثل بهترین ها  ... ... ...اراده  +پشتکار × توکل بر خدا = برو باال
خطاب به همهی عزیزانی که این کتاب رو میخوانند :

وقتی قلم به دست گرفتیم تا شروع به تالیف کنیم ،انگیزه بسیاری توی وجود ما وجود داشت ،اینکه قراره کم ک بزرگ ی رو ب رای
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تمام جوانان سرزمینت انجام بدی ،توی دریای علم که بزرگی اون کم از خود دنیای اطراف ما نیست ،سعی کردیم اگر قطرهای ه م
هستیم ،مسیری رو ایجاد کنیم با هرچی که در توان داریم تا جزء کوچکی باشیم ،سهیم در موفقیت بزرگ شما ...
هر چی بگیم بازم در نقطهی آغازیم ،پس سخن رو با یه جمله به پایان میبریم ....
برای موفقیت ،راهی جز جنگیدن نیست .....
راستی ...

از همه ی دوستانی که ما رو در ساخت این کافه کمک کردن متشکریم از جمله شاگردان و دانش آموزان عزیز که با اینکه کنکوری
بودن در ویرایش و کمک در رفع مشکل کتاب بسیاری نمودن :خانوم ه ای دکت ر آین ده  :نس یم آرم ال ،ریحان ه  ،هم ا س ادات
سیدمیرزایی ،فائزه رضایی زاده ،شیرین حسن پور ،ندا پیرا و الهام آقاجانی ،راضیه شمسی پور ،کیانا ولی نژاد ،ماهرو کعبی ،آقایان
دکتر آینده  :علی موسوی ،محمد امی ن ساالری ،نیما فتحی ،پرهام اسکندر زاده ،حامد قرآنی ،محمدرضا بخت آبادی ،علی ابراهیمی،
هومان فروتن ،رضا نظامیان پور ،سید محمد قوام ،میعاد مختاری ،علیرضا آروین  ،مهدی زندوی و امیررضا نادریان ،ساالر طالبی..... ،
سایر عزیزان دیگه و اساتیدی چون استاد مسعود پور قهرمانی ،شهریار دانشی و ایلیا ایمانی و  ....نهایت تشکر را داریم.

در پناه حق باشید

limootoorsh.com
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چرا این کتاب را باید بخوانیم ؟؟

قبل از جواب به این سوال توجه شما رو به نتایج شرکت کنندگان کنکور  49جلب میکنم :
در کنکور  ،49تنها  ( .0.0یک صدم) درصد شرکت کنندگان توانستند درصد باالی  %08در کنکور را کسب کنن د ،یعن ی عم ق
فاجعه این جا هستش که  %99099کنکوریها نتوتستن حتی نصف نمره رو کسب کنند!!
جا داره از خودتون بپرسید چرا واقعا درس زیست اینجوری شده؟؟؟
تغییر سبک سواالت زیست و نبود یه منبع تستی کنکوری خوب خال موجود در بازار کنکور زیست هستش و این شد ک ه ای ن
کتاب تالیف شد ،در این کتاب :

m

 اولین و مهم ترینن دلیل انتخابش بهترین شبیه سازی کنکور برای شما با استفاده از قویترین و عالی ترین تس ت ه ای
موجود و ایده های جدید که شما رو به باالترین سطح تسلط میرسونه
 همیشه خالقیت در تست ویژگی طراحان کنکور بوده ،در این کتاب تس ت ه ا دارای ای ده ه ای ک امال جدی د و نگ اهی

co

همانند طراح کنکور به مباحث کتاب دارند.

 ادبیات تستها کامال روانشناسی کنکوری داره و فهم زیست و دوسنتن مفاهیم مهم زیستی در پاسخ به سواالت الزمه
رد نشید

h.

 پاسخ نامه عالی با ذکر دلیل رد و دام هر گزینه که باعث میشه شما هیچ سوالی رو بدون تشریح کامل گزین ه ه ا ازش
 در دوران جمع بندی زدن تستهای آموزشی زیاد به کار نمیآد بلکه تستهای سنجشی و همسطح کنکور ش دیدا نی از

rs

میشه ،از اون جایی که تست خوب در بازار ،همون سواالی کنکور هستش و شما اکثر تست ها رو قبال دید در کت اب ی ا
آزمون ،تست های شبیه کنکور و باهمون سبک و حتی گاهی باالتر میتونه بهترین نتیجه و جمع بندی رو ب رای ش ما ب ه

to
o

ارمغان بیاره

فقط میتونیم بگیم اگر درصد باال توی زیست میخوای این کتاب به شما واجبه کار کردنش 
حنوهی استفاده از کتاب :

استفاده از کتاب هر چقدر سریع تر شروع بشه به نفع شماست ،میتونید با هفتهای  3آزمون کار ک ردن ت ا اوی ل تی ر م اه و
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حتی اواخر خرداد کتاب رو تموم کنید.

هر بار که آزمون میدید پاسخ نامه رو به دقت میور و حتلیل کنیر  ،به صورت روجوعی به کتاب درسی رج وع کنی د و مبحث ی
که اشتباه زدید رو دوباره بررسی کنید و رفع اشکال کنید.

نکات مهم رو توی کتاب بنویسید یا هایالیت کنید و برای مرور حتما استفاده کنید.

اگر اولش درصدتون خوب نبود خیلی نگران نباشید ،این تکرار و تمرین و تالش شماست که باعث میشه بهتر از قبل بشید.
راستی جدول تحلیل آزمون رو حتما پر کنید و آزمون طبق توصیههای گفتهشده برای خودتون برگزار کنید.
توجه توجه

اگ ر بهت رین ش بیهس ازی کنک ور رو ب ازم م یخوای د 9 ،مرحل ه آزم ون ج امع پ یش بین ی کنک ور ک ه در سرانت زنتررتک ه

( )zistladeh.comبرگزار میشه رو حتما شرکت کنید.
حضور همهی رتبههای برتر در این آزمون واجبه ...
اگر شما هم خودتون رو یکی از مدعیان میدونید و میخواید بهترین نتیجه رو بگیرید ،آزمون های شبیهس از و ج امع زیس ت
شناسی به روش تک رقمیها رو از دست ندید.
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م رحل
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نکات آزمون :

 )1لطفا در شرایط کامل ،با داشتن مداد و پاک کن و شبیه سازی جلسه کنکور با تمرکز شروع به آزمون دادن کنید.

rs

 )2زمان قانونی آزمون حدود  90دقیقه است (البته در کنکور  70دقیقه است)
 )7سعی کنید از سواالت سخت و طوالنی عبور کنید و حتما در زمان مشخص همهی سواالت را یکبار دیده باشید.

جدول تحلیل آزمون :

to
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 )9بعد از آزمون جدول زیر را حتما پر کنید.

تاریخ آزمون

تعداد درست

تعداد غلط

تعداد نزده

بیدقتی

شکدار

ضعف علمی

سایر دالیل

بیدقتی

شکدار

ضعف علمی

کمبود وقت

limootoorsh.com
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علت غلطها

علت نزدهها
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 -1در سازو کار جداکنندهی گونهها ،در گونههای قورباغه  ..................نازایی دورگه ،قطعا..................
 )1برخالف – هر زاده حاصل از لقاح گامتها ،قطعا پیش از تولد از بین میرود.
 )2همانند – اسپرم یک گونه ،در اندام تناسلی جنس ماده گونهی دیگر ،میتواند زنده بماند.
 )3برخالف – هیچگاه اختالط ژنتیکی بین دوگونه به روندی پایدار تبدیل نمیشود.
 )4همانند – زادهی حاصل فاقد توانایی انتقال ژنهای والدین به نسل بعدی است.
 -2ترکیبی که در چرخه ی کالوین به هنگام تبدیل ..................مصرف میشود ،میتواندد در چرخدهی کدرب

بده هنگدام

..................تولید شود.

m

)1ترکیب سه کربنهی اسیدی به ترکیب سه کربنهی قندی – آزاد شدن  CO2از سیتریک اسید
)2ترکیب سه کربنه به مولکولپنج کربنه آغازگر چرخه – تشکیل ترکیب  4کربنه برای اولین بار در چرخه
)3ترکیب ناپایدار شش کربنه به ترکیبهای اسیدی – تبدیل یک ترکیب 4کربنه به ترکیب  4کربنه دیگر
)4ترکیبات تک فسفاته به مولکول  5کربنه دو فسفاته – تولید ترکیب آغازگر چرخه از ترکیب  4کربنه
 -3در فرد مبتال به ..................ممکن نیست..................

co

h.

 )1خیز – کاهش هورمونهای ترشح شده از بخش قشری فوق کلیه در بهبود فرد موثر باشد.
 )2انسداد رگ های لنفاوی – بخشی از تری گلیسیریدها به سهولت جذبِ سلولهای پوششی روده شوند.
 )3آسم – همانند فرد مبتال به ماالریا ،گروهی از گرانولوسیتها ،در خون افزایش یابند.
 )4سنگ کیسه صفرا – به علت بروز مشکل در جذب برخی مواد ،در روند انعقاد خون اختالل رخ دهد.
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 -4در بخشی از گوش انسان که ..................
 )1توسط استخوان گیجگاهی محافظت میشود ،مژکهای ظریفی تصفیه هوا را بر عهده دارند.
 )2گیرنده در تماس با مایع است ،سخت ترین نوع بافت پیوندی وجود دارد.
 )3مجاری نیم دایره وجود دارند ،سلولهای تاژکدار با ارتعاش مایع تحریک میشوند.
 )4در انتقال صدا نقش دارد ،غدد چربی تغییر شکل یافته وجود دارد.
 -5در جاندار مورد مطالعه ژاکوب و مونو برخالف جاندار مورد مطالعهی ..................

 )1گریفیت – پیوند بین نوکلئیک اسیدهای حاصل از رونویسی ،توسط یک نوع آنزیم سنتز میشوند.
 )2بیدل و تیتووم – یک بخش تنظیم کننده میتواند ساخت چند رشته پلی پپتیدی را کنترل کند.
 )3بیدل و تیتوم –  RNAپلی مراز توسط پروتیئنهای خاصی راه اندازش را شناسایی میکند.
 )4گریفیت – RNAی پیک حاصل قبل از ترجمه در ریبوزوم ،دچار تغییراتی شود.
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 -6در فرآیند ..................در دستگاه عصبی محیطیِ دختری  11ساله ،همواره ..................
 )1هدایت پیام عصبی -پتانسیل عمل در دندریت آغاز و تا پایانهی آکسون میرود.
 )2انتقال پیام عصبی -پس از تغییر اختالف پتانسیل ،فعالیت سلول پس سیناپسی مهار میشود.
 )3هدایت پیام عصبی -بعد از افزایش ناگهانی نفوذپذیری غشای نورون به یون سدیم ،بسته شدن کانالهای سدیمی آغاز میشود.
 )4انتقال پیام عصبی -اثر مادهی شیمیایی ناقل بر پروتئینهای گیرندهی موجود در غشای سلول پس سیناپی تحریکی میباشد.
 -7در جانورانی که گوارش شیمیایی و مکانیکی غذا درون معده آغاز میشود..................،
 )1مادهی زاید نیروژن دار دارای حلقهی آلی از خود دفع میکنند.
 )2تنفس بدون نیاز چندانی به سیستم گردش خون صورت میگیرد.
 )3خون خارج شده از سطح تنفسی بدون عبور از قلب ابتدا به اندامها میرود.
 )4برجستگی دیواره روده سطح آن را با مواد غذایی افزایش میدهد.

-8در خانمی باردار،الیه داخلیترتشکیل شده توسط بالستوسیست  ...........غشایی کده مسدلوت تيذیدهی رویدان اسدت،
.............
 )1همانند  -در هفتهی دوم بعد از لقاح ایجاد میشود.
 )3همانند  -منشأ تشکیل اندامهای اصلی رویان است.

 )2برخالف  -همراه بند ناف بعد از تولد نوزاد دفع میشود.
 )4برخالف -از سلولهای محیطی بالستوسیت منشأ میگیرد.

limootoorsh.com



آزمون های زیست شناسی به روش تک رقمی ها

01

 -9در یکی از آزمایشات گوس حذف رقابتی صورت گرفت ،گونهای که حذف نشد..................
 )1از جاندارانی تغذیه میکرد که درون سیستول خود در غیاب اکسیژن  ATPتولید میکنند.
 )2کل ژنوم آن از درون دو هسته با اندازههای متفاوت قابل استخراج است.
 )3رونویسی از نیمی از ژنها توسط  RNAپلیمرازІصورت میگیرد.
 )4در چرخه ی سلولی تولیدمثل غیرجنسی خود ،فاقد نقاط وارسی است.
 -11در مهندسی ژنتیک ،به منظور ..................نمی توان..................

m

 )1تولید پروتئینهای پیچیدهی انسانی – از جاندار آزمایشگاهی مورد مطالعهی کوهن و بایر استفاده کرد.
 )2تولید واکسنهای مفید و بیخطر – ژن آنتیژن بیماریزا را در  DNAیک سلول زنده وارد کرد.
 )3آلودهسازی جاندار مورد مطالعهی گریفیت – از وکتور حاوی دو نوع اسید هستهای متفاوت استفاده کرد.
 )4ایجاد جانداران تراژنی – بدون ساختن  DNAنوترکیب در آزمایشگاه این فرآیند را انجام داد.
 -11به طور معموت در انسان ،کم کاریِ ..................سبب افزایش مقدارِ ..................در خون و پرکاریِ ..................باعث افزوده
شدن بر مقدارِ ..................میشود.

co

h.

 )1غدد پاراتیروئیدی– کلسیم – هیپوفیز پیشین – غلظت پالسما
 )2مغز قرمز استخوان – توانایی حمل اکسیژن – تیروئید – مصرف انرژی زیستی
 )3بخش قشری غدد فوق کلیه – یون پتاسیم – بخش مرکزی فوق کلیه – سوخت اصلی سلول
 )4غدههای مجاور پیلور – سکرتین – پانکراس – ذخیرهی گلیکوژنی سلولها
 -12نمیتوان گفت وقتی که دهلیزها در حات پر شدن از خون هستند و بیشترین فشار به دریچههای قلبی وارد میشدود،
 )2در تارهای میوکارد بطنها ،نشت یون کلسیم صورت میگیرد.
 )4در پایان 07 ،سی سی خون از قلب خارج میشود.

rs

..................
 )1موج استراحت بطنها در قلب در حال انتشار است.
 )3جریان خون مانع از بسته شدن دریچههای سینی می گردد.

 -13اگر بخشی از دودمانهی مقابل الگوی توارث بیماری از نوع ..................باشد ،احتمدات تولدد فرزنددان سدالم از افدراد
 )1وابسته به جنس مغلوب –  6و  25 ،8درصد
 )2اتوروم غالب –  5و  57 ،0درصد
 )3وابسته به جنس غالب –  9و  05 ،17درصد
 )4اتوزوم مغلوب –  1و  25 ،2درصد
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..................است.

 -14در گیاه اطلسی هنگام پالسمولیز سلوتهای نگهبان روزنده طدی روز و در گرمدای بداال ،در
سلوتهای کلرانشیم..................

)1مولکول  5کربنی در میتوکندری با اکسیژن ترکیب و تجزیه میشود.
)2آنزیم ریبولوزبیس فسفات کربوکسیالز-اکسیژناز ،محصول گام  4چرخهی کالوین را تجزیه میکند.
)3مولکولی دوکربنی پس از ورود به کلروپالست تجزیه و یک مولکول  CO2آزاد میکند.
) 4درون میتوکندری طی واکنش اکسیژنازی روبیسکو مولکول های سه کربنی و دو کربنی تولید میشود.
 -15هر گیاه علفی که ..................همانند گیاهان چوبی ،قطعا ..................

 )1پس از تکمیل یک دورهی رویشی خود از بین برود – عناصر آوندی در صعود سریعتر شیرهی خام نقش دارند.
 )2فقط دارای مریستمهاینخستین است – درپاسخ به شرایط نامساعد محیطی دراغلب بافتهای خودهورمون خاصی سنتز میکند.
 )3ساختار مریستمهای پسین را ایجاد میکنند – حلقههای چوب پسین در ساقه ،معموال منجر به حلقه سالیانه میشود.
 )4پس از ظهور ریشهچه ،قالب تشکیل میدهد – رشد نخستین بر اثر تقسیمات و افزایش حجم مریستمهای راسی رخ میدهد.
-16هنگامیکه اختالف پتانسیل درون نورون نسبت به خارج به  +21میرسد ،قطعاً ..................
 )2نفوذپذیری غشای نورون به یون پتاسیم باال میباشد.
 )1دریچهی کانالهای سدیمی رو به باز شدن میباشد.
 )4مقدار یون سدیم درون نورون رو به افزایش است.
 )3یون پتاسیم خالف شیب غلظت وارد نورون میشود.
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 -17هورمونی که سبب ..................میشود ،برخالف استروژن ..................
 )1آمادگی بدن برای لقاح -از هیپوفیز ترشح میشود.
 )2تبدیل فولیکول به جسم زرد -توسط نورونهای ویژهای سنتز میگردد.
 )3تکمیل اولین تقسیم میوزی -ساختاری مشابه مولکول کلسترول دارد.
 )4ترشح تستوسترون از بیضهها -نمیتواند از غشای سلول هدف عبور کند.
 -18جانداری که تردیکودینا از آن تيذیه میکند ،قطعا ..................
 )1در درون سلولهای خود میتواند رونوشت ژن را درون ستوپالسم تولید کند.
 )2به وسیله درشت مولکول های غشا با سلول های مجاور خود ارتباط برقرار میکند.

m

 )3پس از عبور از آخرین نقطه وارسی ،غشای آن به سمت داخل فرو میرود.
 )4ژن آنزیم رونویسی کننده توسط مولکولی با بیشترین تنوع محصوالت رونوشت برداری میشود.
 -19در دستگاه تنف

انسان بالغ ،ممکن نیست ..................

co

 )1استخوان تشکیل دهندهی قفسهی سینه ،دارای گیرنده هورمون ترشح شده از کلیه باشند.
 )2در هنگام تنفس شدید ،عضالت شکمی کلسیم موجود در شبکهی سارکوپالسمی خود را آزاد کنند.
 )3سلولهای کیسه های هوایی موجود در مجرای تنفسی ،به گاز مونواکسید کربن نفوذپذیر باشند.
 )4در هنگام افزایش متابولیسم در عضالت بین دندهای دمی ،فشار هوای درون پردهی جنب منفیتر شود.
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 -21قارچهایی که قدرت تخمیر دارند برخالف ..................هستند.
 )1پنی سیلیوم ،دارای هر دو نوع تولید مثل جنسی و غیرجنسی
 )2آمانیتاموسکاریا ،همواره تک سلولی بوده و اغلب با جوانه زدن قادر به تکثیر
 )3نوروسپوراکراسا ،قطعا فاقد ساختارهای تولید مثلی جنسی کیسهمانند
 )4قارچ ژلهای ،فاقد ساختارهای نخینه و میسیلیوم
 -21چند مورد به درستی بیان شده است؟

« به طور معموت ،در معدهی انسان سالم و بالغ».................. ،
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الف_ حرکات دودی در مجاورت پیلور باعث مخلوط شدن غذا با شیره معده میشود.
ب_ مهمترین عامل تخلیه محتویات درونش ،ترکیب شیمیایی و حجم کیموس آن است.
ج_ آنزیمهای پروتلازموجود در آن فقط توسطترشحات سلوتهای حاشیهای فعات میشوند.
د_ گیرندههای موجود آن ممکن است سبب بروز انعکاس دفاعی در بدن شوند.
4)4 3)3
2)2
1)1
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 -22با توجه به نمودار مقابل ،در مرحله ..................همانند ..................میتواند ..................
 )1نمایی – آهستگی – آهنگ رشد جمعیت کاهش یابد.
 )2ایستایی – آهستگی – رقابت بین افراد جمعیت روبه افزایش است.
 )3کاهش – نمایی – مقدار  rکمتر مرحله ایستایی باشد.
 )4آهستگی – ایستایی – عوامل وابسته به تراکم سبب افزایش رقابت شود.
 -23مارماهی  ..................گربه ماهی.................. ،

 )1برخالف – جهت حرکت آب را به کمک گیرندههای مکانیکی تشخیص میدهد.
 )2همانند – با هرگیرندهای در خط جانبیاش توانایی شناسایی اجسام بی جان را دارد.
 )3همانند – توانایی شناسایی طعمه از طریق انحراف خطوط میدان الکتریکی اطرافش را دارد.
 )4برخالف – فاقد توانایی تشخیص میدان الکتریکی تولیدی توسط طعمه خود است.
 -24کدام مورد به درستی در ارتباط با عامل ترانسفورماسیون بیان شده است؟

 ) 1چارگف پی برد که در ساختمان عامل ترانسفورماسیون ،تعداد بازهای آلی مکمل باهم برابر است.
 ) 2طی تحقیقات گریفت ،در نهایت اسید نوکلئیک به عنوان عامل ترانسفورماسیون شناخته شد.
 )3در هر رشته از ساختمان عامل ترانسفورماسیون ،مقدار بازهایی که باهم رابطهی مکملی دارند ،برابرست.
 )4هر آنزیمی که در همانندسازی عامل ترانسفورماسیون توانایی هیدرولیز پیوند را دارد،دارای خاصیت ویرایشی است.
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-25چند مورد از موارد زیر  ،عبارت زیر را به درستی کامل مینماید؟
« به طور معموت ،در گیاهانی که ..................گیاهانی که  ،..................فاقد ..................هستند» .
الف_ گامتوفیت کامال مستقل از اسپوروفیت است برخالف  -فقط گامتوفیت به اسپوروفیت وابسته است  -لقاح مضاعف
ب_ گامتوفیت و اسپوروفیت هر دوتولیدکننده هستند همانند -گامتوفیت بزرگتراز اسپوروفیت است  -دو نوع گامتوفیت
ج_ برای لقاح نیازبه آبسطحی دارند برخالف -فقطاسپوروفیت فتوسنتزکننده است –برگهای تيییرشکلیافتهی رویانی
د_ اسپوروفیت و گامتوفیت در تيذیه یکدیگر نقش دارند همانند–لقاح مضاعف صورت میگیرد  -گامتوفیت نر پرسلولی
4 )1

2 )3

3 )2

1 )4

 -26در تخمیری که در تولید ماست رخ میدهد ،پذیرندهی نهایی الکترون .................است که در .................تولید میشود.
)1ترکیب سه کربنی -گام  4گلیکولیز
 - NAD+)3در گام  3گلیکولیز

m

 )2ترکیب  2کربنی -سیتوسل
 –NADH )4در گام  3گلیکولیز

 -27در کلیه سالم یک انسان سالم ،مقدار ..................

co

 )1اوره برخالف یون پتاسیم ،در سرخرگ آوران بیشترین مقدار آن است.
 )2نمک همانند پنی سیلین ،در سیاهرگ کلیه بیشتر از سرخرگ وابران است.
 )3یون هیدروژن برخالف بیکربنات ،در سرخرگ وابران بیشتر از سیاهرگ خروجی از کلیه است.
 )4گلوکز همانند فنیل آالنین ،در ادرار از مقدار ترشح شده آن کمتر است.
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 -28همهی ..................
 )1جلبکهای سبز پرسلولی و بزرگ در آب شور زندگی میکنند.
 )2آغازیانی که ساختارهای مقاوم تشکیل میدهند ،انگل هستند.
 )3افراد شاخهی تاژکداران فقط از طریق میتوز تولیدمثل میکنند.
 )4مژک داران تعداد فراوانی مژک دارند که به وسیله آن حرکت میکنند.

 -31در نوعی از انتخاب طبیعی که ..................قطعا ..................
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 -29کدام مورد در ارتباط با پدیدهی حبابدار شدگی در گیاهان به نادرستی بیان شده است؟
 )1کاهش فعالیت سلول پریسیکل در استوانه ی مرکزی و افزایش تعرق ،احتمال این پدیده را افزایش میدهد.
 )2ساختار ویژهی النها در تراکئیدها ،امکان انتشار حبابها را به تراکئیدهای مجاور کاهش میدهد.
 ) 3در هوای اشباع از بخار آب ،تمایل گازهای محلول برای خروج از شیرهی خام کاهش مییابد.
 )4در صورت افزایش خروج آب از طریق روزنههای آبی ،احتمال پدیده حبابدار شدگی افزیش مییابد.
 )1در اثر تغییر محیط روی میدهد – فنوتیپهای در انتهای دو طیف در نسلهای بعدی فراوانی بیشتری را کسب میکنند.
 )2در حفظ تنوع بین جمعیت نقش دارد – پس از یک دورهی کوتاه مدت شایستگی تکاملی فنوتیپ حدواسط کاهش مییابد.
 )3سبب ایجاد گونههای جدید در جمعیتها میگردد – فنوتیپ حدآستانهای بر فنوتیپ افراد حدمیانه ترجیح داده شده است.
 )4فراوانی افراد دو گروه از جمعیت به تعادل میرسد – با گذشت زمان زمینه را برای اشتقاق گونهها فراهم میکند.
 -31هر باکتری که ..................قطعا ..................

 )1دی اکسید کربن جو را تثبیت میکند – اکسیژن محیط را افزایش میدهد.
 )2ترکیبات آلی و کربوهیدارت را مصرف میکند – هتروتروف است.
 )3برای تولید مادهی آلی H2S ،مصرف میکند – انرژی خود را از نور خورشید کسب میکند.
 )4از مولکولهای آب الکترون کسب میکند – درون سیتوپالسم خود  NAD+را بازسازی میکند.

 -32کدام مورد در ارتباط با منحنی الکتروکاردیوگرام مقابل نادرست است؟
 )1پس از نقطهی  Aتا نقطهی  ،Bمانعی برای ورود خون به بطنها وجود ندارد.
 )2از نقطهی  Cتا نقطهی  ،Bصداهای اصلی قلب شنیده نمی شود.
 )3در نقطهی  Bبرخالف نقطهی  ،Cامواج الکتریکی در بافت گرهی میوکارد بطنها هدایت میشود.
 )4در نقطهی  Aهمانند نقطهی  ،Cدریچههای قلبی باز هستند و خون را وارد بطنها میکنند.
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 -33در جمعیتی که فراوانی افراد  211AA + 211Aa + 211aaباشد ،در صورتی افراد ميلوب پیش از رسیدن به سن تولید
مثل از بین بروند ،در جمعیت نسل بعدی که در تعادت هاردی–واینبرگ است ،تعداد افدراد ناقدل جمعیدت نسدل دوم
 ..................از افراد غالب نسل اولیه است (.جمعیت نسل دوم ،دو برابر نسل اوت است )
 57 )1نفر بیشتر

 257 )3نفر بیشتر

 105 )2نفر کمتر

 57 )4نفر کمتر

 -34چند مورد عبارت را به درستی کامل میکند؟
« در انسان ،اگر یک سلوت حاوی گیرندهی آنتی ژنی ،قدرت تکثیر داشته باشد ،این سلوت میتواند » .................
الف_ توسط ميز استخوان ساخته نشده باشد.

ب_ به آنتی ژن ویروسی متصل گردد.

ج_ مانع از آلودگی سایر سلوتها در برابر ویروس شود.

د_ در ميز استخوان بالغ شده باشد.

m

4 )1

2 )3

3 )2

1 )4

 -35در بخشی از استخوان که  ، ..............همواره ................

co

 )1حفرات متعددی مملوء از مغز استخوان یافت میشود – گروهی از سلولهای خونی تولید میشوند.
 )2سلولهای بافت استخوانی به دور مجرایی آرایش مییابند – به بافتی با رشتههای به هم فشرده اتصال دارند.
 )3توسط سیستم هاورس در برگرفته شده است – سلولهای استخوانی قدرت تقسیم باالیی دارند.
 )4در حفرهی مرکزی آن اسید فولیک مصرف میشود – در فضای بین سلولی کالژن و مواد کلسیم دار یافت میشود.

h.

-36در انسان هورمونی که سبب فعات شدن ویتامین  Dمیشود..................... ،
 )2در غشای سلولهای استوانهای روده دارای گیرنده است.
 )1از غدههای افزایش دهندهی کلسیم خون ترشح میشود.
 )4از بافتهای تنظیم کنندهی قند خون ترشح میشود.
 )3توسط غدهی تنظیم کنندهی سوخت و ساز بدن ساخته میشود.
-37مردی مبتال به تحلیل عضالنی دوشن (وابسته به جن

ميلوب)و با گروه خونی  A⁺با زنی سالم با گدروه خدونی AB⁺

rs

ازدواج کرده است .فرزندد اوت آن هداگروه خدونی  B⁻دارد و مبدتال بده هموفیلیدو تحلیدل عضدالنی دوشنمیباشدد.
احتمالتولددختریباگروهخونی A⁺و فقط مبتال به یک بیماری چقدراست؟

to
o

)1

3
32

)2

3
16

)3

3
64

–38به طور معموت در انسان بالغ ،در هر میون ...............نمیتوان گفت .............

)4

3
8
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 )1با افزایش مصرف اگزالواستات – فعالیت آنزیم غشایی اریتروسیت ها افزایش مییابد.
 )2با کاهش تولید اتیل کوآنزیم  - Aمقاومت رگ ها در برابر فشار خون افزایش مییابد.
 )3با کاهش مصرف پیرووات – انتشار اکسیژن در کیسه های هوایی کاهش مییابد.
 )4با افزایشتولید  - FADH2نیاز بدن به ویتامین تیامین کاهش مییابد.

 -39کدام مورد به نادرستی بیان شده است؟
 )1حرکات دودی در مری ،سبب بازشدن دریچه کاردیا و ورود غذا به معده میشود.
 )2تحریکات اعصاب خودمختار سبب اتساع لوله گوارش و راه اندازی حرکات دودی میشوند.
 )3تکرار حرکات موضعی در ابتدای رودهی باریک بیشتر از بخشهای انتهایی آن است.
 )4حرکات دودی در ناحیه پیلور با انتقال حرکتها به تارهای جلوتر همراه است.
-41در انسان بالغ ،همهی ..................

 )1گلبولهای سفیدی که فاقد گیرندهی آنتی ژنی است ،در دفاع غیراختصاصی شرکت دارد.
 )2سلولهایی که پادتن ترشح میکنند ،فاقد توانایی اتصال به سلولهای سرطانی هستند.
 )3سلولهایی که در مبارزه با ویروس ها نقش دارند ،در مغز استخوان بالغ میشوند.
 )4پروتئینهایی که در مبارزه علیه عامل بیماری هپاتیت نقش دارند ،از لنفوسیت  Tکشنده ترشح میشوند.
 -41نمیتوانگفت بخشی از نورون که پیام عصبی را به سیناپ

می رساند ..................بخشی از نورون که می تواند در آن

محل پیام عصبی را دریافت کند.................. ،
 )2برخالف – فاقد ژن های میلین ساز در خود است.
 )1همانند –ممکن است انتقال دهندهی عصبی را ترشح کند.
 )3همانند – میتواند حاوی گیرنده انتقال دهندهی عصبی باشد )4 .برخالف – توانایی هدایت پیامعصبی به جسم سلولی را دارد.
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 -42کدام موراد زیر در ارتباط با گیاه نیشکر نادرست است؟
الف_ تثبیت دائم  CO2در آن همزمان با تورژسان

سلوت نگهبان روزنه است.

ب_ فقط سلوتهای غالف آوندی در آن کلروپالست دارند.
ج_ ماده  4کربنه تولیدشده دراندامکهای دوغشایی آن همواره حاصل تثبیت اوت CO2است.
د_ امکان مشاهده آنزیم روبیسکو در الیه روپوست تحتانی برگ آن وجود دارد.
ه  -تولید و تجزیه اسید سیتریک در آن همواره همزمان با باز بودن روزنه هاست.
1 )1

3 )3

2 )2

4 )4

 -43هر میکروسفری ..................کواسرواتها میتواند..................

m

 )1برخالف – انتقال صفات به نسل آینده را انجام دهد.
 )2همانند– حاوی مونومرهای موجود در ساختار اولین مولکول خود همانندساز باشد.
 )3همانند – ساختاری غشایی دو الیه تشکیل داده و تقسیم شود.
 )4برخالف – فعالیتهای متابولیسمی خود را کنترل نماید.

co

h.

 -44در نوروسپورا کراسا اغلب RNAهایی که فقط در نتیجهی فعالیت  RNAپلی مراز  ІІسنتز میشوند.................. ،
 ) 1پس از حذف بخش اینترونیِ آن ها ،برای ترجمه وارد سیتوپالسم می شوند.
 )2پس از بالغ شدن ،به طور کامل در ریبوزوم به ترجمه می گردند.
 )3با داشتن کدون آغاز ،در شروع ترجمه با  tRNAآغازگر پیوند تشکیل میدهد.
 )4بعد از افزایش فشار اسمزی درون هسته از منافذ آن عبور می کنند.
-45به طور معموت ،از ازدواج دو فرد ..................در ارتباط با صفت ..................میتواند ..................

-46کدام عبارت به طور صحیح بیان نشده است؟

to
o

rs

 )1هموزیگوس – اتوزوم غالب – نیمی از دختران این خانواده هموزیگوس باشند.
 )2یکی سالم و دیگری بیمار و خالص – وابسته به  xغالب – هیچ زاده ای به بیماری مبتال نگردد.
 )3یکی سالم و دیگری بیمار و ناخالص – وابسته به  xمغلوب – تنها دختران به بیماری مبتال گردند.
 )4یکی با فنوتیپ غالب و دیگری فنوتیپ مغلوب – اتوزوم مغلوب – به احتمال  57درصد فردی با فنوتیپ غالب متولد شود.
« به طور معموت .................. ،همانند  ..................میتوانند »..................

 -47کدام موارد عبارت زیر را به طور نامناسبی کامل میکنند؟
« در تقسیم طبیعی هر سلوت زنده قطعا »..................
الف _تجزیه غشای هسته صورت میگیرد.
ب _ جداشدن کروماتیدهای خواهریانجام میگیرد.
ج _ فعالیت آنزیم  DNAپلیمراز با صرف انرژی صورت میگیرد.
د _ مادهی ژنتیک از سلوت مادر به دختر منتقل میشود.
ه _ کروموزوم مضاعف درون سیتوپالسم قابل مشاهده است.
1 )1

2 )2
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 )1کپکهای مخاطی پالسمودیومی – عامل گال – باعث افزایش هورمونی که سبب تسریع در رسیدگی میوه ها میشود ،باشند.
)2هاگداران – تاژکداران جانورمانند – سبب افزایش فعالیت ترشحی گروهی از گرانولوسیت در بدن شوند.
 )3سلولهای حاصل از میوز اسپورانژ کاهوی دریایی – گروهی از آنتروزوئیدها – بیش از دو تاژک در ساختار خود داشته باشند.
)4جانداران دارای لکه چشمی – جانوران دارای ساده ترین گیرنده نوری – با تشخیص نور به سمتش حرکت کنند.

3 )3

 -48در ارتباط با رفتار ..................نمیتوان گفت که ..................
 )1شیرهای جوان شرق آفریقا  -انتخاب طبیعی در چگونگی بروز آن نقش دارد.
 )2زنبورهای کارگر  -سبب افزایش توان بقای جمعیت میشود.
 )3عنکبوت نر بیوه ی سیاه  -بقای ژن هایش را به طور مستقیم تضمین میکند.
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 )4گاوهای وحشی  -شایستگی تکاملی افراد هم گونه را افزایش میدهد.
 -49در ریبوزوم آزاد درون سیتوسل در مرحلهی  ..................ترجمده بدرخالف مرحلدهی  ..................آن ،ممکدن نیسدت
..................
 )1پایانِ– ادامهی– پیوند بین کدون وآنتیکدون وجود داشته باشد.
 )2آغازِ– پایانِ – پیوندموجود در جایگاه پلیپپتیدی شکسته شود.
 )3ادامه ی – آغازِ – آنتیکدون  UACدر جایگاه آمینواسیدی دیده شود.
 )4ادامه ی – پایانِ – فعالیت آنزیمی در ریبوزوم صورت بگیرد.
 -51کدام موارد زیر عبارت را به نادرستی تکمیل مینماید؟
« مطلب کلیدی در نظریهی ..................این است که »..................

m

الف _ داروین – افرادی که تطابق بیشتری با محیط دارند ،احتمات بقای بیشتری نیز دارند.
ب _ مالتوس – رشد تعداد افراد جمعیت در مقابل تجدید منابع غذایی سریعتر صورت میگیرد.

co

ج _ تيییر گونهها – محیط در تعیین جهت و مقدار تيییر گونهها نقش اساسی دارد.
د _ المارک – تيییرات در جاندار ،سریعتر از تيییرات در محیط پدیدار میشود.
1 )1

3 )3

2 )2

4 )4
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آزم ون

م رحل

m

هی ()0

co
h.

نکات آزمون :

 )1لطفا در شرایط کامل ،با داشتن مداد و پاک کن و شبیه سازی جلسه کنکور با تمرکز شروع به آزمون دادن کنید.

rs

 )2زمان قانونی آزمون حدود  90دقیقه است (البته در کنکور  70دقیقه است)
 )7سعی کنید از سواالت سخت و طوالنی عبور کنید و حتما در زمان مشخص همهی سواالت را یکبار دیده باشید.

جدول تحلیل آزمون :

to
o

 )9بعد از آزمون جدول زیر را حتما پر کنید.

تاریخ آزمون

تعداد درست

تعداد غلط

تعداد نزده

بیدقتی

شکدار

ضعف علمی

سایر دالیل

بیدقتی

شکدار

ضعف علمی

کمبود وقت

limootoorsh.com

وقت گیر بودن

lim
oo

علت غلطها

علت نزدهها
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 -1کدام گزینه زیر در ارتباط با ملخ ،نادرست است؟
 )1عمدهی گلوکز مورد استفادهی سلولها ،از بیشترین ترکیب آلی طبیعت تامین میشود.
 )2در طی فعالیت قلب برای تغذیه سلولهای سوماتیکی ،عمل تراوشی از سرخرگها صورت نمیگیرد.
 )3آخرین محل ذخیرهی موقت غذا ،مواد جذب شده را به داخل شبکهی مویرگی وارد میکند.
 ) 4ژنوم کلی هر سلول حاصل از لقاح گامت های نر و ماده در آن ،همواره یکسان است.
 –2در پارانشیم برگ کاکتوس ،در زمانی که سلوتهای نگهبان روزنه رشد طولی دارند قطعا  ...................میشود.

m

 )1دی اکسید کربن طی فعالیت کربوکیسالزی روبیسکو ،مولکول  C6تولید
 )2اکسیژن در مراحل وابسته به نور فتوسنتز به دنبال تجزیه آب آزاد
 ) 3انرژی زیستی همراه با تولید ترکیب آلی چهار کربنه از ترکیب پنج کربنه سنتز
 )4قند سه کربنه در طی مصرف  NADP+در گام دوم کالوین ایجاد
 -3با توجه به دودمانه مقابل در صورتی که الگوی توارث از نوع  ...................احتمات ناقل
بودن فرزندان افراد  ...................است.

co

h.

 )2وابسته به جنس مغلوب –  15و  25 ،16درصد
 )1اتوزومی غالب –  3و  25 ،4درصد
 )3وابسته به جنس غالب –  6و  57 ،0درصد
 )4اتوزومی مغلوب –  9و  57 ،17درصد

 -4اعصاب خارج شده از  ...................امکان ندارد................... ،

to
o

rs

 )1گیرنده های مژکدار گوش – به یکدیگر بپیوندند و در بخشی از مغز تقویت شوند.
 )2نازکترین الیهی چشم – پیام عصبی را به صورت یکطرفه به دستگاه عصبی مرکزی منتقل کند.
 )3گیرنده های سقف بینی – در ادامه مسیر خود با نورون پس سیناپسی اتصال فیزیکی برقرار کند.
 )4جوانهی چشایی – بدون عبور از نخاع ،به مرکز اصلی پردازش اطالعات اندامهای حس وارد شود.
 -5کدام گزینههای زیر ،به طور نادرستی عبارت را کامل مینمایند؟

« جاندارانی که از نظر کشاورزی اهمیت ویژه ای دارند  ...................جانداری که میتواند طعم و بوی نوعی پنیر را سبب
شود» .................. ،

الف _ برخالف – میتوانند با گیاهان نوعی رابطه هم زیستی داشته باشند.

ب _ همانند – در هنگام تقسیم ،ژنهای آنزیمهای فسفولیپازی را بیان نمیکنند.

lim
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ج _ برخالف – میتوانند در گیاهان باعث بروز نوعی بیماری شوند.

د _ همانند  -همگی از تجزیه کنندههای اصلی دنیای زنده میباشند.
2 )3
3 )2
4 )1

1 )4

 -6به طور معموت در بسیاری از گیاهان علفی نوع بافت  ...................برخالف  ...................ممکن نیست...................
 )1اشعهی مغزی  -بخش خارجی پوست ساقههای جوان – دارای دیوارهی دومین باشد.
 )2سلول های لیگنین دار موجود در پوشش دانهها – کلرانشیم – دارای پروتوپالسم زنده و فعال باشد.
 )3اشعهی مغزی – سلولهای فیبر– در نزدیکی سلولهای تراکئید مشاهده شوند.
 )4بخش خارجی پوست ساقههای جوان – میانبرگ نرده ای – توانایی فتوستنز داشته باشد.
 -7با توجه به توالی  DNAروبهرو ،کدام گزینه صحیح است؟

( جهت ترجمه از چپ به راست ) ATGATCCTTTAATGCACGTACACGACAAAA
 )1اگر از این رشته  DNAرونویسی شود ،در نهایت  5آمینواسید متفاوت تشکیل میشود.
 )2اگر از رشته مقابل این  DNAرونویسی شود ،تعداد حرکتهای ریبوزوم با تعداد آمینواسیدهای حاصله برابر است.
 )3اگر از رشته مقابل این  DNAرونویسی شود ،مولکولی با  2پیوند پپتیدی به وجود میآید.
 )4اگر از این رشته  DNAرونویسی شود ،جهش همواره تغییری در پلینوکلئوتید حاصل ایجاد میکند.
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 -8بخش احاطه کنندهی  ...................فاقد توانایی  ...................است.
 )1دستهی تارهای اسکلتی – اتصال به سختترین نوع بافت پیوندی
 )3میون – انتقال نیروی حاصل از هم پوشانی اکتین و میوزین
 -9چند مورد عبارت زیر را درست کامل مینماید؟

 )2میوفیبریل – جذب کلسیم موجود در سارکوپالسم
 )4مجموعه تارچهها – اتصال به انتقال دهندهی عصبی

« هر جانوری که  ...................قطعا » ...................

الف _ گردش خون مضاعف دارد – دارای پرده دیافراگم کامل است .ب _ تنف
ج _ دارای تنف
1 )1

به صورت آبشش است – لقاح خارجی دارد.
2 )2

د_ تنف
3 )3

پوستی دارد – فاقد نایژک است.
نایی دارد – گردش خون باز دارد.
4 )4

 -11به طور معموت ،سازوکارهای جداکنندهی گونهها ،در  ..................میتواند .................

m

 )1حشرات برخالف قورباغهها – سبب عدم اختالط مادهی ژنتیکی دو گونهی مختلف از آنها شود.
 )2گیاهان همانند جانوران – سبب عدم لقاح گامت یک گونه با گامت گونهی دیگر میشود.
 )3پرندگان همانند پستانداران – به تولید زادههایی دورگه با توانایی ایجاد گامت بینجامد.
 )4خزندگان برخالف انگلها – مانع از تشکیل سلول حاصل از لقاح گامتهای دو گونه شود.

co

 -11با توجه به شکلهای مقابل ،کدام گزینه به طور نامناسبی عبارت زیر را کامل میکند؟
« بخش  ...................برخالف بخش  ...................است» .

h.

 – 2 – 3 )1جایگاه ترشح آنزیمهای گوارشی و محل جذب مونومرهای غذایی
 – 4 – 1 )2محتویات آن وارد بخشی میشوند که محل آغاز گوارش شیمیایی مواد
 – 2 – 4 )3نخستین محل گوارش مکانیکی است که فاقد توانایی هضم شیمیایی غذا
 – 1 – 3 )4محتویات آن از بخشی تامین میشود که فقط محل گوارش مکانیکی

rs

 -12آغازیانی که  ...................فاقد توانایی  ...................هستند.

to
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 )1چرخه دیپلوئیدی دارند – تثبیت  CO2در چرخه کالوین
 )2دارای دو تاژک طولی و عرضی هستند – تولید زاده از طریق تولیدمثل جنسی
 )3کلنی پرسلولی ایجاد میکنند – تولیدمثل از طریق هم یوغی
 )4دارای سیلیس در ساختار خود هستند  -تولید گامت طی میوز

 -13در سلوتهای ماهیچهای موجود در دیوارهی رگ خونی ،هر ساختاری که  ..................میتواند ..................

 -14کدام موارد زیر متن زیر را به طور نامناسبی کامل میکند؟
« به طور معموت ،هر زنبور عسل  ................قطعا » .................
الف _ هاپلوئید  -تمامی ژنهای والد را دریافت کرده است.
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 )1لولههای عرضی را به درون تارچهها میفرستد – حاوی آنزیمهای سازندهی کلسترول باشد.
 )2در تغییر موقت اسکلت سلولی نقش دارد – از طریق رشتههایی پروتئینی در تماس با مادهی ژنتیک قرار گیرد.
 )3در تولید مولکول آب نقش دارد – در فضای درونی خود سبب تولید انرژی زیستی شود.
 )4سنتز رشتهی پلی پپتیدی را برعهده دارد – غشای سایر اندامکهای درون سلول را سنتز کند.

ب _ دیپلوئید  -طی بکرزایی نیمی از ژنهایش را به نسل بعد منتقل میکند.
ج _ دیپلوئید  -غیرمستقیم بقای ژنهایش را تضمین میکند.

د _ هاپلوئید  -می تواند تمامی ژن های خود را به نسل بعد منتقل دهد.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -15در دستگاه گوارش یک انسان همهی  ...................قطعا ...................
 )1موادی که در رژیم غذایی یک انسان سالم و بالغ وجود دارد  -برای ورود به خون نیاز به عمل واکنش دهندههای زیستی دارد.
 )2مواد غیرلیپیدی که در انسان جذب خون میشود  -از طریق سیاهرگی به سمت کبد برده میشود.
 )3آنزیمهایی که در روند گوارش غذا نقش دارند  -با مصرف یون کلسیم به درون لوله گوارش وارد شده است.
 )4چربیهایی که جذب سلولهای مخاطی روده باریک میگردند – با کاهش فشاراسمزیِ سلول وارد رگ لنفی میشوند.
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 –16در سلوت های زنده بدن یک فرد سالم ،به طور حتم  ...................میشود.
 )1در نبود اکسیژن NAD+ ،درون سلول احیاء
 )3به دنبال مصرف پیرواتCO2 ،درون سلول تولید

 )2در صورت مصرف انرژی زیستی NADH ،تولید
 )4با اکسایش هر مولکول  2 ،FADH2مولکول  ATPتولید

 -17چند مورد عبارت زیر را به طور صحیحی تکمیل میکند؟
« به طور معموت در خانمی  27ساله ................... ،لولهی فالوپ» ................... ،
الف _ ضخامت دیوارهی -یکسان است.
ب _ باریکترین ناحیهی -نزدیک رحم قرار دارد.
ج _ محل تشکیل بالستوسیت در -در دیوارهی رحم قرار دارد.

m

د _ بخش چینخوردهی -در نزدیکی تخمدان قرار دارد.
هد _ محل لقاح در -معموالً دارای چینهای طولی است.
1 )1

3 )3

2 )2

co

 -18در هنگام تقسیم هسته در اسپرماتوگونی در یک فرد بالغ ،پ

4 )4

از  ...................قطعا ...................

h.

 )1ناپدید شدن هسته – جفت کروموزومهای همتا از طول در کنار یکدیگر قرار میگیرند.
 )2جداشدن کروموزومهای همتا – در هر قطب سلول ،نیمی از  DNAهستهای سلول حضور دارد.
 )3حرکت کردن کروماتیدهای خواهری به سمت سانتریولها – عدد کروموزومی نسبت به اسپرم 4،برابر میشود.
 )4حداکثر فشردگی کروموزومها – تعداد رشتههای پلی نوکلئوتیدی ،DNAتغییر میکند.
 -19به طور معموت در هر جهش  ...................در بخش ساختاری ژن  ، ...................قطعا ...................

to
o

rs

 )1نقطهای – برخالف کراسینگ اور – سبب ایجاد آلل های جدید در جمعیت میگردد.
 )2جانشینی – همانند کاهشی – بر تغییر اندازهی عامل ترانسفورماسیون بیتاثیر است.
 )3افزایشی – برخالف کاهشی – منجر به تغییر در الگوی خواندن RNAی حاصل میشود.
 )4تغییر چارچوب – همانند جانشینی – در mRNAی حاصل تغییراتی در ترتیب نوکلئوتیدها پدید میآید.
 -21در رابطه زیستی که به مدت طوالنی بین دو گونه  ...................ایجاد شده است ...................
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 )1باکتری اشریشیاکالی و انسان –گونهای که زیان میبیند ،ترکیباتی دفاعی تولید میکنند.
 )2در گلسنگ  -در گونهای که هیچ سودی نمیبیند ،مواد غذایی مورد نیاز گونه ی دیگر را تامین میکند.
 )3شته و مورچه – گونهای که سود میبرد ،توسط گونهی دیگر در برابر شکارچیان حفاظت میگردد.
 )4ستارهی دریایی و صدف باریک – گونهای که از دیگری تغذیه میکند ،هماهنگ با گونهی دیگر تکامل یافته است.
 -21در چرخه زندگی ریزپوس  .................آسکومیست تک سلولی ......................... ،میشوند.
 )1همانند – هاگهای غیر جنسی درون هاگدان و در نوک نخینهها تشکیل
 )2برخالف – با انجام تقسیم میوز تخم و سپس میتوز سلولهای هاپلوئیدی ،هاگها تولید
 )3برخالف – سلولهای هاپلوئیدی در درون ساختارهای تولیدمثلی جنسی روئیده
 )4همانند – هاگهای جنسی به مراتب بیشتر از هاگهای غیر جنسی تولید
 -22کدام گزینههای زیر به طور مناسبی عبارت زیر را تکمیل مینماید؟
« در تقسیم میوز عادی در جانوران ،همواره » ...................

الف _ به طور طبیعی ،گامتهایی با تعداد کروموزومهای برابر حاصل میشود.

ب _ رشتههای دوک که در حات کوتاه شدن هستند ،یک کروموزوم را به سمت سانتریوتهای قطبین سلوت میبرند.
ج _ زمانی که میکروتوبوتها به سانترومرها متصل میشوند ،کروموزومها دارای چهار رشتهی پلی نوکللوتیدی هستند.
د _ سلوتهای حاصل فاقد توانایی تشکیل رشتههای دوک بوده و فقط در لقاح شرکت میکنند.
1 )1

2 )2

3 )3
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 -23در بررسی یک بیماری  ...............امکان ندارد ................
 )1وابسته به جنس – اگر یک والد بیمار باشد ،تمامی فرزندان بیمار شوند.
 )2اتوزوم – اگر یک والد سالم باشد ،تمامی فرزندان بیمار شوند.
 )3مغلوب – اگر نیمی از فرزندان بیمار باشند ،یکی از والدین نیاز به آمیزش آزمون داشته باشد.
 )4غالب – اگر تمامی فرزندان بیمار باشند ،ژنوتیپ هر دو والد قابل تعیین باشد.

m

 -24کدام گزینه زیر در ارتباط با دستگاه تناسلی مردان ،درست است؟
 )1مجرای اسپرمبر پس از عبور از غدد پروستات وارد میزراه میشود.
 )2اسپرماتیدها پس از وارد شدن به اپیدیدیم توانایی حرکت بدست میآورند.
 )3نوعی آنزیمهای برون سلولی با مشارکت جسم گلژی سبب وارد شدن بیضه به کیسه بیضه میشوند.
 )4به طور قطع مصرف یون کلسیم در روند حرکت اسپرمهای نابالغ نقش اساسی ایفا میکند.

co

 -25نمیتوان گفت بعد از ورود آلرژن تکراری به بدن................... ،
 )1اتصال پادتن به سطح ماستوسیتها همانند قبل ادامه خواهد یافت.
 )2ایجاد سلولهایی با قابلیت تقسیم و تمایز همانند قبل صورت میگیرد.
 )3هر سلول شرکت کنندهی فاقد گیرندهی آنتی ژنی اگزوسیتوز انجام میدهد.
 )4فعالیت ترشحی سلولهای خاطره نسبت به قبل افزایش مییابد.

rs
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 -26در آزمایشات انجام شده توسط یان ویلموت ...................
 )1میتوان طی شوک الکتریکی سبب ادغام غشای هستهی دوسلول شد.
 )2طی کلون کردن سلولی تمایز یافته ،جانوری تراژنی تولید میگردد.
 )3در ژنوم کلی دالی ،بخشهای از ژنوم هر دو والد یافت میشود.
 )4پس از متوقف کردن چرخهی سلولی بالستوسیت ،آن را به مادرجانشینی منتقل کردند.
 -27با توجه به شکل قابل ،بخش مشخص شده با حرف  ...................نمی تواند...................

to
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 – B )1در صورت لقاح با گامتی هاپلوئید که عددکروموزومی نصف آن دارد ،جانداری زیستا به وجود آورد.
 – A )2سبب شود که زیگوت حاصل ،توانایی تکثیر اطالعات ژنی والدین را داشته باشد.
 – D )3مربوط به فرآیندی باشد که با جابهجایی قطعاتی از کروموزومها ،سبب ایجاد آللها شود.
 – C )4با ایجاد گونهی جدید ،خزانهی ژنی خود را از والدین اولیه به طور کامل جدا کند.

 –28در سلوت هایی از گیاه  ...................که دی اکسید کربن به صورت اسید آلی  4کربنه تثبیت میشود................... ،
 )1جعفری – به دنبال فعالیت آنزیم روبیسکو  ،ترکیب  6کربنه ناپایدار تشکیل میشود.
 )2کاکتوس – در هنگام تبدیل مولکول  6کربنه به  5کربنه ،یون هیدروژن تولید میگردد.
 )3نیشکر – در طی تبدیل مولکول 5کربنه به  6کربنه ،انرژی زیستی درون استروما مصرف میشود.
 CO2 - CAM )4خارج شده از اندامک دو غشایی قطعا تحت تاثیر فعالیت اکیژنازی روبیسکو قرار گرفته است.
 -29در گیاههای ساکن در نواحی بیابانی ،هورمونی که منجر به حفظ آب گیاه میشود ...................

 )1برخالف هورمون بازدارندهی رشد جوانههای جانبی ،بر سلول های با ضخامت دیواره نابرابر موثر است.
 )2همانند هورمون افزایشدهنده مدت نگهداری میوهها ،در خفتگی دانهها و جوانهها نقش دارد.
 )3برخالف هورمون ترشح شده در شرایط غرقابی ،انتقال یون در شرایط نامساعد محیطی را کنترل میکند.
 )4همانند هورمون موثر در خمیدگی ساقه به سمت نور ،بر رشد جوانههای بخشهای هوایی گیاه اثر مهاری دارد.
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 -31بهطور معموت در انسان ................... ،را مستقیماً ...................
 )1رشتههایی که پیام حرکتی – به نخاع میبرند ،بخشی از عصبهای مختلط هستند.
 )2رشتههایی که پیام حسی -از مغز دور میکنند ،بخشی از عصبهای مغزی را تشکیل میدهند.
 )3عصبهایی که پیامهایی -از نخاع خارج میکنند ،همگی مجموعی از تارهای حسی و حرکتی هستند.
 )4عصبهایی که پیامهایی -به مغز میبرند ،همگی متشکل از رشتهها و جسم سلولی نورونها هستند.

m

 -31به طور معموت در بافتهای ...................
 )1انسانی ،هر سلول غیرعصبی که در بافت عصبی حضور دارد ،فعالیت میلین سازی در اطراف آکسونها و دندریتها را دارد.
 )2گیاهی ،هر سلولی که دارای قدرت تقسیم و فاقد واکوئل مرکزی است ،توانایی ایجاد سه بافت متمایز را در گیاه دارد.
 ) 3انسانی ،هر سلولی که تحت تاثیر اعصاب سمپاتیک است ،برای انقباض نیاز به نشت یون کلسیم به داخل سلول دارد.
 ) 4گیاهی ،هر سلول تمایز یافته موجود در بافت اپیدرمی ریشه ،توانایی شکستن پیوندهای موجود در مولکولهای گلوکز را دارد.
 -32درون کلیه یک شخص بالغ ،در صورت  ...................مقدار  ...................درون کپسوت بومن کاهش مییابد.
 )1تنگی سرخرگ آوران – بعضی سموم
 )2کاهش فشار خون سرخرگ وابران – اوره

co

 )2افزایش فشار خون سرخرگ آوران – یون هیدروژن
 )4تنگی سرخرگ وابران  -داروها

 -33چند مورد عبارت زیر را به طور نامناسبی تکمیل مینماید؟

« در نوعی الگوی تيییر گونهها که » ...................

الف _ گونهای دارای نیایِ مشترک است ،فرصت برای جایگزینی گونه سازگارتربا محیط فراهم میشود.

h.

ب _ در پی یکسری تيییرات اندک و تدریجی گونهها صورت گرفت ،شناخت کامل سیر تحوت گونهها میسر میشود.
ج _ توسط مستقیم ترین شواهد تيییر گونهها ارائه میشود ،قطعا جایگزینی گونههای جدید به تدریج صورت میگیرد.

rs

د _ باعث افزایش ناگهانی افرادی با ویژگیهای جدید میشود ،محیط پایداری نسبتا زیادی در طوت زمانی طوالنی دارد.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
 -34چند مورد متن زیر را به درستی تکمیل نمیکند؟

to
o

« همهی سلوتهایی که در جانوران واجد مژک میباشند» ................... ،
الف _ سلوت غیرعصبی تمایز یافته هستند.

ب_ توسط مادهی ژالتینی احاطه شدهاند.

ج _ میتوانند اثر محرک را به پیام عصبی تبدیل کنند.

د _ توانایی تولید  ATPدر عدم حضور اکسیژن دارند.

هد _ دارای انواعی از RNAپلیمراز در هسته هستند.
2 )2
1 )1

و _ دارای توانایی تشکیل ساختار دوک هستند.
4 )4
3 )3
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 -35در همهی رگهایی که بیشترین خون را در خود جایی دادهاند................... ،
 )1پس از شبکهی مویرگی و دریافت خون سرخرگ قبل از آن ،به قلب میروند.
 )2وجود دریچههای النه کبوتری بازگشت خون به قلب را تسهیل میکند.
 )3خون غنی از دی اکسید کربن را به دهلیزها وارد میکنند.
 )4بیشترین ظرفیت هموگلوبین در ترکیب با گاز اکسیژن است.
 -36به طور معموت ،هر باکتری که در انسان  ...................نمیتواند...................

 )1با ترشح سم خود سبب بیماری زایی میشود  -تحت تاثیر فعالیت ترشحی سلول پوششی رودهها قرار گیرند.
 )2موجب اختالالت عصبی میگردد  -در پی تغییر موقت اسکلت سلولی تقسیم شوند.
 )3موجب فعالیت بیشتر اندامهای ترشح کننده اریتروپویتین شوند  -تحت تاثیر مواد جذب شده در دهان ،نیز قرار گیرند.
 )4در بروز بیماری تنفسی نقش دارد  -با الکترون گیری از ترکیبات  3کربنه ،انرژی زیستی تولید کنند.

 -37با توجه به نمودارهای رو به رو که تيییرات آن را در مدت زمان طوالنی نشان میدهد ،نمی توان گفت ...................
 )1انتخاب طبیعی بر سازش بیشتر فنوتیپهای میانه در طول زمان تاثیرگذار بوده است.
 )2همانند انتخاب گسلنده میتواند تنوع را در جمعیت پس چندین نسل حفظ کند.
 )3با بروز تغییرات قابل توجه درمحیط ،فرصت برای جایگزینی گونههای جدید فراهم شود.
 ) 4انتخاب طبیعی سبب غیرفعال شدن سایر نیروهای موثر برتغییر گونهها ،در طوالنی مدت بوده است.
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 -38با توجه به شکل مقابل که سلولی شرکت کننده در دفاع همورات را نشان میدهد ،چند به طور درستی بیان شده اند؟
الف _ گیرندهی آنتیژنی اختصاصی آن قطعا توانایی اتصات به بیش از یک نوع آلرژن را دارد.
ب_پ

از اتصات به نوعی خاص از آنتیژن قطعا به دو سلوت متمایز تقسیم میشوند.

ج _ گیرندهی آنتیژن موجود در سطح آن بدون صرف انرژی به آنتیژن خاص خود متصل میگردد.
د _ برخالف سلوتهای فاگوسیت ،توانایی شناسایی خودی از عوامل بیماریزا را دارد.
هد _ در طی مراحل بلوغ خود ،با عبور از منافذ مویرگ وارد جریان خون شده و به محل بلوغ نهایی میرود.
 )1صفر

2 )3

1 )2

3 )4

 –39به طور معموت ،در سلوتهای غالف آوندی در گیاهان  ،C4در  ...................قطعا ...................

m

 )1گام نهایی کربس – احیاء  ،NAD+به دنبال تبدیل مولکول  4کربنه حاصل از گام  4به اگزالواستات صورت میگیرد.
 )2گام نخست گلیکولیز – با مصرف انرژی زیستی ،ترکیب  6کربنه دو فسفاته ناپایدار تولید میگردد.
 )3گام نخست گالوین – با فعالیت روبیسکو بر روی  3مولکول  CO2ترکیبی ناپایدار تولید میشود.
 )4پایان زنجیره ی انتقال الکترون – الکترون و یونهای هیدروژن به مولکول اکسیژن میپیوندند.

co

 -41در هر سلوت زندهای که فاقد اسکلت سلولی است ................... ،نمی تواند...................

h.

 )1در مرحلهی ادامهی ترجمه – آخرین مولکول ناقل آمینواسیدها وارد جایگاه  Pقرار گیرد.
 )2در آغاز رونویسی بخشی از  –DNAرشته ی پلی نوکلئوتیدی حاصل حاوی جایگاه آغاز رونویسی باشد.
 )3در تنظیم بیان ژن آن – شناسایی توالی خاصی از  DNAتوسط آنزیمی پروتئینی صورت بگیرد.
 )4جداشدن دو رشتهی پلی نوکلئوتیدی ازهم – سبب ایجاد مولکولی با خاصیت آنزیمی شود.
 -41از ازدواج مردی مبتال به بیماریهای تحلیل عضالنی دوشن و هانتینگتون و دارای گروه خونی  ABبا زنی سدالم و دارای

rs

گروه خونی ،Aفرزندی مبتال به هموفیلی و گروه خونی  Bمتولد شده است ،فرزند بعدی این خانواده نیز پسری مبتال به
تحلیل عضالنی دوشن است ،طبق قوانین احتماالت ،احتمات تولد پسری فقط مبتال به بیماری تحلیل عضالنی دوشن با
)1

1
3

)2

3
4

to
o

گروه خونی  Aبه همهی فرزندان بیمار این خانواده ،کدام است؟

)3

1
6

)4

1
4

 -42کدام موراد عبارت زیر را به درستی کامل می نماید؟

« در یک انسان بالغ در کل فاصله ی زمانی بین شنیدن صدای دوم قلب تا صدای اوت چرخه ی بعدی » ...................
الف – قلب در دیاستوت عمومی قرار دارد.
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ب – مانعی برای خروج خون از بطن ها وجود دارد.

ج – همه ی دریچه های قلبی بر اثر جهت جریان خون باز هستند.

د – سرخرگ ها بخشی از انرژی سیستوت قلب را در خود ذخیره می کنند.
 )1الف  -ب

 )2ب  -ج

 -43در انسان همهی سلوتهایی که  ...................هستند ...................

 )3الف  -د

 )1متعلق به دستگاه عصبی  -توانایی تبدیل اثر محرک به پیام عصبی دارند.

 )2غیرعصبی  -و در دستگاه عصبی فعالیت میکنند ،غالف میلین میسازند.

 )3برای مواد ناقل دارای گیرنده  -رشتههایی باریک و بلند منشعب شده از جسم سلولی دارند.

 )4دارای گره سیناپسی -طی شرایطی نفوذپذیری غشای پالسماییشان میتواند بهطور ناگهانی تغییر کند.
 -44کدام گزینه با توجه به شکل مقابل نادرست است؟
 )1سلول  Aبا فعالیت خود میتواند جذب آب توسط سلول تارکشنده را افزایش دهد.
 )2سلولهای  Bهمانند سلول  Aدر پیوستگی شیره خام نقش اساسی دارند.
 )3سلولهای  Aبا فعالیت خود میتوانند احتمال حباب دار شدگی را در گیاه کاهش دهند.
 )4سلولهای  Bبا ترشح مادهی سوبرین ،مانع از عبور آب از مسیر غیرپروتوپالستی میشوند.
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 -45با توجه به شکل مقابل در سلوت پوششی روده باریک بخش  ................... 1بخش ،2همواره ...................
 )1همانند – فقط عبور یونها از عرض غشا را انجام میدهد.
 )2برخالف– با همکاری جسم گلژی و شبکهی آندوپالسمی زبر سنتز میشود.
 )3همانند– گازهای تنفسی در خالف جهت هم از آن عبور میکند.
 )4برخالف– با افزایش اختالف غلظت ،فعالیت آن کاهش مییابد.
 -46در موفقترین مهره داران  ...................نخستین جانوران تخمگذار در خشکی  ...................دارند.

m

 )1همانند – ساختار اندامجلویی آنها اساس یکسانی
 )2برخالف – در مراحل اولیه نمو خود حفرهی گلویی
 )3همانند – سرخرگهایی با خون غنی از اکسیژن در تغذیه قلب نقش
 )4برخالف – توانایی ایجاد زاده مشابه یکی از والدین را
 -47هر سلوت هاپلوئید تمایزیافتهی  ...................در چرخهی سرخ

همانند ...................

co

 )1شرکت کننده در لقاح – خزه ،قطعا برای حرکت نیاز به آب سطحی دارد.
 )2با توانایی رشد – کاج ،قطعا در صورت مساعد بودن شرایط گامتوفیتها را ایجاد میکند.
 )3تولید شده در ساختار پرسلولی – ذرت ،قطعا بر اثر حرکتی غیرفعال پراکنده میشود.
 )4حاصل از بافت فتوسنتزکننده – لوبیا ،توانایی ایجاد ارتباط پالسمودسمی را ندارد.

h.

 -48چند مورد جمله زیر را به درستی تکمیل میکند؟

« هر جاندار آغازی که  ...................دارد » ...................
الف _ لکه چشمی – دی اکسید کربن محیط را تثبیت میکند.

rs

ب _ ظاهر حلزون شکل – همواره در البه الی ماسهی دریا یافت میشود.
ج _ زندگی انگلی – به دو روش جنسی و غیرجنسی تکثیر میشوند.

to
o

د _ دیواره آهکی و سوراخ دار – بانوعی جلبک رابطه هم زیستی برقرار مینماید.
ه _ پوسته دو قسمتی و سیلیسی – دارای دو مجموعه کروموزومی در سلوت پیکری خود است.
2 )3
3 )2
4 )1

1 )4

 -51در قلب یک انسان بالغ امکان  ...................که ...................
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 -49در یک فرد مبتال به هیپرتیروئیدیسم ...................
 )1تیروکسین نمیتواند سبب برقراری مکانیسم خودتنظیمی منفی شود.
 )2فعالیت لیپاز در سلولهای چربی رو به کاسته شدن است.
 )3مکانیسم خودتنظیمی مثبت سبب افزایش ترشح هورمونهای تیروئیدی میشود.
 )4میتواند مقدار هورمون محرک تیروئیدی بیشتر از سطح طبیعی باشد.

 )1دارد – دو سرخرگ خون با تراکم  CO2باال را مستقیما از قلب خارج کنند.
 )2ندارد – خونی که از شبکه مویرگی ششها برمیگردد ،در پشت دریچه سه لتی چند ثانیه جمع شود.
 )3ندارد  -تعداد رگهایی که خون را به دهلیز چپ وارد میکند ،دو برابر تعداد رگهای خروجی از بطنها باشد.
 )4دارد – شنیدن صدای بلند و بم قلب ،در پایان موج دیاستول بطنها شنیده شود.
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پاس خنام

24

تشریحی

m
co

چند نکته :

to
o

rs

h.

آزم ون مرح له ()9
 )1پاسخ نامه رو حتما با دقت بخونید و دلیل رد هر گزینه یا عبارت رو یادبگیرید.
 )2حد االمکان نکات مهم را یادداشت و مرور کنید.
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 )7سواالتی که نزده یا غلط زدید را حتما با ستاره یا عالمتی مشخص کنید.

 )9بعد از تستی که اشتباه زدید به بخش مربوطه از کتاب درسی رجوع کنید و خط کتاب درسی رو
مطالعه کنید.
 )0برای آزمون بعدی برنامه ریزی کنید.
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-1گزینه ()9
در قورباغه ها ،نازیستایی دورگه وجود دارد ،نازیستایی دورگه و نازایی دورگره موجب می شوند که زاده دو رگه توانایی تولیدد مثدل نداشدته

باشد ،به همین دلیل اطالعات ژنی والدین را به نسل بعد منتقل نمی کندچون اصالٌ نسل بعدی در کار نیست.
گزینه ( : )1در گونه ها قورباغه ،سدهای پیش زیگوتی و پس زیگوتی دیده می شود ،سد پس زیگوتی موجود در صورت آمیزش گونههای

مختلف آنها ،نازیستایی دورگه رخ میدهدکه در زیگوت حاصل میتواند به جانورتولد یابد ولی قبل ازسن تولیدمثل از بین میرود.
گزینه ( : )2در نازایی دورگه در صورتی که در مورد جانوران صحبت کنیم درست است .برای مثال اسدب و اال ولدی همیشده ندازایی

دورگه مربوط به جانوران نیست مثل گیاه تریپلوئیدی ( )3nکه نازاست و بحث زنده مانردن گامرت نرر یرن گونره در انردام تناسرلی
مطرح نیست.در ارتباط با قورباغه ها نیز شما می دونید که لقاح خارجی دارند و بحث زنده ماندن گامت نر در اندام تناسلی جنس ماده

m

ی گونهی دیگر نادرست است.

گزینه (: )3در گونه های قورباغه و نازایی دورگه ،هیچگاه اختالط ژنتیکی بین گونه ها به روندی پایدار تبددیل نمی شود ( هددف
سدهای پیش زیگوتی و پس زیگوتی همین است )

co

-2گزینه ()2

در گام نهایی کالوین در طی تبدیل مولکول  3کربنه به مولکول  5کربنه آغازگر چرخه  ATPمصرف می شود که در گام سوم کربس
در طی تبدیل مولکول  5کربنه به  4کربنه ATP ،تولید می شود.

h.

گزینه (: )1در طی تبدیل ترکیب سه کربنهی اسیدی به سه کربنهی قندی ATP ،و  NADPHمصرف می شود کده هدیچ کددام در
گام دوم کربس تولید نمی شوند.
ناپایدار است تجزیه می گردد.

rs

گزینه (: )3تبدیل مولکوت ناپایدار شش کربنه به ترکیب های اسیدی در گام  2کالوین ،مصرف چیزخاصدی نددارد چدون ترکیدب
گزینه (: )4در گام  9کالوین قند سه کربنه تک فسفاته به مولکول  5کربنه دو فسفاته تبدیل می شود که با مصرف  ATPهمراه است،

to
o

گام  5کربس به تولید اگزالواستات که ترکیب آغازگر چرخه است منجر میشود ،طی گام  5کربس  NADHتولید می شود.

-7گزینه ()2

فرد مبتال به انسداد رگ های لنفاوی میتواند در موادی که از راه لنف جذب و منتقل می شوند از قبیل ویتامین های محلدوت در
چربی( )D,A,K,Eاختالالتی بروز کند همچنین فرد می تواند مبتال به بیماری خیز (اِدم) گردد.
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در ارتباط با جذب تری گلیسیریدها از طریق سلول های پوششیِ جذب کننده مواد در روده باریک،یادمون باشه هیچ تریگلیسریریدی در
روده جذب نمی شود بلکه تا حد مونومر های آن یعنی گلیسرول و اسید چرب تجزیه می شرود و ایدن موندومر هدا جدذب مدی شدوند یدا
هیدرولیز ناقص صورت می گیرد و به صورت مونوگلیسیرید یا دی گلیسیرید جذب می شوند.
(نکته  :پس تریگلیسیرید ها وارد سلول پوششی نمی شوند بلکه در سلوت پوششی دوبداره ساخته و جدذب مدویرگ لنفدی مدی
شوند).
گزینه (: )1در فرد مبتال به خیز ،با کاهش هورمون های کورتیزوت که موجب شکسته شدن پروتئین هاو کاهش فشار اسمزی خونمی
شود و سبب افزایش تراواش می شود ،عالئم بهبودی بیماری صورت می گیرد همچندین هورمدون دیگدر کده آلدسدترون اسدت سدبب
بازجذب سدیم از کلیه شده و فشار خون را افزایش می دهد و سبب افزایش تراوش می شود ،با کاهش آن فرد بهبود می یابد.

گزینه (: )3در بیماری آسم و همچینین بیماری انگلی ماالریا ،ائوزینوفیل ها (از نوع گرانولوسیت ها) در خون افزایش می یابند و با
ترشح موادی می توانند عوامل بیماری زا را نابود کنند.
گزینه (: )4سنگ کیسه صفرا می تواند در روند جذب چربی ها و ویتامین های محلرول در آن اختالالتی را ایجاد کند ،که بر اثر کمبدود
جذب ویتامین  Kدر روند انعقاد خون مشکالتی بروز می کند ( .ویتامین  Kبرای روند انعقاد خون الزم و ضروری است)
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-9گزینه ()2
گیرنده های مژکدار موجود در مجرای نیم دایره ای و حلزونی گوش که در تماس با مایع درون مجراهستند ،در گوش میانی قرار دارند،
گوش میانی توسط استخوان گیجگاهی (استخوان :سخت ترین نوع بافت پوندی) محافظت می شود.
گزینه (: )1در بخشی از گوش بیرونی که توسط استخوان گیجگاهی محافظت می شود ،موهای ظریفی (نه مژک)حضور دارند که هوای
موجود در مجرا را تصفیه می کنند.
گزینه ( : )3مجاری نیم دایرهای در بخش گوش میانی قرار دارند ،سلول های مژکدار (نه تاژکدار) موجود در حلزونی گوش با ارتعاش
مایع تحریک می شوند.
گزینه ( : )4مجرای گوش بیرونی که وظیفه انتقات صدا را برعهده دارد ،دارای غدد عرق (نه چربی) تغییر شکل یافته است.

m

-0گزینه ()2

جاندار مورد مطالعه ژاکوب و مونو  ،باکتری اشری شیاکالی یا اِکالی است (نوعی باکتری هم زیست در روده انسان)  ،و جانددار مدورد

سایر گزینه ها :

h.

co

مطالعه بیدل و تیتم قارچ (کپک) نوروسپوراکراسا است،جاندار مورد مطالعه گریفیت نیز باکتری است (باکتری ها کپسول دار و بردون
کپسرول در باکتری ها یک بخش تنظیم کننده می توانند ساخت چند رشته پلی پپتید را کنترل کند یعنی اپران های چند ژنی کده
در باکتری ها فقط یافت می شود ،در یوکاریوت ها بخش تنظیمیفقط و فقط می تواند ساخت یک رشته پلی پپتیدی را کنترل کند.
گزینه (: )1پیوند بین نوکلئیک اسیدهای حاصل از رونویسی،در باکتریها توسط یرن نروع آنرزیم یعنری RNAپلریمرراز پروکراریوتی
سنتز میشود.

rs

گزینه (RNA: )3پلی مراز در یوکاریوت ها توسط پروتیلن های خاصی (عوامل رونویسی) راه اندازش را شناسایی می کند.
( این گزینه راجب کپک نوروسپوراکراسا صدق میکند) .
گزینه (RNA: )4ی پیک حاصل در رونویسی در یوکاریوت ها،قبل از ورود به سیتوپالسم دچار تغییراتی می شود که به اصطالح بالغ

 -6گزینه ()7

to
o

شدن گفته می شود ،در باکتری ها (پروکاریوت ها) این بالغ شدن و کوتاه شدن mRNAدیده نمیشود.

هدایت در طول یک نورون است .در طی فرآیند هدایت پیام عصبی ،اول یون سدیم وارد نورون شده و پس از مثبت شددن اخدتالف
پتانسیل (به بیشترین مقدار) ،کانالهای سدیمی بسته میشوند و سپس کانالهای پتاسیمی باز میشوند و .......
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سایر گزینه ها :

گزینه ( :)1اگر پیام عصبی در دندریت تشکیل شود ،این پیام تا پایانهی آکسون میرود ولی ممکن است پیام عصبی در جسم سلولی
آغاز شود اینجوری دیگر ،پیام عصبی وارد دندریت نمیشود بلکه وارد آکسون شده و در آخر به پایانهی آکسون میرسد.
گزینه ( 2و  :)4پس از اتصال انتقالدهندهی عصبی به گیرندهی خود در غشای سلوت پ

سیناپسی اتفاقات زیر رخ میدهد:

 حتماً اختالف پتانسیل سلول پسسیناپسی تغییر میکند.
 اگر با تغییر اختالف پتانسیل درون سلول منفیتر شود ،سلول پسسیناپسی مهار میشود.
 اگر با تغییر اختالف پتانسیل درون سلول کمتر منفی شود ،سلول پسسیناپسی تحرین میشود.

 -0گزینه ()1

جانورانی که گوارش شیمیایی و مکانیکی غذا درون معده آغاز می شود ،در ارتباط با گنجشک صحیح اسدت ،همدانطور کده مدی دوندیم
گنجشک پرنده است و پرندگان مادهی زاید نیتروژن داررا به صورت اسید اوریک دفع میکنند که دارای حلقهی آلی در سداختار
خود است.
گزینه (:)2در حشرات که تنفس نایی دارند ،تنفس بدون نیاز چندانی به دستگاه گردش خون صورت می گیرد.
گزینه ( :)3پرندگان دارای گردش خون مضاعف هستند ،در گردش خون ششی خون پ
گردد.

از عبور شش ها به قلدب جدانور بداز مدی

گزینه (:)4در کرم خاکی برجستگی های دیوارهی روده سطح تماس با مواد غذایی را افزایش می دهد.
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 -0گزینه ()1
الیه داخلیتر تشکیل شده توسط بالستوسیت ،همان الیهای است که جنین از آن به وجود میآید و تشکیل سه الیره بافرت مقردماتی
را میدهد ،غشایی که مسلوت تيذیهی رویان استکوریون است که الیه خارجی به وجود میآید.
الیه داخلی و خارجی (محیطی) بالستوسیت در هفته دوم تشکیل میشوند ( .درجنین شناسی ایشاال که بعدا میخوانیدد هفتده دوم رو
میگویندهفته دوتایی ها ،منظور همین دوالیه است ،هفته سوم رو میگویندهفتهی سه تایی ها یعنی تشکیل همون سه الیه باال که
بهتون گفتم که رویان رو میسازند ،پس این غشای کوریون و الیه داخلی بالستوسیت ،در هفته دوم تشکیل میشوند)
گزینه (: )2کوریون در هنگام تولد با بندناف دفع میشه.
گزینه (: )3الیهی داخلی منشاء تشکیل اندامهای جنین بودش.

m

گزینه (: )4از سلول های داخلی تشکیل میشه ،کوریون از الیه محیطی!!

 -4گزینه ()1

co

در آزمایش گوس،حذف رقابتی بین دو گونه رخ داد ،گوندهی  2حدذف نشدد ،پارامسری هرا از براکتری تغذیره مری کننرد ،بداکتری درون
سیستول خود در غیاب اکسیژن یعنی در تنفس بی هوازی (گلیکولیز ) ATPتولید می کند.
گزینه ( : )2کل ژنوم شامل ژنوم هستهای و ژنوم سیتوپالسمی میشود ،در ژنوم کل پارامسیها ،ژنوم میتوکندری نیز محسدوب مدی-
گردد.

h.

گزینه ( : )3رونویسی از ژن  rRNAتوسط  RNAپلی مراز  Iصورت می گیرد ،پس قید برخی درست است ،نه نیمی !!
گزینه ( : )4پارامسی تولیدمثل غیرجنسی خود را به ک مک تقسیم میتوز انجام می دهد ،در تقسدیم میتدوز ،چرخده سدلولی تولیددمثل

 -18گزینه ()7

rs

جنسی از سه نقطهی وارسی سلولی باید عبور کند.

آلوده سازی جانداران مورد مطالعه گریفیت (باکتری) توسط وکتورهای پالزمید وباکتریوفاژها صورت میگیرد ،وکتورها

to
o

حاویDNAهستند که یک نوع اسید هستهای محسوب میشود پس هیچ وکتوری دو نوع اسید هسته ای نداردRNA(.وDNAدونوع
اسید هسته ای متفاوت اند)

گزینه ( : )1تولید پروتئین های پیچیده انسانی توسط جانوران تراژنی صورت میگیرد،جاندار آزمایشگاهی مورد مطالعه کوهن وبایر
قورباغه آفریقایی بود.

گزینه (: )2تولید واکسن مفید وبی خطر در طی مهندسی ژنتیک،ژن آنتی ژن بیماری زا را  )1در  DNAیک ویروس غیر بیماری-
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زابرای انسان یا )2در باکتری قرار میدهند که آنتی ژن را برای ما تولید کند،قرار میدهند.

گزینه (: )4در گیاهان میتوان ژن خارجی را بدون نیاز به ایجاد DNAنوترکیب به طور مستقیم از طریق تفنگ ژنی به هسته سلول وارد
کرد و جاندار تراژنی ساخت.

 -11گزینه ()7

با کم کاری بخش قشری فوق کلیه مقدار ترشح آلدسترون کاهش مییابد با کاهش مقدار آلدسترون غلظت یون پتاسیم درون خون
افزایش مییابد ،با افزایش فعالیت بخش مرکزی غده فوق کلیه ترشح هورمون های اپی نفرین و نوراپی نفرینافزایش مییابد ،در این
حالت ضربان قلب ،فشار خون ،قند خون ،جریان خون به قلب و شش ها افزایش می یابد.
رد سایر گزینه ها:

گزینه (:)1کم کاری غدد پاراتیروئیدی سبب کاهش مقدار کلسیم درون خون می شود و هورمدون ضدد ادراری کده توسدط هیپدوفیز
پسین (نه پیشین) آزاد می شود ،غلطت خون و پالسما را کاهش می دهد.
گزینه (:)2کم کاری مغز قرمز استخوان سبب کاهش مقدار هماتوکریت خون میشود ،تولید گلبول قرمز کاهش مییابدد و درنتیجده
توانایی حمل اکسیژن در خون کاهش می یابد .در پر کاری تیروئید مقدار سوخت و ساز بدن افزایش مدییابدد بده همدین دلیدل
مصرف انرژی زیستی در بدن افزایش می یابد.
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گزینه (:)4غدد مجاور پیلور ،گاسترین ترشح می کنند ،هورمون گاسترین و سکرتین با هم رابطه مسقیم دارند ،در صورت کاهش
هورمون گاسترین ،هورمون سکرتین نیز کاهش می یابد ،پانکراس در صورت پرکاری می تواند انسولین زیادتری ترشح کند که منجر
به تبدیل گلوکز به گلیکوژن شود( .سلول ماهیچهای و کبد)

 -12گزینه ()9
در هنگام انقباض بطن ها که خون به دهلیزها وارد می شود ،ولی به دلیل بسته بودن دریچه های قلبی در آن ها می ماند و وارد بطن ها
نمیشود ،بیشترین فشار بر روی دریچه های قلبیِ میترال و سه لتی وجود دارد ،در پایان سیستول بطن ها،
از هر بطن  07سی سی خون خارج می شود و  57سی سی در بطن باقی می ماند ،پس در مجموع از قلب  147سی سی خون خدارج و
 177سی سی خون در آن می ماند.

m

گزینه (:)1موج استراحت بطن ها،موج  Tاست که در هنگام سیستوت بطن ها در قلب منتشر می شود.
گزینه (:)2در هنگام انقباض بطن ها ،یون کلسیم از شبکه ی سارکوپالسمی سلول های ماهیچه ای میوکارد بطن ها ،بده داخدل فضدای
سلول آزاد می شود.

co

گزینه (:)4به دلیل خروج خون از بطنها وجهت جریان خون ،دریچههای سینی باز میشوند،عبور خون مانع ازبسته شدن آنها میشود.

 -17گزینه ()2

سایر گزینه ها :

rs

h.

دودمانه مقابل یه دودمانه از نوع المپیادی هست که طراحان کنکور سراسری برای المپیداد طدرحش کردندد (البتده خیلدی هدم سدخت
نیستش) اگر دودمانه رو از نوع اتوزوم غالب در نظر بگیرید ،افراد  5و  0ژنوتیپ های  Aaو  aaدارند که در این آمیزش نیمی از فرزندان
سالم هستند.
a

A

A

گزینه ( : )1اگر بیماری وابسته به جنس مغلوب باشد،ژنوتیپ افراد  6و  8به صورت  X Xو  X Yاست که درصورت آمیزش نیمدی از
فرزندان بیمارو نیمی دیگر سالماند.

to
o

گزینه ( : )3دودمانه در ارتباط با وابسته به جنس غالب در حالت کلی صدق نمیکند ،ولی در صورت سوال اشداره شدده کده بخشدی از
دودمانه نه تمام دودمانه ،پس همون قسمت رو رو بررسی می کنیم ،در این صورت ژنوتیپ افراد  9و  17به صورت  XAXaو  XaYاست
که در این صورت نیمی از فرزندان بیمار هستند.
گزینه ( : )4اگر بیماری از نوع اتوزوم مغلوب باشد ژنوتیپ افراد  1و  2به صورت  aaو  Aaاست که در صورت آمیزش نیمی از فرزندان
بیمار و نیمی دیگر سالماند.
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 -19گزینه ()2

در تنفس نوری مولکول  5کربنه آغازگر چرخهی کالوین با  O2ترکیب شده و به مولکوت  C3و  ،C2تجزیه می شود ،مولکول  C2بده
میتوکندری رفته و در آن جا به تولید  CO2منجر میشود .آنزیم تجزیه کننده  ،C5آنزیم روبیسکو می باشد.
مولکول  C5در گام  4کالوین بازسازی می شود.

 -10گزینه ()2

همهی گیاهان دارای مریستمهای نخستیم هستند ،در گیاهان در صورت شرایط نامساعد محیطی ،هورمون اتیلن در اغلب بافت
های گیاهی سنتز میشود.

گزینه (: )1گیاهان بازدانه جزء گیاهان چوبی هستند که در آن ها عناصر آوندی یافت نمیشود.

گزینه (: )3ریشهی هویج که گیاهی علفی دوساله است،ساختار مریستمهای پسین را ایجاد میکنند،در این گیاه ساختارهای حلقه سالیانه
درساقه ایجاد نمیشود.
گزینه (: )4گیاهان دولپهای در مراحل بعد از آغاز جوانه زنی قالب تشکیل میدهند ،سلولهای مریستم فقط در رشد طولی گیاه که به
وسیله تقسیم پی در پی آنهاست صورت میگیرد ،افزایش حجمی در مریستمها صورت نمیگیرد که رشد محسوب شود.
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-16گزینه ()7
نمودار روبهرو پتانسیل عمل در نورون را نشان میدهد .بخشهای  1و  2نشاندهندهی اختالف پتانسیل +27
است.
همهی حالتهای زیر در تمام طوت پتانسیل عمل صادق است:
فعالیت پمپ سدیم -پتاسیمخروج یون سدیم از نورون بهوسیلهی پمپ سدیم -پتاسدیم (در خدالف شدیب
غلظت) ورود یون پتاسیم به درون نورون توسط پمپ سدیم -پتاسیم (در خالف شیب غلظت)
گزینه ( :)1در  1کانالهای سدیمی باز و در  2کانالهای پتاسیمی بسته میشود.
گزینه ( :)2در  2کانالهای پتاسیمی باز اند و نفوذپذیری غشا به یون پتاسیم باالست ولی در  1این نفوذپدذیری بده یدون پتاسدیم کدم

m

است.

گزینه ( :)4در  1مقدار یون سدیم در نورون رو به افزایش است .ولی در  2رو به افزایش است.

co

 -10گزینه ()9

 LHترشح هورمون جنسی تستوسترون در بیضهها را تحریک میکند LH .توسط هیپوفیز پیشین ترشدح مدیشدود و سداختار
گلیکوپروتلینی دارد و برخالف هورمونهای استروئیدی (مثل استروژن) نمیتواند وارد سلوت هدف شود.
گزینه ( : )1پروژسترون بدن را برای لقاح آماده میکند .پروژسترون و استروژن از تخمدان ترشح میشوند.
ساخته میشود ،نه نورون.

h.

گزینه ( LH: )2سبب تبدیل فولیکول پاره شده به جسم زرد میشود LH .توسط سلولهدای درون ریدز موجدود در هیپدوفیز پیشدین
گزینه ( LH: )3سبب تکمیل اولین تقسیم میوزی میشود و از جنس گلیکوپروتئین است.

rs

نکته مهم :ساختار همهی هورمونهای استروئیدی شبیه مولکول کلسترول است.

 -10گزینه ()9

to
o

جانداری که تردیکودینا از آن تغذیه می کند باکتری است ،ژن آنزیم رونویسی کننده یعنی ژن آنزیم  RNAپلی مدراز پروکداریوتی ،ژن
این آنزیم توسط خود این آنزیم رونویسی میشدود RNA ،پلی مراز پروکاریوتی در بین  RNAپلی مرازها دارای بیشترین تنوع
محصوالت حاصل از رونویسی است.
سایر گزینه ها :

گزینه ( : )1رونوشت ژن یعنی رونویسی از ژن درون سیتوپالسم باکتری در ناحیه نوکلئوئیدی صورت می گیرد چون فاقد هسدته اسدت،
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ولی نکته ریز این گزینه کلمه درون سلوتهای خود است و شما می دانید باکتری تک سلولی است و چیزی به اسدم
درون سلول های خود برای آن اشتباه است .

گزینه (: )2باکتری ها فاقد توانایی برقراری ارتباط با سلوت های دیگر هستند و پروتئینی به این منظور در غشای خود

ندارند ،پس میتوان گفت ارتباط سیتوپالسمی و  ....نیز ندارند.

گزینه (: )3باکتری ها فاقد چرخه سلولی هستند و نقاط وارسی در آن ها یافت نمیشود( .در پایان تقسیم دوتایی در باکتری غشدای
پالسمایی به درون فرو می رود).

 -14گزینه ()7

یه نکته خیلی ساده که باید بدونید اینه که کیسه های هوایی جز مجرای تنفسی محسوب نمیشوند،
پس چی مجرای تنفسی هست :نای و نایژه و نایژک (حواستون به این نکته باشه)

اما در گزینه می خونیم که به مونواکسید نفوذپذیر است ،کیسه های هوایی بده اکسرینن ( o2و دی اکسرید کرربن ( co2و مونرو اکسرید
کربن ( coنفوذ پذیراند (گازهای دیگه هم هستند مهم نیست ولی شما این  3گاز رو باید بلد باشید)
بررسی گزینه ها :
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گزینه (: )1استخوان تشکیل دهنده قفسه سینه از نوع استخوان پهن هستش و توانایی ساختن سلول های خونی از جمله گلبول قرمز
را دارد ،پس برایهورمون اریتروپویتین که از کلیه و کبد ترشح می شود ،گیرنده دارد.
گزینه (: )2در هنگام تنف

شدید عضالت شکمی نیز دخالت و میکنند و منقبض می شدود و در طدی انقبداض خدود کلیسدم را بده

منظور مکانیسم انقباض خود از شبکهی سارکوپالسمی خود آزاد می کنند.
گزینه ( : )4افزایش متابولیسم در سلول های بین دنده ای دمی حکایت از عمل دم دارد ،در طی دم فشار بین دو پرده جنب منفدی
تر شده و مکش بیشتری ایجاد میشود.

 -28گزینه ()7
قارچهایی که قدرت تخمیر دارند ،شامل قارچ آسپرژیلوس (دئوترومیست و قارچهای مخمر(آسکومیست تن سرلولی است ،این قارچهدا

m

ساختارهای کیسه مانند (آسکوکارپ را تشکیل نمیدهند .نوروسپورکراسا قارچی ازنوع آسکومیستها است که آسکوکارپ تشکیل مدی-
دهد.
بررسی گزینه ها :

co

گزینه ( : )1قارچ آسپرژیلوس و پنی سیلیوم از انواع قارچ های دئوترومیست هستند و تنها توانایی تولیدمثل غیرجنسی را داند.
گزینه ( : )2مخمرها تکی سلولی بوده و اغلب از طریق جوانه زدن تکثیر میشوند ولی آسپرژیلوس قارچی پرسلولی است.
آمانتینا موسکاریا (قارچ چتری) از گروه بازیدیومیستها است و قارچی پرسلولی است.

 -21گزینه ()9
بررسی همهی گزینهها :

rs

h.

گزینه (: )4مخمرها به خاطر تک سلولی بودن فاقد ساختارهای نخینه و میسیلیوم هستند ولی آسپرژیلوس ها دارای این ساختارها
هستند .قارچ ژلهای نیز قارچی پرسلولی و دارای این دو است.

گزینه الف) حرکات دودی در مجاورت پیلور با انقباضات خود سبب مخلوط شدن غذا با شیره معده می شود ( .تایید الف )

to
o

( حرکات دودی در مجاورت پیلور شدید تر از بقیه نواحی معده است به طوری که ماهیچه های این قسمت قطور از بقیه نواحی است
گزینه ب) براساس متن کتاب درسی مهمترین عامل در تخلیه محتویات معده حجم کیموسو ترکیبات شیمیاییموجود در دوازدهی
روده است.

( رد ب )

گزینه ج)آنزیم پپسینوژن ( ترکیبی از چند نوع پروتلاز ) به وسیله  HClکه از ترشحات سلول های حاشیه ای اسدت فعدات مدی
شود و پپسین را پدید می آورد ،خود پپسین ها نیز می توانند سبب فعات شدن پپسینوژن شوند ،پس پپسینوژن فقط توسط HCl

lim
oo

فعال نمیشود ( .رد ج )

گزینه د) گیرنده های موجود در دیوارهی معده میتوانند در انعکاس دفاعی استفراغ تحریک شوند.

 -22گزینه ()1

( تایید د )

در مرحله نمایی در حین پایان آن رشد جمعیت کاهش یافته است و رو به صفر می رود ،در صورتی که در مرحله آهستگی ما بدا افدزایش زمدان،
شاهد افزایش رشد جمعیت هستیم.

رد سایر گزینه ها :

گزینه ( : )2در مرحله ایستایی ،اندازهی افراد جمعیت به گنجایش محیط نزدیک میشود ،که با تاثیر عوامل وابسته به تراکم نیدز رقابدت بدین

افراد جمعیت رو به افزایش میرود ( .در مرحله آهستگی رقابت چندانی بین افراد جمعیت دیده نمی شود

گزینه ( : )3در مرحله کاهش ،به دلیل کاهش شدید افراد جمعیت ،مقدار  rعددی منفی است (کمترین مقدار نسبت بده سدایر مراحدل) ،در
مرحله نمایی نمایی مقدار  rاز سایر مراحل بیشتر است.
گزینه ( : )4در مرحله ایستایی جمعیت با نزدیک شدن اندازه جمعیت به گنجایش محیط ،عوامل وابسته به تراکم سدبب افدزایش رقابدت بدین افدراد
جمعیت میشود ،به نحوی که رشد جمعیت تقریبا به صفر میرسد( .در مرحله آهستگی عوامل وابسته به تراکم نقش چندانی ندارند)
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 -27گزینه ()9
گیرنده های الکتریکی موجود در کانال جانبی گربه ماهی و مارماهی وجود دارد ،گیرنددهی الکتریکدی موجدود در کاندال جدانبی مارمداهی تشدخیص و
شناسایی طعمه ها را از طریق آشفتگی هایی که در میدان میدان الکتریکی اطراف مارماهی وجود دارد ،انجام می دهد.
ولی گیرنده های الکتریکی موجود در گربه ماهی  ،طعمه را از طریق میدان الکتریکی ضعیفی که در اطراف خود دارد شناسایی می کند.
نکته  :هر جانوری در اطراف خود دارای میدان الکتریکی ضعیفی است ،به همین دلیل گربه ماهی به وسیله گیرنده الکتریکی خود فقط جدانور زندده را
تشخیص می دهد و توانایی شناسی اجسام بی جان را ندارد .و یکی نکته دیگه گربه ماهی دارایمیدان الکتریکی در اطدراف خدود اسدت ،همدون میددان
الکتریکی ضعیفی که در اطراف طعمه وجود دارد در اطراف خود گربه ماهی نیز وجود دارد.
گزینه ( : )1هر دو جانور گربه ماهی و مارماهی دارای گیرنده مکانیکی هستند وبه وسیله آن جهت حرکت آب را تشخیص می دهند.
گزینه ( : )2گیرندهی مکانیکی در کانال جانبی هر دو وجود دارد و توانایی شناسایی اجسام بی جان را دارد ،ولی گیرندهی الکتریکی در گربده مداهی

m

فقط جانوران زنده را تشخیص می دهد و گیرندهی الکتریکی مارماهی هر دو را یعنی اجسام جاندار و بی جان.

گزینه ( : )3توضیح دادیم که توانایی شناسایی طعمه از طریق انحدراف خطدوط میددان الکتریکدی اطدراف ،مخدتص گیرنددهی الکتریکدی

مارماهی است.

co

 -29گزینه ()9

آنزیمهایی که در همانندسازی  DNAنقش دارند DNA ،پلیمراز و هلیکاز هستند ،هلیکاز پیوند هیدروژنی را میشکند ولی یادمون باشه شکستن
پیوند هیدروژنی هیدرولیز یا تولید آن ،سنتز محسوب نمیشود ،پس تنها  DNAپلیمراز توانایی هیدرولیز پیوندد فسدفودی اسدتررا دارد و مدیتواندد

h.

عمل ویرایشی داشته باشد.

گزینه (: )1چارگف آزمایشاتی که انجام داد نتایجی داشت که تقریبا نسبت بازهای مکمل در  DNAباهم برابر بدود ولدی چدارگف هرگدز نگفدت کده
بازهای  Aو  Tیا  Cو  Gباهم در  DNAبرابرند!

rs

گزینه ( : )2در طی تحقیقات گریفیت عامل ترانفسورماسیون ( ،)DNAناشناخته ماند.
گزینه (: )3در دورشتهی  DNAوقتی بررسی میکنیم به این پی میبریم که بازهای مقابل (مکمل) تعدادی برابر دارندد ،در صدورتی کده در هدر

to
o

رشته به تنهایی اگر بررسی کنیم ممکن است این قانون صدق نکند.

نکته ترکیبی :به همین خاطر است نتایج چارگف در ارتباط با RNAها و ویروسهایی که  RNAدار هستند ،صدق نمیکند.

 -20گزینه ()2

این تست زیباست و میشه کلی نکته ازش کشید بیرون پ

lim
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بررسی تک به تک گزینه ها :

با ما همراه باشید

گزینه الف) در خزه ها و سرخس ها گامتوفیت که از رشد هاگ ایجاد می شود توانایی فتوسنتز (تولیدکنندگی) دارد و هیچگونه
وابستگی به اسپوروفیت ندارد ،این گیاهان لقاح مضاعف ندارند ،در نهان دانگان که گامتوفیت میکروسکوپی بوده و فاقد توانایی
فتوسنتز است و به اسپوروفیت وابسته است ،خودِ اسپوروفیت هیچگونه وابستگی به گامتوفیت خود ندارد ،در نهان دانگان لقاح
مضاعف صورت می گیرد که طی آن سلول تخم و آلبومن ایجاد می شود( .تایید الف)

گزینه ب) در سرخس ها گامتوفیت و اسپوروفیت بالغ هر دو فتوسنتز می کنند و توانایی تثبیت CO2جو را دارند ،در سرخس ها تنها
یک نوع گامتوفیت تشکیل می شود که پروتات است و بخش نر (آنتریدی) و ماده (آرکگن) در پشت پروتدال تشدکیل مدی شدوند ،در
گیاهان تنهاخزه ها دارای گامتوفیت بزرگتر از اسپروفیت هستند و در آن ها گامتوفیت گیاه اصلی محسوب می شود ،در خزه ها
گامتوفیت دو نوع است و گامتوفیت نر و ماده به وجود می آید ( .حواستون به این یک نوع و دو نوع گامتوفیت باشه حتما !!)(رد ب)
گزینه ج) آنتروزوئید های تاژک دار در سرخس و خزه برای لقاح با تخمزا درون آرکگن نیاز به آب سدطحی دارندد ،در سدرخس و
خزه رویان تشکیل نمی شود (البته واقعیت چیز دیگه است) وبرگ های تغییر شکل یافته رویانی که لپه هدا هسدتند ،وجدود نددارد .در
بازدانگان و نهان دانگان ( گیاهان دانه دار یا عالی) گامتوفیت ها توانایی فتوسنتز ندارند وفقط بخش اسدپروفیتی مدی تواندد فتوسدنتز را
انجام دهد ،در نهاندانگان و باز دانگان در دانه ،برگ های تغییر شکل یافته رویانی (لپه ها) دیده می شود( .تایید ج)
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گزینه د)تنها گیاهی که گامتوفیت (آندوسپرم) در تيذیه اسپوروفیت (رویان) و همچنین اسپوروفیت (گیاه اصلی) در تيذیه
گامتوفیت (هاگ ها و  )...نقش داشته باشد ،بازدانگان هستند ،در بازدانگان گامتوفیت نر شامل سلول دانه گرده رسیده است که از
 4سلوت ساخته شده و پرسلولی نیست .در نهاندانگان در طی لقاح مضاعف سلول تریپلوئیدی (آلبومن) ایجاد می شود که در تک لپده
ای ها وظیفه تغذیه رویان را برعهده دارد ،در نهان دانگان  ،گامتوفیت نر شامل دانه گرده است که از سلوت زایشی و رویشی تشدکیل
شده است و پرسلولی نیست ( .گامتوفیت نر در صورتی که آنتریدی باشد پرسلولی است)(تایید د)

 -26گزینه ()1
تخمیری که در هنگام تولید ماست صورت میگیرد تخمیر الکتیکی است ،در تخمیر الکتیکی پیرووات به عنوان پذیرنده الکترون عمل
میکند،پیرووات در گام چهار گلیکولیز تولید میشود.

m

 -20گزینه ()7

co

یون هیدروژن به دلیل دفع آن از طریق ترشح در شبکه ی دوم مویرگی ،در سرخرگ وابران نسبت به سیاهرگ خارج شده از کلیه مقددار
بیشتری دارد ،ولی بی کربنات به دلیل بازجذب در شبکه دوم در سیاهرگ خارج شده نسبت به سرخرگ وابران مقدار بیشتری دارد.
سایر گزینه ها :
گزینه ( : )1بیشترین مقدار یون پتاسیم و اوره چون مواد دفعی هستند ،در داخل سرخرگ آوران بیشترین مقدار است ( .کمترین مقددار
اوره در سرخرگ وابران و کمترین مقدار یون پتاسیم در سیاهرگ خروجی از کلیه)

rs

h.

گزینه ( : )2نمک در سیاهرگ خروجی مقدار بیشتری نسبت به سرخرگ وابدران اسدت،
ولی پنی سیلین به خاطر دفع آن از کلیه ،مقدارش در سرخرگ وابران بیشتر از سیاهرگ
خروجی است.

to
o

گزینه (: )4گلوکز و فنیل آالنین (نوعی آمینواسید) فقط ترواش و یازجذب دارند و هرگز
ترشح نمی شوند ( .ولی باید بدونید که مقدار این دو ماده در ادرار یک فرد سالم به صدفر
میل می کند)

 -20گزینه ()9

براساس متن کتاب درسی ،همهیمژک داران تعداد فراوانی مژک دارند که به وسیله آن
حرکت میکنند.

گزینه (: )1بسیاری از جلبکهای سبز پرسلولی و بزرگ در آب شور زندگی میکنند .مثال نقض این گزینه جلبکهای سبز و پرسلولی

lim
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ولووک

و اسپیروژیر هستند که در آب شیرین زندگی میکنند.

گزینه ( : )2آغازیانی از قبیل هاگداران و کپکهای مخاطی پالسمودیومی و برخی جلبکهای سبز ساختارهای مقاوم ایجاد میکنندد
که در این بین تنها هاگداران همیشه انگل هستند.

گزینه ( : )3شاخهی تاژکداران شامل تاژکداران جانور مانند ،اوگلناها و تاژکداران چرخران هستند که در ایدن بدین ،همدهی اوگلناهدا و
تاژکداران چرخانفقط دارای تولیدمثل غیرجنسی از طریق میتدوز هسدتند ،تاژکدداران جدانوران مانندد در اغلدب اوقدات تولیددمثل
غیرجنسی دارند ولی گاهی تولیدمثل جنسی را نیز انجام میدهند.

 -24گزینه ()9

افزایش خروج آب از طریق روزنه های آبی به دنبال افزایش فشار ریشه ای رخ می دهد ،با افزایش فشار ریشده ای در گیداه احتمدال
پدیده حباب دار شدگی کاهش می یابد ( .نه افزایش)

گزینه (:)1با کاهش فعالیت سلول های پریسیکل (افت فشار ریشهای) و با افزایش فشار تعرقی و خروج آب از برگ ها ،امکان ایجاد
حباب هایی در مسیر شیره خام افزایش می یابد.
گزینه (: )2ساختار ویژه ای که الن ها دارند سبب می شود ،عبور حباب ها از آن هدا به سدختی صدورت بگیدرد و انتقدال حبداب از

تراکئید یا عناصر آوندی به سلول های مجاور به راحتی صورت نگیرد ( .در صورت انتشار حباب ها ،بذر افشانی هوا صورت می گیرد
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گزینه (: )3در هوای اشباع از بخار آب ،تعرق کاهش می یابد و به همین دلیل تمایل گازی های محلوت نیز برای خروج از شیره خام
کاهش چشم گیری پیدا می کند.

 -78گزینه ()7
در انتخاب طبیعی جهتدار و گسلنده گونههای جدید ایجاد میشوند ،یادتون باشه همیشه گونهها جدید بدر اثدر انتخداب حددهای
آستانهایی ایجاد میشوند ،در صورتی که حدمیانه انتخاب شود هرگز گونهزایی رخ نمیدهد( .گونه زایی ناهمگن و متغیدر صدورت مدی-
گیرد)
گزینه (: )1انتخاب طبیعی و جهت دار در صورت تغییر محیط صورت میگیرد ،در این نوع انتخاب فقط یکی از آستانهها انتخاب میشود
که در نسل های بعدی بیشترین تعداد را در جمعیت دارد.
گیرد.

m

گزینه (: )2حفظ تنوع در انتخابهای طبیعی متوازن کننده رخ میدهد،در این نوع انتخاب کاهش فنوتیپ حدواسدط صدورت نمدی-
گزینه (: )4درانتخاب طبیعی و متوازن کننده و گسلنده فراوانی افراد دو گروه از جمعیت به تعدادل مدی رسدد ،یدادتون باشده انتخداب

co

متوازن کننده هرگز زمینه را برای اشتقاق گونه ها فراهم نمیکند( .گسلنده این ویژگی را دارد)

 -71گزینه ()9

سیانوباکتریها از مولکولهای آب الکترون کسب میکند (منبع الکترون آنها آب است) ،در این باکتری ها در طی تنفس بیهدوازی،
گردد.

rs

تشریح سایر گزینه ها :

h.

NADHدر تخمیر مصرف شده و  NAD+بازسازی میگردد ،این کار باعث تداوم گلیکولیز و ساختن  ATPدر درون سدلول مدی-

گزینه ( : )1باکتریهای تثبیت کننده  CO2جو ،به عنوان منبع الکترون از آب ،هیدروژن دی سدولفید ( ، )H2Sترکیبدات آلدی
استفاده میکنند ،تنها در این بین باکتری هایی که از آب به عنوان الکترون استفاده میکنند (سیانوباکتری) میتوانند اکسیژن جو را

to
o

افزایش دهند.

گزینه ( : )2باکتری های شیمیواتوتروف و غیر گدوگردی ارغدوانی و بداکتریهدا هتروتدروف ،از ترکیبدات آلدی اسدتفاده مدیکنندد،
شیمیواتوتروفها و غیر گوگردی ارغوانی اتوتوروف هستند.

گزینه ( : )3باکتری های گوگردی و شیمیواتروف ها برای ساختن مادهی آلی ،از  H2Sاستفاده میکنند ،باکتری های گدوگردی از ندور
خورشید انرژی کسب میکنند و باکتریهای شیمیواتورتروف ،از  H2Sو  NH3انرژی کسب میکنند.
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 -72گزینه ()7

در نقطهی  Bدهلیز ها در حال انقباض هستند و خون وارد بطن ها می شود ،در این نقطه هنوز امواج الکتریکی در بطن ها منتشر نشده
زیرا هنوز موج  QRSکه موج انقباض است بر روی منحنی ثبت نشده است ،در نقطه ی  Cنیز بطن ها در حال دیاستول بدوده و امدواج
در آن هدایت نمی شود.
گزینه (: )1از نقطهی  Aکه دهلیزها و بطن ها در حال استراحت (دیاستول) هستند تا نقطهی  Bکه دهلیز ها در انقباض و بطن هدا در
دیاستول اند ،دریچه های قلبی ( میترال و سه لتی) باز هستند و خون را از دهلیزها وارد بطن ها می کنند.

گزینه (: )2پس از نقطهی  Cکه آغاز دیاستول بطن هاست تا نقطهی  Bکه دهلیزها در حال انقباض اند ،صداهای اصدلی قلدب شدنیده
نمی شود ( .صداهای اول تا دوم در بین دو نقطه  Bتا نقطه  Cشنیده می شود)

گزینه ( : )4در نقطههای  Aو  Cهمانطور که گفتیم دریچه های میترال و سه لتی باز هستند و خون از دهلیزها بده بطدنهدا وارد مدی
شود.

 -77گزینه ()1
اگر افراد مغلوب پیش از رسیدن به سن تولیدمثل از بین بروند ،یعنی شایستگی تکاملی آنان صفر اسدت و چدون سدوال چیدزی از افدراد
غالب نگفته پس شایستگی آن ها را  1می گیریم ،انتخاب طبیعی اثر می کند و از جمعیت اولیه  277AA + 277Aaتواندایی تشدکیل
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نسل بعد را پیدا می کنند که در این افراد فراوانی آلل ها

1

3

4

4

34

=  aو =  Aاست .چون گفته نسل بعدی در تعادل است می توان فراوانی

افراد را با داشتن فراوانی آلل و تعداد افراد جمعیت بدست آورد ( .جمعیت ا ولیه  677نفر بود و جمعیت جدید  1277نفر است)
فراوانی افراد ناقل در جمعیت جدید برابر با :

3

3

1

8

4

4

= × ×  2Aa = 2است که با ضرب آن در  1277نفر×1277 = 457 :

تعداد افراد ناقل (ناخالص) نسل بعدی برابر  457نفر است که از  477نفر افراد غالب نسب اولیه 57 ،نفر بیشتر است.

3
8

 -79گزینه ()1

m

گزینه الف) لنفوسیت های  Bو  Tخاطره که دارای گیرنده آنتی ژنی هستند در درون بافت یا خون توسط لنفوسیت های  Bو ( Tبده
طور مستقیم) تولید می شوند (غیرمستقیم منشاء مغز استخوانی دارند) این لنفوسیت های خاطره توانایی تقسیم در برخورد مجدد بدا

co

آنتی ژن را دارند ( .تایید الف )

گزینه ب) لنفوسیت های  Bتوانایی شناسایی آنتی ژن ویروسدی
دارند ( .تایید ب )

گزینه ج)در صورت آلوده شددن توسدط ویدروس (مثدل گروهدی از

h.

لنفوسیت ها توسط ویروس  )HIVقادرند اینترفدرون ترشدح کنندد
که این ماده سبب جلوگیری از آلودگی سایر سلول ها در برابر ویدروس

rs

می شود ( .تایید ج )

گزینه د) لنفوسیت های Bدر ميز استخوان بالغ می شوند (.تاییدد
د)

to
o

 -70گزینه ()9

اسید فولیک به منظور تولید سلول خونی نظیدر اریتروسدیت در مغدز

قرمز استخوان مصرف می شود ،در بافت استخوانی مادهی زمینه ای شامل رشته های کدالژن و مدواد کلسدیم دار اسدت کده سدبب
استحکام مادهی بین سلولی بافت استخوانی می شوند.
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گزینه (: )1در تنه استخوان های دراز و بخش مرکزی استخوان های پهدن ،حفدرات متعددی(اسدتخوان اسدفنجی) مملدوء از مغدز
استخوان یافت می شود ،ميز اسخوان در صورتی که قرمز باشد توانایی تولید سلول های خونی را دارد ولی درصورتی که مغز استخوان
زرد باشد (بافت چربی) قادر به تولید سلول های خود نیست.

گزینه ( : )2در بخش متراکم از بافت استخوان سلول ها به دور مجرای هاورس آرایش منظمی یافته اند ،بخش استخوان متراکم به بافتی
با رشته های بهم فشرده (بافت پیوندی رشته ای) متصل است (رباط یا زردپی) ولی در برخی موارد استخوان بده هیچکددام از ایدن دو
وصل نیست و ماهیچه سبب حرکت آن نمی شود ،برای مثال می توان به استخوان های درون مجرای گوش میانی اشداره کدرد کده ایدن
استخوان ها دارای بخش استخوان متراکم هستند که این بخش به زردپی یا رباطی متصل نیست.

(در سطح کتاب درسی این نکته درست است ولی واقعیت!!

گزینه ( : )3بخش بافت اسفنجیِ استخوان توسط بخش متراکم (سیستم هاورس در برگرفته شده است) در بخش بافت اسفنجی سدلول
های بنیادی مغز استخوان (سلوت های تمایز نیافته) با قدرت تقسیم باال یافت می شوند.

نکته  :سلول استخوانی با سلول بنیادی کامال متفاوت است و باید بدونید که سلول استخوانی سلولی تمایز یافته است که قدرت تقسدیم

کمی دارد( .در زبان علمی به سلول استخوانی  :اُستئوسیت گفته می شود

 -76گزینه ()1
هورمون غده پاراتیروئیدی سبب فعات شدن ویتامین  Dمی شود ،این هورمون در طی فعالیت خود کلسیم خون را افزایش می دهد.

(با اثر بر سلول های استخوانی و سلول های کلیه که مقدار کلسیم خون را افزیش دهند
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گزینه ( : )2این هورمون بر سلول های روده باریک اثر دارد ولی در غشای سلول های آن ها دارای گیرنده نیست ،طریق عمل بده ایدن
گونه است که این هورمون با فعات کردن ویتامین Dسبب می شود جذب کلسیم در روده باریک افزایش پیدا کند.
گزینه (: )3غده ای که سوخت و ساز بدن را تنظیم می کند تیروئید است و این غده نیز نقشی در فعال شدن ویتامین  Dندارد.
گزینه (: )4غده تنظیم کننده قند خون پانکراس است که نقشی در فعال کردن ویتامین  Dندارد.

 -70گزینه ()1
با توجه به اطالعات داده شده ،زنی که سالم است و فرزند مبتال به هموفیلی (وابسته به جنس مغلوب) به دنیا آورده در صورتی کده پددر
نیز سالم بود ،قطعا ژنوتیپ ناقل داشته است و فرزند او که با گرفتن یک آلل از مادر بیمار شده ،حتما پسر است!! ،امدا یده نکتده
دیگر حاال که فرزند پسر شد ،چگونه مبتال به بیماری تحلیل عضالنی دوشن ،همانطور که می دونیم ،پسر آلل بیماری وابسته به جدنس

m

را از مادر می گیرد ،پس مادر از نظر تحلیل عضالنی دوشن ناخالص (ناقل) بدوده ،نکته دیگر ،آلدل هدای همدوفیلی و تحلیدل عضدالنی
دوشن هردو بر روی یک کروموزوم  Xدر مادر قرار داشته و پیوسته اند ،در صدورتی کده کرمدوزوم  Xدیگدر آن دارای آلدل هدای سدالم
هموفیلی و تحلیل عضالنی دوشن است.حاال در ارتباط با گروه خونی ،پدر و مادر هردو آنتی ژن رزوس ( )Rhرا دارند ولی چی شدد کده

co

پسرشون فاقد آنتی ژن  Rhشد ،این نشان از آن دارد که هم مادر و هم پدر از نظر ژنوتیپی ناخالص اند و ژنوتیپ ( )Rrرا دارند ،اما

h.

حاال گروه های خونی ،ژنوتیپ مرد می تواند ( AOیا  )AAباشد ولی اگر  AAفرض کنیم از آمیزش آن با  ABهیچگاه گروه خونی B
بدست نمی آید ،پس قطعا گروه خونی پدر  AOبوده که آلل  Oرا داده با آلل  Bاز مادر ژنوتیپ پسر  BOرا ایجاد کرده که گروه خونی
Bپیدا کرده است.
با گفته ها ژنوتیپ مادر و پدر اینگونه است  AORrXHdY * ABRrXHDXhd:است.
(  hآلل بیماری هموفیلی و  dآلل بیماری تحلیل عضالنی دوشن است)

rs

to
o

خب حاال حل مسلله  :اگر توجه کنید در صورت آمیزش دختر هدایی کده
ایجاد می شوند  XHdXHDیا  XHdXhdدر هر صورت از نظر هموفیلی سالم اند و
فقط یک دختر می تواند مبتال به تحلیل عضالنی دوشن باشد ،پس احتمال دختدر
1

مبتال به تحلیل عضالنی دوشن را حساب می کنیم که  4است ،در ارتباط بدا گدروه
3

1

خونی  ، Aاحتمال آن 2است ومثبت بودن گروه خونی 4است ،با ضرب احتمالها
3

1

1

4

2

4

× × =

3

32

می شود.
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 -70گزینه ()9

در سلول تار ماهیچه ای (میون) در صورتی که تولید  FADH2افزایش یابد یعنی تدنفس هوازی افدزایش یافتده اسدت پدس نیداز بده
ویتامین  B1افزایش مییابد
تشریح سایر گزینه ها:

گزینه (: )1مصرف اگزالواستات در طی چرخه کربس صورت میگیرد،با افزایش مصرف آن نیداز بده اندرژی و تدنفس هدوازی بیشدتر
است،با افزایش تنفس سلولی و تولید  ،CO2فعالیت آنزیم انیدراز کربنیک نیز برای ترکیب  CO2با آب افزایش مییابد

گزینه (: )2تولید استیل کوآنزیم Aکاهش یابد یعنی تنفس هوازی کاهش یافته است پس نیاز به اکسیژن در بافت کدم میشدود و
در نتیجه رگ های خون رسان بافت قطرشان کمتر میشود و مقاومت آن ها به جریان خون بیشتر میشود

گزینه ( : )3مصرف پیرووات کاهش یابد یعنی تنفس هوازی کاهش یافته است،پس نیاز به اکسیژن کمتدر اسدت،پس طدی عمدل
دم،اکسیژن کمتری به درون کیسه های هوایی انتشار مییابد.

 -74گزینه ()2
اتساع لوله گوارش با ورود غذا به آن ،سبب تحریک اعصاب خودمختار میشود ودر نهایت منجر به راه اندازی حرکات دودی
میشود( .حرکات دودی از مری آغاز میشود)

رد سایر گزینه ها :
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گزینه (: )1حرکات دودی در مری ،در نهایت به دریچهی کاردیا میرسد و سبب بازشدن آن و ورود غذا به معده میشود.
گزینه (: )3حرکات موضعی با شدت بیشتر در ابتدای روده ی باریک نسبت به انتهای آن صورت میگیرد و سبب تاثیر بیشتر آنزیمها
در موادغذایی میشود.
( هضم شیمیایی در درون روده باریک بیشدتر در
ابتدای آن صورت میگیرد).
گزینه (: )4حرکات دودی در ماهیچه های صاف
لوله گوارش صورت میگیرد ،در ناحیده ی پیلدور

m

این حرکات با انتقال به تارهای جلوتر سبب پیشروی
حرکات دودی به مناطق جلوتر میشود.

 -98گزینه ()2

پالسموسیتها توانایی ترشدح پدادتن را دارندد ایدن

co

سلول ها فاقد گیرنده ی آنتی ژندی اختصاصدی
هستند و توانایی اتصال به سدلول هدای سدرطانی را
ندارند.

h.

گزینه (: )1پالسموسیت هدا فاقدد گیرنددهی آنتدی
ژنی هستند ولی در دفاع اختصاصی شرکت دارند.

گزینه (: )3لنفوسیت های  Tدر مبارزه با ویروسها نقش دارند ولی در غدهی تیموس بالغ می شوند.

rs

گزینه ( : )4اینترفرون و پرفورین علیه بیماری هپاتیت (نوعی بیماری ویروسی) مبارزه مدی کنندد ،پرفدورین از سدلولهای  Tکشدنده و
اینترفرون از سلول های کبدی آلوده به ویروس ترشح می شود.

to
o

 -91گزینه ()9

بخشی از نورون که پیام عصب ی را به سیناپس می رساند آکسون است ،بخشی نیز که می تواند پیام را دریافدت کندد دنددریت یدا جسدم
سلولی یا آکسون است.
آکسون توانایی هدایت پیام عصبی به جسم سلولی خود را ندارد .چون مسیر پیام از جسم سلولی به سمت آکسون است.
گزینه ( : )1آکسون با صرف انرژی و طی فرآیند اگزوسیتوز انتقال دهندهی عصبی را به فضای سیناپسدی آزاد مدی کندد ،بخدش پدس
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سیناپسی که پیام را دریافت میکنداگر آکسون باشد اون نیز چنین توانایی را دارد.

گزینه (: )2آکسون فاقد هسته و ژن سازنده میلین را ندارد ولی بخش نورونی که پیام را دریافت می کند اگر جسم سلولی باشد
دارای هسته و ژن سازنده میلین را دارد.

( هر سلول زنده و هسته دار در انسان در هسته خود ژن سازنده میلین را دارد

گزینه ( : )3آکسون می تواند در قسمت پس سیناپسی دارای گیرنده برای انتقال دهندهی عصبی باشد ،پس قسمت پدیش سیناپسدی

که آکسون است و قسمت پس سیناپسی که انتقال دهنده را دریافت می کند قطعا دارای گیرنده برای انتقال دهندهی عصبی هستند.
(آکسون و دندریت و جسم سدلولی چدون مدی تواندد در قسدمت پدس سیناپسدی قدرار گیرندد دارای گیرنرده بررای انتقرال دهنرده
عصبیهستند)

 -92گزینه ()9
بررسی گزینه ها :

گزینه الف) سلول های نگهبان روزنه در طی روز تورژسانس دارند که موجب باز بودن روزنه ها میشود.همزمان با باز بودن روزنه ها در
گیاهان  C3و  C4کربن دیاکسید تثبیت دائم میشود( .تایید الف)
گزینه ب) سلول های میانبرگ اطراف غالف آوندی نیر کلروپالست دارند ولی فتوسنتز در این سلول ها صورت نمیگیرد.
( رد ب )
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گزینه ج) در کربس مولکول های چهار کربنه تولید شده ارتباط خاصی با تثبیت موقت کربن دی اکسید ندارند ( .رد ج )
گزینه د) به دلیل حضور نگهبان روزنه درروپوست تحتانی که توانایی فتوسنتز دارد ،آنزیم روبیسکو در این سلولها دیده میشود( .ردد)
گزینه ه) تولید و تجزیه اسیدسیتریک در چرخه کربس در طول شبانه روز صورت میگیرد در صورتی که باز بودن روزنه ها فقط در طی
روز مشاهده میگردد ( .رد ه )

 -97گزینه ()7
میکروسفرها وکواسروات ها ساختاری دوالیه و شبیه به غشای سلوت دارند و توانایی تقسیم شدن(جوانهزنی دارند
سایر گزینه ها :
گزینه (: )1کواسروات ها از لیپید ساخته شده اند ولی فاقد  RNAبوده و همواره زنده محسوب نمیشوند و توانایی انتقال صدفت

m

به نسل بعد را ندارند ،میکروسفرها ،می توانند انتقال صفات به نسل بعد را انجام دهند در صورتی که دارای  RNAباشند همدانطور کده
می دونید همهی میکروسفرها زنده و دارای  RNAنیستند ( .برخی این ویژگی را دارند)
گزینه (: )2میکروسفرها از آمینواسید س اخته شده اند و کواسروات ها نیز از لیپید ولی کواسروات ها گاها دارای آمینواسید در سداختار

co

خود هستند ،ولی یادتون باشه مونومر اولین مولکول خود همانندساز ( )RNAنوکلئوتید است که در ساختار هیچ کدام یافت نمیشود.
گزینه (: )4کواسرواتها فاقد فعالیت متابولیسرمی بوده ولی میکروسفرهای درصورتی که حاوی  RNAدر ساختار خدود باشدند مدی-
توانند مسیرهای متابولیسمی خود را کنترل کنند.

h.

 -99گزینه ()9

نوروسپوراکراسا نوعی قارچ است(سلول یوکاریوت) ،در یوکاریوتها اغلبmRNAهای حاصل از رونویسی  RNAپلی مراز 2بدالغ مدی-

rs

شود ،یعنی درون هسته طی تغییراتی بخش های رونوشت اینترونی از آن حذف می شود و mRNAکوتاه تر و بالغ می گدردد ،در طدی
بلو  mRNAتعداد پیوند فسفو دی استری که شکسته می شود  2برابر تعداد پیوندی است که دوباره ایجاد می گردد ،چون فرآیندد
هیدرولیز است ،آب مصرف می گردد،با مصرف آب درون هسته برای کوتاه شدن mRNAفشار اسمزی هسته افزایش می یابدد ،در
سایر گزینه ها :

to
o

پایان کوتاه شدن و بالغ شدن  mRNAاز منافذ غشای هستهعبور می کند و وارد سیتوپالسم می شود.
گزینه (: )1بخش اینترونی در  mRNAوجود ندارد بلکه رونوشت اینترونی داریم زیرا اینتدرون توالی هدایی از  DNAاسدت و در
mRNAوجود ندارد تا حذف شود ( .بازهم تاکید میکنیم رونوشت اینترون در  mRNAوجود دارد)

lim
oo

گزینه (: )2پس از بالغ شدن و ورود به سیتوپالسم mRNA ،ترجمه می گردد ولی همه کدون های آن ترجمه نمی شود مثل کدون
پایان ترجمه ندارد( .کدون های پایان ،کدون هیچ آمینواسیدی نیستند)

 -90گزینه ()9

در حالتی که صفت اتوزومی مغلوب باشد ،فردی با فنوتیپ مغلوب ژنوتیپ  aaدارد و فردی با فنوتیپ غالب دارای ژنونتیپ  Aaیا AA
است که در صورت لقاح با فردی  aaدر زاده ها ،نیمی از افراد دارای فنوتیپ مغلوب و نیم دیگر دارای فنوتیپ غالب می شوند.
گزینه (: )1در صورت دوفرد با ژنوتیپ هموزیگوس ،تمامی زاده ها ژنوتیپ هموزیگوس دارند.

گزینه ( : )2در ارتباط با صفت وابسته به جنس غالب چون اسم انسان بیمار و خالص گفته شده است یعنی باید شخص زن باشد (مدرد
خالص و ناخالص ندارد) نکته  :قبال هم اشاره کرده بودیم ،در بیماری غالب (اتوزوم یا وابسته به جنس) اگر شخصی دارای آلل بیماری و
خالص باشد صرف نظر از ژنوتیپ والد دیگر ،تمام فرزندان بیمار هستند.
گزینه (: )3در ارتباط با صفت وابسته به جنس مغلوب چون حرف از ناخدالص بدودن زده شدده فقدط زن را شدامل مدی شدود ،ومدا زن
ناخالصی که داریم سالم است و نمی تواند بیمار باشد.
گزینه (: )3همهی  mRNAهایی که پس از بلو برای ترجمه وارد سیتوپالسم می شدوند ،دارای رمز آغداز AUGهسدتند کده بدا
 tRNAآغازگر پیوند هیدورژنی در جایگاه  Pریبوزوم تشکیل می دهد.
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 -96گزینه ()9
جانداران دارای لکه چشمی ( اوگلناها) در صورت تشخیص نور به سمت آن حرکت میکنند ولی در جانوران دارای سداده تدرین گیرندده
نوری (پالناریا) ،جانور با تشخیص نور از آن میگریزد.
گزینه ( : )1کپکهای مخاطی پالسمودیومی و عامل گال (پالزمید  )Tiاز عوامل بیماریزای گیاهان هستند ،در گیاهان در صورت ورود
عامل بیماریزا ،هورمون اتیلن در اغلب بافتهای گیاهان ترشح میشود ،این هورمون در تسریع رسیدگی میوهها نیز نقش دارد.
گزینه ( : )2هاگداران و تاژکداران جانورمانند میتوانند به صورت انگل برای انسان سبب بیماریزایدی شدوند ،در هنگدام ورود انگدلهدا
فعالیت سلولهای ائوزنوفیلها افزایش مییابد و موادی در مبارزه با این جانداران ترشح میکنند.
گزینه (: )3سلولهای حاصل از میوز اسپورانژ کاهوی دریایی ،زئوسپورهای چهار تاژکی هستند ،آنتروزئیدها در گیاهدان مدی توانندد

m

دارای تاژک یا فاقد آن باشند ،آنتروزوئید تاژک دار در گیاهان بدون دان (سرخ

و خزه) ایجاد میشود ،آنتروزوئید در سرخ

چهار

تاژک و در خزه دو تاژک دارد.

 -90گزینه ()7

co

بررسی تک به تک گزینه ها :

گزینه الف) باکتریها غشای هسته ندارند که در حین تقسیم تجریه شود ( .رد الف )
گزینه ب) باکتریها کروماتیدهای خواهری در باکتری ها دیده نمی شود ( .رد ب )

h.

گزینه ج) در تقسیم سلولی ،حتما باید همانندسازی  DNAصورت بگیرد تا سلولهای حاصل مادهی ژنتیدک سدلول مدادر را بده ار
ببرند ،همانندسازی به کمک آنزیم های  DNAپلی مراز و هلیکاز صورت میگیرد و فرآیندی انرژی خواه است ( .تایید ج )

rs

گزینه د) در تقسیم سلولی (تقسیم دوتایی و میتوز و میوز)،سلوتهای دختر همانطور که گفتیم  DNAسلوت مادر
را دریافت میکنند ( .تایید د )

گزینه ه) در قارچها که متیوز و میوز درون هسته صورت میگیرد و غشای آن تجزیه نمدیشدود،کرومدوزومهدا درون

to
o

سیتوپالسم دیده نمیشوند ( .رد ه )

 -90گزینه ()1

انتخاب طبیعی چگونگی بروز رفتار نقشی ندارد بلکه ارتباط با چرایی و دلیل یک رفتار نقش دارد.
گزینه ( : )2عنکبوت نر بیوهی سیاه ،رفتاری مشارکتی دارد که در آن بقای ژن ها به صورت مستقیم تضمین می شود.
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گزینه ( : )3رفتار مشارکتی ،زنبورهای عسل کارگر توان بقای جمعیت را افزایش می دهد.

گزینه ( : )4رفتار گاوهای وحشی ،نوعی رفتار مشارکتی و گروهی است که احتمال بقای افراد گروه را افزایش می دهد به نحوی کده
شایستگی تکاملی افراد نیز افزایش می یابد.

 -94گزینه ()2

در مرحله آغاز ترجمه همانطور که قبال هم گفتیم فقط پیوند هیدروژنی در جایگاه  Pتولید می شود و پیوندی شکسته نمیگدردد ،ولدی
در مرحله پایان در جایگاه  Pپیوند بین  tRNAو پلی پپتید و همچنین پیوند هیدروژنی آن با کدون موجود در جایگاه  Pشکسدته مدی
شود.
سایر گزینه ها :
گزینه (: )1هم در مرحله ادامه ترجمه و هم در پایان ترجمه بین آنتی کدون و کدون پیوند هیدروژنی یافت می شود.

فقط نکته اینجاست که در مرحله پایان فقط در جایگاه  pاین پیوند قابل مشاهده است و جایگاه  Aآن به دلیل وجود عامل پایان فاقد
پیوند هیدروژنی است.
گزینه (: )3آنتی کدون  UACیعنی کدون  AUGدر  mRNAکه در مرحله آغاز وارد جایگاه  pمی شود.
ولی نکته اینجاست این کدون در مرحله ادامه ترجمه می تواند در کدون به جایگاه  Aو Pدوباره دیده شود.
گزینه (: )4در مرحله ادامهی ترجمه فعالیت آنزیمی  rRNAدرون ریبوزوم صورت میگیرد ودر مرحله پایدان ترجمده فعالیدت آندزیم
پایان ترجمه که در جایگاه  pپیوند بین پیوند بین  tRNAو پلی پپتید را هیدرولیز می کند.
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 -08گزینه ()1
براساس متن کتاب درسی در فصل چهار :
بررسی تک به تک گزینه ها :
گزینه الف) براساس متن کتاب درسی ،مطلب کلیدی در نظریهی داروین این است که افرادی که از نظر ویژگیها تطابق بیشدتری
با محیط دارند ،احتمات بقای بیشتری نیز دارند(.تایید الف)
گزینه ب) مطلب کلیدی در نظریهی تغییر گونهها این است که محیط درتعیین جهت و مقدار تغییرات نقش اساسی دارد(.تایید ب)
گزینه ج) مطلب کلیدی در نظریهی مالتوس این است کهرشد تعداد افراد جمعیت در مقابل تجدید منابع غذاییسرری ترر صدورت

m

میگیرد( .تایید ج)

گزینه د) مطلب کلیدی در نظریهی المارک این است که تغییرات در محیطزودتر از سایر تغییرات در جاندار روی میدهد(.رد د)

co
h.
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چند نکته :

to
o

rs

آزم ون مرح له ()0
 )1پاسخ نامه رو حتما با دقت بخونید و دلیل رد هر گزینه یا عبارت رو یادبگیرید.
 )2حد االمکان نکات مهم را یادداشت و مرور کنید.

 )7سواالتی که نزده یا غلط زدید را حتما با ستاره یا عالمتی مشخص کنید.

 )9بعد از تستی که اشتباه زدید به بخش مربوطه از کتاب درسی رجوع کنید و خط کتاب درسی رو
مطالعه کنید.
 )0برای آزمون بعدی برنامه ریزی کنید.
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 -1گزینه ()7
در ملخ آخرین محل ذخیرهی موقت غذا معده است که جایگاه اصلی جذب مونومرهای مواد غذایی است ،مونومرها جذب خون
میشوند و شبکهی مویرگی وجود ندارد ،زیرا گردش خون حشرات از نوع باز(همولنف) است.
سایر گزینه ها :
گزینه (: )1ملخ از برگ ها و بخش های تاره و نرم گیاهی تغذیه میکند (گیاه

خوار است) ،بنابراین عمدهی گلوکز سلولها از تجزیهی سلولز(بیشترین ترکیب
آلی طبیعت تامین میشود.
گزینه (: )2به دلیل باز بودن انتهای سرخرگ ها و نبود شبکه مویرگی ،عمل

m

تراوش در جانوران دارای گردش خون باز یا همولنف صورت نمی گیرد.
گزینه (: )4از آن جا که بار ها گفتیم ژنوم کلی ملخ در هر دو جن

نر و ماده

یکسان است ،پس تخم حاصل از لقاح گامت نر و ماده ،چه تبدیل به ملخ نر شود چه ماده ،ژنوم آنها یکسان و برابر است.

co

 -2گزینه ()7

سلول های نگهبان روزنه در هنگام شب با رشد طولی که دارند سبب باز شدن روزنه های هوایی میشوند CO2 ،وارد شده و به صورت
 C4موقت تثبیت میگردد ،در طی شب در صورت تنفس هوازی ،در گام سوم با تبدیل  C5به  ATP ،C4تولید میگردد.

h.

سایر گزینه ها در رابطه با فتوسنتز بوده و طی روز رخ میدهد.

 -7گزینه ()9

rs

اگر دودمانهی مقابل اتوزوم مغلوب باشد ،افراد  9و  ،17یکی بیمار و دیگری ناقل است .در اتوزومی مغلوب ،از آمیزش یک فرد بیمار و
یک فرد ناقل ،نیمی از زادهها بیمار و نیمی دیگر ناقل بیماری هستند.

to
o

گزینه ( : )1اگر دودمانه از نوع اتوزومی غالب باشد ،افراد  3و  4هر دو سالم هستند و تمامی فرزندان آنها نیز سالم هستند و فرزند
ناقل بیماری ندارند.
گزینه ( : )2اگر بیماری وابسته به جنس مغلوب باشد ،افراد  15و  16یکی پدر سالم و دیگری مادر بیمار است ،در این صورت تمامی
دختر ان ناقل بیماری و تمامی پسران بیمار هستند .پس نیمی از فرزندان بیمار و نیمی دیگر سالم و ناقل هستند.
گزینه ( : )3با توجه به دودمانه ،این دودمانه در ارتباط با صفات وابسته به جنس غالب صدق نمیکند ،زیرا فرد  11که دختری سالم
است ،پدری بیمار دارد.

گیرندهی سقف بینی ،پس از تحریک و انتقال پیام عصبی به نورون
منحصرا حسی که به سمت مغز می رود ،اعصاب حسی خارج شده با
نورون بعدی خود سیناپس می دهند ،در محل سیناپس
اتصات فیزیکی بین دو نورون صورت نمیگیرد ،بین دو
نورون فضای سیناپسی وجود دارد.
نکته خیلی مهم  :هیچگاه در طی سیناپس بین دو نورون ،اتصال
فیزیکی یا تماس دو غشای سلولی ،صورت نمیگیرد.
گزینه ( : )1از گیرنده های مژکدار گوش اعصاب تعادلی و شنوایی
خارج می شوند که بهم می پیوندند و عصب دو جزئی تعادلی-شنوایی
را میسازند ،به تاالموس میروند تا تقویت شوند.

lim
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 -9گزینه ()7

گزینه ( : )2عصب خارج شده از نازک ترین بخش چشم ( شبکیه)،
عصب بینایی است که پیام بینایی رو به صورت یکطرفه به سمت مغز
می برد.
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گزینه ( : )4عصب چشایی ،از اعصاب محیطی مغز است و بدون اینکه از نخاع عبور کند ،وارد مغز میشود تا پردازش شود.

 -0گزینه ()1
جانداران تثبیت کننده نیتروژن و شوره گذار از نظر کشاورزی اهمیت ویژهای دارند مثل بسیاری از سیانوباکتری ها ،ریزوبیوم ها،
گلسنگ ها ،نیتروباکتر و نیتروزوموناس و ....جاندارانی که تخمیر الکتیکی انجام میدهند می توانند طعم و بوی نوعی پنیر را سبب شوند
مثل باکتریهای هتروتروف و قارچ آسپرژیلیوس هستند.
بررسی تک به تک گزینه ها :
گزینه الف)نیتروباکترها و نیتروزوموناس نمیتوانند با گیاهان رابطه همیاری داشته باشند باشد( .رد الف)
گزینه ب)قسمت جلبکی گلسنگها درهنگام تقسیم پوشش فسفولیپیدی هسته خود را به وسیله آنزیمهای فسفولیپازی تجزیه می-

m

کنند اما باکتریها و قارچ ها تجزیه لیپید هنگام تقسیم ندارند( .رد ب)
گزینه ج) این گزینه نیز به راحتی نادرست است گلسنگ ها و  ...نمیتوانند در گیاهان باعث بیماری شوند( .رد ج)
گزینه د) نیتروباکتر و نیتروزوموناس باکتری های شیمیواتوتروف هستند و تجزیه کننده و هتروتروف نیستند( .رد د)

co

تمامی گزینه ها نادرست است.

 -6گزینه ()2

نوع بافت سلول های لیگنین دار موجود در پوشش دانه ها (اسکلروئید) ،بافت اسکلرانشیمی است ،کلرانشیم هم از نوع بافت پارانشیمی

h.

است ،سلول های بافت اسکلرانشیمی (فیبر و اسکلروئید برخالف سلول های بافت پارانشیمی سلول های مرده و فاقد پروتوپالسم زنده
و فعات هستند.

rs

گزینه (: )1نوع بافت اشعهی مغزی از نوع بافت پارانشیمی و سلول های بخش خارجی پوست ساقه های جوان از نوع بافت کالنشیمی
است ،سلول های بافت پارانشیمی میتوانند در برخی موارد دارای دیوارهی دومین باشند.
گزینه (: )3نوع بافت اشعه ی مغزی از نوع بافت پارانشیمی بود و نوع بافت سلول های فیبر ،بافت اسکلرانشیمی است ،فیبرها در میان

to
o

سایر بافت ها به ویژه بافت آوندی قرار دارند ،اشعهی مغزی نیزدر کنار دسته های آوندی دیده می شود.
گزینه (: )4سلول های بخش خارجی پوست ساقه های جوان از نوع بافت کالنشیمی بود و نوع بافت سلول های میانبرگ نردهای از نوع
پارانشیمی است ،بافت های کالنشیمی و پارانشیمی می توانند دارای توانایی فتوسنتز باشند.

 -0گزینه ()2

lim
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جهش صورت بگیره  %177توالی tRNAو  mRNAو  rRNAو RNAهای کوچک تغییر میکنند و  RNAحاصل
هر کدوم باشه حتما تغییر میکنه.
گزینه ( 5: )1تا متفاوت که نه ! یکی مشترک هست توشون ! دقت کن!
( کدون هایی که دارید ) AUGUGCUGUUUUUACUAG :
گزینه (: )3تعداد حرکت های ریبوزوم از تعداد آمینو اسید ها یکی کمتره!

گزینه ( : )4نه دیگه اگر انجام دادین ،خیلی واضحه که  3عدد کدون دارید AUG.AUC.CUU.UAA :

 -0گزینه ()7

بخش احاطه کنندهی یک تار یا میون ،سیمانی از بافت پیوندی است که توانایی انتقال نیروی انقباض ماهیچه که حاصل از هم

پوشانی اکتین و میوزین است را به استخوان ندارد ( .انتقات توسط زردپی که بافت پیوندی رشته و محکم است و دستهی میون ها را
احاطه کرده صورت می گیرد).
گزینه (: )1بخش احاطه کننده دستهی تارهای اسکلتی (میون ها) غالف پیوندی است که می تواند تشکیل زردپی (تاندون) دهد و به
استخوان (سخت ترین نوع بافت پیوندی) متصل گردد و نیروی انقباضی ماهیچه را به استخوان منتقل کند.
گزینه (: )2میوفیبریل توسط شبکهی سارکوپالسمی احاطه شده است این شبکه در هنگام انقباض یون کلسیم را آزاد می کند و در
پایان انقباض طی فرآیندی (ندونید بهتره) کلسیم آزاد شده رو مجددا جذب می کند تا در صورت انقباض مجدد ،آنها را دوباره آزاد
کند.
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گزینه (: )4مجموعه تارچه ها (میوفیبریل ها) توسط سیتوپالسم (سارکوپالسم) و سارکولم (غشا) احاطه شده اند ،سارکولم دارای

گیرنده برای انتقات دهنده عصبی است( .مثال گیرنده برای استیل کولین

 -4گزینه ()9
بررسی همهی گزینهها :
گزینه الف)کرم ها دارای تنف

پوستی هستند ،در این جانوران نایژک وجود ندارد( .نایژک در تنفس ششی دیده میشود) (رد الف)

گزینه ب)جانورانی که تنفس نایی دارند شامل حشرات میشود ،در همهی حشرات گردش خون باز (همولنف) وجود دارد( .تایید ب)
گزینه ج)مهره داران به جز ماهیها ،دارای گردش خون مضاعف هستند ولی فقطپستانداران پردهی دیافراگم کامل دارند ( .رد ج )
گزینه د)همهی ماهی ها و خرچنگ دراز دارای تنفس به صورت آبشش هستند ،در نوعی کوسه لقاح داخلی یافت می شود همچنین

m

خرچنگ دراز چوننوعی سخت پوست است دارای لقاح داخلی است (.رد د )

 -18گزینه ()2

co

در گیاهان (سد پیش زیگوتی مکانیکی و گامتی) و جانوران سدهای پیش زیگوتی دیده میشود که سبب می شود لقاحی بین
گامت های دوگونه مختلف صورت نگیرد.
گزینه ( : )1سدهای پیش زیگوتی در قورباغه ها (جدایی زمانی) و حشرات ( جدایی رفتاری) سبب عدم اختالط مادهی ژنتیکی دو
گونهی مختلف از آنها شود.

h.

گزینه ( : )3ایجاد زاده ی دورگه که توانایی ایجاد گامت را داشته باشد ،در ناپایداری دودمانه دورگه صورت میگیرد که در پستانداران و
پرندگان دیده نمیشود.

 -11گزینه ()7

rs

گزینه ( : )4در خزندگان و انگل ها جدایی بوم شناختی(سد پیش زیگوتی) قابل مشاهده است که مانع از تشکیل سلول حاصل از
لقاح گامتهای دو گونه شود.

to
o

طبق شکل بخش  : 1سنگدان و بخش  : 2روده ی ملخ و بخش  : 3روده و بخش  : 9معده در گنجشن است.
معدهی گنجشک ،اولین محل گوارش شیمیایی و مکانیکی است و توانایی هضم غذا را دارد ،روده ملخ نیز در جذب آب و فشرده سازی
نقش دارد.
گزینه (: )1روده در گنجشک محل گوارش شیمیایی و ترشح آنزیم های گوارشی است ،همچنین در آن جذب مونومرهای مواد غذایی
صورت میگیرد ،روده ی ملخ فعالیت گوارشی خاصی نداردو در جذب آب مواد غذایی و فشرده سازی آن فعالیت میکند.
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گزینه ( : )2محتویات سنگدان در ملخ وارد بخش معده می شود که در آن گوارش شیمیایی بر روی مواد غذایی آغاز می شود ولی در
معده گنجشک  ،محتویات وارد بخش سنگدان می شود که توانایی گوارش شیمیایی را ندارد.

گزینه (: )4محتویات روده در گنجشک از سنگدان تامین می شود ،گفتیم که سنگدان فقط گوارش مکانیکی دارد ،در ملخ محتویات
سنگدان از چینه دان تامین می شود که فاقد هرگونه گوارشی است.

 -12گزینه ()2
آغازیانی از جمله اوگلناها و تاژکداران چرخان دارای دو تاژک از
نوع طولی و عرضی هستند ،در این جانداران تولیدمثل جنسی دیده
نمیشود و تنها تولید زادههای نسل بعد از طریق متیوز و کلون
کردن صورت میگیرد.
گزینه (: )1دیاتومها و کپکهای مخاطی پالسمودیومی دارای

چرخهی دیپلوئیدی هستند که در این بین ،دیاتوم از مهمترین
فتوسنتزکنندگان هستند و تثبیت  CO2را دارد.
گزینه ( : )3کلنیهای پرسلولی در جلبکها و برخی آغازیان دیگر به وجود میآید ،جلبکهای سبز پرسلولی از قبیل اسپیروژیر
توانایی فرآیند همیوغی را دارند.
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گزینه ( : )4سیلیس در دیوارهی دیاتومها و تاژکداران چرخان هستند ،تاژکداران چرخان توانایی ایجاد گامت طی میوز را ندارند ولی
دیاتوم ها دارای تولیدمثل جنسی بوده و گامتهای خود را طی تقسیم میتوز پدید میآورند.

 -17گزینه ()2
سلولهای ماهیچهای موجود در دیوارهی رگ خونی ،ماهیچهای صاف هستند که در الیه میانی آن وجود دارد ،ماهیچه صاف تقسیم
دارد ،ساختاری که در تغییر موقت اسکلت سلولی نقش دارد ،سانتریوت ها هستند و رشتههای دوک را در طی تقسیم ایجاد میکنند،
رشتههای دوک میتوانند از یک سو به کروموزومها (ماده ژنتیک) و
سانتریوتها متصل

گردند.

m

گزینه ( : )1لولههای عرضی درسلولهای ماهیچهای مخطط و قلبی
توسط شبکهی سارکوپالسمی به داخل سارکومرها فرستاده میشود،

در ماهیچهی صاف سارکومر و تارچه (میوفیبریل یافت نمیشود.

co

نکته  :در غشای شبکهی آندوپالسمی صاف سلولهای بدن ،آنزیمهای
سنتزکننده کلستروت یافت میشود.

گزینه ( : )3درون میتوکندری و پراکسی زوم و ریبوزوم و  ....آب

h.

تولید میشود ،فقط میتوکندری میتواند درون خون در زنجیرهی
انتقال الکترون و چرخهی کربس انرژی زیستی ( )ATPتولید کند.
گزینه ( : )4سنتز رشتهی پلی پپتیدی درون سلول برعهدهی ریبوزومها است ،ریبوزومها در سنتز غشا برای سایر اندامهای درون

 -19گزینه ()2

to
o

بررسی گزینه ها :

rs

سلول نقش ندارد این وظیفه برعهده شبکهی آندوپالسمی زبر است.

گزینه الف) زنبور عسل هاپلوئید زنبور عسل نر است که طی بکرزایی والد ماده (ملکه) تولید می شود ،تمام ژنهای خود را از والد خود
گرفته است ولی این بدونیم که زنبور عسل ماده نیمی از ژن هایش را به زنبور عسل نر داده نه تمام ژنهایش خودش رو( .رد الف)
گزینه ب) زنبور عسل دیپلوئید شامل زنبور عسل کارگر وملکه میشود،زنبور عسل ملکه بقای ژنهایش را بهطور مستقیم تضمین می-
کند( .رد ب)
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گزینه ج) زنبور عسل نر ،طی تقسیم میتوز گامت تولید میکند و میتواند تمامی ژن هایش را به نسل بعد انتقال دهد( .تائید ج)
گزینه د) زنبور عسل ملکه بکرزایی دارد ،زنبوران عسل کارگر فاقد بکرزاییاند(.رد د)

نکته  :در طی بکرزایی زنبور عسل ملکه ،نیمی از ژن هایش به زنبور عسل منتقل میشود.

 -10گزینه ()9

چربی ها به صورت اسید چرب و گلیسرول یا مونوگلیسیرید وارد سلول های مخاطی روده باریک می شوند و پس سنتزآبدهی و تولید
چربی وارد رگ لنفی می شوند و می دانیم که فرایند سنتزآبدهی با تولید آب و کاهش فشار اسمزی سلول همراه است.
تشریح سایر گزینه ها :

گزینه (: )1طبق متن کتاب درسی اغلب مواد مورد نیاز بدن برای جذب به گوارش نیاز دارند و تحت تاثیر واکنش دهنده ها یا آنزیم ها
قرار می گیرند  ..نه همه مواد  ..مثل برخی ویتامین ها

گزینه (: )2زیرا موادی که در دهان جذب می شوند و وارد خون می شوند از طریق سیاهرگ به سمت قلب می روند( .نه کبد)
گزینه (: )3انزیم های سلول های روده باریک پ

از مرگ سلول ها ازاد می شوند و اگزوسیتوز و مصرف یون کلسیم در کار نیست.

 -16گزینه ()1
گلبول های قرمز از دسته سلولهای مهم بدن انسان هستند که تنفس سلولی در آن ها از نوع
بیهوازی ( گلیکولیز  +تخمیرالکتیکی) است ،بنابراین تخمیر الکتیکی را به دنبال گلیکولیز

limootoorsh.com



آزمون های زیست شناسی به روش تک رقمی ها

45

انجام میدهند و درون سیتوسل خود  NAD+را بازسازی میکنند ،سایر سلول های زنده که هسته دار هستند نیز NAD+را در
زنجیرهی انتقات الکترون بازسازی میکنند
سایر گزینه ها در رابطه با گلبوت قرمز صادق نیست.

 -10گزینه ()9
با توجه به شکل ( )11 -11و ( ،)11 -12همهی موارد را بررسی
میکنیم :
گزینه الف)ضخامت دیوارهی لولهی فالوپ در دیوارهی رحم ضخیمتر از

m

سایر بخشهای آن است(.رد «الف»)
گزینه ب)در دیوارهی رحم و نزدیک آن ،لولهی فالوپ باریکتر از سایر
بخشها میباشد(.تأیید «ب»)

co

گزینه ج)در بخش ابتدایی لولهی فالوپ (جایی که درون دیوارهی رحم قرار
دارد) بالستوسیت تشکیل میشود( .تأیید «ج»)
گزینه د)بخش انتهایی لولهی فالوپ که در نزدیکی تخمدان قرار دارد،

h.

دارای چینهای طولی است( .تأیید «د»)

گزینه هد)معموالًلقاح در نزدیکی تخمدان در بخشی از لولهی فالوپ که
وسیع بوده و دارای چینهای طولی است ،صورت میگیرد( .تأیید «هد»)

rs

 -10گزینه ()7

سلولهای اسپرماتوگونی در مردهای بالغ ،تقسیم میتوز را انجام میدهند و طی آن سلولهای اسپرماتوسیت اولیه را پدید می-

to
o

آورند ،در طی تقسیم میتوز در این سلولها و مرحلهی آنافاز که کروماتیدهای خواهری به قطبین سلول حرکت میکنند،
عددکروموزومی سلول به 4n =92میرسد در صورتی که عدد
کرموزومی اسپرم  n=23است.

گزینه (: )2همان نکته گزینه قبل
گزینه ( : )4بارها این نکته ساده ولی مهم را گفتیم که طی میتوز
و میوز بر  DNAسلول افزوده نمیشود و مقدار آن در طی تقسیم
تيییر نمیکند و در پایان تقسیم است که به دنبال سیتوکینز،
مادهی ژنتیک بین دو سلوت تقسیم میشود.

 -14گزینه ()9

lim
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گزینه (: )1سلولهای اسپرماتوگونی میوز ندارند ( .اتفاقات این
گزینه در سلولهای حاصل از آنها ،یعنی سلول اسپرماتوسیت اولیه
صورت میگیرد

در جهش های نقطه ای در بخش ساختاریِ ژن ،چه نوع اول (جانشینی) چه نوع دوم ( تغییرچارچوب) ،تغییر در ساختار نوکلئوتیدی
 RNAایجاد میشود ،چون یه نوکلئوتید جابه جا شده یا کم شده یا اضافه شده!! کراسینگ اور هم که همه میدونید سبب ایجاد آلل
جدید نمیشه و جهش محسوب نمیشه!!!
البته این تغییرات ممکنه در ساختار پروتئین تاثیری نداشته باشند (جهش بی اثر)
گزینه ( : )1جهش نقطهای میتونه سبب ایجاد آلل جدید بشه ولی اینکه قطعا هرجهش نقطهای سبب این اتفاق بشه درست نیست،
ممکنه بی اثر باشه مثال رمز یه آمینواسید به رمز دیگهاش تبدیل بشه
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گزینه ( : )2جهش جانشینی بر اندازهی  DNAتاثیری نداره ولی جهش های افزایشی و کاهشی طول و اندازه  ( DNAعامل
ترانسفورماسیون) رو تغییر میدهند.
گزینه ( : )3هر دو جهش های افزایشی و کاهشی باعث تيییر در الگوی خواندن  RNAمیشوند ،البته یه نکته هم هست که اگر
حذف شدن نوکلئوتید ها مضرب  3باشند ،چارچوب خواندن تيییر نمیکنه!!

 -28گزینه ()9
رابطهی هم زیستی بین ستارهی دریای و صدف های باریک رابطه ی صیادی است ،رابطه ی صیادی از انواع روابط همزیستی است که
در آن تکامل همراه شکارو شکارچی داریم ،ستاره ی دریایی از صدفهای باریک تغذیه می کند و هماهنگ با گونهی دیگر تکامل
یافته است.
برند.

m

گزینه ( : )1رابطی همزیستی بین باکتری اشریشیاکالی ( )E.coliو انسان ،از نوع رابطه ی هم یاری است که هر دو طرف سود می
گزینه ( : ) 2در گلسنگ همیاری بین جلبک و قارچ و گاها باکتری را داریم که از انواع همیاری است.

co

گزینه ( : )3رابطه ی شته ها و مورچه های نگهبان از نوع همیاری است و هر دو جانور سود می برند ،در این رابطه شته ها توسط
مورچهها در برابر شکارچیان (حشرات دیگر) محافظت می شوند.

 -21گزینه ()7

h.

در ریزپوس که نوعی قارچ زیگومیست است ،در این قارچ ها ،هاگ هاپلوئید پس از تولید درون ساختار تولیدمثلی (زیگوسپورانژ) رشد
کرده و میروید ،آسکومیستهای تک سلولی (مخمرها) هاگ خارج از آسک رویش خود را آغاز میکند.
گزینه ( : )1مخمرها تک سلولی بوده و فاقد ساختار نخینه و میسیلیوم هستند ،در آسکومیستهدای پرسدلولی هداگهدای غیدر

rs

جنسی در نوک نخینهها تشکیل میشوند.

گزینه ( : )2در زیگومیستها هاگهای جنسی بر اثر تقسیم میوز تولید میشوند ،در آسکومیستها تولید هاگ هابا انجام تقسیم

to
o

میوز تخم و سپس میتوز سلولهای حاصل صورت میگیرد.

گزینه ( : )4در زیگومیستها و آسکومیستهای پرسلولی تولیدمثل غیرجنسی شایعتر است و هاگ غیرجنسی بیشتر تولید میشود،
در مخمرها تولیدمثل غیرجنسی بیشتر از طریق جوانهزنی صورت میگیرد.

 -22گزینه ()1
بررسی تک به تک گزینه ها :

lim
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گزینه الف) در تقسیم عادی میوز در ملخ نر (  ) 2n = 23و کلی نکته در ارتباط همین ملخ نر و میوزش وجود داره !! گامت هایی که
حاصل این تقسیم هستند تعداد کروموزومهای برابری ندارند 2 (( .گامت  n = 12 :و  2گامت  ( n = 11 :رد الف )

گزینه ب) رشته های دوکی که متصل به کرموزومها هستند در طی کوتاه شدن ،کروماتیدهای خواهری یا کروموزوم های همتا را به
قطبین سلول به سمت سانتریولها میبرند ،کروماتیدها و کروموزوم های همتا که به صورت مضاعف هستند ،همگی یک کروموزوم
محسوب میشوند ( .رد ب )

نکته مهم  : 1هر رشتهی دوک تقسیم قرار نیست که به کروموزوم ها متصل شود ،همانطور که در شکل کتاب پیداست ،گروهی از

رشته های دوک تا میانه سلول (استوای سلول) و گروهی دیگر از قطبی به قطبی دیگر کشیده شده اند ،با کوتاه شدن این رشتههای
دوک ،کروموزومی به قطبین حرکت نمیکند.

نکته مهم  : 2در شرایط غیرعادی که باهم ماندن کروموزوم های همتا رخ بدهد ،با کوتاه شدن رشتهی دوکی که به کروموزوم ها وصل
است ممکن است دو کروموزوم به سمت قطبین سلول حرکت کنند.
گزینه ج) در مرحلهی متافاز میوز ІІو میوز  Іسانترومرها به رشتههای دوک متصل میشوند ،کروموزومی که به رشتهی دوک متصل
ا ست حتما یک کروموزوم مضاعف و دوکروماتیدی است پس دارای دو مولکول  DNAو  4رشتهی پلینوکلئوتیدی است ( .تایید ج )
گزینه د) مثال نقض این گزینه ،تخمک حاصل از میوز زنبور ملکهی ماده است ،تخمک حاصل دو راه پیش رو دارد :
با اسپرم حاصل از زنبورعسل نر (هاپلوئید) لقاح داده و زنبورعسل ماده یا ملکه (دیپلوئید) تولید کند.
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بدون انجام لقاح شروع به تقسیم میتوز کرده و زنبورعسل نر هاپلوئید را تولید کند (.رد د )

 -27گزینه ()7
در بیماری اتوزوم مغلوب اگر نیمی از فرزندان بیمار باشند ،یعنی والدین یکی حتما بیمار و دیگری ناخالص است.
( دقیقا فرضیه آمیزش آزمون است) پس دو والد نیازی به آمیزش آزمون ندارند.
گزینه ( : )1در وابسته به جنس غالب ،در صورتی که والد مادر خالص و بیمار (  )XAXAباشد ،تمامی فرزندان بیمار می
شوند.
گزینه ( : )2در اتوزوم غالب اگر والدی سالم و دیگری از بیمار و خالص باشد ،از آمیدزش  AAو aaتمدامی فرزنددان ( )Aaبیمدار
هستند.

m

گزینه ( : )4در اتوزوم غالب اگر والدی بیمار و خالص باشد ،صرف نظر از ژنوتیپ والد دیگر تمام فرزندان بیمار می شوند ،والد دیگر مدی
تواند با ژنوتیپ  aaیا  Aaیا  AAباشد اما اینکه بیمار باشد  Aaیا  AAاست قابل تعیین نیست.
A

A

در بیماری وابسته به جنس غالب اگر تمام فرزندان بیمار باشند ،یعنی مادر کامال بیمار است و ژنوتیدپ آن مشدخص اسدت (  )X Xو

co

پدر نیز اگر سالم یا بیمار باشد به راحتی قابل تشخیص است.

 -29گزینه ()9

h.

در حرکت اسپرمهای نابالغ از لولههای اسپرمساز تا اپیدیدیم تاژک اسپرم نقشی ندارد و ماهیچههای صاف لولههای اسپرمساز و اپی-
دیدیم نقش دارند که با انقباض خود و مصرف یون کلسیم باعث حرکت اسپرم میشوند.
گزینه (: )1فقط یک غده پروستات در مردان داریم (نه غدد پروستات)
گزینه (: )2اسپرم ها از تمایز اسپرماتیدها حاصل میشوند و وارد اپی دیدیم میشوند.

rs

گزینه ( : )3وارد شدن بیضه به کیسه بیضه تحت تاثیر انزیم های لیزوزومی می باشند و این انزیم ها درون سلولی هستند.

 -20گزینه ()9

to
o

در هنگام ورود آلرژن تکراری به بدن ،با اتصال آن به پادتن های سطح ماستوسیت پاسخ آلرژیک رخ میدهدو هیستامین ترشح شده
سبب عالئم آلرژی می گردد .در این بین ممکن است آلرژن به سلول  Bخاطره حاصل از برخورد قبل ،متصل شود و سبب رشد و
تقسیم آن و تولید سلول  Bخاطره جدید و تعدادی زیاد پالسموسیت شود ،نکته ای که باید بدونید این است که سلول  Bخاطره یا
حتی لنفوسیت Bدر طی برخورد با آنتی ژن رشد و تقسیم دارند و ماده ای ترشح نمی کنند.
گزینه ( : )1در برخورد دوم اگر با سلول  Bخاطره صورت گیرد در نهایت پادتن بیشتری تولید می شود در نتیجه تعداد بیشتری
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پادتن به سطح ماستوسیت متصل می گردد و پاسخ آلرژیک و ترشح هیستامین و شدت عالئم افزایش می یابد.گزینه ( : )2در برخورد
سلول  Bخاطره با آلرژن ،تعدادی پالسموسیت (فاقد قدرت تقسیم و سلول  Bخاطره (دارای توانایی تقسیم ایجاد می شود.

گزینه ( :)3سلول های فاقد گیرندهی آنتی ژنی در آلرژی ،پالسموسیت و ماستوسیت هستند و می توانند با فرآیند اگزوسیتوز
( نیاز به  ATPو نشت یون  Ca+2به ترتیب پادتن و هیستامین را ترشح کنند.

 -26گزینه ()7

ژنوم هسته ای دالی ،همان ژنوم هستهای سلول غدهی پستانی والد نر است ،ژنوم سیتوپالسمی نیز شامل ژنوم سیتوپالسمی تخمک
هستش ،پس هر والد در ژنوم کل دالی (هستهای و سیتوپالسمی نقش دارند.

گزینه (: )1طی شوک الکتریکی سبب ادغام غشای دو سلول شدند( .نه غشای هستهای دوسلول تخمک اصال هستهای نداشت تا
بخواد غشای هسته داشته باشه!

گزینه (: )2طی کلون کردن سلولی تمایز یافته ،جانوری به نام دالی تولید می گردد .دالی تراژنی نیست چون اصال ژن بیگانهای درون
ژنومش وجود نداره!
گزینه (: )4پس از رشد و نمو بالستوسیت ،آن را به مادرجانشینی منتقل کردند.
(متوقف کردن چرخه سلولی برای سلول تماییز یافتهی غدهی پستانی بود)
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 -20گزینه ()7
با توجه به شکل مقابل  :بخش  : Aخطای میوزی  ،بخش  : Bگامت حاصل خطای میوزی و بدون کاهش عدد کروموزمی  ،بخش : C
زیگوت تتراپلوئیدی حاصل از لقاح دو گامت دیپلوئید ،بخش  : Dدو کروموزوم همتا را در کارتیوپ نشان میدهد.
بخش  Dرو همانطور که گفتیم دو کروموزوم همتا را در
کارتیوپ نشان میدهد.
کراسینگ اور فرایندی است که با جابهجایی قطعاتی از

m

کروموزومها ،سبب نوترکیبی آللها شود که مرحله پروفاز و
درساختار تتراد تشکیل شده ،رخ میدهد.
تذکر  :ایجاد آلل فقط به وسیله جهش صورت میگیرد.
گزینه ( : )1در صورت لقاح گامتی دیپلوئید با گامتی مشابه

co

آن ولی با عدد کروموزومی هاپلوئید ،جانداری تریپلوئید ایجاد

h.

میشود که زیستا ولی نازاست.
مثال در این شکل در صورت لقاح گامت  2n=6با گامت
 ،n=3زیگوت تریپلوئید  3n=9ایجاد میگردد.

گزینه ( : )2زیگوت حاصل که جاندار  4n=12است ،می تواند رشد و نمو یابد به جاندار بالغ تبدیل می گردد ،هر بار که تقسیم میتوز
در آن صورت میگیرد اطالعات ژنی والدین خود را تکثیر میکند.

rs

گزینه ( : )4جاندار تتراپلوئیدی حاصل تشکیل دودمانه تتراپلوئیدی را میدهد و در یک نسلجدایی تولیدمثلی و خزانهی ژنی صورت
میگیرد ،و خزانهی ژنی خود را از والدین جدا می کند( .سد پس زیگوتی برای اینکار دورگهی نازاست)

to
o

 -20گزینه ()2

در گیاهان  CAMو  ،C4مولکول  CO2به صورت اسید کربنه تثبیت میشود،در گیاه کاکتوس در هنگام چرخه کربس،در طی گام ،2
هنگام تبدیل مولکول  C6به  ،C5مولکول  CO2ازاد و  NADHتولید میگردد ،مولکول  NADHبرای تولید شدن دو یون هیدروژن
از مولکول  C6میگیرد.
رد سایر گزینه ها :

lim
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گزینه ( : )1گیاه جعفری از گیاهان  C3است و تثبیت  CO2را به صورت اسید  C4ندارد.

گزینه (: )3در طی چرخه کالوین در نیشکر ،مولکول  C5به  C6درگام  1تبدیل میشود و این فرآیند بدون صرف انرژی زیستی است.
گزینه (: )4گیاهان  CAMمی توانند  CO2تولیدی طی تنفس هوازی را از میتوکندری (اندامک دو غشایی) خارج کنند ،این CO2
تحت تاثیر فعالیتاکسیژنازی روبیسکو نبوده است.

 -24گزینه ()1

در گیاهان ساکن نواحی بیابانی ،هورمون آبسیزیک اسید ( )ABAموجب حفظ آب گیاه میشود ،هورمون بازدارندهی رشد جوانههای
جانبی ،هورمون اکسین است ،هورمون آبسیزیک اسید بر سلولهای نگهبان روزنه تاثیر گذار است و موجب پالسمولیز آنها میشود.
نکته  :دو نوع سلول در گیاهان دارای دیواره با ضخامت نابرابر است )1 :سلولهای کالنشیمی
رد سایر گزینه ها :

 )2سلول نگهبان روزنه

گزینه (: )2هورمون افزایشدهنده مدت نگهداری میوهها ،سیتوکینین است که محرک تقسیم رشد سلولی و شبب شادابی گیاه میشود،
نقش اصلی هورمون آبسیزیک اسید خفتگی دانهها و جوانهها است.
گزینه (: )3هورمون اتیلن در شرایط بیهوازی و غرقابی ترشح میشود ،این هورمون و آبسیزیک اسید از هورمونهای بازدارنده رشد
هستند و در شرایط نامساعد انتقال یون ها را کنترل میکنند.
گزینه (: )4هورمون موثر در خمیدگی ساقه به سمت نور ،اکسین است که بر روی رشد جوانههای جانبی اثر مهاری دارد ،آبسیزیک
اسید بر روی این جوانهها تاثیری ندارد.
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 -78گزینه ()7
عصبهای نخاعی پیامهای حرکتی را از نخاع خارج و به آن پیامهای حسی را وارد میکنند .همهی عصبهای نخاعیمختلطاند و
مجموعی از تارهای حسی و حرکتی هستند.
گزینه ( :)1پیامهای حرکتی از مغز و نخاع خارج میشوند نه وارد.
گزینه ( :)2پیامهای حسی به مغز و نخاع وارد میشوند نه خارج.
گزینه ( :)4در عصب جسم سلولی وجود ندارد .در عصب مجموعی از آکسونها ،دندریتها یا هر دو آنها وجود دارد.

 -71گزینه ()9

m

سلول های تمایز یافتهی بافت اپیدرمی ریشه ای ،سلول های تارکشنده هستند ،این سلول ها زنده بوده و دارای توانایی متابولیسم و
تولید  ATPو شکستن پیوند بین مولکول های گلوکز در طی تنفس بی هوازی سلول (گلیکولیز) هستند.

co

گزینه (: )1سلول غیرعصبی که در بافت عصبی حضور دارد ،سلول های نورگلیا یا پشتیبان است ،برخی از این سلول ها به دور نورون
ها غالف میلین می سازند ،برخی دیگر در تيذیه نورون ها دارای نقش هستند و برخی دیگر در حفاظت از نورون ها دارای نقش
هستند.

گزینه (: )2سلول دارای قدرت تقسیم و فاقد واکوئل مرکزی :سلول های بنیادی و مریستم های راسیاند که مریستم های راسی

h.

توانایی ایجاد سه بافت متمایز را برعهده دارند.

گزینه (: )3سلول های تحت تاثیر اعصاب سمپاتیک می تواند غده یا ماهیچه باشد ،اگر سلول ماهیچه ای باشد برای انقباض خود نیاز

rs

به نشت یون کلسیم دارد ( .سلول های غدد منقبض نمیشوند )

-72گزینه ()7

درصورتی که فشار خون درون سرخرگ وابران کاهش یابد ،حاکی از آن است که مقدار فشار خون ما در کپسول بومن کاهش داشته

to
o

است ،پس مقدار تراوش کاسته شده و مقدار اوره تراوش شده به داخل کپسول بومن کاهش یافته است.
گزینه ( : )1تنگی سرخرگ آوران سبب افت فشار خون در ناحیه کپسول بومن و کاهش تراوش میگردد .ولی با توجه به شکل کتاب
سموم در شبکه اول مویرگی (گلومرول) تراوش ندارند.
گزینه ( : )2افزایش فشار خون سرخرگ آوران ،سبب تراوش بیشتر در نتیجه تراوش یون هیدروژن بیشتر به داخل کپسول می شود.
(یون هیدروژن تراوش و ترشح دارد و فاقد بازجذب است)
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گزینه ( : )4تنگی سرخرگ وابران ،سبب افزایشفشار خون در ناحیه کپسول بومن و تراوش بیشتر دارو ها میشود.
( داروها در ناحیه شبکه دوم مویرگی ،به داخل نفرون ترشح می شوند )

 -77گزینه ()2
بررسی تک به تک گزینه ها :

گزینه الف) در الگوی تغییر تدریجی گونهها ،گونه ها دارای نیای مشترک هستند ،در این الگو و الگوی دیگر ،پس از تغییرات محیط
فرصت برای جایگزینی گونه های سازگارتر با محیط فراهم می شود( .انتخاب طبیعی ( تایید الف )

گزینه ب) الگوی تغییر گونه ها که در پی یکسری تيییرات اندک و تدریجی گونه ها صورت گرفت ،الگوی تعادل نقطهای است که
این الگو به تنهایی شناخت کامل سیر تحولی گونه ها را میسر نمیکند ( .رد ب )

گزینه ج) هر دو الگوی تعادل نقطهای و تغییرتدریجی ،توسط سنگواره ها ارائه میشود ،که در الگوی تعادل نقطهای جایگزینی گونه-

های جدید به طور ناگهانی صورت میگیرد( .نه تدریجی

( رد ج )

گزینه د) در الگوی تعادل نقطهای محیط برای مدت طوالنی پایدار و ثابت ولی با تغییر ناگهانی آن سبب میشود گونههایی با ویژگی
ها جدید افزایش یابند.

(تایید د )
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 -79گزینه ()9
سلوتهای مژک دار:پوششی مجاری تنفسی -پوششی لولهی فالوپ -گیرنده های مکانیکی در کانال جانبی ماهیها ،حلزونی گوش و مجاری
نیم دایرهای -گیرندهی شیمیایی بویایی.
گزینه الف)گیرندههای بویایی نورون تمایز یافتهاند(.رد الف)
گزینه ب)گیرندههای بویایی ،پوشش مجاری تنفسی و لولهی فالوپ توسط مایع مخاطی احاطه شدهاند( .رد ب)
گزینه ج)سلولهای مژکدار مجاری تنفسی و فالوپجزء گیرندهها نیستد( .رد ج)
گزینه د) همهی سلولهای زنده در جانوران طی گلیکولیز (بدون نیاز به حضور اکسیژن)  ATPو پیرووات تولید میکنند( .تأیید د)
گزینه هد)چون همگی هسته دارند پس دارای سه نوع RNAپلیمراز هستند( .تایید هد)

m

گزینه و)گیرندههای بویایی توانایی تقسیم ندارند پس ساختار دوک تشکیل نمیدهند .این سلولها در مرحلهی  G1هستند( .رد و)

 -70گزینه ()9

co

رگ هایی که بیشترین خون را در خود جایی داده اند ،سیاهرگ ها هستند ،در همهی سیاهرگ های بدن ،همگلوبین با بیشترین
ظرفیت خود در ترکیب با اکسیژن است ،سیاهرگ هایی که دارای خون تیره ( %78هموگلوبین در ترکیب با اکسیژن است و در
سیاهرگ های ششی  % 97هموگلوبین در ترکیب با هموگلوبین دیده می شود)
گزینه (: )1سیاهرگ های خارج شده از کبد ،خون را از شبکه مویرگی در کبد دریافت می کنند که در سوی دیگر سیاهرگ خارج

h.

شده از روده که به کبد آمده است یافت می شود ،یعنی شبکهی مویرگی می تواند بین دو سیاهرگ هم ایجاد شود.
گزینه (: )2در همهی سیاهرگ های بدن دریچهی النه کبوتری یافت نمی شود ،بلکه بیشتر در سیاهرگ هایی که که در سطح

rs

پایین تری از قلب قرار دارند دیده می شود.

گزینه (: )3سیاهرگ های زبرین و زیرین که دهلیز راست می ریزند دارای خون تیره با تراکم باالی دی اکسید کربن هستند ولی
سیاهرگ های ششی که به دهلیز چپِ قلب وارد می شود ،خون روشن بوده و غنی از اکسینن است.

to
o

 -76گزینه ()1

باکتریهای کلستردیوم بوتولینم و کورینه باکتریوم دیفتریا با ترشح توکسین خود بر اختالل در اعصاب موثر هستند ،باکتری ها اسکلت
سلولی ندارند.
تشریح سایر گزینه ها :

lim
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گزینه ( : )2چرا نمیتوان گفت؟؟؟ باکتری عامل دیفتری درسته که سم ترشح میکند اما خودش وارد بدن انسان میشود و درگلو
رشد میکند و میتواند تحت تاثیر ترشحات روده یعنی پروتئین های مکمل قرار گیرد.

گزینه ( : )3باکتری عامل دیفتری با ترشح سم خود کبد و کلیه را تحت تاثیر قرار میدهد و چون وارد بدن نیز میشود میتواند تحت
تاثیر موادی که در دهان نیز جذب میشوند یعنی داروها قرار گیرند.

گزینه ( : )4هر باکتری باهر ویژگی گلیکولیز دارد و میتواند با الکترون گیری از ترکیبات سه کربنه و تولید ناقل الکترون در نهایت
انرژی زیستی نیز تولید کند.

 -70گزینه ()9

شکل در ارتباط با انتخایب طبیعی پایدار کننده است ،در انتخاب طبیعی پایدار کننده سعی براین بوده سایر عوامل تغییر دهندهی
گونهها غیر فعال شوند ولی همه عوامل تغییر دهنده غیر فعال نمی شوند( .مثال واضح هم جهش است که همواره رخ می دهد)

گزینه (: )1انتخاب طبیعی پایدارکننده بر سازش افراد دارای فنوتیپ حد واسط تاثیرگذار است و سبب افزایش تعداد آن ها می گردد .

( شایستگی افراد حد واسط بیشتر از فنوتیپ های دیگر است.
گزینه (: )2تنوع در جمعیت پس از نسل ها حفظ میشود با اینکه حد آستانه کاهش می یابد ولی از جمعیت حذف نمیشود ،در
انتخاب طبیعی گسلنده نیز تنوع در جمعیت حفظ میشود گاها سبب گونه زایی ،سبب افزایش تنوع می گردد.
گزینه (: )3در این نوع انتخاب طبیعی محیط به مدت طوالنی ثابت میماند ،در صورتی که تغییرات قابل توجهی در آن رخ دهد،گونه-
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ایی که مدت ها بدون تغییر مانده است در شرایط جدید حذف میشود و شرایط برای جایگزینی گونه های جدید فراهم میشود.نکته :
انتخاب طبیعی پایدار کننده می تواند در ارتباط با گونه زایی ناگهانی یا الگوی تغییرات ناگهانی عمل کند.

(محیط به مدت طوالنی ثابت ولی می تواند ناگهان تغییر کند.

 -70گزینه ()2
شکل مقابل لنفوسیت  Bبالغ را نشان می دهد که در ایمنی همورال نقش دارد

بررسی تک به تک ِگزینه ها :
گزینه الف) لنفوسیت های خاصی در بدن توانایی اتصال به آلرژن را دارند و از طرفی دیگر هر لنفوسیت Bفقط توانایی اتصال بهیک
نوع آلرژن را دارد ( .رد الف )

m

گزینه ب) لنفوسیت های  Bبالغ پس از اتصال به آنتی ژن خاص خود ،رشد و تقسیم را انجام می دهد و معموال دو سلول متمایز
پالسموسیت و لنفوسیت  Bخاطره را تولید می کند ولی گاهی لنفوسیت  Bپس از تقسیم فقط پالسموسیت تولید می کند ( .رد
ب)

co

گزینه ج) گیرنده های آنتیژن موجود در سطح غشاء ،بدون صرف انرژی طبق همان قاعدهی قفل وکلید به آنتی ژن خاص خود
متصل می گردد ( .تایید ج )

گزینه د)تمام گلبوت های سفید توانایی شناسایی سلول های خودی از بیگانه را دارند و ارتباطی به داشتن گیرنده آنتیژنی اختصاصی

h.

ندارد ( .رد د )

گزینه هد) لنفوسیت  Bدر طی بلو خود  ،در مغز استخوان می ماند و در همان جا بالغ می شود سپس به جریان خون وارد می شود
.

rs

( محل بلو لنفوسیت  Tغده تیموس است ) ( رد هد )

 -74گزینه ()1
تشریح سایر گزینه ها :

to
o

در مرحله نهایی گام چرخه کربس ،مولکول  C4حاصل گام  ،4با تولید  NADHبه اگزالواستات تبدیل میگردد.
گزینه ( : )2در مرحله نخست گلیکولیز با مصرف دو مولکول  ATPگلوکز  6کربنه به  C6دو فسفاته پایدار تبدیل میگردد( .برخالف
گام اول کربس)

گزینه ( : )3در گام نخست کالوین با تاثیر روبیسکو بر سه مولکول  ،CO2سه ترکیب  6کربنه ناپایدار تولید میکند.

 -98گزینه ()2
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گزینه (: )4در پایان زنجیره انتقال الکترون درون میتوکندری،آب تولید میشود اما در کلروپالست برعکس این اتفاق رخ
میدهد.

جاندار که فاقد اسکلت سلولی است ،باکتری است ،در این جاندار در آغاز رونویسی بخشی از ( DNAیعنی ژن)  RNAتولید میشود
که یه رشتهی پلینوکلئوتیدی هستش ،نکته اینجاست که جایگاه آغاز رونویسی در  DNAموجوده نه  ،RNAدر RNAی حاصل ما
رونوشت جایگاه آغاز رونویسی رو داریم( .حواستون باشه این نکته برای اگزون و اینترون ها هم صادقه البته در ارتباط با یوکاریوت-
ها)

گزینه ( : )1در مرحلهی ادامهی ترجمه ،آخرین tRNAی ناقل آمینواسیدها در جایگاه  Pقرار میگیرد و پس از آن ما شاهد ورود عامل
پایان ترجمه هستیم.
گزینه ( : )3در تنظیم بیانژن باکتری ما میتونیم شاهد شناسایی راه انداز توسط  RNAپلیمراز هستیم ،االن میگید مگه شما نگفتید
که پروتیئن مهارکننده باشه راه انداز شناسایی نمیشه تا زمانی که پروتئین برداشته نشه!!
خب اونایی که خیلی حرفهای باشه میدونن خودِ این پروتئین مهار کننده هم اپران داره ،ولی جالبه تنظیم بیان ژنش به صورت بیان
دائمی آن است ،خب یعنی اپراتور نداره ،در طی بیان ژنش هم همیشه  RNAپلی مراز بدون هیچ مانعی راه انداز رو شناسایی میکنه و
بقیه ماجرا به این میگن دید عمیق داشتن!! ( بازم داریم نکات اینجوری ولی دلم میخواد شما قبل از ما پیداشون کنید)
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«« مفهومی و عمیق زیست بخونید »»
گزینه ( : )4خب بچه ها دو رشته پلی نوکلئوتیدی چه موقع ازهم جدا میشوند؟

 -1هنگام رونویسی و همانندسازی ( جدا شدن دو رشته DNA
 -3پایان ترجمه ( جداشدن دو رشته  tRNAو mRNA

 -2پایان رونویسی ( جداشدن دو رشتهی  DNAو RNA

در گزینه دو یعنی جدا شدن  DNAو  RNAکه در پایان رونویسی رخ میده ،اگر RNAی ما rRNA ،باشه میتونه نقش آنزیمی رو
داشته 

 -91گزینه ()1
با توجه به اطالعات سوات :

m

 ژنوتیپ پدر و مادر از لحاظ هانتگتیتون ( : )Hپدر بیمار و ناقل و مادر سالم است چون فرزند سالم دارند.
 ژنوتیپ پدر و مادر از لحاظ زالی ( : )Zپدر و مادر ناقل اند چون سالم بوده و دختر بیمار دارند.
 ژنوتیپ پدر و مادر از لحاظ هموفیلی ( : )Xhهر دو سالم ولی پسر بیمار است ،پس مادر ناقل بیماری است.

co

 ژنوتیپ پدر و مادر از لحاظ گروه خونی (  : )ABOپدر گروه خونی  ABو مادر هم  OOدارد

با این گفته ها ژنوتیپ مادر و پدر اینگونه است  ABZzHhXHY * OOZzhhXhXH:است.
 پسری فقط مبتال به تحلیل عضالنی دوشن با گروه خونی :A

4

h.

1
11

1

3

(هموفیلی سالم و دوشن بیمار)×
1

 فرزندی مبتال به همهی بیماریها ( :هومفیلی و دوشن بیمار)× (هانگتیتون) =
=

1

3
8

to
o

 -92گزینه ()1

2

2

rs

نسبت گیری :

1
11
3
8

4

1

2

1

(هانگتیتون) ×

1

(= )A

بررسی تک به تک گزینه ها:

گزینه الف) کل فاصله ی زمانی بین شنیدن صدای دوم (بسته شدن دریچه های سینی) تا صدای اول بعدی (بسته شدن دریچه های
قلبی) حدود  1.5ثانیه طول می کشد و شامل دیاستول عمومی و انقباض دهلیزها می شود (.رد الف )
گزینه ب) در این فاصله بطن ها در دیاستول هستند و دریچه های سینی بسته اند تا مان از بازگشت خون به بطن ها و همچنین مانع

lim
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از خون از بطن ها شوند (.تایید ب )

گزینه ج) در این مدت دریچه های قلبی (میترات و سه لتی) همگی باز هستند و خون دهلیزها را به داخل بطن ها منتقل می کنند،
چیزی که دریچه ها را باز می کند جهت جریان خون است (.تایید ج )

گزینه د) سرخرگ ها در هنگام سیستوت بطنها ،انرژی حاصل را در دیوارهی ارتجاعی خود ذخیره میکنند تا فشار خون دیاستولی
به صفر نرسد (.رد د )

 -97گزینه ()9

سلولی که گره سیناپسی (پایانهی آکسون) دارد ،حتماً نورون است .در طی پتانسیل عمل نفوذپذیر غشای نورون ابتدا نسبت به یون
سدیم و سپس نسبت به یون پتاسیم افزایش مییابد.

گزینه ( :)1نوروگلیاها متعلق به دستگاه عصبی است ولی نمیتواند اثر محرک را به پیام عصبی تبدیل کند .این کار را نورونها
میکنند.

گزینه ( :)2نوروگلیاها سلولهایی غیرعصبی و متعلق به دستگاه

عصبی هستند .بعضی از این سلولها غالف میلین میسازند و بعضی دیگر در تغذیه کردن نورون ها دخالت دارند.
گزینه ( :)3سلولهای پسسیناپسی برای انتقالدهندههای عصبی دارای گیرنده هستند .اگر سلول پسسیناپسی غده یا ماهیچه باشد؛
دیگر دندریت ،آکسون و جسم سلولی ندارد.

 -99گزینه ()9
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سلول های  Aسلول های پریسیکل در استوانه مرکزی،
سلولی های دارای نوار کاسپاری (قرمز رنگ) سلول های
آندودرم در پوست ریشه و سلول قبل تر از آن ،یعنی
سلول  ،Bسلولی در بخش پوست ریشه است.
سلولهای  ،Bتوانایی تولید و ترشح ماده سوبرین را
ندارند و همچنین در اطراف خود فاقد الیه آندودرمین
یا نوار کاسپاری هستند ،ویژگی های گفته شده مربوط به
سلول های آندودرم است که با ایجاد الیه مومی (چوب
پنبه) در اطراف خود مانع از عبور آب از مسیر

m

غیرپروتوپالستی می شوند.

گزینه (: )1سلول های پریسیکل با انتقال فعال یون ها به

co

آوند چوب و افزایش فشار اسمزی آن و ایجاد فشار
ریشهای ،سبب افزایش جذب آب توسط سلول
تارکشنده می شود.

گزینه (: )2سلولهای پریسیکل و سلول های بخش پوست ریشه ،با انتقال آب طی فشار اسمزی از سلولی به سلول مجاور (مسیر

h.

پروتوپالستی) باعث پیوستگی جریان شیرهخام در گیاه میشوند.
گزینه (: )3سلول های پریسیکل می توانند با افزایش فعالیت خود سبب افزایش فشار ریشهای شوند ،فشار ریشهای نیز به نوبه خود

 -90گزینه ()1

rs

می تواند احتمال پدیده حبابدار شدگی در آوندچوب را کاهش دهد.

to
o

شکل  3مربوط به پروتئین ناقل و شکل  2مربوط به پروتئین کانال است ،از پروتئین های غشایی گفته شده  O2و  CO2به راحتی بدون
مصرف انرژی عبور می کنند O2 ،به داخل سلول انتشار مییابد و  CO2به خارج سلول منتشر میشود.

سایر گزینه ها :

گزینه (: )2از کانال های پروتئینی یون ها عبور می کنند و پروتئین های ناقل نیز عبور یون ها را خالف شیب غلظت انجام می دهند
ولی عالوه بر آن در عبور گلوکز و اسیدآمینهها نیز نقش دارند.
آندوپالسمی زبر و جسم گلژی منتشر می شوند.

lim
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گزینه (: )3هردوی پروتئین های کانالی و ناقل بر اثر فعالیت ریبوزوم های متصل به شبکه ی آندوپالسمی زیر و با همکاری شبکه
گزینه (: )4هرچقدر اختالف غلطت بین دو سوی غشای بیشتر باشد ،پروتئینهای ناقل برای عبور یون ها در خالف شیب غلطت باید
انرژی بیشتری را مصرف کند.

 -96گزینه ()2

متنوع ترین وموفق ترین نوع مهره داران  ،ماهی ها هستند و نخستین تخم گذاران ساکن در خشکی از گروه حشرات بودند ،ماهی ها
برخالف حشرات ،در مراحل اولیه نمو رویانی خود ،حفره گلویی دارند وآن را تا پایان عمر حفظ می کنند.
گزینه ( : )1ساختار اندام جلویی در مهره داران اساس یکسانی دارند ،حشرات جزء بی مهرگاناند.

گزینه ( : )3حشرات تنفس نایی دارند ودستگاه گردش خون نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد بنابراین خون روشن نیز در تغذیه
قلب آنان نقش ندارد.
گزینه ( : )4در حشرات و ماهی ها پدیده بکرزایی (نوعی تولید مثل جنسی با حضور یک والد) دیده می شود که زاده حاصل شبیه والد
است.
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 -90گزینه ()9
سلولهای هاپلوئید تمایزیافته در گیاهان )1 ،گامتها  )2هاگها هستند.
هاگ ها و گامتها در سرخس از بافت فتوسنتزکننده تولید میشوند ،هاگها نیز در لوبیا در اثر تقسیم میوز اسپوروفیت فتوسنتزکننده
تولید میشوند ،نکته مهم اینجاست که هاگها و گامت ها ارتباط پالسمودسمی ندارند ،این سلولها ویژگی جالبی که دارند این است
که حتی تیغه میانی نیز ندارند زیرا این تیغه بین دوسلول مجاور مشترک است و این سلولها تک هستند و سلول مجاوری ندارند.

گزینه ( : )1سلولهای شرکت کننده در لقاح سرخس و خزه ،تخمزا و آنتروزوئید هستند ،تخمزا برای لقاح نیاز به آب سطحی ندارد،
بلکه این آنتروزوئید است که به آب برای شنا کردن در آن و حرکتش نیاز دارد.

m

گزینه ( : )2تنها هاگها توانایی رشد را دارند ،هاگ ها در سرخس یک گامتوفیت رو به وجود میآورند.
گزینه ( : )3گامتها و هاگ ها در سرخس هر دو بر اثر بافت پرسلولی ایجاد میشوند ،آزاد شدن هاگ ها طی حرکتی غیرفعات است
ولی آزاد شدن گامت ها مثل آنتروزوئید نوعی حرکت فعال و القائی و تاکتیکی است .در ذرت نیز فقط هاگ از بافت پرسلولی ایجاد

co

میشود که طی حرکتی غیرفعال به صورت دانه گرده رسیده ،پراکنده میشوند.

 -90گزینه ()9

بررسی تک به تک گزینه ها :

h.

گزینه الف) اوگلناها دارای لکهی چشمی هستند ،یک سوم آنها فتوسنتزکننده با توانایی
تثبیت CO2محیط و مابقی هتروتروف و فاقد این توانایی هستند(.رد الف)
گزینه ب) روزن داران ظاهر حلزون شکل دارند که این جانداران در البه الی ماسههای دریا،

rs

چسبیده به بدن سایر جانداران یا صخره ها زندگی میکنند(.رد ب)

گزینه ج)برخی آمیبها ،تاژکداران جانور مانند و کپک های مخاطی پالسمودیومی و همهی
دارند(.رد ج)

to
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هاگداران به صورت انگل زندگی میکنند ،در این بین آمیبها فقط تولیدمثل غیرجنسی

گزینه د) روزن داران دارای دیوارهی آهکی و سوراخ دار هستند و بعضی از این جانداران از
جلبکهای هم زیست در زیر پوستهی خود ،مواد غذایی خود را تامین میکنند( .رد د)

گزینه ه) دیاتومها دارای پوستهی دوقسمتی و سیلیسی هسدتند و دیپلوئیدد بدوده و چرخدهی

 -94گزینه ()7
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تولیدمثلی دیپلوئیدی دارند( .تایید ه)

افزایش بیش از حد هورمونهای تیروئیدی در خون پرکاری تیروئید (هیپرتیروئیدیسم) نامیده میشود .یکی از دالیل افزایش
فعالیت غدهی تیروئید در تولید هورمون میتواند ،افزایش هورمون محرک تیروئید در خون باشد .در این حالت میزان تولید
هورمونهای
تیروئیدی افزایش مییابد.

گزینه ( : )1در افراد مبتال به پرکاری تیروئید ،غلظت هورمونهای تیروئیدی بیشتر از سطح طبیعی است.

با اثر تیروکسین بر هیپوتاالموس و هیپوفیز تا حدودی مکانیسم خودتنظیمی منفی برقرار میشود .اما این خودتنظیمی به
اندازهای نیست که بتواند سطح هورمونهای تیروئیدی را به مقدار طبیعی برساند.

در ضمن اگر اصالً خودتنظیمی رخ نمیداد هورمونهای تیروئیدی بیشتر سنتز و ترشح میشد.
گزینه ( : )2کاهش وزن یکی از عالئم پرکاری تیروئید است .در این حالت لیپاز فعال شده و سبب تجزیهی تریگلیسریدها در
سلولهای چربی میشود.
گزینه ( : )4در تنظیم مقدار هورمونهای تیروئیدی مکانیسم خودتنظیمی مثبت بیتأثیر است.
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 -08گزینه ()2
خون خروجی از شبکه ی مویرگی شش ها ،خون روشن و غنی از اکسیژن است که توسط سیاهرگ های ششی به دهلیز چپ وارد می
شود ،این خون ممکن است برای مدت  7.3ثانیه (زمان سیستول بطن ها) در دهلیز ها جمع شود.

( چند ثانیه !!! مگه میشه ؟؟ مگه داریم ؟؟؟ 
گزینه ( : )1در قلب ما ،یک سرخرگ ششی خون تیره با تراکم باالی دی اکسید کربن را از بطن راست مستقیما خارج و به سطح
تنفسی (شش ها) می برد.
گزینه (: )3تعداد رگهای که خون را به دهلیز چپ می برند،چهار سیاهرگ ششی هستندو تعداد رگ هایی که خون را از بطن های
راست و چپ خارج می کنند نیزدوتا هستند (.آئورت و سرخرگ ششی )

m

گزینه ( : )4صدای بم تر و بلند تر قلب مربوط به صدای اوت قلب است که ناشی از بسته شدن دریچه های قلبی (میترات و سه
لتی) است ،که در آغاز سیستول بطن ها شنیده می شود.
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بخش ویژه آب پز کن مغز !!!

سواالتی که فتفی مغزتون رو با خودش ته میکشه !!

بهرته انن طیفا نیانی مگی اننکه اهل مبارزه و چالش باشی .....

m
co

ورود افراد بی هدف ممنوع

h.

علم آموز های عزیز اگر مشکل بی هدفی و کم امیدی داری وارد نشو که احتمال ابتال به بیماری های قبلی وجود داره

rs

بازدید کنندگان گل کافه کتاب دوباره سالم البته یه سالم گرمتر برای رفع خستگی تون...
این بخش محل برگزاری گپ های دوستانه با بی نظیر های کنکوره که البته فقط دکترای آینده که سر قرار های قبلیی
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سر وقت اومدن بیان داخل

راستی فایل صوتی پاسخ های این گپ به زودی زود در سایتمون قرار میگیره
برای استفاده از سایت به آدرس  zistkadeh.comسری بزنید.

آرزوی ما موفقیت شماست

پیش به سوی چالش بزرگ .....
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برای استفاده راحت تر هم میتونید به کانال  @biology7ملحق بشید.
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