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 نگهبان هايیاخته بین منفذ از هابرگ تعرق نتیجه در و گازها تبادل بیشتر. است گیاهان هوایی هايبخش سطح از بخار صورتبه آب خروج تعرق،
؛ پس با کاهش بخار آب در هواي اطراف گیاه، خروج است کمتر به بیشتر پتانسیل داراي محل از آب حرکت نیز تعرق علت. شودمی انجام هواییروزنۀ 

  یابد.می افزایشهاي هوایی هاي نگهبان روزنهآب از منفذ بین یاخته
  ها :بررسی سایر گزینه

 هايبرگلبۀ  یا انتها از قطراتی صورتبه آب باشد، تربیش برگ سطح از آن تعرق مقدار از رسدمی هابرگ به ايریشه فشار اثر در که آبی مقدار اگر) 1
 یابد.اي مقدار تعریق نیز افزایش می؛ پس با افزایش فشار ریشهگویندمی تعریق آن به که شودمی خارج علفی گیاهان بعضی

 آبخروج  تعرق،. شودمی ایجاد گیاه حسط از تعرق اثر در که است مکشی ،(حرکت آب و امالح در آوندهاي چوبی) خامشیرة  انتقال اصلی عامل )2
 .است گیاهان هوایی هايبخش سطح از بخار صورتبه
 در محلول مواد انباشت دنبالبه آب جذب. است آنها تورژسانس فشار تغییر و روزنه نگهبان هايیاخته خاص ساختار دلیلبه روزنه شدن بسته و باز) 3

 تنظیم را هاروزنه شدن بسته و باز ،)گیاهی هايهورمون بعضی مانند( گیاه درونی عوامل و محیطی ملعوا. شودمی انجام روزنه نگهبان هايیاخته
 به مجاور هايیاخته از آب و داده کاهش را هایاخته آب پتانسیل نگهبان،یاختۀ  در ساکارز و هایون بعضی فعّال انباشت تحریک با عوامل این. کنندمی

  .شودمی باز روزنه آنها،ویژة  ساختار علتبه و شده تورژسانس دچار هایاخته نتیجه، در. شودمی رداو روزنه نگهبان هايیاخته
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 دفعیسامانۀ حشرات (مثل زنبور) 
 هايلوله نام به روده به متصل

 هايکرم تربیش. دارند مالپیگی
 تناننرم و) خاکی کرم نظیر( حلقوي

. دارند متانفریدي دفعیسامانۀ 
 روده، به مالپیگی هايلوله محتواي

 آب روده، در مایعات عبور با و تخلیه
. شوندمی بازجذب هایون و

 جلو، در که است ايلوله متانفریدي
 از خارج در ادراري منفذ به که است مثانه داراي انتها، نزدیک در و دارمژك قیف
  شود.روده تخلیه نمی به هاي مالپیگی،لوله دفعی سامانۀ سامانۀ دفعی متانفریدي برخالف ؛شودمی ختم بدن

  ها :بررسی سایر گزینه
هاي مالپیگی تنها ؛ لولهتوان گفت این سامانه در دو انتها باز استو می دارد ارتباط بدن مایعات با مستقیم طوربهدارِ متانفریدي هانۀ قیف مژك) د2
 کنند.یک انتها باز هستند و از طریق آن محتواي خود را به روده تخلیه می در
 .شودمی ختم بدن از خارج در ادراري منفذ به که است مثانه داراي انتها، نزدیک درمتانفریدي ) 3
ی هستند. طبق شکل، متانفریدي در بخشی از طول با شبکۀ دستگاه گردش خون حشرات باز است و این جانوران فاقد مویرگ و شبکۀ مویرگ) 4

  رد.مویرگی ارتباط دا
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در ساختار عصب بینایی یک سرخرگ و یک سیاهرگ 
 ها پس از ورود به درون کرةشود. این رگدیده می

کرة  ترین الیۀکه داخلی شبکیۀچشم، در مجاورت 
شروع به منشعب شدن کرده و تا اواسط  باشدچشم می

  یابند. مه میچشم و نزدیکی عدسی ادا کرة
  ها :بررسی سایر گزینه

باشد که در ناحیۀ ن چشم عنبیه می) بخش رنگی1
وسط آن سوراخی به نام مردمک قرار دارد. مردمک 

زي به تغذیه شدن توسط اي نداشته و نیاساختار یاخته
  هاي خونی ندارد.رگ

هاي موجود در ساختار عصب بینایی در رگ )3
شوند. به مجاورت شبکیه و زجاجیه منشعب می

اي است که در فضاي پشت عدسی قرار دارد و شکل اي شفاف و ژلهیان شبکیه و زجاجیه قرار دارد. زجاجیه مادهها در معبارتی دیگر انشعابات آن
  کند.چشم را حفظ میکروي 

هاي خود را از طریق بوده و مواد مغذي و گازهاي تنفسی مورد نیاز یاخته هاي خونیفاقد رگشفاف جلوي چشم قرنیه نام دارد که  پردة )4
نین همانطور که شود. همچتوان گفت انشعابات انتهایی سرخرگ موجود در عصب بینایی وارد آن میکند؛ بنابراین نمیلیه دریافت میمایع زال

  کنند.چشم ادامه پیدا می ها تنها تا اواسط کرةگفته شد انشعابات این رگ
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ار دارند استفاده کنند. بیشتر رفتارهاي هایی که در معرض خطر انقراض قرپذیري در جهت حفظ گونهکوشند از رفتار نقشامروزه پژوهشگران می
  ا و اثرهاي محیطی هستند. هکنش ژنحل مسئله و ....) محصول برهم شدن کالسیک و فعال،شرطی پذیري،جانوران (مانند نقش

  ها :بررسی سایر گزینه
ارتباط برقرار کرده و در آینده رفتاري را  کند،افت میآموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیهی که دریجانور می شدن فعال،) در رفتار شرطی1

  شود.تحت تأثیر تنبیه نیز آموخته می پاداش،کند. بنابراین این رفتار عالوه بر تکرار یا از انجام آن خودداري 
  پذیري است. بنابراین این گزینه نادرست است. ) همانطور که گفته شد تعبیر صورت سوال در ارتباط با نقش3
ی همان تواند به تنهایپس از مدتی می قرار بگیرد، هنگامی که یک محرك شرطی همراه با محرکی طبیعی ) در رفتار شرطی شدن کالسیک،4

  کند را بر جانور بگذارد.اثري را که محرك طبیعی در جانور ایجاد می
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ها اي گرچه فراوانی دگرهشود. رانش دگرهمیاي شود که بر اثر رویدادهاي تصادفی موجب تغییر فراوانی دگرهاي به فرآیندي گفته میرانش دگره
  انجامد.دهد اما برخالف انتخاب طبیعی به سازش نمیرا تغییر می

  ها :بررسی سایر گزینه
ن سوزي و نظایر آآتش زلزله، مثال گاهی به دنبال حوادثی طبیعی نظیر سیل،ر حوادث طبیعی رخ دهد. به عنوان تواند در اثاي میرانش دگره )1

  شوند باشیم.اي میتوانیم شاهد تغییراتی در جمعیت که منجر به رانش دگرهمی
جمعیت از حال تعادل محسوب  کنندةامل خارجهاي غیر تصادفی و انتخاب طبیعی از عوآمیزش شارش ژن، اي در کنار جهش،رانش دگره )2

  شود.می
بزرگی  باید اندازة براي آنکه جمعیتی در تعادل باشد، اي اثر بیشتري دارد. به همین علت،رانش دگره تر باشد،یک جمعیت کوچک ) هر چه اندازة3

  داشته باشد.
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هاي بدن محصول نهایی فرآیند قندکافت (گلیکولیز) در یاخته
باشد. پیرووات پس از تولید شدن در پیرووات می انسان،
کربس از طریق انتقال  یاخته، جهت وارد شدن به چرخۀمیان

جا اکسایش فعال وارد راکیزه (میتوکندري) شده و در آن
اکسید از دست داده ديبنپیرووات در راکیزه یک کریابد. می

شود. استیل با اتصال به مولکولی و به بنیان استیل تبدیل می
دهد. در را تشکیل می A، استیل کوآنزیم Aبه نام کوآنزیم 

  شود.کربس می نهایت این ترکیب است که وارد چرخۀ
  ها :بررسی سایر گزینه

شود. سپس بنیان استیل به اکسید از دست داده و به بنیان استیل تبدیل میديتوکندري ابتدا یک مولکول کربن) مولکول پیرووات در درون می2
  شود.متصل می Aکوآنزیم 

شود. این تولید می نیز NADHیک مولکول  اکسید از پیرووات و تبدیل شدن آن به بنیان استیل،دي) به هنگام جدا شدن یک مولکول کربن3
  دهد. میدرون راکیزه (میتوکندري) رخ  فرآیند در

اي  ATPکربس، هیچ مولکول  و ورود به چرخۀ A) در مسیر وارد شدن پیرووات به راکیزه (میتوکندري) تا تبدیل شدن آن به استیل کوآنزیم 4
  شود.تولید نمی
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یاخته، ها نظیر میاناي آنهاي یاختهها به جا مانده است و سایر بخشآن پسین چوبی شدة اند که فقط دیوارةايهاي مردهآوندهاي چوبی یاخته
دبانی، مارپیچی و دار، نراساس تزئینات چوبی دیواره به چهار دستۀ آوندهاي الناند. آوندهاي چوبی را بر خود را از دست داده ها و هستۀاندمک

  شوند.حلقوي تقسیم می
  ها :بررسی سایر گزینه

هایی که داراي الن در اي در آنجا نازك مانده است. بنابراین ضخامت دیواره در یاختهیاخته شود که دیوارةاي از دیواره گفته میبه منطقه ) الن1
  خود هستند یکنواخت نیست. دیوارة

اي تشکیل شده عرضی از بین رفته و لولۀ پیوسته چوبی است. در آوندهاي چوبی دیوارة د مارپیچی نوعی از آوندهاي) همانطور که گفته شد آون2
  آبکشی ویژه آوندهاي آبکشی است. است. همچنین صفحۀ

جایی شیرة پرورده دارند. ابهش اصلی را دارند و آوندهاي آبکشی نقش اصلی را در انتقال و جخام نقجایی شیرةهاي آوند چوبی در جابه) یاخته4
  دهاي چوبی نیز در انتقال شیرة پروده نقش دارند، اما نه نقش اصلی!البته توجه داشته باشید که آون
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پل مغزي بخشی از ساقۀ مغز است که در بین 

میانی قرار دارد. این بخش مغز در  النخاع و مغزبصل
ترشح بزاق  از جمله تنفس، هاي مختلفتنظیم فعالیت

هاي عطسه و سرفه نیز و اشک نقش دارد. مرکز انعکاس
ي النخاع قرار دارد و همانطور که گفتیم پل مغزدر بصل

مغز در مجاورت مغز میانی و  در ساختار ساقۀ
  النخاع قرار دارد.بصل

  ها :گزینهبررسی سایر 
فضاي  اي،هاي سه گوش و پینه) در دو طرف رابط1

هاي مویرگی که مایع قرار دارد. شبکه 2و  1 يهابطن
ها قرار کنند درون این بطننخاعی را ترشح می ـ مغزي
  دارد.

د ترس، خشم، لذت و نیز حافظه نقش ایفا با قشر مخ، تاالموس و هیپوتاالموس ارتباط دارد و در احساساتی مانن ي (لیمبیک)ا) سامانۀ کناره2
  ندارد. ارتباطی با پل مغزي کند. این سامانۀمی
  هاي چهارگانۀ مغزي بخشی از مغز میانی هستند که در باالي پل مغزي قرار دارد.) برجستگی4
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ف، ج موارد النامند و در نوکلئوتیدهاي مادة وراثتی را جهش میدائمی تغییر 
)ي باکتري اشرشیا DNAتوانند از پیامدهاي وقوع جهش در دنا (می و د

  (فقط مورد ب نادرست است) کُالي باشند.
  :بررسی موارد 

  دستخوش تغییر خواهد شد.کنندة الکتوز، جایگاه فعال آنزیم نیز صورت وقوع جهش در ناحیۀ مربوط به جایگاه فعال در ژن آنزیم تجزیهالف ـ در 
اما دقت یا در ژن مربوط به پروتئین مهارکننده، ممکن است اتصال مهارکننده و اپراتور صورت نگیرد.  در صورت وقوع جهش در توالی اپراتور وب ـ 

ت یا نه توي کتاب درسی از ژن هس ر مورد اینکه اپراتور بخشی، چون دحاشیه: این مورد چالشیه(! شودمیوب نن محسداشته باشید که اپراتور بخشی از ژ
کتاب گفته  تو اماچیزي گفته نشده؛  یماًتقسم

شده ژن بخشی از مولکول دنا است که 
پپتید لیبه تولید رنا یا پتواند بیان آن می

ژن ، 3شناسی کتاب زیست 8 (صفحۀ .بینجامد
فرنس که از ر روبروو طبق شکل  یست؟)چ

اپراتور رونویسی  ،درسی آورده شده کتاب
  )!ندة الکتوز در نظر گرفته نشدهکنههاي تجزیاز ژندیگه توي شکل کتاب درسی اپراتور بخشی  فپس بخشی از ژن هم محسوب نمیشه! از طرنمیشه 

کند، ممکن است اتصال الکتوز ج ـ در صورت وقوع جهش در بخشی از ژن مربوط به مهارکننده که ناحیۀ اتصال الکتوز به این پروتئین را کد می
  به مهارکننده صورت نگیرد.

ارکننده، ممکن است از مهار شدن آنزیم رنابسپاراز ممانعت گردد و در نتیجه ر یا ژن مربوط به پروتئین مهد ـ در صورت وقوع جهش در توالی اپراتو
ا و ناحیۀ فعالیت این آنزیم افزایش یابد؛ عالوه بر این، اگر در ژن کد کنندة رنابسپاراز جهشی صورت گیرد، ممکن است میل ترکیبی این آنزیم به دن

  یا کاهش دهد. تواند فعالیت آن را افزایشیانداز تغییر کند که مراه
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شود و سپس با انجام انسولین) ساخته میدر پستانداران از جمله انسان، هورمون انسولین ابتدا به صورت یک مولکول پیش هورمون (به نام پیش
شود که از دیده می Cو  A ،Bانسولین سه زنجیرة شود. در ساختار پیش) به انسولین فعال تبدیل میCغییرات (جدا شدن زنجیرة یک سري ت

دانید هورمون تر هستند. (همانطور که میانسولین نزدیکبه انتهاي کربوکسیل پیش Aانسولین و زنجیرة به انتهاي آمینی پیش Bین زنجیرة این ب
ین در یک انتهاي آن گروه آمینی پپتیدي است و از کنار هم قرار گرفتن چندین آمینواسید ایجاد شده است. بنابراعی مولکول پلیانسولین نو

  واسید اول و در انتهاي دیگر آن گروه کربوکسیل آمینواسید آخر قرار دارد.)آمین
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  ها :بررسی سایر گزینه
عال، انسولین به انسولین ف) براي تبدیل شدن پیش1

شود. بنابراین در از ساختار آن جدا می Cزنجیرة 
وجود  Bو  Aهاي ساختار انسولین فعال تنها زنجیره

  دارند.
از  Bو  Aهاي انسولین، زنجیره) در ساختار پیش2

طریق پیوندهاي هیدروژنی به یکدیگر متصل هستند. 
انسولین نیز این از پیش Cپس از جدا شدن زنجیرة 

 Bو  Aهاي انسولین بین زنجیرهمانند. بنابراین در ساختار انسولین فعال نیز همانند پیشباقی می Bو  Aهاي هژنی بین زنجیرپیوندهاي هیدرو
  پیوندهاي شیمیایی وجود دارد. 

ده لکول حذف گردیاز ساختار مو Cشوند و فقط زنجیرة نخورده دیده میصورت کامل و دستبه Bو  Aهاي ) در ساختار انسولین فعال، زنجیره4
  است.
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       105-103-104        ترکیبی ـ تعبیر     متـوسط        
کند. در این سامانه، قلب به صورت دو تلمبه عمل میدر سامانۀ گردش خون مضاعف، خون ضمن یک بار گردش در بدن، دو بار از قلب عبور 

انۀ گردشی مضاعف، از کند. سامراي تبادالت گازي و تلمبه دیگر با فشار بیشتر براي گردش عمومی، فعالیت میکند؛ یک تلمبه با فشار کمتر بمی
  شود.ها هدایت میا به درون ششدوزیستان به بعد شکل گرفته است. در دوزیستان و برخی خزندگان، با پمپ فشار مثبت هو

  ها :بررسی سایر گزینه
  هاي خارجی بیرون زده از سطح بدن هستند.تمام دوزیستان، داراي آبشش) الروي برخی از ماهیان و 2
محیط، دفع ادرار کم، هاست. به هنگام خشک شدن آب و یون این جانوران محل ذخیرة ) کلیۀ دوزیستان مشابه ماهیان آب شیرین است. مثانۀ3

  کند.ه خون افزایش پیدا میشود و سپس بازجذب آب از مثانه بو مثانه براي ذخیرة بیشتر آب بزرگ می
  شود.) در دوزیستان، بیشتر تبادالت گازي از طریق پوست انجام می4
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       105             خطبهمفهومی ـ خط  متـوسط        

  موارد الف و ج صحیح هستند.
  بررسی موارد :

 به و دهدمی افزایش راهاي ادراري در لوله آب بازجذب ها،کلیه بر اثر با هورمون این. شودمی شحتر پسین زیرمغزيغدة  از ادراري ضد هورمونالف ـ 
  .دهدمی کاهشتوسط ادرار را  آب دفعحجم ادرار وارد شده به مثانه و  ترتیب این

 هايلوله اطراف در وابران سرخرگ. کندمی ترك را آن وابران سرخرگ طریق از و شودمی وارد کالفک به آوران سرخرگ طریق از خونب ـ 
  شود.هاي مختلف گردیزه منشعب میبخش نیز، سرخرگ وابران در اطراف. طبق شکل سازدمی را ايدورِلوله مویرگیشبکۀ  هنله، قوس و خوردهپیچ
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بازجذب آب) و  ج ـ بازجذب دومین مرحلۀ ساخت ادرار است. دو هورمون ضد ادراري (افزایش
گذار بر بازجذب تأثیر آب) یش بازجذبش بازجذب سدیم و در نتیجه افزاآلدوسترون (افزای

 هستند.
 ابتداي .شودمی آغاز بازجذب نزدیک،خوردة  پیچلولۀ  به شده تراوش مواد ورود محض بهد ـ 

  ). (خط کتاب درسی دارد نام بومن کپسول و است قیف شبیه گُردیزه
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    302-202-201        خط به خط         ـادهس         

اي اي است که در دو لپهبافت زمینه از سامانۀاي و بخشی آکنهمغز ساقه، بافت نرم
اي این بافت مشاهده اي برخالف دو لپهلپه شود. در گیاهان تکها دیده می

  شود.نمی
  ها :بررسی سایر گزینه

 قرار دارند. در ساقۀ هاي آوندي در آني است که بافتااستوانه آوندي، ) استوانۀ1
آوندي  اي، مرز بین پوست و استوانۀان تک لپهاي برخالف گیاهگیاهان دو لپه
  مشخص است.

هاي آوندي بر روي یک دایره قرار دارند نه اي، دسته) در ساقۀ گیاهان دو لپه2
  هاي هم مرکز!دایره

کنواخت در درون هاي آوندي به صورت منظم و یستهاي دگیاهان دو لپه ) در ساقۀ3
هاي اي تعداد دستهگیاهان تک لپه که در ساقۀ آوندي قرار دارند. در حالی استوانۀ

  آوندي در سمت خارج بیشتر از داخل است.
  دو لپه  تک لپه  نوع گیاه

  ریشه

هاي آوندي در محیط + مغز در دسته  استوانۀ آوندي
  مزکز

ستوانۀ ي در سرتاسر اهاي آونددسته
  آوندي قرار دارند.

      مغز ریشه
  ايلپهتر از گیاهان تکضخیم  ايگیاهان دو لپهتر از نازك  پوست

  ايلپهتر از گیاهان تکنازك  ايتر از گیاهان دو لپهضخیم  روپوست

  ساقه

      مغز ساقه

صورت پراکنده و نامنظم در سرتاسر به  دستۀ آوندي
  صورت منظم در اطراف مغز ساقهبه  ی ساقه (حتی زیر روپوست)مقطع عرض

      پوست
      روپوست
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       202              مفهومی          متـوسط        

فرآیند تبدیل امواج صوتی به پیام عصبی در گوش انسان بدین صورت 
  است: 

آوري امواج صوتی توسط گوش خارجی (مجرا و اللۀ گوش) جمعدا ابت
صماخ را  شوند. این امواج پردةصماخ فرستاده می شده و به سمت پردة

هاي کوچک گوش به لرزه درآورده و موجب به لرزه درآمدن استخوان
شوند. هاي چکشی، سندانی و رکابی) نیز میمیانی (به ترتیب استخوان

بیضی قرار گرفته، این  وان رکابی که بر روي دریچۀسپس لرزش استخ
بیضی، مایع درون حلزون  تعاش دریچۀکند. با اردریچه را مرتعش می

هاي گوش به لرزش افتاده و موجب حرکت مادة ژالتینی و مژك
  شود.شنوایی و در نهایت تولید پیام عصبی می ر گیرندةداهاي مژكیاخته

  ها :بررسی سایر گزینه
هاي سندانی صماخ، استخوان چکشی و سپس استخوان ) با لرزش پردة1

کنند. بنابراین ارتعاش دریچۀ بیضی پس از و رکابی شروع به لرزش می
  دهد.لرزش استخوان چکشی رخ می

هاي درون حلزون گوش و خم شدن مژك) با به حرکت در آمدن مایع 3
عصبی باز شده و پیام هاي هاي یونی یاختههاي شنوایی، کانالگیرنده

ون حلزون شود. بنابراین این اتفاق پس از لرزش مایع درعصبی تولید می
  دهد.گوش رخ می

  بیضی ندارد. هاي درون بخش دهلیزي ارتباطی با ارتعاش دریچۀهاي یاخته) خم شدن مژك4
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    102               خطبهخط         سـاده         

هاي عصبی، وجود هاي یاختهدیوارة لولۀ گوارش (از مري تا مخرج) شبکه در
. در زیرمخاط همانند الیۀ نامندمی ايروده عصبی دستگاه را شبکه ایندارند. 

در شکل روبرو نیز نفوذ  هاي عصبی وجود دارد؛یاختهاي از اي شبکهماهیچه
رد گزینۀ شود (دیده می وحوضزیرمخاطی به هاي عصبی به الیۀشبکۀ یاخته

 نه فقط کندمی تنظیم گوارش،لولۀ  در را ترشح و تحرك دستگاه، این). 1
 تواندمی ايروده عصبی دستگاه). 2رد گزینۀ میزان ترشح را در بخش روده! (

 اعصاب ) اما3تأیید گزینۀ ( کند فعّالیت خودمختار، عصبی دستگاه از مستقل
 ايروده عصبی دستگاه بابی خودمختار) صع (دستگاه حسپادهم و حسهم

   ).4رد گزینۀ گذارند (می تأثیر آن عملکرد بر و دارند ارتباط
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    102              خطبهخط         سـاده         

هاي پوششی پرز روده هاي گلوکز به یاختهموارد الف، ب و ج براي ورود مولکول
  .ضروري هستند

  بررسی موارد :
-می روده پرزیاختۀ  وارد سدیم با همراه اي،ویژه ناقل مولکول کمک با گلوکزالف ـ 

   طبق شکل روبرو این مولکول پروتئینی است. .شود
 شیب .شودمی فراهم سدیم غلظت شیب از گلوکز، انتقال براي الزم انرژيب و ج ـ 

  شود.می حفظ پتاسیمـ  یمسد دهندةانتقال پروتئین فعّالیت با سدیم غلظت
- کیسه تشکیل بارانی (اگزوسیتوز) بري (آندوسیتوز) و بروند ـ فرایندهاي درون

هاي پوششی پرز روده از طریق یاختههمراه هستند. ورود گلوکز به  غشایی هاي
  گیرد.می انتقالی صورتروش هم
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    209               خطبهخط         سـاده         
 گیاه هوایی هاياندام شدنِ پیر هاسیتوکینین یابد.می کاهش آنها اکسین مقدار و افزایش جانبی هايجوانه در سیتوکینین مقدار رأسی جوانه قطع با
  ها در رشد طولی یاخته نقش دارند.و اکسین اندازندمی تأخیر به را

  ها :بررسی سایر گزینه
  گیرد.کند اما ریزش برگ با تشکیل الیۀ جداکننده، توسط اتیلن صورت میمی تحریک را ییزاریشه اکسین) 1
 گیاه آب حفظ نتیجه در و هاروزنه شدن بسته سبب اسید آبسیزیککند اما هاي جدید ایجاد مییاختهاي را تحریک و ) سیتوکینین تقسیم یاخته3
  .شودمیمحیطی مثل خشکی  نامساعد شرایط در
سیتوکینین هاي جدید، توسط اي و ایجاد یاختهگیاه در شرایط نامساعد محیطی، توسط آبسیزیک اسید و تحریک تقسیم یاختهش رشد ) کاه4

  گیرد.صورت می
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  207-206           مفهومی ـ ترکیبی   دشـوار        

تر بزرگ و یک یاختۀ کوچک یک یاختۀ هگیرد. در نتیجرت مییم نامساوي سیتوپالسم صوتقسیم هسته در میوز، تقسر زایی پس از هر بادر تخمک
کروموزوم دو  23قطبی اول داراي  طور طبیعی نقشی در رشد و نمو ندارند. گویچۀهاي قطبی بهآید. گویچهوجود میقطبی بهبه نام گویچۀ 

باشند. سانترومر در هستۀ خود می 23اتیدي است. بنابراین هر دو یاخته داراي کروموزوم تک کروم 23کروماتیدي و گویچۀ قطبی دوم داراي 
گذاري در تخمدان ایجاد شده، در حالی که گویچۀ قطبی دوم پس از برخورد زامه (اسپرم) با اووسیت ثانویه بل از تخمکگویچۀ قطبی اول کمی ق

  شود.در لولۀ رحم ایجاد می
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  ها :بررسی سایر گزینه
الد (هاپلوئید) هستند. بنابراین قطبی داراي یک مجموعه کروموزوم بوده و تکهاي چهگوی )1

  هاي همتا هستند.تن (کروموزوم)فامفاقد 
هاي دو کروماتیدي و گویچۀ قطبی دوم داراي ) گویچۀ قطبی اول داراي کروموزوم2

ها این یاختهاي در باشد. بنابراین مقدار دناي هستههاي تک کروماتیدي میکروموزوم
هاي وزومباشند و تعداد کرومکروموزوم می 23متفاوت است. همچنین هر دو یاخته داراي 

  ها با هم برابر است.آن
) هر دو نوع گویچۀ قطبی داراي یک جفت میانک (سانتریول) هستند. اما دقت داشته 4

  باشید که عدد کروموزومی این دو یاخته با یکدیگر مشابه است.
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	خط ـ ترکیبی بهخط  سـاده          	       301-203    
 را آنها عملکرد و ساختار تواندمی هم آمینواسید یک تغییر حتی پروتئین، در تغییر ایجاد .بود میوگلوبین شد شناسایی آن ساختار که پروتئینی اولین

طرفی ز ا دهد تغییر را آن عملکرد است ممکن و شودمی پروتئین اول ساختار در تغییر موجب اهیگجا هر در آمینواسید تغییر؛ چون دهد تغییر شدتبه
و تغییر در ساختار اول  دارند بستگی ساختار این به هاپروتئین در ساختاري دیگر سطوحهمۀ  اول، ساختار در آمینواسیدها توالی اهمیت به توجه با

  دهد.غییر شدت تپروتئین را به ساختارتواند می
  ها :بررسی سایر گزینه

است  گریزآب پیوندهاي اثر درها هاست که ساختار نهایی آن ساختار سوم است. تشکیل ساختار سوم پروتئیناز پروتئیناي ) میوگلوبین نمونه1
 3پروتئین بیشتر از  ل ساختار این؛ پس در تشکیشودمی تثبیتاین ساختار  یونی و اشتراکی هیدروژنی، مانند دیگري پیوندهاي تشکیل با سپس

  دارند.نوع پیوند شرکت 
  پپتیدي تشکیل شده است.) ساختار سوم، ساختار نهایی میوگلوبین است و تنها از یک زنجیرة پلی3
نه انواعی  کنند ذخیره را اکسیژن مقداري توانندمیدانۀ قرمز به نام میوگلوبین (شبه هموگلوبین) دارند که اي مقدار زیادي رنگ) تارهاي ماهیچه4

  از گازهاي تنفسی!
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       102              مفهومی ـ شکل  متـوسط        

آنزیم  .کند تأمین را خود نیاز مورد انرژي تغذیه، کمترِ دفعاتِ با تا دهدمی امکان جانور بهو  کندمی کمک غذاذخیرة  بهدان ساختاري است که چینه
  دان در باالي غدد بزاقی قرار دارد.طبق شکل، در ملخ چینه کند.کمک میبزاق وجود دارد و به گوارش نشاسته یالز در آم

  ها :بررسی سایر گزینه
  .گیردمی گیري مواد غذایی در این جانوران تا حدودي در هزارال صورتآب دان وجود ندارد؛) در جانوران نشخوارکننده مثل گوسفند، چینه2
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  .کنندمی کمک غذایی مواد بیشتر شدن خرد به که دارد هایی دندانهدر ملخ،  معدهپیشدیوارة  فاقد دندانه است.دان کرم خاکی ) چینه3
وارد دان مواد غذایی را ابتدا به معده ، چینهباالجانوران، طبق شکل  شود؛ در اینخوار، سنگدان از بخش عقبی معده تشکیل می) در پرندة دانه4

  عقبی آن!نه بخش  نمایدمی
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  207              مفهومی ـ شکل   دشـوار        

هاي مختلفی چون زایی) در بدن یک مرد بالغ، یاختهزایی (اسپرمدر مسیر زامه
اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتوسیت ثانویه، اسپرماتید و اسپرم دیده 

کننده در این فرآیند به یکدیگر هاي شرکتزایی، یاختهزامهود. در تمام طول شمی
دار شدن اسپرماتیدها از یکدیگر جدا متصل هستند تا اینکه در نهایت با تاژك

هاي اسپرماتوسیت ثانویه هاي اسپرماتوگونی همانند یاختهشوند. بنابراین یاختهمی
  اند.ر متصلدارند، به یکدیگ دار قرارکه قبل از اسپرماتیدهاي تاژك

  ها :بررسی سایر گزینه
شوند. به این ) اسپرماتیدها در مسیر تبدیل شدن به اسپرم دچار تغییراتی می2

شوند؛ سپس مقدار زیادي از سیتوپالسم دار میها از هم جدا و تاژكصورت که یاخته
گیرد زا قرار میآن فشرده شده در سر به صورت مج ۀدهند. هستخود را از دست می

هاي اسپرماتید برخالف کند. بنابراین هستۀ یاختهو یاخته حالت کشیده پیدا می
  باشد.اسپرماتوگونی فشرده می

شوند، داراي تاژك هستند اما قادر به حرکت ها در ابتدا که تشکیل می) اسپرم3
  ها ایجاد شود.توانایی حرکت در آنآنجا بمانند تا  ساعت در 18دیدیم باید حداقل ها پس از ورود به اپینیستند. این یاخته

  هاي دو کروماتیدي هستند.هاي ثانویه داراي کروموزومهاي اولیه و هم اسپرماتوسیتهم اسپرماتوسیت )4
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    103               خطبهشکل ـ خط  سـاده         

قرار  دیوارة ناي، الیۀ زیرمخاطی در تماس با الیۀ مخاط طبق شکل زیر، در ساختار بافتی
 هايیاخته دار پوشیده شده است و در زیرمخاطاي مژكهاي استوانهمخاط با یاختهدارد. 

  دار وجود ندارد.اي مژكاستوانه
  ها :بررسی سایر گزینه

  ) طبق شکل، زیرمخاط تعدادي غدة ترشحی دارد.1
  و اعصاب است. نیخوهاي ) زیرمخاط حاوي رگ2
  اي چسبیده است.) طبق شکل، الیۀ زیرمخاط به الیۀ غضروفی ـ ماهیچه3
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    104               خط به خط         سـاده         

هاي خونی جنینی، یاخته بته در دورانآورند. المیهاي خونی را به وجود هاي بنیادي وجود دارند که با تقسیم خود یاختهدر مغز استخوان، یاخته
  شود.سازي فقط در مغز استخوان انجام نمیشوند. بنابراین در دوران جنینی خونهاي دیگري مثل کبد و طحال نیز ساخته میدر اندام

  ها :بررسی سایر گزینه
توانند در تنظیم ها میین با جذب و انتقال یونها و هموگلوباز گلوبولینهاي گوناگونی دارند. به عنوان مثال انواعی هاي خوناب نقش) پروتئین2

pH باشد.پپتیدي میخون مؤثر باشند. هموگلوبین نوعی مولکول پروتئینی است که حاوي چهار رشتۀ پلی  
هاي خونی ختهانواع یا مۀارند. منشأ ههایی هستند که توانایی تقسیم و تولید چندین نوع یاخته را دهاي بنیادي مغز استخوان، یاخته) یاخته3

  باشد.هاي بنیادي مغز استخوان میها از یاختههاي قرمز و سفید) و حتی گرده(گویچه
هاي بنیادي میلوئیدي و لنفوئیدي. یاختۀ بنیادي میلوئیدي با تقسیم شدن و ایجاد بنیادي در مغز استخوان وجود دارد؛ یاخته دو نوع یاختۀ )4

  اي هستند سهیم است.رنگ و بدون هستهاي بییاخته ها که قطعاتجاد گردهها در ایمگاکاریوسیت
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    301        مفهومی         سـاده         

 نشده محصور غشا در آنها وراثتی هايمولکول شوند،می هاباکتريهمۀ  شامل که هاايهستهپیش در. است دِنا مولکول وراثتی، صفات انتقال اصلی عامل

 بقیه که ها ايهستههو در .است متصل یاخته پالسمایی غشاي به و دارد قرار سیتوپالسم در که است حلقوي دِناي مولکول یک صورتبه اصلی تنفام و

 دِنا بیشتر و هاتنفامدر این جاندراران . است خطی صورتبه تنفام هر در دِنا شوندمی شامل را جانوران و گیاهان ها،قارچ آغازیان، یعنی زنده موجودات

 دیگر انتهاي در هیدروکسیل گروه و انتها یک در فسفات گروه خطی اسیدهاي نوکلئیک در .نیستو به غشاي پالسمایی متصل  دارد قرار هسته درون

  دارد. متفاوت سر دو همیشه خطی رِناي و دِنارشتۀ  هر بنابراین است؛ آزاد
  ا :هبررسی سایر گزینه

 دارند. قراردنا  همراه هستند هاهیستون آنها ترینمهم که هاپروتئین از ايمجموعهها اي) کروموزوم از دنا و پروتئین تشکیل شده است. در هوهسته1
  )تو کتاب درسی دربارة پروتئیناي همراهِ دناي باکتریا چیزي گفته نشده(
  .شودمی انجام تنفام هر در نقطه چندین در همانندسازي آغاز ها،ايهوهسته در) 2
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؛ در ساختار نوکلئوتیدها پیوند شوندمی متصل هم به استرفسفودي نام به اشتراکی پیوند نوعی با) نوکلئوتیدها واحدهاي تکرارشوندة دنا هستند و 4
  استر وجود ندارد.فسفودي
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      104-205              ترکیبی ـ خط به خط  متـوسط        
دو قسمتی  ها داراي هستۀدار هستند. این یاختههاي سفید دانهها گروهی از گویچهبازوفیل

هاي تیره هستند. در بدن افراد ممکن است دستگاه ایمنی یاخته با دانهروي هم افتاده و میان
زا و به واد حساسیتخطر واکنش نشان داده و پاسخ ایمنی ایجاد شود. به این ممواد بیبه 

زا، ترشح حساسیت اه ایمنی به مادةگویند. پاسخ دستگحالت ایجاد شده حساسیت می
 هاست.ها و بازوفیلهیستامین از ماستوسیت

  ها :بررسی سایر گزینه
  باشند.ژن و تکثیر میها قادر به شناسایی آنتیهاي سفید، تنها لنفوسیت) از میان گویچه1
هاي خوار و یا یاختهتوانند به درشتهاي خونی دچار تغییراتی شده و میهاي سفید هستند که پس از خروج از رگگروهی از گویچهها ) مونوسیت2

  دندریتی تبدیل شوند. 
پس با وارد کند. سها ایجاد میوتئینی به نام پرفورین منفذي در غشاي یاختهکشنده با ترشح پر Tهاي طبیعی و لنفوسیت هاي کشندة) یاخته4

  شود.یاخته می دةریزي شکردن آنزیمی به درون یاخته، باعث مرگ برنامه
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       303        مفهومی         متـوسط        
 اينمودهاي پیوستهصفات چندجایگاهی رخ

 طیف مجموع در ذرت، این جمعیت افراددارند. 
گذارند. می نمایش به ار قرمز و سفید بین ايپیوسته

 تعداد هرچه ،این صفت ناخالص نمودهايرخ در
 بیشتر قرمز رنگ مقدار باشد، بیشتر بارز هايدگره
نمود افراد این ، رخروبرونمودار  ؛ طبقاست

-تعداد دگرههاي قرمز (یا تعداد دگره جمعیت، به
 سفید) بستگی دارد، یعنی افرادي که تعداد هاي

دگرة سفید) (یا تعداد برابري برابري دگرة قرمز 
از آمیزش  نمود مشابهی خواهند داشت.دارند، رخ

 دگرة 3دگرة قرمز و  3خواهند داشت که داراي  AaBbCcنمود هاي حاصل ژن، تمام ذرتaabbccو  AABBCCنمودهاي ذرت با ژندو 
  دگرة سفید دارند. 3رمز و دگرة ق 3شت که هایی خواهند داسفید هستند، بنابراین بیشترین شباهت از نظر رنگ را با ذرت
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       302-306               مفهومی ـ ترکیبی   متـوسط        

دهند که گیاه نیستند و میفتوسنتز را جاندارانی انجام  بخش عمدة
اي) و هستهها (پیشکنند. انواعی از باکتريدر خشکی زندگی نمی

هاي متفاوت خشکی و آبی فتوسنتز اي) در محیطان (هوهستهآغازی
ها یک مولکول ايهوهسته ها و هم درايهستهکنند. هم در پیشمی

همزمان و طور تواند توسط چندین رناتن (ریبوزوم) بهرناي پیک می
پشت سر هم ترجمه شود تا تعداد پروتئین بیشتري در واحد زمان 

  ساخته شود.
  ها :زینهبررسی سایر گ

  رساند.مراز) در طی سه مرحله عمل رونویسی را به انجام میپلی RNAرنابسپاراز ( ها، آنزیمايهستهها و چه در پیشاي) چه در هوهسته1
اند. بنابراین، اگر یاخته بخواهد نسبت به یک ماده واکنش نشان دهد هاي مختلفی تقسیم شدهیلۀ غشاها به بخشاي به وسهاي هوهسته) یاخته2

  شود.اي دیده نمیها غشاهاي درون یاختهايهستهدر پیشها را تحت تأثیر قرار دهند. اما باید این عوامل به طریقی از غشاها عبور کنند و ژن
هایی انداز را شناسایی کند و براي پیوستن به آن نیازمند پروتئینتواند به تنهایی راهها رنابسپاراز نمیايهستهف پیشها برخالايهوهسته) در 3

  به نام عوامل رونویسی هستند.
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  203               خط به خط         سـاده         

شوند. در واقع هر یاخته از به هم پیوستن چند یاخته در دورة جنینی ایجاد با چندین هسته دیده میاي اي مانند استوانههاي ماهیچهیاخته
  شود و به همین علت چند هسته دارد. می

  ها :بررسی سایر گزینه
میتوکندري دارند و انرژي خود  اي تند تعداد کمیتقسیم کرد. تارهاي ماهیچههاي تند و کند توان به دو نوع یاختهاي را میهاي ماهیچه) یاخته1

  آورند.هوازي به دست میرا بیشتر از راه تنفس بی
  آید.ها از سوختن گلوکز به دست می) بیشتر انرژي الزم براي انقباض ماهیچه3
  .شونددهند و خسته مینرژي خود را از دست میاي تند مقدار کمی میوگلوبین دارند. این تارها سریع ا) تارهاي ماهیچه4
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      202                مفهومی ـ شکل     متـوسط        

شوند، قبل از رسیدن هاي بینایی که از هر چشم خارج میدر بدن انسان، پیام
شوند. ها وارد بخشی از مغز به نام چلیپاي (کیاسماي) بینایی میبه تاالموس

هاي اعصاب بینایی با یکدیگر تقاطع کرده و به سوندر این محل، بخشی از آک
ي بینایی بخشی از روند. به عبارت دیگر در محل کیاسماسمت مخالف می

هاي عصبی خارج شده از چشم راست به سمت مخالف (چپ) رفته و پیام
  روند. بخش دیگر به همان سمت می

  ها :بررسی سایر گزینه
هاي عصبی خارج شده از هر ی از پیام) در محل کیاسماي بینایی بخش2و  1

  روند. چشم به سمت مخالف رفته و بخش دیگر به همان سمت می
ها ابتدا به تاالموس رفته و تقویت هاي عصبی خارج شده از چشم) پیام4

  شوند.شوند، سپس به لوب پس سري از قشر مخ فرستاده میمی
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  208               ومی ـ شکلمفه     دشـوار        

هاي حاصل از میوز یاختۀ هاي هاپلوئیدي بخش ماده یعنی یاختهشوند عبارتند از یاختههاي هاپلوئیدي که در یک گل دو جنسی یافت مییاخته
هاي نارس، یاختۀ یعنی گرده هاي هاپلوئیدي بخش نرزا و ...) و یاختهتخماي، هاي کیسۀ رویانی (شامل یاختۀ دو هستهبافت خورش و یاخته

هاي هاپلوئیدي شوند. یاختههاي دوالدي (دیپلوئیدي) احاطه میها در زمان تشکیل توسط یاختهها. همۀ این یاختهزایشی، یاختۀ رویشی و اسپرم
ها نیز توسط ه و اسپرمهاي کیسۀ گردهاي رویشی و زایشی توسط یاختههاي نارس و یاختههاي بافت خورش، گردهبخش ماده توسط یاخته

  هاي دیپلوئیدي خامه.یاخته
  ها :بررسی سایر گزینه

ها پس از تشکیل ها چنین نیستند. به عنوان مثال اسپرممانند و سایر یاختههاي نارس پس از تشکیل به یکدیگر متصل باقی می) تنها گرده1
  د.کنناي را طی میشوند و مسیر جداگانهجدا میکامال از یکدیگر 

  ها چنین نیستند.شوند. در حالی که سایر یاختهرسیده پس از تشکیل از نظر ساختار دیواره دستخوش تغییر می هاي دانۀ گردة) یاخته2
هاي زایشی و روشی نیز مدتی پس از ن یاختهدهندة کیسۀ رویانی قادر به انجام تقسیم میتوز نیستند. همچنیهاي تشکیلها و یاختهاسپرم )3

  توانند تقسیم میتوز انجام دهند نه در ابتداي تشکیل!کیل میتش
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     302                خطبهخط         سـاده         
توانند رناهاي در حال ها میپایان رونویسی رناي پیک آغاز شود؛ به عبارتی دیگر رناتنسازي حتی ممکن است پیش از ها پروتئینايهستهدر پیش

یاخته (محل انجام ترجمه) این امکان وجود ها به دلیل جدایی هسته (محل انجام رونویسی) و میانايرونویسی را ترجمه نمایند. اما در هوهسته
  ندارد.

  ها :بررسی سایر گزینه
د داراي یک انتهاي آمینی و یک انتهاي کربوکسیلی است. در شود. هر آمینواسید از به هم پیوستن چندین آمینواسید تشکیل میپپتیهر پلی )2

طور معمول آمینواسیدهاي جدید از طریق انتهاي آمینی خود به انتهاي کربوکسیلی آمینواسید قبل از خود پپتیدها، بهطی ساخته شدن پلی
دهد که در طی فرایند ترجمه اولین آمینواسید نیز تشکیل می پپتید راانتهاي آمینی پلی ین انتهاي آمینی اولین آمینواسید،شوند؛ بنابرامتصل می

  کند.) آمینواسید متیونین را کد میAUGمربوط به کدون آغاز است. کدون آغاز (
ک شود. اما دقت داشته باشید که رشتۀ مورد رونویسی ینوکلئوتیدي هر ژن رونویسی میپلیبه هنگام رونویسی همواره تنها یکی از دو رشتۀ  )3

  ژن ممکن است با رشتۀ مورد رونویسی ژن مجاور خود یکسان یا متفاوت باشد.
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دها مشخص شد که این هایی دارد. بعشده در رونویسی با رنایی که در سیتوپالسم وجود دارد تفاوتهاي یوکاریوتی، رناي ساخته) در یاخته4
  اي پیک ممکن است دستخوش تغییراتی در حین رونویسی و یا پس از آن شود.شود. رنتغییرات در بسیاري از رناها از جمله رناي پیک انجام می
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    208              خط به خط          متـوسط        
  نادرست است.» ب«فقط مورد 

  بررسی موارد :
اي که از رشد تخمدان شود. میوههاي گل تشکیل میقسمت قیۀشوند. میوه نیز از رشد و نمو بها به دانه تبدیل میالف ـ پس از لقاح، تخمک

  شود. (درست)حقیقی نامیده می ایجاد شده، میوة
هاي اي از میوهداشته باشند، میوه کاذب است. دقت داشته باشید نمونههاي دیگري از گل به جز تخمدان نقش ب ـ اگر در تشکیل میوه، قسمت

اند. هایی به جز نهنج ایجاد شدههاي کاذب دیگري نیز وجود دارند که از رشد بخشنهنج است. اما میوه کاذب میوة سیب است که حاصل رشد
  (نادرست)

اي نازك دارند. شوند که ریزند و پوستههاي نارسی تشکیل مینمو از بین برود، دانه ج ـ اگر لقاح انجام شود، اما رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و
  گویند. (درست)یی نیز، میوة بدون دانه میهابه چنین میوه

  است. (درست)طور کامل تقسیم شده ها بهدار، فضاي تخمدان با دیوارة برچههاي دانهاند. در برخی میوهها نیز قابل تشخیصها در میوهد ـ برچه
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       208-303            مفهومی ـ ترکیبی   متـوسط        

هاي نمود گل میمونی سفید که دانهپردازیم. از آنجایی که ژنهاي کیسۀ رویانی در این گیاهان میهاي اسپرم و یاختهنمود یاختهابتدا به بررسی ژن
 Wرة گهاي هاپلوئید حاصل از میوز در این گیاه داراي داند خالص است، همۀ یاختهآن بر روي کاللۀ گل میمونی صورتی قرار گرفته گردة

هستند که  W هاي کیسۀ رویانی داراي دگرةهاي کیسۀ رویانی گل میمونی صورتی دو حالت وجود دارد. یا همۀ یاختهباشند. اما براي یاختهمی
د که هستن Rهاي کیسۀ رویانی داراي دگرة یاخته باشد و یا همۀمی WWو  Wاي به ترتیب زا و دوهستههاي تخمنمود یاختهدر این صورت ژن
  پردازیم.ها میهستند. حال به بررسی گزینه RRو  Rاي به ترتیب زا و دوهستههاي تخمنمود یاختهدر این صورت ژن

  ها :بررسی گزینه
بوده است. در حالی که ما  Rنمود اسپرم و ژن WWاي هنمود یاختۀ دو هستباشد، بدان معناست که ژن WWRنمود آندوسپرم ) اگر ژن1

  است. بنابراین این گزینه نادرست است. W ها قطعاًنمود اسپرمژن دانیممی
نیز به علتی  بوده است. این گزینه Rنمود اسپرم و ژن RRاي نمود یاختۀ دو هستهبدان معناست که ژن باشد، RRR) اگر ژن نمود آندوسپرم 2

  نادرست است. 1با گزینۀ مشابه 
بوده است. تا اینجا به نظر مشکلی  Wنمود اسپرم و ژن RRاي نمود یاختۀ دو هستهبدان معناست که ژنباشد،  WRRنمود آندوسپرم )  اگر ژن3

  نمود آن گل صورتی است نه سفید!خواهد بود که رخ RWنمود رویان و ژن Rزا نمود یاختۀ تخموجود ندارد. اما در این صورت ژن
بوده است. در این صورت  Wنمود اسپرم و ژن WWاي نمود یاختۀ دو هستهه ژنباشد، بدان معناست ک WWWنمود آندوسپرم ) اگر ژن4

  نمود آن گل سفید است. پس این گزینه درست است.که رخ خواهد بود WWنمود رویان و ژن Wزا نمود یاختۀ تخمژن
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  4گزینۀ            189
    205              مفهومی          متـوسط        

شود و ترشح می Tهاي هاي کشندة طبیعی و لنفوسیتاز یاخته IIهاي دفاع، ترشح پروتئینی به نام اینترفرون است. اینترفرون نوع روش یکی از
اي هها و خروج از خون تراگذري (دیاپدز) نام دارد. تراگذري از ویژگیهاي سفید از دیوارة مویرگکند. فرآیند عبور گویچهخوارها را فعال میدرشت

  هاي سفید است.همۀ گویچه
  ها :بررسی سایر گزینه

  شوند. گوارش به فراوانی یافت می اند، مثل پوست و لولۀر ارتباطهایی از بدن که با محیط بیرون دهاي دندریتی در بخش) یاخته1
روند. اما در برخی از اسایی شده و از بین میشوند توسط دستگاه عصبی شنهایی که در بدن انسان سرطانی میدر بسیاري از موارد، یاخته )2

  شوند.بیماري سرطان می ها توسط دستگاه ایمنی از بین نرفته و منجر به ایجادموارد این یاخته
خواري نههاي ورودي به بدن انسان با بیگافرآیندهاي مختلفی وجود دارد. برخی از میکروب زا در بدن انسان،براي از بین بردن عوامل بیماري )3

 رخی با اثر آنزیم لیزوزیم بر دیوارةها، بهاي مکمل و ایجاد منفذ در غشاي آنروند. برخی دیگر با فعال شدن پروتئینهاي سفید از بین میگویچه
  روند.هاي سفید از بین نمیخواري گویچهزا با بیگانهها و .... . بنابراین همۀ عوامل بیماريآن
  

  4نۀ گزی            190
       302               مفهومی          متـوسط        

در حضور قند مالتوز در محیط باکتري اشریشیاکالي، مالتوز به 
شود که این پروتئین به کننده متصل شده و باعث میپروتئین فعال

کننده پس از اتصال، به شود. فعالمتصل  DNAجایگاه خود بر روي 
انداز موجب انداز متصل شود. راهکند تا به راهرنابسپاراز کمک می

طور دقیق پیدا و ز اولین نوکلئوتید مناسب را بهشود رنابسپارامی
  رونویسی را از آنجا آغاز کند.
  ها :بررسی سایر گزینه

انداز که قبل از راه DNA) پروتئین فعال کننده به توالی خاصی از 1
  انداز.اهشود نه به خود رقرار دارد متصل می

ة مالتوز کنندهاي تجزیه) پروتئین مهارکننده در تنظیم بیان ژن2
  (تنظیم مثبت رونویسی) نقشی ندارد.  

  کنندة مالتوز! هاي سنتزکند نه ژنهاي مربوط به تجزیۀ مالتوز را رونویسی می) با شروع فرآیند رونویسی، رنابسپاراز ژن3
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  1گزینۀ            191
  306               ايمفهومی ـ مقایسه  سـاده         

طور ها بهگروهی از گیاهان هستند که در آن CAMگیاهان 
ها در طول روز بسته بوده و به هنگام شب باز معمول روزنه

هاي چرخۀ کالوین به هنگام روز شوند. در همۀ گیاهان واکنشمی
  رسند.به انجام می

  :ها بررسی سایر گزینه
اول تثبیت کربن در هنگام شب و  مرحلۀ CAM) در گیاهان 2

وم تثبیت کربن (چرخۀ کالوین) در هنگام روز به انجام د مرحلۀ
  رسد.می
تثبیت کربن جو  C4و هم در گیاهان  CAM) هم در گیاهان 3

در ترکیبی سه کربنی انجام شده و ترکیبی چهار کربنی ایجاد 
  گردد.می
 C4شود. در حالی که مرحلۀ اول تثبیت کربن در گیاهان در یک یاخته (یاختۀ میانبرگ) انجام می CAMت کربن در گیاهان ) دو مرحله تثبی4

  رسد.دوم آن در یاختۀ غالف آوندي به انجام می میانبرگ و مرحلۀ در یاختۀ
  

  2گزینۀ            192
  102-104            ترکیبی ـ شکل     متـوسط        

عبارتند از :  4تا  1شده در شکل صورت سوال به ترتیب از مشخصهاي بخش
شامه کارد)، ماهیچۀ قلب (میوکارد) و درونشامه (اپیپیراشامه (پریکارد)، برون

شامه و پیراشامه هر دو از جنس بافت پیوندي و پوششی هستند. (آندوکارد). برون
هاي کالژن و کشسان ی مانند رشتههاي پروتئینی مختلفدر بافت پیوندي رشته

  وجود دارد.
  ها :بررسی سایر گزینه

هاي شامه قرار دارند. همچنین در بین یاختهها و اعصاب قلب در الیۀ برون) رگ1
  اند.هاي عصبی پخش شدهماهیچۀ قلبی موجود در میوکارد نیز رشته

ات از طریق صفح هااي قلب ارتباط آنهاي ماهیچههاي یاخته) یکی از ویژگی3
  شوند.هاي ماهیچۀ قلبی یافت نمیبینابینی (در هم رفته) است. در آندوکارد یاخته

نازکی از بافت پوششی سنگفرشی ساده به نام آندوکارد پوشیده شده است. همچنین دقت داشته  هاي قلبی توسط الیۀ) سطح داخلی حفره4
  باشد.اي اندك میهایی با فضاي بین یاختهت که داراي یاختهافت پوششی اسباشید که پیراشامه نیز همانند آندوکارد داراي ب
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  توضیحات  هاي موجود در این الیهبافت    نام الیه

  کننده قلبکیسۀ محافظت

الیۀ خارجی 
بافت پوششی   ايبافت پیوندي رشته  (پیراشامه)

  سنگفرشی ساده
شامه فضایی پر شده بین پیراشامه و برون

اي) وجود (مایع آبشامهاز مایعی آبکی 
دارد که به حرکت روان قلب کمک 

  کند.می
الیۀ داخلی 
  (برون شامه)

بافت پوششی سنگفرشی ساده که توسط 
  شود.اي از بافت پیوندي، پشتیبانی میالیه

  میوکارد (ماهیچۀ قلب)

اي قلبی (عمده بخش تشکیل بافت ماهیچه
است. ترین الیۀ دیوارة قلب ضخیم  دهنده)

استخوانگان فیبري موجود در آن باعث 
استخوانگان فیبري (بافت   شود.هاي قلب میاستحکام دریچه

  هاي عصبیرشته  پیوندي متراکم)

  اي نازك از بافت پووشی سنگفرشی سادهالیه  شامه)آندوکارد (درون
ترین الیۀ دیوارة قلب است. این الیه نازك

شرکت هاي قلبی در تشکیل دریچه
  کند.می

  
  2گزینۀ            193

  107               خط به خط        سـاده         
ها ه مهم این باکتريگروها همزیستی دارند که این همزیستی براي به دست آوردن نیتروژِن بیشتر است. دو برخی گیاهان با انواعی از باکتري

توانند در شکل مولکولی نیتروژن جو تغییر ها داراي توانایی تثبیت نیتروژن بوده و میها. هر دوي این باکتريها و سیانوباکتريعبارتند از: ریزوبیوم
  ایجاد کنند.

  ها :بررسی سایر گزینه
کنند. هایی به نام گرهک زندگی میعدس، لوبیا، شبدر و یونجه) و در محل برجستگی واران (سویا، نخود،پروانهها در ریشۀ گیاهان تیرة ریزوبیوم )1

  هاي زیرزمینی گیاه نیستند.ها درون ساقه و دمبرگ گیاهان همزیست خود قرار داشته و بنابراین در بخشاما سیانوباکتري
توانند عالوه بر فتوسنتز، تثبیت نیتروژن را نیز انجام دهند. ها میآن نتزکننده هستند که بعضی ازهاي فتوسها نوعی از باکتري) سیانوباکتري4و  3

بخشی از مواد آلی مورد نیاز خود  کنند، اما به دلیل داشتن توانایی فتوسنتز،با وجود اینکه از محصوالت فتوسنتزي گیاه استفاده می هاترياکب این
یی فتوسنتز و تثبیت کربن بوده و مواد آلی مورد نیاز خود را تماماً از گیاهان همزیست خود به ها فاقد توانامکنند. اما ریزوبیورا خودشان تولید می

  آورند.دست می
  مثال  توضیح  محل زندگی  همزیست

     
     

ري
اکت

ب
ان

یاه
ت گ

یس
مز

ي ه
ها

  

     
     

وم
وبی

ریز
  

گرهک 
هایی (برجستگی

  در ریشه)

 برداشت آنها اییهو هايبخش یا میرندمی گیاهان این که هنگامی
 از غنی گیاخاك و ماندمی باقی خاك در آنها هايگرهک شود،می

 به را گیاه نیاز نیتروژن، تثبیت با هاریزوبیوم. کنندمی ایجاد نیتروژن
 را باکتري نیاز مورد آلی مواد نیز گیاه و کنندمی برطرف عنصر این

  .کندمی فراهم آن براي

  وارانگیاهان تیرة پروانه

س
ري

اکت
انوب

ی
  

درون ساقه و 
 دمبرگ

 توانندمی آنها از بعضی که اندفتوسنتزکننده هايباکتري از نوعی
  .دهند انجام هم نیتروژن تثبیت فتوسنتز، برعالوه

  ـ گیاه آبزي آزوال
-حفره ـ گیاه گونرا (همزیستی در

  )گیاه دمبرگ و شاخه کوچک هاي
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  3گزینۀ            194
  203               مفهومی ـ شکل     دشـوار        
هاي ماهیچۀ اسکلتی، با جدا شدن مولکول در مراحل انقباض در یاخته

ADP ،شود. دقت داشته باشید کوتاه می طول ماهیچه از سر میوزین
موجود در  ADPکه در هیچ یک از مراحل انقباض، گروه فسفات به 

  شود.سر میوزین متصل نمی
  ها :هبررسی سایر گزین

به سر میوزین، موجب سست شدن  ATP) اتصال مولکول 2و  1 
شود. سپس با جدا شدن ها میاتصال اکتین و میوزین و جدا شدن آن

  گردد.تجزیه می ADP، به ATPیک گروه فسفات از این مولکول 
، سر میوزین به اکتین متصل ADPبه  ATP) پس از تجزیه شدن 4

سر میوزین رها شده و سر میوزین از  ADPشود. سپس مولکول می
  آورد.رشتۀ اکتین را به همراه خود به حرکت در می

  
  1گزینۀ            195

       306               خط به خط  -شکل   متـوسط        

هاي گیرندة نور و یک م شامل آنتنوجود دارد. هر فتوسیست 2و  1انرژي (فتوسیستم) به نام فتوسیستم در غشاي هر تیالکوئید، دو سامانۀ تبدیل 
گیرد و به ها و کاروتنوئیدها) و انواعی پروتئین ساخته شده است، انرژي نور را میهاي متفاوت (کلروفیلمرکز واکنش است. هر آنتن که از رنگیزه

  کند.مرکز واکنش منتقل می
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  ها :ی سایر گزینهبررس
  و تنها یک مرکز واکنش است! نور آنتن گیرندة) هر فتوسیستم داراي چندین 4و  2
فسفولیپیدي غشاي تیالکوئید قرار  دهد که در ضخامت غشاي تیالکوئید و در تماس با دو الیۀهاي خود را به ترکیبی میالکترون 2) فتوسیستم 3

در تماس با الیۀ خارجی غشاي دهد که در سطح خارجی غشاي تیالکوئید و فقط به ترکیبی می هاي خود راالکترون 1دارد. اما فتوسیستم 
  تیالکوئید قرار دارد.

  
  2گزینۀ            196

     103-105-104-107     ترکیبی -خط بهخط  سـاده         
 باشد و تمامیشته استفاده کرد. شته جانوري از گروه حشرات میتوان از جانوري به نام براي تعیین سرعت و ترکیب شیرة پروردة گیاهان می

ها به اي، همولنف را از طریق رگدار هستند. قلب لولههاي حشرات را دارد. حشرات داراي سامانۀ گردش خون باز بوده و داراي قلبی منفذویژگی
گردد. می دار به قلب بازلنف انجام شده و همولنف از طریق منافذ دریچهها و هموکند. تبادل مواد بین یاختهها) پمپ میهایی (سینوسدرون حفره

  هاي منافذ در هنگام انقباض قلب بسته هستند.دریچه
  ها :بررسی سایر گزینه

  ) مغز حشرات از چند گره به هم جوش خورده تشکیل شده است نه مجزا!1
اشد که در بیشتر بدار بخشی از سامانۀ دفعی متانفریدي میهاي مالپیگی دارند. قیف مژكلوله) حشرات سامانۀ دفعی متصل به روده به نام 3

  شود نه حشرات.تنان دیده میهاي حلقوي و نرمکرم
  شود.ها دیده نمیهاي کوچک و پراکندة پوستی در آنباشند و تنفس از طریق برجستگیاي) می) حشرات داراي تنفس نایدیسی (تراشه4
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  201                مفهومی        متـوسط        

  باشند.درست می» د«و » الف«موارد 
  بررسی موارد :

 رساند و نقشی در تنظیم ترشح غدد ندارد. همۀهاي اسکلتی میهاي عصبی را به ماهیچهالف و د ـ بخش پیکري دستگاه عصبی محیطی پیام
شوند. همچنین در برخی موارد م میهاي اسکلتی و به کمک بخش پیکري دستگاه عصبی محیطی انجاعضالت بدن توسط ماهیچهحرکات ارادي 

شوند. مانند انعکاس عقب کشیدن دست در برخورد با جسمی هاي اسکلتی انجام میاعمال غیرارادي به کمک دستگاه عصبی پیکري و ماهیچه
دمختار دستگاه شوند. سایر حرکات غیرارادي با کمک بخش خوش پیکري دستگاه عصبی محیطی انجام میهاي عصبی بخداغ که به کمک رشته

  رسند. (درست)عصبی محیطی به انجام می
کند را به صورت ناآگاهانه و غیرارادي تنظیم می هاغدهقلب و  ماهیچۀ هاي صاف،ب و ج ـ بخش خودمختار دستگاه عصبی محیطی، کار ماهیچه

  شه فعال است. (نادرست)  و همی
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  3گزینۀ            198
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دم فرایندي فعال است که در نتیجۀ افزایش حجم قفسۀ سینه رخ 
دهد. در این رویداد دو عامل دخالت دارد. اول ماهیچۀ دیافراگم که می

شود، به است اما وقتی منقبض میدر حالت استراحت گنبدي شکل 
اي خارجی دندههاي بین آید. دوم، انقباض ماهیچهحالت مسطح در می

کند و جناغ را به جلو جا میها را به سمت باال و جلو جابهکه دنده
راند. در تنفس آرام و طبیعی، دیافراگم نقش اصلی را بر عهده دارد. می

یۀ گردن نیز، به افزایش حجم هاي ناحدر دمِ عمیق، انقباض ماهیچه
میق)، کند. پس در هر نوع عمل دم (آرام و عقفسۀ سینه کمک می

  شوند.اي خارجی منقبض میدندههاي دیافراگم و بینماهیچه
  ها :بررسی سایر گزینه

  کنند.هاي ناحیۀ گردن به افزایش حجم قفسۀ سینه کمک می) تنها در دم عمیق ماهیچه1
ها، حجم قفسه بر اثر ویژگی کشسانی ششاي خارجی، و دندههاي دیافراگم و بینآرام و طبیعی، با به استراحت درآمدن ماهیچه ) در بازدم4و  2

اي داخلی هاي بین دندهشود. در بازدم عمیق، انقباض ماهیچهها به بیرون رانده مییابد و هواي درون آنها کاهش میسینه و در نتیجه حجم شش
  باشد.اي نمیاجی به انقباض هیچ ماهیچهکند. بنابراین در بازدم آرام و طبیعی، احتیاي شکمی، به کاهش حجم قفسۀ سینه کمک میهو ماهیچه
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موفقیت تولیدمثلی جانور دیگري را با هزینۀ کاسته شدن از احتمال بقا و تولیدمثل خود، دگرخواهی رفتاري است که در آن یک جانور بقا و 
را  گرداند تا خفاش گرسنه آنآشام خفاشی که غذا خورده است کمی از خون خورده شده را برمیهاي خوندر جمعیت خفاش دهد.افزایش می

ها در آینده به نفع کند. بنابراین این رفتار دگرخواهی در خفاشدر آینده جبران میبخورد. خفاشی که غذا دریافت کرده، کار خفاش دگرخواه را 
  هد بود.ها نیز خواخود آن

  ها :بررسی سایر گزینه
  دهند. این زنبورهاي عسل کارگر رفتار دگرخواهی دارند.هاي ملکه را انجام می) زنبورهاي عسل کارگر نازا هستند و نگهداري و پرورش زاده2
ها با خویشاوندان دهند؛ زیرا آننجام میهاي جانوران و یا زنبورهاي عسل، رفتار دگرخواهی را نسبت به خویشاوندان خود اافراد نگهبان در گروه )3

  بعد نقش دارند.  هاي مشترك به نسلهاي مشترکی داشته و با کمک به زادآوري خویشاوندان خود در انتقال این ژنخود ژن
هاي نند زادآوري کرده و ژنتواها میاي نخواهند داشت، ولی خویشاوندان آندهند، اگرچه خود زادهکه رفتار دگرخواهی را انجام می) جانورانی 4

  مشترك را به نسل بعد منتقل کنند. به همین علت است که بر اساس انتخاب طبیعی، رفتار دگرخواهی برگزیده شده است.
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  کنیم. ن خانواده را تعیین مینمود والدیابتدا با توجه به اطالعات صورت سوال، ژن
چنین باشد، مبتال به هموفیلی بوده و داراي دگرة مغلوب از نظر این صفت است. هممی 8از آنجایی که پدر فاقد عامل انعقادي شمارة  نمود پدر:ژن

نمود و مادر خود دریافت نموده است؛ بنابراین ژنها را از پدر بوده که آن dباشد، یعنی داراي دو دگرة می Dاز آنجا که فرزند خانواده فاقد پروتئین 
را بسازد و پدر فاقد این کربوهیدرات است، پس  Aتواند کربوهیدرات ناخالص است. و در آخر از آنجا که دختر فقط می Rhپدر براي گروه خونی 

  باشد.می IBi Dd Xhyنمود پدر به صورت نیز ناخالص است. پس در نهایت ژن ABOنمود پدر براي گروه خونی ژن
نمود صفت داراي ژناز آنجایی که مادر از نظر صفت بیماري هموفیلی سالم است اما دختر وي مبتال به این بیماري است، براي این  نمود مادر:ژن

گیریم که براي یجه میمنفی است، نت Rhمثبت اما دختر وي داراي گروه خونی  Rhناخالص است. همچنین از آنجا که مادر داراي گروه خونی 
نمود ننمود مشخص است. پس در نهایت ژنیز با توجه به رخ ABOنمود گروه خونی نمود ناخالص است. ژننیز داراي ژن Rhصفت گروه خونی 

  باشد.می IAIB Dd XHXhمادر به صورت 
  پردازیم.ها مینمود والدین به بررسی گزینهحال با توجه به ژن

  ها :گزینه بررسی
تواند داراي پسري سالم از نظر این بیماري باشد. همچنین اگر دگرة ) از آنجایی که مادر داراي دگرة سالم براي صفت بیماري هموفیلی است، می1
i راي دگرة تواند داراي یک نوع کربوهیدرات گروه خونی باشد. با توجه به اینکه هر دو والد دااز پدر به فرزند برسد، این فرزند میD ستند، پس ه

  باشند. پس تولید چنین فرزندي ممکن است. Dتوانند داراي پروتئین ها نیز میفرزندان آن
تواند پسري مبتال به هموفیلی داشته باشد. همچنین چون هر دو ) از آنجا که مادر داراي دگرة مغلوب براي صفت بیماري هموفیلی است، می2

باشد. داشتن یک نوع کربوهیدرات گروه خونی  Dتواند فاقد پروتئین گر از هر دو والد این دگره به فرزند برسد، میا باشند،می dوالد داراي دگرة 
  نیز در گزینه قبل بررسی شد. پس تولید این فرزند هم ممکن است.

یدرات گروه خونی باشد. همچنین از آنجایی که مادر تواند داراي هر دو نوع کربوهاز مادر به دختر برسد، می IAاز پدر و دگرة  IB) اگر دگرة 3
نیز در گزینه اول  Dتواند داراي دختري سالم از نظر این بیماري باشد. داشتن پروتئین داراي دگرة سالم براي صفت بیماري هموفیلی است، می

  واند متولد شود.تبحث شد. پس این فرزند هم می
شود، امکان تولد فرزندي ها به فرزند منتقل میباشد و حتماً یکی از آنمی IAIBبه صورت  ABOه خونی نمود مادر براي گرو) از آنجایی که ژن4

  فاقد هر دو نوع کربوهیدرات گروه خونی وجود ندارد.
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ژن) دارد. اند. هر پادتن دو جایگاه براي اتصال به پادگن (آنتیکل و از جنس پروتئینش Yهایی ها مولکولپادتن
ژن را دارد. نوع آنتی متصل است و نقش گیرندة Bها به غشاي لنفوسیت اند. یک نوع از آنها بر دو نوعپادتن

  کند. شحخود را تر تواند پادتنی مشابه با گیرندةمی Bدیگر، ترشحی است. هر لنفوسیت 
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  ها :بررسی سایر گزینه
متصل هستند و نقش  Bهاي هایی که به غشاي لنفوسیت) پادتن4و 3، 1

شوند. این ساز ساخته نمیهاي پادتنژن را دارند، توسط یاختهگیرندة آنتی
هاي ژن شده و نقش مستقیمی در نابودي یاختهها باعث شناسایی آنتیپادتن

هاي محلول نیز نخواهند در رسوب دادن پادگن قشبیگانه ندارند. بنابراین ن
  داشت.

  
  3گزینۀ             202

       104-102               مفهومی ـ ترکیبی   متـوسط        
  نادرست است.» ج«فقط مورد 

و سپس از راه  کبدسیاهرگ باب، ابتدا به گردد بلکه از راه هاي دیگر بدن، مستقیماً به قلب بر نمیدر بدن انسان، خون لولۀ گوارش برخالف اندام
  رود. پس عبارت صورت سوال در ارتباط با کبد است.هاي دیگر به قلب میسیاهرگ

  بررسی موارد :
ین هاي صفراوي، بیکربنات، کلسترول و فسفولیپید لسیتین است. بنابراد. صفرا آنزیم ندارد و ترکیبی از نمکسازنهاي کبد صفرا را میالف ـ یاخته

  توان گفت کبد در تولید کلسترول نقش دارد. (درست)می
هاي اي از یاختهروه ویژههاي قرمز، به ترشح هورمونی به نام اریتروپویتین بستگی دارد. این هورمون توسط گب ـ در بدن ما تنظیم میزان گویچه

  هاي قرمز را زیاد کند. (درست)عت تولید گویچهگذارد تا سرشود و روي مغز استخوان اثر میبه درون خون ترشح می کبدکلیه و 
شوند. اما دقت داشته باشید می هاي دیگري مثل کبد و طحال نیز ساختههاي خونی عالوه بر مغز استخوان در اندامج ـ در دوران جنینی، یاخته

  شوند. (نادرست)قرمز استخوان تولید میهاي قرمز فقط در مغز ! در افراد بالغ گویچهبالغکه در صورت سوال گفته شده در یک فرد 
ها آنقدر زیاد است که به صورت هاي بافت پوششی در این مویرگهاي ناپیوسته هستند. فاصلۀ یاختههاي کبدي از نوع مویرگگد ـ مویر

  شود. (درست)هایی در اندام دیده میحفره
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هاي جنینی است که با نفوذ در دیوارة رحم مادر در تشکیل جفت و پردهکوریون یکی از 
ها خون جنین کند. بندناف رابط بین جفت و جنین است که در آن سرخرگبندناف دخالت می

ر رساند. خون مادر و جنین دبرند و سیاهرگ، خون را از جفت به جنین میرا به جفت می
تواند بین دو طرف این پرده مبادله شود، ولی میوط نمیکوریون مخل جفت به دلیل وجود پردة

  صورت گیرد.
  ها :بررسی سایر گزینه

شود کنند که وارد خون مادر میترشح می HCGهاي تروفوبالست هورمونی به نام ) یاخته2
و تداوم ترشح هورمون هاي بارداري است. این هورمون سبب حفظ جسم زرد و اساس تست

داخلی رحم و ضخیم  تداوم ترشح پروژسترون، رشد دیوارة شود. در نتیجۀمی پروژسترون از آن
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  شود.کوریون به درون آن می یابد که در نتیجه موجب توسعه و نفوذ بیشتر پردةشدن آن افزایش می
ها مواد مغذي، اکسیژن و بعضی از پادتنشود. ث ایجاد ساختاري به نام جفت میپردة کوریون با نفوذ به دیوارة رحم باع ) همانطور که گفته شد،3

  شود تا جنین تغذیه و محافظت شود.از طریق جفت به جنین منتقل می
  شود.کوریون و جفت ایجاد می هاي آن پردةالیۀ بیرونی به نام تروفوبالست دارد که از رشد و تقسیم یاخته ک) بالستوسیست ی4
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شود. این پروتئین همچنین کانالی سیناپسی، به پروتئینی به نام گیرنده متصل میکننده پس از رسیدن به غشاي یاختۀ پسناقل عصبی تحریک
ها، پتانسیل سیناپسی به یونناقل عصبی با تغییر نفوذپذیري غشاي یاختۀ پس شود. به این ترتیب،است که با اتصال ناقل عصبی به آن باز می

  دهد.را تغییر می الکتریکی این یاخته

  
  ها :بررسی سایر گزینه

ها به وسیلۀ لناقشدن این هاي این کار، تجزیهمانده باید از فضاي سیناپسی تخلیه شوند. یکی از راههاي ناقل باقیپس از انتقال پیام، مولکول )1
  سیناپسی نیز انجام شود.ناقل به یاختۀ پیش تواند با جذب دوبارةباشد. اما عالوه بر آن، این کار میها میهاي مترشحه از یاختهآنزیم

ند تا به شوها در طول آکسون هدایت میشوند. این کیسهها ذخیره میهاي عصبی ساخته و درون ریزکیسههاي عصبی در جسم یاخته) ناقل2
  کنند.هاي عصبی را در فضاي سیناپسی آزاد میرانی ناقلها با برونپایانۀ آن برسند و با رسیدن پتانسیل عمل، این کیسه

  سیناپسی قرار دارد نه در درون آن!هاي عصبی در غشا و سطح یاختۀ پس) گیرندة ناقل3
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هاي گیاهی وجود دارد که ها در یاختههاي گیاهی، داشتن اندامکی به نام دیسه (پالست) است. انواع مختلفی از دیسههاي یاختهیکی از ویژگی
ها داراي مقادیر فروانی دیسهدارد. بنابراین فقط بعضی از  ها سبزدیسه (کلروپالست) است که به مقدار فراوانی سبزینه (کلروفیل)یکی از آن

  کلروفیل هستند.
  
  

 ۶۲  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 
@Zistak_com @Zistak_com Zistak.com 

  ها :بررسی سایر گزینه
شود در ها میشود. این رنگیزه که باعث رنگ زرد گلبرگهایی (کاروتنوئید) است که در گیاهان یافت می) گزانتوفیل یکی از انواع رنگیزه1

  ل).اکوئشود نه کریچه (ودیسه (کروموپالست) ذخیره میهایی به نام رنگدیسه
  شوند.ها عالوه بر سبزینه، کاروتنوئید هم دارند که با رنگ سبز سبزینه پوشیده میهمۀ سبزدیسه )2
خواران ها دفاع از گیاهان در برابر گیاهاند و در شیرابۀ بعضی از گیاهان به مقدار فراوانی وجود دارند. نقش آن) آلکالوئیدها از ترکیبات گیاهی3

  شوند.ها) دیده نمیها (کروموپالستدیسهنگدر راست. این ترکیبات 
  

  توضیحات  نوع رنگیزه  نقش  نام دیسه

حاوي رنگیزه
  سبزدیسه (کلروپالست)  

ایجاد رنگ سبز 
  گیاهان

  انجام فتوسنتز
  سبزینه + کاروتنوئید

 ساختار نور، شدن کم و روز طول کاهش با پاییز در
 به و کندمی گیاهان تغییر بعضی در هاسبزدیسه

 در سبزینه هنگام این در. شوندمی تبدیل دیسهرنگ
 افزایش مقدار کاروتنوئیدها و شودمی تجزیه برگ
  یابد.می

  دیسه (کروموپالست)رنگ
  هاي پاییزيایجاد رنگ

هاي ایجاد رنگ
  مختلف گیاهان

  ها :کاروتنوئید
  کاروتن نارنجی در ریشۀ هویج

  هاگلبرگگزانتوفیل زرد در 
  جه فرنگیلیکوپن قرمز در گو

 پادُاکسنده دیسه، رنگ و کُریچه در رنگی ترکیبات
 در پادُاکسنده ترکیبات .اند )اکسیدان آنتی(

 و مغز کارکرد بهبود نیز و سرطان از پیشگیري
 مثبتی نقش دیگر هاياندام
  .دارند

فاقد رنگیزه
  

  ـــــــــــــــ  ذخیرة نشاسته  نشادیسه (آمیلوپالست)
 سیب هايجوانه یشرو هنگام نشاسته، ذخیرة
هاي پایه تشکیل و هاجوانه رشد براي زمینی،
  .شودمی مصرف زمینی سیب گیاه از جدید
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