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  2 گزینۀ:  651سوال 

هایی پهن و نازک های موجود در تنۀ استخوان ران در سمت داخل یاختهترین یاختهکنید، خارجیهمانطور که در شکل کتاب درسی مشاهده می

 د دارند. های پهن و نازک وجوای پوشانندۀ استخوان است. در این بافت پیوندی، یاختهاند. منظور بافت پیوندی رشتهبه هم واقع شده

 ها: بررسی سایر گزینه

ین بینید که ا: اگر به شکل توجه کنید، می1گزینه 

های خونی و توانند در مجاورت رگها مییاخته

اعصاب قرار داشته باشند اما در مجاورت مغز قرمز 

های درزا قرار قرار ندارند. مغز قرمز در سر استخوان

 دارد نه تنۀ استخوان! 

ترین شته باشید خارجی: دقت دا3گزینه 

 هایهای استخوانی در تنه در ساختار سامانهیاخته

های استخوانی هاورس قرار ندارند! بلکه یاخته

 شوند. تر در ساختار سامانۀ هاورس دیده میداخلی

راکم( هستند. این بافت برخلاف های استخوانی در بافت فشرده )متهای استخوانی در تنه همان یاختهترین یاخته: توجه کنید، خارجی4گزینه 

 های نامنظم است. های دراز قرار دارد(، فاقد حفرهتر تنۀ استخوانبافت اسفنجی )که در بخش داخلی

  6: گزینۀ  651سوال 

در  هادر تعرق نقش داشته باشند بنابراین این یاخته توانندهای بافت پوششی میتر است. اغلب یاختهها درستاین گزینه نسبت به سایر گزینه

 شوند. ای مواد نقش داشته و سبب پیوستگی ستون آب در آوندهای چوبی مین تودهجریا

 ها: بررسی سایر گزینه

ن شود. همچنیآوندی و آبکش تقسیم میها به دو نوع های سامانۀ بافت آوندی هستند. این یاختهترین یاختههای آوندی، اصلی: یاخته2گزینه 

 های آوند آبکشی فاقد دیوارۀ پسین و ترکیبات لیگنینیشود. دقت کنید یاختههای آوند چوبی به صورت تراکئید و عناصر آوندی دیده مییاخته

 باشند.می

توانند شیرۀ گیاهی را در سراسر ها نمیاین یاخته باشند.ای میهای سامانۀ بافت زمینهترین یاختهای، مستحکمآکنههای سختیاخته :3گزینه 

 باشد. های آوندی میجا کنند، بلکه این کار برعهدۀ یاختهگیاه جابه

ها واجد سبزدیسه بوده و توانایی فتوسنتز دارند. در ای هستند. این یاختههای سامانۀ بافت زمینهترین یاختهای، رایجآکنههای نرم: یاخته4زینه گ

 باشند که به یکدیگر اتصال دارند. مانندی میسبزدیسه، تیلاکوئیدها وجود دارند که ساختارهای غشایی و کیسه داخل
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  4: گزینۀ 651سوال 

کربنۀ دو فسفاته(  5فسفات )های ریبولوزبیسدقت داشته باشید در چرخۀ کالوین مولکول

های شود. اما گروهمیتشکیل  ATPهای ریبولوزفسفات و مولکول در انتها از مولکول

فسفاته تولید کربنی تکفسفاته به قند سهفسفات همزمان با تبدیل اسید سه کربنی تک

شود. بنابراین این ترکیبات محصولات نهایی یک مرحله نیستند و در دو مرحلۀ می

 شوند. گوناگون تولید می

 ها: بررسی سایر گزینه

کربنه(  5کربنه )تولید ترکیب  5کربنه به  6ب : در کربس همزمان با تبدیل ترکی1گزینه 

کربنه(، مولکول  5کربنه )مصرف ترکیب  4کربنه به  5و همچنین در زمان تبدیل ترکیب 

 شود. اکسید آزاد میدیکربن

: به عنوان مثال مولکول پیرووات را در نظر بگیرید. این مولکول، سه کربنه و 2گزینه 

وتئین غشایی از غشای راکیزه وارد آن شده و در بدون فسفات است و توسط نوعی پر

 یابد. مرحلۀ بعد اکسایش می

به روش نوری تولید  ATPهای های وابسته به نور مولکول: بله درست است. در واکنش3گزینه 

کند، همزمان با تشکیل پیوند اشتراکی گروه فسفات دریافت می ADPشوند. در این زمان مولکول می

 شود. فسفات، یک مولکول آب نیز آزاد میهای میان گروه

  دو مورد صحیح است(   2 : گزینۀ651سوال( 

 موارد ب و د صحیح هستند.

 بررسی موارد: 

نند تواها میها با یکدیگر متفاوت است، همچنین این یاختهخوردگیکنید، اندازۀ این چینطور که در شکل مشاهده میالف: نادرست است همان

یل شده پس ساختارهای تشکترین لایۀ بافتی دیوارۀ قلب دیده شوند. های قلبی شرکت کنند یا به صورت آزاد در ساختار داخلیچهدر ساختار دری

 باشد. ها یکسان نمیتوسط آن
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ترین لایه در ساختار بافتی دیوارۀ قلب، آندوکارد است. این ب: درونی

ه مانطور کهای سنگفرشی ساده تشکیل شده است. هلایه از یاخته

 های بافت پوششی بسیار کمای در یاختهدانید فضای بین یاختهمی

 باشند. ها به یکدیگر بسیار نزدیک میبوده و این یاخته

ه باشد نهای ماهیچۀ قلبی صحیح میج: این مورد در ارتباط با یاخته

های ماهیچۀ های سنگفرشی ساده در لایۀ آندوکارد! یاختهیاخته

میوکارد حضور داشته و از طریق صفحات بینابینی، با  قلبی در لایۀ

 یکدیگر ارتباط دارند. 

های کلاژن ضخیم است. این د: اسکلت فیبری قلب حاوی رشته

خوردۀ های چینهای قلبی و بخشساختار باعث استحکام دریچه

 شود.  ترین لایۀ قلب انسان میدرونی

  3گزینۀ : 611سوال 

های پهن و هیدر آب شیرین، انی مانند کرمای یا جانوریاختهدر تک

شود. بنابراین کرم مورد نظر ای مشاهده میها و محیط مبادله شوند. اما در سایر جانوران ساختارهای تنفسی ویژهتوانند بین یاختهگازها می

 باشند. های پهن مانند پلاناریا میکرم

یدی یابند. سامانۀ دفعی در پلاناریا از نوع پروتونفره از طریق منافذ دفعی به خارج بدن راه میک ها استای از کانالسامانۀ دفعی پروتونفریدی شبکه

 شود. است که کار اصلی آن دفع آب اضافی است و بیشتر دفع نیتروژن از طریق سطح آن انجام می

 ها: بررسی سایر گزینه

کرم  شود نهی است، دقت داریم بکرزایی در زنبورها و بعضی از مارهاد دیده می: مطابق متن کتاب درسی این عبارت در ارتباط با بکرزای1گزینه 

شود. کند در این جانوران موجودی هاپلوئید تشکیل نمیهای خود را بارور میهای پهن مانند کرم کبد، هر فرد تخمکپهنی مانند پلاناریا! در کرم

 ور حاصل دیپلوئید خواهد بود. زیرا اگر اسپرم و تخمک هر کدام هاپلوئید هم باشند جان

 هایهای پهن! در کرمشود نه کرمای دیده میهای لوله: دقت داشته باشید طراح در این گزینه شیطنت کرده است! حفرۀ عمومی در کرم2گزینه 

 کند. پهن حفرۀ گوارشی وجود دارد که علاوه بر گوارش به گردش مواد نیز کمک می

کند که انشعابات آن به تمامی نواحی بدن نفوذ کرده است. پلاناریا به منظور گردش مواد از حفرۀ گوارشی استفاده می: دقت داشته باشید 4گزینه 

 در این جانور سامانۀ گردش خون باز و همولنف اصلاً وجود ندارد. 

  4: گزینۀ 616سوال  

های کشندۀ طبیعی در یاختهرا دارند.  2یی ترشح اینترفرون نوع و یاختۀ کشندۀ طبیعی توانا Tها هستۀ چند قسمتی دارند. لنفوسیت نوتروفیل

تواند در کشنده نیز می Tکنند. )البته این مورد هم کمی ابهام دارد، در صورت آلوده شده به ویروس، لنفوسیت دفاع غیر اختصاصی شرکت می

 دفاع غیر اختصاصی شرکت کند.( 

 ها: بررسی سایر گزینه
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یابند. های بنیادی میلوئیدی تمایز میها در داخل مغز استخوان از یاختهباشند. دقت کنید این یاختهها میها و بازوفیلزینوفیل: منظور ائو1گزینه 

 کننده را به وجود آورند.  های عملتوانند در مغز استخوان تمایز یابند و یاختههای خاطره نیز میگروهی از یاخته

ها توانایی ترشح هیستامین دارند که های تیره دارند، این یاختهیاخته با دانههای سفید هستند که میانز گویچهها گروهی ا: بازوفیل2گزینه 

 توانند هیستامین ترشحها( نیز میخوار )ماستوسیتهای بیگانههای خونی را افزایش دهد. دقت کنید گروهی از یاختهتواند نفوذپذیری رگمی

 های خونی شوند. ذیری رگکرده و سبب افزایش نفوذپ

ها نوفیلشوند. ائوزیسازی میکروب نمیها باعث خنثییک از این یاختهها هستۀ دو قسمتی دارند. دقت کنید هیچها و بازوفیل:  ائوزینوفیل3گزینه 

برخی  سازی میکروب توسطخنثیند. کنها در موارد حساسیت با ترشح هیستامین، فعالیت میهای انگل فعالیت دارند و بازوفیلدر پاسخ به کرم

 شود. های دفاخ اختصاصی انجام مییاخته

  4: گزینۀ 612سوال 

دانید این غده توانایی تولید هورمون داشته که در تنظیم طور که میفیز یا رومغزی. همانای است از غدۀ اپیعبارت صورت فرعی سوال استعاره

فیز حضور دارند. غدۀ اپی 2و  1های کنندۀ مایع مغزی نخاعی در بطنهای مویرگی ترشحطط و شبکههای شبانه روزی موثر است. اجسام مخریتم

 مغز است.  2و  1های یا رومغزی در خارج از بطن

 ها: بررسی سایر گزینه

توانید از شکل کتاب : برای بررسی این مورد نیز می1گزینه 

طور که در شکل مشاهده درسی کمک بگیرید، همان

فیز در مجاورت بطن سوم مغزی دیده کنید، غدۀ اپیمی

 شود. می

اگر به شکل کتاب درسی دقت داشته باشید، : 2گزینه 

 کنید این غده میان دو نیمکرۀ مخ قرار دارد. مشاهده می

دو دایرۀ پایینی هستند. این غده های چهارگانه مغز قرار دارد. دو دایرۀ بالایی بزرگتر از فیز در مجاورت برجستگی: همچنین غدۀ اپی3گزینه 

 تر مغز میانی قرار دارد. میان دو برجستگی بزرگ

  مورد صحیح است(  6) 6 : گزینۀ613سوال 

 تنها مورد ج صحیح است. 

 بررسی موارد: 

ه عملاً زیرا در این مرحلشود. ماده نوعی تنظیم بیان ژن در سطح رونویسی محسوب میماده به آنزیم یا آنزیم به پیشالف: میزان دسترسی پیش

 آنزیم رنابسپاراز در حال رونویسی از نوکلئوتیدهای دنا است. 

 شود. ب: اتصال رناهای کوچک به نوعی ریبونوکلئیک اسید )رنای پیک(، نوعی فرایند تنظیم بیان ژن پس از ترجمه محسوب می

ا )واحدهای تکراری در رشتۀ کروماتین( نوعی تنظیم بیان ژن پیش از ههای هیستون و نوکلئوزومها و پروتئینتنج: تغییر در فشردگی فام

 رونویسی است. 

ها است. دقت کنید این تنظیم بیان ژن در سطح رونویسی های افزاینده و یا عدم حضور آند: ایجاد خمیدگی با عدم آن مربوط به وجود توالی

 است نه پیش از آن!
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  3: گزینۀ 614سوال  

داران غضروف و استخوان وجود دارد. اما در ساختار بسیار زیبا جانور را توصیف کرده است. دقت کنید در اسکلت درونی مهره در این سوال طراح

شود. دقت کنید در ماهیان غضروفی غدد های کلسیم( یافت نمیاسکلت ماهیان غضروفی، فقط غضروف وجود داشته و استخوان )رسوبی از نمک

 کند. که محلول غلیط نمک را به روده ترشح می ای وجود داردرودهراست

 ها: بررسی سایر گزینه

تواند در ارتباط با جانورانی مانند عروس دریایی صادق باشد نه ماهی! : این مورد نیز در ارتباط با اسکلت آب ایستایی بیان شده است و می1گزینه 

 شود. مهرگان یافت میب ایستایی در بیاستفاده شده است. اسکلت آ« مهره»در صورت سوال عملاً واژۀ 

: دقت کنید در ماهیان غضروفی لقاح خارجی وجود دارد. در ماهیان و دوزیستان به علت دورۀ کوتاه جنینی، اندوختۀ غذایی موجود در 2گزینه 

 چسباند. ها را به یکدیگر میای دارد که تخمتخمک کم است. این تخمک دیوارۀ چسبناک و ژله

د. یابشود و پس از آن به بطن جریان میدر دستگاه گردش مواد در این جانور خون پس از عبور از سینوس سیاهرگی به دهلیز وارد می :4گزینه 

 شود. تر قلب محسوب میتری دارد و حفرۀ کوچکدقت داشته باشید دهلیز نسبت به بطن اندازۀ کوچک

  4: گزینۀ 615سوال 

 بنابراین منظور عبارت صورت ی تک همسرند. در این نظام جانور نر و ماده در انتخاب جفت سهم مساوی دارند.بیشتر پرندگان مانند قمری خانگ

آموزد به کند و جانور میسوال پرندگان است. در رفتار خوگیری پاسخ جانور به محرک تکراری که برای او سود و زبان ندارد، کاهش پیدا می

خوگیری ها نیازمند صرف انرژی زیاد است. های متعددی قرار دارند که پاسخ به همۀ آنر معرض محرکها پاسخ ندهد. جانورن دبرخی محرک

 های حیاتی حفظ کند. اهمیت، انرژی خود را برای انجام فعالیتهای بیپوشی از محرکشود جانور با چشمسبب می

 ها: بررسی سایر گزینه

 هاییکند. برای مثال طوطید که محتوای انرژی چندانی ندارد اما مواد موردنیاز آنها را تأمین میکننگاهی جانوران غذایی را مصرف می: 1گزینه 

 .ی کندخنث آنها لۀ گوارشبینید خاک رس میخورند تا مواد سمی حاصل از غذاهای گیاهی را در لومیکل که در ش

شدن فعال جانور با استفاده از آزمون و خطا، شود. در شرطیام نمیاثر، آزمون و خطا انج: توجه داشته باشید در پاسخ به محرک بی2گزینه 

کند. در این شرایط از انجام کار خودداری کرده و یا بر انجام آن کند، برقرار میای میان عملکرد خود و پاداش یا تنبیهی که دریافت میرابطه

 شود. تشویق می

است که جانور در آن زندگی  ییجغرافیا دۀقلمرو یک جانور، بخشی از محدو: 3گزینه 

های دیگر از قلمرو خود دفاع گونه یا افراد گونهکند. جانوران در برابر افراد هممی

نام دارد. جانور با رفتارهایی مانند اجرای نمایش و یا قلمروخواهی  کنند. این رفتارمی

 مثلا   .است کند که قلمرو متعلق به آنم میلاقلمروخواهی تهاجم به جانوران دیگر اع

قلمرو خود جلوگیری   به دۀ مزاحمکند از ورود پرنیک پرنده با آواز خواندن سعی می

برای بیرون راندن مزاحم  ،صاحب قلمرودۀ ممکن است پرن اگر آواز مؤثر نباشد،کند. 

 .به آن حمله کند
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  6: گزینۀ 611سوال 

نمود باشد. به عبارتی دارای ژنا را دارد، بنابراین دارای بیماری کم خونی داسی شکل نمیجا که استعداد ابتلا به بیماری مالاریپدر خانواده از آن

AHbAHb تواند ژن نمود باشد. مادر خانواده نسبت به بیماری مقاوم است و میمیSHbAHb  .جا که دقت داشته باشید از آنداشته باشد

داشته  SHbSHbنمود تواند ژنتواند دریافت کند، بنابراین نمیی داسی شکل را میخونفرزنده خانواده حداکثر یک دگرۀ مربوط به بیماری کم

 میرد. های قرمز فرزند این خانواده کاملاً غیرطبیعی نیست و در سنین پایین الزاماً نمیباشد. بنابرین گویچه

 ها: بررسی سایر گزینه

داشته باشد. این فرزند  AHbAHbنمود تواند ژنمادر به ارث برسد، فرد می های قرمز طبیعی از پدر و: اگر دگرۀ مربوط به گویچه2گزینه 

 های قرمز طبیعی داشته اما در خطر ابتلا به بیماری مالاریا نیز قرار دارد. گویچه

رد. کل را از مادر بگی: این مورد نیز صحیح است به شرطی که فرزند خانواده یک دگرۀ سالم را از پدر و دگرۀ مربوط به کم خونی داسی ش3گزینه 

 آیند. شکل در میهای قرمز آن به صورت داسینمود ناخالص داشته و در صورت کمبود اکسیژن محیط گویچهدر این صورت ژن

 نمود ناخالص باشد، نسبت به انگل مالاریا مقاوم است.  است. اگر دختر واجد ژن 2: این مورد نیز مانند عبارت گزینه 4 گزینه

  مورد صحیح است.(  6)فقط  6 گزینۀ: 611سوال 

 فقط مورد ب درست است.

 بررسی موارد: 

ریبوز! توانند قند ریبوز داشته باشند یا دئوکسیالف: دقت کنید نوکلئوتیدها می

 توان گفت هر نوکلئوتید واجد قند ریبوز است! بنابراین نمی

روه یا کنید که گب: اگر خوب به شکل کتاب درسی دقت کنید، مشاهده می

لکه اتصال داشته باشند. ب پیوند اشتراکی به حلقهتوانند با های فسفات نمیگروه

شوند متصل می وعی کربن در خارج از حلقۀهای فسفات ابتدا به ناین گروه یا گروه

ربنی دقت کنید کشود. د اشتراکی به  حلقه متصل میو سپس این کربن با پیون

 شود. ء قند محسوب میکه خارج از حلقه است، نیز به جز

دی قرار نوکلئوتیج: دقت کنید همۀ نوکلئوتیدهای بدن الزاماً در ساختار رشتۀ پلی

توان گفت هر نوکلئوتید در بدن یک فرد سالم به نوکلئوتید ندارند. بنابراین نمی

 دیگری متصل شده است. 

 !شود نه در راکیزهیاخته در قندکافت تولید مینین در میانشود همچایجاد می NAD+از کاهش  NADHبرخی از نوکلئوتیدها مانند د: 
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  2: گزینۀ 611سوال 

، الکترون خود را به نخستین پروتئین NADHباشند. مولکول می 2FADHو  NADHهای دقت داشته باشید حاملین الکترون شامل مولکول

کند. دقت کنید در ابتدا گیرندۀ ابتدایی تئین دوم در زنجیره منتقل می، الکترون خود را به پرو2FADHدهد و مولکول زنجیره انتقال می

را  2FADHهای هایی که الکتروننیز از تمامی پروتئین NADHهای های این دو حامل با یکدیگر متفاوت است. اما در ادامه الکترونالکترون

 است.  کنند. بنابراین بخشی از مسیر انتقال مشترککنند، عبور میدریافت می

 ها: بررسی سایر گزینه

تواند فسفاته به اسید دو فسفاته تولید شده است نیز میکربنۀ تککه در فرایند قندکافت همزمان با تبدیل قند سه NADH: مولکول 1گزینه 

 به درون راکیزه وارد شده و در فرایند زنجیرۀ انتقال الکترون اکسایش یابد.

شای های بین دو غسازند نه پروتونشوند و مولکول آب را میهای فضای داخلی راکیزه ترکیب مید با پروتونهای اکسی: دقت کنید یون3گزینه 

 راکیزه! 

در پی  های هیدروژنیونشود! نیست که پمپ می الکترون! دقت کنید این 89: این مورد دام تستی است و رویکردی مشابه کنکور 4گزینه 

 شوند. های پروتئینی به فضای میان دو غشا وارد میبرانگیخته توسط پمپهای استفاده از انرژی الکترون

 611-  3گزینه 

فاده سازند. این مواد در ساخت صفرا مورد استهای صفراوی، فسفولیپید لسیتین نیز میتوجه داشته باشید یاخته های کبدی علاوه بر ساخت نمک

 گیرند.قرار می

  2گزینه  : 611سوال 

 های مکانیکی صدا در محل اتصال دو بند پای جلویی جیرجیرک قرار دارند؛ نه در محل اتصال به سینه!ب درسی، گیرندهمطابق شکل کتا
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 ها:بررسی سایر گزینه

ای در خارج از موی : با توجه به شکل، جسم یاخته1

 حسی قرار دارد. 

: این گزینه نیز با توجه به شکل مغز ماهی درست 3

 است. 

پشتیبان فاقد مژک هستند و با مادۀ  های: یاخته4

 باشند.ژلاتینی در تماس می

  2گزینۀ : 616سوال 

 موارد ب و ج درست هستند.

های مکانیکی ایجاد دیده و سرطانی کاربرد دارد. اما بافت مردگی بر اصر آسیبهای آسیبب( مرگ برنامه ریزی شده برای از بین بردن یاخته

 شود.می

 ها، منافذی را در غشا ایجاد نمایند.ت پرفورینریزی شده، لازم اسج( در مرگ برنامه

  3 گزینه : 612سوال 

 کاهش با خترد یک در و یابد می افزایش قلبی های بیماری احتمال خون، کلسیم شدید افزایش دلیل به پاراتیروئید غده پرکاری به مبتلا فرد در 

 در کلسیم: تهنک. شود می ایجاد تنفسی مشکلات تنفسی، های ماهیچه انقباض در اختلال یلدل به کلسیم، کاهش نتیجه در و پاراتیروئید هورمون

 .دارد نقش ها ماهیچه همه انقباض فرایند

 : ها گزینه سایر بررسی

 سوخت کاهش نبالد به. شودمی زیاد سلول درون به گلوکز ورود منظور به انسولین هورمون میزان و بردمی بالا را سلول نیاز تیروئید پرکاری( 1

 .کندمی پیدا کاهش بدن دمای تیروئید، فعالیت کاهش دنبال به بدن ساز و

 زیاد فونیع بیماری به ابتلا احتمال و شود،می ضعیف بدن ایمنی درنتیجه و شودمی زیاد کورتیزول هورمون میزان کلیه فوق پرکاری دنبال به( 2

 .شودمی زیاد نیز خون فشار غده این کاری کم با اما. شودمی

 .یابدمی کاهش استخوانی های یاخته تکثیر آن ترشح کمبود با اما شود،می زیاد استخوانی توده تراکم رشد هورمون افزایش با( 4

  4گزینۀ : 613سوال  

گردد که مربوط به آمینواسید دیگری است. با شود و رمز جدیدی ایجاد میدر جهش دگرمعنا، یک نوکلئوتید با یک نوکلئوتید دیگر جابجا می

 دهد.این جابجایی تغییری در تعداد نوکلئوتیدها رخ نمی

ا این باشد. بشود که یک توالی سه نوکلئوتیدی میک آمینواسید به رمز دیگری برای همان آمینواسید تبدیل میدر جهش خاموش نیز رمز ی

 ماند.تغییر نیز تعداد نوکلئوتیدها ثابت می

  6گزینۀ  :614سوال 

باشد. می Rبوده و اسپرم نیز دارای ژنوتیپ  Wزا به صورت توان گفت ژنوتیپ یاختۀ تخمدارد، می Wاز آنجا که ژن نمود آندوسپرم دو دگرۀ 

دارد! بنابراین کلاله که دارای ژنوتیپ گیاه مادر  WWدارد؛ و یا سفید است و ژنوتیپ  RWبدین ترتیب، گیاه مادر، یا صورتی است و ژنوتیپ 

 گردد. RRتواند باشد و نمیها را دارا میاست، همان ژنوتیپ
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  6گزینۀ  :615سوال 

 رود.های لنفی هستند که خون آنها توسط سیاهرگ باب به کبد میاز اندام خون طحال و آپاندیس

توانند پادتنی مشابه گیرندۀ غشایی خود می Bهای ( هستند. لنفوسیتBها )از جمله لنفوسیت ها، محل تولید و تجمع لنفوسیتالف( این اندام

 تولید کنند.

 کنند. خون نوعی بافت پیوندی است.های خونی وارد میافزایند را به رگی لنفاوی، لنف و ترکیباتی که به آن میهاها به کمک رگب( این اندام

  4 گزینۀ : 611سوال 

 .است درست گزینه این درسی کتاب 98 ص 2 نمودار طبق

 : هاگزینه سایر بررسی

 است بالا روبیسکو فعالیت محل در 2CO میزان آناناس مانند CAM گیاهان در( 1

 خارج دیسهسبز از کربنی دو ترکیب است شده عنوان به نیز درسی کتاب در. شود می انجام نیز راکیزه درون هاسبزدیسه بر علاوه نوری تنفس( 2

 .دهدمی دست از اکسید دی کربن راکیزه، داخل در و شده

 .کندمی پیدا کاهش مدتی از بعد رز مانند 3C گیاهان در وسنتزفت میزان درسی، کتاب 98 ص 1 نمودار طبق( 3

  6: گزینۀ 611سوال 

 شود.های زایندۀ جنینی، جفت تشکیل میهمزمان با تشکیل لایه

 ها:بررسی سایر گزینه

ز ی اصلی پس از شروع تمایهاکنند. توجه داشته باشید که تشکیل اندامشدن میهای اصلی جنین شروع به تشکیل( در انتهای ماه اول اندام2

 گیرد )نه همزمان با آن(جفت صورت می

. به دنبال شودهایی از تروفوبلاست، فرایند جایگزینی صورت گرفته و بلاستوسیست وارد دیوارۀ رحم می( توجه کنید ابتدا با آزادشدن آنزیم3

 گیرند(ها همزمان صورت نمیشوند )بنابراین این پدیدههای آمنیون و کوریون تشکیل میجایگزینی، پرده

نین شامۀ جشامۀ جنین )آمنیون( و برونها درونترین آنشوند که مهمکننده در اطراف جنین تشکیل میهای محافظت( بعد از جایگزینی، پرده4

 کند.دخالت می شامۀ جنین در تشکیل جفت و بند ناف)کوریون( هستند. درون شامۀ جنین در حفاظت و تغذیۀ جنین نقش دارد. برون

های بارداری است. این هورمون سبب حفظ شود و اساس تستکند که وارد خون مادر میترشح می 1HCGشامۀ جنین، هورمونی به نام برون

کند. گذاری مجدد جلوگیری میها در خون از قاعدگی و تخمکشود. وجود این هورمونجسم زرد و تداوم ترشح هورمون پروژسترون از آن می

 شود.از کوریون ترشح می HCGبنابراین پس از جایگزینی بلاستوسیست در یکی از حفرات )نه حفرات( رحم، هورمون 

  4: گزینۀ 611سوال 

اند. به این نکته توجه داشته باشید های اکتین از واحدهای کروی تشکیل شدهرشته رو،های روبهبا توجه به شکل

  شوند.های اکتین متصل میخود به رشتههای میوزین از طریق سرهای که رشته

 ها:بررسی سایر گزینه

                                                      
1 - Human Chorionic Gonadotropin  
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 های روشن موجود در سارکومر بکاهند.توانند از وسعت بخشهای پروتئینی می( در هنگام انقباض، این رشته1

های اکتین و میوزین رو، بخش تیرۀ بزرگ در اثر همپوشانی رشته( توجه داشته باشید در شکل روبه2

 شود.تشکیل می

شوند. بنابراین فاصلۀ ها، سارکومرها از یکدیگر فاصله گرفته و دور می( به دنبال استراحت ماهیچه3

  یابد.های اکتین از یکدیگر افزایش میرشته

  3: گزینۀ 611سوال 

ک جنسی نر، توانایی ایجاد دانۀ های گرده رسیده منفذدار و ممکن است صاف یا دارای تزئیناتی باشد. هر گیاه دارای گل تدیوارۀ خارجی دانه

 گردۀ رسیده را دارد. 

در  شود کهلاد ایجاد میها، چهار یاختۀ تکهای دولاد دارند. از تقسیم کاستمان این یاختهشوند و یاختههای گرده در بساک تشکیل میکیسه

گرده  شود. دانۀغییراتی در دیواره به دانۀ گرده رسیده تبدیل میها با انجام دادن تقسیم رشتمان و تاند. هر یک از این یاختههای نارسواقع گرده

 رسیده یک دیوارۀ خارجی، یک دیوارۀ داخلی، یک یاخته رویشی و یک یاختۀ زایشی دارد.

 ها:بررسی سایر گزینه

ازات رشد افقی خود در زیر خاک، کند و همانند ساقۀ هوایی جوانه انتهایی و جانبی دارد. این ساقه به مو: به طور افقی زیر خاک رشد می1

 کند. زنبق از گیاهانی است که زمین ساقه دارد. زنبق گیاه علفی چند ساله است.ها تولید میهای جدیدی  در محل جوانهپایه

 : لوبیا گیاهی تک لپه است که رویش رو زمینی دارد. گیاهان دو لپه فاقد مغز ریشه هستند.2

افشانی بعضی شود. گردههای این گیاه زرد است و توسط باد گرده افشانی نمیدهد. رنگ گلبرگاه پاییز گل می: گیاه داوودی در روزهای کوت4

لیکه اند. درحاهای درخشان، بوهای قوی و شیرهکنند و فاقد رنگهای کوچک تولید میگل گیاهان وابسته به باد است. این گیاهان تعداد فراوانی

 های درخشان است.نگهای داوودی دارای رگلبرگ

  2: گزینۀ 611سوال 

های ناحیۀ گردن ها بیشتر در سرخرگ آئورت و سرخرگاند. این گیرندههایی وجود دارند که به کاهش اکسیژن حساسدر خارج از مغز، گیرنده

 کنند.النخاع پیام عصبی ارسال میا به بصلهرندهیچه اکسیژن خون کاهش یابد، این گاند. چنانرسانی به سر و مغز را برعهده دارند، واقعکه خون

داری بیشتر است تا بتوانند فشار زیاد وارد شده از سوی قلب را تحمل و هدایت ها به طور معنیای و پیوندی در سرخرگضخامت لایۀ ماهیچه

 شوند. ها در برش عرضی، بیشتر گِرد دیده میکنند. به همین دلیل سرخرگ

 ها:بررسی سایر گزینه

 ها.ها قرار دارند نه سرخرگهای سطحی اندامها بیشتر در قسمت: سیاهرگ1

 اند.بندی شدهها صحیح است، که به سه دستۀ پیوسته، ناپیوسته و منفذدار تقسیم: این گزینه در مورد مویرگ3

 رند.های دست و پا قرار داهای لانه کبوتری( درون سیاهرگهای یک طرفه کنندۀ خون )دریچه: دریچه4
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  3: گزینۀ 616سوال  

گذاری ام چرخۀ جنسی است که تخمک 14ام تا روز  5منظور از روز 

شود. دقت داشته باشید در این زمان میزان اندوختۀ خونی انجام می

این رویداد  21رسد بلکه تقریبا در روز دیوارۀ رحم به حداکثر خود نمی

 را داریم. 

 ها: بررسی سایر گزینه

شود میزان : افزایش ناگهانی در میزان استروژن سبب می1گزینه 

طور ناگهانی افزایش یابد و درانتها های محرک جنسی به هورمون

توانیم افزایش ترشح هایی میگذاری رخ دهد. بنابراین درزمانتخمک

رک های محهورمون آزادکننده را ببینیم که سبب ترشح بیشتر هورمون

 شود. جنسی می

شود. های محرک میدانیم افزایش اندک در میزان استروژن در نیمۀ اول چرخۀ جنسی، سبب کاهش ترشح هورموننطور که می: هما2گزینه 

 ها را مشاهده کرد. توان در مواقعی کاهش ترشح این هورمونبنابراین می

های محرک جنسی کاسته و بنابراین مانع هورمون: استروژن در این نیمۀ جنسی با تاثیر بر هیپوتالاموس از ترشح هورمون آزادکننده و 4گزینه 

 شود. ها میرشد باقی فولیکول

  6: گزینۀ 612سوال 

 درست هستند. فقط الف

 بررسی همۀ موارد:

 های دهلیزی بطنیهای سینی بسته هستند. همچنین در مرحلۀ انقباض بطنی دریچهالف( در مراحل استراحت عمومی و انقباض دهلیزی، دریچه

 شود.باشند. در همۀ این مراحل خون وارد دهلیزها میبسته می

طنی های دهلیزی ببودن دریچههلی قلبی بسته هستند. بنابراین ورود خون به درون بطن با بستهدر دو نقطه از چرخۀ ضربان قلب همۀدریچهب( 

 پذیر نیست.امکان

های دهلیزی بطنی باز احل استراحت عمومی و انقباض دهلیزی، دریچههای سینی باز هستند. همچنین در مرج( در مرحلۀ انقباض بطنی دریچه

 توان گفت قطعا دهلیزها در حالت استراحت هستند.هستند. بنابراین نمی

ن باشند. در ایهای دهلیزی بطنی بسته میهای سینی باز هستند. همچنین در مرحلۀ انقباض بطنی دریچهد( در مرحلۀ انقباض بطنی دریچه

 ها زیاد است.ار خون درون بطنمرحله فش
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  6: گزینۀ 613سوال 

 ی کمتر است.های استوانههای مخروطی چشم نسبت به گیرندهرو، مادۀ حساس به نور در گیرندههای روبهبا توجه به شکل

 ها:بررسی سایر گزینه

 ها در تماس با محل نگهداری مادۀ حساس به نور نیست.کنید، هستۀ این گیرندهرو مشاهده میهای روبهطور که در شکلهمان( 2

 ای در یک انتهای یاخته قرار دارد. )نه برخلاف(( محل نگهداری مادۀ حساس به نور در هر دو نوع گیرندۀ مخروطی و استوانه3

زیه ها، مادۀ حساس به نور تجشوند. به دنبال تحریک این گیرندهاد، به میزان بیشتری تحریک میهای مخروطی در نور زی( گیرنده4

 شود.)نه ساخته( می

  2: گزینۀ 614سوال 

ها تأثیری فوری بر دهد. بسیاری از جهشکند و گوناگونی را افزایش میتر میهای جدید، خزانۀ ژن را غنیجهش، با افزودن دگره

های و بنابراین ممکن است تشخیص داده نشوند. اما با تغییر شرایط محیط ممکن است دگرۀ جدید، سازگارتر از دگره یا دگره رخ نمود ندارند

 توانند توان بقای جمعیت را بالا ببرند.قبلی عمل کند. و می

 ها:بررسی سایر گزینه

هایی که شانس بیشتری برای زنده ماندن و تولیدمثل دارند، انتخاب آن شوند، یعنی( به فرایندی که در آن افراد سازگارتر با محیط انتخاب می1

 کند.نمود افراد جمعیت ایجاد نمینامند. انتخاب طبیعی برخلاف جهش تغییری در ژنطبیعی می

ت مقصد وارد های جمعیت مبدأ را به جمعیکنند، در واقع تعدادی از دگره( وقتی افرادی از یک جمعیت به جمعیت دیگری مهاجرت می3

گویند. اگر بین دو جمعیت، شارش ژن به طور پیوسته و دوسویه ادامه یابد، سرانجام خزانۀ ژن دو جمعیت کنند. به این پدیده، شارش ژن میمی

 رود )نه این که برقرار شود(شود. توجه کنید در پدیدۀ شارش، تعادل ژنی از بین میبه هم شبیه می

گویند. هرچه اندازۀ یک جمعیت کوچکتر ای میشود، رانش دگرهای بر اثر رویدادهای تصادفی مییر فراوانی دگره( به فرایندی که باعث تغی4

ای اثر بیشتری دارد. به همین علت، برای آنکه جمعیتی در تعادل باشد، باید اندازۀ بزرگی داشته باشد. منظور از اندازۀ جمعیت، باشد، رانش دگره

 تعداد افراد آن است.

  2: گزینۀ 615سوال 

و  AABBcc ،aaBBCCنمودهای رو ژنبا توجه به شکل روبه

AAbbCC  های ژنی خود فاقد قرار دارند، در یکی از جایگاه 5که در جایگاه

 باشند.دگرۀ بارز می

 ها:بررسی سایر گزینه

 باشد.ها میوجود دارد که واجد همۀ انواع دگره AaBbCc، ژنوتیپ 4( در بخش 1

، قطعا در یک جایگاه ژنی خود هم دگرۀ بارز و هم نهفته دارد، به عبارت دیگر در یکی از 6نمودهای قرارگرفته در جایگاه ا توجه به شکل ژن( ب3

 های ژنی خود ناخالص است.جایگاه

 ژنی خود خالص هستند. ، در دو جایگاه2نمودهای قرارگرفته در بخش ( همۀ ژن4
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  6: گزینۀ 611سوال 

 د صحیح هستند.فقط 

کنند. همچنین در مورد انواعی از گیاهان انگل وجود دارند که همه یا بخشی از آب و مواد غذایی خود را از گیاهان فتوسنتزکننده دریافت می

 ها چنین عبارتی درست است. سیانوباکتری

 بررسی موارد: 

 انایی فتوسنتز و تولید ترکیبات آلی از معدنی دارند. باشد زیرا این جانداران توها درست نمیالف: در مورد سیانوباکتری

 ب: سیانوباکتری اندام مکنده ندارد. 

 باشد. ج: در ارتباط با گیاهان انگل صحیح نمی

شود. دقت کنید این که دو نوکلئوتیدی است، تولید می NADHکربنی به اسید سه کربنی در قندکافت، مولکول د: در فرایند تبدیل قند سه

 ب سه کربنه دارای فسفات است. ترکی

  4: گزینۀ 611سوال 

نزیم توانند آهای آب گرم ساکن هستند(، میهایی که در کنار چشمهها )باکتریشود. گروهی از باکتریژنگان به کل محتوای وراثتی گفته می

تواند با ژن مجاور خود ار دارند. رشتۀ الگوی یک ژن میها بر روی دنای این جانداران قرآمیلاز مقاوم به گرما بسازند. توجه کنید انواعی از ژن

 متفاوت باشد.

 ها:بررسی سایر گزینه

 ها تنها یک غشای پلاسمایی دارند. بنابراین به کار بردن غشاها برای این جانداران نادرست است.( توجه کنید باکتری1

ها گذارد. تنظیم بیان ژن در پروکاریوتها، بر ساخت این محصولات نیز اثر میمحصول ژن، رنا و پروتئین است. بنابراین، تغییر در فعالیت ژن( 2

 واردیدر مشود. تواند در هر یک از مراحل ساخت رنا و پروتئین تأثیر بگذارد ولی به طور معمول تنظیم بیان ژن در مرحلۀ رونویسی انجام میمی

 ل عمر( رنا یا پروتئین، فعالیت آن را تنظیم کند.)نه همواره( هم ممکن است یاخته با تغییر در پایداری )طو

 گیرد.ها صورت نمیرانی ندارند. بنابراین جذب مواد غذایی در این جانداران توسط این روشبری و برونها درون( باکتری3

  3: گزینۀ 611سوال 

 های جانبی، چیرگیثر بازدارندگی جوانه رأسی بر رشد جوانهاند. به اهای جانبی رشد، و شاخه و برگ جدید ایجاد کردهبا قطع جوانۀ رأسی، جوانه

های یابد، در نتیجه جوانهها کاهش میهای جانبی افزایش و مقدار اکسین آنگویند. با قطع جوانه رأسی مقدار سیتوکینین در جوانهرأسی می

دهد کنند. این آزمایش نشان میهای جانبی رشد نمی؛ جوانهکنند. اگر بعد از قطع جوانۀ رأسی، در محل برش، اکسین قرار دهیمجانبی رشد می

 شود.زدن استفاده میشود. توجه کنید اکسین در قلمهها میرود و مانع از رشد آنهای جانبی میکه اکسین از جوانه رأسی به جوانه

 ها:بررسی سایر گزینه

 ود.شهای فسیلی رها میشود. اما هورمون اتیلن از سوختها استفاده میآفت( هورمون اکسین در ساخت سموم کشاورزی به منظور از بین بردن 1

( هورمون جیبرلین توانایی اثر بر آندوسپرم و رشد غلات را دارد. توجه کنید افزایش نسبت هورمون اکسین به سیتوکینین موجب رشد ریشه 2

 شود.می

( در اسیدشود. توجه کنید هورمون اتیلن )نه آبسیزیکو مانع از رشد دانه می اسید اثری مخالف هورمون جیبرلین داشته( هورمون آبسیزیک4

 شود.های قابل ترمیم گیاهان تولید میبافت
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  4: گزینۀ 611سوال 

ایجاد  یدهااساسید از تجزیۀ نوکلئیکدانید اوریکدهد. میروده را نشان میبه ترتیب، معده، لولۀ مالپیگی، روده و راست 4و  3و  2و  1های بخش

ر معده اسید دهای مالپیگی به درون روده تخلیه شود. توجه کنید اوریکهای مالپیگی و از لولهتواند از همولنف به درون لولهشود. این ماده میمی

 شود.مشاهده نمی

 ها:بررسی سایر گزینه

ها در این جانوران در هنگام عبور مواد از روده آب و یون ( توجه کنید معده در حشرات، در جذب مواد نقش اصلی را بر عهده دارد. بازجذب1

 گیرد.صورت می

های معده و خود معده ها توسط غدد بزاقی، کیسههای موثر در هضم غذا نقش ندارد. این آنزیمهای مالپیگی در ترشح آنزیم( توجه کنید لوله2

 شود.ساخته می

های مالپیگی، در نهایت از این های پتاسیم و کلر با ورود به لولهبافتی نقش دارند. یونمیانهای مایع ( هر دو بخش در توانایی دریافت یون3

 کنند.ساختارها عبور می

  6: گزینۀ 611سوال 

 تنها مورد د درست است.

 بررسی همۀ موارد:

 شود.مشاهده نمی Aقرار گرفته و در جایگاه  pاولیه که واجد آمینواسید متیونین است، ابتدا در جایگاه  trnaالف( 

 کنند.را ندارند، بدون استقرار ریبوزوم را ترک می Aهایی که توانایی برقراری رابطۀ مکملی با رمزۀ رنای پیک در جایگاه  TRNAب( توجه کنید 

 شود.منتقل نمی Eاه شود. اما این رنای ناقل به جایگآخر در مرحلۀ پایان، از توالی آمینواسیدی رشتۀ پپتیدی جدا می TRNAج( توجه کنید 

ها در ساختار  trnaشوند. از آنجایی که این ها پس از تکمیل ساختار ریبوزوم درون آن مشاهده می trnaناقل اولیه، بقیه  Trnaد( به جز 

 باشند.اند، بنابراین قطعا رابطۀ مکملی برقرار کرده و دارای آمینواسید میریبوزوم مستقر شده

  2: گزینۀ 616سوال 

شود. هر دو نوع تخمیر الکلی و لاکتیکی در گیاهان وجود دارد. توجه داشته ر اکسیژن به هر علتی در محیط نباشد یا کم باشد، تخمیر انجام میاگ

وال سها دور شوند. بنابراین منظور صورت انجامد، بنابراین باید از یاختهباشید که تجمع الکل یا لاکتیک اسید در یاخته گیاهی به مرگ آن می

بینید به دهند. همانطور که میهای سمت چپ و راست به ترتیب مراحل تخمیر لاکتیکی و الکلی را نشان میشکل تخمیر لاکتیکی و الکلی است.

مصرف  NADHمنظور تولید مادۀ نهایی در هر دو نوع تخمیر، 

 شود.می

 ها:بررسی سایر گزینه

سید تولید اکدیکربن ( توجه کنید در تخمیر الکلی برخلاف لاکتیکی،1

 شود.می

سفاته، فکربنه تک( ترکیبات سه کربنی در تخمیر الکلی، قند سه3

شود. اما در تخمیر لاکتیکی در مرحلۀ تولید نمی +NADها، کربنه و دوفسفاته و پیرووات هستند. به منظور تولید این مولکولاسیدهای سه

 شود.تولید می +NADمصرف و  NADHکربنه(، اسید )نوعی مادۀ سهتولید لاکتیک

 شود.شود. برای تولید پیرووات این مولکول مصرف میمصرف نمی ADPفسفاته، فسفاته از فروکتوز ششکربنه و تک( در تولید قندهای سه4
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  4گزینه : 612سوال 

ین یک از اها فشرده است. هیچی هستۀ اسپرمهای اولیه، دارای کروموزوم همتا هستند. مطابق متن کتاب درسها و اسپرماتوسیتاسپرماتوگونی

 ها، هستۀ فشرده ندارند.یاخته

 ها:بررسی گزینه

های اولیه و ثانویه، دارای کروموزوم مضاعف )دوکروماتیدی( هستند. در این ها، اسپرماتوسیت( اسپرماتوگونی1

 دهد.یتوز )نه میوز( را انجام میهای اسپرماتوگونی برخلاف دو نوع یاختۀ دیگر ذکرشده، تقسیم ممیان یاخته

های غیرمضاعف هستند. توجه کنید تنها دار، دارای کروموزومها، اسپرماتیدهای بدون تاژک و تاژک( اسپرم2

 شوند.های اسپرماتوسیت ثانویه ایجاد مییاخته 2اسپرماتیدهای بدون تاژک از تقسیم میوز 

ه همۀ های اولیه هستند. توجه کنید کها و اسپرماتوسیتماتوگونیزایی، اسپرهای دیپلوئید مسیر اسپرم( یاخته3

 شوند.های سرتولی تغذیه میاند و توسط یاختهها به یکدیگر متصلاین یاخته

  6: گزینۀ 613سوال 

مهندسی ژنتیک، تبدیل انسولین غیرفعال به انسولین فعال است، ترین مرحله در ساخت انسولین به روشمهم

برای اولین بار دو توالی دنا به صورت جداگانه برای رمز کردن  1893شود. در سال یش هورمون به هورمون در باکتری انجام نمیزیرا تبدیل پ

آوری و در پپتیدی ساخته شده جمعهای پلیباکتری منتقل شدند. سپس، زنجیره انسولین تولید و توسط دیسَک به نوعیB و  A  هایزنجیره

ها جزء مراحل تولید انسولین به روش مهندسی ژنتیک هستند. ولی سایر گزینهپیوندهایی به یکدیگر متصل شدند.  آزمایشگاه به وسیله

 ترین نه!مهم

 

  3: گزینۀ 614سوال 

  نادرست است.« ج»تنها مورد 

 بررسی همۀ موارد:

های پیوندد و آنزیمیهای گوارشی است به آن مالف: اندامکی به نام کافنده تن )لیزوزوم(، که دارای آنزیم

 شود. بنابراین کریچۀ گوارشیکند. در نتیجه، کُریچه گوارشی تشکیل میخود را به درون کُریچه آزاد می

کنند( ها را تجزیه میهای لیزوزوم )دارای عمل اختصاصی: هر یک نوع یا انواع خاصی از مولکولبه آنزیم

 نیاز دارد.

شود. ولی در برخی دیگر مانند ظیم اسمزی با کمک انتشار انجام میها تناییاختهب: در بسیاری از تک

شود های انقباضی دفع میشود به همراه مواد دفعی توسط کُریچهپارامسی، آبی که در نتیجۀ اسمز وارد می

 شود.و بدین طریق فشار اسمزی آن تنظیم می

کند. در انتهای حفرۀ دهانی)نه قل میها غذا را از محیط به حفرۀ دهانی منتج: در پارامسی، حرکت مژک

 شود.گوارشی(، کُریچه غذایی تشکیل می

گویند. مانند. به این کُریچه، کُریچه دفعی)غیرانقباضی( مینیافته در آن باقی میشوند و مواد گوارشیافته از کریچۀ گوارشی خارج مید: مواد گوارش

 شود.می محتویات این کُریچه از راه منفذ دفعی یاخته خارج

  4: گزینۀ 615سوال 
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پروتئین مهارکننده به لاکتوز و پروتئین فعال 

شود. مهارکننده با جدا کننده به مالتوز متصل می

شود و شدن از اپراتور موجب حرکت رنابسپاراز می

پروتئین فعال کننده با اتصال به جایگاه خود 

انداز و سپس حرکت موجب اتصال رنابسپاراز به راه

 شود.آن می

 ها:بررسی سایر گزینه

ها تنها یک نوع : دقت کنید که در باکتری1

ها )مهارکننده، فعال کننده، رنابسپاراز( توسط شود. بنابراین همۀ پروتئینها توسط این نوع رنابسپاراز رونویسی میرنابسپاراز وجود دارد و همۀ ژن

 شوند.یک نوع رنابسپاراز رونویسی می

شود اما در انداز و اتصال به آن میرونویسی پروتئین فعال کننده پس از اتصال به مالتوز موجب حرکت دنابسپاراز به سمت راه: در تنظیم مثبت 2

 کند.انداز حرکت میها به سمت راهتنظیم منفی رونویسی، رنابسپاراز بدون کمک پروتئین

کنند اما تنها در تنظیم رونویسی مثبت پروتئین فعال کننده را رونویسی میهای مربوط به تجزیۀ قند : رنابسپاراز در هردو نوع رونویسی ژن3

 نقش دارد.

  2: گزینۀ 611سوال 

 دهند. های گیاهی روی زمین را تشکیل میامروزه نهاندانگان بیشترین گونه

و بنابراین یکی از عناصر موردنیاز گیاهان کنند. کربن، اساس مادۀ آلی ترین موادی است که گیاهان از هوا جذب میاکسید یکی از مهمدیکربن

ن  شداکسید هم با حلدیشود. مقداری از کربنای گیاه مییاختهها وارد فضاهای بیناکسید به همراه سایر گازها از طریق روزنهدیاست. کربن

بان های نگهاکسید هم از طریق یاختهدیبنتواند توسط برگ یا ریشه جذب شود. بنابراین کرآید که میکربنات در میدر آب، به صورت بی

 شود و هم از طریق تار کشنده)تمایز یافتۀ سامانۀ بافت پوششی(.روزنه)تمایزیافتۀ سامانۀ بافت پوششی( جذب می

 ها:بررسی سایر گزینه

صص یافتۀ تولید مثل جنسی( تبدیل دهد که سرلاد رویشی که در جوانه قرار دارد، به سرلاد گل یا زایشی)ساختار تخ: گیاه هنگامی گل می1

روه فرنگی از این گنامند؛ گیاه گوجهتفاوت میشود. به هر حال گل دادنِ بعضی گیاهان وابسته به طول شب و روز نیست. چنین گیاهانی را بی

 است.است. گوجه فرنگی نهاندانه

 ها در بخش آبی و سبز نور مرئی است.ن جذب آنشوند و بیشتریهای زرد، نارنجی و قرمز دیده می: کاروتنوئیدها به رنگ3

ن هنگام شوند. در ایدیسه تبدیل میکند و به رنگها در بعضی گیاهان تغییر می: در پاییز با کاهش طول روز و کم شدن نور، ساختار سبزدیسه4

های غیر سبز، مثلا سفید، زرد، قرمز یا بنفش دارد. یابد. برگ بعضی گیاهان بخششود و مقدار کاروتنوئیدها افزایش میسبزینه در برگ تجزیه می

 های سبز می شود. بنابراین این گزینه نیز غلط است.دیده می شود که کاهش نور در چنین گیاهانی، سبب افزایش مساحت بخش

 

  4: گزینۀ 611سوال 

سرلاد در جوانۀ جانبی  4ر حال تشکیل و بخش بافت آوندی د 3بافت پوششی در حال تشکیل، بخش 2سرلاد در جوانۀ انتهایی، بخش  1بخش 

 باشد. می

 تنظیم منفی رونویسی2
 تنظیم مثبت رونویسی2
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 اند.های سرلادی دارای هستۀ درشتی در مرکز خود هستند و به صورت فشرده قرار گرفتههمۀ یاخته

 ها:بررسی سایر گزینه

تمایز خود موجب افزایش طول و  های سرلاد نخستین با تقسیم وشوند، بلکه یاخته: بافت پوششی و بافت آوندی موجب افزایش قطر ساقه نمی1

 شوند.تاحدودی قطر ساقه می

است؛  شود. پوستک نسبت به آب نفوذناپذیرهای روپوست)بافت پوششی( قرار دارد. این لایه پوستک نامیده میای روی سطح بیرونیِ یاخته: لایه2

سازند و آن را به سطحی از روپوست ترشح ترکیبات را می های روپوستی اینزیرا از ترکیبات لیپیدی مانند کوتین ساخته شده است. یاخته

 شود.های سرلادی لیپید ترشح نمییعنی یاخته 4های بخش کنند که مجاور هواست. اما در سطح یاختهمی

 ل این مورد نادرستای اندکی دارند. در مورد بافت آوندی در حال تشکیگیرند و فشای بین یاختههای سَرلادی به طور فشرده قرار می: یاخته3

 است.

  2: گزینۀ 611سوال 

 درست هستند.« د»و « ج»موارد 

 بررسی همۀ موارد:

 گروه خونی است. )نادرست( iخود دارای دگرۀ  8الف: این مرد بر روی هر دو کروموزوم شمارۀ 

ت کنید که این مرد ممکن است دچار مشکلات خود دارای دگرۀ نهفتۀ هموفیلی است اما دق xب: مرد مبتلا به هموفیلی بر روی کروموزوم جنسی 

توان به طور قاطع گفت که در کروموزوم دیگری در انعقاد خون باشد)مثلا کمبود فیبرینوژن در خوناب، کمبود کلسیم خوناب و ....( بنابراین نمی

 جنسی خود دارای دگرۀ نهفته است.)نادرست(

باشد. بنابراین حتما بر روی یکی  DDو یا   Ddتند. این فرد ممکن است دارای ژن نمود هس 1های شمارۀ ها کروموزومج: بلندترین کروموزوم

 است. )درست( Dخود دارای دگرۀ  1های شمارۀ از کروموزوم

نید که کهای خونی توسط آنها وجود دارد. دقت اند که توانایی تولید انواع یاختههای بنیادی میلوئیدی تشکیل شدههای قرمز از یاختهد: گویچه

های دیگری در این گویچۀ قرمز های مربوط به گروه خونی در غشای گویچۀ قرمز این فرد وجود ندارد، اما کربوهیدراتدرست است کربوهیدرات

 )که مربوط به گروه خونی نیستند( وجود دارد. )درست(

  4: گزینۀ 611سوال  

وابسته است؛ « B12»و ویتامین  اسیدفولیکهای قرمز به وجود آهن، تولید گویچهاگرچه های قرمز هستند. های خونی گویچهترین یاختهفراوان

کلیه های ای از یاختههای قرمز، به ترشح هورمونی به نام اریتروپویتین بستگی دارد. این هورمون توسط گروه ویژهدر بدن ما تنظیم میزان گویچه

اکسید دیتواند کربنکلیه می های قرمز را زیاد کند.کند تا سرعت تولید گویچهود و روی مغز استخوان اثر میشبه درون خون ترشح می و کبد

 ت. ها صادق نیسرا با آمونیاک ترکیب کرده و اوره را بسازد. سمیت اوره نسبت به آمونیاک بسیار کمتر است. اما این مورد در ارتباط با کلیه

 ها:بررسی سایر گزینه

 های قرمز در کبد به وجودای که از تخریب هموگلوبین گویچهروبین )مادهکند. صفرا در دفع برخی مواد، مانند بیلیبد صفرا را تولید می:ک1

 کند.آید( و کلسترول اضافی نیز نقش دارد. کلیه نیز درفرایندهای تراوش و ترشح، مواد آلی اضافی)مانند اوره( را دفع میمی

خوانیم، مواد غذایی ها در خوناب موثر بوده همچنین در فصل گوارش مینجام فرایندهای تراوش و بازجذب، در تغییر غلظت یون: کلیه که با ا2

ش ها در تنظیم فشار اسمزی خوناب نقشود. پروتئینشود. در کبد از مواد جذب شده گلیکوژن و پروتئین ساخته میجذب شده به کبد منتقل می

 دارند. 
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تواند در بازجذب یون کلسیم تحت نقش دارد. همچنین کلیه می Kهای محلول در چربی مانند ند تشکیل لخته، کبد در جذب ویتامین: در فرای3

  پاراتیروئیدی نقش داشته باشید. بنابراین هر دو اندام در فرایند انعقاد خون نقش موثری دارند.  تاثیر هورمون

  2: گزینۀ 211سوال 

 شود.شود. که به این فرایند بارگیری چوبی گفته میتر میجایی برای مسیرهای طولانیبی منتقل، و آمادۀ جابهمواد به آوندهای چو

های آبکش می شوند. به این عمل، بارگیری قند و مواد آلی در محل منبع، به روش انتقال فعال، وارد یاخته 1در الگوی جریان فشاری در مرحلۀ 

 آبکشی می گویند.

 شوند.زا با انتقال فعال به آوند چوبی وارد میهای زندۀ درون پوست و لایۀ ریشهی چوبی، مواد از یاختهدر بارگیر

 شوند. در بارگیری آبکشی مواد از محل منبع با انتقال فعال وارد آوند آبکشی می

 ها:بررسی سایر گزینه

 شوند.بع به آوند آبکش زنده منتقل می: در بارگیری آبکشی، مواد از یاختۀ زنده و فتوسنتز کنندۀ محل من2

 الگوی جریان فشاری است. 3ها نیست. بلکه مربوط به مرحلۀ : این گزینه مربوط به هیچ یک از بارگیری3

ق الگوی جریان فشاری اتفا 2شود. انتقال آب از نوعی آوند به نوع دیگر در مرحلۀ ها مواد بین دو آوند منتقل نمی: در هیچ یک از باگیری4

 افتد.می

  3: گزینۀ 216سوال 

 دهد.سرخرگ اکلیلی سمت راست را نشان می 2سرخرگ اکلیلی سمت چپ و بخش  1بخش 

 کند.کند و سرخرگ اکلیلی سمت راست، به نواحی راست قلب خونرسانی میسرخرگ اکلیلی سمت چپ به نواحی چپ قلب خونرسانی می

 ها:بررسی سایر گزینه

 کنند.ین و زبرین و سیاهرگ اکیلی خون را به دهلیز راست وارد میهای زیرسیاهرگ: بزرگ1

 کند.: هر دو سرخرگ اکلیلی اشعابی از آئورت هستند. آئورت خون خود را از بطن چپ دریافت می2

ی هاشدن دریچه ها و با بستههای اکلیلی در ایجاد صداهای قلبی نقش نداند. صدای قوی و گنگ )صدای اول( در اثر انقباض بطن: سرخرگ4

 شوند.دولتی و سه لتی ایجاد می

  6: گزینۀ 212سوال 

 باشد. hXHXیا  HXHXنمود است و زن سالم ممکن است دارای ژن YHXنمود در مورد بیماری هموفیلی مرد سال قطعاً دارای ژن

 باشند.  SHbAHbیا  AHbAHbنمودهای در مورد بیماری داسی شکل، مرد سالم و زن سالم ممکن است دارای ژن

 ممکن است.« الف»تنها مورد 

 بررسی همۀ موارد:

تواند این اتفاق بیفتد، زیرا در هر دو حالت مادر حداقل است که در هردو حالت می YHXنمود الف: پسر سالم در مورد بیماری هموفیلی دارای ژن

هستند، بنابراین  AHbبه اینکه هر دو والد حداقل دارای یک دگرۀ های قرمز نیز، با توجه دارد. در مورد بیماری داسی شدن گلبول HXیک دگرۀ 

 تولد پسر سالم ممکن است. 

آید و در صورتی که در بیماری داسی ب: در صورتی که در بیماری هموفیلی مادر خالص باشد، بنابراین پسر بیمار از نظر هموفیلی به دنیا نمی

 آید.اشند، پسر بیمار به دنیا نمیهای قرمز هر دو والد خالص و بارز بشدن گویچه
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توان انتظار دختر بیمار و خالص را داشت. در بیماری داسی شدن نیز اگر ج: در بیماری هموفیلی چون پدر دگرۀ بیماری را ندارد بنابراین نمی

 .پدر و مادر حداقل یکی دارای ژن نمود خالص و بارز باشند، امکان ایجاد دختر بیمار و خالص وجود ندارد

ای ارد: در صورتی که مادر در بیماری هموفیلی ناقل نباشد)خالص و بارز باشد( امکان ایجاد دختر ناقل)سالم و ناخالص( وجود ندارد زیرا پدر د

خالص و تواند! در بیماری داسی شدن نیز اگر پدر و مادر هر دو کرد که نمیدگرۀ بارز است و دختر باید دگرۀ نهفته را از مادر خود دریافت می

 شود.ای در پدر و مادر یافت نمیبارز باشند، امکان ایجاد دختر سالم و ناخالص وجود ندارد، زیرا هیچ دگرۀ نهفته

  3: گزینۀ 213سوال 

لولۀ  (تر از یاختۀ زایشی است. یاختۀ رویشی با رشد )نه تقسیمدانۀ گردۀ رسیده دارای دو یاختۀ رویشی و زایشی است. اندازۀ یاختۀ رویشی بزرگ

توان کند. بنابراین سه هستۀ هاپلوئید را میشود و دو اسپرم هاپلوئید ایجاد میکند. یاختۀ زایشی درون لولۀ گرده تقسیم میگرده را ایجاد می

 درون لولۀ گرده مشاهده کرد. هستۀ یاختۀ رویشی)هاپلوئید( و دو هستۀ دو اسپرم)هاپلوئید(.

 ها:بررسی سایر گزینه

 کند.وز کنندۀ درون کیسۀ گرده با تقسیم میوز، چهار یاختۀ)دانۀ گردۀ نارس( متصل به هم ایجاد می: یاختۀ می1

 شود.شود نه تقسیم آن. یاختۀ رویشی تقسیم نمی: لولۀ گرده از رشد یاختۀ رویشی ایجاد می2

 شود.تر دانۀ گردۀ رسیده( درون لولۀ گرده تقسیم می: یاختۀ زایشی)یاختۀ کوچک4

 4: گزینۀ 214 سوال 

به  1دو جزء زنجیرۀ انتقال الکترون بعد از فتوسیستم 

ها سطح خارجی متصل هستند. جزء دوم با انتقال الکترون

 شود.می NADPH+ ، باعث تولید NADPبه 

 ها:بررسی سایر گزینه

: دو جزء اول زنجیرۀ بین دو فتوسیستم به هر دو لایۀ 1

این  رند. جزء دومفسفولیپیدی غشای تیلاکوئید تعلق دا

ها های هیدروژن را با استفاده از انرژی الکترونزنجیره یون

های کند و یوناز بستره به درون تیلاکوئید وارد می

 شوند.هیدروژن منتشر نمی

 کند.منتقل می 1ها را به فتوسیستم : جزء سوم زنجیرۀ بین دو فتوسیستم به سطح داخلی متصل است. این جزء الکترون2

 شود.های انتقال الکترون انجام میها به زنجیرهو قبل از ورود الکترون 2تجزیۀ نوری آب توسط فتوسیستم  :3

  2: گزینۀ 215سوال 

 درست هستند.« ج»و « الف»موارد 

 بررسی همۀ موارد:

ر آن دهد و هم فعالیت نوکلئازی که دیل میالف: آنزیم دِنابسپاراز، هم فعالیت بسپارازی )پلیمرازی( دارد که در آن پیوند فسفودی استر را تشک

یرایش شود، وشکند. فعالیت نوکلئازی دنابسپاراز را که باعث رفع اشتباه ها در همانندسازی میپیوند فسفودی استر را برای رفع اشتباه می

بسپارازی خود نوکلئوتیدهای سه فسفاته را ابتدا آرود. این آنزیم در فرایند گویند. فرایند ویرایش این آنزیم از وقوع جهش ممانعت به عمل میمی

 کند.تک فسفاته کرده و سپس به انتهای رشتۀ پلی نوکلئوتیدی در حال تشکیل اضافه می
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و ک ن ک ت  س ی 0ر ز 0 1 1  

د. وها از آن جدا شوند تا همانندسازی بتواند انجام شهای همراه آن یعنی هیستونب: قبل از همانندسازی دِنا باید پیچ وتاب فامینه، باز و پروتئین

کند. بنابراین قسمت اول این مورد شود. سپس آنزیم هلیکاز مارپیچ دنا و دو رشته آن را از هم باز میهایی انجام میاین کارها با کمک آنزیم

 شود.توسط هلیکاز انجام نمی

گیرند که انرژی صورتی سرعت مناسب می های شیمیایی دردهد. واکنشروی هم قرار میج: آنزیم دنا بسپاراز نولکئوتیدها را به صورت مکمل روبه

ی ها را افزایش و انرژسازی گویند. هر آنزیمی امکان برخورد مناسب مولکولاولیه کافی برای انجام آن وجود داشته باشد. این انرژی را انرژی فعال

 دهد.سازی واکنش را کاهش میفعال

 شود نه توسط آنزیم.ی ایجاد مید: پیوندهای هیدروژنی بین دو رشتۀ مکمل به صورت خودبخود
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