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درسپایهمدرسه

دبیر

نام و نام خانوادگی

چند مورد عبارت زیر را به صورت صحیح تکمیل نمی  کند؟1

"در انسان، عدم ........... می  تواند از ........... ممانعت به عمل آورد."

الف) ورود صفرا به دوازدهه - افزایش زمان خون  ریزی به هنگام آسیب دیوارۀ رگ  ها

ب) ترشح هورمون گاسترین - احتمال ایجاد زخم در اندام کیسه  ای    شکل گوارش

ج) فعالیت دستگاه عصبی خودمختار - انقباض یاخته  های ماهیچه  ای رودۀ باریک

د) عملکرد یاخته  های درون  ریز دوازدهه - ترشح مناسب آنزیم  های پانکراسی

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دهم

کاهش تولید ATP در یاخته  های پوششی رودۀ باریک انسان در ............ اختالل ایجاد ............2

خارج شدن یون  های سدیم مانند جذب شدن یون کلسیم - نمی  کند. (1

جذب ویتامین  های محلول در چربی برخالف جذب ویتامین  - می  کند. (2

جذب گلوکز به همراهی یون  های سدیم مانند وارد شدن یون  های آهن - می  کند. (3

خروج کیلومیکرون برخالف وارد شدن مونوگلیسیریدهای حاصل از گوارش - نمی  کند. (4

B۱۲

تستر علوم تجربی دهم

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر صحیح است؟3

"محل ............ گوارش ............ بالفاصله ............"

تکمیل - شیمیایی کربوهیدرات ها - قبل از محلی واقع شده است که ترشحات صفرا به آنجا وارد می شود. (1

آغاز - شیمیایی پروتئین ها - قبل از محلی قرار دارد که یاخته های بافت پوششی در آن دارای ریزپرز است. (2

تکمیل - شیمیایی لیپیدها - بعد از قسمتی است که یاخته های پوششی مخاط در آن آنزیم گوارشی ترشح نمی کند. (3

آغاز - مکانیکی پروتئین  ها - قبل از بنداره ای واقع شده است که شل   شدن آن موجب ایجاد ریفالکس می شود. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم
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چند مورد دربارۀ خون هر سیاهرگ بدن انسان صادق است؟4

* محتویات مویرگ های لنفی را دریافت می کند.

* مقادیر ناچیزی گلوکز و مقادیر فراوانی دی اکسید کربن دارد.

* کمتر از نیمی از هموگلوبین آن توسط  اشباع شده است.

* فقط تحت تأثیر باقی ماندۀ فشار سرخرگی به سمت قلب جریان می یابد.

CO۲

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

در ارتباط با کوچک ترین رگ های بدن انسان در گردش خون عمومی، کدام گزینه همواره صحیح است؟5

بخشی از مایعی که به بیرون از آن ها نشت می کند، در انتها به آن ها وارد می گردد. (1

به کمک شبکه ای از رشته های پروتئینی، نوعی صافی مولکولی ایجاد می کنند. (2

بین دو نوع رگ مختلف با ضخامت متفاوت در الیۀ ماهیچه ای قرار دارند. (3

در تأمین اکسیژن و مواد مغذی گروهی از یاخته های زنده نقش دارند. (4

تستر علوم تجربی دهم

در دیوارۀ بخشی از دستگاه تنفس انسان که مسافت انتشار گازها به حداقل ممکن رسیده است، یاختۀ نوع ............ برخالف یاختۀ6

نوع ............

اول - دوم، از نظر شکل ظاهری مشابۀ یاخته های دیوارۀ هر نوع رگی است که تبادل مواد بین خون و یاخته های بدن را انجام (1

می دهد.

دوم - اول، می تواند در نابودی ذرات گرد و غباری که از مخاط مژک دار گریخته اند، نقش مستقیمی داشته باشد. (2

دوم - اول، می تواند توسط ترشحات خود سبب افزایش آهنگ تنفس در دقیقه شود. (3

اول - دوم، می تواند در تماس مستقیم با دیوارۀ کوچک ترین رگ های بدن قرار گیرد. (4

تستر علوم تجربی دهم

در متن زیر چند غلط علمی وجود دارد؟7

"هموگلوبین حدود 97 درصد اکسیژن و 23 درصد کربن   دی  اکسید خون را حمل می  کند. چنان  که مالحظه می  شود هموگلوبین

سهم کمتری در حمل کربن   دی  اکسید دارد. از طرف دیگر خوناب در حمل 3 درصد اکسیژن و 7 درصد کربن   دی  اکسید نقش دارد.

70 درصد کربن   دی  اکسید به  صورت یون بی  کربنات حمل می  شود. در گویچۀ قرمز، آنزیمی به نام کربنیک  انیدراز هست که کربن

  دی  اکسید را با آب ترکیب می  کند و کربنیک  اسید پدید می  آورد. کربنیک  اسید نیز به سرعت به یون بی  کربنات و هیدروژن تجزیه

می  شود."

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تستر علوم تجربی دهم
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مکانیسم جابه  جایی چند مورد از موارد زیر دقیقًا مشابه مکانیسم "خروج گلوکز از سلول  های استوانه  ای روده" است؟8

الف) خروج کیلومیکرون از سلول   پوششی روده

ب) ورود اکسیژن به درون سلول پیوندی

ج) ورود سدیم به سلول  های روده

د) جذب آهن توسط سلول  های رودۀ باریک

ه) ترشح پپسینوژن از سلول  های مخاط معده

و) ورود اوره به سلول دیوارۀ مویرگ

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دهم

هر بخش از مجاری تنفسی که در مرطوب  کردن هوای تنفسی نقش دارند ............9

توسط حلقه  های غضروفی احاطه شده و همواره باز هستند. (1

با داشتن شبکۀ مویرگی وسیع، در گرم  کردن هوا نیز مؤثر است. (2

در بخش مبادله  ای، برخالف بخش هادی مشاهده نمی  شوند. (3

می  تواند با هوای ذخیرۀ بازدمی برخالف هوای باقی  مانده در تماس باشد. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

کدام مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی  کند؟10

"سلولی با ظاهر زیر در ساقۀ زنبق ............ بوده و ............"

دارای پروتوپالست - به تعداد فراوانی در زیر یاخته  های روپوستی قابل  مشاهده است. (1

دارای قدرت رشد - دیوارۀ نخستین ضخیم  تری نسبت به یاخته  های پارانشیم دارد. (2

فاقد قدرت تقسیم - در دیوارۀ دارای زمینه  ای از انواع پلی  ساکاریدهای رشته  ای است. (3

فاقد سانتریول - به کمک پالسمودسم  ها به ارتباط با سلول  های مجاور خود می  پردازد. (4

تستر علوم تجربی دهم

فراوان  ترین مادۀ ............ موجود در ادرار ............11

آلی - به دنبال مصرف آمونیاک و فعالیت نوعی آنزیم کلیوی تولید می  شود. (1

معدنی - به دنبال ترشح رنین به خون، بیشتر به کالفک  های نفرونی وارد می  شود. (2

آلی - هنگام خروج از شبکۀ مویرگی اول، تنها می  تواند از منافذ مویرگ عبور نماید. (3

معدنی - به دنبال کاهش فعالیت ترشحی هیپوفیز، به مقدار فراوان از بدن فرد خارج می  شود. (4

تستر علوم تجربی دهم
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کدام موارد به ترتیب در مورد "دستگاه تنفس" و "دستگاه گوارش" ملخ صحیح است؟12

همولنف آن در انتقال گازهای تنفسی دخالتی ندارد - گوارش شیمیایی غذا به کمک آنزیم  های چینه  دان ادامه می  یابد. (1

هر نایدیس آن، اکسیژن را به درون سلول  ها وارد می  کند - محل اتمام گوارش برون  سلولی نمی  تواند به جذب بپردازد. (2

در طول نایدیس  ها مایعی وجود دارد که تبادل گازها را تسهیل می  کند - آنزیم  های معده در بخش دیگری فعالیت دارند. (3

منافذ تنفسی سطح بدن در دفع کربن   دی  اکسید دخالت دارند - رودۀ آن در تمام طول خود دارای قطر یکسانی نیست. (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام مورد در رابطه با برخی از مویرگ  های خونی که در غشاء سلول  های پوششی خود منافذ زیادی دارند، درست است؟13

فاصلۀ بین یاخته  های پوششی به صورت حفره  هایی در دیوارۀ خود را نشان می  دهند. (1

به کمک الیۀ پروتئینی در غشاء پایه  ، از عبور مولکول  های درشت جلوگیری می  کنند. (2

به  منظور محافظت از اندام  های حیاتی، ورود و خروج مواد را به شدت کنترل می  کنند. (3

می  توانند به جذب مولکول  های حاصل از گوارش شیمیایی مواد غذایی مختلف بپردازند. (4

تستر علوم تجربی دهم

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟14

" هر مهره داری که ............. به طورحتم ............ "

الف) در هر بار گردش، خون را تنها یک بار از قلب خود عبور می دهد - فاقد پیچیده ترین شکل کلیه است.

ب) خون کم اکسیژن را به قلب خود وارد می کند - این خون را مستقیمًا وارد رگی با الیه  پیوندی ضخیم می نماید.

ج) خون را به کمک یک رگ از قلب خود خارج می کند - در شرایطی بازجذب آب از مثانۀ خود را افزایش می دهد.

د) دارای دو بطن است که به طور کامل از هم جدا نشده است - قطرات نمک غلیظ را از طریق غدد نمکی دفع می کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دهم

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟15

"ویژگی کودهای ............ است."

الف) زیستی، استفادۀ راحت و کم  هزینه  

ب) شیمیایی، احتمال آلودگی به عوامل بیماری  زا

ج) آلی، جبران سریع کمبود مواد مغذی خاک

د) بیولوژیک، باکتری  های مفید و غیرمفید برای خاک

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم
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کدام مورد دربارۀ رگ  های خونی که بیشترین میزان مقاومت در برابر جریان خون را دارند، صحیح نیست؟16

می  تواند حاوی مقدار فراوانی مواد دفعی نیتروژن  دار در محتوای خون درون خود باشد. (1

ممکن است مقدار اکسیژن متصل به گروه  های ِهم موجود در هموگلوبین  های آن، باال نباشد. (2

می  تواند از رگ  هایی که در تبادل مواد بین خون و مایع میان  بافتی نقش دارند، منشأ گرفته باشد. (3

تحت تأثیر  بر ماهیچه  های صاف اندک دیوارۀ آن  ها، جریان خون در این رگ  ها افزایش می  یابد. (4CO۲

تستر علوم تجربی دهم

لیپوپروتئین  های ............17

کم چگال، دارای مقادیر کمی کلسترول نسبت به پروتئین هستند. (1

پرچگال، در صورت زیاد بودن احتمال رسوب کلسترول در دیوارۀ همۀ رگ  ها را کاهش می دهد. (2

پرچگال، به دنبال چاقی و کم  تحرکی در بدن افزایش می یابد. (3

کم چگال، در افراد مبتال به سلیاک کمتر از افراد سالم تولید می گردد. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

هم زمان با شنيده شدن صداى کوتاه و واضح قلب در زنی که در حال استراحت است، پزشک الكترود هاى دستگاه ثبت کننده را به18

قفسه سينه وی متصل مى كند. با گذشت ده ثانيه، ............ در این فرد امکان پذیر است.

وجود عامل ممانعت کننده از ورود خون تیرۀ دهلیز به بطن  (1

شروع فعاليت گره موجود در زير منفذ بزرگ سياهرگ زبرين (2

بسته شدن دريچه های مانع از بازگشت خون به بزرگ ترین حفرات قلب (3

کاهش طول بسیاری از یاخته های ضخیم ترین الیۀ تشکیل دهندۀ حفرات باالیی قلب (4

تستر علوم تجربی دهم

در فرآیند تشکیل ادرار در کلیۀ یک مرد سالم ............19

هر مرحله ای که بدون مصرف انرژی زیستی انجام می پذیرد در شبکۀ مویرگی گلومرول قابل مشاهده است. (1

به محض ورود مواد از خون به درون نفرون (گردیزه)، فرآیند بازجذب آغاز می شود. (2

دو فرآیند بازجذب و ترشح، ترکیب مایع تراوش شده را هنگام عبور از نفرون و مجرای جمع کننده تغ�ر می دهد. (3

تمام گلوکزها و پروتئین های داده شده به نفرون طی فرآیند بازجذب به خون برمی گردند. (4

تستر علوم تجربی دهم
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آخرین تغ�ر در ترکیب مایع تراوش شده در کلیه ها در قسمتی صورت می گیرد که ............20

ساختاری شبیه به قیف داشته و در سطح مقعر کلیه واقع شده است. (1

یک بخش نازک، در اتصال دو انتهای ضخیم آن به یکدیگر نقش دارد. (2

در طول خود پیچ خوردگی دارد و به مجرای جمع کننده ختم می شود. (3

در ارتباط مستقیم با هیچ یک از شبکه های مویرگی مرتبط با گردیزه نیست. (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام مورد مشخصۀ مشترک هر رشتۀ مربوط به بافت گرهی قلب است که از گرهی در دیوارۀ پشتی دهلیز راست خارج می  شود؟21

موجب انقباض یاخته  های ماهیچه  ای بطن  ها می  شود. (1

در حدفاصل موج P تا Q پیام را از خود عبور می  دهند. (2

پیام الکتریکی را از گرۀ بزرگ  تر به گرۀ کوچک  تر منتقل می  کنند. (3

به کمک صفحات بینابینی ارتباط تنگاتنگی با سایر یاخته  ها دارند. (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟22

"در ............ مواد غذایی پس از عبور از محل حجیم انتهای مری که محل ذخیره و نرم شدن غذا است وارد بخشی می شود که

"............

ملخ - با کمک آنزیم های گوارشی، مواد غذایی را به ذرات ریزی تبدیل می کند. (1

پرنده - نسبت به بخش های قبل و بعد خود، حجم کمتری دارد. (2

پرنده - مواد ترشحی از کبد، سبب تسهیل گوارش شیمیایی مواد می شوند. (3

ملخ - با بخش های برجستۀ خود سبب گوارش مکانیکی بیشتر غذا می شود. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

کدام گزینه عبارت زیر را به  درستی تکمیل می کند؟23

"حرکات کرمی  شکل در لولۀ گوارش ............"

فقط در بخش  هایی دیده می شود که دارای بنداره در طول خود هستند. (1

برخالف حرکات قطعه  قطعه   کننده، نقشی در مخلوط  کردن مواد غذایی ندارد. (2

ممکن است در بخشی دیده شود که دارای یاختۀ ماهیچه  ای با ظاهر مخطط باشد. (3

با رسیدن به بندارۀ ابتدای معده موجب باز شدن آن و ورود تودۀ غذایی به درون معده می شود. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم
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در فردی سالم، در فرآیند تشکیل ادرار، هر مرحله که ............ به طور حتم ............24

با ورود مواد به درون بخشی از نفرون که در ناحیۀ قشری قرار دارد، همراه است - بدون مصرف مستقیم انرژی زیستی انجام (1

می گیرد.

با خروج پروتئین ها از نفرون همراه است - سبب افزایش تولید کربن دی اکسید  در یاخته های گردیزه خواهدشد. (2

می تواند به شکل فعال و غیرفعال انجام پذیرد - در بخشی از نفرون که یاخته های پودوسیت حضور دارند، مشاهده نمی شود. (3

مواد فقط بر اساس اندازۀ بین خون و گردیزه جابه جا می شوند - در بخشی از گردیزه با یاخته های مکعبی شکل، قابل مشاهده (4

است.

تستر علوم تجربی دهم

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟25

در انسان، به دنبال انجام یک ............ حجم ............ در شش  ها وجود ............"

الف) دم عادی - ذخیرۀ بازدمی - نخواهد داشت.

ب) دم عمیق - جاری - خواهد داشت.

ج) بازدم عادی - ذخیرۀ دمی - نخواهد داشت.

د) بازدم عمیق - باقی  مانده - خواهد داشت.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دهم

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر، نامناسب است؟26

"به طورمعمول، در ............ یافت می  شود."

بیشتر یاخته  های گیاهی، کریچۀ   درشت (2 دیسه  های سیب  زمینی، سبزینه (کلروفیل) (1

یاخته  های همراه، تعداد زیادی اندامک دوغشائی (4 شیرابۀ   بعضی گیاهان، آلکالوئید به فراوانی (3

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

به طورمعمول، جریان هوای تهویه  شده در داخل ............ دیده نمی  شود.27

حفرۀ دهانی قورباغه (2 کیسه  های هوادار عقبی کالغ (1

نایدیس ملخ (4 نایژک انتهایی انسان (3

تستر علوم تجربی دهم
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کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟28

"کودهای شیمیایی همانند کودهای ............ اما برخالف کودهای ............"

زیستی، ساده تر و کم هزینه تر هستند - آلی شامل برخی عناصر معدنی هستند. (1

زیستی، کمبود مواد معدنی را جبران می کنند - آلی موجب تخریب بافت های خاک می شوند. (2

آلی، نمی توانند مقدار نیتروژن خاک را تغ�ر دهند - زیستی موجب افزایش مرگ ومیر جانوران آبزی می شوند. (3

آلی، در صورت مصرف زیاد از حد نیز به گیاهان آسیب وارد نمی کنند - زیستی ، مواد معدنی را به سرعت به خاک می افزایند. (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام یک از شرایط زیر برای خروج قطرات آب از نوک برگ های گندم مناسب تر است؟29

کاهش میزان رطوبت هوا و افزایش مصرف انرژی در یاخته های الیۀ ریشه زا (1

افزایش شدت وزش باد و کاهش میزان جذب آب توسط تارهای کشنده در ریشه (2

اشباع بودن اتمسفر از بخارآب و باالرفتن فشار آب در آوندهای چوبی ریشه (3

تورژسانس سلول های نگهبان روزنه در برگ و افزایش ترشح پوستک توسط برگ ها (4

تستر علوم تجربی دهم

در برش طولی کلیۀ انسان ساختاری شبیه قیف مشاهده می شود. کدام گزینه از مشخصه های این ساختار است؟30

بخشی از آن جزء لپ کلیه محسوب می شود. (2 طول آن در کلیۀ سمت چپ بیشتر است. (1

ادرار تشکیل شده را از کلیه خارج می کند. (4 وسط آن با منفذ میزنای در ارتباط است. (3

تستر علوم تجربی دهم

در مورد روند تخلیۀ ادرار از دستگاه ادراری کدام  یک از گزینه های زیر نادرست است؟31

بندارۀ داخلی میزراه در قسمتی پا�ن تر از پروستات در مردان قرار گرفته است. (1

دریچه های پوششی در انتهای مسیر میزنای از بازگشت ادرار به سمت کلیه جلوگیری می کنند. (2

بندارۀ خارجی ادرار همانند بندارۀ داخلی آن به استخوان های بدن اتصال ندارد. (3

دیوارۀ مثانه دارای ماهیچه های صافی است که در روند تخلیۀ ادرار منقبض می شوند. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

فقط بعضی از ............32

سیانوباکتری  های هم  زیست با گیاه گونرا، دارای رنگیزه  های فتوسنتزی هستند. (1

یاخته  های زندۀ گیاهی دارای پکتین در ساختار دیوارۀ خود هستند. (2

یاخته  های معبر، فاقد نوار کاسپاری در ساختار دیواره  های خود هستند. (3

برگ  های گیاهان حشره  خوار، جهت گوارش جانوران کوچک تغ�ر کرده است. (4

تستر علوم تجربی دهم
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حتما، در بدن انسان همزمان با انقباض ماهیچۀ بین دنده ای ............33

داخلی، فشار هوای درون شش ها کاهش یافته و هوا از آن ها خارج می شود. (1

داخلی، حداکثر هوایی که شش ها می توانند در خود جای دهند از آن ها خارج می شود. (2

خارجی، دنده ها به سمت باال و جلو جابه جا و حجم ذخیرۀ دمی به شش ها وارد می شود. (3

خارجی، درون بزرگ   سیاهرگ زیرین فشاری مکشی ایجاد می شود که خون را به سمت باال می کشد. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

کدام گزینه دربارۀ نخستین رگ هایی که خوِن غنی از اکسیژن را از آئورت دریافت می کنند، صحیح است؟34

سخت شدن دیوارۀ آن ها می تواند فاصلۀ دو موج هم ناِم متوالی در نوارقلب را افزایش دهد. (1

به دنبال کاهش آهنگ تنفس، گیرنده های شیمیایی دیوارۀ آن ها می تواند تحریک شود. (2

درنهایت، خون درون خود را توسط سیاهرگ هایی به دهلیز راست قلب وارد می کنند. (3

ورودی آن ها باالتر از دریچۀ سینی و در ابتدای قوس آئورت قرار گرفته است. (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام گزینه به ترتیب دربارۀ "گوارش در پارامسی" و " گوارش در هیدر" درست است؟35

ذرات غذایی را به کمک آندوسیتوز از دهان وارد سلول می  کند - حفرۀ گوارشی تنها یک راه برای ورود و خروج موارد دارد. (1

کریچۀ غذایی و گوارشی می  توانند در سیتوپالسم حرکت کنند - هر سلول حفرۀ گوارشی با زوائدی به گوارش کمک می  کند. (2

حرکت زنش  های سلول موجب هدایت شدن غذا به سلول می  شود - همۀ سلول  های حفرۀ گوارشی می  توانند آنزیم ترشح (3

کنند.

مواد گوارش  نیافته از طریق منفذ دفعی، از سلول خارج می  شوند - ابتدا گوارش برون  سلولی و سپس گوارش درون  سلولی رخ (4

می  دهد.

تستر علوم تجربی دهم

در بدن یک انسان سالم، کدام گزینه دربارۀ دریچۀ قلبی که به استخوان جناغ سینه نزدیک  تر است، صحیح بیان شده است؟36

بالفاصله در باالی آن، دو ورودی سرخرگ  های اکلیلی مشاهده می  شود. (1

در یک دورۀ   قلبی طبیعی، حدود 0/5 ثانیه خون تیره را از خود عبور می  دهد. (2

از دو قطعۀ آویخته تشکیل شده که به آن طناب  های ارتجاعی متصل است. (3

به هنگام استراحت بطنی، از بازگشت خون به بطن راست جلوگیری می  کند. (4

تستر علوم تجربی دهم
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کدام عبارت در ارتباط تشکیل ادرار به نادرستی بیان شده است؟37

در شرایط کم آبی با اثر هورمون ضد ادراری میزان ساخت کانال های آب و اسمز آب به خون بیشتر می شود. (1

در نفرون، ترشح و بازجذب مواد تنها در اولین قسمت آن رخ نمی دهد. (2

در انتها وابران مویرگ گلومرول، فشار اسمزی کمتر از فشار تراوشی است. (3

ورود مولکول ها به نفرون تنها از طریق شکاف های تراوشی پودوسیت ها امکان پذیر است. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

در متن زیر چند غلط علمی وجود دارد؟38

"ورود هوا به کیسه  های حبابکی باعث افزایش حجم آن  ها می  شود اما این کیسه  ها در برابر انبساط با مشکلی روبه  رو هستند. الیۀ

نازکی از آب، سطحی را که در تماس با هوا است پوشانده است و بنابراین نیروی کشش سطحی آب در برابر باز شدن مقاومت

می  کند. ماده  ای به نام عامل سطح فعال (سورفاکتانت) که از بعضی از یاخته  های نوع دوم حبابک  ها ترشح می  شود با کاهش نیروی

کشش سطحی، باز شدن کیسه  ها را آسان می  کند. عامل سطح فعال در اواخر دوران جنینی ساخته می  شود، به همین علت در

بعضی از نوزادانی که زودهنگام به دنیا آمده  اند، عامل سطح   فعال ساخته نشده است و بنابراین این نوزادان به زحمت نفس

می  کشند."

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دهم

درصورتی  که مغز در ریشۀ یک گیاه نهاندانه وجود ............ باشد، می  توان گفت در آن، تولید ............ قطعًا حاصل فعالیت سرالد39

............ است.

نداشته - یاخته  های پارانشیمی همانند اسکلرانشیمی - نخستین (1

داشته - یاخته  های سازندۀ پریدرم برخالف نگهبان روزنه - پسین (2

نداشته - هر یاختۀ بافت پوششی برخالف آوند آبکش نخستین - پسین (3

داشته - هر یاختۀ آوندی همانند یاخته  های سازندۀ پوستک - نخستین (4

تستر علوم تجربی دهم

هر عامل مؤثر بر جریان توده ای آب در عناصر آوندی که ............ می شود، قطعًا ............ است.40

شیرۀ خام را در روز تنها چند متر به باال می فرستد - وابستۀ صرف انرژی در ریشه (1

در شرایطی سبب له شدن آوندهای چوبی - عامل هل دادن شیرۀ خام به سمت باال (2

در پی تبخیر آب از سطح گیاه ایجاد - فاقد نقش چندانی در صعود شیرۀ خام در آوند چوبی (3

سبب پیوستگی ستون آب در آوند چوبی - تنها پس از بازشدن روزنه های هوایی برگ فعال (4

تستر علوم تجربی دهم
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کدام عبارت، در ارتباط با رشد قطری ساقۀ همۀ نهاندانگان، به درستی بیان شده است؟41

با انجام میتوز توسط هر نوع سرالد ساقه، تولید تنها دو نوع یاختۀ مرده قابل انتظار است . (1

با تکمیل چرخۀ یاخته ای توسط یاخته های دارای هستۀ درشت مرکزی، امکان رشد قطری فراهم می شود . (2

جوانه ها و کالهِک انگشتانه مانند، در حفاظت از یاخته های سرالدی مؤثر در رشد قطری ساقه نقش موثری دارند. (3

به دنبال فعالیت یاخته های سرالدِی قرار گرفته در سامانۀ بافت زمینه ای، نوع سامانۀ بافت پوششی ساقه تغ�ر می کند. (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام گزینه درست است؟42

"در جانوری که معده   مکان اصلی جذب مواد غذایی است، هر ............"

نایدیس، عبور یک    طرفۀ جریان هوا را فراهم می  کند. (1

مادۀ دفع  شده از مخرج، نوعی مادۀ غذایی گوارش  نیافته است. (2

یاخته  ، اکسیژن موردنیاز خود را از همولنف دریافت می  کند. (3

رگ مرتبط با قلب، وظیفۀ خروج همولنف از قلب را بر عهده دارد. (4

تستر علوم تجربی دهم

نقش اصلی در تولید لختۀ خون در خون ریزی های شدید برعهدۀ ............43

پروتئین هایی است که در حالت طبیعی، محلول در خوناب  هستند. (1

یاخته های خونی است که ترکیبات فعال در میان یاختۀ خود دارند. (2

نوعی ویتامین است که در روده، همراه با چربی  جذب لنف می شود. (3

ساختارهایی است که قابلیت تغ�ر در مساحت غشاء خود را دارند. (4

تستر علوم تجربی دهم

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟44

"هر عامل مؤثر بر جریان توده ای آب در آوندهای چوبی که ............ می شود قطعًا ............"

الف) باعث هل دادن شیرۀخام به سمت باال - منجر به خروج قطرات آب از حاشیۀ برگ  ها می  شود.

ب) موجب کاهش قطر تنۀ درخت در شرایطی - اصلی  ترین عامل صعود شیرۀ خام در گیاه است.

ج) به دنبال خروج بخار آب از روزنه  های هوایی ایجاد - وابسته به فعالیت یاخته  های درون  پوست ریشه است.

د) سبب پیوستگی ستون آب در آوندها - به دنبال افزایش رطوبت محیط و گرم شدن آن، کاهش پیدا می  کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دهم
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در لولۀ گوارش ............ بالفاصله ............ از اندامی که ............45

کبوتر - بعد - به پاهای جانور نزدیک  تر است، مکان اصلی جذب مواد غذایی قرار گرفته است. (1

ملخ - قبل - گوارش برون  یاخته  ای در آن کامل می  شود، اندام دندانه  دار لولۀ گوارش دیده می  شود. (2

اسب - بعد - در آن گوارش میکروبی انجام می  شود، عمل گوارش توسط آنزیم  های جانور صورت می  گیرد. (3

کرم خاکی - قبل - در تعداد دفعات تغذیۀ کمتر جانور مؤثر است، نخستین برجستگی لولۀ گوارش مشاهده می  شود. (4

تستر علوم تجربی دهم

باتوجه به ساختار و عملکرد بافت گرهی در قلب انسان می  توان  گفت ............46

در قلۀ موج P در نوار قلب، فعالیت گرۀ پیشاهنگ آغاز می  شود. (1

جهت انتشار پیام تحریک در دهلیزها در خالف جهت انقباض آن  ها است. (2

بافت پیوندی عایق از انتقال پیام توسط یاخته  های بافت گرهی قلب جلوگیری می  کند. (3

اگر پیام دیرتر از حالت معمول به گرۀ دوم برسد، فاصلۀ P تا Q در نوار قلب افزایش می  یابد. (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل نمیکند؟47

"در یک پسر 15ساله، اندام تولیدکنندۀ صفرا با ............ میزان ............ را افزایش می دهد."

تخریب یاخته های خونِی آسیب دیده و مرده - بیلی روبین خون (1

تولید یاخته های خونِی مؤثر در انتقال گازهای تنفسی - خون بهر (2

دریافت آهن حاصل از تخریب گویچه های قرمز - آهن ذخیره  شده (3

افزایش مصرف کربن  دی اکسید - فراوان ترین مادۀ دفعی آلی در ادرار (4

تستر علوم تجربی دهم

در بدن یک انسان سالم گروهی از یاخته  ها به تولید و ترشح بی  کربنات می  پردازند و آن را وارد لولۀ گوارش می  کنند. کدام مورد48

مشخصۀ مشترک همۀ این سلول  ها است؟

عالوه بر این یون می  توانند به ترشح آنزیم  های گوارش  دهندۀ مواد غذایی بپردازند. (1

در بافتی قرار دارند که روی شبکه  ای از رشته  های گلیکوپروتئینی مستقر شده است. (2

با ترشحات خود می  توانند اثرات کیموس اسیدی در ابتدای رودۀ باریک را خنثی کنند. (3

از نوعی غدۀ برون  ریز وارد مجرا می  شوند که می  تواند در شرایطی به ترشح هورمون بپردازد. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم
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حجم تنفسی که ............49

در ابتدای بازدم عمیق از دستگاه تنفس خارج می  شود، نسبت به حجم انتهایی آن، غلظت اکسیژن بیشتری دارد. (1

تفاوت ظرفیت تام و طبیعی شش  ها به شمار می  رود، در تماس مستقیم با ترشحات مخاطی دستگاه تنفس قرار دارد. (2

طی انجام یک بازدم عمیق پس از یک دم معمولی از مجاری تنفسی هادی خارج می  شود، حدود 1800 سی  سی است. (3

تبادل گازها را در فاصلۀ بین دو تنفس امکان  پذیر می  کند، در اسپیرومتری به صورت مستقیم قابل اندازه گیری است. (4

تستر علوم تجربی دهم

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل ن  میکند؟50

"جانداری که ............ تراژن محسوب ............"

الف) ژن های افراد گونه ای دیگر را دارد، درصورت عدم ظاهرشدن اثر ژن های منتقل شده - نمی شود.

ب) ژن های جدید را از افراد درون بوم سازگان خود دریافت کند، می تواند - شود.

ج) فقط محصول ژن سازندۀ یک پروتئین را از گونه ای دیگر دریافت کند - می شود.

د) ژن های جدید از افراد هم گونه را دریافت می کند - نمی شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دهم

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟51

"به طور معمول یاختۀ خونی سفید با ............ نمیتواند ............ داشته باشد."

دانه های تیره در میان یاخته - دو هستۀ روی هم افتاده (1

اندازه ای تقریبًا برابر با گویچه  های قرمز - هستۀ بیضی شکل (2

منشأ میلوئیدی و میان یاختۀ بدون دانه - هستۀ دمبلی شکل (3

بیش از یک قسمت در هسته - دانه های ریز و درشت در میان یاخته (4

تستر علوم تجربی دهم

باتوجه به ساختار دستگاه تنفس انسان و در نگاه از روبه  رو، نمی توان گفت ............52

تعداد لوب  های شش راست از لوب  های شش چپ بیشتر است. (1

استخوان ترقوه نسبت به جفت  دنده  های اول، باالتر قرار گرفته است. (2

ماهیچه  های بین  دنده  ای خارجی نسبت به داخلی از جناغ دورتر هستند. (3

به هنگام دم، نیمۀ راست دیافراگم از نیمۀ چپ آن پا�ن  تر قرار می  گیرد. (4

تستر علوم تجربی دهم
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کدام گزینه در ارتباط با شکل زیر نادرست مطرح شده است؟53

با ورود مدفوع به بخش D، سرانجام دفع به صورت ارادی انجام می  شود. (1

مواد غذایی جذب  شده در بخش D قبل از ورود به قلب ابتدا از کبد عبور می کنند. (2

یاخته  های بخش F چندهسته  ای بوده و تحت کنترل دستگاه عصبی پیکری قرار دارند. (3

یاخته های بخش A همانند یاخته های بخش B فاقد پرز بوده و مادۀ مخاطی ترشح می کنند. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

شکل زیر طرحی برای نشان دادن ............ است.54

نقش فشار ریشه  ای در صعود شیرۀ   خام در آوند چوبی (1

تأثیر حذف پیراپوست در جابه  جایی شیرۀ پرورده (2

محل آوند آبکش و جهت جریان شیرۀ پرورده (3

اختالل در حرکت شیرۀ خام با آسیب به تنۀ درخت (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

به طورمعمول، در انسان با شروع ............ ابتدا ............ و سپس ............ می شود.55

انقباض بطنی - صدای اول قلب شنیده شده - دریچه های سینی باز (1

انقباض دهلیزی - دریچۀ میترال باز - فشار خون در آئورت افزوده (2

استراحت عمومی قلب - دریچۀ سه لختی باز - صدای دوم قلب ایجاد (3

استراحت عمومی - موج T در منحنی نوار قلب ایجاد - ورود خون به بطن ها آغاز (4

تستر علوم تجربی دهم

در رابطه با نوعی گیاه که دارای سرالد پسین است، کدام گزینه صحیح است؟56

در برش عرضی ساقۀ آن، دسته های آوندی به صورت نامنظم قرار گرفته و تراکم آن ها در محیط بیشتر است. (1

در استوانۀ آوندی آن، مقدار بافت های تولید شده توسط سرالد پسین در دو طرف، با یکدیگر برابر نیست. (2

دارای انشعابات فراوانی در ریشۀ خود است که توسط انواع دیگری از سرالدهای آن، ایجاد می شود. (3

در ساختار ریشۀ آن، دسته های آوندی در خارج از اندودرم به صورت منظم کنار یکدیگر آرایش یافته اند. (4

تستر علوم تجربی دهم
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سوخت  های فسیلی ............ سوخت  های زیستی ............57

همانند - دارای منشأ زیستی بوده و از تجزیۀ پیکر جانداران به دست می  آید. (1

برخالف - موجب افزایش میزان  موجود در جو می  شوند. (2

همانند - ازجمله منابع تجدیدپذیر انرژی به شمار می  روند. (3

برخالف - به دنبال انتخاب مصنوعی گیاهانی که مقدار سلولز بیشتری دارند، تولید می  شود. (4

CO۲

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

............ سیانوباکتری  های هم  زیست با گیاه گونرا، ............58

همۀ   - توانایی تبدیل نیتروژن جو به نیتروژن قابل استفادۀ   گیاهان را دارند. (1

بیشتر - با هم  ایستایی، وضع درونی پیکر خود را در حد ثابتی نگه می  دارند. (2

بعضی - اطالعات تثبیت نوعی مادۀ معدنی را در مولکول  های دنای خود دارند. (3

همۀ   - محصوالت فتوسنتزی گونرا را از طریق ریشۀ آن دریافت می  کنند. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

کدام گزینه دربارۀ یاخته  های نشان داده شده در شکل زیر، صحیح است؟59

فشار وارده از پروتوپالست یاخته  ها به بخش پسین دیواره، زیاد است. (1

فشار اسمزی پروتوپالست یاخته  ها از محیط اطراف، بیشتر است. (2

این یاخته  ها نمی  توانند متعلق به سامانۀ بافت پوششی باشند. (3

به دنبال آبیاری فراوان، وضعیت ایجادشده رفع می  گردد. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

کدام عبارت فقط دربارۀ بعضی از یاخته  های گیاهی صادق است که از تمایز یاخته  های روپوستی ایجاد شده  اند؟60

دارای انواعی از پلی  ساکاریدهای رشته  ای و غیررشته  ای در ساختار دیوارۀ خود هستند. (1

به علت افزوده شدن نوعی لیپید به قسمت  های مختلف دیواره، نسبت به آب نفوذناپذیرند. (2

به دنبال تشکیل دوک تقسیم، باعث ترمیم بخش  های آسیب  دیدۀ گیاه می  شوند. (3

در ساختار دیوارۀ   آن  ها، اختالف در مقدار ترکیبات سازنده مشاهده می  شود. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

www.konkur.in

forum.konkur.in



16/53لرنیتو 1400

کدام مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی  کند؟61

"گیاه ............ فاقد ............ است و ............"

گل جالیز - توانایی فتوسنتز - به درون ریشۀ گیاهان نفوذ می کند. (1

گونرا - توانایی تثبیت نیتروژن - برگ  های بسیار بزرگی دارد. (2

سس - برگ - می  تواند مواد معدنی را به مواد آلی تبدیل کند. (3

یونجه - رشد پسین - هم  زیست باکتری های غیرفتوسنتزکننده است. (4

تستر علوم تجربی دهم

قسمتی از لولۀ گوارش انسان، در ابتدا و انتهای خود دارای ماهیچه  های حلقوی جهت جلوگیری از بازگشت محتویات لوله به بخش62

قبلی است. چند مورد در ساختار دیوارۀ این قسمت، قابل مشاهده است؟

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

تستر علوم تجربی دهم

در ساختار گروهی از الیه  های دیوارۀ لولۀ گوارش انسان، شبکه  ای از یاخته  های عصبی وجود دارد. این الیه نمی  تواند ...........63

داشته باشد.

با یاخته  هایی با آرایش مورب، تماس (2 در ساختار پرز رودۀ باریک، حضور (1

یاخته  هایی با چندین هسته در نزدیکی غشا (4 ضخامت غیریکنواخت در اندام مربوطه (3

تستر علوم تجربی دهم

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟64

"هر جانوری که در دستگاه گردش مواد خود ............ می  تواند ............"

الف) فاقد شبکۀ مویرگی است - مایعی به نام همولنف را به حفرات بدن پمپ می  کند.

ب) قلب لوله  ای  شکل دارد - قلب  های کمکی خود را در مجاورت مری تشکیل می  دهد.

ج) خون تیره را از قلب عبور می  دهد - خون را به کمک سرخرگ به اندام تنفسی وارد و از آن خارج می  کند.

د) قلبی با تنها یک بطن دارد - خون اکسیژن  دار را به صورت یک باره به مویرگ  های همۀ اندام  ها می  فرستد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دهم
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چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می  کند؟65

"هر رگی که ............ به  طور حتم نسبت به یک سیاهرگ هم  قطر ............"

الف) موجب پیوسته شدن جریان خون می  شود - سلول  های پوششی بیشتری دارد.

ب) خون تیره را از قلب خارج می  کند - الیۀ پیوندی و ماهیچه  ای ضخیم  تری دارد.

ج) بیشتر در بخش  های سطحی بدن دیده می  شود - فشارخون بیشتری دارد.

د) موجب ایجاد نبض می  شود - اکسیژن بیشتری را در گویچه  های قرمز خود دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دهم

چند مورد از موارد زیر در مورد گلومرول نادرست است؟66

الف) تنها نیروی مؤثر در خروج مواد از گلومرول نیروی فشار خون است.

ب) سرخرگ آوران به  وضوح از سرخرگ وابران بزرگ  تر است.

ج) مواد موجود در گلومرول از طریق شکاف  های تراوشی به محیط نفرون وارد می شوند.

د) دیوارۀ خارجی کپسول بومن به  صورت مستقیم در تراوش مواد به نفرون نقش دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

کدام مورد، عبارت زیر را به نادرستی کامل می  کند؟67

"به دنبال کاهش وزن بیش  ازحد و سریع، افزایش ............ دور از انتظار نیست."

مایع بین  یاخته  ای و احتمال بروز خیز (ادم) (1

نسبت حجم یاخته  های خونی به حجم خوناب (2

فشار واردشده بر سرخرگ آئورت، طی سیستول بطنی (3

مادۀ دفعی نیتروژن  دار حاصل از کراتین  فسفات در خون (4

تستر علوم تجربی دهم

در مورد نفرون های موجود در کلیه کدام  یک از گزینه های زیر صحیح است؟68

مقدار زیادی از بازجذب آب در قسمت انتهای نفرون یعنی لوله های جمع کننده رخ می دهد. (1

محلی از نفرون که اولین بار مواد موجود در خون را دریافت می کند با کمک بازجذب مقداری از مواد مغذی را به خون (2

بر می گرداند.

نازک ترین قسمت نفرون نسبت به بقیۀ قسمت های آن مرکزی تر است. (3

بافت پوششی موجود در نفرون در قسمت های مختلف یکسان و از نوع مکعبی ساده است. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم
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چند مورد از موارد زیر در ارتباط با قسمت دوم خون به درستی بیان شده است؟69

- یاخته های حاصل از نوعی یاختۀ بنیادی همگی بدون دانه هستند.

- دانه های کوچک و ترکیبات فعال را تنها در یاخته های حاصل از ردۀ میلوئیدی می بینیم.

- هستۀ بزرگ را تنها در یاخته های حاصل یکی از انواع یاخته های بنیادی می بینیم.

- همۀ انواع آن ها از تقسیم یاخته ای دیگر شکل گرفته اند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

کدام عبارت دربارۀ هر پروتئین موجود در غشاء یاختۀ مخاط پرز روده که در جذب گلوکز مؤثر است و ATP مصرف نمی  کند،70

به درستی بیان شده است؟

غلظت گلوکز میان  یاخته را افزایش می  دهد. (1

در ساختار ریزپرزهای غشا قرار گرفته است. (2

در مجاورت آنزیم   غشائی مؤثر در گوارش است. (3

نوعی ماده را در جهت شیب غلظت جابه  جا می  کند. (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟71

"فقط بعضی از ............ می  کنند."

گیاهان، شکل مولکولی نیتروژن را به مقدار اندک جذب (1

اجزای گیاخاک، موادی اسیدی با بارهای منفی تولید (2

کودها نیتروژن، پتاسیم و فسفر محدود خاک  ها را فراهم (3

گیاهان با فتوسنتز، بخشی از مواد موردنیاز خود را تولید (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟72

"تمامی یاخته های سازندۀ بافت ............ واجد ............ هستند."

پوششی - شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی متصل به غشاء   پالسمایی (1

پیوندی - مادۀ زمینه ای شفاف و سفیدرنگ، با قابلیت پشتیبانی از بافت پوششی (2

ماهیچه ای - یک یا چند مرکز کنترل  کنندۀ فعالیت های زیستی یاخته (3

عصبی - رشته های سیتوپالسمی هدایت  کنندۀ پیام عصبی (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم
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کدام گزینه، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟73

"در دیوارۀ نای انسان همانند معده، ............ الیه از خارج به داخل، دارای ............ است."

اولین - بافتی با مادۀ زمینه ای شفاف و بی  رنگ (1

چهارمین - سلول  های پوششی با شکل  های یکسان (2

دومین - یاخته  های ماهیچه ای تک  هسته ای (3

سومین - رگ  های خونی فراوان و یاخته  های عصبی (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟74

در فرآیند تشکیل ادرار در انسان، هر مرحله که با خروج مواد از داخل نفرون همراه است، ............ هر مرحله که با ورود مواد به

داخل نفرون ها همراه است، ............

همانند - در بخش دارای یاخته های ریزپرزدار قابل انجام است. (1

برخالف - فقط مواد مفید را بین خون و نفرون جابه جا می کند. (2

همانند - در اغلب موارد به صورت فعال و با مصرف ATP انجام می گیرد. (3

برخالف - سبب تغ�ر در ترکیب مایع تراوش شده به گردیزه (نفرون) می شود. (4

تستر علوم تجربی دهم

در بخشی از لولۀ گوارش که الیۀ ماهیچۀ ............ با ............ در تماس است به  طور حتم ............75

طولی - الیۀ زیرمخاط - انجام حرکات کرمی امکان پذیر است. (1

طولی - شبکه  ای از یاخته ای عصبی - فعالیت آنزیم های موجود در صفرا مشاهده می شود. (2

مورب - پردۀ صفاق - یاخته های کناری با ترشح HCl به تجزیۀ پروتئین ها در این محل کمک می کنند. (3

مورب - الیۀ زیرمخاط - بیش از یک نوع یاخته، وظیفۀ ترشح مادۀ مخاطی را بر عهده دارد. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

در رودۀ باریک انسان، چند مورد می  تواند از طریق فرآیند نشان داده شده در شکل زیر انجام شود؟76

الف) ترشح مادۀ مخاطی به شیرۀ روده

ب) خروج کیلومیکرون   از یاختۀ   پوششی مخاط

ج) ترشح آنزیم آغازکنندۀ تجزیۀ پروتئین  ها

د) ورود عامل داخلی معده به یاختۀ   پوششی مخاط

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

تستر علوم تجربی دهم
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کدام گزینه دربارۀ نهاندانگان درست است؟77

یاخته  هایی با چوب  پنبه در ساختار دیوارۀ خود، فقط در پیراپوست ساقۀ   درخت یافت می  شوند. (1

فیبرها یاخته  هایی دراز با دیوارۀ پسین چوبی    شده هستند که در خارج آوندهای آبکش قابل مشاهده هستند. (2

متورم   شدن دانۀ   به در آب، در اثر جذب آب فراوان توسط رشته  های سلولزی دیوارۀ یاخته  های آن است. (3

قرار دادن برگ کلم بنفش در آب جوشیده  شده، سبب خروج ترکیبات رنگی از کروموپالست  های آن می  شود. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

در بدن یک فرد سالم و بالغ، در حالت طبیعی در خوناب موجود در ............ یافت ............78

سیاهرِگ ورودی به کبد، انیدرازکربنیک برخالف کیلومیکرون و فولیک اسید - نمی شود. (1

سیاهرِگ خروجی از ماهیچه، کرآتین همانند گلوبولین و برخالف آنزیم پروترومبیناز - می شود. (2

سرخرِگ ورودی به کلیه ها، آمونیاک همانند لیپوپروتئین ُپرچگال و برخالف آمینواسید - می شود. (3

سیاهرِگ خروجی از معده، یون بی کربنات همانند پپسینوژن و برخالف فیبرینوژن - نمی شود. (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام گزینه دربارۀ یاخته  های نگهبان روزنه به درستی بیان شده است؟79

آرایش شعاعی رشته  های سلولزی دیوارۀ آن، باعث انبساط بیشتر دیوارۀ پشتی به هنگام تورژسانس می  شود. (1

خمیدگی این یاخته  ها هنگام جذب آب و باز شدن منفذ روزنه، نتیجۀ گسترش عرضی دیوارۀ آن  ها است. (2

به هنگام کاهش کربن   دی  اکسید، بر میزان فشار اسمزی یاخته  های روپوستی مجاور نگهبان افزوده می  شود. (3

به دنبال اختالل در عملکرد اندامک میتوکندری این یاخته  ها، امکان تبادل گازها در گیاه متوقف می  شود. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

کدام عبارت دربارۀ بنداره  ای از لولۀ گوارش که به کمک آندوسکوپی (درون  بینی) قابل بررسی است و در مسیر بلع مواد غذایی قرار80

ندارد، صحیح است؟

اختالل در انقباض آن، سبب برگشت اسید معده (ریفالکس) می  شود. (1

در ابتدای بخشی قرار گرفته است که ترشحات لوزالمعده به آن می  ریزد. (2

همواره به هنگام عبور مواد به سمت جلو، انقباض خود را از دست می  دهد. (3

در بخش عقبی و جلویی خود، در نزدیکی یاخته  های درون  ریز قرار دارد. (4

تستر علوم تجربی دهم
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به طورمعمول در بدن انسان، ........... می  شود.81

بیلی  روبین از خون به یاخته  های کبدی، وارد (1

انعکاس دفع با ورود مدفوع به رودۀ   کور، راه  اندازی (2

افزایش لیپوپروتئین پرچگال، منجر به تنگی رگ  ها (3

یون  های معدنی همگی در رودۀ باریک، جذب خون (4

تستر علوم تجربی دهم

بیشتر حجم شش انسان را ساختاری تشکیل می  دهد که ............ است.82

مانند نای دارای مادۀ مخاطی و مژک (1

برخالف نایژه فاقد غضروف و توانایی مبادلۀ گازهای تنفسی (2

مانند نایژک  ها فاقد غضروف و مادۀ مخاطی (3

برخالف نای دارای عامل سطح   فعال و توانایی تغ�ر حجم (4

تستر علوم تجربی دهم

كدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟83

"هوايى كه ............ مى تواند ............ خارج شود."

امكان تبادل گازها را در فاصله بين دو تنفس ممكن مى كند - با انقباض شديد عضالت شكم از شش ها (1

حجمى نزديک به هواى باقی مانده دارد - شامل هوايى باشد كه در طى بازدم عادى از دستگاه تنفسى (2

در محاسبه حجم تنفسى در دقيقه كاربرد دارد - به دنبال افزايش فشار مايع جنب از دستگاه تنفسى (3

در تماس با مايع سورفاكتانت قرار نمى گيرد - اولين هوايى باشد كه با انقباض ديافراگم از مجارى (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام عبارت درست است؟84

یکی از روش های ایجاد میوه های بیشتر و درشت تر، چیدن تعدادی از گل ها یا میوه های جوان است. (1

به منظور مشاهدۀ روپوست تره در زیر میکروسکوپ نوری، باید روی نمونه یک قطره روغن ریخته شود. (2

در مرحلۀ دوم مدل مونش، شیرۀ پرورده در آوند آبکش به صورت توده ای به سوی محل مصرف حرکت می کنند. (3

شته و سس هر دو نوعی انگل هستند که با فرستادن اندام مکندۀ خود به داخل ساقه، از شیرۀ پرورده استفاده می کنند. (4

تستر علوم تجربی دهم
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جانوری که به  منظور دفع مواد زائد خود ............ می  کند، می  تواند ............85

از شبکۀ مویرگی نفریدی استفاده - خون سیاهرگی را از طریق دریچه  ای به قلب وارد نماید. (1

مولکول نیتروژن  دار را به لوله  های متصل به روده وارد - همولنف پر اکسیژن را وارد سینوس  ها کند. (2

آب را با زنش مژک  های سلول   شعله    ای جابه  جا - مواد را در حفرۀ عمومی به یاخته  های خود برساند. (3

مواد را از سلوم وارد غدد شاخکی خود - بین رگ  های پشتی و شکمی خود شبکۀ مویرگی تشکیل دهد. (4

تستر علوم تجربی دهم

غلظت ............ موجود در خون ............ در ............ است.86

اکسیژن - مخروط سرخرگی - کوسه، باال (1

بیلی  روبین - سیاهرگ خروجی از طحال - انسان، پا�ن (2

نمک - سرخرگ پشتی - ماهی قرمز، باال (3

مواد دفعی نیتروژن  دار - اطراف نفریدی - نرم  تنان، پا�ن (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام گزینه، عبارت زیر را دربارۀ جذب نیتروژن در گیاهان به درستی کامل می  کند؟87

"به طورمعمول، ............ امکان  پذیر نیست."

تثبیت نیتروژن جو در خاک، بدون عملکرد زیستی باکتری  ها (1

جابه  جایی نیتروژن به شکل یون نیترات، در لوله  های پیوستۀ دستجات آوندی (2

انتقال ژن  های مؤثر در تثبیت نیتروژن از باکتری  ها به گیاهان (3

تثبیت دو نوع مادۀ معدنی مختلف، توسط نوعی باکتری تثبیت  کنندۀ نیتروژن (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

کدام مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی  کند؟88

"در ساختار تنفسی ماهی  ها، ............ آبششی ............"

تیغه - آب را در خالف جهت خون از درون خود عبور می  دهد. (1

خار - در مقابل رشتۀ آبششی قرار داشته و مواد غذایی را حفظ می  کند. (2

رشته - موجب حرکت آب می  شود و دارای سرخرگ  هایی با خون تیره و روشن است. (3

کمان - در دو طرف سر جانور قرار گرفته و به رشته  ها و خارهای آبششی متصل است. (4

تستر علوم تجربی دهم
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در لولۀ گوارش ............ بالفاصله ............ از اندامی که ............ می  شود.89

گوسفند - بعد - حجیم  ترین بخش معده به شمار می  رود، جذب مواد مغذی به محیط داخلی، آغاز (1

ملخ - قبل - گوارش برون  یاخته  ای در آن کامل می  شود، اندام دندانه  دار لولۀ گوارش، مشاهده (2

هیدر - بعد - یاخته  های دیوارۀ آن، در گوارش برون  یاخته  ای نقش دارد، گوارش درون  یاخته  ای انجام (3

اسب - قبل - در آن آنزیم آبکافت  کنندۀ سلولز یافت می  شود، عمل گوارش میکروبی انجام (4

تستر علوم تجربی دهم

............ در مرحلۀ ............ بیشتر اتفاق می  افتد.90

خون رسانی به دستگاه گوارش - خاموشی نسبی (1

فعالیت اعصاب سمپاتیک - فعالیت شدید (2

فعالیت برخی یاخته  ها در پل مغزی - فعالیت شدید (3

فعالیت بخش برون  ریز لوزالمعده - خاموشی نسبی (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

کدام گزینۀ زیر متن را به طور نامناسب کامل می  کند؟91

"در کیسۀ گوارشی هیدر، هر یاخته  ای که ............"

با ترشح آنزیم  های گوارشی، گوارش برون  یاخته  ای را انجام می  دهد، روی ساختار غشاء   پایه قرار دارد. (1

با تاژک خود در مخلوط شدن مواد غذایی و آنزیم  ها تأثیرگذار است، فاصلۀ بین  یاخته  ای اندکی با یاخته  های مجاور دارد. (2

مواد غذایی را از طریق ذره  خواری به میان  یاختۀ خود وارد می  کند، از طریق کافنده  تن  ها گوارش درون  یاخته  ای را انجام (3

می  دهد.

سطح حفرۀ گوارشی را می  پوشاند، می  تواند از طریق برون  رانی و با صرف انرژی آنزیم  های هیدرولیزکننده را به محیط حفره (4

وارد کند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

کدام  یک از گزینه ها، جملۀ زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟92

"اختالل در میزان ............ باعث می شود تا ............ در روند ساخت گلبول های قرمز رخ دهد."

آهن - کاهش ساخت هموگلوبین (1

اسید فولیک - اختالل فرآیند های وابسته به ویتامین  (2

اریتروپویتین - کاهش سرعت (3

مصرف غذا های جانوری - کاهش فعالیت (4

B۱۲

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

www.konkur.in

forum.konkur.in



24/53لرنیتو 1400

کدام گزینه در ارتباط با همۀ جانداران صحیح است؟93

اطالعات الزم جهت رشدونمو را در مولکول های دنای خود ذخیره می کنند. (1

از طریق فرآیند تولیدمثل، زاده هایی کامًال مشابه خود را به وجود می آورند. (2

با کنار هم قرارگیری یاخته های خود به سطوحی از سازمان یابی و نظم می رسند. (3

با وجود تغ�رات محیط، وضع درونی پیکر خود را در محدودۀ ثابتی حفظ می کنند. (4

تستر علوم تجربی دهم

چند مورد از اتفاقات زیر، نسبت به انقباض ماهیچۀ صاف دیوارۀ مثانه، به ترتیب زودتر و دیرتر رخ می دهد؟94

* شل شدن بندارۀ خارجی میزراه

* تحریک گیرنده های کششی دیوارۀ مثانه

* انقباض ماهیچۀ صاف دیوارۀ میزنای

* انقباض ماهیچۀ صاف دیوارۀ میزراه

* ارسال پیام عصبی حرکتی به ماهیچۀ صاف مثانه

* ارسال پیام عصبی حسی به بندارۀ خارجی میزراه

3-3 (2 4-2 (1

2-3 (4 2-4 (3

تستر علوم تجربی دهم

برگ بعضی گیاهان، بخش  های غیرسبز دارد. کاهش نور در این گیاهان، منجر به ............ می  شود.95

افزایش مساحت بخش  های غیرسبز (2 کاهش مصرف ATP در یاخته  های تراکئید (1

کاهش مقدار کاروتینوئیدها در سبزدیسه (4 افزایش یاخته  های پارانشیمی فتوسنتزکننده (3

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

در دستگاه گردش خون یک انسان بالغ، رگ هایی که ............ نمی توانند ............96

بیشتر در قسمت های عمقی اندام ها قرار دارند - در ابتدای خود دریچه داشته باشند. (1

بیشتر حجم خون را در خود جای داده اند - در اندام  ها شبکۀ مویرگی ایجاد نمایند. (2

الیۀ میانی آن  ها ضخامت زیادی دارد - میزان خون ورودی به مویرگ ها را تنظیم کنند. (3

در برش عرضی کمتر گرد دیده می  شوند - با تغ�ر قطر خود موجب ایجاد نبض شوند. (4

تستر علوم تجربی دهم
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کدام گزینه نادرست است؟97

"در بدن یک انسان سالم، به طورمعمول بین ............ و ............ رابطۀ ............ برقرار است."

میزان فاصلۀ جناغ تا ستون مهره - میزان گنبدی بودن ماهیچۀ دیافراگم - عکس (1

میزان فشار منفی مایع جنب - میزان اتساع حبابک  های کیسه  های حبابکی - مستقیم (2

میزان فشار هوای درون شش  ها - میزان مصرف ATP توسط ماهیچه    های شکمی - عکس (3

میزان ترشح سورفاکتانت - میزان تولید  توسط ماهیچۀ   بین دنده  ای خارجی - مستقیم (4CO۲

تستر علوم تجربی دهم

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟98

"به طورمعمول، در طی یک چرخۀ قلبی هرگاه ............ فشارخون ............ مشاهده شود، ............"

بیشترین - بطن چپ - خون تجمع یافته در دهلیز راست وارد بطن راست می شود. (1

کمترین - بطن  چپ - فشار خون در دهلیز چپ به حداقل مقدار خود رسیده است. (2

کمترین - آئورت - یاخته های ماهیچه ای میوکارد دهلیزها در حال انقباض هستند. (3

بیشترین - آئورت - بخشی از موج T در منحنی الکتروقلب نگاره به ثبت رسیده است. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

حین رسم بخش ............ در نمودار اسپیروگرام زیر، ماهیچۀ ............ بوده است.99

A - بین  دنده  ای خارجی مانند گردنی در حال استراحت (1

B - دیافراگم مانند بین  دنده  ای داخلی در حال انقباض (2

C - شکمی برخالف بین  دنده  ای خارجی در حال انقباض (3

D - گردنی برخالف بین  دنده  ای داخلی در حال استراحت (4

تستر علوم تجربی دهم

در بدن انسان همۀ رگ هایی که خون حاوی کربن  دی اکسید را در خود جای می دهند، چه مشخصه ای دارند؟100

دیوارۀ آن ها از سه الیۀ اصلی تشکیل شده است. (1

دریچه هایی دارند که جهت حرکت خون را یک  طرفه می کنند. (2

تبادل مواد بین خون و یاخته های بدن در این رگ ها انجام می شود. (3

سطح بیرونی یاخته های پوششی آن ها توسط غشاء پایه احاطه می شود. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم
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صدای ............ در قلب یک انسان سالم و بالغ و در حال استراحت ............101

پووم - گنگ بوده و حین رسم موج S ایجاد می  شود. (1

تاک - حدود 0/5 ثانیه تا ایجاد صدای پووم بعدی فاصله دارد. (2

پووم - مربوط به دریچه  هایی است که از سایرین سریع  تر بسته می  شوند. (3

تاک - به دنبال بسته شدن دریچه  هایی با سه قطعۀ آویخته ایجاد می  شود. (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟102

"............ نوعی گاز تنفسی در بدن انسان که در حبابک  ها با خون مبادله می  شود و در هوای ............ غالب است، با ............

همراه است."

افزایش - دمی - تحریک گیرنده  های شیمیایی موجود در نزدیکی قوس آئورت (1

افزایش - بازدمی - افزایش آهنگ تنفس، به دنبال تحریک گیرنده  های مغزی (2

کاهش - دمی - جمع شدن یون  های پتاسیم در سلول  های پوششی پرز روده (3

کاهش - بازدمی - افزایش مصرف آهن و فولیک  اسید در مغز قرمز استخوان (4

تستر علوم تجربی دهم

در قارچ   ریشه  ای (میکوریزا) ............ و این هم  زیستی، به  خصوص جهت فراهم شدن نوعی مادۀ معدنی برای گیاه است که103

............

پیکر قارچ  ها نسبت به ریشۀ گیاه، با سطح بیشتری از خاک در تماس است - توسط ریزوبیوم، تثبیت می  شود. (1

غالف قارچی درون ریشه، در تبادل مواد با آن شرکت می  کند - کمبود آن، رشد گیاهان را محدود می  کند. (2

هم  زیستی میان ریشۀ   گیاهان با نوعی قارچ مشاهده می  شود - نمی  تواند مستقیم از جو، جذب گیاه شود. (3

مواد آلی موردنیاز قارچ، از ریشۀ گیاه تأمین می  شود - مقدار آن در خاک فراوان است. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

در انسان، نیاز بافت به اکسیژن و مواد مغذی اساِس میزان جریان خون در مویرگ های آن است. در تنظیم اصلی این جریان خون،104

همواره ............ دخیل است.

فعالیت یاخته های دوکی  شکل و تک هسته ای (1

اتصال نوعی انتقال دهندۀ عصبی به گیرندۀ  خود (2

تغ�ر در میزان مقاومت نوعی سرخرگ کوچک (3

وضعیت استراحت یا انقباض نوعی حلقۀ ماهیچه ای (4

تستر علوم تجربی دهم
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چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟105

"کاهش شدید نوعی پروتئین محلول در خوناب، می تواند منجر به ............ شود."

الف- تغ�ر در میزان ترشح یون هیدروژن در نفرون           ب- حضور گلوکز در ادراِر موجود در لگنچۀ کلیه 

ج- افزایش فعالیت نوعی یاختۀ درون ریز در کلیه ها            د- کاهش نوعی مادۀ ذخیره شده در اندام کبد

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دهم

باتوجه به آزمایش خون یک انسان سالم، نوعی سلول خونی که در هر میکرولیتر خون حدود ............ عدد از آن دیده می  شود،106

ممکن است ............

پنج میلیون - در کبد به تولید نوعی مادۀ دفعی بپردازد. (1

هفت هزار - از قطعه  قطعه   شدن میان  یاختۀ سلول بزرگ  تری حاصل شود. (2

پنج میلیون - قبل از ورود به خون، هسته و تمام اندامک  های خود را از دست بدهد. (3

هفت هزار - پس از انجام عمل گریزانه، در باالترین بخش لولۀ آزمایش قرار بگیرد. (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام موارد به ترتیب در مورد "گوارش در ملخ" و "گوارش در گاو" درست است؟107

گوارش مکانیکی و شیمیایی در دهان آغاز می  شود - گوارش میکروبی زودتر از گوارش آنزیمی انجام می  شود. (1

فضای درونی روده در همۀ بخش ها قطر یکسانی ندارد - شیردان به جذب گلوکزهای حاصل از گوارش می  پردازد. (2

گوارش شیمیایی در کیسه  های معده به اتمام می  رسد - غذای نیمه جویده شده دو مرتبه از درون مری عبور می  کند. (3

روده به جذب مونومرهای حاصل از گوارش می  پردازد - نزدیک  ترین بخش معده به دم، دارای میکروب  های سلوالزساز است. (4

تستر علوم تجربی دهم

در مورد ساختار کلیه کدام  یک از گزینه های زیر نادرست است؟108

یک لپ کلیه تمام قسمت های درونی کلیه را شامل می شود. (1

ستون های کلیه  قسمت های قشری  هستند که در بین هرم های کلیه قرار می گیرند. (2

ادرار ساخته  شده در قسمت های قشری و مرکزی کلیه درنهایت به لگنچه تخلیه می شود. (3

کپسول کلیه بافت پیوندی محافظی  است که از ساختار های درونی کلیه محافظت می کند. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

www.konkur.in

forum.konkur.in



28لرنیتو 1400 /53

در کدام  یک از گزینه های زیر، موارد مطرح  شده نقش مشابهی در احتمال ایجاد خیز (ادم) دارند؟109

سکتۀ قلبی - مصرف کم مایعات (1

تخریب دریچه  های النه  کبوتری - کاهش هورمون ضدادراری (2

کاهش ترشح سکرتین از یاخته  های رودۀ باریک - کاهش فعالیت دستگاه عصبی پیکری (3

افزایش ترشح هورمون رنین - مصرف زیاد نمک (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

در ارتباط با کم  ضخامت  ترین بخش ساقۀ اصلی (تنه) یک درخت گردوی هفت  ساله، کدام مورد صحیح است؟110

در جابه  جایی شیرۀ پرورده از محل منبع به مصرف، نقش دارد. (1

دیوارۀ   عرضی در یاخته  های تشکیل  دهندۀ   آن، از بین رفته است. (2

در ایجاد یاخته  هایی با پروتوپالست فعال، فاقد نقش اصلی است. (3

دارای یاخته  هایی با سیتوپالسم و فضای بین  یاخته  ای اندک است. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

در ............، هر ............111

ماهی - کمان آبششی، دارای یک سرخرگ ورودی و یک سیاهرگ خروجی است. (1

نوزاد مونارک - منفذ تنفسی در حفظ فشار اسمزی محیط داخلی بدن مؤثر است. (2

هیدر - یاخته می  تواند گازهای تنفسی را با آب شیرین پیرامون خود مبادله کند. (3

ستارۀ دریایی - آبشش، مستقیمًا با آب محیط پیرامون جانور در تماس است. (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر صحیح است؟112

"در برخی از ............"

خزندگان، غدد نمکی در نزدیک چشم یا زبان وجود دارد. (1

تک یاخته ای ها، تنظیم اسمزی با کمک انتشار انجام می شود. (2

کروکدیل ها، جدایی بطن های قلب به صورت کامل مشاهده می شود. (3

بندپایان، قلب همولنف را به درون حفره هایی (سینوس ها) پمپ می کند. (4

تستر علوم تجربی دهم
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کدام گزینه ، عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟113

"در هر گردیزه (نفرون)، ............ طی مرحله ای از فرآیند تشکیل ادرار که ............، صورت می گیرد."

جابه جایی یون های بی کربنات و هیدروژن در یک جهت - ورود مواد زائد نیتروژن دار به نفرون ها با صرف انرژی رخ می دهد. (1

تبادل گلوکز و اسیدهای آمینه بین خون و نفرون از شکاف های باریک - مواد صرفًا بر اساس اندازه به داخل فضای نفرون وارد (2

می شوند.

تأمین نیروی الزم برای جابه جایی مواد از طریق فشارخون - مویرگ هایی با غشاء   پایۀ ضخیم تر از سایر مویرگ های بدن (3

فعالیت می کنند.

بازگشت مواد مفید به خون - راکیزه (میتوکندری)های یاخته های مکعبی لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک بیشترین مقدار  را (4

تولید می کنند.

CO  ۲

تستر علوم تجربی دهم

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می  کنند؟114

"هرگاه ماهیچۀ ............ در حالت ............ است، می  توان گفت ............"

میان  بند - استراحت - امکان ارتعاش تارهای صوتی در حنجره وجود ندارد. (1

ناحیۀ گردن - استراحت - حجم شش  ها به دلیل پیروی از حرکات قفسه سینه، در حال کاهش است. (2

ناحیۀ شکم - انقباض - فاصلۀ جناغ و ستون مهره  ها در حال کاهش است. (3

بین  دنده  ای خارجی - انقباض - ml 3500از هوای دمی به تبادل گازهای تنفسی با خون می  پردازد. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

کدام عبارت در مورد همۀ گیاهان زنده و طبیعی درست است؟115

با استفاده از گاز کربن   دی  اکسید موجود در جو، مواد آلی تولید می  کنند. (1

گروهی از مواد را بدون عبور دادن از غشا بین سلول  های خود جابه  جا می  کنند. (2

گوارش هر نوع پلی  ساکارید ذخیره  ای را به صورت درون  سلولی انجام می  دهند. (3

به کمک مسیر آپوپالستی و سیمپالستی، مواد را در عرض ریشۀ خود حرکت می  دهند. (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام عبارت درست بیان شده است؟116

در نگاری گاو همانند رودۀ باریک اسب، گوارش سلولز انجام می شود. (1

در هزارالی گاو برخالف معدۀ اسب، مواد غذایی نیمه جویده آبگیری می شوند. (2

در شیردان گاو برخالف رودۀ کور اسب، مواد حاصل از گوارش سلولز جذب می شود. (3

در سیرابی گاو همانند رودۀ بزرگ اسب، باکتری های تجزیه کنندۀ سلولز یافت می شوند. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم
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کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟117

"به دنبال ترشح ............ در بدن انسان ............ می  یابد."

رنین - میزان تراوش در گلومرول، افزایش (1

آلدوسترون - فشار اسمزی ادرار، کاهش (2

هورمون ضدادراری - تحریک مرکز عصبی تشنگی، افزایش (3

کلیوی یون هیدروژن - pH خون، کاهش (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام عبارت در رابطه با همۀ   انواع گیاهان انگل صحیح است؟118

همۀ مواد غذایی موردنیاز خود را از گیاهان فتوسنتز دریافت می  کنند. (1

فاقد ریشه بوده و در اطراف ساقۀ گیاه سبز میزبان خود می  پیچند. (2

دارای انواعی از برگ  های تغ�ریافته جهت گوارش جانوران کوچک هستند. (3

با ایجاد اندام   مکنده، به درون دستگاه آوندی گیاه میزبان نفوذ می  کنند. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

باتوجه به سطوح سازمان  یابی حیات می  توان گفت، هر سطحی که در آن ............ از ............ سطح باالتر است.119

تنها، افراد یک گونه باهم در تعامل هستند - اندام، سه (1

جمعیت  های مختلفی در کنار هم قرار می  گیرند - بافت، چهار (2

همۀ زیست  بوم  های کرۀ زمین باهم تعامل دارند - دستگاه، چهار (3

برای اولین بار عوامل غیرزنده در کنار جانداران قرار می  گیرند - جاندار، سه (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام عبارت در ارتباط با هر یاخته  ای درست است که جذب مواد غذایی از طریق آن  ها صورت می  گیرد؟120

دارای تعداد زیادی ریزپرز در سطح غشاء یاخته ای خود هستند. (1

همگی روی شبکه  ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی قرار دارند. (2

متعلق به نوعی بافت با فضای بین  یاخته ای اندک است. (3

قطعًا در محل پایان گوارش شیمیایی پروتئین ها در لولۀ گوارش یافت می شود. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم
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كدام گزينه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟121

"هر نوع حرکت ایجاد شده در دیوارۀ لولۀ گوارش انسان که ............"

با تشکیل حلقۀ انقباضی در طول آن همراه است، همواره منجر به جلو راندن مادۀ غذایی می شود. (1

در گوارش مكانيكى ذرات غذايى نقش دارد، محتویات درون لوله را به قطعات جدا از یکدیگر تقسیم می کند. (2

سبب ایجاد بخش  های منقبض  بین قطعه  های شل می شود، در مخلوط  شدن مواد غذايى با شیرۀ گوارشی نقش دارد. (3

با گشاد شدن بخشی از آن آغاز می شود، تنها در صورت برخورد با یک بندارۀ ماهیچه ای، نقش مخلوط كنندگى دارد. (4

تستر علوم تجربی دهم

در دستگاه گوارش یک انسان سالم ...........، به  طور کامل در سمت راست بدن قرار گرفته است.122

محل فعال شدن پروتئازهای پانکراسی (2 محل اتصال اندام کیسه  ای  شکل به اندام قبلی خود (1

اندام تولیدکنندۀ لسیتین (4 کولونی که به راست  روده ختم می  شود. (3

تستر علوم تجربی دهم

کنه ای (پارانشیمی)، قسمتی از دیواره توسط پروتوپالست یاخته های تازه تشکیل شده، ایجاد می شود.123 در یاخته های بافت نرم آ

دربارۀ این قسمت از دیواره، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

"بخشی از ساختار تشکیل دهندۀ آن، ............"

به صورت غیررشته ای مشاهده می شود. (1

با جذب آب فراوان، متورم و ژله ای می شود. (2

دارای ژن (ژن هایی) در دنای هستۀ یاخته است. (3

به دنبال تغ�ر مساحت غشا به دیواره اضافه شده است. (4

تستر علوم تجربی دهم

حجیم  ترین بخش لولۀ گوارش پرندۀ دانه  خوار، ........... است.124

از طریق مجرایی با رودۀ باریک، در ارتباط (2 بالفاصله پس از معدۀ جانور، قرار گرفته (1

دارای یاخته  های ترشح  کنندۀ آنزیم  های گوارشی (4 در کاهش تعداد دفعات تغذیه در جانور، مؤثر (3

تستر علوم تجربی دهم
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چند مورد نمی  تواند به طور صحیحی جملۀ زیر را تکمیل نماید؟125

"هر یاختۀ گیاهی که ............ است."

الف) دارای دیوارۀ پسین است، فاقد توانایی رشد

ب) مانع رشد اندام گیاهی نمی  شود، دارای قابلیت تقسیم

ج) دارای فتوسیستم است، متعلق به بافت زمینه  ای

د) در استحکام گیاه نقش دارد، دارای دیوارۀ پسین

4 (2 1 (1

3 (4 2 (3

تستر علوم تجربی دهم

در بدن یک فرد سالم و بالغ، دو اندام لوبیایی شکل وجود دارند که تقریبا هم اندازۀ مشت بستۀ فرد هستند. از میان این دو اندام،126

اندامی که نسبت به دیگری ............ ، در سمتی از بدن قرار گرفته است که ........... نیز در همان سمت بدن مشاهده می شود.

سیاهرگ طویل تری دارد - لوب بزرگ تر اندام سازندۀ اوره (1

سرخرگ طویل تری دارد - طویل ترین بخش غیر افقِی رودۀ فاقد پرز (2

توسط دنده های بیشتری محافظت می شود - سر پهن تِر اندام سازندۀ انسولین (3

فاصله بیشتری از کیسۀ ذخیره کنندۀ ادرار دارد - شِش دارای اندازۀ کوچک تر (4

تستر علوم تجربی دهم

در کلیۀ یک فرد سالم رگی که به شبکۀ مویرگی گلومرول وارد خون می شود برخالف رگ خارج شده از شبکۀ دوم مویرگی، چه127

مشخصه ای دارد؟

شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی در زیر یاخته های الیۀ داخلی این رگ ها قابل مشاهده است. (1

ضخامت الیۀ ماهیچه ای- پیوندی در این رگ باعث ایجاد مقطع عرضی گرد در آن شده است. (2

خارجی ترین الیۀ این رگ ها توسط بافت واجد رشته های کالژن و کشسان ایجاد شده است. (3

دیوارۀ نازک این رگ باعث شده است حفرۀ داخلی آن گسترده تر به نظر برسد. (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نامناسب کامل می کند؟128

"تودۀ غذایی بلعیده شده، با خروج از ........... بالفاصله در سمتی از بدن قرار می گیرد که ........... نیز در آن سمت قرار دارد."

رودۀ باریک - کیسۀ صفرا (2 مری - طحال (1

کولون افقی - بندارۀ پیلور (4 معده - آپانديس (3

تستر علوم تجربی دهم
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در برش عرضی ............ گیاه نشان داده شده در شکل زیر، ............129

ریشۀ - آوندهای چوب و آبکش به صورت یک    در  میان قرار گرفته و به شکل ستاره دیده می  شوند. (1

ساقۀ - استوانۀ مرکزی حجم زیادی را اشغال کرده و تعداد دسته  های آوندی کم است. (2

ریشۀ - در مرکز آن، یاخته  هایی با فاصلۀ   اندک بین تیغۀ میانی تا غشا مشاهده می  شود. (3

ساقۀ - دسته  های آوندی در محیط به صورت منظم در کنار یکدیگر آرایش یافته  اند. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

در ساقۀ چوبی  شدۀ نوعی درخت به دنبال کندن پوست، بافتی که در برابر آسیب های محیطی قرار می گیرد ............130

دارای یاخته هایی است که گروهی از ژن های مؤثر در فتوسنتز را دارد. (1

از به دنبال هم قرارگرفتن یاخته های دوکی شکِل دراز تشکیل شده است. (2

یاخته های آن متعلق به رایج ترین بافت سامانۀ زمینه ای است. (3

دیوارۀ عرضی یاخته های اصلی سازندۀ آن، صفحۀ آبکشی دارد. (4

تستر علوم تجربی دهم

امروزه در محدودۀ علم زیست  شناسی این امکان وجود ندارد که ............131

اصالح ژنی غالتی مثل ذرت و برنج به تولید محصول بیشتر و بهتر بیانجامد. (1

با نسل جدید داروها، از خطر مرگ ناشی از بیماری  های فشار خون و قند کاست. (2

هویت انسان  ها را از طریق دنای موجود در همۀ گویچه  های خونی آن  ها به آسانی شناسایی کنند. (3

باتوجه به اطالعات موجود در ژنوم، بیماری  های ارثی هر فرد را تشخیص داد. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

در انسان، نوعی ماده در انتقال پنی سیلین در خون نقش دارد. کمبود این ماده نمیتواند ............132

از ایجاد خیز یا ادم، ممانعت به عمل آورد. (1

در نتیجۀ ابتال به بیماری سلیاک ایجاد شود. (2

به دنبال آسیب به دیوارۀ  کالفک رخ دهد. (3

منجر به افزایش ترشح نوعی هورمون از هیپوفیز شود. (4

تستر علوم تجربی دهم
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گازی که ............ به اتم آهن در گروه هم ............ و اتصال آن ............ است.133

هموگلوبین در انتقال بیش از 70 درصد آن مستقیمًا نقش دارد - متصل می  شود - برگشت  پذیر (1

77 درصد آن به  وسیلۀ خوناب منتقل می  شود - متصل نمی  شود - برگشت  ناپذیر (2

می  تواند موجب مسمومیت کشنده شود - متصل می  شود - برگشت  ناپذیر (3

آنزیم کربنیک  انیدراز در انتقال بخش عمدۀ آن نقش دارد - متصل می  شود - برگشت  پذیر (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

در بدن فرد سالم، به دنبال آسیب جزئی در دیوارۀ گلومرول، کدام مورد زودتر اتفاق می  افتد؟134

چسبیدن گرده  ها (پالکت  ها) به یکدیگر (2 انقباض ماهیچه  های صاف دیوارۀ   رگ (1

آزاد شدن یکی از ترکیبات فعال گرده  ها به خوناب (4 تجمع گرده  ها به دور یکدیگر در محل آسیب (3

تستر علوم تجربی دهم

کدام عبارت، ویژگی انتهایی  ترین یاخته    های نوک ریشۀ لوبیا را به درستی بیان می  کند؟135

به دنبال ریزش مداوم، جای خود را به یاخته  های جوان  تر می  دهند. (1

سطح خارجی دیوارۀ آن  ها، توسط پوستک پوشیده شده است. (2

به شکل تارهای کشنده، آب و مواد محلول را جذب می  کنند. (3

دارای هستۀ     درشت مرکزی بوده و دائمًا تقسیم می  شوند. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

در ارتباط با دستگاه گردش خون در جانوران کدام  یک از گزینه های زیر نادرست است؟136

در کرم خاکی برخالف ماهی در سطح شکمی حرکت خون از سمت جلو بدن به سمت عقب است. (1

منافذ قلبی در ملخ مانند دریچه های دهلیزی- بطنی انسان حین انقباض بطن بسته می شوند. (2

در ملخ همانند ماهی مغز از اولین اندام هایی است که خون روشن را دریافت می کند. (3

در ماهی سرخرگ پشتی برخالف سرخرگ شکمی با سیاهرگ های پیکر جانور تشکیل مویرگ می دهد. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم
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کدام عبارت در رابطه با شکل زیر صحیح است؟137

حرکات نشان داده شده به هنگام استفراغ، نقش مؤثری در خروج مواد دارد. (1

به صورت یک حلقۀ انقباضی، غذا را در طول لولۀ گوارش جابه  جا می  کند. (2

در صورت آسیب به بخش خودمختار دستگاه عصبی، این حرکات متوقف نمی  شود. (3

نقش مخلوط  کنندگی این حرکات به هنگام برخورد با بندارۀ بستۀ پیلور، بیشتر است. (4

تستر علوم تجربی دهم

چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟138

"یکی از عوارِض ............ می تواند ............ باشد."

الف- کاهش وزن سریع و شدید - متورم شدن بخش هایی از بدن

ب- ابتال به بیماری نقرس - افزایش احتمال تشکیل سنگ در مثانه

ج- ابتال به دیابت - کاهش نسبت حجم یاخته های خونی به حجم خون

د- سخت شدن دیوارۀ سرخرگ کلیه - افزایش ترشح نوعی آنزیم از کلیه  به خون

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دهم

کدام  یک از ویژگی  های زیر در یاخته  های رایج  ترین بافت سامانۀ زمینه  ای در نهاندانگان، می  تواند مشاهده شود؟139

الف) توانایی تجزیۀ غشاء هسته                        ب) مقدار اندک چوب در دیواره

ج) مورداستفاده در تولید طناب                        د) ذخیرۀ مواد مغذی

ب و د (2 الف و د (1

الف و ب (4 ب و ج (3

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

در فرآیند ............ برخالف ............ سلول های مکعبی ............140

تراوش - ترشح - گلومرول نقش دارند. (1

ترشح - تراوش - لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک، انرژی صرف می کنند. (2

بازجذب - ترواش - مواد مغذی را به نفرون وارد می کنند. (3

ترشح - بازجذب - بدون صرف انرژی مواد زائد به محیط نفرون وارد می کنند. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم
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باتوجه به  مدل جریان فشاری حرکت شیرۀ پرورده در آوندهای آبکش می توان گفت در مرحلۀ ............ رخ می دهد.141

دوم برخالف چهارم، جابه جایی آب بین آوندهای چوب و آبکش (1

چهارم مانند اول، مصرف مولکول های ATP در یاخته های بافت آبکش (2

سوم برخالف دوم، خروج محلولی از مواد آلی مختلف از محل منبع (3

اول مانند سوم، عبور مواد مختلف از جمله ساکارز از منفذ صفحات آبکشی (4

تستر علوم تجربی دهم

چند مورد در ارتباط با بزاق و غدد ترشح  کنندۀ آن به نادرستی بیان شده است؟142

الف) بزرگ  ترین غدۀ بزاقی، ترشحات خود را از طریق مجاری متعددی به درون حفرۀ دهانی وارد می کند.

ب) ترشح بزاق در دهان به دنبال فعالیت تنها سه نوع غدۀ بزاقی صورت می گیرد.

ج) ترکیباتی که از مجاری غدۀ زیرآرواره  ای به دهان وارد می شود، ترکیبی از آب، یون ها و انواعی از آنزیم ها است.

د) ترشح مادۀ مخاطی توسط غدۀ بزاقی موجب حفاظت از دیوارۀ لولۀ گوارش در برابر خراشیدگی می شود.

2 مورد (2 1 مورد (1

4 مورد (4 3 مورد (3

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

کدام گزینه صحیح است؟143

"به دنبال ............ دور از انتظار ............"

رسوب ترکیبات صفرا در اندام سازندۀ آن، تشکیل سنگ های صفراوی - نیست. (1

افزایش چربی در رژیم غذایی، افزایش احتمال تشکیل سنگ صفرا - است. (2

افزایش ترشح سکرتین از دوازدهه، افزایش ترشح بی کربنات کیسۀ صفرا - نیست. (3

کاهش ترشح صفرا به دوازدهه، افزایش دفع چربی های مواد غذایی - نیست. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

در متن زیر که در رابطه با باز و بسته شدن یاخته های نگهبان روزنه نوشته شده است، چند غلط علمی وجود دارد؟144

"باز و بسته شدن روزنه تنها به دلیل تغ�ر فشار تورژسانس آن ها است. جذب آب به دنبال انباشت مواد محلول در یاخته های نگهبان

روزنه انجام می شود. عوامل محیطی و عوامل درونی گیاه باز و بسته شدن روزنه ها را تنظیم می کنند. مثًال نور با تحریک انباشت

ساکارز و یون های Cl و  در یاختۀ نگهبان، پتانسیل آب یاخته های مجاور را کاهش داده و موجب ورود آب به یاخته های نگهبان

روزنه می شود. درنتیجه، یاخته ها دچار تورژسانس شده و به علت ساختار ویژۀ آن ها، روزنه باز می شود. بسته شدن روزنه ها هم، به

علت خروج آب از یاخته های نگهبان روزنه انجام می شود."

K+

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تستر علوم تجربی دهم
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کدام  یک از گزینه  های زیر در رابطه با گردش خون در دستگاه گوارش انسان، صادق است؟145

سیاهرگ باب، تمام ویتامین های جذبشده از لولۀ گوارش را وارد کبد می کند. (1

سیاهرگ خارج  شده از معده نسبت به سیاهرگ رودۀ باریک، مقدار کیلومیکرون کمتری دارد. (2

هر اندامی که خون تیرۀ خود را به سیاهرگ باب می فرستد جزء اندام  های گوارشی پوشیده  شده توسط صفاق است. (3

نوعی ویتامین که در رودۀ باریک جذب مویرگ های خونی می شود، توانایی مصرف در محل تولید گویچه  های سفید را دارد. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

چند مورد دربارۀ جانوری که در آن، خون ضمن یک  بار گردش در بدن، یک  بار از قلب عبور می کند، برای تکمیل عبارت زیر مناسب146

است؟

"این جانور نمی تواند ............ داشته باشد."

الف- در قلب خود، بیش از دو حفره                             ب- فشار اسمزی بسیار باال در روده

ج- در دستگاه ادراری خود، مثانه                                 د- بیش از یک نوع ساختار تنفسی ویژه

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دهم

کدام گزینه در رابطه با نهاندانگان، عبارت زیر را به درستی کامل می  کند؟147

"به دنبال ............"

باربرداری آبکشی، مولکول  های آب با اسمز به درون آوندهای چوبی وارد می  شوند. (1

مکش حاصل از تعریق در یک روز گرم، از قطر تنۀ درخت، اندکی کاسته می  شود. (2

افزایش رطوبت محیط، فعالیت پمپ  های غشائی یاخته  های نگهبان، کاهش می  یابد. (3

باربرداری چوبی، آب و یون  ها درون آوند چوبی تجمع یافته و فشار ریشه  ای ایجاد می  شود. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

در یک فرد سالم و بالغ، همزمان با ثبت موج R در نوار قلب، ............148

فشار داخل حفرات قلبی که در یک چرخۀ قلبی، مدت  زمان بیشتری را در حال استراحت هستند، شروع به افزایش می  کند. (1

دریچه  های قلبی که در ایجاد صدای واضح  تر قلب نقش دارند، بدون تأثیر یاخته  های ماهیچه  ای باز می  شوند. (2

حجم خون داخل حفرات قلبی که بیشترین ضخامت میوکارد را در دیوارۀ خود دارند، شروع به کاهش می  کند. (3

تولید کربن   دی  اکسید توسط یاخته  های ماهیچه  ای منشعب موجود در دیوارۀ بطن  ها تغ�ری نمی  کند. (4

تستر علوم تجربی دهم
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در ریشۀ گیاهان دولپۀ چندساله، ............ سلول های ............149

خارجی ترین - پوست، در تولید و ترشح نوعی مادۀ محافظ در برابر سرما نقش دارند. (1

داخلی ترین - استوانۀ آوندی، به منظور ورود برخی مواد به سیتوپالسم، انرژی مصرف می کنند. (2

خارجی ترین - استوانۀ آوندی، می توانند نقش مؤثری در خروج قطرات آب از حاشیۀ برگ  داشته باشند. (3

داخلی ترین - پوست، در محل دیوارۀ مشترک با هر سلول مجاور خود دارای نوعی مادۀ آب گریز است. (4

تستر علوم تجربی دهم

بررسی دقیق دورۀ قلبی یک انسان سالم نشان دهندۀ این واقعیت است که مدت  زمان ............ از مجموع زمان ............ بیشتر150

است.

فاصلۀ بین صدای اول تا صدای دوم قلب - سیستول دهلیز و دیاستول بطن (1

استراحت دهلیزها - سیستول بطن ها و استراحت عمومی (2

فاصلۀ بین صدای دوم تا صدای اول بعدی - سیستول دهلیز و استراحت عمومی (3

استراحت بطن ها - سیستول بطن ها و سیستول دهلیزها (4

تستر علوم تجربی دهم

چند مورد دربارۀ انتقال مواد در عرض ریشه، صحیح است؟151

الف) آب و بعضی از مواد محلول در آن، می  تواند از فضای پالسمودسم به یاخته  های مجاور منتقل شود.

ب) یاختۀ معبر، نوعی یاختۀ درون  پوستی ویژه است که فاقد نوار کاسپاری در اطراف خود است.

ج) طی بارگیری چوبی، یون  های معدنی به دنبال مصرف ATP وارد پروتوپالست آوندهای چوبی می  شوند.

د) آب و مواد محلول در آن فقط می  توانند از طریق مسیر سیمپالستی در استوانۀ آوندی به پیش بروند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

در کدام گزینه، غلط علمی بیشتری وجود دارد؟152

هر حرکت کرمی که در لولۀ گوارش انسان دیده می  شود، مواد غذایی را از دهان به سوی مخرج، به جلو می  راند. (1

گوارش چربی  ها در دوازدهۀ انسان، بیشتر در اثر فعالیت آنزیم لیپاز ترشح  شده از یاخته  های مخاط روده   انجام می  شود. (2

به دنبال افزایش نوعی هورمون در خون، میزان آمینواسید حاصل از فعالیت پروتئاز پپسینوژن در کیموس افزایش می  یابد. (3

در گاو، بخشی از معده که در تماس با غذای نیمه   جویده  شده قرار نمی  گیرد، به  طور حتم در گوارش آنزیمی مواد نقش دارد. (4

تستر علوم تجربی دهم
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کدام  یک از یاخته  های زیر، معموًال در تماس با سلول  های روپوستی ساقه است؟153

(2 (1

(4 (3

تستر علوم تجربی دهم

باتوجه به سطوح سازمان  یابی حیات می  توان گفت، هر سطحی که در آن ............ از ............ سطح باالتر است.154

تنها، افراد یک گونه باهم در تعامل هستند - اندام، سه (1

جمعیت  های مختلفی در کنار هم قرار می  گیرند - بافت، چهار (2

همۀ زیست  بوم  های کرۀ زمین باهم تعامل دارند - دستگاه، چهار (3

برای اولین بار عوامل غیرزنده در کنار جانداران قرار می  گیرند - جاندار، سه (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

کدام ویژگی در رابطه با جانوری که دارای ساده  ترین گردش خون بسته است، به  درستی بیان نشده است؟155

برخالف ملخ، فاقد منفذ در ساختار قلب لوله  ای خود است. (1

خون عبوری از قلب  های جانور، غلظت  باالیی دارد. (2

در جلوی هر لولۀ متانفریدی خود، دارای قیف مژک  دار است. (3

در محل ورود سیاهرگ  ها به رگ پشتی، دریچه مشاهده نمی  شود. (4

CO۲

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

در شب های تابستان که خاک اطراف گیاه گرم است، جذب آب توسط ریشه ها به مقدار زیادی انجام می شود. اگر در این شرایط156

بتوانیم فعالیت پروتئین های هیدرولیزکنندۀ ATP را، در سلول های آندودرم ریشۀ گوجه فرنگی مهار کنیم ............

خروج آب از گیاه به حالت تعریق، هم چنان ادامه می یابد. (1

صعود شیرۀ خام در تراکئیدها تا حد زیادی با اختالل مواجه می شود. (2

پتانسیل آب در عناصر آوندی به شدت كاهش می یابد. (3

احتمال گسستگی ستون آب در آوندهای چوبی ساقه افزایش پیدا می کند. (4

تستر علوم تجربی دهم
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کدام مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی  کند؟157

"در صورت ............ فعالیت مغز قرمز در سر استخوان ران دچار اختالل شده و ............ موجب افزایش فعالیت آن می  شود."

استفاده از رژیم غذایی گیاه  خواری - زندگی در ارتفاعات (1

بروز اختالل در سلول  های کناری حفرات معده - کم  خونی شدید (2

ابتال به سلیاک - کاهش ترشح سورفاکتانت از سلول  های نوع دوم حبابک (3

کاهش میزان فولیک  اسید بدن - تحریک مداوم گیرنده  های موجود در قوس آئورت (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می  کند؟158

"فقط بعضی از ..........."

جانوران توانایی تولید آنزیم آبکافت    کنندۀ سلولز را ندارند. (1

بنداره  های لولۀ گوارش انسان، فقط به هنگام عبور مواد باز می  شوند. (2

ویتامین  ها در بزرگ  ترین اندام مرتبط با لولۀ گوارش انسان ذخیره می  شوند. (3

آمینواسیدها همانند گلوکز از غشاء یاخته  های پرز رودۀ انسان عبور می  کنند. (4

تستر علوم تجربی دهم

در حالت طبیعی در یک انسان سالم، ............ در ستون های کلیوی رؤیت می شود.159

رشته های پامانند اطراف مویرگ  غیرمنفذدار (2 حرکت خون در دو جهت مخالف یکدیگر (1

جابه جایی ادرار به کمک حرکات کرمی (4 ساختارهای هرمی شکل با ظاهر مخطط (3

تستر علوم تجربی دهم

کدام گزینه ویژگی جانوری است که به کمک ماهیچه های دهان و حلق با حرکتی شبیه به قورت دادن، هوا را با فشار به شش ها160

می راند؟

مادۀ مخاطی لغزندۀ سطح پوست جانور کارایی تنفسی را در آن باال می برد. (1

در تمامی طول زندگی خود، خون آن ها ضمن یک بار گردش در بدن، دوبار از قلب عبور می کند. (2

کلیۀ این جانور محل ذخیرۀ آب و یون ها است و از نظر عملکردی مشابه کلیۀ ماهیان آب شیرین است. (3

شبکۀ مویرگی غیریکنواخت و وسیعی که در زیر پوست آن ها قرار دارد، تبادالت گازی را سهل و آسان می کند. (4

تستر علوم تجربی دهم
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کدام مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی  کند؟161

"در قلب یک انسان سالم ............ است."

تعداد رگ  های روشن متصل به حفره  ها از رگ  های تیره، بیشتر (1

دریچۀ سینی ششی نسبت به دریچۀ سه  لختی، باالتر (2

جهت حرکت خون در قوس سرخرگ آئورت، از چپ به راست (3

ضخامت میوکارد بطن راست از میوکارد بطن چپ، کمتر (4

تستر علوم تجربی دهم

هر آنزیمی که بیشتر گوارش چربی  ها را انجام می دهد ............162

از غده ای در زیر معده و موازی با آن و به صورت غیرفعال ترشح می شود. (1

در محلی فعالیت می کند که جایگاه آغاز گوارش شیمیایی پروتئین ها است. (2

به دنبال مصرف مولکول آب، پیوند بین اجزای سازندۀ فراوان ترین لیپیدهای رژیم غذایی را از بین می برد. (3

فعالیت خود را بیشتر در محلی انجام می دهد که ترشح گاسترین از آن صورت می گیرد. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟163

"............ می تواند در ............ نقش داشته باشد."

الف) خشک شدن دریاچۀ ارومیه - کاهش خدمات بوم سازگان

ب) تولید سوخت از روغن   دانه  های گیاهی - تخریب محیط  زیست

ج) مهندسی ژنتیک - ایجاد ویژگی  های جدید در جانداران تک  سلولی

د) احاطه بر اخالق زیستی - عدم افشای اطالعات پزشکی بیماران به افراد دیگر

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دهم

افزایش ............ در ایجاد تعریق در گیاه گوجه  فرنگی، اثر سوء ندارد.164

مدت  زمان باز بودن روزنه  های آبی برگ  ها (1

مصرف ATP توسط انواعی از یاخته  های پارانشیمی (2

مساحت برگ و تعداد روزنه  های هوایی آن (3

انباشت نوعی قند در پروتوپالست یاخته  های نگهبان روزنه (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم
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در فرآیند جذب نیتروژن گیاهان از خاک، ریزاندامگان هایی که .................. می کنند، .................165

شکل مولکولِی نیتروژن موجود در جو را مصرف - تنها تولیدکننده های یون نیتروژن دار با بارمثبت در خاک هستند. (1

ترکیبات آلی را به یون های نیتروژن دار تبدیل - یون های نیتروژن دار با بارمنفی را در اختیار گیاه زنده قرار می دهند. (2

یون های نیتروژن دار با بارمنفی را تولید - برای تولید این یون ها، وابسته به حضور و فعالیت ریز اندامگآن های دیگر هستند. (3

به صورت آزاد در خاک یا همزیست با گیاهان زندگی - قطعا نیتروژن مورد نیاز خود را از جانداراِن همزیست دریافت می کنند. (4

تستر علوم تجربی دهم

در بخشی از دستگاه تنفس انسان که ............، ممکن نیست ............166

تصفیۀ هوا به کمک ترشحات مخاطی انجام می شود - شبکه ای وسیع از رگ های خونی با دیوارۀ نازک یافت شود. (1

هوا از گذرگاهی ماهیچه ای عبور می کند - مخاط مژک دار و بافت پوششی سنگفرشی چندالیه مشاهده شود. (2

حرکت مژک ها، مخاط را به سمت پا�ن می راند - ارتعاش پرده های صوتی در اثر حرکت هوا، صدا را ایجاد نماید. (3

بالفاصله بعد از قسمتی با یاخته  های شاخی قرار دارد - بیش از یک نوع سلول در ساختار خود دارای زائده  های مژکی باشد. (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام مورد، عبارت زیر را به درستی کامل می  کند؟167

"در مخلوط مواد موجود در ............، به طورمعمول ............ یافت نمی  شود."

حفرۀ گوارشی هیدر - آنزیم  های مؤثر در تکمیل فرآیند گوارش (1

کوچک  ترین بخش معدۀ گاو - میکروب تولیدکنندۀ سلوالز (2

حجیم  ترین بخش لولۀ گوارش پرندۀ دانه  خوار - سنگریزه (3

رودۀ ملخ - ترکیبی به جز مواد غذایی گوارش  نیافته (4

تستر علوم تجربی دهم

هر بخش از دستگاه تنفسی انسان که ............ به  طور حتم ............168

با هوای مرده در تماس است - در بخش  های هادی قرار دارد. (1

یاخته  های مژک  دار در آن یافت می  شود - توسط حلقه  های غضروفی محافظت می  گردد. (2

در ابتدای نای واقع   شده است - در تولید واژگان نقش ندارد. (3

هوای باقی  مانده در آن مشاهده می  شود - به کمک آنزیم لیزوزیم در از بین بردن میکروب  ها نقش دارد. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم
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بیشتر حجم شش  های انسان را ساختاری تشکیل می دهد که ............ است.169

مانند نای دارای مادۀ مخاطی و مژک (1

برخالف نایژه فاقد غضروف و توانایی مبادلۀ گازهای تنفسی (2

مانند نایژک  ها فاقد غضروف و مادۀ مخاطی (3

برخالف نای دارای عامل سطح  فعال و توانایی تغ�ر حجم (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟170

"بخشی از لولۀ گوارش ............ که بالفاصله پس از ............ قرار گرفته است، نقش مهمی در گوارش ............ مواد غذایی

"............

گوسفند برخالف ملخ - مری - مکانیکی - ندارد. (2 کرم خاکی مانند کبوتر - سنگدان - شیمیایی - دارد. (1

ملخ مانند کرم خاکی - چینه دان - شیمیایی - دارد. (4 گنجشک برخالف گاو - معده - مکانیکی - ندارد. (3

تستر علوم تجربی دهم

کدام  یک به درستی عبارت زیر را کامل نمی  کند؟171

"در یک فرد به دنبال ............ می  شود."

انقباض بیش ازحد ماهیچه  های صاف مجاری تنفسی، حجم هوای باقی  مانده کمتر (1

کاهش تعداد تنفس در دقیقه، نوعی گیرندۀ شیمیایی در سرخرگ آئورت تحریک (2

افزایش بیش ازحد مایع جنب، از فاصلۀ میان قله و قعر در نمودار اسپیروگرام کاسته (3

ایجاد سوراخ در سمت چپ قفسۀ سینه، هوای باقی  مانده از بخش مبادله  ای شش چپ خارج (4

تستر علوم تجربی دهم

سلول  هایی در دیوارۀ حبابک  ها که ............ می  توانند ............172

از سایر یاخته  ها بزرگ  تر هستند - به بیگانه  خواری میکروب  هایی بپردازند که از مخاط مژک  دار گریخته  اند. (1

شکلی مشابه یاخته  های دیوارۀ مویرگ دارند - در ایجاد سوراخ  هایی در دیوارۀ حبابک دخالت نمایند. (2

کشش سطحی مایع درون حبابک را کاهش می  دهند - با سلول  های مشابه خود در تماس مستقیم باشند. (3

نسبت به سایر سلول  ها تعداد کمتری دارند - به کمک غشاء پایۀ مشترک، به تبادل گازهای تنفسی بپردازند. (4

تستر علوم تجربی دهم
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چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟173

"در لولۀ گوارش انسان سالم، هر یاخته  ای که در جذب مواد نقش دارد، ........... قرار گرفته است."

الف) در اندام دارای چین  خوردگی             ب) در تعامل با مویرگ  های خونی

ج) در تماس مستقیم با غشاء پایه             د) با فاصلۀ اندکی از یاختۀ مجاور خود

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دهم

در طول مری، امکان ............ وجود ............174

ترشح آنزیم های گوارشی، برخالف مادۀ مخاطی - دارد. (1

مشاهدۀ حرکات کرمی شکل همانند حرکات قطعه  قطعه   شونده - دارد. (2

مشاهدۀ آنزیم های گوارشی برخالف بافت پوششی سنگفرشی چندالیه - ندارد. (3

فعالیت ماهیچۀ دوکی  شکل همانند ماهیچه  ای با ظاهر مخطط - دارد. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

کدام مورد، عبارت زیر را به درستی کامل می  کند؟175

"یاخته  های دیوارۀ ........... در ........... نقش دارند."

حفرۀ گوارشی هیدر - ترشح آنزیم   تکمیل  کنندۀ گوارش (1

معدۀ واقعی   گاو - تولید آنزیم تجزیه  کنندۀ سلوالز (2

رودۀ کرم کدو - جذب مواد مغذی به محیط داخلی (3

پیش    معدۀ   ملخ - ساخت آنزیم  های گوارش دهندۀ غذا (4

تستر علوم تجربی دهم

باتوجه به منحنی الکتروکاردیوگرام زیر، نمی توان گفت در نقطۀ ............176

A مانند نقطۀ D، دریچۀ سه  لختی خون را از خود عبور می دهد. (1

D برخالف نقطۀ B، دهلیزها در حال دریافت خون از سیاهرگ هستند. (2

C مانند نقطۀ A، برخی از سلول های منشعب در حال استراحت هستند. (3

B برخالف نقطۀ C، سلول های بطنی در حال خارج  کردن پیام از خود نیستند. (4

تستر علوم تجربی دهم
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به طورمعمول در یک دورۀ قلبی انسان سالم، ............ پس از ............ رخ می  دهد.177

باز شدن دریچه  های سینی - خارج شدن پیام از سلول  های میوکارد قلبی (1

تشکیل قلۀ موج P در نمودار الکتروکاردیوگرام - فعالیت گرۀ سینوسی-دهلیزی (2

شنیده شدن صدای گنگ از قلب - باز شدن دریچۀ دولختی در ابتدای انقباض دهلیز (3

رسیدن فشارخون بطن  ها به حداکثر مقدار خود - باز شدن دریچه  های دهلیزی- بطنی در قلب (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی  کند؟178

"به طورمعمول، به دنبال ........... احتمال اختالل در ساخت گویچه  های قرمز در مغز استخوان وجود دارد."

ابتال به بیماری سلیاک (2 برداشتن کیسۀ صفرا (1

آسیب یاخته  های کناری غدد معده (4 برداشتن قسمتی از رودۀ باریک (3

تستر علوم تجربی دهم

باتوجه به ساختار بافت پوششی در گیاهان دولپه می  توان   گفت روپوست ............ پیراپوست ............179

برخالف - در تمام اندام  های هوایی گیاه می  تواند مشاهده شود. (1

برخالف - ممکن نیست از چندین الیۀ سلولی تشکیل شده باشد. (2

مانند - می  تواند دارای سلول  های بافت زمینه  ای با دیوارۀ نازک باشد. (3

مانند - توسط گروهی از سرالدها ساخته می  شود که بعدًا عمل می  کنند. (4

تستر علوم تجربی دهم

در ساختار پوست یک درخت ده  ساله، ............ نسبت به ............ است.180

چوب سال دوم - چوب سال سوم، از کامبیوم آوندساز، دورتر (1

آبکش سال دوم - آبکش سال سوم، به چوب سال دوم، نزدیک  تر (2

آبکش سال دوم - آبکش سال سوم، به بافت چوب  پنبه، نزدیک  تر (3

چوب سال دوم - چوب سال سوم، از کامبیوم چوب پنبه  ساز، دورتر (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

نوعی مادۀ دفعی که از تغ�ر ............ در کبد انسان ایجاد می گردد، ............181

آمونیاک - فقط در رگ های حاوی خون تیره یافت می شود. (1

آمونیاک - در بخش های قشری و مرکزی کلیه قابل مشاهده است. (2

پروتئین حامل گازهای تنفسی - فقط در بدن افراد بالغ قابل مشاهده است. (3

پروتئین حامل گازهای تنفسی - همواره همراه با کلسترول از بدن دفع می گردد. (4

تستر علوم تجربی دهم
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در گیاه لوبیا، تشکیل چوب نخستین در مجاورت یاخته های پارانشیمی مغز، حاصل فعالیت نوعی سرالد است. کدام گزینه ویژگی182

این سرالد را به درستی بیان می کند؟

یاخته های آن توسط بخش انگشتانه مانندی پوشیده و از آسیب های محیطی محافظت می شود. (1

یاخته های سازندۀ این سرالد با تقسیمات خود، نقش چشم گیری در افزایش عرض اندام مربوطه دارند. (2

فعالیت یاخته های این نوع سرالد در میزان فتوسنتِز نهایی انجام شده توسط گیاه، مؤثر است. (3

در حدفاصل دو نوع بافت آوندی قرار گرفته و به سمت بیرون، یاخته های فاقد هسته تولید می کند. (4

تستر علوم تجربی دهم

در سیستم گردش خون دستگاه گوارش، نوعی رگ حاوی خون با غلظت پا�ن اکسیژن و باالی مواد مغذی است. این رگ خونی183

نمی  تواند ...........

خون اندام غیرمرتبط با لولۀ گوارش را دریافت و حمل نماید. (1

خون خود را به شبکۀ مویرگی وارد کند که به نوعی سیاهرگ ختم می  شود. (2

برخی از ترشحات یاخته  های پانکراس (لوزالمعده) را دریافت کند. (3

در جابه  جایی همۀ مواد واردشده به مایع میان  بافتی در روده، نقش داشته باشد. (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام مورد دربارۀ گوارش در پارامسی، صحیح است؟184

به دنبال حرکت مژک  ها، کریچۀ غذایی در ابتدای حفرۀ دهانی تشکیل می  شود. (1

تشکیل کریچۀ غذایی برخالف خروج مواد دفعی با مصرف ATP همراه است. (2

مساحت غشاء کریچۀ گوارشی تفاوت چندانی با کریچۀ دفعی ندارد. (3

مواد گوارش  نیافته از طریق منافذ دفعی از یاخته خارج می  شود. (4

تستر علوم تجربی دهم

در یک فرد بالغ، درصورت کمبود ویتامین های الزم برای ساخت گویچه های قرمز، چند مورد قابل انتظار است؟185

الف- کاهش گروهی از یاخته های خونی، به کاهش ایمنی بدن و دفاع در مقابل عوامل خارجی و بیماری زا منجر می شود.

ب- در گروهی از یاخته های دیواره بخشی از لولۀ گوارش که به راست روده ختم می شود، تولید نوعی ویتامین افزایش می یابد.

ج- در گروهی از یاخته های پوششِی مخاط در ساختار پرِز رودۀ باریک، مصرف مولکول آدنوزین تری  فسفات افزایش پیدا می کند.

د- در گروه ویژه ای از یاخته   های کلیه، تولید نوعی پیک  شیمیایی آغاز شده و جهت اثر بر یاخته های هدف، وارد خوناب می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دهم
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چند مورد در رابطه با جانور نشان داده شده در شکل زیر، صحیح است؟186

الف) یاخته  ها، اکسیژن موردنیاز خود را مستقیمًا از همولنف دریافت می  کنند.

ب) هر رگی که با قلب مرتبط است، وظیفۀ ورود همولنف به قلب را بر عهده دارد.

ج) امکان جریان یک  طرفۀ غذا بدون مخلوط شدن غذای گوارش  یافته و مواد دفعی را دارد.

د) در پی ورود اوریک  اسید به لوله  های مالپیگی آن، آب به درون این لوله  ها منتشر می  شود.

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

هر جانداری که ............187

پوست در تنفس آن دخالت دارد، باید شبکۀ مویرگی وسیعی در زیر آن داشته باشد. (1

از پمپ فشار منفی برای تنفس استفاده می  کند، بیشترین انرژی را بین مهره  داران مصرف می  کند. (2

گازهای تنفسی را بدون دخالت خون در بدن جابه  جا می  کند، دارای لوله  های تنفسی در نزدیکی یاخته  ها است. (3

جریان پیوسته  ای از هوای تازه در مجاورت سطح تنفسی برقرار می  کند، نیازمند وجود مایع برای تبادل گازها است. (4

تستر علوم تجربی دهم

در دستگاه تنفس یک فرد بالغ و سالم، وجه اشتراک حجم هوای ............ در این است که ............188

جاری با ذخیرۀ بازدمی - توانایی جابه جایی به کمک انقباض ماهیچه های بین  دنده  ای داخلی را ندارند. (1

جاری با ذخیرۀ دمی - زمانی وارد شش ها می شوند، ماهیچۀ دیافراگم در حال انقباض است. (2

ذخیرۀ دمی با مرده - تحت تأثیر میزان فعالیت های بدنی شدید فرد قرار ندارند. (3

مرده با باقیمانده - توانایی تبادل گازهای تنفسی خود را با خون دارا هستند. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم
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هر جانوری که در دستگاه دفع مواد خود ............189

شبکۀ مویرگی دارد، از سوزاندن مواد آلی، مواد زائد نیتروژن  دار ایجاد می  کند. (1

دارای کلیه است، خون واردشده به آن را مستقیمًا از قلب دریافت نموده است. (2

دارای مثانه است، در شرایطی از آب و یون  های ذخیره  شده در آن استفاده می  نماید. (3

سلول  های مژک  دار دارد، برخی مواد زائد را از خون وارد لوله  های ادراری خود می  نماید. (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام گزینه جملۀ زیر را به  درستی تکمیل می  کند؟190

"بندارۀ ............ بندارۀ ............"

انتهای رودۀ باریک، همانند - انتهای مری، در سمتی از بدن واقع شده است که کیسۀ صفرا قرار دارد. (1

داخلی مخرج، برخالف - پیلور، دارای عملکرد ارادی نیست. (2

خارجی مخرج، همانند - ابتدای مری، از یاخته  هایی دوکی  شکل تشکیل شده است. (3

خارجی مخرج، برخالف - داخلی مخرج، دارای یاخته  هایی با خطوط تیره و روشن است. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟191

"هر یاختۀ گیاهی که در استحکام گیاه نقش داشته و متعلق به بافت زمینه  ای است، ............"

الف) دارای دیوارۀ ضخیم است. 

ب) لیگنین در دیوارۀ خود دارد.

ج) در مناطقی از دیواره، الن دارد. 

د) فاقد توانایی مصرف ATP است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

به ترکیب شیمیایی ادرار که نگاه می کنیم، ............192

فراوان ترین مادۀ دفعی اوره است. (1

کراتینین یکی از مواد دفعی است که از متابولیسم آمینواسید ها شکل گرفته است. (2

بیشترین مواد آلی موجود در آن، از متابولسیم مواد آلی بدن ما شکل گرفته اند. (3

کبد سازندۀ اصلی بیشترین مادۀ موجود در ادرار است. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم
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چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟193

"در انسان، بعضی از مولکول ها می توانند در ............ شیب غلظت و ............ و از طریق ............ غشا به یاخته های استوانه ای

چشم وارد شوند."

الف) جهت - با کمک انرژی جنبشی خود - فراوان ترین مولکول های

ب) خالف جهت - با کمک انرژی جنبشی خود - پمپ های موجود در

ج) جهت - در پی مصرف شدن انرژی زیستی - پروتئین های کانالی

د) خالف جهت - در پی مصرف شدن انرژی زیستی - پروتئین های فاقد کانال

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

هر الیه ای از لولۀ گوارش انسان که دارای ............ باشد ........... می کند.194

بافت پیوندی سست - به کمک سلول های پوششی خود موادی را به درون لوله  وارد (1

نوعی غدۀ ترشحی - گروهی از سلول ها را به کمک شبکۀ پروتئینی به هم متصل (2

شبکۀ عصبی - به اتصال و چین خوردن مخاط بر روی ماهیچه های زیرین آن کمک (3

سلول های ماهیچه ای - به کمک شبکۀ عصبی خود، فرآیند انقباض آن ها را تنظیم (4

تستر علوم تجربی دهم

کنه  ای) صحیح است؟195 کدام گزینه در رابطه با ضخیم  ترین بخش دیوارۀ یاختۀ کالنشیمی (چسب  آ

اندازۀ آن برخالف ترکیب شیمیایی ساختارش، می  تواند تغ�ر کند. (1

غیرقابل انعطاف بوده و از استحکام و تراکم باالیی برخوردار است. (2

نسبت به سایر بخش  های دیواره، فاصلۀ   بیشتری از پروتوپالست دارد. (3

آرایش رشته  های سلولزی در الیه  های تشکیل  دهندۀ   آن، متفاوت است. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

کدام عبارت در مورد کلیۀ چپ انسان درست است؟196

تمام بخش  های آن توسط دنده  های پا�نی قفسۀ سینه محافظت می  شود. (1

در ناف آن، میزنای نسبت به سرخرگ و سیاهرگ کلیوی باالتر قرار گرفته است. (2

میزنای خارج  شده از آن، پس از عبور از پشت انشعابات آئورت، وارد بخش پشتی مثانه می  شود. (3

ادرار تولیدشده در آن نسبت به کلیۀ راست، مسیر بیشتری را برای رسیدن به مثانه طی می  کند. (4

تستر علوم تجربی دهم
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به طورمعمول انفارکتوس قلبی ناشی از تصلب شرا�ن، به  واسطۀ سخت شدن دیوارۀ رگ  هایی رخ می دهد که ............197

درنهایت با یکدیگر یکی شده و به بزرگ  سیاهرگ زیرین می  ریزند. (1

هیچ  گاه ترکیبات آن  ها از دریچۀ سینی سرخرگ ششی عبور نخواهد کرد. (2

همگی در ساختار خود دارای بافت پیوندی و ماهیچه  ای زیادی هستند. (3

از بطن چپ خارج شده و مواد غذایی موردنیاز یاخته  های قلب را تأمین می  کنند. (4

تستر علوم تجربی دهم

پروتوپالست سلول  های (یاخته  های) ............198

کالنشیمی، مستقیمًا با دیوارۀ نخستین نازک آن در ارتباط است. (1

عناصر آوندی، در جابه  جایی آب و مواد معدنی نقش دارد. (2

اسکلرئیدی، در سنتز لیگنین و اضافه کردن آن به دیواره نقش دارد. (3

آوند آبکش، انرژی الزم برای ترابری شیرۀ پرورده را فراهم می  کند. (4

تستر علوم تجربی دهم

هوای ............ هوای ............199

ذخیرۀ دمی برخالف - باقی  مانده، توانایی تبادل گازهای تنفسی با خون را دارد. (1

مرده همانند - باقی  مانده با یاخته  های دیوارۀ حبابک در تماس است. (2

جاری همانند - ذخیرۀ بازدمی به  طور حتم با مخاط مژک  دار در تماس است. (3

ذخیرۀ دمی برخالف - جاری با کاهش کمتر فشار فضای جنب به دستگاه تنفس وارد می  شود. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

در یک فرد سالم، همزمان با عبور جریان الکتریکی از مسیرهای بین  گرهی و دستۀ تارهای بطنی موجود در دیوارۀ بین دو بطن، به200

ترتیب کدام اتفاق ها می توانند رخ دهند؟

ایجاد صدای اول قلب - خروج خون غنی از اکسیژن از بطن چپ (1

باز شدن دریچۀ سه  لختی - ثبت بخشی از موج QRS در نوار قلب (2

تجمع خون تیره در بطن راست - بسته   شدن دریچۀ ابتدای سرخرگ آئورت (3

افزایش فشار درون دهلیز راست - ورود خون سیاهرگ های ششی به دهلیز چپ (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم
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در هر بخشی از مجاری تنفسی انسان که ............ یافت می شود، به طور قطع ............201

غضروف های c شکل - داخلی ترین الیه برخالف الیۀ مجاور آن دارای یاخته های ترشح کننده است. (1

مخاط مژکدار - امکان تبادل گازها از طریق غشاء   پایۀ مشترک با مویرگ های خونی وجود ندارد. (2

بافت پوششی سنگ فرشی چندالیه - تصفیۀ هوای دمی به کمک موهای نازک رخ می دهد. (3

گیرنده های مربوط به تولید پیام های مؤثر بر توقف دم - یاخته های غضروفی مشاهده نمی شوند. (4

تستر علوم تجربی دهم

در فرآیند تنفس هنگامی که فشار وارد بر اندام هایی که توسط پردۀ صفاق دربرگرفته شده اند، افزایش یابد، کدام اتفاق در قفسۀ202

سینۀ یک فرد بالغ قابل مشاهده است؟

انقباض ماهیچه های بین دنده ای داخلی و شکمی به کاهش حجم قفسۀ سینه کمک می کند. (1

فشار مایع بین دو الیۀ پردۀ واجد بافت پیوندی، به منفی ترین حالت خود می رسد. (2

فشار واردشده بر سیاهرگ های ناحیۀ سینه افزایش می یابد و نیروی مکشی در سیاهرگ ایجاد می گردد. (3

مصرف انرژی زیستی توسط مؤثرترین ماهیچه در تنفس آرام و طبیعی منجر به عقب رانده شدن جناغ می شود. (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام عبارت در ارتباط با رگ هایی که نیازهای غذایی و تنفسی یاخته های قلب را برطرف می کنند، نادرست است؟203

سخت شدن دیوارۀ آن ها می تواند به کاهش ارتفاع QRS در الکتروقلب نگاره منجر شود. (1

پس از رفع نیاز یاخته های قلب، به صورت سیاهرگ هایی به دهلیز راست متصل می شوند. (2

افزایش فاصلۀ منحنی ها در نوار قلب، می تواند نشانۀ بسته    شدن آن ها توسط لختۀ خونی باشد. (3

مدخل آن ها در ابتدای رگی قرار دارد که دریچۀ ابتدای آن مانع از بازگشت خون به بطن چپ می شود. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

هر عاملی که با ............ به برگشت خون سیاهرگی کمک می  کند قطعًا ............204

افزایش فشار وارده بر سیاهرگ - تنها عامل مؤثر در حرکت خون در سیاهرگ  های پا�ن  تر از قلب است. (1

یک طرفه کردن جریان خون - به هنگام انقباض ماهیچه  های اسکلتی مجاور، باز شده و خون را از خود عبور می  دهد. (2

برداشته شدن فشار از روی رگ - همزمان با تحریک شدن گیرنده  های کششی موجود در نایژه  ها و نایژک  ها فعال است. (3

ایجاد مکش درون سیاهرگ - به دنبال دور شدن استخوان جناغ از قلب، موجب کشیده شدن خون در سیاهرگ  های ناحیه (4

می  شود.

تستر علوم تجربی دهم
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هر الیه از لولۀ گوارش که ............ به  طور حتم ............205

اندام  های درون شکم را به هم وصل می کند - دارای نوعی بافت پیوندی با رشته  های کالژن فراوان است. (1

وظیفۀ چسباندن مخاط روی الیۀ ماهیچه  ای را بر عهده دارد - کارهایی نظیر ترشح و جذب را انجام می دهد. (2

در تماس مستقیم با الیۀ ماهیچه  ای قرار دارد - دارای شبکه  ای از یاخته  های عصبی در ساختار خود است. (3

در ایجاد حرکت کرمی  شکل نقش مؤثری دارد - دارای نوعی بافت پیوندی با ظاهر شفاف است. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

به طورمعمول در گیاهان ............206

جریان توده  ای در آوندهای چوبی برخالف آوندهای آبکش، تحت تأثیر انتقال فعال مواد است. (1

غشاء یاخته برخالف دیوارۀ یاخته  ای، در کنترل جابه  جایی مواد بین خارج و داخل یاخته نقش دارد. (2

ترکیبات رنگی پالست  ها همانند ترکیبات رنگی کریچه  ها، می  توانند در شرایطی دچار تغ�رات شوند. (3

درنتیجۀ تولید دیوارۀ پسین، فقط الیۀ دارای پکتین در دیوارۀ یاخته  ای از پروتوپالست دور می  شود. (4

تستر علوم تجربی دهم

در ارتباط با شبکه های مویرگی مرتبط با نفرون های کلیه کدام  یک از گزینه های زیر درست است؟207

خون خروجی از شبکۀ مویرگی اول می تواند به لولۀ پیچ خوردۀ دور نرود. (1

یاخته های متصل به غشاء   پایۀ آن  ها همگی دارای منافذ یاخته ای هستند. (2

با اثر نوعی پیک شیمیایی هر دوی آن ها می توانند بازگشت مواد به خون را افزایش دهند. (3

بیشترین مولکول آلی ای که از این شبکۀ مویرگی عبور می کند، اوره است. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

به طورمعمول تصلب شرا�ن به واسطۀ سخت شدن دیوارۀ رگ  هایی رخ می  دهد که ............208

درنهایت با یکدیگر یکی شده و به بزرگ سیاهرگ زیرین می  ریزند. (1

هیچ  گاه ترکیبات آن  ها از دریچۀ سینی سرخرگ ششی عبور نخواهد کرد. (2

همگی در ساختار خود دارای بافت پیوندی و ماهیچه  ای زیادی هستند. (3

از بطن چپ خارج  شده و مواد غذایی موردنیاز یاخته  های قلب را تأمین می  کنند. (4

تستر علوم تجربی دهم
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کدام  یک از عبارت  های زیر به درستی بیان شده است؟209

عدسک به  صورت برآمدگی در سطح اندام مشاهده می  شود و با چوب پنبه پوشیده شده است. (1

در گیاه خرزهره، کرک  ها میزان مصرف ATP توسط یاخته  های نگهبان روزنه را کاهش می  دهند. (2

شش ریشه های درختان حّرا با جذب اکسیژن آب، مانع از مرگ ریشه  ها به علت کمبود اکسیژن می  شوند. (3

ترکیبات پروتئینی جاذب آب در کریچه  های بعضی گیاهان، به ذخیرۀ آب در مناطق خشک کمک می  کند. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم
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درسپایهمدرسه

دبیر

گزینه 3 1

فقط مورد (ب) صحیح است. هورمون گاسترین، با اثر بر یاخته  های کناری معده، ترشح اسید به داخل معده را افزایش می  دهد. به

دنبال افزایش اسید معده، احتمال ایجاد زخم در معده افزایش می  یابد؛ بنابراین عدم ترشح گاسترین، از احتمال ایجاد زخم در اندام

کیسه  ای  شکل گوارش یعنی معده، ممانعت می  کند.

بررسی سایر موارد:

الف) صفرا در جذب چربی  ها و ویتامین  های محلول در چربی (A و E و D و K) مؤثر است. به دنبال عدم ورود صفرا به دوازدهه،

جذب چربی و ویتامین  های محلول در آن با اختالل مواجه می  شود. ویتامین K یکی از ویتامین  های محلول در چربی است که در

انعقاد خون و تشکیل لخته نقش ایفا می  کند؛ بنابراین به دنبال عدم ورود صفرا به دوازدهه، جذب ویتامین K و مقدار آن در بدن

کاهش می  یابد و زمان خون  ریزی به هنگام آسیب دیوارۀ رگ  ها افزایش خواهد یافت.

ج) شبکۀ عصبی روده  ای می  تواند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار، در تحرک و ترشح لولۀ گوارش نقش ایفا کند؛ بنابراین به

دنبال عدم فعالیت دستگاه عصبی خودمختار، ممانعت از انقباض یاخته  های ماهیچه  ای رودۀ باریک به عمل نمی  آید و همچنان

شبکۀ عصبی روده  ای در ایجاد حرکات رودۀ باریک نقش خواهد داشت.

د) یاخته  های درون  ریز دوازدهه، هورمون سکرتین ترشح می  کنند. هورمون سکرتین با تأثیر بر یاخته  های برون  ریز پانکراس، باعث

افزایش ترشح بی  کربنات در شیرۀ پانکراسی می  شود، ولی تأثیری بر میزان ترشح آنزیم  های پانکراسی ندارد.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 3 2

اگر میزان تولید ATP در سلول  های استوانه  ای روده کاهش پیدا کند، فرآیندهایی که به انرژی نیاز دارند (مثل انتقال فعال،

آندوسیتوز و اگزوسیتوز و هم  انتقالی) دچار اختالل می  شوند. همان  طور که می  دانید یون  های آهن با انتقال فعال جذب می  شوند. از

طرفی برای انجام   شدن هم  انتقالی، پمپ سدیم-پتاسیم باید بتواند با مصرف ATP شیب غلظت سدیم را به صورت صحیحی کنترل

کند و در صورت کاهش ATP این فرآیند مختل می  شود. خارج شدن سدیم از سلول با انتشار تسهیل  شده، جذب شدن کلسیم با

انتقال فعال، جذب مونوگلیسیریدها و ویتامین  های محلول در چربی با انتشار، جذب ویتامین  با آندوسیتوز و درنهایت خروج

کیلومیکرون از سلول با اگزوسیتوز انجام می  شود.

B  ۱۲

تستر علوم تجربی دهم

MrKonkoriتستر زیست دهمدهم

آقای کنکور
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گزینه 2 3

محل آغاز گوارش شیمیایی پروتئین ها معده است که قبل از رودۀ باریک واقع شده است. یاخته های بافت پوششی رودۀ باریک

دارای ریزپرز در ساختار خود هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) محل تکمیل گوارش شیمیایی کربوهیدرات ها روده است؛ درحالی  که قبل از محل تخلیۀ ترشحات صفرا (دوازدهه) معده واقع

شده است.

3) محل تکمیل گوارش شیمیایی لیپیدها روده است. روده بالفاصله بعد از معده قرار دارد. این در حالی است که یاخته های اصلی

از مخاط معده توانایی ترشح آنزیم  های گوارشی را دارند.

4) آغاز گوارش مکانیکی پروتئین  ها در دهان صورت می  گیرد. این در حالی است که بالفاصله قبل از بندارۀ انتهای مری (بنداره  ای

که شل   شدن آن ریفالکس را ایجاد می  کند) قرار دارد نه دهان.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 1 4

تنها مورد سوم درست است.

بررسی موارد:

مورد اول: جریان لنف از مویرگ های لنفی به رگ های لنفی بزرگ تر می پیوندد و با اتصال به دو مجرای لنفی به سیاهرگ های سینه

(زیرترقوه ای راست و چپ) پایان می پذیرد؛ بنابراین فقط این دو سیاهرگ محتویات مویرگ های لنفی را دریافت می کنند نه همۀ

سیاهرگ های بدن. (نادرست)

مورد دوم: اغلب سیاهرگ های بدن انسان مقادیر فراوانی دی اکسید کربن دارند؛ اما سیاهرگ های ششی که خون روشن را از

شش ها به دهلیز چپ می آورند، مقادیر فراوانی اکسیژن و مقادیر ناچیزی دی اکسید کربن دارند. همچنین سیاهرگ باب کبدی که

خون را از روده ها به کبد می آورد، مقادیر فراوانی گلوکز دارد. (نادرست)

مورد سوم: در اغلب سیاهرگ های بدن انسان که دارای خون تیره هستند، هموگلوبین 23 درصد کربن  دی اکسید خون را حمل

می کند؛ بنابراین در سیاهرگ های دیگر مانند سیاهرگ های ششی که دارای خون تیره هستند، این مقدار بیشتر از 50 درصد نخواهد

بود. (درست)

مورد چهارم: عالوه بر باقی ماندۀ فشار سرخرگی، تلمبۀ ماهیچۀ اسکلتی، دریچه های النه  کبوتری و فشار مکشی قفسۀ سینه نیز در

جریان یافتن خون سیاهرگ های بدن انسان به سمت قلب نقش دارند. (نادرست)

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم
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گزینه 2 5

مویرگ ها، کوچک ترین رگ های بدن هستند. تبادل مواد بین خون و یاخته های بدن، در این رگ ها انجام می شود. سطح بیرونی

مویرگ ها را غشاء پایه (شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی)، احاطه می کند و نوعی صافی مولکولی برای محدود کردن

عبور مولکول های بسیار درشت به وجود می آورد.

نکته= در بدن انسان سالم، چهار نوع شبکه مویرگی یافت می شود:

۱- ابتدا خون آن روشن است و پس از تبادل، خون آن تیره می شود.

۲- شبکه مویرگی با خون تمامًا تیره (مانند شبکه مویرگی مربوط به سیاهرگ باب کبدی)

۳- شبکه مویرگی با خون تمامًا روشن (مانند کالفک)

۴- ابتدا خون آن تیره است و پس از تبادل، خون آن روشن می شود. (مانند مویرگ های مربوط به تبادالت گازی در حبابک)

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه (۱): این گزینه در مورد کالفک صادق نیست. موادی که در ابتدا طی فرآیند تراوش از کالفک خارج شده اند، در انتها به آن

وارد نمی شوند.

گزینه (۳): اگر شبکه مویرگی بین دو سرخرگ یا دو سیاهرگ واقع شده باشد، این گزینه درست نیست.

گزینه (٤): این گزینه در رابطه با مویرگ هایی که تمامًا خون تیره دارند، صادق نیست.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 1 6

اطراف حبابک ها را مویرگ های خونی فراوانی احاطه کرده اند. در جاهای متعدد، بافت پوششی حبابک  و مویرگ هر دو از یک

غشاء   پایه استفاده می کنند؛ درنتیجه مسافت انتشار گازها در حبابک ها به حداقل مقدار ممکن رسیده است. در مویرگ ها، تبادل

مواد بین خون و یاخته های بدن انجام می گیرد. یاختۀ نوع اول در دیوارۀ حبابک ها همانند یاخته های دیوارۀ مویرگ ها، از نوع

سنگ فرشی است؛ درحالی که یاخته های نوع دوم در دیوارۀ حبابک ها دارای ظاهر کامًال متفاوتی هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

2) نابودی ذرات گرد و غبار مربوط به فعالیت ماکروفاژها است. ماکروفاژها جزء یاخته های دیوارۀ حبابک طبقه بندی نمی شود.

3) یاختۀ نوع دوم، ترشح عامل سطح فعال را برعهده دارد. دقت کنید که عدم ترشح عامل سطح فعال باعث افزایش آهنگ

تنفسی می گردد. زیرا عدم ترشح عامل سطح فعال باعث کاهش کارایی دستگاه تنفس و در نتیجه افزایش  و کاهش غلظت

 خون می گردد که در نهایت تحریک گیرنده های حساس به این گاز ها، منجر به افزایش آهنگ تنفسی می شود.

4) اگر به شکل کتاب درسی دقت کنید، متوجه خواهیدشد که یاخته های نوع دوم (همان یاخته های سبزرنگ) نیز می  توانند در

مجاورت مستقیم دیوارۀ مویرگ ها (کوچک ترین رگ های بدن) قرار گیرند.

CO  ۲

O۲

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 2 7

متن تنها دارای یک غلط علمی است. خوناب در حمل 77 درصد از  دخالت دارد. 70 درصد بی  کربنات و 7 درصد به صورت

محلول.

CO  ۲
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گزینه 1 8

خروج گلوکز از سلول  های استوانه  ای روده با انتشار تسهیل  شده انجام می  پذیرد. سایر موارد نیز به صورت زیر جا  به  جا می  شوند:

مکانیسمماده و جابه  جایی

اگزوسیتوزخروج کیلومیکرون از سلول   پوششی روده

انتشار سادهورود اکسیژن به درون سلول پیوندی

انتشار تسهیل  شدهورود سدیم به سلول  های روده

انتقال فعالجذب آهن توسط سلول  های رودۀ باریک

اگزوسیتوزترشح پپسینوژن از سلول  های مخاط معده

انتشار سادهورود اوره به درون سلول پوششی مویرگ

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 4 9

هر بخش از مجاری تنفسی که ترشحات مخاطی داشته باشد در مرطوب  کردن هوا نقش دارد.

1) نایژک  ها حلقۀ غضروفی ندارند. (نادرستی "1")

2) شبکۀ مویرگی وسیع در بینی (و نه تمام طول مجاری تنفسی) مشاهده می  شود. (نادرستی "2")

3) ترشحات مخاطی در نایژک مبادله  ای (بخش مبادله  ای) نیز یافت می  شود. (نادرستی "3")

4) هوای ذخیرۀ بازدمی هنگام خروج از تمام طول مجاری تنفسی عبور می  کند، اما هوای باقی  مانده در حالت طبیعی، هرگز از

شش  ها خارج نمی  شود. (درستی "4")

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 3 10

سلول موردنظر سؤال، کالنشیم است. این سلول فاقد قدرت تقسیم است و در دیوارۀ نخستین خود دارای سلولز در زمینه  ای از

پروتئین و انواعی از پلی  ساکاریدهای غیررشته  ای است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) کالنشیم نوعی سلول زنده است و پروتوپالست دارد. این سلول  ها معموًال به فراوانی در زیر روپوست ساقه دیده می  شوند.

2) کالنشیم دیوارۀ پسین ندارد و رشد می  کند. همچنین این سلول دارای دیوارۀ نخستین ضخیمی است که از دیوارۀ پارانشیم  ها

ضخامت بیشتری دارد.

4) زنبق نوعی گیاه نهان  دانه است و سلول  های آن سانتریول ندارند. سلول  های زندۀ گیاهی به کمک پالسمودسم  ها باهم ارتباط

برقرار می  کنند.

تستر علوم تجربی دهم
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گزینه 4 11

آب فراوان  ترین مادۀ معدنی ادرار است. اگر میزان ترشح هورمون ضدادراری از هیپوفیز در بدن کاهش پیدا کند، دیابت بی  مزه رخ

داده و بازجذب آب در کلیه  ها کم می  شود. درنتیجه مقدار زیادی ادرار رقیق (پر آب) از بدن فرد دفع می  شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1) اوره فراوان  ترین مادۀ آلی ادرار است که از ترکیب آمونیاک با کربن   دی  اکسید در کبد به دست می  آید.

2) به دنبال ترشح رنین از کلیه، ترشح هورمون آلدوسترون بیشتر می  شود. هورمون آلدوسترون بازجذب سدیم و به دنبال آن آب را

از کلیه افزایش می  دهد. در این فرآیند مولکول  های آب بیشتری از نفرون وارد شبکۀ مویرگی دوم می  شود نه کالفک.

3) اوره در لیپید حل می  شود و می  تواند از غشاء سلول  های دیوارۀ مویرگ نیز عبور نماید.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 4 12

ملخ دارای تنفس نایدیسی است و در آن منافذ تنفسی سطح بدن در ورود و خروج هوا دخالت دارند. همچنین باتوجه به شکل

کتاب درسی، قطر رودۀ ملخ در همه  جای آن یکسان نیست.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) همولنف در تنفس نایدیسی، نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد. چینه  دان ملخ آنزیم ترشح نمی  کند.

2) نایدیس  های ملخ معموًال به درون سلول  ها وارد نمی  شوند و در نزدیکی آن  ها قرار دارند. کیسه  های معده محل اتمام گوارش

برون  سلولی در ملخ هستند. این بخش از لولۀ گوارش به جذب مواد نمی  پردازد.

3) در انتهای نایدیس  ها (نه در تمام طول آن  ها) مایعی برای تسهیل تبادل گازهای تنفسی وجود دارد. آنزیم  های معده و کیسه  های

معده در پیش  معدۀ ملخ فعالیت دارند.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 4 13

مویرگ  های منفذدار، در غشاء سلول  های پوششی خود دارای منافذ زیادی هستند. برخی از این مویرگ  ها در روده به جذب

مولکول  های حاصل از گوارش شیمیایی مواد غذایی می  پردازند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در مویرگ  های ناپیوسته فاصلۀ بین یاخته  های پوششی به صورت حفره  هایی در دیواره خود را نشان می  دهند.

2) همۀ مویرگ  های منفذدار (نه برخی از آن  ها) به کمک الیۀ پروتئینی در غشاء پایۀ ضخیم خود، از عبور مولکول  های درشت مانند

پروتئین  ها جلوگیری می  کنند.

3) در مویرگ  های پیوسته، ورود و خروج مواد به علت ارتباط تنگاتنگ بین یاخته  های پوششی به شدت کنترل می  شود.

تستر علوم تجربی دهم

www.konkur.in

forum.konkur.in



6/76لرنیتو 1400

گزینه 1 14

تنها مورد الف درست است.

الف) ماهی ها و دوزیستان نابالغ دارای گردش خون ساده هستند و در هر بار گردش، خون را تنها یک بار از قلب عبور می دهند.

هیچ یک از این مهره داران پیچیده ترین شکل کلیه را ندارند. همان طور که می دانید، پیچیده ترین شکل کلیه در پستانداران،

پرندگان و خزندگان دیده می شود.

ب) قلب همۀ مهره داران خون تیره و کم اکسیژن را دریافت کرده و از خود خارج می نماید. توجه داشته باشید در ماهی ها خون

خارج شده از قلب ابتدا وارد مخروط سرخرگی شده و سپس به سرخرگ شکمی می رسد. همان طور که می دانید سرخرگ ها دارای

الیۀ پیوندی و ماهیچه ای ضخیمی هستند.

ج) ماهی ها و دوزیستان خون را از قلب خود به کمک یک رگ خارج می کنند. از بین موارد مطرح شده تنها دوزیستان در شرایطی

بازجذب آب از مثانۀ خود را افزایش می دهند.

د) گروهی از خزندگان دارای قلبی با دو بطن هستند که دیواره ی آن ها به طور کامل از هم جدا نشده است. غدد نمکی در برخی از

خزندگان دیده می شود و لزومًا هر خزنده ای که بطن های کامل جدانشده دارد، غدد نمکی ندارد.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 1 15

فقط مورد (الف) صحیح است. استفاده از کودهای زیستی، بسیار ساده و کم  هزینه است.

بررسی سایر موارد:

ب) احتمال آلودگی به عوامل بیماری  زا، از معایب کودهای آلی است.

ج) کودهای شیمیایی، به  سرعت کمبود مواد مغذی خاک را جبران می  کنند.

د) کودهای بیولوژیک، شامل باکتری  هایی هستند که برای خاک مفید و با فعالیت و تکثیر خود، موادمعدنی خاک را افزایش

می  دهند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 4 16

منظور از صورت سؤال، سرخرگ  های کوچک است. در دیوارۀ این رگ  های خونی، میزان الیۀ کشسان کمتر و ضخامت الیۀ

ماهیچه  ای صاف، بیشتر است. این ساختار باعث می  شود با ورود خون، قطر این رگ  ها تغ�ر زیادی نکند و در برابر جریان خون

مقاومت کنند. مولکول  ازجمله مواد گشادکنندۀ رگی است که می تواند با تأثیر بر ماهیچه  های صاف دیوارۀ سرخرگ  های

کوچک، آن  ها را گشاد کرده و جریان خون در این رگ  ها را افزایش دهد، ولی دقت داشته باشید که ضخامت الیۀ ماهیچه  ای

صاف دیوارۀ سرخرگ  های کوچک، زیاد است، نه کم!

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": سرخرگ آوران در کلیه  ها، نوعی سرخرگ کوچک است که مواد دفعی نیتروژن  دار فراوانی را با خود حمل می  کند.

گزینۀ "2": سرخرگ کوچکی که به شبکه  های مویرگی اطراف حبابک  ها ختم می  شود، حاوی خون تیره بوده و میزان اکسیژن خون

آن کم است.

گزینۀ "3": سرخرگ وابران در کلیه  ها از گلومرول منشأ می  گیرد. گلومرول نوعی شبکۀ مویرگی بوده که در تبادل مواد بین خون و

مایع میان  بافتی نقش دارد.

CO  ۲

تستر علوم تجربی دهم
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گزینه 4 17

در افراد مبتال به سلیاک، جذب مواد غذایی ازجمله کلسترول کاهش می یابد و درنتیجه تولید لیپوپروتئین های کم  چگال که نیاز به

مقادیر زیاد کلسترول دارد در این افراد نسبت به افراد سالم کمتر انجام می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) لیپوپروتئین های کم  چگال دارای مقادیر زیاد کلسترول نسبت به پروتئین هستند. (نادرستی "1")

2) زیاد بودن لیپوپروتئین های پرچگال نسبت به کم  چگال، احتمال رسوب کلسترول را فقط در دیوارۀ سرخرگ  ها کاهش می دهد

(نه همۀ رگ ها). (نادرستی "2")

3) به دنبال چاقی و کم تحرکی در بدن، بر میزان لیپوپروتئین های کم  چگال افزوده می شود. (نادرستی "3")

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 4 18

صداى دوم (صداى كوتاه و واضح قلب) هم زمان با شروع استراحت عمومى شنیده می شود. طى ده ثانيه، دوازده چرخه قلبى كامل

و یک چرخه قلبی نيمه (0/4 ثانيه ای) سپرى می شود. درنتيجه بايد 0/4 ثانيه پس از شروع استراحت عمومى را (پس از ۱۲ چرخۀ

کامل) درنظر گرفت. در اين زمان استراحت عمومی (که 0/4 ثانیه طول می کشد) به پایان رسیده و انقباض دهليزها آغاز مى شود.

ضمنًا دقت كنيد که شروع فعاليت گره پيشاهنگ در مدت زمان استراحت عمومى و قبل از شروع انقباض دهليزها قابل مشاهده

است.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 3 19

بررسی گزینه ها:

1) فرآیند تراوش همواره به صورت غیرفعال انجام میشود. عالوه بر آن، بازجذب و ترشح نیز ممکن است بدون مصرف انرژی زیستی

صورت پذیرد. درحالی که در شبکۀ مویرگی گلومرول هرگز ترشح و بازجذب مشاهده نمی شود. (نادرستی 1)

2) به محض ورود مواد تراوش شده به لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک، فرآیند بازجذب آغاز می شود. (نادرستی 2)

3) دو فرآیند بازجذب و ترشح، ترکیب مایع تراوش شده را هنگام عبور از گردیزه و مجرای جمع کننده تغ�ر می دهد (درستی 3)

4) غشاء پایه در مویرگ های کلیه پنج برابر ضخیم تر از غشاء پایه در سایر مویرگ ها است و از خروج پروتئین های خوناب جلوگیری

می کنند. به عبارت دیگر هرگز در یک فرد سالم، پروتئین ها به درون نفرون وارد نمی شوند. (به همین دلیل بازجذب نیز ندارند).

(نادرستی 4)

تستر علوم تجربی دهم
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گزینه 4 20

مجرای جمع کنندۀ ادرار، دارای توانایی ترشح و بازجذب است و آخرین تغ�رات را بر روی ترکیب مایع تراوش شده در کلیه ها انجام

می دهد و بعد از آن، دیگر ترکیب نهایی ادرار تغ�ر نمی کند. مجرای جمع کننده در ارتباط مستقیم با هیچ یک از شبکه های مویرگی

مرتبط با گردیزه (شبکۀ مویرگی اول و دوم) نیست.

بررسی سایر گزینه ها:

1) منظور لگنچه است.

2) منظور لولۀ هنله است.

3) منظور لولۀ پیچ خوردۀ دور است.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 4 21

همۀ یاخته  های ماهیچۀ قلبی دارای صفحات بینابینی هستند و به کمک این ساختار، ارتباط تنگاتنگی با یاخته  های دیگر پیدا

می  کنند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) رشته  ای که از گرۀ اول به دهلیز چپ می  رود، تأثیری در انقباض بطن ندارد.

2) گرۀ اول قبل از تشکیل موج P پیام انقباض را ایجاد کرده و وارد رشته  های خارج  شده از خود می  کند.

3) در رابطه با رشته  های خارج  شده از گرۀ دوم و رشته  ای که از گرۀ اول به دهلیز چپ می  رود، صادق نیست.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 3 22

چینه دان بخش حجیم انتهای مری است که در آن غذا ذخیره و نرم می شود. باتوجه به شکل کتاب درسی، چینه دان در لولۀ گوارش

پرنده دارای بیشترین حجم است. همچنین هیچ  گاه امکان ندارد که مواد ترشحی کبد را در چینه دان دید؛ چراکه مجرای کبد پس

از سنگدان قرار گرفته است.

بررسی سایر گزینه ها:

1 و 4) در ملخ غذا پس از عبور از چینه دان وارد پیش معده می شود. گوارش کربوهیدرات ها در چینه دان ادامه می یابد؛ سپس غذا

به بخش کوچکی به نام پیش  معده وارد می شود. دیوارۀ پیش معده دندانه هایی دارد که به خرد شدن بیشتر مواد غذایی کمک

می کنند. معده و کیسه های معده، آنزیم هایی ترشح می کنند که به پیش معده وارد می شوند. حرکات مکانیکی پیش معده و

عملکرد آنزیم ها، ذرات ریزی ایجاد می کنند که به کیسه های معده وارد و گوارش برون یاخته  ای کامل می شود.

2) در پرندۀ دانه خوار، معده بعد از چینه  دان قرار گرفته و طبق شکل کتاب حجم کمتری نسبت به چینه دان و سنگدان دارد.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم
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گزینه 3 23

حرکات کرمی  شکل را می توان از حلق تا انتهای لولۀ گوارش مشاهده کرد. این در حالی است که در حلق، ابتدای مری و بندارۀ

خارجی مخرج ماهیچه ها از نوع مخطط بوده و در سایر قسمت ها از نوع صاف هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) حرکت کرمی  شکل را می توان در حلق نیز مشاهده کرد، در  حالی  که حلق در طول خود بنداره ندارد.

2) حرکات کرمی  شکل عالوه بر نقشی که در جلو بردن مواد غذایی در طول لولۀ گوارش دارند، دارای نقش مخلوط  کنندگی نیز

هستند.

4) توجه داشته باشید که ابتدای معده بنداره ندارد، بلکه بندارۀ انتهای مری (نه ابتدای معده) ورود مواد به درون معده را کنترل

می  کند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 3 24

ورود مواد به درون نفرون در بخش قشری کلیه، در کپسول بومن و در لوله های پیچ خوردۀ دور و نزدیک قابل مشاهده است. در

کپسول بومن با مکانیسم تراوش (بدون مصرف مستقیم انرژی زیستی) و در لوله های پیچ خوردۀ دور و نزدیک با مکانیسم ترشح، که

می تواند با مصرف انرژی زیستی همراه باشد. (نادرستی 1)

به طور معمول در یک فرد سالم، به علت ساختار مویرگ ها و بزرگ بودن اندازۀ پروتئین ها، این مولکول ها هرگز به درون نفرون وارد

نمی شوند. (نادرستی 2)

بازجذب و ترشح می توانند به صورت فعال و غیرفعال انجام پذیرند. این دو فرآیند هرگز در کپسول بومن که محل قرارگیری

پودوسیت ها است، مشاهده نمی شود. (درستی 3)

در تراوش، مواد فقط براساس اندازه بین خون و نفرون مبادله می شوند. تراوش فقط در کپسول بومن مشاهده میشود که فاقد

یاخته های مکعبی شکل است. (نادرستی 4)

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 1 25

فقط مورد (الف) نادرست است.

الف) باتوجه به نمودار اسپیروگرام پس از انجام یک دم عادی، در شش  ها هوای جاری، ذخیرۀ بازدمی و هوای باقی  مانده وجود

خواهد داشت.

ب) پس از یک دم عمیق معادل ظرفیت تام در شش  ها هوا وجود دارد. (مجموع ذخیرۀ دمی، جاری، ذخیرۀ بازدمی و هوای

باقی  مانده)

ج) پس از بازدم عادی هوای ذخیرۀ بازدمی و باقی  مانده در شش  ها وجود خواهد داشت.

د) پس از یک بازدم عمیق تنها هوایی که در شش  ها باقی می  ماند هوای باقی  مانده است.

تستر علوم تجربی دهم
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گزینه 2 26

بعضی از (نه بیشتر) یاخته  های گیاهی، کریچۀ   درشتی دارند که بیشتر حجم یاخته را اشغال می  کند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) دقت داشته باشید که سیب  زمینی نوعی گیاه فتوسنتزکننده است؛ بنابراین در یاخته  های آن سبزینه (کلروفیل) یافت می  شود. در

بخش خوراکی سیب  زمینی، نشادیسه وجود دارد.

3) آلکالوئیدها از ترکیبات گیاهی هستند و در شیرابۀ بعضی گیاهان به فراوانی وجود دارند.

4) یاخته  های همراه، انرژی الزم برای جابه  جایی شیرۀ پرورده را فراهم می  کنند؛ بنابراین تعداد زیادی اندامک میتوکندری

(دوغشائی) جهت تولید ATP دارند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 1 27

هوای تهویه  شده هوایی است که اکسیژن و کربن   دی  اکسید خود را مبادله کرده است و بر مقدار کربن     دی  اکسید آن افزوده شده و

از مقدار اکسیژن آن، کاسته شده است. کیسه  های هوادار در پرندگان، نقشی در تهویۀ هوای تنفسی ندارند و تهویۀ هوا در

شش  های پرندگان صورت می  گیرد؛ بنابراین در کیسه  های هوادار پرندگان، هوای تهویه نشده (اکسیژن باال و کربن   دی  اکسید پا�ن)

عبور می  کند (کیسه  های هوادار را با کیسه  های هوایی که شامل حبابک  های تنفسی است، اشتباه نگیرید. البته در پرندگان

کیسه  های حبابکی نداریم). در حفرۀ دهانی قورباغه، نایژک انتهایی انسان و نایدیس ملخ، هم جریان هوای تهویه  شده را می  توان

دید و هم هوای تهویه نشده!

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 2 28

از معایب کودهای شمیایی تخریب بافت های خاک است. همۀ انواع کودهای زیستی، شیمیایی و آلی کمبود مواد معدنی خاک را

جبران می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) اجزای کودهای شیمیایی شامل عناصر معدنی است. استفاده از کودهای زیستی نسبت به سایر کودها ساده تر و کم هزینه تر

است.

3) از معایب کودهای شیمیایی می توان به افزایش مرگ ومیر جانوران آبزی اشاره کرد. کودها عناصری چون نیتروژن، فسفر و ...

دارند و با افزودن آن ها به خاک نیازهای گیاه جبران می شود.

4) کودهای آلی و شیمیایی هردو در صورت استفادۀ بیش ازحد، به گیاهان آسیب وارد می کنند؛ اما چون کودهای آلی به نیازهای

جانداران شباهت بیشتری دارند، آسیب کمتری به گیاه می رسانند. کودهای شیمیایی، مواد معدنی را به سرعت به خاک می افزایند.

تستر علوم تجربی دهم
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گزینه 3 29

خروج قطرات آب از حاشیۀ برگ ها همان تعریق است. برای این که تعریق در گیاه انجام شود باید میزان تعرق کاهش یابد اما

میزان آب در گیاه زیاد باشد. اشباع بودن اتمسفر از بخارآب تعرق را کاهش می دهد و باالرفتن فشار آب در آوندهای چوبی ریشه

موجب تعریق می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1) کاهش میزان رطوبت هوا موجب افزایش تعرق و کاهش تعریق می شود. افزایش فشار ریشه ای به نفع تعریق است.

2) افزایش شدت وزش باد موجب جابه جایی رطوبت در اطراف گیاه شده و تعرق را افزایش می دهد. همچنین کاهش جذب آب

توسط تار کشنده به ضرر تعریق است.

4) تورژسانس سلول های نگهبان روزنه موجب بازشدن روزنه های هوایی و افزایش تعرق می شود و درنتیجه تعریق را کاهش

می دهد. همچنین افزایش ترشح پوستک از میزان تعرق می کاهد.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 3 30

در برش طولی کلیۀ انسان، لگنچه، ساختاری شبیه قیف دارد. باتوجه به فعالیت کتاب درسی در وسط لگنچه منفذ میزنای وجود

دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) بین کلیۀ چپ و راست فرقی ندارد.

2) هیچ بخشی از لگنچه جزء لپ کلیه نیست.

4) وظیفۀ میزنای است.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 1 31

بندارۀ داخلی میزراه جزئی از دیوارۀ مثانه است و باالتر از پروستات واقع است. بندارۀ خارجی ادرار در پا�ن پروستات قرار دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

2) دریچۀ انتهای میزنای از برجستگی مخاط مثانه شکل می گیرد. این دریچه از بازگشت ادرار به سمت کلیه جلوگیری می کند.

3) بندارۀ خارجی و داخلی ادرار هیچ کدام به استخوان های بدن اتصال مستقیمی ندارند.

4) در روند تخلیۀ ادرار دیوار ۀ مثانه (به جز بندارۀ داخلی) منقبض می شود.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا
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گزینه 4 32

گیاهان حشره  خوار، فتوسنتزکننده هستند، ولی در مناطقی زندگی می  کنند که از نظر نیتروژن فقیر هستند. در این گیاهان برخی

برگ  ها برای شکار و گوارش جانوران کوچک مانند حشرات تغ�ر کرده است.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": همۀ سیانوباکتری  ها فتوسنتزکننده هستند، اما بعضی از آن  ها می  توانند عالوه بر فتوسنتز، تثبیت نیتروژن نیز انجام دهند؛

اما دقت داشته باشید که همۀ سیانوباکتری  های هم  زیست با گیاه گونرا، توانایی تثبیت نیتروژن عالوه بر فتوسنتز را دارند.

گزینۀ "2": همۀ یاخته  های گیاهی دیواره دارند و به  طور حتم دارای تیغۀ میانی نیز هستند. در ساختار تیغۀ میانی، پلی  ساکارید

پکتین وجود دارد.

گزینۀ "3": همۀ یاخته  های معبر که در بعضی از گیاهان وجود دارد، فاقد نوار کاسپاری در ساختار دیواره  های خود هستند.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 4 33

در بدن انسان، در طی دم عادی و عمیق، ماهیچه های بین دنده ای خارجی به انقباض درمی آیند. در هنگام دم که قفسۀ سینه باز

می شود، فشار از روی سیاهرگ های نزدیک قلب (ازجمله بزرگ  سیاهرگ زیرین) برداشته می شود و درون آن ها فشار مکشی ایجاد

می شود که خون را به سمت باال می کشد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در بدن انسان، ماهیچه های بین دنده ای داخلی تنها در طی بازدم عمیق منقبض می شوند. هنگامی  که قفسۀ سینه منبسط

می شود، شش ها نیز منبسط می شوند که درنتیجۀ آن فشار هوای درون شش ها کم شده و هوای بیرون به درون شش ها کشیده

می شود (دم). برعکس، هنگامی که قفسۀ سینه جمع می شود، شش ها نیز جمع شده و فشار هوای درون آن ها افزایش یافته که

درنهایت هوای درون آن ها به بیرون فرستاده می شود (بازدم)؛ بنابراین در طی بازدم فشار هوای درون شش ها افزایش می یابد نه

کاهش.

2) حداکثر هوایی که شش ها می توانند در خود جای دهند، ظرفیت تام است که برابر با مجموع ظرفیت حیاتی و هوای باقی  ماندۀ

درون  شش ها است. دقت داشته باشید که هوای باقی  مانده از شش ها خارج نمی شود.

3) همان  طور که گفته شد، در طی دم عادی و عمیق، ماهیچه های بین دنده ای خارجی به انقباض درمی آیند. در طی دم عمیق،

حجم ذخیرۀ دمی و هوای جاری به شش ها وارد می شود، درحالی  که در طی دم عادی تنها هوای جاری وارد شش ها می شود.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

www.konkur.in

forum.konkur.in



13/76لرنیتو 1400

گزینه 1 34

کلیلی، نخستین رگ هایی هستند که خوِن حاوی اکسیژن باال را از آئورت دریافت می کنند. ورودی این رگ ها، باالتر سرخرگ های آ

از دریچۀ سینی و در ابتدای آئورت (نه ابتدای قوس آئورت) قرار گرفته است. این رگ ها وظیفۀ خون رسانی به ماهیچۀ قلب را

کلیلی به دهلیز راست متصل برعهده دارند و پس از رفع نیاز یاخته های قلبی، با هم یکی می شوند و به صورت یک سیاهرگ آ

کلیلی (تصلب شرا�ن) می تواند باعث کاهش اکسیژن رسانی به قسمتی از ماهیچۀ می شوند. سخت شدن دیوارۀ سرخرگ های آ

قلبی شود. دقت داشته باشید که شبکۀ گرهی قلب نیز از جنس بافت ماهیچه ای است و توسط سرخرگ های کرونر، خون رسانی

می شود؛ بنابراین ممکن است گرۀ سینوسی دهلیزی به دنبال سخت شدن دیوارۀ سرخرگ های کرونر، دچار کاهش خون رسانی شده

و آسیب ببیند. این گره، وظیفۀ تولید تکانه های قلبی را به صورت منظم برعهده دارد. درصورتی که این گره آسیب ببیند، احتمال

تغ�ر در تعداد ضربان قلب وجود خواهد داشت. فاصلۀ دو موج هم ناِم متوالی (مثًال دو موج R) نشان دهندۀ یک سیکل قلبی

است (ممکنه بپرسید چرا؟ چون دقیقًا به اندازۀ یک سیکل قلبی طول می کشد تا دوباره دقیقًا همان فرآیند در قلب تکرار شده و

موج موردنظر شکل بگیرد). درصورتی که تعداد ضربان قلب افزایش یابد، مدت زمان یک سیکل قلبی کوتاه شده و این فاصله

کاهش می یابد و زمانی که تعداد ضربان قلب کاهش یابد، مدت زمان یک سیکل قلبی افزایش یافته و این فاصله نیز افزایش

می یابد. در رابطه با گزینۀ (2) نیز دقت داشته باشید که گیرنده های شیمیایی حساس به کاهش اکسیژن خون، بیشتر در سرخرگ

آئورت و سرخرگ های ناحیۀ گردن که خون رسانی به سر و مغز را برعهده دارند، واقع  شده اند.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 4 35

در پارامسی، مواد گوارش  یافته از کریچۀ گوارشی خارج شده و مواد گوارش  نیافته درنهایت از راه منفذ دفعی یاخته خارج می  شوند.

در جاندارانی که دارای حفرۀ گوارشی هستند ابتدا گوارش برون  سلولی انجام می  شود و سپس به دنبال فاگوسیتوز، گوارش

درون  سلولی اتفاق می  افتد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) پارامسی دارای حفرۀ دهانی است نه دهان.

2) همۀ سلول  های حفرۀ گوارشی هیدر دارای زائده نیستند.

3) تنها گروهی از یاخته  های حفرۀ گوارشی می  توانند به ترشح آنزیم بپردازند.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 2 36

باتوجه به شکل زیر، دریچۀ سه  لختی از همه جلوتر قرار گرفته است و به استخوان جناغ سینه نزدیک  تر است. این دریچه در یک

دورۀ   قلبی طبیعی، حدود 0/5 ثانیه (به هنگام سیستول دهلیزی و استراحت عمومی) خون تیره را از خود عبور می  دهد.

گزینۀ "1" مربوط به دریچۀ سینی آئورتی، گزینۀ "3" مربوط به دریچۀ میترال و گزینۀ "4" مربوط به دریچۀ سینی ششی است.

تستر علوم تجربی دهم
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گزینه 4 37

در فرآیند ترشح ورود مواد مختلف از مویرگ دورلوله ای به نفرون وارد می شوند. بیشتر مواد طی تراوش از طریق شکاف های

تراوشی پودوسیت ها به نفرون وارد می شوند و عده ای نیز از طریق ترشح به نفرون.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در شرایط کم آبی با افزایش هورمون ضد ادراری میزان ساخت کانال های آب در مجاری جمع کننده بیشتر می شود.

2) تنها قسمتی از نفرون که ترشح و بازجذب انجام نمی دهد، کپسول بومن است.

3) در گلومرول قطر سرخرگ آوران از وابران بیشتر است. این موضوع سبب می شود تا فشار تراوشی در انتهای مویرگ گلومرول از

فشار اسمزی بیشتر باشد.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 2 38

در این متن دو غلط علمی وجود دارد.

غلط اول: سورفاکتانت از بعضی یاخته  های دیوارۀ حبابک  ها (همۀ یاخته  های نوع دوم) ترشح می  شود.

غلط دوم: در نوزادان زودرس سورفاکتانت به مقدار کمی ساخته می  شود و تنفس را برای آنان دشوار می  کند. (نه اینکه اصًال ساخته

نشود)

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 4 39

گیاهان تک  لپه در ریشۀ خود دارای مغز هستند. در گیاهان تک  لپه، یاخته  های روپوستی (سازندۀ پوستک) همانند هر یاختۀ

آوندی، حاصل فعالیت سرالد نخستین هستند. توجه کنید در حد متن کتاب درسی گیاهان تک  لپه سرالد پسین ندارند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در گیاهان دولپه یاخته  های پارانشیمی می  توانند با فعالیت کامبیوم چوب  پنبه  ساز تولید شوند.

2) گیاهان تک  لپه فاقد سرالد پسین هستند.

3) در اندام  های مسن گیاه دولپۀ چوبی، پریدرم وجود دارد و جای روپوست را می  گیرد اما در اندام  های جوان، روپوست که حاصل

از سرالد نخستین است، همچنان وجود دارد. روپوست حاصل تقسیمات مریستم نخستین است.

تستر علوم تجربی دهم
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گزینه 1 40

فشار ریشه ای در بهترین حالت می تواند در روز تنها چندمتر شیرۀ خام را به باال بفرستد. در این حالت یاخته های درون پوست و

یاخته های زندۀ درون استوانۀ آوندی ریشه، با انتقال فعال و صرف انرژی، یون های معدنی را به درون آوندهای چوبی منتقل

می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

2) اگر آوند چوبی دیواره ای مستحکم نداشت در اثر مکش تعرقی به راحتی له می شد. مکش تعرقی موجب کشیده شدن آب در

آوند چوبی از باال می شود؛ درحالی که فشار ریشه ای شیرۀ خام را از پا�ن هل می دهد.

3) مکش تعرقی به دنبال تبخیر آب از سطح گیاه ایجاد می شود. این عامل، اصلی ترین علت صعود شیرۀ خام است.

4) ستون آب درون آوندهای چوبی پیوسته است. این پیوستگی به علت ویژگی های هم چسبی و دگرچسبی مولکول های آب است

و این ویژگی ها همواره در آب وجود دارند.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 2 41

منظور از تکمیل چرخۀ یاخته ای، انجام تقسیم است. تقسیم سرالدهای نخستین و پسین سبب رشد قطری ساقه می شود. (توجه

کنید که فعالیت سرالدهای نخستین، منجر به افزایش طول و تا حدودی عرض ساقه می شود)

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: این گزینه در رابطه با سرالدهای نخستین صادق نیست. سرالدهای نخستین، سه نوع سامانۀ بافتی را به وجود می آورند. در

کنه ای، فیبرها و یاخته های آوند چوبی، یاخته های مرده ای هستند که از تقسیم سامانه های بافتی گیاهان، یاخته های سخت آ

سرالدهای نخستین تولید می شوند.

گزینه 3: دقت کنید که سوال دربارۀ رشد قطرِی ((ساقه)) بیان شده درحالی که کالهک بخش انگشتانه مانندی است که در از

سرالدهای نزدیک به نوک ریشه محافظت می کند.

گزینه 4: بن الد چوب پنبه ساز در سامانه بافت زمینه ای ساقه و ریشه تشکیل می شود. وقتی این بن الد فعالیت می کند، روپوست از

بین می رود و پیراپوست جایگزین آن می شود و بنابراین، نوع سامانۀ بافت پوششی تغ�ر می کند. دقت کنید که سوال دربارۀ همۀ

نهاندانگان است درحالی که گیاهان تک لپه ای فاقد بن الد چوب پنبه ساز هستند.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 4 42

در ملخ، معده   مکان اصلی جذب مواد غذایی است. در این جانور، رگ  های متصل به قلب، تنها وظیفۀ خروج همولنف از قلب را بر

عهده دارند و هیچ رگی همولنف را به قلب باز نمی  گرداند؛ بلکه همولنف از طریق منافذ دریچه  دار به قلب بازمی  گردد.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": در نایدیس  ها، جریان هوا به صورت دوطرفه عبور می  کند، نه یک  طرفه.

گزینۀ "2": عالوه بر مواد غذایی گوارش  نیافته، مواد دفعی نیتروژن  دار نیز که از طریق لوله  های مالپیگی وارد روده شده  اند و از

طریق دستگاه گوارش خارج می  شوند.

گزینۀ "3": در ملخ، هر یاخته اکسیژن موردنیاز خود را مستقیمًا از انشعابات پایانی نایدیس  ها دریافت می  کند و همولنف نقشی در

انتقال گازهای تنفسی ندارد.

تستر علوم تجربی دهم
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گزینه 4 43

در خون ریزی های شدید، گرده ها (پالکت ها) در تولید لختۀ خون نقش اصلی را دارند. گرده ها قطعات یاخته ای بی رنگ و بدون

هسته هستند و درون خود، دانه های کوچک پر از ترکیبات فعال دارند که با اگزوسیتوز یکی از این ترکیبات و ورود آن به خوناب

فرآیندی آغاز می شود که منجر به تشکیل لخته در محل خون ریزی می شود. در رابطه با گزینۀ (2) دقت داشته باشید که پالکت ها،

یاختۀ خونی نیستند و قطعاتی از یاخته محسوب می شوند.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 4 44

همۀ موارد نادرست هستند.

الف) فشار ریشه  ای موجب هل دادن شیرۀ خام در آوند چوبی به سمت باال می  شود. فشار ریشه  ای در شرایطی که تعرق کم شده

باشد، می  تواند باعث تعریق و خروج قطرات آب از حاشیه یا نوک برگ  ها شود.

ب) تعرق در شرایطی می  تواند قطر تنۀ درختان را کاهش دهد. همان  طور که می  دانید در بسیاری از موارد (نه همواره) تعرق عامل

اصلی صعود شیرۀ خام در آوند چوبی است.

ج) تعرق به دنبال خروج بخار آب از روزنه  های هوایی ایجاد می  شود اما فشار ریشه  ای وابسته به فعالیت سلول  های درون  پوست

ریشه و یاخته  های استوانۀ مرکزی است.

د) عواملی مانند فشار ریشه  ای، هم  چسبی و دگرچسبی در پیوسته بودن ستون آب در آوندها دخالت دارند. این موارد به هنگام

افزایش رطوبت و گرمای محیط کاهش پیدا نمی  کنند.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 2 45

در ملخ، گوارش برون  یاخته  ای در کیسه  های معده کامل می  شود. قبل از کیسه  های معده، پیش  معده قرار دارد که اندام دندانه  دار

لولۀ گوارش محسوب می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": در لولۀ گوارش کبوتر، رودۀ باریک به پاهای جانور نزدیک  تر است. بالفاصله بعد از رودۀ باریک، رودۀ بزرگ قرار دارد که

مکان اصلی جذب مواد غذایی نیست!

گزینۀ "3": در اسب، گوارش آنزیمی قبل از گوارش میکروبی انجام می  شود.

گزینۀ "4": در لولۀ گوارش کرم خاکی، چینه  دان در تعداد دفعات تغذیۀ کمتر جانور مؤثر است. بالفاصله قبل از چینه  دان، مری قرار

دارد. در کرم خاکی، حلق نخستین برجستگی لولۀ گوارش محسوب می  شود.

تستر علوم تجربی دهم
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گزینه 4 46

پیام تولیدشده در گرۀ دوم در فاصلۀ بین P تا Q به گرۀ دوم می  رسد؛ بنابراین اگر رسیدن پیام از گرۀ اول به دوم بیش  ازحد طول

بکشد، طول بخش P تا Q هم بیشتر می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) فعالیت گرۀ پیشاهنگ قبل از آغاز رسم موج P در نوار قلب شروع می  شود.

2) جهت حرکت پیام تحریک و همچنین انقباض در دهلیزها از باال به پا�ن است.

3) به علت وجود بافت پیوندی عایق، یاخته  های میوکارد معمولی نمی  توانند پیام تحریک را از دهلیز به بطن ارسال کنند اما گرۀ

دوم می  تواند پیام را به بطن  ها بفرستد.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 2 47

اندام تولیدکنندۀ صفرا، کبد است. در یک فرد بالغ، کبد نقشی در تولید یاخته های خونی قرمز (یاخته های خونی مؤثر در انتقال

گازهای تنفسی) ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) تخریب یاخته های خونِی آسیب دیده و مرده در کبد و طحال انجام می شود. به دنبال تخریب این یاخته ها، میزان بیلی روبین

خون افزایش می یابد.

3) کبد آهن حاصل از تخریب گویچه های قرمز را در خود ذخیره می کند و در مواقع لزوم، جهت ساخت گویچه های قرمز جدید در

اختیاز مغز قرمز استخوان قرار می دهد.

4) کبد با ترکیب کربن دی اکسید  و آمونیاک، اوره تولید می کند. اوره فراوان ترین مادۀ دفعی آلی در ادرار است.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 2 48

بی  کربنات از بخش  های متعددی مانند غدۀ بزاقی، سلول  های پوششی سطحی معده، سلول  های پوششی مخاط روده، پانکراس و

کبد به لولۀ گوارش ترشح می  شود. همان  طور که می  دانید همۀ این سلول  ها جزء بافت پوششی هستند و این بافت روی غشاء   پایه

(شبکه  ای از رشته  های پروتئینی و گلیکوپروتئینی) قرار دارد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) مخاط رودۀ باریک و بزرگ به ترشح آنزیم  های گوارشی نمی  پردازد.

3) ترشحات بزاق ارتباطی به خنثی کردن اثرات اسیدی کیموس ندارد.

4) غدد بزاقی نمی  توانند هورمون ترشح کنند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

www.konkur.in

forum.konkur.in



18لرنیتو 1400 /76

گزینه 1 49

در هنگام بازدم عمیق، ابتدا هوای مردۀ موجود در مجاری تنفسی (مانند بینی، نای، نایژه  ها و ....) خارج می  شود و در انتها، هوایی

که در حبابک  های تنفسی بوده و به تبادل گازهای تنفسی با خون پرداخته است، خارج می  شود. هوای مرده چون نمی  تواند

گازهای تنفسی را با خون مبادله کند، مقدار اکسیژن بیشتر (کربن   دی اکسید کمتر) نسبت به هوایی دارد که درون حبابک  های

تنفسی بوده و اکسیژن خود را به درون خون داده و کربن   دی اکسید موجود در خون را دریافت کرده است.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "2": تفاوت ظرفیت تام و طبیعی شش  ها، حجم باقی  مانده است. حجم باقی  مانده درون حبابک  های تنفسی وجود دارد و در

تماس با سورفاکتانت (عامل سطح فعال) است. ترشحات مخاطی درون حبابک  ها یافت نمی  شود.

گزینۀ "3": حجم هوایی که در یک فرد از مجاری تنفسی هادی خارج می  شود، معموًال از زمان بلوغ تا آخر عمر ثابت بوده و حدود

150 سی  سی است. این حجم تنفسی، حجم هوای مرده نامیده می  شود و معادل حجم مجاری تنفسی است.

گزینۀ "4": حجم هوای باقی  مانده، تبادل گازها را در فاصلۀ بین دو تنفس امکان  پذیر می  کند. مقدار حجم باقی  مانده به صورت

مستقیم در اسپیرومتری قابل اندازه گیری نیست و منحنی در رابطه با این حجم در اسپیروگرام ثبت نمی  شود.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 2 50

موارد (الف و ج) به نادرستی تکمیل می کنند.

الف) در رابطه با جاندار تراژن، ظاهرشدن یا نشدن اثر ژن های انتقالی، مالک نیست و فقط وجود ژن های جدید از افراد گونه ای

دیگر برای تأ�د تراژن بودن مالک محسوب می شود.

ب) در یک بوم سازگان، جمعیت های گوناگون (گونه های مختلف) با هم تعامل دارند و درصورتی که بین جانداران دو گونۀ مختلف،

تبادل ژن رخ دهد، می توان جاندار تراژن تولید کرد.

ج) جاندار درصورتی تراژن محسوب می شود که خود ژن را دریافت کند (نه محصول ژن را).

د) جاندارانی که ژن های افراد گونه های دیگر را در خود دارند، تراژن محسوب می شوند.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 2 51

لنفوسیت ها از نظر اندازه، تقریبًا برابر با گویچه  های قرمز هستند (این موضوع از شکل تقسیم یاخته های بنیادی مغز استخوان قابل

فهم است). این یاخته ها هستۀ تکی گرد یا بیضی دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) بازوفیل ها دانه های تیره در میان یاختۀ خود دارند. این یاخته یک هستۀ دو قسمتِی روی هم افتاده دارد؛ نه دو هسته.

3) مونوسیت ها منشأ میلوئیدی و میان یاختۀ بدون دانه دارند. هستۀ این یاخته ها خمیده یا لوبیایی شکل است؛ نه دمبلی.

4) بازوفیل ها، نوتروفیل ها و ائوزینوفیل ها بیش از یک قسمت در هستۀ خود دارند. هیچ  کدام از این یاخته ها، به طور هم زمان

دانه های ریز و درشت در میان یاختۀ خود ندارند.

تستر علوم تجربی دهم
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گزینه 4 52

باتوجه به شکل کتاب درسی، به هنگام دم نیمۀ چپ دیافراگم از نیمۀ راست آن پا�ن  تر قرار می  گیرد. درستی گزینه  های "1" تا "3"

هم به ترتیب در شکل  های کتاب درسی مشخص است.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 2 53

جذب مواد غذایی هرگز در رودۀ بزرگ انجام نمی  گیرد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) با ورود مدفوع به راست  روده (D) سرانجام دفع به صورت ارادی انجام می  شود. (درستی "1")

3) بندارۀ خارجی مخرج (F) دارای ماهیچۀ اسکلتی است که چندهسته  ای بوده و تحت کنترل دستگاه عصبی پیکری قرار دارند.

(درستی "3")

4) رودۀ بزرگ در تمام قسمت  های خود فاقد پرز بوده و یاخته  های پوششی مخاط آن مادۀ مخاطی ترشح می  کنند. (درستی "4")

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 3 54

در شکل نشان داده  شده حذف پوست (نه پیراپوست) به صورت یک حلقه از تنۀ درخت انجام   شده است و بخش جداشده، شامل

آوندهای آبکش است. این شکل درواقع طرحی برای نشان دادن محل آوند آبکش و جهت جریان شیرۀ پرورده است. تورم در باالی

حلقه نشان می  دهد که شیرۀ پرورده فقط در آوند آبکش و نه در آوند چوبی (بخش باقی  ماندۀ تنه) جریان دارد.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 1 55

در ابتدای انقباض بطن، همزمان با بسته شدن دریچه  های دولختی و سه  لختی، صدای اول قلب ایجاد می  شود و کمی بعدتر با

افزایش فشار خون بطن، دریچه  های سینی باز می  شوند تا خون را وارد سرخرگ  ها نمایند.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) در آغاز انقباض دهلیز، دریچه  های دولختی (میترال) و سه  لختی باز هستند (باز نمی  شوند).

3) در انتهای انقباض بطنی ابتدا صدای دوم قلب شنیده می  شود و سپس با گذر زمان دریچه  های دولختی و سه  لختی باز می  شوند.

4) موج T در زمان انقباض بطن و قبل از آغاز استراحت عمومی تشکیل می  شود.

تستر علوم تجربی دهم
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گزینه 2 56

منظور از صورت سؤال، نوعی گیاه دولپه است. گیاهان دولپه ای برخالف تک  لپه ای، دارای سرالد پسین هستند. در استوانۀ آوندی

این گیاهان، کامبیوم آوندساز وجود دارد (کامبیوم چوب پنبه ساز در سامانۀ بافت زمینه ای تشکیل می شود). کامبیوم آوندساز به

سمت بیرون، آوندهای آبکش پسین و به سمت داخل، آوندهای چوب پسین را تولید می کند. مقدار بافت آوند چوبی که این سرالد

می سازد، به مراتب بیشتر از بافت آوند آبکشی است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) این ویژگی ها مربوط به گیاهان تک  لپه ای است.

3) گیاهان تک لپه ای انشعابات فراوانی در ریشۀ خود دارند که توسط سرالدهای نخستین ایجاد می شود. ریشۀ گیاهان دولپه

مستقیم بوده و انشعابات اندکی دارد.

4) در ریشۀ گیاهان تک لپه ای، دسته های آوندی نسبت به آندودرم (درون پوست) داخل تر قرار گرفته اند.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 1 57

بررسی گزینه  ها:

1) سوخت  های فسیلی همانند سوخت  های زیستی از تجزیۀ پیکر جانداران ایجاد می  شود. با این تفاوت که سوخت  های فسیلی از

پیکر جانداران گذشته و سوخت  های زیستی از پیکر جانداران امروزی حاصل می  شود. (درستی "1")

2) سوختن سوخت  های زیستی نیز همانند سوخت  های فسیلی با تولید  همراه است. (نادرستی "2")

3) سوخت های فسیلی جزء منابع تجدیدناپذیر تأمین انرژی هستند. (نادرستی "3")

4) تولید سوخت های زیستی (نه فسیلی) به دنبال انتخاب مصنوعی گیاهانی با مقدار زیاد سلولز صورت می گیرد. (نادرستی "4")

CO۲

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 1 58

همۀ سیانوباکتری  ها توانایی فتوسنتز و بعضی از آن  ها توانایی تثبیت نیتروژن دارند؛ اما دقت داشته باشید که سیانوباکتری  هایی که

هم  زیست با گیاه گونرا هستند، قابلیت فتوسنتز داشته و به علت هم  زیست بودن با گیاه نیز، به  طور حتم تثبیت نیتروژن را نیز انجام

می  دهند.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) همۀ جانداران (ازجمله باکتری  ها)، با هم  ایستایی، وضع درونی پیکر خود را در حد ثابتی نگه می  دارند.

3) اطالعات تثبیت نیتروژن و یا کربن در سیانوباکتری  ها، در مولکول دنای اصلی آن  ها ذخیره شده است؛ بنابراین لفظ "مولکول  های

دنای خود" نادرست است.

4) سیانوباکتری  های هم  زیست با گونرا، درون ساقه و دمبرگ این گیاه یافت می  شوند، نه ریشه.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم
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گزینه 3 59

در شکل، چندین یاختۀ دارای کلروپالست در مجاور هم مشاهده می  شوند (چون اندامک   کلروپالست به رنگ سبز دیده می  شود)

که همگی در وضعیت تورژسانس قرار دارند. در سامانۀ بافت پوششی، تنها یاخته  های نگهبان روزنه کلروپالست دارند و تنها در هر

روزنۀ هوایی، دو عدد یاختۀ نگهبان یافت می  شود؛ بنابراین شکل نشان داده شده نمی  تواند مربوط به سامانۀ بافت پوششی باشد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در حد کتاب درسی، گروهی از یاخته  های پارانشیمی و یاخته  های نگهبان روزنه دارای کلروپالست هستند (البته گروهی از

یاخته  های غالف آوندی نیز کلروپالست دارند که در کتاب دوازدهم با آن آشنا می  شوید). همگی این یاخته  ها، دیوارۀ نخستین

دارند و فاقد دیوارۀ پسین هستند.

2) یاخته  های نشان داده شده در وضعیت تورژسانس قرار دارند، یعنی پروتوپالست و کریچۀ این یاخته  ها پر از آب است، درنتیجه

می  توان گفت فشار اسمزی پروتوپالست یاخته  ها از محیط اطراف کمتر است.

4) به دنبال آبیاری فراوان، یاخته  ها متورم شده و وضعیت نشان داده شده، ایجاد می  شود.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 4 60

از تمایز یاخته  های روپوستی در اندام  های هوایی، یاخته  های نگهبان روزنه، کرک و یاخته  های ترشحی و در ریشه، یاختۀ تار کشنده

ایجاد می  شود. در یاخته  های نگهبان، اختالف در ضخامت دیواره وجود دارد. به این صورت که ضخامت دیوارۀ شکمی از پشتی

بیشتر است؛ بنابراین می  توان گفت که مقدار ترکیبات سازندۀ موجود در ساختار دیوارۀ   یاخته  های نگهبان در بخش  های مختلف آن

متفاوت است.

در صورت سؤال هم اشاره شده است که کدام عبارت، فقط دربارۀ بعضی از یاخته  های تمایزیافتۀ روپوستی صحیح است، نه همۀ

آن  ها!

بررسی سایر گزینه  ها:

1) همۀ این یاخته  ها در ساختار خود تیغۀ میانی و دیوارۀ نخستین دارند؛ بنابراین دارای انواعی از پلی  ساکاریدهای رشته  ای و

غیررشته  ای در ساختار دیوارۀ خود هستند.

2) یاخته  های معمولی روپوستی به علت افزوده شدن ترکیبات لیپیدی مانند کوتین، به سطح بیرونی دیوارۀ خود (نه قسمت  های

مختلف دیواره)، نسبت به آب نفوذناپذیر هستند.

3) هیچ  کدام از یاخته  های تمایزیافتۀ روپوستی توانایی تقسیم و ترمیم بافت آسیب  دیده را ندارند. این ویژگی مربوط به یاخته  های

پارانشیمی است.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 3 61

گیاه سس انگل بوده و فاقد برگ است و نمی  تواند فتوسنتز کند؛ بنابراین توانایی تبدیل مواد معدنی به آلی را ندارد. سایر گزینه  ها

درست هستند.

تستر علوم تجربی دهم
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گزینه 3 62

فقط مورد (د) را نمی  توان مشاهده کرد. منظور از صورت سؤال، مری است.

الف) بافت پوششی سنگفرشی تک  الیه است که آن را در ساختار رگ  های خونی موجود در دیوارۀ مری می  توانیم ببینیم.

ب) بافت پیوندی سست است که در ساختار همۀ الیه  های دیوارۀ مری یافت می  شود.

ج) بافت ماهیچه  ای اسکلتی است که در قسمت ابتدایی مری دیده می  شود.

د) بافت مکعبی تک  الیه است که در دیوارۀ مری دیده نمی  شود.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 1 63

در الیۀ زیرمخاطی و ماهیچه  ای، شبکه  ای از یاخته  های عصبی وجود دارد. در ساختار پرز روده، فقط مخاط شرکت دارد.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) الیۀ ماهیچه  ای در معده، در سه جهت طولی، حلقوی و مورب آرایش یافته   است.

3) مثًال ضخامت الیۀ ماهیچه  ای معده در همۀ قسمت  های آن یکسان نیست و در نزدیکی بندارۀ پیلور، ضخامت آن بیشتر از سایر

قسمت  های آن است.

4) الیۀ ماهیچه  ای در ابتدای مری، از نوع اسکلتی است. یاخته  های ماهیچۀ اسکلتی دارای چندین هسته در نزدیکی غشاء خود

هستند.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 4 64

همۀ موارد نادرست هستند.

الف) جانورانی با گردش خون باز و همچنین جانورانی مانند مرجانیان و اسفنج  ها فاقد شبکۀ مویرگی هستند. همان  طور که می  دانید

تنها در گردش خون باز، قلب مایعی به نام همولنف را به حفرات بدن پمپ می  کند.

ب) حشرات و کرم خاکی دارای قلب لوله  ای  شکل هستند اما قلب  های کمکی تنها در کرم خاکی وجود دارد.

ج) همۀ مهره  داران خون تیره را از قلب عبور می  دهند اما تنها در ماهی  ها خون با سرخرگ به اندام تنفسی وارد و از آن خارج

می  شود.

د) ماهی  ها و دوزیستان دارای قلبی با یک بطن هستند. ماهی  ها دارای گردش خون ساده بوده و خون اکسیژن  دار را به صورت

یک باره به مویرگ  های همۀ اندام  ها می  فرستند اما دوزیستان بالغ گردش مضاعف دارند.

تستر علوم تجربی دهم
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گزینه 1 65

فقط مورد (ب) درست است.

الف) سرخرگ  ها موجب پیوسته شدن جریان خون می  شوند. به طورمعمول سیاهرگ  ها دارای سطح مقطع بزرگ  تری هستند و

درنتیجه تعداد سلول  های پوششی در آن  ها بیشتر از سرخرگ  ها است.

ب) سرخرگ ششی خون تیره را از قلب خارج می  کند و قطعًا از سیاهرگ، بافت پیوندی و ماهیچه  ای قطورتری دارد.

ج) سیاهرگ  ها بیشتر در بخش سطحی بدن دیده می  شوند و نمی  توان گفت فشار خون سیاهرگ از سیاهرگ دیگری قطعًا بیشتر

است!

د) سرخرگ  ها موجب ایجاد نبض می  شوند. سرخرگ  ها می  توانند خون تیره داشته باشند و سیاهرگ  ها خون روشن. در این حالت

میزان اکسیژن در سرخرگ کمتر از سیاهرگ است.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 2 66

تنها موارد (الف) و (د) نادرست هستند.

بررسی موارد:

الف) فشار اسمزی نیز در خروج مواد از گلومرول نقش دارد.

ب) سرخرگ آوران از وابران قطورتر است.

ج) راه ورود مواد از گلومول به نفرون شکاف های تراوشی هستند.

د) دیوارۀ خارجی کپسول بومن هیچ نقشی در تراوش مواد ندارند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 2 67

تحلیل بیش  ازحد چربی اطراف کلیه  ها، در افرادی که برنامۀ کاهش وزن سریع و شدید به کار می  گیرند، ممکن است سبب افتادگی

کلیه و تاخوردگی میزنای شود. در این صورت فرد با خطر بسته شدن میزنای و عدم تخلیۀ مناسب ادرار روبه  رو است که درنهایت به

نارسایی کلیه خواهد انجامید. کلیه  ای که نارسا شود، دیگر وظایف و اعمالی که قبًال به روی دوشش بوده است را نمی  تواند

به  درستی انجام دهد. یکی از وظایف کلیه  ها، ترشح هورمون اریتروپویتین به خون است که تولید گویچه  های قرمز را تحریک

می  کند. به دنبال نارسایی کلیه، هورمون اریتروپویتین کاهش یافته و تولید گویچه  های قرمز نیز کمتر می  شود و فرد مبتال به

کم  خونی خواهد شد. در کم  خونی میزان هماتوکریت، یعنی حجم یاخته  های خونی به حجم خوناب کاهش می  یابد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1 و 3) یکی از وظایف اصلی کلیه  ها، حفظ تعادل آب در بدن است. به دنبال نارسا شدن کلیه  ها، آب و سدیم اضافی نمی  تواند از

بدن دفع شود. درنتیجه فشار خون افزایش می  یابد. همچنین به دنبال باقی ماندن آب و سدیم اضافی در بدن، احتمال بروز خیز نیز

افزایش می  یابد.

4) مادۀ دفعی نیتروژن  دار حاصل از کراتین  فسفات، کراتینین است که توسط کلیه  ها دفع می  شود و به دنبال نارسایی کلیه  ها، میزان

کراتینین خون افزایش پیدا خواهد کرد.
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نازک ترین قسمت نفرون قسمتی از لولۀ هنله است. این قسمت نسبت به سایر قسمت های نفرون مرکزی تر است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) ۹۰ درصد بازجذب مواد در لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک رخ می دهد.

2) کپسول بومن اولین قسمتی از نفرون است که مواد را از خون دریافت می کند. این قسمت توانایی بازجذب ندارد.

4) الیۀ خارجی کپسول بومن بافت پوششی سنگفرشی ساده دارد و مثال نقضی برای این گزینه است.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم
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تنها موارد اول و دوم صحیح هستند.

بررسی موارد:

مورد اول: یاخته های حاصل از ردۀ لنفوئیدی همگی فاقد دانه هستند.

مورد دوم: ردۀ لنفوئیدی نمی تواند یاخته هایی با دانه  های کوچک و فعال تولید کند.

مورد سوم: هستۀ بزرگ را در یاخته های مگاکاریوسیتی و یاخته های لنفوسیتی می توانیم ببینیم.

مورد چهارم: گرده ها حاصل تقسیم نیستند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 4 70

B، ATP و A در جذب گلوکز از روده به محیط داخلی، نقش دارند. پروتئین  های C و B و A باتوجه به شکل زیر، پروتئین  های

مصرف نمی  کنند؛ بنابراین پروتئین های A و B مدنظر صورت سؤال است. پروتئین A، سدیم را در جهت شیب غلظت و گلوکز را

برخالف جهت شیب غلظت جابه  جا می  کند. پروتئین B نیز گلوکز را در جهت شیب غلظت جابه  جا می  کند؛ بنابراین هر دو پروتئین

A و B، نوعی ماده را در جهت شیب غلظت جابه  جا می  کنند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) پروتئین A، غلظت گلوکز میان  یاخته (سیتوپالسم) را افزایش می  دهد. پروتئین B، غلظت گلوکز میان  یاخته را کم می  کند.

2) فقط پروتئین A در ساختار ریزپرزهای غشا قرار گرفته است (غشاء یاخته فقط به سمت درون روده چین  خوردگی دارد).

3) فقط پروتئین A در مجاورت آنزیم   غشائی مؤثر در گوارش است.
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بعضی از اجزای گیاخاک، موادی اسیدی تولید می  کنند که با داشتن بارهای منفی، یون  های مثبت را در سطح خود نگه می  دارند و

مانع از شست  وشوی این یون  ها می  شوند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) گیاهان نمی  توانند شکل مولکولی نیتروژن را جذب کنند.

3) مقدار نیتروژن، پتاسیم و فسفر قابل دسترس در اغلب خاک  ها محدود است، به همین دلیل در بیشتر کودها (نه بعضی) این

عناصر وجود دارند.

4) بیشتر گیاهان (نه بعضی) با فتوسنتز، بخشی از مواد موردنیاز خود مانند کربوهیدرات  ها، پروتئین  ها، لیپیدها و بعضی مواد آلی

دیگر را تولید می  کنند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم
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بررسی گزینه ها:

1) غشاء   پایه شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی (ترکیب کربوهیدرات و پروتئین) است که در زیر یاخته های پوششی

قرار گرفته و این یاخته ها را به بافت های زیرین و به یکدیگر متصل نگه می دارد. دقت داشته باشید که در یاخته های پوششی

چندالیه فقط یاخته های زیرین در تماس با غشاء   پایه هستند و سایر یاخته ها تماسی با این الیه ندارند. (شکل کتاب درسی، انواع

بافت پوششی)

2) بافت پیوندی سست دارای مادۀ زمینه ای، شفاف، بی  رنگ و چسبنده است. این بافت به طورمعمول بافت پوششی را پشتیبانی

می کند.

3) مرکز کنترل  کنندۀ فعالیت های یاخته، هسته است. تمامی یاخته های بافت ماهیچه ای دارای هسته هستند که تعداد هسته ها

می تواند در یاخته های این بافت از یک عدد تا چندین عدد باشد.

نکته: یاختۀ ماهیچه ای صاف دارای یک هسته، یاختۀ ماهیچه ای قلبی یک یا دو هسته و یاختۀ ماهیچه ای اسکلتی در فرد بالغ

دارای چندین هسته است.

4) بافت عصبی از یاخته های عصبی (نورون ها) و یاخته های غیرعصبی تشکیل شده است. فقط نورون ها توانایی هدایت و انتقال

پیام عصبی را دارند و یاخته های غیرعصبی فاقد این ویژگی هستند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم
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داخلی  ترین الیۀ دیوارۀ معده و نای مخاط است که در هر دو دارای سلول  های پوششی و پیوندی است. به همین دلیل شکل

سلول  ها باهم تفاوت دارند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) خارجی  ترین الیۀ معده و نای از بافت پیوندی سست تشکیل   شده است که مادۀ زمینه  ای شفاف و بی  رنگ دارد.

3) هم در نای و هم در مری، در دومین الیۀ دیوارۀ سلول  های ماهیچه  ای صاف دیده می  شوند که تک  هسته  ای هستند.

4) سومین الیۀ دیوارۀ نای و معده زیرمخاط است که دارای رگ  های خونی و اعصاب است.
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در فرآیند تشکیل ادرار، مرحلۀ بازجذب با خروج مواد از نفرون همراه است و مراحل تراوش و ترشح ، با ورود مواد به داخل نفرون

همراه اند. در بازجذب، فقط مواد مفید از نفرون به خون وارد می شوند. در تراوش، هم مواد مفید و هم مضر می توانند بین خون و

نفرون جابه جا شده و وارد نفرون شوند. در فرآیند ترشح، مواد دفعی از خون به نفرون وارد می شوند.

بررسی سایرگزینه ها

گزینه 1: تراوش در بخش دارای یاخته های ریزپرزدار(لوله پیچ خورده نزدیک) انجام نمی شود.

گزینه 3: تراوش همواره به صورت غیرفعال و بدون مصرف انرژی زیستی (در یاخته های گردیزه) صورت می گیرد.

گزینه 4: ترشح و بازجذب، هر دو در تغ�ر ترکیب مایع تراوش شده به نفرون نقش دارند.

تستر علوم تجربی دهم
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در معده، الیۀ ماهیچه  ای مورب درست داخل ماهیچۀ حلقوی قرار داشته و با الیۀ زیرمخاط در تماس است. درون معده، عالوه بر

یاخته های پوشش سطحی، بعضی از یاخته های غدد معده نیز (یاخته های ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی) توانایی تولید و ترشح مادۀ

مخاطی را دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) به جز در معده که ماهیچۀ مورب در سمت داخل ماهیچۀ حلقوی و نزدیک  تر به الیۀ زیرمخاط قرار دارد، در سایر قسمت های لولۀ

گوارش، ماهیچۀ حلقوی (نه طولی) در تماس با الیۀ زیرمخاط است.

2) صفرا آنزیم ندارد.

3) ماهیچۀ مورب فقط در الیۀ ماهیچه  ای معده قابل مشاهده است. این الیه ماهیچه از سمت خارج با ماهیچۀ حلقوی و از سمت

داخل با الیۀ باالیی زیرمخاط در تماس است و با پردۀ صفاق در تماس نیست.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم
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فقط مورد (ج) نادرست است. شکل مربوط به آندوسیتوز و یا اگزوسیتوز نوعی مولکول درشت است. آنزیم آغازکنندۀ تجزیۀ

پروتئین  ها در بدن انسان، پپسینوژن (فرم فعال آن یعنی پپسین) است که از یاخته  های اصلی معده با اگزوسیتوز به درون شیرۀ

معده ترشح می  شود، نه از روده.

بررسی سایر موارد:

الف) مادۀ مخاطی نوعی گلیکوپروتئین است، بنابراین مولکول درشتی به شمار می  رود. همچنین این ماده از یاخته  های پوششی

مخاط روده به درون شیرۀ روده ترشح می  شود.

ب) خروج کیلومیکرون   از یاخته    های پوششی مخاط روده، با اگزوسیتوز صورت می  گیرد.

B۱۲د) ویتامین  به همراه عامل داخلی معده، با کمک آندوسیتوز وارد یاخته  های پوششی مخاط روده می  شود.
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فیبرها نوعی یاختۀ اسکلرانشیمی هستند که به  صورت دراز دیده می  شوند. این یاخته  ها، دیوارۀ پسین ضخیم و چوبی  شده دارند و

باتوجه به شکل کتاب درسی، در خارج آوندهای آبکش قابل مشاهده هستند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) خیر! گیاهان علفی و جوان، فاقد پیراپوست هستند. در گروهی از این گیاهان، در دیواره  های جانبی یاخته  های درون  پوست

(آندودرم) چوب  پنبه (سوبرین) یافت می  شود.

3) متورم   شدن دانۀ   به در آب، در اثر جذب آب فراوان توسط پکتین موجود در دیوارۀ یاخته  های آن است، نه رشته  های سلولزی.

4) با قرار دادن برگ کلم بنفش در آب جوشیده  شده، غشاء کریچۀ آن تخریب شده و ترکیبات رنگی از کریچۀ آن (نه کروموپالست  )

خارج می  شود.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم
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در رودۀ باریک، کیلومیکرون ها جذب رگ لنفی می شوند؛ سپس وارد رگ خونی می شوند. کیلومیکرون ها سپس از طریق خون

سرخرگ کبدی و یا خون سیاهرگ ورودی به کبد (سیاهرگ باب) وارد کبد می شوند. آنزیم انیدرازکربنیک درون گویچه های قرمز

وجود دارد و جزء خوناب نیست. فولیک اسید نوعی ویتامین از خانوادۀ B است؛ بنابراین در روده، جذب  رگ خونی می شود و در

خوناب سیاهرگ باب، یافت می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

2) کراتینین نوعی مادۀ دفعی نیتروژن دار است که در خوناب سیاهرگ خروجی از ماهیچه یافت می شود. کرآتین از تجزیۀ

کرآتین فسفات در ماهیچه حاصل می شود و در خود ماهیچه وجود دارد. گلوبولین نوعی پروتئین محلول در خوناب است که

وظایف متعددی دارد. آنزیم پروترومبیناز در حالت طبیعی در خوناب یافت نمی شود و فقط به هنگام آسیب به دیوارۀ رگ های خونی

جهت تشکیل لخته به داخل خوناب، ترشح می شود.

3) کلیه ها در دفع آمونیاک نقشی ندارند. آمونیاک در کبد، به اوره تبدیل می شود. انواع لیپوپروتئین ها و آمینواسید در خوناب

سرخرگ ورودی به کلیه یافت می شود. آمینواسیدهایی که طی تراوش به داخل نفرون وارد می شوند، طی فرآیند بازجذب، مجددًا

به داخل خون بازمی گردند.

4) به طور طبیعی در خوناب، یون بی کربنات یافت می شود. پپسینوژن به داخل معده ترشح می شود؛ نه به داخل خون. همچنین

پروتئین فیبرینوژن نیز جزء پروتئین های انعقادی است که به صورت طبیعی در پالسما یافت می شود.
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 هنگام کاهش کربن   دی  اکسید، میزان فشار اسمزی یاخته  های روپوستی مجاور سلول های نگهبان افزایش می  یابد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) به علت اختالف ضخامت دیوارۀ شکمی و پشتی یاخته  های نگهبان (نه آرایش شعاعی رشته  های سلولزی) و نازک  تر بودن دیوارۀ

پشتی، به هنگام تورژسانس این یاخته  ها، دیوارۀ پشتی بیشتر منبسط می  شود.

2) یاخته  های نگهبان به دنبال تورژسانس، خمیدگی پیدا می  کنند تا منفذ روزنه باز شود. این موضوع نتیجۀ گسترش طولی (و نه

عرضی) دیوارۀ آن  ها است.

4) بیشتر تبادل گازها از روزنه  های هوایی برگ  ها و یاخته  های نگهبان روزنه انجام می  شود. پوستک و عدسک  ها نیز در این امر

دخالت دارند؛ بنابراین با اختالل در عملکرد یاخته  های نگهبان، امکان تبادل گازها در گیاه متوقف نمی  شود، بلکه کاهش می  یابد.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم
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به کمک آندوسکوپی، بندارۀ ابتدا و انتهای مری و انتهای معده قابل بررسی است. بنداره  های ابتدا و انتهای مری در مسیر بلع قرار

دارند ولی بندارۀ انتهای معده یعنی پیلور، در مسیر بلع نیست. پس منظور سؤال، بندارۀ پیلور است. در ساختار دیوارۀ معده، در

نزدیکی دریچۀ انتهایی آن یعنی پیلور، یاخته  های ترشح  کنندۀ هورمون گاسترین قرار دارند. همچنین بخش جلویی پیلور، ابتدای

رودۀ باریک یعنی دوازدهه است که در ساختار دیوارۀ خود، یاخته  های ترشح  کنندۀ هورمون سکرتین دارد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) مربوط به دریچۀ انتهای مری است.

2) ترشحات لوزالمعده به دوازدهه وارد می  شود. دوازدهه در ابتدای خود بنداره ندارد.

3) در طی استفراغ، مواد رو به سمت عقب یعنی دهان، جابه  جا می  شوند. استفراغ، در خروج مواد در داخل دوازدهه نیز می  تواند

نقش داشته باشد که در طی آن، دریچۀ پیلور باز شده و مواد به سمت عقب برمی  گردد تا از دهان خارج شود.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 1 81

بیلی  روبین به دنبال تخریب هموگلوبین گویچه  های قرمز در کبد ایجاد می  شود؛ سپس از خون به یاخته  های کبدی، وارد شده و در

ترکیبات صفرا یافت می  شود (صفرا در دفع برخی مواد مانند بیلی  روبین نقش دارد). به این ترتیب بیلی  روبین از طریق دستگاه

گوارش دفع می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) انعکاس دفع با ورود مدفوع به راست  روده راه  اندازی می  شود.

3) افزایش لیپوپروتئین کم  چگال (LDL)، منجر به تنگی رگ  ها می  شود.

4) رودۀ بزرگ نیز در جذب یون  ها نقش دارد.

تستر علوم تجربی دهم
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گزینه 4 82

بیشتر حجم شش توسط حبابک  ها ساخته   شده است. حبابک  ها دارای عامل سطح   فعال هستند و با ورود و خروج هوا می  توانند

حجم خود را تغ�ر دهند درحالی  که نای عامل سطح   فعال ندارد و به علت داشتن حلقه  های غضروفی نمی  تواند حجم خود را تغ�ر

بدهد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) حبابک  ها مادۀ مخاطی و مژک ندارند.

2) حبابک  ها غضروف ندارند اما می  توانند گازهای تنفسی را مبادله کنند.

3) حبابک  ها غضروف و مادۀ مخاطی ندارند اما نایژک  ها مادۀ مخاطی دارند.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 3 83

حجم تنفسى = حاصل ضرب تعداد تنفس (در دقيقه) در حجم جارى

هواى جارى به دنبال كاهش فاصله بين دو پرده جنب و افزايش فشار وارد بر مايع جنب از دستگاه تنفسى خارج مى گردد.

بررسی ساير گزينه ها:

گزینه (۱): هواى باقی مانده اهميت زيادى دارد؛ چون باعث مى شود حبابک ها هميشه باز بمانند. همچنين تبادل گازها را در فاصله

بين دو تنفس ممكن مى کند. اين هوا درون شش ها باقى مى ماند و طی بازدم از آن ها خارج نمى گردد.

گزینه (۲): هواى ذخيره بازدمى (حدود۱۳۰0 میلی لیتر) حجمى نزدیک به هوای باقی مانده (حدود۱۲۰۰ ميلى ليتر) دارد؛ هواى ذخيره

بازدمى هوايى است كه پس از يک بازدم معمولى (خروج هواى جارى) طى يک بازدم عميق از دستگاه تنفسى خارج مى شود.

پس هوای باقی ماندۀ بازدمی شامل هوای جاری نیست (به شکل کتاب درسی توجه کنید)

گزینه (٤): هواى مرده در مجارى تنفسى باقی مانده و به كيسه هاى هوايى نمى رسد و در تماس با سورفاكتانت قرار نمى گيرد؛ اين

هوا اولين هوايى است كه با استراحت (نه انقباض) ديافراگم از مجارى خارج می شود.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 4 84

هم گیاه سس و هم شته نوعی انگل گیاهان سبز هستند. شته خرطوم خود را تا آوند آبکش ساقه فرو کرده و از شیرۀ پرورده

استفاده می کند. شته هم به دور ساقۀ گیاه میزبان می پیچد و با فرستادن اندام مکندۀ خود به دستگاه آوندی از شیره ها استفاده

می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در باغبانی، برای داشتن میوه های درشت تر، تعدادی از گل ها یا میوه های جوان را می چینند تا درختان میوه هایی کمتر (نه

بیشتر) ولی درشت تر به بار آورند.

2) برای مشاهدۀ روپوست تره در زیر میکروسکوپ نوری باید نمونه را در یک قطرۀ آب، روی تیغۀ شیشه ای قرار دهید و با تیغک

بپوشانید.

3) در مرحلۀ دوم مدل مونش، با افزایش مقدار مواد آلی و به ویژه ساکارز، پتانسیل آب یاخته های آبکشی کاهش پیدا می کند.

درنتیجه، آب از یاخته های مجاور آوندهای چوبی به آوند آبکش وارد می شود.

تستر علوم تجربی دهم
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گزینه 1 85

جاندارانی مانند کرم خاکی دارای متانفریدی هستند و از شبکۀ مویرگی استفاده می  کنند. باتوجه به شکل کتاب، سیاهرگ ورودی به

قلب کرم خاکی برخالف انسان دارای دریچه  ای است که خون از آن عبور می  کند.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) حشرات برای دفع مواد زائد خود از لوله  های مالپیگی که متصل به روده است، استفاده می  کنند. در این جانداران همولنف

نقشی در جابه  جایی گازهای تنفسی ندارد.

3) پالناریا دارای پروتونفریدی است و مواد مختلف را در آن به کمک زنش مژک  های سلول  های شعله  ای جابه  جا می  کند. این جاندار

حفرۀ گوارشی دارد و سلوم و حفرۀ عمومی برای آن تعریف نمی  شود.

4) سخت  پوستانی مانند میگوها و خرچنگ  ها دارای غدد شاخکی هستند که مواد دفعی را از حفرۀ عمومی دریافت کرده و دفع

می  نماید. سخت  پوستان دارای گردش خون باز هستند و شبکۀ مویرگی ندارند.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 3 86

در ماهیان آب شیرین مثل ماهی قرمز، جذب نمک و یون  ها با انتقال فعال از آبشش  ها است؛ بنابراین غلظت نمک و یون  های

معدنی در سرخرگ پشتی خارج  شده از آبشش  ها، باال است.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": در مخروط سرخرگی ماهی  ها (ازجمله کوسه)، خون تیره جریان دارد که غلظت اکسیژن در آن، پا�ن است.

گزینۀ "2": از تخریب هموگلوبین گویچه  های قرمز آسیب  دیده در طحال، بیلی  روبین حاصل می  شود که از طریق سیاهرگ خروجی

از طحال، وارد سیاهرگ باب شده و از طریق کبد دفع می  شود.

گزینۀ "4": نرم  تنان، فاقد سامانۀ گردش خون بسته هستند.

تستر علوم تجربی دهم
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گزینه 2 87

باتوجه به شکل زیر، نیتروژن در قالب یون آمونیوم، در آوندهای چوبی ریشه جابه  جا می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) بخشی از نیتروژن تثبیت  شده در خاک، حاصل عملکرد زیستی باکتری  ها است؛ بنابراین تثبیت نیتروژن جو در خاک، بدون عملکرد

زیستی باکتری  ها نیز ممکن است.

3) امروزه تالش  های زیادی برای انتقال ژن  های مؤثر در تثبیت نیتروژن از باکتری  ها به گیاهان در جریان است تا بدون نیاز به این

باکتری  ها، نیتروژن موردنیاز در اختیار گیاه قرار بگیرد.

4) سیانوباکتری  های هم  زیست با گیاهان، عالوه بر تثبیت نیتروژن، عنصر کربن را نیز در طی فتوسنتز تثبیت می  کنند؛ بنابراین تثبیت

دو نوع مادۀ معدنی مختلف، توسط سیانوباکتری  ها امکان  پذیر است.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 1 88

تیغه  های آبششی خون را از درون خود عبور می  دهند درحالی  که آب در جهت مخالف خون و از بین تیغه  های آبششی حرکت

می  کند نه درون آن. سایر گزینه  ها طبق متن و شکل کتاب صحیح هستند.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 2 89

در ملخ، گوارش برون  یاخته  ای در کیسه  های معدی کامل می  شود که قبل از آن، پیش  معده قرار گرفته است که در ساختار دیوارۀ

خود، دندانه   دارد.

بررسی سایر گزینه  ها:

3) هیدر فاقد لولۀ گوارشی است.

1) در گوسفند، حجیم  ترین بخش معده، سیرابی است. بالفاصله بعد از سیرابی، نگاری قرار گرفته است که در جذب مواد غذایی

نقش ندارد.

4) در اسب، عمل گوارش میکروبی توسط میکروب های تولیدکنندۀ سلولز در رودۀ کور انجام می  شود.

تستر علوم تجربی دهم
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گزینه 3 90

در مرحلۀ فعالیت شدید، ترشح بزاق از غدد بزاقی افزایش می  یابد. از طرفی می  دانیم که بعضی یاخته  های عصبی در پل مغزی

وظیفۀ تنظیم ترشح بزاق (و اشک) را بر عهده دارند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در مرحلۀ خاموشی نسبی، خون  رسانی به دستگاه گوارش کاهش می یابد (نه افزایش).

2) در مرحلۀ فعالیت شدید، فعالیت اعصاب پاراسمپاتیک افزایش می یابد (نه سمپاتیک).

4) ترشحات بخش برون  ریز لوزالمعده (آنزیم  های گوارشی و بی  کربنات) در مرحلۀ خاموشی نسبی کاهش می  یابد (نه افزایش).

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 4 91

در کیسۀ گوارشی هیدر، فقط گروهی از یاخته  هایی که سطح حفرۀ گوارشی را می  پوشاند، می  تواند از طریق برون  رانی و با صرف

انرژی آنزیم  های هیدرولیزکننده را به محیط حفره وارد کند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) همۀ یاخته  هایی که با ترشح آنزیم  های گوارشی گوارش برون  یاخته  ای را انجام می  دهند، نوعی یاختۀ پوششی در کیسۀ گوارشی

هستند؛ پس روی ساختار غشاء   پایه قرار دارند.

2) همۀ یاخته  هایی که با تاژک خود در مخلوط شدن مواد غذایی و آنزیم  ها تأثیرگذار هستند، نوعی یاختۀ پوششی در کیسۀ

گوارشی هستند. پس فاصلۀ بین  یاخته  ای اندکی با یاخته  های مجاور دارند.

3) یاخته  هایی در کیسۀ گوارشی که مواد غذایی را از طریق ذره  خواری به میان  یاختۀ خود وارد می  کنند، از طریق کافنده  تن  ها و

آنزیم  های گوارشی درون آن  ها، گوارش درون  یاخته  ای را انجام می  دهد.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 2 92

وجود ویتامین  باعث می شود تا اسیدفولیک بتواند در روند تقسیم سلولی فعالیت خود را به درستی انجام دهد ولی در این

گزینه ارتباط بین این دو ویتامین برعکس بیان شده است.

بررسی گزینه ها:

1) در زمان کمبود آهن ساخت هموگلوبین کاهش پیدا می کند.

3) وجود اریتروپویتین باعث افزایش سرعت ساخت گویچه های قرمز می شود.

4) یکی از منابع مهم برای اسید فولیک و آهن غذاهای جانوری است. برای همین کمبود مصرف این غذاها باعث کمبود این

ویتامین ها در بدن می شود.

B  ۱۲

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا
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گزینه 4 93

همۀ جانداران دارای هم ایستایی یا هومئوستازی هستند. محیط جانداران همواره در تغ�ر است؛ اما جاندار می تواند وضع درونی

پیکر خود را در حد ثابتی نگه دارد؛ مثًال وقتی سدیم خون افزایش می یابد، دفع آن از طریق ادرار زیاد می  شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1) همۀ جانداران نمو ندارند مثل باکتری  ها. همچنین برخی از جانداران تنها دارای یک مولکول دنا هستند و استفاده از لفظ

مولکول  های دنا برای آن  ها صحیح نیست.( باز هم مثل باکتری)

2) جانداران از طریق فرآیند تولیدمثل موجوداتی کم و بیش شبیه خود (نه کامًال یکسان!) را به وجود می آورند. همچنین گروهی از

جانداران اصًال توانایی انجام تولیدمثل ندارند، مثل انسان  های نازا و یا قاطر که به صورت طبیعی نازا است.

3) همۀ جانداران دارای نظم و ترتیب هستند. تنها جانداران پریاخته ای با کنار هم قرارگیری یاخته های خود به سطوحی از

سازمان یابی و نظم می رسند، درصورتی که جانداران تکیاخته ای تنها از طریق یک یاخته به سطوحی از سازمان یابی می رسند.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 4 94

قبل از انقباض ماهیچۀ صاف مثانه:

تحریک گیرنده های کششی دیوارۀ مثانه

ارسال پیام عصبی حرکتی به ماهیچۀ صاف مثانه

حرکات کرمی شکل دیوارۀ میزنای به واسطۀ انقباض ماهیچۀ صاف دیوارۀ آن

بعد از انقباض ماهیچۀ صاف مثانه:

شل شدن بندارۀ خارجی میزراه

حرکات کرمی شکل دیوارۀ میزراه به واسطۀ انقباض ماهیچۀ صاف دیوارۀ آن

دقت داشته باشید که پیام فرستاده شده به بندارۀ خارجی میزراه نوعی پیام حرکتی است و نه پیام حسی.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 3 95

برگ بعضی گیاهان، بخش  های غیرسبز، مثًال سفید، زرد، قرمز یا بنفش دارد. کاهش نور در چنین گیاهانی، سبب افزایش مساحت

بخش  های سبز (افزایش یاخته  های پارانشیمی فتوسنتزکننده) می  شود. این تغ�ر رنگ، در افزایش ماندگاری گیاه مؤثر است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) یاخته  های تراکئید مرده هستند.

2) کاهش نور سبب افزایش مساحت بخش  های سبز (کاهش مساحت بخش  های غیرسبز) می  شود.

4) به دنبال کاهش نور، ساختار سبزدیسه  ها در بعضی گیاهان تغ�ر می  کند و به رنگ  دیسه تبدیل می  شود. در این هنگام سبزینه  

در برگ تجزیه می  شود و مقدار کاروتینوئیدها افزایش می  یابد.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی
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گزینه 4 96

سیاهرگ  ها در برش عرضی کمتر گرد دیده می  شوند. سرخرگ  ها با تغ�ر قطر خود موجب بروز احساس نبض می  شوند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) سرخرگ  ها بیشتر در بخش  های عمقی بدن قرار دارند. برخی از سرخرگ  ها مانند سرخرگ  های ششی و آئورت در ابتدای خود

دریچۀ سینی دارند.

2) سیاهرگ  ها بیشتر حجم خون را در خود جای داده  اند. برخی سیاهرگ  ها مانند سیاهرگ باب خون را وارد اندام می  کنند و در آن

شبکۀ مویرگی تشکیل می  دهند.

3) سرخرگ  ها دارای الیۀ میانی بسیار ضخیمی هستند. سرخرگ  های کوچک می  توانند با تنگ و گشادشدن خود، میزان خون

ورودی به مویرگ را تنظیم نمایند.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 4 97

سورفاکتانت از بعضی از یاخته  های دیوارۀ حبابک  ها به داخل حبابک ترشح می  شود و باز شدن کیسه  های هوایی را به هنگام ورود

هوا به آن  ها (هنگام دم)، آسان می  کند. درصورتی  که میزان ترشح سورفاکتانت کاهش یابد، باز شدن کیسه  های هوایی به سختی

انجام می  شود و با مشکل روبه  رو می  شود. درنتیجه انجام عمل دم در فرد به نیروی بیشتری احتیاج دارد و فرد باید با افزایش فشار

هوا جهت باز کردن کیسه  های هوایی، بر کمبود میزان سورفاکتانت غلبه کند. ازاین رو میزان انقباضی که در ماهیچه    های   بین  دنده  ای

خارجی ایجاد می  شود، باید افزایش یابد. به دنبال افزایش این میزان انقباض، مصرف ATP توسط این یاخته  ها افزایش می  یابد و

درنتیجه میزان تنفس سلولی انجام  شده جهت تأمین انرژی الزم برای انقباض، بیشتر می  شود. در طی تنفس سلولی تولید

می  شود؛ پس میزان تولید توسط این ماهیچه    ها   افزایش می  یابد؛ بنابراین می  توان   گفت با کاهش میزان ترشح سورفاکتانت،

میزان تولید توسط ماهیچۀ   بین  دنده  ای خارجی افزایش می  یابد و رابطۀ عکس بین این دو مورد برقرار است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) هرچقدر میزان گنبدی بودن ماهیچۀ میان  بند افزایش یابد، میزان فاصلۀ جناغ تا ستون مهره کاهش می  یابد، زیرا در هنگام

بازدم، دیافراگم از حالت مسطح به گنبدی درمی  آید و همچنین جناغ بهسمت عقب (ستون مهره ها) حرکت می  کند تا حجم قفسۀ

سینه را کاهش دهد.

2) در طی دم، با افزایش فاصله بین دو الیۀ پردۀ جنب، بر میزان فشار منفی مایع جنب افزوده می  شود تا با مکش بیشتری بتواند

حجم شش  ها را افزایش دهد. در طی دم میزان اتساع حبابک  های کیسه  های حبابکی نیز افزایش می  یابد.

3) ماهیچه  های شکمی در بازدم عمیق نقش دارند و درنتیجۀ فعالیت آن  ها (مصرف ATP توسط آن  ها)، هوای درون شش  ها به

خارج از دستگاه تنفس رانده می  شود و میزان فشار هوای درون شش  ها کاسته می  شود.

CO  ۲
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0/2 ثانیه پس از شروع انقباض بطن ها، بیشترین فشار خون آئورت مشاهده می شود. در این زمان، حدودًا نیمی از موج T در

منحنی الکتروقلب نگاره به ثبت رسیده است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) 0/2 ثانیه پس از شروع انقباض بطن ها، بیشترین فشارخون بطن چپ مشاهده می شود. به هنگام انقباض بطن ها، دریچه های

دهلیزی- بطنی بسته بوده و خونی به بطن ها وارد نمی شود.

2) در شروع انقباض دهلیزها، کمترین فشار خون بطن چپ مشاهده می شود اما حداقل مقدار فشار خون دهلیز چپ در پایان

انقباض دهلیزها دیده می شود.

3) از ابتدای انقباض دهلیزها تا کمی پس از شروع انقباض بطن ها کمترین فشار خون آئورت مشاهده می شود. پس از شروع

انقباض بطن ها، یاخته های ماهیچه ای دهلیزها به حالت استراحت درمی آیند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا
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بخش C بازدم عمیق را نشان می  دهد که در آن ماهیچه  های شکمی و بین  دنده  ای داخلی در حال انقباض هستند و ماهیچه  های

دیافراگم و گردنی و بین  دنده  ای خارجی استراحت می  کنند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) بخش A دم عمیق را نشان می  دهد. در این بخش ماهیچه  های گردنی، دیافراگم و بین  دنده  ای خارجی در حال انقباض هستند.

2) بخش B بازدم عادی را نشان می  دهد که در آن هیچ ماهیچه  ای منقبض نیست.

4) بخش D دم عادی را نشان می  دهد که در آن دیافراگم و بین  دنده  ای خارجی در حال انقباض هستند.

تستر علوم تجربی دهم
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هم خون تیره و هم خون روشن، دارای گاز کربن  دی اکسید هستند؛ بنابراین همۀ انواع رگ های خونی موجود در بدن انسان، یعنی

سرخرگ، سیاهرگ و مویرگ خون حاوی کربن  دی اکسید را در خود جای می دهند. در همۀ این رگ ها، سطح بیرونی یاخته های

پوششی توسط غشاء پایه احاطه می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1) دیوارۀ مویرگ ها تنها از یک الیه بافت پوششی سنگفرشی تشکیل شده است.

2) مویرگ ها، سرخرگ ها و برخی از سیاهرگ ها فاقد دریچه هایی هستند که جهت حرکت خون را یک  طرفه می کنند (دریچۀ

النه کبوتری).

3) در سرخرگ ها و سیاهرگ ها تبادل مواد بین خون و یاخته های بدن صورت نمی گیرد.
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پووم صدای اول و تاک صدای دوم قلب است. در حالت عادی که طول دورۀ قلبی حدود 0/8 ثانیه است، فاصلۀ صدای اول تا دوم

حدود 0/3 ثانیه و فاصلۀ صدای دوم تا صدای اول بعدی حدود 0/5 ثانیه است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) صدای اول حین رسم موج R در نوار قلب ایجاد می  شود.

3) صدای پووم مربوط به بسته شدن دریچه  های دهلیزی- بطنی است که کندتر از دریچه  های سینی بسته می  شوند و به همین

دلیل صدای طوالنی  تری ایجاد می  کند.

4) صدای تاک به علت بسته شدن دریچه  های سینی ایجاد می  شود. توجه داشته باشید که دریچه  های سینی دارای سه قطعه

هستند اما چون به دیوارۀ بطن متصل نیستند، لفظ آویخته برای آن  ها صادق نیست.

تستر علوم تجربی دهم
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گاز تنفسی غالب در هوای دمی و بازدمی اکسیژن است. کاهش میزان اکسیژن در بدن موجب افزایش ترشح هورمون

اریتروپویتین از کلیه و کبد شده و خون  سازی را در مغز قرمز استخوان افزایش می  دهد. همان  طور که می  دانید برای خون  سازی به

مصرف آهن و فولیک  اسید نیاز است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) گیرنده  های شیمیایی نزدیک قوس آئورت به کمبود اکسیژن حساس هستند نه به افزایش آن.

2) افزایش  خون موجب افزایش آهنگ تنفس می  شود.

3) کاهش میزان اکسیژن در خون موجب کاهش عمل تنفس سلولی می  شود. با کاهش تنفس سلولی میزان تولید ATP کاهش

یافته و فرآیندهای فعال مانند عملکرد پمپ سدیم- پتاسیم دچار اختالل می  شود. با از کار افتادن پمپ سدیم- پتاسیم، یون  های

سدیم در سلول  های پرز روده جمع می  شود.

CO۲

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 4 103

در قارچ  ریشه  ای (میکوریزا)، قارچ مواد آلی موردنیاز خود را از ریشۀ   گیاه تأمین می  کند و برای گیاه مواد معدنی، به  خصوص فسفات

فراهم می  کند. مقدار فسفات در خاک، فراوان است اما اغلب برای گیاهان غیرقابل دسترس است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) پیکر قارچ  ها نسبت به ریشۀ   گیاه، با سطح بیشتری از خاک در تماس است. نیتروژن توسط باکتری  های ریزوبیوم تثبیت می  شود،

نه فسفات.

2) غالف قارچی در سطح ریشه قرار می  گیرد و درون ریشه مشاهده نمی  شود. غالف قارچی رشته  های ظریفی را به درون ریشه

می  فرستد که در تبادل مواد با آن شرکت می  کند. کمبود فسفر، رشد گیاهان را محدود می  کند.

3) در قارچ  ریشه  ای، هم  زیستی میان ریشۀ   گیاهان با انواعی از قارچ  ها (نه نوعی قارچ) مشاهده می  شود. نیتروژن نمی  تواند

مستقیم از جو، جذب گیاه شود.
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بر اساس متن کتاب درسی، تنظیم اصلی جریان خون در مویرگ ها، براساس نیاز بافت به اکسیژن و مواد مغذی و با تنگ و

گشادشدن سرخرگ های کوچک انجام می شود. ولی دقت داشته باشید که در همۀ شبکه های مویرگی بدن، قبل از مویرگ ها،

سرخرگ کوچک قرار نگرفته است. مثًال در شبکۀ مویرگی درون کبد، سیاهرگ باب در تشکیل شبکۀ مویرگی نقش دارد، بنابراین

گزینۀ (3) نمی تواند پاسخ این سؤال باشد. بنابراین می توان گفت تنگ و گشادشدن رگی (نه لزومًا سرخرگ کوچک) که قبل از شبکۀ

مویرگی موردنظر قرار گرفته است، در تنظیم جریان خون مویرگ ها نقش دارد. این تنگ و گشادشدن حتمًا به واسطۀ یاخته های

ماهیچه ای صاف دیوارۀ این رگ انجام می شود. یاخته های ماهیچه ای صاف، دوکی شکل بوده و تک هسته ای هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

2) این تنظیم همواره توسط رشته های عصبی صورت نمی گیرد. مثًال ترکیباتی مانند کربن دی اکسید نیز با تأثیر بر ماهیچه های

صاف دیوارۀ رگ ها، سرخرگ های کوچک را گشاد می کنند.

3) توضیح داده شد.

4) تنها بعضی از مویرگ ها، حلقه ای ماهیچه ای در ابتدای خود دارند که به تنظیم جریان خون آن ها کمک می کند.

تستر علوم تجربی دهم
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همۀ موارد صحیح است. خوناب ترکیبی از آب، پروتئین های محلول، یون ها، مواد مغذی و مواد دفعی،گازهای تنفسی و ... است.

بررسی موارد:

pH خون مؤثر هستند. بنابراین به دنبال کاهش شدید این گلوبولین ها، میزان pH الف) انواعی از گلوبولین های خوناب، در تنظیم

خون تغ�ر کرده و کلیه ها برای جبران آن، میزان دفع یون هیدروژن و بی کربنات را تغ�ر می دهند.

ب) انسولین نوعی هورمون از جنس پروتئین است و در خوناب یافت می شود. کمبود شدید این هورمون باعث می شود مقدار

گلوکز خون افزایش چشم گیری پیدا کند. این گلوکز اضافه، نمی تواند از طریق لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک در گردیزه ها به داخل خون

بازجذب شود، درنتیجه از طریق ادرار دفع می گردد.

ج و د) انواعی از پروتئین های خوناب در انعقادخون نقش دارند (مانند پروترومبین و فیبرینوژن). در صورت کمبود شدید این

پروتئین ها در خون، تشکیل لخته با اختالل روبه رو می شود و فرد دچار خون ریزی های شدید شده و مقدار فراوانی از یاخته های

خونی قرمز خود را از دست می دهد. درنتیجه، اکسیژن رسانی به بافت ها دچار اختالل شده و ترشح هورمون اریتروپویتین به خون،

توسط یاخته های ویژه ای در کلیه و کبد، افزایش می یابد. هورمون اریتروپویتین با اثر بر مغز قرمز استخوان، ساخت گویچه های

قرمز را افزایش می دهد. برای ساخت گویچه های قرمز، آهن الزم است که مقداری از آن در کبد ذخیره می شود. بنابراین از میزان

آهن ذخیره شده در کبد کاسته شده تا این آهن، برای ساخت گویچه های قرمز جدید مورد استفاده قرار گیرد.

تستر علوم تجربی دهم

www.konkur.in

forum.konkur.in



38لرنیتو 1400 /76

گزینه 1 106

در هر میکرولیتر خون انسان حدود پنج میلیون گلبول قرمز و بین 7 هزار تا 10 هزار گلبول سفید دیده می  شود. هموگلوبین  های

گلبول  های قرمز در کبد تخریب شده و نوعی مادۀ دفعی به نام بیلی  روبین ایجاد می  کنند.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) پالکت  ها از قطعه  قطعه   شدن میان  یاختۀ مگاکاریوسیت ایجاد می  شوند. توجه داشته باشید که پالکت  ها یاختۀ خونی نیستند و

حدودًا در هر میکرولیتر خون 250 هزار عدد از آن  ها وجود دارد.

3) گلبول قرمز قبل از ورود به خون، هسته و بیشتر اندامک  های خود را از دست می  دهد. (نه همه)

4) اگر به شکل کتاب درسی نگاه کنید، می  بینید که پس از انجام گریزانه، خوناب در باالترین بخش و یاخته  های خونی در بخش

پا�نی قرار می  گیرند.
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گوارش شیمیایی در ملخ در کیسه  های معده به اتمام می  رسد و مونومرهای غذایی در معده جذب می  شوند (رد گزینۀ "4"). در گاو

غذای نیمه   جویده  شده یک  بار از مری وارد معده شده و برای بار دوم از مری عبور کرده و با نشخوار وارد دهان می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) گوارش مکانیکی در ملخ در صفحات آرواره  مانند (خارج از دهان) آغاز می  شود.

2) رودۀ گاو به جذب گلوکزهای حاصل از گوارش می  پردازد و شیردان نقشی در جذب ندارد.
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لپ کلیه شامل لگنچه نمی شود. دقت کنیم لگنچه جزئی از ساختا ر های درونی کلیه است.

بررسی سایر گزینه ها:

2) ستون کلیه در البه الی هرم های کلیه قرار گرفته است و جزئی از قسمت های قشری است.

3)  لگنچه آخرین قسمتی از ساختار های درونی کلیه است که ادرار را دریافت می کند.

4) کپسول کلیه از کلیه محافظت می کند.
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به دنبال کاهش ترشح سکرتین از یاخته  های رودۀ باریک، ترشح یون بی  کربنات از لوزالمعده به درون دوازدهه کاهش می یابد و

درنتیجه pH فضای دوازدهه اسیدی باقی خواهد ماند. به دنبال این اتفاق پروتئازهای لوزالمعده که به  صورت غیرفعال ترشح   شده

بودند و قرار بود در محیط قلیایی دوازدهه فعال شوند، به  صورت غیرفعال باقی می مانند و توان عملکردی خود را از دست می دهند

و به علت عدم فعالیت این پروتئازها، پروتئین  ها به آمینواسیدهای سازندۀ خود تجزیه می شوند و جذب آمینواسید در روده کاهش

می یابد. به دنبال کاهش جذب آمینواسید نیز، ساخت پروتئین در بدن کاهش خواهد یافت که این امر (کاهش پروتئین  های

خون) موجب افزایش احتمال خیز (ادم) می گردد.

یکی از عوامل کمک  کننده به بازگشت خون موجود در سیاهرگ  ها، ماهیچه  های اسکلتی هستند که با انقباض خود و فشاری که به

دیوارۀ سیاهرگ  ها وارد می کنند موجب حرکت خون درون این رگ  ها به سمت قلب می شوند. به دنبال کاهش فعالیت دستگاه

عصبی پیکری، تحریک و انقباض ماهیچه  های اسکلتی نیز کاهش می یابد و درنتیجه حجم (و فشار) خون موجود در سیاهرگ  ها

افزایش پیدا خواهد کرد که این موضوع ازجمله عوامل افزایش  دهندۀ احتمال خیز (ادم) است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) مصرف کم مایعات از عوامل ایجاد خیز است و سکتۀ قلبی موجب از دست رفتن تعدادی از یاخته  های عملکردی قلب می شود.

درنتیجه شدت انقباض قلب پس از سکتۀ قلبی کاهش یافته و به دنبال آن از فشار خون (فشار تراوشی) نیز کاسته می شود.

فشارخون پا�ن ازجمله عوامل مخالفت  کننده با ایجاد خیز است. (نادرستی "1")

2) تخریب دریچه  های النه  کبوتری، مانع بازگشت خون سیاهرگی به سمت قلب شده و موجب تجمع خون در این رگ  ها و افزایش

حجم (و فشار) خون سیاهرگی می شود. این اتفاق ازجمله عوامل ایجاد خیز است، درحالی  که کاهش هورمون ضدادراری با تحریک

کلیه  ها به دفع حجم بیشتری از ادرار از تجمع بیش  ازحد مایعات و بروز خیز در بدن جلوگیری می کند. (نادرستی "2")

4) دقت داشته باشید که رنین آنزیم است (نه هورمون). (نادرستی "4")

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم
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کم  ضخامت  ترین بخش ساقۀ اصلی (تنه) یک درخت گردوی هفت  ساله، سرالدهای پسین (کامبیوم آوندساز و چوب  پنبه  ساز)

هستند. سرالدها دارای یاخته  های مریستمی هستند. این یاخته  ها هستۀ درشت مرکزی و سیتوپالسم اندک دارند. همچنین فضای

بین  یاخته  ای آن  ها کم است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) مربوط به آوندهای آبکش است.

2) مربوط به آوندهای چوبی است.

3) کامبیوم آوندساز به سمت بیرون، آوندهای آبکش و کامبیوم چوب  پنبه  ساز، به سمت درون یاخته  های پارانشیمی تولید می  کند که

هم یاخته  های آوند آبکش و هم یاخته  های پارانشیمی، یاخته  هایی زنده با پروتوپالست فعال هستند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی
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در هیدر آب شیرین، گازها می  توانند بین تک  تک یاخته  ها و محیط پیرامون مبادله شوند.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": در ماهی، هر کمان آبششی دارای یک سرخرگ ورودی با خون تیره و یک سرخرگ خروجی با خون روشن است.

گزینۀ "2": در حشرات مانند پروانۀ مونارک، تنفس نایدیسی وجود دارد. نایدیس  ها لوله  های منشعب و مرتبط به هم هستند که از

طریق منافذ تنفسی سطح بدن، به خارج راه دارند و معموًال ساختاری جهت بستن منافذ دارند که مانع هدر رفتن آب بدن و حفظ

فشار اسمزی محیط داخلی می  شود.

گزینۀ "4": ستارۀ دریایی، ساده  ترین آبشش  ها را دارد که به صورت برجستگی  های کوچک و پراکنده در سرتاسر بدن هستند که

روی آن  ها پوست قرار گرفته   است؛ بنابراین آبشش  ها، مستقیمًا با آب محیط پیرامون جانور در تماس نیستند.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 1 112

برخی از خزندگان و پرندگان دریایی و بیابانی که آب دریا یا غذای نمک دار مصرف می کنند، می توانند نمک اضافه را از طریق غدد

نمکِی نزدیک چشم یا زبان به صورت قطره های غلیظ دفع کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

2) در بسیاری از تک یاخته ای ها، تنظیم اسمزی با کمک انتشار انجام می شود.

3) در همۀ کروکودیل ها جدایی کامل بطن ها دیده می شود.

4) همۀ بندپایان گردش خون باز دارند.

تستر علوم تجربی دهم
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در مرحلۀ تراوش، جابه جایی یون های بی کربنات و هیدروژن در یک جهت (ورود از خون به گردیزه) رخ می دهد. همان طور که

می دانید در طی این فرآیند ورود مواد زائد نیتروژن دار به نفرون ها بدون صرف انرژی رخ می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

2) در مرحلۀ تراوش تبادل گلوکز و اسیدهای آمینه بین خون و نفرون از شکاف های باریک (توسط پاهای پودوست ها ایجاد می شود

) صورت می گیرد. در فرآیند تراوش مواد صرفًا براساس اندازه به داخل فضای نفرون وارد می شوند.

3) در مرحلۀ تراوش تأمین نیروی الزم برای جابه جایی مواد از طریق فشارخون صورت می گیرد. در این مرحله مویرگ های کالفک

(گلومرول) با غشاء   پایۀ ضخیم تر (حدود 5 برابر) از سایر مویرگ های بدن فعالیت می کنند.

4) در طی فرآیند بازجذب، بازگشت مواد مفید به خون صورت می گیرد. این مرحله با مصرف انرژی زیستی همراه است. پس

می توان گفت راکیزه (میتوکندری) یاخته های مکعبی لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک بیشترین مقدار انرژی ( ATP ) و  را تولید و

اکسیژن را مصرف می کنند.

CO  ۲
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بررسی گزینه  ها:

1) تارهای صوتی با هوای بازدمی به ارتعاش درمی  آیند. هنگامی  که فرد در حال بازدم است، ماهیچۀ دیافراگم از انقباض خارج شده

و در استراحت به سر می  برد. درنتیجه در این هنگام امکان ارتعاش تارهای صوتی وجود دارد. (نادرستی "1")

2) ماهیچه  های ناحیۀ گردن در هنگام بازدم و همچنین در زمان دم  های عادی در حالت استراحت به سر می  برد. این در حالی است

که کاهش حجم قفسۀ سینه و شش  ها فقط در هنگام بازدم مشاهده می  شود. (نادرستی "2")

3) انقباض ماهیچه  های شکم در هنگام بازدم عمیق مشاهده می  شود. در عمل بازدم فاصلۀ بین جناغ و ستون مهره  ها کاهش

می  یابد. (درستی "3")

4) ماهیچۀ بین  دنده  ای خارجی در هنگام دم (عادی و عمیق) منقبض است. در هنگام دم عمیق به دلیل ورود هوای مکمل به درون

شش  ها، بیش از 3500ml از حجم هوای دمی به تبادل گازهای تنفسی با خون می  پردازد. (نادرستی "4")

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا
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همۀ گیاهان در بین سلول  های خود پالسمودسم دارند و از طریق این کانال  های سیتوپالسمی مواد را بدون عبور دادن از غشا بین

سلول  ها جابه  جا می  کنند.

علت نادرستی سایر گزینه  ها:

1) همۀ گیاهان قادر به انجام فتوسنتز نیستند؛ مثًال بسیاری از گیاهان انگل فتوسنتز نمی  کنند.

3) گیاهان گوشت  خوار می  توانند گلیکوژن موجود در بدن طعمه را به صورت برون  سلولی گوارش دهند.

4) گیاهانی مانند سس فاقد ریشه هستند؛ پس مسیر آپوپالستی و سیمپالستی هم ندارند.

تستر علوم تجربی دهم
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گاو پستانداری نشخوارکننده و اسب گیاه خواری غیر نشخوارکننده است. در نشخوارکنندگان، مواد غذایی در سیرابی در معرض

میکروب ها قرار می گیرند و این میکروب ها گوارش سلولز را در سیرابی انجام می دهند. در غیر نشخوارکنندگان، میکروب هایی که در

رودۀ کور جانور زندگی می کنند، سلولز را آبکافت می کنند. رودۀ کور بخش ابتدایی رودۀ بزرگ است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در غیر نشخوارکنندگان، میکروب هایی که در رودۀ کور جانور زندگی می کنند، سلولز را آبکافت می کنند. ازآنجاکه گوارش سلولز در

رودۀ باریک این جانوران انجام نمی شود، بخشی از مواد غذایی دفع می شود.

2) تودۀ مواد غذایی نیمه  جویده شده پس از گوارش در سیرابی، به نگاری وارد و به دهان برمی گردند. در این زمان غذا به  طور

کامل جویده می شود. وقتی غذاء دوباره بلعیده شد، به سیرابی وارد می شود، بیشتر حالت مایع دارد و به نگاری جریان پیدا

می کند؛ سپس مواد به هزارال رفته تا حدودی آبگیری شوند و سرانجام به شیردان وارد می شوند؛ بنابراین در هزارال، مواد غذایی

کامل جویده  شده آبگیری می شوند نه نیمه  جویده.

3) جذب مواد غذایی حاصل از گوارش مواد غذایی در نشخوارکنندگان، تنها در روده انجام می شود.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا
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ترشح آنزیم رنین از کلیه  ها موجب افزایش فشار خون و درنتیجه افزایش تراوش در گلومرول  ها می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) هورمون آلدوسترون میزان بازجذب سدیم و آب را از ادرار افزایش داده و درنتیجه فشار اسمزی ادرار تا حدی افزایش می  دهد.

3) هورمون ضدادراری موجب افزایش ورود آب از ادرار به خون شده و میزان تحریک مرکز تشنگی در مغز را کاهش می  دهد.

4) اگر pH خون اسیدی شود، کلیه  ها یون هیدروژن بیشتری به درون ادرار ترشح می  کنند تا pH خون باالتر برود.

تستر علوم تجربی دهم
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همۀ   انواع گیاهان انگل جهت جذب مواد موردنیاز خود، نیاز به اندام مکنده دارند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) گیاهان انگل، همه   یا بخشی از مواد غذایی موردنیاز خود را از گیاهان فتوسنتز دریافت می  کنند.

2) مثًال گل جالیز، با ایجاد اندام مکنده و نفوذ آن به ریشۀ گیاهان جالیزی، مواد مغذی را دریافت می  کند.

3) این ویژگی مربوط به گیاهان گوشت  خوار است.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی
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جمعیت ششمین سطح از سطوح سازمان  یابی حیات است که در آن برای اولین بار افراد یک گونه باهم در تعامل هستند. اندام

سومین سطح سازمان  یابی است و واضحًا سه سطح از جمعیت پا�ن  تر است.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) جمعیت  های مختلف باهم اجتماع را می  سازند. اجتماع در سطح هفتم قرار دارد و پنج سطح از بافت باالتر است.

3) زیست  کره شامل همۀ زیست  بوم  های کرۀ زمین است و در نهمین سطح قرار دارد؛ بنابراین از دستگاه پنج سطح باالتر است.

4) بوم  سازگان اولین سطحی است که در آن عوامل غیرزنده در کنار جانداران قرار می  گیرند و چون سطح هفتم را تشکیل می  دهد

از جاندار دو سطح باالتر است.

تستر علوم تجربی دهم
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مواد مغذی برای رسیدن به یاخته  های بدن باید از یاخته  های بافت پوششی (دارای فضای بین  یاخته  ای اندک) لولۀ گوارشی عبور

کنند. جذب مواد غذایی می  تواند در دهان و معده به میزان اندک و در رودۀ باریک به مقدار بیشتری صورت بگیرد.

بررسی گزینه  ها:

1) یاخته های بافت پوششی در دهان (سنگ  فرشی چندالیه) و معده (استوانه  ای تک  الیه) فاقد ریزپرز در سطح غشا  ئی خود هستند.

(نادرستی "1")

2) در بافت های پوششی تک  الیه، همۀ یاخته ها به  طور مستقیم در تماس با غشاء   پایه (شبکه  ای از رشته های پروتئینی و

گلیکوپروتئینی) هستند؛ اما در بافت های پوششی چندالیه مثل دهان، تنها پا�ن  ترین یاخته ها در تماس با غشاء   پایه هستند.

(نادرستی "2")

4) بخش اندکی از جذب مواد غذایی در دهان و از طریق یاخته های سنگفرشی چندالیه صورت می پذیرد. این در حالی است که

در رودۀ باریک (محل پایان گوارش شیمیایی پروتئین ها) بافت پوششی سنگفرشی چندالیه وجود ندارد. (نادرستی "4")

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا
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در حرکات قطعه قطعه کننده بخش هایی از لوله به صورت یک در میان منقبض و شل می شوند. تداوم این حرکات در لولۀ گوارش

موجب می شود محتویات لوله، ریزتر و بیشتر با شیر ه های گوارشی مخلوط شوند.

بررسى ساير گزينه ها:

گزینه (۱): در حرکات کرمی در لولۀ گوارش، حلقۀ انقباضی تشکیل می شود. هنگام برخورد محتویات معده به پیلور، حرکات

کرمی شکل فقط نقش مخلوط کنندگی دارند.

گزینه (۲): هر دو نوع حرکت کرمی شکل و قطعه قطعه کننده در گوارش مکانیکی ذرات غذایی نقش دارند. فقط حرکات قطعه قطعه

کننده، محتویات روده را به قطعات جدا از یکدیگر تقسیم می کنند.

گزینه (٤): حرکات کرمی با ورود غذا و گشادشدن بخشی از لولۀ گوارش آغاز می گردد. حرکات کرمی شکل به ویژه (نه فقط) زمانی

نقش مخلوط کنندگی دارد که با برخورد به یک بنداره متوقف می شود. (در واقع حرکات کرمی شکل همواره می توانند نقش

مخلوط کنندگی داشته باشند)

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 2 122

قسمتی از لولۀ گوارش که پروتئازهای پانکراسی در آن فعال می  شوند، قسمت میانی دوازدهه است که در سمت راست بدن واقع

شده است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) اندام کیسه  ای  شکل لولۀ گوارش، معده است که محل اتصال آن به اندام قبلی خود یعنی مری، در سمت چپ بدن قرار گرفته

است.

3) کولونی که به راست  روده ختم می  شود، کولون پا�ن  رو است که در سمت چپ بدن قرار گرفته است.

4) اندام تولیدکنندۀ لسیتین، کبد است. قسمت اعظم کبد در سمت راست قرار گرفته است.

تستر علوم تجربی دهم
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یاخته های پارانشیمی، دیوارۀ نخستین نازک و چوبی نشده دارند. بنابراین در ساختار دیوارۀ این یاخته ها، تیغۀ میانی و دیوارۀ

نخستین نازک دیده می شود. منشأ تیغۀ میانی، یاختۀ مادری است که این یاخته ها، از تقسیم آن حاصل شده اند و طی تقسیم

سیتوپالسم، این قسمت از دیواره تشکیل می شود. تیغۀ میانی از جنس پلی ساکارید پکتین است و چسبناک بوده و در خارج از

دیوارۀ نخستین قرار گرفته است. دیوارۀ نخستین توسط پروتوپالست یاخته های تازه تشکیل شده ایجاد می شود. بنابراین منظور از

صورت سؤال، دیوارۀ نخستین است. دیوارۀ نخستین شامل رشته های سلولزی در زمینه ای از پروتئین  و انواعی پلی ساکاریدهای

غیررشتهای است. جهت اضافه شدن پروتئین موجود در بخش نخستین دیواره به ساختار آن، نیاز به برون رانی (اگزوسیتوز) است

که با تغ�ر مساحت غشا همراه است (دیوارۀ نخستین در بخش خارجی غشا قرار گرفته است). همچنین مولکول پروتئینی، دارای

ژن (ژن هایی) در مادۀ وراثتی یاختۀ موردنظر است.

گزینۀ (2) راجع به تیغۀ میانی دیواره که از جنس پکتین است، صدق می کند؛ نه دیوارۀ نخستین.
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حجیم  ترین بخش لولۀ گوارش پرندۀ دانه  خوار، چینه  دان است. این ساختار به جانور امکان می  دهد با دفعات کمتر تغذیه، انرژی

موردنیاز خود را تأمین کند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) سنگدان بالفاصله پس از معدۀ جانور قرار گرفته است.

2) کبد از طریق مجرایی با رودۀ باریک در ارتباط است. کبد جزء لولۀ گوارش جانور نیست، بلکه اندامی مرتبط با لولۀ گوارش است.

4) چینه  دان توانایی تولید و ترشح آنزیم گوارشی ندارد.

تستر علوم تجربی دهم
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فقط مورد (الف) به  درستی بیان  شده است. رشد یاخته بعد از تشکیل دیوارۀ پسین متوقف می  شود.

بررسی سایر موارد:

ب) مثًال سلول  های کالنشیمی مانع رشد اندام گیاهی نمی  شوند. این یاخته  ها قابلیت تقسیم و درنتیجه ترمیم بافت  های

آسیب  دیدۀ گیاهی را ندارند و این وظیفه بر عهدۀ سلول  های پارانشیمی است.

ج) مثًال سلول  های نگهبان روزنه دارای اندامک سبزدیسه و رنگیزۀ سبزینه یا کلروفیل و فتوسیستم 1 و 2 هستند، اما متعلق به سامانۀ

بافت پوششی هستند و نوعی سلول تمایزیافتۀ روپوستی محسوب می  شوند.

د) مثًال یاخته  های کالنشیمی در استحکام گیاه نقش دارند، اما فاقد دیوارۀ پسین هستند.
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کلیه ها، اندام هایی لوبیایی شکل اند و به تعداد دو عدد در طرفین ستون مهره ها و پشت شکم قرار دارند. اندازۀ کلیه در فرد بالغ،

تقریبًا به اندازۀ مشت بستۀ اوست. به علت موقعیت قرارگیری و شکل کبد، کلیۀ راست قدری پا�ن تر از کلیه چپ واقع است .

بنابراین کلیۀ راست به مثانه که کیسۀ ماهیچه ای ذخیره کنندۀ ادرار است، نزدیک تر است. شش چپ به علت قرارگیری قلب،

قدری از شش راست کوچک تر است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: طبق شکل کتاب درسی، کلیه چپ سیاهرگ طویل تری دارد. اندام سازنده اوره، کبد است که لوب بزرگ تر آن به طور کامل

در سمت راست بدن قرار گرفته است (به شکل زیر توجه کنید)

گزینه 2: طبق شکل کتاب درسی، کلیۀ راست سرخرگ طویل تری دارد. رودۀ فاقد پرز، رودۀ بزرگ است که طویل ترین بخش

غیرافقی آن، کولون پا�ن رو می باشد. کولون پا�ن رو در سمت چپ بدن قرار دارد.

گزینه 3: کلیۀ چپ باالتر بوده و توسط دنده های بیشتری محافظت می شود. اندام سازندۀ انسولین لوزالمعده است. سِر پهن

لوزالمعده در سمت راست و سر باریک تِر آن در سمت چپ بدن قرار گرفته است.
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در کلیۀ یک فرد سالم به شبکۀ مویرگی گلومرول سرخرگ واجد خون روشن وارد می شود درحالی که سیاهرگی با خون تیره از شبکۀ

دوم مویرگی خارج می شود. الیۀ ماهیچه ای پیوندی در سرخرگ ضخیم تر از سیاهرگ و شکل مقطع عرضی آن گردتر است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) غشاء   پایه (شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکو پروتئینی) در زیر یاخته های الیۀ داخلی تمامی رگ های خونی قرار دارد.

3) بافت پیوندی واجد رشته های کالژن و کشسان است. خارجی ترین الیه در تمامی سرخرگ ها و سیاهرگ ها واجد بافت پیوندی

است.

4) در سیاهرگ ها حفرۀ داخلی گسترده تر است، به علت این که دیوارۀ این رگ ها نازک تر است.
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خروج غذا از كولون افقى، با ورود آن به كولون پا�ن رو همراه است. کولون پا�ن رو در سمت چپ بدن است؛ درحالی که پیلور

درسمت راست بدن قرار دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه (۱): غذا با عبور از مرى و دريچۀ ابتدای معده، در سمت چپ بدن قرار می گیرد. طحال نيز در سمت چپ بدن قرار دارد.(به

شکل زیر توجه کنید)

گزینه (۲): تودۀ غذایی با خروج از روده باریک، در کولون باالرو قرار می گیرد؛ کولون باالرو در سمت راست بدن قرار دارد. کیسۀ

صفرا نیز در همین سمت از بدن قرار دارد.

گزینه (٣): غذا با خروج از پیلور و خروج از معده، در سمت راست بدن قرار می گیرد. رودۀ کور، کولون باالرو و آپاندیس در سمت

راست بدن قرار دارند.
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کنه  ای (پارانشیمی) در شکل، نوعی گیاه تک  لپه نشان   داده شده است. گیاهان تک  لپه دارای مغز ریشه هستند که از یاخته  های نرم  آ

تشکیل شده است. این یاخته  ها بافت نخستین نازک دارند، درنتیجه فاصلۀ بین تیغۀ میانی تا غشا اندک است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) مربوط به ریشۀ گیاهان دولپه  ای است.

2) در ساقۀ گیاهان تک  لپه، تعداد دسته  های آوندی زیاد است.

4) مربوط به ساقۀ گیاهان دولپه  ای است.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

www.konkur.in

forum.konkur.in



47لرنیتو 1400 /76

گزینه 1 130

پوست درخت مجموعه ای از الیه های بافتی است که از آوند آبکش پسین شروع می شود و تا سطح اندام ادامه دارد. با کندن

پوست درخت، بن الد آوندساز در برابر آسیب های محیطی قرار می  گیرد. در بن الد آوندساز یاخته های مریستمی وجود دارد که این

یاخته ها هستۀ درشت مرکزی دارند و در مادۀ وراثتی موجود در هستۀ خود، گروهی از ژن های مؤثر در فتوسنتز را دارند؛ اگرچه

این ژن ها در یاخته های مریستمی بیان نمی شود و خاموش است (گروهی از ژن های مؤثر در فتوسنتز در کلروپالست و گروهی

دیگر، در هستۀ یاخته قرار دارند).

بررسی سایر گزینه ها:

2) این ویژگی مربوط به گروهی از آوندهای چوبی (تراکئیدها) است.

3) این ویژگی مربوط به بافت پارانشیمی است.

4) این ویژگی مربوط به آوندهای آبکش است.
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گویچه  های خونی شامل گویچه  های سفید و قرمز خون است. گویچه  های قرمز خون فاقد مادۀ ژنتیک (دنا) هستند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) اصالح ژنی غالتی مثل ذرت و برنج می  تواند به تولید محصول بیشتر و بهتر بیانجامد.

2) امروزه با نسل جدید داروها، می  توان از خطر مرگ ناشی از بیماری  های فشار خون و قند کاست.

4) با پیشرفت  های زیست  شناسی امروزه می  توان باتوجه به اطالعات موجود در ژنوم، بیماری  های ارثی هر فرد را تشخیص داد.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

www.konkur.in

forum.konkur.in



48لرنیتو 1400 /76

گزینه 1 132

آلبومین، جزء پروتئین های محلول در خوناب است. این پروتئین در حفظ فشار اسمزی خون و انتقال بعضی از داروها مثل

پنی سیلین نقش دارد. باتوجه به نقش آلبومین در حفظ فشار اسمزی خون، می توانیم بگو�م که آلبومین باعث حفظ آب داخل

رگ ها شده و از خروج بیش ازحد مایع از رگ ها جلوگیری می کند. در صورت کمبود این پروتئین در خون، مقدار فراوانی مایع از

داخل رگ ها خارج شده و وارد فضای میان بافتی می شود. درنتیجه، میزان مایع میان بافتی افزایش پیدا کرده و فرد دچار خیز یا ادم

می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

2) آلبومین نوعی پروتئین است و از آمینواسید تشکیل شده است. در بیماری سلیاک، یاخته های روده تخریب می شوند و ریزپرزها و

حتی پرزها از بین می روند. درنتیجه جذب مواد مغذی از جمله آمینواسیدها با اختالل مواجه می شود. به دنبال کاهش جذب

آمینواسیدها، ساخت پروتئین ها نیز با مشکل مواجه خواهدشد.

3) مویرگ های کالفک از نوع منفذدار هستند و بنابراین امکان خروج مواد از آن ها به خوبی فراهم شده است. ولی پروتئین ها مانند

آلبومین، به علت اندازۀ بزرگی که دارند به طور معمول نمی توانند از این منافذ عبورکنند. درصورت آسیب به کالفک، پروتئین هایی

مانند آلبومین نیز از این ساختار عبور می کنند و وارد ادرار می شوند و از مقدار آن ها در بدن کاسته می شود.

4) همان طور که گفتیم، آلبومین باعث حفظ آب داخل رگ ها شده و از خروج بیش ازحد مایع از رگ ها جلوگیری می کند. در صورت

کاهش آلبومین، مقدار زیادی مایع به فضای میان بافتی وارد شده و از حجم آب داخل رگ ها کاسته می شود. درنتیجه، به دنبال این

کاهش حجم، گیرنده های اسمزی در هیپوتاالموس تحریک شده و درنتیجه هورمون ضدادراری از بخش پسین هیپوفیز به خون

ترشح می شود.
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1) هموگلوبین در اتصال 23 درصد  و 97 درصد  مستقیمًا نقش دارد.  به اتم آهن به صورت برگشت  پذیر متصل

می  شود. (درستی "1")

2 و 4) 77 درصد  به  وسیلۀ خوناب جابه  جا می  شود (70\% بی  کربنات و \% 7  محلول).  به اتم آهن متصل

نمی  شود و اتصال آن به بخشی دیگر از هموگلوبین بوده و برگشت  پذیر است. (نادرستی "2" و "4")

) برگشت  پذیر است (اما سخت 3)  می  تواند سبب مسمومیت بشود که اتصال آن به اتم آهن در هموگلوبین (محل اتصال 

جدا می  شود). (نادرستی "3")

CO  ۲O  ۲O  ۲

CO  ۲CO  ۲CO  ۲

COO  ۲

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا
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در خون  ریزی  های محدود که دیوارۀ رگ  ها آسیب جزئی می  بیند، در محل آسیب گرده  ها دور هم جمع می  شوند، سپس به یکدیگر

می  چسبند و ایجاد درپوش می  کنند. این درپوش، جلوی خروج خون از رگ آسیب  دیده را می  گیرد. دقت داشته باشید که در دیوارۀ

مویرگ  های خونی مانند گلومرول، ماهیچۀ صاف وجود ندارد. همچنین آزاد شدن یکی از ترکیبات فعال گرده  ها به خوناب، در

جریان ایجاد لخته اتفاق می  افتد. در آسیب  های جزئی خبری از ایجاد لخته نیست.
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مریستم نزدیک به نوک ریشه، توسط کالهک پوشیده و محافظت می  شود. باتوجه به شکل زیر، انتهایی  ترین یاخته    های نوک ریشۀ

لوبیا، همان یاخته  های بیرونی کالهک هستند که به  طور مداوم می  ریزند و با یاخته  های جدید جانشین می  شوند.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) مربوط به یاخته  های روپوستی است که کمی باالتر از کالهک قرار گرفته  اند.

3) یاخته  های تارکشنده در مناطق باالتر از کالهک مشاهده می  شوند.

4) این ویژگی مربوط به یاخته  های مریستمی است که توسط کالهک محافظت می  شوند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی
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ملخ خون تیره و روشن ندارد.

بررسی گزینه ها:

1) جهت حرکت خون در ماهی در سطح شکمی از دم به سر و در سطح پشت از سر به دم است ولی در کرم خاکی در سطح

شکمی از سر به دم و در سطح پشتی از دم به سر است.

2) منافذ دریچه دار قلب به دنبال انقباض قلب بسته می شوند.

4) سرخرگ شکمی ماهی با سرخرگ پشتی تشکیل سیاهرگ می دهد.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا
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در شکل صورت سؤال، حرکات قطعه  قطعه   کننده نشان داده شده است.

این حرکات در رودۀ باریک دیده می  شود. ازآنجاکه شبکۀ عصبی روده  ای در ترشح و تحرک روده نقش دارد و مستقل از بخش

خودمختار دستگاه عصبی نیز می  تواند فعالیت کند، بنابراین در صورت آسیب به بخش خودمختار دستگاه عصبی، این حرکات

متوقف نمی  شود و توسط شبکۀ عصبی روده  ای انجام می  شود.
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فقط مورد "ب" نادرست است.

بررسی موارد:

الف) کاهش وزن سریع و شدید، می تواند با تحلیل بیش ازحد چربی ها از جمله چربی های اطراف کلیه، منجر به افتادگی کلیه و

تاخوردگی میزنای و عدم تخلیۀ مناسب ادرار شود. عدم تخلیۀ مناسب ادرار، می تواند به نارسایی کلیه منتهی شود. یکی از وظایف

اصلی کلیه ها، حفظ تعادل آب است و در صورت عدم تخلیۀ ادرار و نارسایی کلیه، متورم شدن قسمت هایی از بدن قابل انتظار

خواهد بود.

ب) نقرس نوعی بیماری مفصلی است که با دردناک شدن مفاصل و التهاب آن ها همراه است. در فردی که مبتال به بیماری نقرس

است، به دنبال رسوب بلورهای اوریک اسید در کلیه، می تواند سنگ  در کلیه (نه مثانه) تشکیل شود.

ج) یکی از عوارض ابتال به دیابت، می تواند نارسایی کلیه ها باشد. یکی از وظایف مهم کلیه ها نیز ترشح هورمون اریتروپویتین است.

بنابراین به دنبال نارسایی کلیه و کاهش ترشح هورمون اریتروپویتین، نسبت حجم یاخته های خونی به حجم خون یعنی

هماتوکریت، کاهش می یابد.

د) به دنبال سخت شدن دیوارۀ سرخرگ کلیه در اثر عوامل مختلفی مانند رسوب کلسترول در دیواره، حجم خونی که به کلیه ها

می رسد، کاهش می یابد؛ درنتیجه کلیه ها آنزیمی به نام رنین را به داخل خون ترشح می کنند.

تستر علوم تجربی دهم
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موارد (الف) و (د) صحیح است.

کنه  ای (پارانشیمی) رایج  ترین بافت سامانۀ   زمینه  ای در نهاندانگان است. یاخته  های پارانشیمی، دیوارۀ نخستین نازک و بافت نرم  آ

چوبی  نشده دارند (نادرست بودن مورد ب). همچنین این یاخته  ها دارای توانایی تقسیم هستند، بنابراین می  توانند به هنگام

تقسیم، غشاء هستۀ خود را تجزیه کنند (درست بودن مورد الف). یاخته  های پارانشیمی کارهای متفاوتی، مانند ذخیرۀ مواد و

فتوسنتز انجام می  دهند (درست بودن مورد د). از فیبرها در تولید طناب و پارچه استفاده می  شود (نادرست بودن مورد ج).

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی
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سلول های مکعبی ریز پرز دار را در لوله های پیچ خوردۀ نفرون پیدا می کنیم. این یاخته ها با صرف انرژی می توانند به بازجذب مواد

بپردازند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در تراوش یاخته های مکعبی نقشی ندارند.

3) در بازجذب مواد مختلف از نفرون خارج می شوند.

4)  ترشح و بازجذب به طورمعمول با صرف انرژی همراه هستند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا
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در مرحلۀ اول مدل مونش بارگیری آبکشی و در مرحلۀ چهارم باربرداری آبکشی رخ می دهد که هر دو به صورت فعال انجام شده و

با صرف انرژی زیستی همراه است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در مرحلۀ دوم مقداری آب از آوند چوب وارد آوند آبکش می شود. در مرحلۀ چهارم نیز آب اضافی از آوند آبکش به آوند چوبی

برمی گردد.

3 و 4) در مرحلۀ سوم مدل مونش، در یاخته های آبکشی، فشار افزایش یافته و درنتیجه محتویات شیرۀ پرورده به صورت توده ای

از مواد به سوی محل دارای فشار کمتر (محل مصرف) به حرکت درمی آیند و در این زمان از درون منافذ صفحات آبکشی هم عبور

می کنند. اما در مرحلۀ اول (و کمی در مرحلۀ دوم) مواد آلی از محل منبع به آوند آبکشی وارد می شوند.

تستر علوم تجربی دهم
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تمام موارد به نادرستی بیان شده اند.

مورد (الف): غدۀ بناگوشی که بزرگ  ترین غدۀ بزاقی است، ترشحات خود را از طریق یک مجرا (نه مجاری) به درون حفرۀ دهانی

وارد می کند.

مورد (ب): دقت داشته باشید که عالوه بر غدۀ بناگوشی، زیرزبانی و زیرآرواره ای (سه نوع)، غدد بزاقی کوچک نیز (نوع چهارم) در

ترشح بزاق نقش دارند.

مورد (ج): بزاق ترکیبی از آب، یون ها و انواعی از آنزیم ها است؛ اما توجه کنید که هر غدۀ زیرآرواره ای بزاق تولیدی خود را تنها از

طریق یک مجرا (نه مجاری) به درون حفرۀ دهانی وارد می کند.

مورد (د): ترکیبی که توسط غدد بزاقی تولید و ترشح می شود، موسین است نه مادۀ مخاطی. موسین نوعی ترکیب گلیکوپروتئینی

است که پس از ترشح، آب فراوان جذب می  کند و سپس به مادۀ مخاطی تبدیل می شود.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا
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به دنبال کاهش ترشح صفرا به رودۀ باریک، گوارش چربی  ها کاهش می  یابد. به دنبال کاهش گوارش چربی  ها نیز جذب آن  ها کم

و دفع آن  ها زیاد می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) اندام سازندۀ صفرا، کبد است. این در حالی است که رسوب ترکیبات صفرا در کیسۀ صفرا (نه کبد) ممکن است سبب ایجاد

سنگ شود.

2) رژیم غذایی پرچرب موجب افزایش احتمال ایجاد سنگ کیسۀ صفرا می  شود.

3) هورمون سکرتین موجب تحریک ترشح بیشتر بی  کربنات از پانکراس می  شود نه کیسۀ صفرا.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا
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متن دارای دو غلط علمی است. اوًال که باز و بسته شدن روزنه ها به دلیل ساختار خاص یاخته های نگهبان روزنه و تغ�ر فشار

تورژسانسی آن ها است. ثانیًا ورود یون ها به درون یاخته های نگهبان روزنه موجب افزایش پتانسیل آب در یاخته های مجاور آن ها

می شود.
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ویتامین های محلول در آب جذب مویرگ های خونی شده و از طریق سیاهرگ باب به کبد می آیند. ویتامین  های اسیدفولیک و 

می  توانند توسط مغز استخوان مصرف شوند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) ویتامین های محلول در چربی مانند چربی ها و همراه آن ها جذب می شوند. مولکول های حاصل از گوارش لیپیدها به مویرگ

لنفی وارد می شوند. رگ های لنفی بدون عبور از کبد، وارد بزرگ  سیاهرگ زبرین می شوند.

2) دقت کنید که مقدار تری گلیسرید در سیاهرگ معده و سیاهرگ رودۀ باریک تقریبًا برابر است، زیرا در رودۀ باریک،

تری گلیسریدها به صورت کیلومیکرون وارد رگ لنفی می شوند، نه رگ خونی.

3) طحال و روده  های باریک و بزرگ و راست  روده و معده و لوزالمعده، خون تیرۀ خود را به سیاهرگ باب می فرستند. دقت کنید

که طحال جزء اندام  های گوارشی محسوب نمی  شود.

B  ۱۲

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا
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موارد "الف" و "د" برای تکمیل عبارت مناسب است. دقت کنید که در عبارت از کلمه نمی تواند استفاده شده است.

منظور از جانوری که در آن، خون ضمن یک  بار گردش در بدن، یک  بار از قلب عبور می کند، ماهی و نوزاد دوزیست است که هر

دو قلب دوحفره ای دارند (مورد الف).

همچنین هم ماهی و هم نوزاد دوزیست، فقط از طریق آبشش تنفس می کنند (مورد د). دوزیست بالغ دارای تنفس پوستی و

ششی است.

نوزاد دوزیست در دستگاه ادراری خود، مثانه دارد (مورد ج).

ماهی های غضروفی مانند کوسه ها و سفره ماهی ها که ساکن آب شیرین هستند، عالوه بر کلیه ها، دارای غدد راست روده ای هستند

که محلول نمک بسیار غلیظ را به روده ترشح می کند (مورد ب).
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www.konkur.in

forum.konkur.in



53/76لرنیتو 1400

گزینه 3 147

با افزایش رطوبت محیط، روزنه  های هوایی بسته شده و میزان تعرق کاهش می  یابد. جهت باز شدن روزنه  های هوایی، نیاز به

پمپ یون  های معدنی کلر و پتاسیم به درون یاخته  های نگهبان با مصرف ATP است؛ بنابراین با بسته شدن روزنه  ها، فعالیت

پمپ  های غشائی یاخته  های نگهبان، کاهش می  یابد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) به دنبال باربرداری آبکشی، آب از آوندهای آبکش به آوند چوبی مجاور آن وارد می  شود. یاخته  های آوند چوبی فاقد پروتوپالست

و غشاء یاخته  ای هستند؛ بنابراین لفظ اسمز برای این یاخته  ها اشتباه است.

2) مکش حاصل از تعرق (نه تعریق) در یک روز گرم، باعث کاهش قطر تنۀ درخت به میزان اندکی می  شود.

4) به دنبال بارگیری چوبی (نه باربرداری چوبی)، آب و یون  ها درون آوند چوبی تجمع یافته و فشار ریشه  ای ایجاد می  شود.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی
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همزمان با ثبت موج R در نوار قلب، انقباض بطنی آغاز و دریچه  های دولختی و سه  لختی بسته می    شود. با بسته شدن دریچه  های

دولختی و سه  لختی، همچنان بر میزان خون درون دهلیزها افزوده می  گردد، زیرا ممانعتی جهت برگشت خون از سیاهرگ  ها به

درون دهلیزها وجود ندارد و چون دریچه  های دهلیزی- بطنی بسته هستند، بر میزان خون درون دهلیزها و متعاقب آن، فشار

خون داخل دهلیزها افزوده می  گردد. دقت داشته باشید که در یک سیکل قلبی در فرد در حال استراحت و بالغ و سالم، دهلیزها

حدود 0/7 ثانیه و بطن  ها حدود 0/5 ثانیه در حال استراحت هستند.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "2": همزمان با ثبت موج R در نوار قلب، انقباض بطنی آغاز و دریچه  های دولختی و سه  لختی بسته می  شود، اما هنوز میزان

فشار داخل بطن  ها به اندازه ای افزایش پیدا نکرده که بتواند دریچه  های سینی را باز کند. بعد از ثبت موج R این اتفاق رخ می  دهد.

منظور از دریچه  های قلبی که در ایجاد صدای واضح  تر قلب (صدای دوم) نقش دارند، دریچه  های سینی ششی و آئورتی است.

گزینۀ "3": همان  طور که در گزینۀ "2" توضیح دادیم، همزمان با ثبت موج R، هنوز دریچه  های سینی باز نشده  اند که خون درون

بطن  ها را از خود عبور دهند؛ بنابراین حجم خون داخل بطن  ها که حفراتی از قلب محسوب می  شوند که بیشترین ضخامت میوکارد

را در دیوارۀ خود دارند، تغ�ری نمی  کند.

گزینۀ "4": اتفاقًا افزایش می  یابد! چرا؟ به علت اینکه همزمان با ثبت موج R، سیستول بطنی نیز آغاز شده و یاخته  های ماهیچه  ای

قلبی موجود در ساختار میوکارد بطن  ها منقبض می  شوند. این انقباض نیاز به مصرف ATP بیشتر نسبت به قبل توسط یاخته  های

ماهیچه  ای دارد؛ بنابراین این یاخته  ها مجبور به سوختن بیشتر مادۀ مغذی و تولید ATP و کربن   دی  اکسید بیشتر در طی تنفس

یاخته  ای هستند.
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خارجی ترین الیۀ استوانۀ آوندی ریشۀ گیاهان دولپه می تواند یون های محلول در آب را به صورت فعال به درون آوند چوبی وارد

کرده و موجب ایجاد فشار ریشه ای شود. فشار ریشه ای با ایجاد تعریق، باعث خروج آب از حاشیۀ برگ ها می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1) ماده ای لیپیدی است که از گیاه در برابر سرما حفاظت می کند. این ماده توسط سلول های روپوست ساخته می شود نه سلول های

خارجی پوست.

2) داخلی ترین الیه در ریشۀ گیاهان دولپه آوند چوبی است. سلول های آوند چوبی مرده اند و نمی توانند انرژی تولید یا مصرف

کنند.

4) داخلی ترین الیۀ پوست، آندودرم است. دقت کنید که به طور معمول از شش وجه سلول آندودرم، چهار وجه دارای نوار کاسپاری

است و دو وجهی که در مجاورت سلول پوست بیرونی تر و سلول پشتی قرار دارد، نوار کاسپاری ندارند.

تستر علوم تجربی دهم
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در یک دورۀ قلبی (0/8 ثانیه)، بطن ها 0/3 ثانیه در حال انقباض بوده و در بقیۀ زمان باقی مانده که حدود 0/5 ثانیه است،

استراحت می کنند، درحالی  که سیستول دهلیزها 0/1 ثانیه طول می کشد که با سیستول بطنی روی هم می شوند 0/4 ثانیه؛ پس

مجموع زمان استراحت بطن ها بیشتر از مجموع زمان سیستول بطن ها و دهلیزها است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) فاصلۀ بین صدای اول تا صدای دوم،  درواقع فاصلۀ ابتدا تا انتهای انقباض بطن است که 0/3 ثانیه طول می کشد. سیستول

دهلیزها 0/1 ثانیه و دیاستول بطن ها 0/5 ثانیه طول می کشد که روی هم می شوند 0/6 ثانیه.

2) دهلیزها 0/1 ثانیه منقبض می شوند و در بقیۀ زمان باقی مانده که حدود 0/7 ثانیه است، استراحت می کنند. سیستول بطن  ها،

0/3 ثانیه و استراحت عمومی، 0/4 ثانیه است که روی هم می شوند 0/7 ثانیه. پس زمان استراحت دهلیزها با مجموع زمان

سیستول بطن ها و استراحت عمومی برابر است.

3) صدای دوم کمی قبل از انتهای موج T و صدای اول در دورۀ قلبی بعد، در حدود نقطۀ R است که این فاصله شامل استراحت

عمومی قلب و انقباض دهلیزها است. (0/5 ثانیه) استراحت عمومی، 0/4 ثانیه و انقباض دهلیزها، 0/1 ثانیه است که روی هم

می  شود 0/5 ثانیه؛ پس این ها هم برابر هستند.

تستر علوم تجربی دهم
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فقط مورد (ب) صحیح است. یاختۀ معبر، نوعی یاختۀ درون  پوستی ویژه در بعضی گیاهان است که فاقد نوار کاسپاری در اطراف

خود است و انتقال مواد به استوانۀ آوندی، از طریق این یاخته  ها انجام می  شود.

بررسی سایر موارد:

الف) آب و بیشتر مواد محلول (نه بعضی) در آن می  تواند از فضای پالسمودسم به یاخته  های مجاور منتقل شود.

ج) آوندهای چوبی پروتوپالست ندارند.

د) آب و مواد محلول در آن، در استوانۀ آوندی در هر سه مسیر می  توانند به پیش روند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی
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در همۀ گزینه  ها به جز گزینۀ "3"، یک غلط علمی یافت می  شود.

به دنبال افزایش هورمون گاسترین در خون، ترشح اسید و پپسینوژن افزایش می  یابد. اول اینکه دقت داشته باشید که پپسین روی

مولکول  های پروتئین تأثیر می  گذارد، نه پپسینوژن؛ چراکه پپسینوژن غیرفعال است. دوم اینکه پپسین با تأثیر بر مولکول  های

پروتئینی، آن  ها را به مولکول  های کوچک  تر تبدیل می  کند و توانایی تولید آمینواسید ندارد. سوم اینکه پپسینوژن و پپسین فقط یک

نوع پروتئاز نیستند، بلکه انواعی از پروتئازها را شامل می  شوند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) حرکت کرمی ممکن است در جهت عکس انجام شود؛ مثًال هنگام استفراغ.

2) گوارش چربی  ها در دوازدهۀ انسان بیشتر در اثر فعالیت آنزیم لیپاز پانکراسی   انجام می  شود.

4) در گاو، بخشی از معده که در تماس با غذای نیمه   جویده  شده قرار نمی  گیرد، هزارال و شیردان است. هزارال در گوارش آنزیمی

مواد نقش ندارد.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 1 153

کنه (کالنشیم) معموًال زیر روپوست قرار می  گیرند. گزینۀ "1" شکل این سلول    ها را به  درستی نشان می  دهد. یاخته  های چسب  آ
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جمعیت ششمین سطح از سطوح سازمان  یابی حیات است که در آن برای اولین بار افراد یک گونه باهم در تعامل هستند. اندام،

سومین سطح سازمان  یابی است و به طور واضح سه سطح از جمعیت پا�ن  تر است.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) جمعیت  های مختلف باهم اجتماع را می  سازند. اجتماع در سطح هفتم قرار دارد و پنج سطح از بافت باالتر است.

3) زیست  کره شامل همۀ زیست  بوم  های کرۀ زمین است و در نهمین سطح قرار دارد؛ بنابراین از دستگاه پنج سطح باالتر است.

4) بوم  سازگان اولین سطحی است که در آن عوامل غیرزنده در کنار جانداران قرار می  گیرند و چون سطح هفتم را تشکیل می  دهد

از جاندار دو سطح باالتر است.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا
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کرم خاکی، ساده  ترین گردش خون بسته را دارد. باتوجه به شکل زیر، در محل ورود سیاهرگ  ها به قلب اصلی (رگ پشتی) این

جانور، دریچه مشاهده می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) همان  طور که در شکل مشاهده می  کنید، کرم خاکی فاقد منفذ در ساختار قلب لوله  ای خود است. حشرات مانند ملخ، دارای منافذ

دریچه  دار در قلب لوله  ای خود هستند.

2) در کرم خاکی، تنفس پوستی وجود دارد. شبکه  های مویرگی زیر پوست، در تبادل گازهای تنفسی با هوای درون فضاهای خالی

بین ذرات خاک، نقش دارند. سپس خون روشن حاصل پس از عبور از شبکه  های مویرگی که در سرتاسر بدن این جانور از سطح

پشتی تا شکمی قرار گرفته  اند، تیره شده و به قلب بازمی گردد؛ بنابراین خونی که از قلب  های جانور (قلب اصلی و کمکی) عبور

می  کند، غلظت  باالیی دارد.

3) سامانۀ دفعی در کرم خاکی از نوع متانفریدی است. متانفریدی، لوله  ای است که در جلو، قیف مژک دار و در نزدیک انتها، دارای

مثانه است که به منفذ ادراری در خارج از بدن ختم می شود.

CO۲

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا
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یون های محلول در آب به صورت فعال و با صرف انرژی از سلول های آندودرم ریشه وارد آوند چوبی می شوند تا فشار ریشه ای ایجاد

نمایند، پس انرژی الزم برای جابه جایی این یون ها، به وسیلۀ پروتئین های هیدرولیزکنندۀ ATP در غشاء سلول آندودرم تأمین

می شود. حاال اگر فعالیت این پروتئین ها را در یکی از شب های تابستان کم کنیم! ورود یون ها به درون آوند چوب و به دنبال آن،

فشار ریشه ای کم می شود. با کاهش فشار ریشه ای احتمال رخ دادن تعریق هم کم می شود. چون تعریق درصورتی که فشار ریشه ای

زیاد و تعرق کم باشد، رخ می دهد (رد گزینۀ 1). حاال چون در این شرایط تعرق کم است و فشار ریشه ای هم کاهش یافته، صعود

شیرۀ خام دچار اختالل می شود زیرا این دو عامل هستند که باعث باالرفتن آب در آوند چوبی می شوند (درستی گزینۀ 2). یک عامل

مهم کاهش پتانسیل آب در آوندها، فعالیت آندودرم است که با انتقال فعال یون ها به درون آوندهای چوبی، پتانسیل آب را در

آن جا کاهش می دهدکه این امر به ورود آب به آوند چوبی کمک می کند و با مهارکردن فعالیت این سلول ها پتانسیل آب در عناصر

آوندی کاهش نمی یابد (رد گزینۀ 3). توجه کنید چون آب در آوندهای چوبی زیاد است و تعرق نیز کم شده بنابراین احتمال

حباب دارشدگی در گیاه نیز کاهش می یابد (رد گزینۀ 4).
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در صورت بروز اختالل در سلول  های کناری غدد معده (نه حفرات معده) تولید عامل داخلی کاهش یافته و درنتیجه جذب ویتامین

 دچار اختالل می  شود. با کمبود ویتامین  خون  سازی در مغز قرمز هم دچار مشکل می  شود. کم  خونی  های شدید هم

موجب افزایش فعالیت مغز قرمز در بدن می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": رژیم گیاهخواری موجب کاهش دریافت ویتامین  از غذا می  شود، چون همان  طور که به یاد دارید این ویتامین   در

غذاهای جانوری به مقدار زیادی وجود دارد. کاهش ویتامین  هم موجب اختالل در عملکرد مغز قرمز می  شود. در کم  خونی

شدید فعالیت مغز قرمز باید بیشتر شود تا کمبود خون را جبران نماید. زندگی در ارتفاعات با کاهش دادن میزان اکسیژن خون و

افزایش دادن ترشح اریتروپویتین موجب افزایش فعالیت مغز قرمز می  شود.

گزینۀ "3": در بیماری سلیاک با از دست رفتن پرزها و ریزپرزهای رودۀ باریک، جذب بسیاری از مواد غذایی مثل ویتامین دچار

اختالل می  شود. کاهش ترشح سورفاکتانت با ایجاد مشکالت تنفسی میزان اکسیژن خون را کاهش و با ترشح هورمون

اریتروپویتین، فعالیت جبرانی مغز قرمز را افزایش می  دهد.

گزینۀ "4": فولیک  اسید برای تقسیم طبیعی یاخته  ها به ویژه در مغز استخوان نیاز است؛ به همین دلیل اگر در بدن کاهش یابد

موجب بروز اختالل در عملکرد صحیح مغز استخوان می  شود. گیرنده  های موجود در قوس آئورت به کاهش اکسیژن خون حساس

هستند. در این شرایط ترشح اریتروپویتین افزایش یافته و فعالیت مغز قرمز هم بیشتر می  شود.

B  ۱۲B  ۱۲

B  ۱۲

B  ۱۲
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بزرگ  ترین اندام مرتبط با دستگاه گوارش انسان، کبد است. در کبد از مواد جذب  شده در رودۀ باریک، گلیکوژن و پروتئین ساخته

می  شود و موادی مانند آهن و برخی ویتامین  ها در آن ذخیره می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) اغلب جانوران، توانایی تولید آنزیم تجزیه  کنندۀ سلولز را ندارند.

2) همۀ بنداره  های لولۀ گوارش انسان، فقط به هنگام عبور مواد باز می  شوند.

4) اغلب آمینواسیدها، همانند گلوکز از غشاء یاخته  های پرز رودۀ انسان عبور می  کنند.
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در فاصلۀ بین هرم های کلیه، انشعاباتی از بخش قشری به نام ستون های کلیه دیده می شود. در ساختار ستون های کلیه، انشعابات

کوچکی از سرخرگ و سیاهرگ کلیوی را می توانیم ببینیم. خون موجود در انشعابات سرخرگی، به سمت بخش قشری کلیه در

جریان است و خون موجود در انشعابات سیاهرگی، به سمت مرکزی جریان دارد. بنابراین حرکت خون در دو جهت مخالف یکدیگر

قابل رؤیت است.

بررسی سایر گزینه ها:

2) یاخته های پوششی با رشته های کوتاه و پامانند فراوان، پودوسیت ها هستند که در ساختار کپسول بومن وجود دارند. این

یاخته ها در کلیه، اطراف گلومرول قرار گرفته اند که نوعی مویرگ  منفذدار به شمار می رود. اطراف مویرگ های دور لوله ای، یاخته های

پودوسیت دیده نمی شود.

3) ستون های کلیوی در میان هرم های کلیه قرار گرفته است.

4) حرکت کرمی دیوارۀ  میزنای، که نتیجۀ انقباضات ماهیچۀ صاف دیوارۀ آن است، ادرار را به پیش می راند. میزنای در ستون های

کلیوی یافت نمی شود!
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قورباغه (نوعی دوزیست) به کمک ماهیچه های دهان و حلق، با حرکتی شبیه به "قورت دادن" هوارا با فشار به شش ها می راند. در

این جانوران مادۀ مخاطی لغزندۀ سطح پوست، کارایی تنفسی را باال می برد.

بررسی سایر گزینه ها:

2) نوزادان دوزیستان، گردش خون ساده دارند و خون ضمن یک بار گردش در بدن تنها یک بار از قلب دوحفره ای جانور عبور

می کند.

3) کلیۀ دوزیستان مشابه ماهیان آب شیرین است اما مثانه در این جانوران محل ذخیرۀ آب و یون ها است.

4) در دوزیستان، بیشتر تبادالت گازی از طریق پوست است. پوست دوزیستان ساده ترین ساختار در اندام های تنفسی مهره داران

است. در قورباغه ها شبکۀ مویرگی یکنواخت و وسیعی در زیر پوست قرار دارد که تبادالت گاز با محیط را تسهیل می کند.

دوزیست بالغنوزاد دوزیستمورد مقایسه

گردش خون مضاعفگردش خون سادهنوع گردش خون

3 حفره ای2 حفره ایتعداد حفره های قلبی

تنفس ششی و پوستیتنها دارای آبششنوع تنفس

وجود داردوجود نداردوجود تهویۀ فشار مثبت

وجود نداردوجود نداردوجود تهویۀ فشار منفی

داردداردوجود یک بطن

نداردداردوجود یک دهلیز

داردنداردوجود دو دهلیز

دارد (در یک بطن)نداردمخلوط شدن خون تیره و روشن
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جهت حرکت خون در قوس آئورت از راست به چپ است. درستی سایر موارد را به کمک شکل کتاب درسی متوجه می  شوید.
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بیشتر گوارش چربی ها توسط لیپاز لوزالمعده و در محل دوازدهه انجام می شود. به  طورکلی آنزیم های گوارشی با انجام واکنش

آبکافت و با مصرف مولکول آب پیوند بین مولکول ها را می  شکنند و آن ها را به ذرات کوچک تر که قابل جذب هستند تبدیل می  کنند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) لیپاز لوزالمعده از غدۀ لوزالمعده که در زیر معده و موازی با آن قرار دارد به صورت فعال (نه غیرفعال) ترشح می شود.

2) محل فعالیت لیپاز لوزالمعده، دوازدهه است؛ درحالی  که جایگاه آغاز گوارش شیمیایی پروتئین ها معده است.

4) لیپاز لوزالمعده بیشتر فعالیت خودش را در دوازدهه انجام می دهد که محل ترشح هورمون سکرتین است نه گاسترین.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا
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مورد (ب) نادرست است.

الف) به منابع و سودهایی که هر بو م سازگان دربردارد، خدمات بوم سازگان می گویند. میزان خدمات هر بوم سازگان، به میزان

تولیدکنندگان آن بستگی دارد. خشک شدن دریاچه  ها، میزان تولیدکنندگی (خدمات بو م سازگان) را کاهش می دهد.

ب) استخراج و استفاده از سوخت  های فسیلی موجب تخریب محیط  زیست می  شود نه تولید سوخت  های زیستی.

ج) مهندسان ژنتیک می توانند با منتقل کردن ژن  ها از جانداری به جاندار دیگر (مانند باکتری  ها) موجب ایجاد ویژگی  های جدیدی

در آن  ها شوند.

د) از مسائل موردتوجه در اخالق زیستی می  توان به محرمانه بودن اطالعات ژنتیکی و اطالعات پزشکی افراد اشاره کرد.
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یاخته  های درون  پوست با پمپ کردن یون  های معدنی (مصرف ATP) به درون استوانۀ آوندی، در ایجاد فشار ریشه  ای نقش دارند.

اگر مقدار آبی که در اثر فشار ریشه  ای به برگ  ها می  رسد از مقدار تعرق آن از سطح برگ بیشتر باشد، آب به صورت قطراتی طی

تعریق، خارج می  شود؛ بنابراین مصرف ATP توسط انواعی از یاخته  های پارانشیمی به نفع ایجاد تعریق است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) روزنه  های آبی برگ  ها، همیشه باز هستند و لفظ "افزایش مدت  زمان باز بودن این روزنه  ها"، اشتباه است.

3) افزایش مساحت برگ و تعداد روزنه  های هوایی آن، سبب افزایش میزان تعرق شده و با افزایش تعرق، احتمال ایجاد تعریق کم

می  شود.

4) یاخته  های نگهبان روزنه، به دنبال انباشت ساکارز و یون  های معدنی در پروتوپالست خود، باز می  شوند و باعث افزایش تبادالت

گازی مختلف و افزایش میزان تعرق می  شوند. همان  طور که ذکر شد، با افزایش تعرق، احتمال ایجاد تعریق کم می  شود.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی
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باکتری های نیترات ساز، یون های نیتروژن دار با بارمنفی تولید می کنند. این باکتری ها برای تولید نیترات، آمونیوِم تولیدشده توسط

باکتری های دیگر را مصرف می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن، نیتروژِن مولکولی موجود در جو را مصرف می کنند. این باکتری ها به همراه باکتری های

آمونیاک ساز، به تولید آمونیوم می پردازند که یون نیتروژن دار با بارمثبت است.

گزینه 2: باکتری های آمونیاک ساز، ترکیبات آلی را به آمونیاک (و درنهایت آمونیوم) تبدیل می کنند. این باکتری ها آمونیوم می سازند

که بارمثبت دارد.

گزینه 4: باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن، به صورت آزاد در خاک یا همزیست با گیاهان زندگی می کنند. این باکتری ها نیتروژن

مولکولی محیط را مصرف می کنند.

تستر علوم تجربی دهم
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حنجره که در ابتدای نای واقع است، حاوی پرده  های صوتی است که در اثر هوای بازدمی صدا را ایجاد می  کند. نای و حنجره در

پا�ن حلق قرار دارند و زنش مژک  های آن  ها به سمت باال است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) کل بخش هادی دستگاه تنفس و همچنین نایژک  های مبادله  ای دارای مخاط مژک  دار هستند. در بینی شبکه ای وسیع از رگ های

خونی با دیوارۀ نازک یافت می  شود.

2) حلق گذرگاهی ماهیچه  ای است که هوا و غذا را از خود عبور می  دهد. این بخش از بدن دارای بافت پوششی سنگفرشی

چندالیه و مخاطی است که در بخش  هایی دارای مژک است.

4) پوست پوشیده از مو در ابتدای بینی یافت می  شود که بعد از آن، مخاط مژک  دار دستگاه تنفس آغاز می  شود. در انتهای بینی

گروهی از سلول  های پوششی استوانه  ای و همچنین گیرنده  های بویایی دارای مژک هستند.

تستر علوم تجربی دهم
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هیدر جزء مرجان  ها و دارای کیسۀ منشعبی به نام حفرۀ گوارشی است. فرآیند گوارش در هیدر ابتدا به صورت برون  سلولی و سپس

درون  سلولی است. در حفرۀ گوارشی این جاندار، یاخته  هایی وجود دارد که آنزیم  هایی ترشح می  کنند که فرآیند گوارش را آغاز

می  کنند، نه تکمیل! آنزیم  هایی که در تکمیل و اتمام فرآیند گوارش در هیدر مؤثر هستند، همان آنزیم  های درون  یاخته های کیسۀ

گوارشی   هستند که گوارش درون  یاخته  ای را انجام می  دهند.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) کوچک  ترین بخش معدۀ   گاو، نگاری است. نگاری و شیردان حاوی میکروب  های تولیدکنندۀ سلوالز هستند.

3) حجیم  ترین بخش لولۀ گوارش پرندۀ دانه  خوار، چینه  دان است. پرندۀ دانه  خوار به همراه مواد غذایی، مقداری سنگریزه نیز

می  بلعد که به ناچار از چینه  دان نیز عبور کرده و وارد سنگدان می  شود؛ بنابراین در چینه  دان نیز سنگریزه را می  توان دید.

4) لوله  های مالپیگی که در دفع مواد زائد نیتروژن  دار در ملخ نقش دارند، به ابتدای روده متصل هستند؛ بنابراین در رودۀ ملخ،

عالوه بر مواد گوارش  نیافته، مواد زائد نیتروژن  دار واردشده از لوله  های مالپیگی نیز دیده می  شود. همگی این مواد درنهایت از

مخرج جانور دفع می  شوند.
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هوای مرده بخشی از هوای دمی است که در بخش  های هادی دستگاه تنفس می  ماند و به بخش مبادله  ای نمی  رسد.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) یاخته  های مژک  دار در دستگاه تنفسی از بینی (بعد از پوست مودار) تا انتهای نایژک مبادله  ای یافت می  شود. این در حالی است

که حلقه  های غضروفی در دیوارۀ نایژک انتهایی و نایژک مبادله  ای وجود ندارد. (نادرستی "2")

3) حنجره که در ابتدای نای واقع   شده است به کمک تارهای صوتی خود سبب تولید صوت (نه واژه) می  شود که در ادامه به

کمک زبان، لب  ها و دندان  ها واژه  سازی صورت می  گیرد. درنتیجه می  توان گفت تارهای صوتی به  طور غیرمستقیم در تولید واژه

نقش دارند. (نادرستی "3")

4) هوای باقی  مانده در فضای درون حبابک ها قرار دارد. در حالت عادی هرگز از شش  ها خارج نمی  شود. دقت داشته باشید که

لیزوزیم در فضای حبابک  ها وجود ندارد. (نادرستی "4")

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا
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بیشتر حجم شش  ها توسط حبابک  ها ساخته شده است. حبابک  ها دارای عامل سطح فعال هستند و با ورود و خروج هوا می  توانند

حجم خود را تغ�ر دهند درحالی  که نای عامل سطح فعال ندارد و به علت داشتن حلقه  های غضروفی نمی  تواند زیاد حجم خود را

تغ�ر بدهد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) حبابک  ها مادۀ مخاطی و مژک ندارند.

2) حبابک  ها غضروف ندارند اما می  توانند گازهای تنفسی را مبادله کنند.

3) حبابک  ها غضروف و مادۀ مخاطی ندارند اما نایژک  ها مادۀ مخاطی دارند.
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در کرم خاکی و گنجشک، روده بالفاصله پس از سنگدان قرار گرفته است. در هر دو جانور روده محل گوارش شیمیایی غذا است.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) در ملخ، چینه دان و در گوسفند، سیرابی (بخشی از معده) بالفاصله بعد از مری قرار گرفته است. معده برخالف چینه دان در

گوارش مکانیکی غذا نقش دارد.

3) در گنجشک، سنگدان و در گاو، روده بالفاصله بعد از معده قرار گرفته است. سنگدان یکی از محل های گوارش مکانیکی غذا

است. رودۀ گاو در گوارش مکانیکی غذا تأثیر چندانی ندارد.

4) در ملخ پیش  معده و در کرم خاکی سنگدان بالفاصله بعد از چینه دان قرار گرفته است. سنگدان محل گوارش مکانیکی غذا است

و نقشی در گوارش شیمیایی غذا ندارد.
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در انسان، به دنبال انقباض بیش ازحد ماهیچه  های صاف مجاری تنفسی، خروج هوا از دستگاه تنفسی با مشکل روبه  رو می  شود و

درنتیجه هوایی که وارد حبابک  های تنفسی شده است، به خوبی نمی  تواند خارج شود و میزان حجم هوای باقی  مانده در حبابک  ها

از مقدار طبیعی بیشتر می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "2": درصورتی  که تعداد تنفس در دقیقه کاهش یابد، میزان تبادل گازهای تنفسی نسبت به قبل، کمتر می شود. درنتیجه

کربن     دی  اکسید بیشتری نسبت به حالت طبیعی در خون باقی  مانده و اکسیژن کمتری نیز وارد خون خواهد شد. به دنبال کاهش

اکسیژن خون، گیرنده  ها  ی شیمیایی در سرخرگ آئورت تحریک می  شوند.

گزینۀ "3": درصورتی  که مایع جنب، بیش ازحد افزایش یابد، دم و بازدم با مشکل مواجه خواهد شد، چراکه فشار مایع زیاد موجود

در اطراف شش  ها نمی  گذارد که شش  ها نسبت به حالت طبیعی به خوبی منبسط شوند. درنتیجه از حجم تنفسی که می  توانست

در طی دم عمیق وارد شش  ها شود، کاسته می  شود. به این ترتیب فاصلۀ میان قله و قعر در نمودار اسپیروگرام کاهش می  یابد.

گزینۀ "4": در صورت ایجاد سوراخ در شش  ها، شش  ها روی یکدیگر می  خوابند و حتی هوای باقی  مانده نیز از آن  ها خارج می  شود.
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سلول  های نوع 1 در دیوارۀ حبابک مانند سلول  های دیوارۀ مویرگ  ها از نوع پوششی هستند. باتوجه به شکل کتاب درسی، این

سلول  ها در ایجاد سوراخ  هایی در دیوار  ۀ حبابک دخالت دارند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) سلول  های نوع 1 از سایر سلول  های دیوارۀ حبابک بزرگ  تر هستند. این سلول  ها توانایی بیگانه  خواری ندارند. (توجه کنید که

ماکروفاژها جزء سلول  های دیواره طبقه  بندی نمی  شوند)

3) سلول  های نوع 2 با ترشح سورفاکتانت به کاهش کشش سطحی مایع درون حبابک می  پردازند. باتوجه به شکل کتاب درسی،

این سلول  ها نمی  توانند با سلول  های نوع 2 دیگری در تماس باشند.

4) سلول  های نوع 2 تعداد کمتری از سلول  های دیگر دیواره دارند. سلول  های نوع 1 با داشتن غشاء پایۀ مشترک با مویرگ  های

تنفسی به تبادل گازها می  پردازند.
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فقط مورد (د) صحیح است. در بدن انسان، جذب در دهان، معده و رودۀ باریک انجام می  شود (جذب آب و یون  ها نیز در رودۀ

بزرگ صورت می  گیرد). جذب در دهان و معده اندک است و مکان اصلی جذب مواد غذایی، رودۀ باریک است. یاخته  هایی که در

این اندام  ها در جذب مواد به محیط داخلی نقش دارند، یاخته  های پوششی هستند. فاصلۀ بین یاخته  های پوششی در مخاط لولۀ

گوارش، اندک است.

بررسی سایر موارد:

الف) دهان فاقد چین  خوردگی است. معده، چین  خوردگی طولی و رودۀ باریک، چین  خوردگی حلقوی دارد.

ب) یاخته  هایی که در جذب چربی  ها و مواد محلول در چربی مؤثر هستند، در تعامل با مویرگ  های لنفی قرار دارند.

ج) یاخته  های پوششی مخاط دهان سنگفرشی چندالیه هستند و همۀ یاخته  های پوششی آن، در تماس مستقیم با غشاء پایه

نیستند. در معده و روده، بافت پوششی مخاط از نوع استوانه  ای تک  الیه است و یاخته  های پوششی همگی مستقیمًا با غشاء پایه

در تماس هستند.
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ابتدای مری دارای ماهیچۀ اسکلتی (با ظاهر مخطط) و ادامۀ آن دارای ماهیچۀ صاف (با ظاهر دوکی  شکل) است که فعالیت آن  ها

سبب ایجاد حرکات کرمی  شکل در طول مری می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در طول مری، امکان ترشح آنزیم  های گوارشی وجود ندارد.

2) حرکات قطعه  قطعه   کننده فقط در رودۀ باریک مشاهده می  شود و در سایر قسمت  های لولۀ گوارش صورت نمی  گیرد.

3) در هنگام بلع مواد غذایی، بزاق نیز همراه با تودۀ غذا به مری وارد می  شود. درون بزاق نیز آنزیم  های گوارشی نظیر آمیالز

مشاهده می  گردد. درنتیجه امکان مشاهدۀ (نه تولید) آنزیم گوارشی، در طول مری وجود دارد.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا
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معدۀ واقعی   گاو، شیردان است که در گوارش آنزیمی مواد غذایی نقش دارد. یکی از انواع آنزیم  هایی که در شیردان تولید می  شود،

پروتئازها هستند. پروتئازها در شکستن مولکول  های پروتئینی که به شیردان وارد شده  اند، نقش دارند. یکی از این مولکول  های

پروتئینی، آنزیم سلوالز است (دقت داشته باشید آنزیم سلوالز، یعنی آنزیم تجزیه  کنندۀ سلولز که توسط میکروب  های موجود در

شیرابی و نگاری تولید شده بوده و االن وارد شیردان شده است و توسط پروتئازهای ساخته  شده در شیردان، تجزیه می شوند!).

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در هیدر، آنزیم  هایی که در   تکمیل   و اتمام گوارش مؤثر هستند، درون یاخته  های پوششی حفرۀ گوارشی تولید شده و ترشح

نمی  شود. این آنزیم  ها در گوارش درون  یاخته  ای مؤثر هستند.

3) کرم کدو فاقد دهان و دستگاه گوارش است.

4) پیش    معدۀ ملخ توانایی ساخت آنزیم  های گوارشی ندارد؛ بلکه آنزیم  های گوارشی ساخته  شده توسط معده و کیسه  های معده،

به داخل آن وارد شده و گوارش مواد غذایی را انجام می  دهند.
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دهلیزها همواره در حال دریافت خون از سیاهرگ  ها هستند. این موضوع حتی در حین انقباض آن  ها نیز رخ می  دهد. (هرچند

میزان آن کاهش می  یابد)

بررسی سایر گزینه  ها:

1) نقطۀ D در مرحلۀ استراحت عمومی قلب و نقطۀ A در مرحلۀ انقباض دهلیزها است. در هر دو مرحله (زمان استراحت عمومی و

سیستول دهلیزها)، دریچه های دهلیزی- بطنی باز هستند و خون از آن ها عبور کرده و از دهلیزها وارد بطن ها می شود.

3) نقطۀ C در مرحلۀ سیستول بطنی است و دهلیزها در آن در حال استراحت هستند و نقطۀ A در مرحلۀ انقباض دهلیزها است

که در آن بطن  ها در حال استراحت هستند.

B در نمودار الکتروکاردیوگرام می  شود؛ بنابراین یاخته  های بطنی در مرحلۀ T 4) خروج پیام از یاخته  های بطنی موجب تشکیل موج

در حال خارج  کردن پیام نیستند اما در C این کار را انجام می  دهند.
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قبل از تشکیل موج P در نمودار الکتروکاردیوگرام، گرۀ اول در قلب فعالیت خود را آغاز می  کند و موج تحریکی را به دهلیزها

می  فرستد؛ سپس موج P تشکیل شده و به قلۀ خود می  رسد تا انقباض دهلیزها آغاز شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) خارج شدن پیام از سلول  های بطنی در هنگام تشکیل موج T نوار قلب دیده می  شود اما باز شدن دریچه  های سینی در حدود

بخش S قابل رؤیت است.

3) صدای اول قلب (گنگ و طوالنی) در حدود نقطۀ R در نوار قلب شنیده می  شود. از طرف دیگر در ابتدای انقباض دهلیزها

دریچه  های دولختی و سه  لختی باز هستند و باز نمی  شوند.

4) بین نقاط S تا T فشار خون به حداکثر میزان خود می  رسد، درحالی  که دریچه  های دهلیزی- بطنی در انتهای موج T باز می  شوند.
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ویتامین  برای ساخت گویچه  های قرمز خون در مغز استخوان الزم است. برای جذب این ویتامین در رودۀ باریک، وجود فاکتور

داخلی معده الزامی است. در صورت آسیب به یاخته  های کناری غدد معده، ترشح فاکتور داخلی و درنتیجه جذب ویتامین 

، رودۀ باریک است، برداشتن مختل می  شود و خون  سازی با مشکل مواجه می  شود. همچنین چون محل جذب ویتامین 

قسمتی از رودۀ باریک که در جذب این ویتامین مؤثر است، منجر به کاهش میزان این ویتامین در بدن و اختالل در خون  سازی

می  شود. در بیماری سلیاک، ریزپرزها و حتی پرزهای روده از بین می  روند و جذب مواد مختلف ازجمله آهن مختل می  شود. آهن

یکی دیگر از عناصر الزم برای ساخت گویچه  های قرمز است. نقش کیسۀ صفرا، تغلیظ صفرا و ذخیرۀ آن است. اندام تولیدکنندۀ

صفرا کبد است. صفرا در جذب و گوارش چربی  ها و ویتامین  های محلول در چربی نقش دارد. در صورت برداشتن کیسۀ صفرا،

تولید صفرا توسط کبد متوقف نمی  شود.

B  ۱۲

B  ۱۲

B  ۱۲

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 1 179

روپوست در تمام اندام  های هوایی گیاه مثل ساقه و برگ و میوه دیده می  شود اما پیراپوست تنها در ساقه دیده می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) روپوست معموًال از یک الیۀ سلولی ساخته شده اما در گیاهانی مانند خرزهره می  تواند دارای بیش از یک الیه باشد.

3) پیراپوست در ساختار خود دارای سلول  های پارانشیم (بافت زمینه  ای با دیوارۀ نازک) است اما روپوست پارانشیم ندارد.

4) روپوست توسط سرالدهای نخستین تولید می  شود اما پیراپوست توسط سلول  های سرالد پسین تولید می  شود که طبق تیتر

کتاب بعدًا عمل می  کنند.
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گزینه 3 180

کامبیوم آوندساز بین آوندهای آبکش و چوب نخستین تشکیل شده و آوندهای چوب پسین را به سمت داخل و آوندهای آبکش

کنه  ای و به سمت بیرون، یاخته  هایی پسین را به سمت بیرون تولید می  کند. کامبیوم چوب  پنبه  ساز نیز به سمت درون، یاخته  های نرم  آ

را می  سازد که دیوارۀ آن  ها به تدریج چوب  پنبه  ای می  شود و درنتیجه بافت چوب  پنبه را تشکیل می  دهند. دقت داشته باشید که

آنچه به عنوان پوست درخت می  شناسیم، مجموعه  ای از الیه  های بافتی است که از آوند آبکش پسین شروع می  شود و تا سطح اندام

ادامه می  یابد؛ بنابراین آوندهای چوب پسین جزء پوست درخت محسوب نمی  شوند (نادرست بودن گزینه  های "1" و "4"). همچنین

در ساختار پوست درخت، آبکش سال دوم نسبت به آبکش سال سوم، خارج  تر قرار گرفته و به بافت چوب  پنبه، نزدیک  تر است.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 2 181

کبد آمونیاک را از طریق ترکیب آن با کربن دی اکسید به اوره تبدیل می کند. اوره در کپسول بومن و لوله های ادراری وجود دارد

بنابراین هم در بخش قشری و هم مرکزی کلیه قابل مشاهده است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) سرخرگ کلیه با خون روشن، دارای مقادیر فراوانی مواد دفعی نظیر اوره است.

3) پروتئین هموگلوبین در گویچه های قرمز، حامل گازهای تنفسی است. بیلی روبین از تخریب هموگلوبین گویچه های قرمز در کبد

به وجود می آید و توسط صفرا دفع می گردد. درصورتی که صفرا به درستی از بدن دفع نشود، هموگلوبین در بدن تجمع یافته و

زردی (یرقان) ایجاد می گردد. این حالت ممکن است در افراد نابالغ (نوزادان) نیز ایجاد شود.

4) صفرا در دفع بیلی روبین و کلسترول اضافی نقش دارد. توجه کنید که در افراد مبتال به سنگ کیسۀ صفرا، مجرای خروجی صفرا

بسته شده و بیلی روبین از بدن دفع نمی گردد.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 3 182

لوبیا نوعی گیاه دولپه و دارای مغز ساقه است. بنابراین منظور از صورت سؤال، تشکیل چوب نخستین در ساقه است. ساختارهای

نخستین در گیاه به دنبال فعالیت سرالدهای نخستین ایجاد می شود (از قبیل چوب نخستین و آبکش نخستین). پس می توان گفت

منظور از صورت سؤال، سرالِد نخستین ساقه است. برگ و انشعاب های جدید ساقه، حاصل فعالیت سرالد نخستین آن است.

به دنبال ایجاد برگ های جدید، میزان نهایی فتوسنتز انجام شده توسط گیاه، افزایش می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) سرالد نخستین نزدیک به نوک ریشه (نه سرالد نخستین ساقه) توسط بخش انگشتانه مانندی به نام کالهک پوشیده و از

آسیب های محیطی محافظت می شود.

2) این ویژگی مربوط به سرالدهای پسین است. سرالدهای نخستین تا حدودی عرض ساقه، ریشه و شاخه را افزایش می دهند.

4) این ویژگی مربوط به سرالد پسیِن آوندساز است که در حدفاصل آوندهای آبکش و چوب نخستین تشکیل می شود و آوندهای

چوب و آبکش پسین را ایجاد می کند.
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گزینه 4 183

منظور از صورت سؤال، سیاهرگ باب کبدی است. سیاهرگ باب کبدی در جابه  جایی چربی واردشده به مایع میان  بافتی در روده

نقش ندارند و این مواد توسط رگ  های لنفی جذب و حمل می  شوند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) سیاهرگ باب کبدی خون تیرۀ طحال را نیز دریافت می  کند. طحال اندامی غیرمرتبط با لولۀ گوارش است.

2) سیاهرگ باب، خون تیرۀ خود را به شبکۀ مویرگی درون کبد وارد می  کند. این شبکۀ مویرگی، به سیاهرگ فوق  کبدی ختم

می  شود.

3) سیاهرگ باب کبدی از پانکراس نیز خون دریافت می  کند. همۀ ترشحات پانکراس که برون  ریز نیست! ترشحات درون  ریز پانکراس

مانند هورمون انسولین و گلوکاگون به سیاهرگ باب کبد وارد می  شود.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 3 184

کریچۀ گوارشی، از پیوستن لیزوزوم  ها به کریچۀ غذایی ایجاد می  شود؛ بنابراین مساحت غشاء کریچۀ گوارشی بیشتر از کریچۀ

غذایی است؛ اما بعد از تأثیر آنزیم  های لیزوزمی روی مواد غذایی درون کریچۀ گوارشی، مواد گوارش  نیافته در داخل کریچۀ گوارشی

باقی می  مانند و کریچۀ گوارشی می شود دفعی! بنابراین مساحت غشاء کریچۀ گوارشی تفاوت چندانی با کریچۀ دفعی ندارد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) کریچۀ غذایی در انتهای حفرۀ دهانی تشکیل می  شود.

2) تشکیل کریچۀ غذایی از طریق آندوسیتوز است. خروج مواد دفعی از یاخته، از طریق اگزوسیتوز است؛ بنابراین هر دو با مصرف

ATP همراه است.

4) پارامسی فقط یک منفذ دفعی دارد؛ نه منافذ دفعی.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 2 185

موارد "الف" و "ج" صحیح است. طبق متن کتاب درسی، ویتامین های الزم برای ساخت گویچه های قرمز، ویتامین  و

فولیک اسید (نوعی ویتامین از خانوادۀ B) است. فولیک اسید برای تقسیم طبیعی یاخته ای الزم است. کمبود آن باعث می شود

یاخته ها به ویژه در مغز استخوان تکثیر نشوند و تعداد گویچه های قرمز خون، گویچه های سفید خون و پالکت ها کاهش یابد.

به دنبال کاهش گویچه های سفید خون، ایمنی بدن تضعیف می شود (دلیل درستی مورد الف). به دنبال کاهش گویچه های قرمز

خون، فرد دچار کم خونی می شود و تولید و ترشح هورمون اریتروپویتین از گروه ویژه ای از یاخته های کلیه و کبد، به طور معناداری

افزایش می یابد. در واقع هورمون اریتروپویتین، به طور طبیعی به مقدار کم ترشح می شود و لفظ "آغاز تولید"، اشتباه است. به

عبارت دیگر در زمان کاهش اکسیژن رسانی به بافت ها مثل ابتال به کم خونی، تولید و ترشح این هورمون، تشدید می شود و نسبت

به حالت طبیعی افزایش می یابد (دلیل نادرستی مورد د). ویتامین  نوعی ویتامین محلول در آب بوده که به کمک فاکتور

داخلی معده، در رودۀ باریک جذب خون می شود. جذب این ویتامین در روده، از طریق آندوسیتوز یا درون بری انجام می شود که

نیاز به مصرف ATP دارد. در صورت کمبود این ویتامین در بدن، یاخته های پرز رودۀ باریک، درصدد جذب بیشتر این ویتامین از

روده برمی آیند و درنتیجه، میزان مصرف ATP در این یاخته ها افزایش می یابد (دلیل درستی مورد ج). همچنین مقداری ویتامین

 نیز در رودۀ بزرگ تولید می شود ولی این تولید، توسط خوِد یاخته های دیوارۀ رودۀ بزرگ نیست. (دلیل نادرستی مورد ب). در

شرایط کمبود این ویتامین در بدن، جذب  از رودۀ بزرگ نیز افزایش می یابد.

B  ۱۲

B  ۱۲

B  ۱۲

B۱۲
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گزینه 1 186

فقط مورد (ج) صحیح است. از شته  ها برای تع�ن سرعت و ترکیب شیرۀ پرورده استفاده می  کنند. شته جزء حشرات محسوب

می  شود. حشرات دارای لولۀ گوارشی هستند که در آن امکان جریان یک  طرفۀ غذا بدون مخلوط شدن غذای گوارش  یافته و مواد

دفعی فراهم شده است.

بررسی سایر موارد:

الف) در حشرات، هر یاخته اکسیژن موردنیاز خود را مستقیمًا از انشعابات پایانی نایدیس  ها دریافت می  کند و همولنف نقشی در

انتقال گازهای تنفسی ندارد.

ب) حشرات دارای قلب لوله  ای هستند. رگ  های متصل به قلب در این جانوران، تنها وظیفۀ خروج همولنف از قلب را بر عهده دارند

و هیچ رگی همولنف را به قلب بازنمی گرداند؛ بلکه همولنف از طریق منافذ دریچه  دار به قلب بازمی  گردد.

د) در پی ترشح پتاسیم و کلر به لوله  های مالپیگی، آب به درون این لوله  ها منتشر می  شود؛ سپس اوریک  اسید به لوله  ها ترشح

می  شود.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 4 187

بیشتر جانوران دارای سازوکارهای تهویه  ای هستند. همۀ جانداران به منظور تنفس باید مایع داشته باشند تا گازهای تنفسی در آن

حل شود و تبادل بهتر صورت بگیرد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) جانداران دارای تنفس پوستی و همچنین آبشش پوستی را در نظر بگیرید. ستارۀ دریایی دارای آبشش پوستی است، اما شبکۀ

مویرگی ندارد.

2) پمپ فشار منفی در مهره  داران متفاوتی مانند پستانداران و پرندگان دیده می  شود اما از این بین پرندگان بیشترین انرژی را برای

حرکات خود مصرف می  کنند.

3) جاندارانی که ساختار تنفسی ویژه ندارند و همچنین جاندارانی با تنفس نایدیسی بدون نیاز به خون گازهای تنفسی را در بدن

جابه  جا می  کنند.
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گزینه 2 188

همواره هر هوایی برای وارد شدن به شش در هنگام دم، به انقباض ماهیچه نیاز دارد. برای ورود هوای جاری به شش ها، ماهیچۀ

دیافراگم و ماهیچه های بین دندهای خارجی برای ورود هوای ذخیرۀ دمی به شش ها، ماهیچۀ دیافراگم و ماهیچه های بین دندهای

خارجی و عضالت گردنی منقبض می شوند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) حجم جاری مقدار هوایی است که در یک دم عادی وارد دستگاه تنفس می شود یا در یک بازدم عادی از دستگاه تنفس خارج

می شود. در دم عادی، عضالت مربوط به فرآیند دم منقبض می شوند، ولی بازدم عادی، بدون نیاز به انقباض ماهیچه ها رخ می دهد

و غیرفعال است. در بازدم عمیق، ماهیچه های بین  دنده  ای داخلی منقبض می شوند و هوای ذخیرۀ بازدمی جابه جا میشود.

3) مقدار هوای ذخیرۀ دمی تحت تأثیر فعالیت های شدید بدن تغ�ر می کند. میزان هوای مرده در یک فرد سالم با فعالیت بدنی

تغ�ر نمی کند و مستقل از آن است؛ زیرا هوای مرده هوایی است که در معرض مجاری هادی قرار می گیرد و حجم مجاری هادی

هم در یک فرد با فعالیت شدید تغ�ر نمی کند.

4) هوای مرده در مجاری هادی باقی می ماند و به هیچ وجه به بخش مبادله ای نمی رسد که بخواهد به تبادل گازهای تنفسی

بپردازد. هوای باقیمانده برخالف هوای مرده، گازهای تنفسی خود را با خون مبادله می کند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 1 189

کرم خاکی و مهره  داران در دستگاه دفع مواد خود دارای شبکۀ مویرگی هستند. در همۀ جانوران از سوختن موادی مانند پروتئین  ها

و نوکلئیک  اسیدها مواد زائد نیتروژن  دار مانند آمونیاک ایجاد می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) ماهی  ها جزء مهره  دارانی هستند که کلیه دارند و خون واردشده به کلیه را مستقیمًا از آبشش دریافت کرده  اند.

3) مهره  داران و کرم خاکی دارای مثانه هستند اما تنها در دوزیستان آب و یون ذخیره   شده و در شرایط خشکی از آن استفاده

می  شود.

4) جانداران دارای پرتونفریدی و متانفریدی دارای سلول  های مژک  دار در دستگاه دفعی خود هستند. توجه داشته باشید جانورانی

مانند پالناریا (که دارای پروتونفریدی است) خون ندارند.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 4 190

ماهیچه های بندارۀ خارجی مخرج از نوع ماهیچۀ اسکلتی بوده و دارای خطوط تیره و روشن در ساختار خود است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) بندارۀ انتهای رودۀ باریک در سمت راست (محل قرارگیری صفرا) و بندارۀ انتهای مری در سمت چپ قرار دارد. (نادرستی "1")

2) بندارۀ داخلی مخرج و بندارۀ پیلور هر دو از یاخته  های ماهیچۀ صاف تشکیل شده و دارای عملکرد غیرارادی هستند. (نادرستی

("2"

3) بندارۀ خارجی مخرج و بندارۀ ابتدای مری تنها بنداره  های لولۀ گوارشی هستند که از یاخته  های ماهیچۀ اسکلتی (غیرمنشعب و

مخطط) تشکیل شده  اند. (نادرستی "3")

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا
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گزینه 2 191

موارد (الف) و (ج) صحیح است. 

یاخته  های کالنشیمی و اسکلرانشیمی، متعلق به سامانۀ بافت زمینه  ای بوده و در استحکام گیاه نقش دارند. یاخته  های کالنشیمی

دارای دیوارۀ نخستین ضخیم و یاخته  های اسکلرانشیمی نیز دارای دیوارۀ پسین ضخیم هستند؛ بنابراین هر دو دیوارۀ ضخیم دارند

(مورد الف). همچنین باتوجه به شکل  های کتاب درسی، هم یاخته  های کالنشیمی و هم یاخته  های اسکلرانشیمی در دیوارۀ خود،

الن دارند (مورد ج). یاخته  های کالنشیمی در دیوارۀ خود لیگنین ندارند و چون زنده   هستند، بنابراین توانایی مصرف ATP دارند

(دلیل نادرست بودن موارد ب و د).

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی
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اوره و دیگر مواد نیتروژن دار دفعی موجود در ادرار از متابولیسم مولکول های آلی بدن شکل گرفته اند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) فراوان ترین مادۀ دفعی ادرار آب است.

2) کراتینین از متابولیسم کراتین  فسفات شکل  گرفته است نه آمینو اسید ها.

4) بیشترین مادۀ موجود در ادرار آب است.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 2 193

موارد اول و چهارم درست هستند.

روش های عبور مواد از غشاء   یاخته شامل انتشار، انتشار تسهیل شده، گذرندگی (اسمز)، انتقال فعال، درون بری (آندوسیتوز) و

برون رانی (اگزوسیتوز) هستند. از این بین انتشار، انتشار تسهیل  شده و اسمز در جهت شیب غلظت و انتقال فعال در خالف جهت

شیب غلظت انجام می شوند. آندوسیتوز و اگزوسیتوز نیز می توانند هم در جهت شیب غلظت و هم در خالف جهت شیب غلظت

انجام شوند.

بررسی موارد:

مورد (الف): در روش انتشار، مولکول ها بر اساس شیب غلظت و با کمک انرژی جنبشی خود از غشا عبور می کنند. در این روش،

مولکول ها از طریق فسفولیپیدها که فراوان ترین مولکول های غشا هستند، منتشر می شوند. (شکل کتاب درسی). (درست)

مورد (ب): در روش انتقال فعال، مولکول ها در خالف جهت شیب غلظت خود از غشا منتقل می شوند. در این روش  مولکول ها با

مصرف انرژی زیستی مانند ATP از غشاء   یاخته عبور می کنند نه با کمک انرژی جنبشی خود. (نادرست)

مورد (ج): در روش انتشار تسهیل شده، مولکول ها در جهت شیب غلظت و از طریق پروتئین های کانالی (مانند کانال های دریچه دار

و نشتی سدیمی و پتاسیمی) از غشا عبور می کنند. در این روش انرژی زیستی مصرف نمی شود. (نادرست)

مورد (د): در روش انتقال فعال مولکول ها در خالف جهت شیب غلظت خود در پی مصرف انرژی زیستی مانند ATP از طریق

پمپ های موجود در غشا که پروتئین هایی فاقد کانال هستند (مانند پمپ سدیم- پتاسیم) از غشا عبور می کنند. (درست)
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الیۀ مخاط و زیرمخاط در لولۀ گوارش دارای غدد ترشحی هستند. در هر دوی این الیه ها سلول های پوششی وجود دارد ( زیرمخاط

در غدد و رگ های خونی خود بافت پوششی دارد) که در بخش زیرین خود به کمک غشاء پایه (شبکه ای از رشته های پروتئینی و

گلیکوپروتئینی) به هم چسبیده اند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) همۀ الیه های لولۀ گوارش دارای بافت پیوندی سست هستند اما از بین آن ها تنها الیۀ مخاط و زیرمخاط به علت داشتن غدد

ترشحی می توانند موادی را وارد فضای درونی لولۀ گوارش نمایند.

3) الیۀ زیرمخاط و الیۀ ماهیچه ای دارای شبکۀ نورونی هستند. از بین این دو الیه تنها زیرمخاط به اتصال و چین خوردن مخاط بر

روی ماهیچه های زیرین کمک می کند.

4) الیۀ ماهیچه ای و مخاط دارای سلول های ماهیچه ای هستند. از بین این دو الیه تنها الیۀ ماهیچه ای دارای شبکۀ نورونی است.

توجه کنید که تنظیم انقباض ماهیچه های مخاط به کمک شبکۀ نورونی زیرمخاط اتفاق می افتد.

تستر علوم تجربی دهم
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یاختۀ کالنشیمی دیوارۀ پسین ندارد، اما دیوارۀ نخستین آن ضخیم است؛ بنابراین ضخیم  ترین بخش دیوارۀ این یاخته، دیوارۀ

نخستین است. اندازۀ دیوارۀ نخستین همراه با رشد پروتوپالست، افزایش می  یابد. ترکیب شیمیایی دیوارۀ نخستین یاختۀ

کالنشیمی، رشته  های سلولزی به همراه سایر پلی  ساکاریدها و پروتئین  ها است و تغ�ری در این ترکیب در طول عمر یاخته دیده

نمی  شود، زیرا که این یاخته  ها مانع رشد اندام گیاهی نمی  شوند.

بررسی سایر گزینه  ها:

2 و 4) این ویژگی  ها مربوط به دیوارۀ پسین است. یاخته  های کالنشیمی دیوارۀ پسین ندارند.

3) دیوارۀ نخستین نسبت به تیغۀ میانی، داخل  تر قرارگرفته است و به پروتوپالست نزدیک  تر است.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی
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کلیۀ چپ نسبت به کلیۀ راست باالتر قرار دارد و درنتیجه طول میزنای آن بیشتر از کلیۀ راست است. به همین دلیل ادراری که در

این کلیه تولید می  شود نسبت به کلیۀ راست باید مسیر بیشتری را برای رسیدن به مثانه طی کند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) بخش پا�نی کلیۀ چپ با دنده  ها حفاظت نمی  شود.

2) در ناف کلیه به ترتیب از باال به پا�ن سرخرگ، سیاهرگ و میزنای دیده می  شود.

3) باتوجه به شکل کتاب درسی، میزنای قبل از ورود به مثانه از جلوی انشعاب آئورت عبور می  کند.
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تصلب شرا�ن به  واسطۀ انسداد سرخرگ  های اکلیلی رخ می  دهد. سرخرگ  ها در دیوارۀ خود دارای بافت پیوندی و ماهیچه  ای

زیادی هستند.

بررسی سایر گزینه  ها  :

1) سرخرگ  های اکلیلی پس از تشکیل شبکه  های مویرگی، درنهایت باهم یکی شده و به صورت سیاهرگ اکلیلی به دهلیز راست

می  ریزند.

2) محتویات سرخرگ  های اکلیلی به سیاهرگ اکلیلی می  ریزد. محتویات این رگ هم به دهلیز راست ریخته و در گردش خون

شرکت می  کنند.

4) سرخرگ  های اکلیلی از آئورت منشأ می  گیرند نه از بطن چپ.

تستر علوم تجربی دهم
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پروتوپالست سلول  های اسکلرئیدی، در سنتز لیگنین (چوب) و اضافه کردن آن به دیواره نقش دارد. چوبی شدن دیواره، سبب مرگ

پروتوپالست این سلول  ها می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": سلول  های کالنشیمی، دیوارۀ نخستین ضخیم دارند، نه نازک.

گزینۀ "2": یاخته  های کوتاه عناصر آوندی، مرده هستند و فاقد پروتوپالست زنده و فعال هستند. در این آوندها، دیوارۀ عرضی از

بین رفته و لولۀ پیوسته  ای تشکیل شده است.

گزینۀ "4": یاخته  های همراه که در بافت آوندی آبکش وجود دارند، انرژی الزم برای حرکت شیرۀ پرورده را فراهم می  کنند.

تستر علوم تجربی دهم
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بررسی گزینه  ها:

1) هوای باقی  مانده همانند هوای ذخیرۀ دمی   می  تواند به تبادل گازهای تنفسی با خون بپردازد. (نادرستی "1")

2) هوای مرده درون مجاری تنفسی باقی می  ماند و هرگز به درون حبابک ها وارد نمی  شود. (نادرستی "2")

3) هوای جاری همانند هوای ذخیرۀ بازدمی هنگام عبور از مجاری تنفسی، به  طور حتم با مخاط مژک  دار در تماس خواهد بود.

(درستی "3")

4) به  منظور ورود هوا به دستگاه تنفس، فشار فضای جنب کاهش می  یابد. هرچه حجم هوای واردشده بیشتر باشد، کاهش فشار

فضای جنب نیز بیشتر خواهد بود. (نادرستی "4")
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در چرخۀ فعالیت قلبی، همزمان با عبور جریان الکتریکی از مسیرهای بین  گرهی، ثبت موج P در منحنی نوار قلب و انقباض

دهلیزها رخ می دهد. همچنین همزمان با عبور جریان الکتریکی از دستۀ تارهای بطنی موجود در دیوارۀ بین دو بطن، بخشی از

موج QRS در منحنی نوار قلب ثبت شده و پیام انقباض بطن ها منتشر می شود. همزمان با انقباض دهلیزها، فشار درون دهلیزهای

راست و چپ افزایش می یابد. همچنین باید بدانیم که در تمام مدت  زمان چرخۀ قلبی، خون از سیاهرگ ها به دهلیزهای قلب وارد

می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1) صدای اول قلب همزمان با شروع انقباض بطن ها و بسته   شدن دریچه های دهلیزی- بطنی ایجاد می شود. همزمان با شروع

انقباض بطن ها، دریچه های سینی باز شده و خون روشن (غنی از اکسیژن) می تواند از بطن چپ خارج شده و سرخرگ آئورت وارد

شود.

2) همان  طور که گفته شد همزمان با عبور جریان الکتریکی از دستۀ تارهای بطنی موجود در دیوارۀ بین دو بطن، بخشی از موج

QRS در منحنی نوار قلب ثبت می شود؛ اما دقت داشته باشید که دریچه های دهلیزی- بطنی در پایان انقباض بطن ها (شروع

استراحت عمومی قلب) باز می شوند نه در ابتدای انقباض دهلیزها.

3) همزمان با انقباض دهلیزها، خون تیره از دهلیز راست به بطن راست وارد شده و در آنجا تجمع می یابد؛ اما دقت داشته باشید

که همزمان با شروع انقباض بطن ها، دریچه های سینی باز می شوند نه بسته.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا
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باتوجه به متن کتاب درسی، به جز در ابتدای بینی، مخاط مژک دار در سراسر بخش هادی دستگاه تنفسی انسان و همین طور نایژک

مبادله ای وجود دارد؛ درحالی که امکان تبادل گازهای تنفسی با مویرگ های خونی از طریق غشاء   پایه مشترک فقط در حبابک ها

وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) دیوارۀ نای دارای حلقه های غضروفی Cشکل است. داخلی ترین الیۀ نای الیۀ مخاطی و الیۀ مجاور آن، الیۀ زیرمخاطی است. در

هر دوالیه، یاخته های ترشح کننده وجود دارند (یاخته های ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی در الیۀ مخاطی و غده های ترشحی در الیۀ

زیرمخاطی).

3) در حلق، بافت سنگفرشی چندالیه وجود دارد، اما خبری از موهای نازک نیست.

4) اگر شش ها بیش ازحد پر شوند، آن گاه ماهیچه های صاف دیوارۀ نایژه ها و نایژک ها بیش ازحد کشیده می شوند که خطرناک

است. در این صورت از این عضالت پیامی به مرکز تنفس در بصل النخاع ارسال می شود که بالفاصله ادامۀ دم را متوقف می کند.

همان طور که در شکل کتاب درسی نیز مشخص است، نایژه ها دارای غضروف هستند.
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در دم عمیق فشارمایع بین دو الیۀ پردۀ جنب (پردۀ واجد بافت پیوندی) به منفی ترین حالت خود می رسد. در این حالت دیافراگم

به اندام های شکمی فشار وارد می کند؛ پس فشار واردشده به اندام هایی که توسط پردۀ صفاق دربرگرفته می شوند، افزایش

می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در بازدم عمیق انقباض ماهیچه های بین دنده ای داخلی و شکمی به کاهش حجم قفسۀ سینه کمک می کند.

3) در هنگام انجام فرآیند دم فشار از روی سیاهرگ های ناحیۀ قفسۀ سینه برداشته می شود و به علت ایجاد مکش در سیاهرگ،

خون به سمت قلب حرکت می کند.

4) دیافراگم مؤثرترین ماهیچه در تنفس آرام و طبیعی است. اما در فرآیند دم جناغ به عقب رانده نمی شود.
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رگ های اکلیلی، رگ های ویژه ای هستند که نیازهای غذایی و تنفسی یاخته های قلب را برطرف می کنند. این رگ ها پس از رفع نیاز

یاخته های قلبی، باهم یکی می شوند و به صورت یک سیاهرگ به دهلیز راست متصل می شوند نه سیاهرگ ها.

بررسی سایر گزینه ها:

1) سخت شدن دیوارۀ رگ های اکلیلی (تصلب شرا�ن) ممکن است باعث سکته یا حملۀ قلبی شود. کاهش ارتفاع QRS ممکن

است نشانۀ سکتۀ قلبی باشد.

3) بسته   شدن این رگ ها توسط لخته، ممکن است باعث سکته یا حملۀ قلبی شود؛ افزایش یا کاهش فاصلۀ منحنی ها ممکن است

نشانۀ اشکال در خون رسانی رگ های اکلیلی در اثر حملۀ قلبی باشد.

4) مدخل سرخرگ های اکلیلی، در ابتدای سرخرگ آئورت قرار دارد. دریچۀ سینی ابتدای سرخرگ آئورت، می تواند مانع از بازگشت

خون به بطن چپ شود.
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قفسۀ سینه به هنگام دم (دور شدن جناغ از قلب) باز شده و فشار را از روی سیاهرگ  ها برمی  دارد. در این حالت درون سیاهرگ  ها

مکش ایجاد می  شود و خون به سمت باال حرکت می  کند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) انقباض ماهیچه  های اسکلتی موجب وارد شدن فشار به سیاهرگ  ها و حرکت خون در آن  ها می  شود. حرکت خون در سیاهرگ  ها

به کمک باقی  ماندۀ فشار خون سرخرگی انجام می  شود. سیاهرگ  های پا�ن  تر از قلب عالوه بر این مورد به مقدار زیادی به کمک

انقباض ماهیچه  های اسکلتی برای بازگرداندن خون نیاز دارند. البته حضور دریچه  های النه  کبوتری نیز برای بازگشت خون در این

رگ  ها نیاز است.

2) دریچه  های النه  کبوتری موجب یک طرفه شدن جریان خون در سیاهرگ  ها می  شوند. به هنگام انقباض ماهیچه  های اسکلتی،

دریچه  های النه  کبوتری باالیی در سیاهرگ مجاور باز و دریچه  های پا�نی بسته هستند.

3) فشار مکشی قفسۀ سینه به هنگام دم موجب برداشته شدن فشار از روی سیاهرگ  های این ناحیه می  شود. این اتفاق هم در دم

معمولی و هم در دم شدید رخ می  دهد. همان  طور که می  دانید تنها در دم شدید ممکن است گیرنده  های کششی موجود در نایژه

و نایژک فعال شوند.

تستر علوم تجربی دهم
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گزینه 4 205

بافت پیوندی سست که دارای ظاهری شفاف است، در تمام الیه  های لولۀ گوارش یافت می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1) الیۀ بیرونی که بخشی از صفاق است و اندام  های درون شکم را به یکدیگر وصل می  کند، دارای بافت پیوندی سست است که

مقدار رشته  های کالژن در آن کم است.

2) الیۀ زیرمخاط وظیفۀ اتصال مخاط به الیۀ ماهیچه ای را بر عهده دارد، درحالی  که فعالیت های جذب و ترشح از اعمال الیۀ مخاط

است.

3) الیۀ بیرونی و الیۀ زیرمخاط هر دو در تماس مستقیم با الیۀ ماهیچه ای قرار دارند، درحالی  که شبکۀ یاخته  های عصبی در الیۀ

بیرونی هرگز مشاهده نمی  شود.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 3 206

ترکیبات رنگی پالست  ها ازجمله سبزینه، می  توانند با تغ�ر فصل تجزیه شوند. همچنین آنتوسیانین نیز نوعی ترکیب رنگی است که

در واکوئول ذخیره می  شود و با تغ�ر pH تغ�ر رنگ می  دهد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) جریان توده  ای در هر دو نوع آوند می  تواند تحت تأثیر انتقال فعال باشد. مثًال ایجاد فشار ریشه  ای در آوند چوبی و بارگیری

آبکشی هر دو با انتقال فعال انجام می  شود.

2) غشا و دیوارۀ یاخته  ای هر دو در کنترل جابه  جایی مواد نقش دارند.

4) با تشکیل دیوارۀ پسین، هم دیوارۀ نخستین و هم تیغۀ میانی از پروتوپالست دور می  شوند.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 1 207

سرخرگ وابران دو شاخه می شود. یکی از شاخه ها به لولۀ پیچ خوردۀ دور و دیگری به لولۀ هنله می رود.

بررسی سایر گزینه ها:

2) پودوسیت  ها به غشاء   یاخته ای متصل هستند ولی منافذ یاخته ای ندارند. دقت کنید شبکه های مویرگی اول و دوم مویرگ

منفذ دار هستند.

3) هورمون ضد ادراری می تواند بر هر دو شبکۀ مویرگی اثر بگذارد و تراوش را کاهش و بازجذب را زیاد کند.

4) بیشترین مادۀ آلی ادرار اوره است، ولی لزومًا بیشترین ماده ای که از شبکۀ دوم مویرگی عبور می کند، اوره نیست.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم
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گزینه 3 208

تصلب شرائین به واسطۀ انسداد سرخرگ  های اکلیلی رخ می  دهد. سرخرگ  ها در دیوارۀ خود دارای بافت پیوندی و ماهیچه  ای

زیادی هستند.

بررسی سایر گزینه  ها  :

1) سرخرگ  های اکلیلی درنهایت باهم یکی شده و به صورت سیاهرگ اکلیلی به دهلیز راست می  ریزند.

2) محتویات سرخرگ  های اکلیلی به سیاهرگ اکلیلی می  ریزد. محتویات این رگ هم به دهلیز راست ریخته و در گردش خون

شرکت می  کنند.

4) سرخرگ  های اکلیلی از آئورت منشأ می  گیرند نه از بطن چپ.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 2 209

در گیاه خرزهره، روزنه  ها در فرورفتگی  های غارمانندی قرار دارند. در این فرورفتگی  ها، تعداد فراوانی کرک وجود دارد که این

کرک  ها، با به دام انداختن رطوبت هوا، اتمسفر مرطوبی در اطراف روزنه  ها ایجاد می  کنند و مانع از خروج بیش  ازحد آب از برگ و

تعرق می  شوند؛ درنتیجه میزان باز بودن روزنه  ها و مصرف ATP توسط یاخته  های نگهبان روزنه جهت باز کردن منفذ روزنه، کاهش

می  یابد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) عدسک به  صورت برآمدگی در سطح اندام مشاهده می  شود ولی توسط چوب پنبه پوشیده نشده است تا امکان تبادل گازی با

بافت زیرین آن، فراهم باشد.

3) شش  ریشه  ها، ریشه  هایی هستند که از سطح آب بیرون آمده  اند و با جذب اکسیژن هوای جو (نه آب)، مانع از مرگ ریشه  ها به

علت کمبود اکسیژن می  شوند.

4) جنس این ترکیبات پلی  ساکاری است، نه پروتئینی.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی دهم
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درسپایهمدرسه

دبیر

نام و نام خانوادگی

در نوزاد سالمی که 284 روز پس از شروع آخرین قاعدگی مادر متولد می شود، ........... .1

ارتباط بین مغز و نخاع در بخش مرکزی دستگاه عصبی، به طور کامل شکل گرفته است (1

نوعی اندام لوبیایی شکل که در تعادل اسید و باز نقش دارد، قطعا به اندازۀ مشت بستۀ فرد است (2

ممکن نیست غدۀ درون ریزی که نوعی اندام لنفی نیز محسوب می گردد، فعالیت زیادی داشته باشد (3

عامل سطح فعال (سورفاکتانت) توسط گروهی از یاخته های موجود در دیوارۀ حبابک ها تولید می گردد (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام عبارت در رابطه با اعتیاد، به درستی بیان نشده است؟2

همۀ انواع نوشیدنی های اعتیادآور، حاوی الکل هستند و فعالیت مغز انسان را کند می کنند. (1

مصرف بلندمدت الکل (اتانول)، ممکن است سبب از بین رفتن یاخته های ماهیچه ای مخطط شود. (2

مصرف آلکالوئیدهای گیاۀ ممکن است سالمت فرد مصرف کننده و افراد دیگر اجتماع را به خطر بیندازد. (3

به دنبال مصرف مادۀ اعتیادآور، فعالیت اجزاء موجود در جسم یاخته ای نورون های سامانۀ لیمبیک تغ�ر می کند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

به طور معمول در ارتباط با پروتئین های دومین خط دفاعی بدن انسان، کدام مورد درست است؟3

پروتئین مکمل برخالف اینترفرون نوع دو، فقط توسط عوامل بیماری زای زنده فعال می شود. (1

پادتن همانند ليزوزيم، منجر به افزایش فعالیت برخی آنزیم های یاختۀ بیگانه خوار مى شود. (2

پرفورين همانند پروتئین مکمل، ممکن نیست در پاسخ التهابی نقش داشته باشد. (3

اينترفرون نوع يک برخالف پرفورين، بر ياخته هاى سالم بدن تاثیرگذار است. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

هنگامی که در بدن انسان فاصلۀ خطوط Z در ماهیچۀ ............ نسبت به یکدیگر ............ می  یابد ............4

دیافراگم - افزایش - فشار از روی سیاهرگ  های ناحیۀ سینه برداشته می  شود. (1

بین  دنده  ای خارجی - افزایش - فاصلۀ استخوان جناغ از قلب افزایش می  یابد. (2

گردنی - کاهش - تمام هوای ورودی به بدن وارد کیسه  های هوایی می  شود. (3

شکمی - کاهش - هوای ذخیرۀ بازدمی در حال خروج از شش  های فرد است. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

MrKonkoriتستر زیست یازدهمیازدهم

آقای کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



2لرنیتو 1400 /59

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟5

"هر جانوری که ............ به طور حتم دارای ............ است."

در هر بار گردش، خون را دو بار از قلب عبور می  دهد - پیچیده  ترین شکل کلیه (1

قند الکتوز تولید می  کند - سلول  هایی فاقد هسته و بیشتر اندامک  ها در خون خود (2

در سطح بدن خود مادۀ مخاطی دارد - شبکه  های مویرگی وسیع در زیر پوست خود (3

از مغز خود به کمک سخت  ترین بافت پیوندی محافظت می  کند - خون تیره در قلب خود (4

تستر علوم تجربی دهم

چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می  کند؟6

"به طورمعمول پیک دوربردی که در ............ نقش دارد، ممکن نیست در جسم یاخته  ای ساخته شود."

الف) افزایش غلظت گلوکز خوناب                      ب) افزایش میزان تراوش در گلومرول

ج) تع�ن فشار اسمزی ادرار دفع  شده                         د) تبدیل ویتامین D به شکلی دیگر

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم

قبل از آغاز تقسیم سیتوپالسم در یاخته  های گیاهی، کدام فرآیند روی نداده است؟7

ردیف شدن کروموزوم  های هم  ساخت در میانۀ سلول (1

جدا شدن کروماتیدهای خواهری یک کروموزوم از هم (2

تشکیل مجدد پوشش هسته به دور کروموزوم  های سلول (3

کوتاه شدن طول گروهی از رشته  های دوک در سیتوپالسم (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی یازدهم

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟8

"به طور معمول در بدن یک زن بالغ، هر اووسیتی که ............ قطعا ..........."

الف) فرآیند لقاح با اسپرم را آغاز می کند - در نیمۀ اول دورۀ باروری تشکیل شده است.

ب) پیش از سن بلوغ تشکیل شده است - نوعی تقسیم کاهشی را به طور کامل انجام می دهد.

ج) در داخل لوله های متصل به باالی رحم یافت می شود - دو یاخته با اندازه های متفاوت ایجاد می کند.

د) در سیتوپالسم آن دو جفت میانک وجود دارند - توانایی جداسازی کروموزوم های مضاعف شده از یکدیگر را دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی یازدهم
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در چشم یک فرد سالم، هنگام دیدن اجسام ............ در نور ............ ماهیچه های مژکی و ماهیچه های ............ هستند.9

دور - زیاد - حلقوی، منقبض (2 دور - کم - شعاعی، در حال استراحت (1

نزدیک - زیاد - حلقوی، منقبض (4 نزدیک - زیاد - شعاعی، در حال استراحت (3

تستر علوم تجربی یازدهم

چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟10

"در همۀ جانورانی که .............. دارند، .............. مشاهده می شود."

الف) طناب عصبی پشتی - تولید لنفوسیت ها در مغز استخوان

ب) لقاح داخلی - بیگانه خواری توسط یاخته های با حرکت مشابه آمیب

ج) گردش خون بسته - تولید پادتن توسط گروهی از یاخته های بافت پیوندی

د) پیچیده ترین شکل کلیه - اتصال پادگن ها به پادتن ها در محیط داخلی بدن

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی یازدهم

در نوعی تقسیم طبیعی هسته که نهایتا با کاهش عدد فام تنی همراه است، در مرحله ای که ................ به طور حتم ................11

تعداد کروموزوم های یاخته افزایش می یابد - هر کروموزوم فقط به یک رشتۀ دوک اتصال مستقیم دارد. (1

پروتئین اتصالی در ناحیۀ سانترومر تجزیه می شود - رشته های پلی نوکلئوتیدی به سانتریول ها نزدیک می شوند. (2

رشته های دوک متصل به کروموزوم ها شروع به کوتاه شدن می کنند - حداکثر فشردگی کروموزوم ها قابل مشاهده است. (3

حرکت فا م تن ها باعث از بین رفتن تترادها می شود - در قطبین سلول کروموزوم های فاقد کروماتید های خواهری وجود دارند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

جانوری با ظاهر زیر می  تواند ............12

مواد غذایی را به کمک آنزیم مترشحه از پیش  معده گوارش شیمیایی دهد. (1

پیام  های تولیدشده در پای خود را به کمک طناب عصبی شکمی به مغز برساند. (2

اطالعات مربوط به تصویر موزا�کی هر واحد بینایی را برای یکپارچه شدن به مغز برساند. (3

به کمک گره  های عصبی هر بند از بدن خود به تنظیم فعالیت ماهیچه  های آن بند بپردازد. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام عبارت در مورد همۀ هورمون های ترشح شده از اندام های حفرۀ شکمی یک مرد بالغ درست است؟13

از یاخته هایی ترشح می شوند که بر روی شبکه ای از رشته های پروتئینی قرار دارند. (1

پس از خروج از غدۀ درون ریز، به کمک نوعی سیاهرگ به سمت قلب حرکت می کنند. (2

نمی توانند بدون عبور از الیه های فسفولیپیدی غشا، به گیرنده های اختصاصی خود متصل شوند. (3

ابتدا وارد مویرگ هایی می شوند که منافذ متعددی داشته و به کمک یک الیۀ پروتئینی پوشیده شده اند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم
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در دستگاه ایمنی انسان، سلولی که ............ می  تواند ............14

برای هورمون تیموسین گیرنده دارد - موجب پس  زده شدن اندام پیوندی شود. (1

موجب ایجاد ایمنی فعال می  شود - در اولین مرتبۀ ورود عامل بیگانه به بدن تقسیم شود. (2

به نیروی واکنش سریع تشبیه می  شود - پس از خروج از خون تبدیل به بیگانه  خوار دیگری شود. (3

میزبان ویروس HIV است - با ترشح موادی موجب آغاز مرگ برنامه  ریزی   شده در سلول  های سرطانی شود. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

هر نوع پیک شیمیایی ............. در بدن انسان می تواند .............15

کوتاه برد - پس از ورود به فضای سیناپسی، به گیرندۀ اختصاصی خود متصل شود. (1

دوربرد - پس از خروج از خون بدون وارد شدن به سلول هدف، فعالیت آن را تغ�ر دهد. (2

کوتاه برد - به منظور خروج از یاختۀ عصبی سازندۀ خود، مساحت غشاء آن را افزایش دهد. (3

دوربرد - به کمک بخشی از خون حمل شود، که پس از سانتریفیوژ در بخش باالیی لوله قرار می گیرد. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

هر تار ماهیچه ای که ............16

مقدار اکسیژن بیشتری ذخیره می کند، گیرندۀ درد را با احتمال کمتری تحریک می کند. (1

ذخایر گلیکوژن خود را دیرتر از دست میدهد، در افراد کم تحرک بیشتر یافت می شود. (2

از راه تنفس بی هوازی انرژی مورد نیاز خود را به دست می آورد، سرعت انقباض باالیی دارد. (3

در بسیاری از ماهیچه های بدن یافت می شود، برای انجام حرکات استقامتی ویژه شده اند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

به طور طبیعی پس از آغاز فرآیند لقاح در یک زن بالغ، ................. پیش از ................ رخ می دهد.17

رسیدن اسپرم به یاخته های انبانکی اطراف اووسیت - پاره شدن کیسۀ کاله مانند در سر اسپرم (1

انقباض حلقه ای از اکتین و میوزین در اووسیت ثانویه - تشکیل هسته ای با 23 جفت کروموزوم (2

هضم الیۀ شفاف اطراف اووسیت ثانویه به کمک آنزیم های اسپرم - ناپدیدشدن پوشش هستۀ اووسیت (3

ادغام غشاء اسپرم و اووسیت ثانویه - تولید ریزکیسه های حاوی مواد سازنده جدار لقاحی توسط دستگاه گلژی (4

تستر علوم تجربی یازدهم
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در ارتباط با پیک های شیمیایی موجود در بدن کدام  یک از گزینه های زیر صحیح است؟18

هر مولکول شیمیایی پروتئینی که به خون ترشح می شود نوعی هورمون است. (1

همۀ یاخته هایی که توانایی تولید هورمون ها را دارند، روی غشاء پایه قرار دارند. (2

اتصال همۀ پیک های شیمیایی به گیرندۀ خود بدون صرف انرژی انجام می شود. (3

هر یاخته ای که پیک های شیمیایی وارد آن ها می شود، دچار تغ�راتی هدفمند می گردد. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

چند مورد از موارد زیر به ترتیب در مورد "مرگ یاخته ای در اثر فعالیت یاختۀ T کشنده" و "مرگ یاخته های کبدی در اثر مصرف19

الکل" به درستی بیان شده است؟

الف- گروهی از کاتالیزورهای زیستی در انجام آن دخالت دارند.

ب- تنها در بعضی یاخته ها و در شرایط خاصی قابل مشاهده است.

ج- با تخریب و از بین رفتن اندامک های درون یاخته همراه است.

د- به دنبال بروز آسیب در یاخته  موجب از بین رفتن آن می شود.

3-4 (2 4-3 (1

3-2 (4 2-3 (3

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام عبارت در مورد گیاهان به درستی بیان شده است؟20

ریشۀ گیاهان می  تواند به سمت گرانش زمین و به سمت نور یک  جانبه رشد   کنند. (1

تغ�ر فشار تورژسانسی در یاخته  های رأس برگ گیاه حساس، موجب تا خوردن آن  ها می  شود. (2

چوبی شدن و کانی شدن دیوارۀ سلول  های روپوستی موجب افزایش توان سد فیزیکی گیاهان می  شود. (3

قارچ  های انگل می  توانند از طریق روزنه  های هوایی، به مواد غذایی تولیدشده در یاخته  های میانبرگ دسترسی پیدا کنند. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم

در دوره جنسی یک زن سی ساله و سالم، بالفاصله ............. از ...............21

بعد - تخمک گذاری، غلظت هورمون آزادکننده FSH در خون افزایش پیدا می نماید. (1

قبل - رسیدن ضخامت آندومتر به حداکثر میزان خود، جسم زرد در تخمدان ایجاد می شود. (2

بعد - اتمام قاعدگی و خونریزی، اووسیت اولیه در گوشۀ فولیکول قرار گرفته و میوز را تکمیل می کند. (3

قبل - کاهش غلظت هورمون های هیپوفیزی در نیمۀ فولیکولی، استروژن به میزان کمی از فولیکول ترشح می شود. (4

تستر علوم تجربی یازدهم
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در میوۀ درخت ............ ساختار ............ حاصل تغ�ر دیوارۀ تخمدان است.22

سیب - ذخیره ای و شیرین (2 هلو - پوستۀ دانه (1

سیب - پوستۀ دانه (4 هلو - ذخیره ای و شیرین (3

تستر علوم تجربی یازدهم

باتوجه به چرخۀ زندگی گیاه لوبیا، کدام یک از گزینه های زیر به درستی بیان شده  است؟23

هر یاختۀ حاصل از میوز توانایی میتوز دارد. (1

هر یاختۀ سازندۀ یاخته ای با توانایی لقاح، حاصل مستقیم میتوز است. (2

هر یاخته ای حاصل از تقسیم نامساوی میان یاخته، حاصل میتوز است. (3

هر یاختۀ دانه رست که دوالد نیست، در تغذیۀ رویان نقش دارد. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام گزینه در رابطه با همۀ گیرنده  های حسی در جانوران به درستی بیان شده است؟24

تنها می  تواند توسط نوعی محرک خاص و ویژه تحریک شود. (1

یاخته  ای است که درک حواس در مراکز باالتر را امکان  پذیر می  کند. (2

اثر محرک محیطی را دریافت و آن را به پیام عصبی تبدیل می  کنند. (3

به هنگام تحریک، تغ�ر در پتانسیل الکتریکی غشاء آن رخ می  دهد. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم

در یک فرد بالغ، ............ می  تواند ناشی از افزایش ............ باشد.25

تشدید عالئم حساسیت - هورمون کورتیزول (1

افزایش حجم هوای باقی  مانده - نوراپی  نفرین در خون (2

کاهش برداشت کلسیم از استخوان - هورمون  های تیروئیدی (3

افزایش مواد معدنی کپسول بومن - فعالیت اعصاب هم  حس (سمپاتیک) (4

تستر علوم تجربی یازدهم
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چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟26

"لیپوما ............ مالنوما ............"

الف) مانند - می  تواند یاخته  های خود را وارد رگ لنفی نماید.

ب) برخالف - توانایی دست  اندازی به سایر بافت  های بدن را دارد.

ج) مانند - آن  قدر بزرگ می  شود که در عملکرد اندام مشکل ایجاد کند.

د) برخالف - به علت خارج شدن کنترل چرخۀ یاخته  ای سلول ایجاد نمی  شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی یازدهم

به طورمعمول ............ به دنبال ............ دور از انتظار است.27

افزایش احتمال خون  ریزی - انسداد مجاری لنفی (1

تضعیف دستگاه ایمنی - کمبود دریافت فولیک  اسید (2

افزایش فعالیت انیدرازکربنیک - ابتال به دیابت شیرین (3

ابتال به کم  خونی شدید - کمبود فاکتور داخلی در خون (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام  یک از گزینه ها، جملۀ زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟28

"گیرندۀ حس ............ را می توان در ............ یافت."

وضعیت - کپسول مفاصل متحرک (2 درد - دیوارۀ سرخرگ های بدن (1

دما - برخی سیاهرگ های بزرگ بدن (4 فشار - در الیۀ خارجی پوست (3

تستر علوم تجربی یازدهم
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امکان تهیه کاریوتیپ از چند مورد زیر وجود دارد؟29

الف- سلول پادتن ساز

ب- یاخته های پوششی مری

ج- لنفوسیت B خاطره

د- نوتروفیل

ه- یاخته های ماهیچۀ چهارسرران

و- گلبول قرمز

ز- اسپرماتیدهای انسان

ح- گروهی از نورون ها

ط- سلول غضروفی

ی- سلول های ماکروفاژ

3 (2 2 (1

5 (4 4 (3

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام گزینه در ارتباط با بزرگ  ترین یاخته  های دیوارۀ لولۀ زامه ساز صحیح است؟30

توانایی انجام ذره خواری یاخته  های بیگانه را دارد. (1

با انجام تقسیم میوز می تواند یاخته های جنسی را تولید کند. (2

نسبت به یاخته  های مجاور خود دارای مادۀ ژنتیک کامًال متفاوتی است. (3

تحت تأثیر هورمون هیپوفیزی LH، شروع به ساختن هورمون تستوسترون می کند. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام عبارت برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟31

"در فرآیند لقاح در بدن یک زن سی ساله و سالم ................"

کروزوم پاره می شود. حین عبور اسپرم ها از الیۀ خارجی اطراف اووسیت، کیسۀ آ (1

به دنبال برخورد غشاء اسپرم به غشاء اووسیت ثانویه، اگزوسیتوز ریزکیسه ها آغاز می شود. (2

گروهی از مواد شیمیایی آزاد شده از اووسیت، در حدفاصل غشا و الیۀ ژله ای جدار لقاحی را می سازند. (3

پوشش هستۀ یاخته های هاپلوئید، تنها در حین ادغام شدن آن ها با هستۀ هاپلوئید دیگر ناپدید می شود. (4

تستر علوم تجربی یازدهم
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در مرحله ای از تقسیم رشتمان که در آن ........... به طورحتم ............32

پروتئین های ناحیۀ سانترومر تجزیه می شود - طول گروهی از رشته های دوک موجود در یاخته تغ�ر نمی کند. (1

هر کروموزوم تنها از دو رشتۀ پلی نوکلئوتیدی تشکیل شده است - پوشش اطراف هسته در حال تشکیل شدن است. (2

کروموزوم ها به حداکثر فشردگی ممکن می رسند - تعداد دناهای هر کروموزوم در ابتدا و انتهای این مرحله با هم متفاوت (3

است.

غشاء شبکۀ آندوپالسمی یاخته قطعه قطعه می شود - رشته های دوک تولیدی میانک ها، از دو طرف به سانترومرها متصل (4

می شوند.

تستر علوم تجربی یازدهم

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟33

"به طورمعمول در بدن یک زن بالغ، هر اووسیتی که ............، قطعًا ............"

الف) پیش از رسیدن فرد به سن بلوغ تشکیل شده است - پس از بلوغ، نوعی تقسیم کاهشی را انجام می دهد.

ب) در داخل لوله  های متصل به باالی رحم یافت می  شود - دو یاخته با اندازه  های متفاوت از هم ایجاد می  کند.

ج) در آن کروموزوم  های مضاعف  شده به دوک متصل است - در هر مجموعۀ کروموزومی خود 23 کروموزوم دارد.

د) در سیتوپالسم آن دو جفت میانک وجود دارند - توانایی جداسازی کروموزوم  های مضاعف  شده از یکدیگر را دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی یازدهم

در استخوان ران بدن فردی جوان، در قسمت ............34

تنۀ استخوان، مجاری لنفاوی از مرکز سامانۀ هاورس عبور می کند. (1

اعظم سر استخوان، یاخته های استخوانی در تیغه های منظم و هم مرکز در کنار هم قرار گرفتند. (2

دور از غضروف مفصلی صفحۀ رشد، یاخته های غضروفی به یاخته های استخوانی تبدیل می گردند. (3

بین تیغه های نامنظم، مغز زرد استخوان قرار می گیرد. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام گزینه در رابطه با تشریح مغز سالم گوسفند صحیح است؟35

بطن سوم نسبت به اجسام مخطط، عقب  تر و نسبت به غدۀ اپی  فیز در موقعیت باالتری قرار گرفته است. (1

جهت جداکردن رابط بین تاالموسی فشار اندکی الزم است و در زیر آن، هیپوتاالموس  ها مشاهده می  شوند. (2

با ایجاد برش کم  عمق در عقب رابط پینه  ای به کمک نوک چاقوی جراحی، رابط سه  گوش نمایان می  شود. (3

جهت دیدن درخت زندگی و بطن  های چهارم، نیاز به برش کرمینه در امتداد شیار بین دو نیمکره است. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم
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باتوجه به شکل زیر می  توان گفت بخش ............ در ............ بی  تأثیر است.36

1 - تخریب یاخته  های جدار رحم مادر (1

2 - تشکیل بافت  های مختلف بدن جنین (2

1 - حفظ ترشح پروژسترون از جسم زرد (3

2 - تولید هورمون اساس تست  های بارداری (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی یازدهم

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟37

"هر جانداری که به کمک ............ از مواد آلی موجود در..........گیاهان سبز استفاده می کند،............."

الف) اندام مکنده - ساقه - به دنبال تفاوت رشد ساقۀ خود در محل تماس با تکیه گاه و بخش مقابل آن، پیچش انجام می دهد.

ب) اندام مکنده - ساقه - به واسطۀ مجاری ساخته شده از یاخته های مرده، به انتقال آب و مواد معدنی در بدن خود می پردازد.

ج) همزیستی - ریشه - نیتروژن جو را به نیتروژن مورد استفاده گیاه تبدیل می کند اما توانایی تبدیل مواد معدنی به آلی را ندارد.

د) همزیستی - ریشه - در تامین مواد معدنی گیاه نقش مهمی ایفا می کند و گیاه به کمک آن می تواند رشد بهتر و بیشتری داشته

باشد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی یازدهم

در بدن یک دختر 10 ساله، هر استخوانی که اسکلت جانبی را به اسکلت محوری متصل می کند ............. بوده و ..........38

نوعی استخوان دراز - در تشکیل نوعی مفصل گوی و کاسه شرکت می کند. (1

دارای مغز استخوان - در حفاظت کردن از اندام های درونی بدن نقشی ندارد. (2

به استخوان مشابه خود متصل - تحت تاثیر اریتروپویتین، هماتوکریت را افزایش می دهد. (3

دارای بافت متراکم - نسبت به بخش پشتی دنده های اول در قفسۀ سینه ، پا�ن تر قرار دارد. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام مورد دربارۀ بخشی از شبکیه که در امتداد محور نوری کرۀ چشم قرار دارد، صحیح است؟39

در مشاهدۀ شبکیه از مردمک، نسبت به سایر بخش  ها روشن  تر دیده می  شود. (1

سرخرگ ورودی به کرۀ چشم در این محل، منشعب می  شود. (2

ضخامت کمتری نسبت به سایر قسمت  های شبکیه دارد. (3

مسئول دید رنگی، دید در نور کم و تیزبینی است. (4

تستر علوم تجربی یازدهم
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در بدن یک مرد 30 ساله و سالم، به طور معمول به دنبال ............40

بازگشت یون های کلسیم به شبکه آندوپالسمی، انقباض ماهیچه پایان می یابد. (1

اتصال سر پروتئین های اکتین به میوزین، فاصله خطوط Z با یکدیگر کاهش خواهد یافت. (2

اتصال ناقل عصبی به گیرندۀ خود در غشاء تارچه، از طول نوار روشن در سارکومر کاسته می شود. (3

ایجاد موج تحریکی در غشاء تار ماهیچه ای ، نفوذپذیری گیرنده حس وضعیت به یون ها تغ�ر می یابد. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

در ایمنی غیراختصاصی بدن انسان، سلولی که ............ می  تواند ............41

به فعال کردن لنفوسیت  ها در گره  های لنفی می  پردازد - از تغ�ر مونوسیت در خون ایجاد شود. (1

آنزیم القاکنندۀ مرگ   برنامه  ریزی   شده را ترشح می  کند - حاصل تقسیم یاخته  های میلوئیدی باشد. (2

به ترشح اینترفرون نوع یک می  پردازد - به کمک این پروتئین در برابر ویروس مقاوم گردد. (3

نیروی واکنش سریع نامیده می  شود - در سیتوپالسم خود دارای دانه  های ریز و روشن باشد. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟42

"در یک فرد سالم، هر ماده  ای که ............"

الف) از طریق مجاری جمع  کننده به لگنچه می  ریزد، به داخل گلومرول تراوش شده است.

ب) توسط یاخته  ها به داخل خون ترشح می  شود، نوعی پیک شیمیایی دوربرد است.

ج) از لولۀ گوارش جذب محیط داخلی می  شود، از طریق سیاهرگ باب وارد اندام کبد می  شود.

د) از ریزپرزهای یاخته  ای وارد میان  یاخته می  شود، از طریق یاخته  های پوششی مخاط روده   بوده است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دهم

در چرخۀ سلولی مراحلی وجود دارد که به آن اطمینان می  دهند که مرحلۀ قبل کامل شده است و عوامل الزم برای مرحلۀ بعد43

آماده هستند. باتوجه به این موضوع می  توان   گفت مرحله  ای که در آن ............ بررسی می  شود ............

آرایش کروموزوم  ها در مرکز یاخته - در سلول  هایی که وارد مرحلۀ  می  شوند، هیچ  گاه اتفاق نمی  افتد. (1

وضعیت سالمتی مولکول  های دنا - تنها می  تواند صحت وقایع رخ  داده در اینترفاز را بررسی کند. (2

وجود پروتئین  های دوک تقسیم - به دنبال افزایش میزان فعالیت ریبوزوم  ها در سیتوپالسم اتفاق می  افتد. (3

اتصال کروموزوم  ها به رشته  های دوک - قبل از رسیدن کروموزوم  ها به حداکثر فشردگی خود، اتفاق می  افتد. (4

G۰

تستر علوم تجربی یازدهم
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چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟44

"در بدن یک انسان سالم و طبیعی، هر سلولی که ............ باشد، قطعًا متعلق به یک ............ است."

الف) دارای یک کروموزوم X - مرد                   ب) دارای دو کروموزوم X - زن

ج) فاقد کروموزوم Y - زن                             د) فاقد کروموزوم X - مرد

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام گزینه در ارتباط با نوعی یاختۀ دیوارۀ لولۀ زامه ساز صحیح است که به دیگر یاخته های این دیواره  اتصال مستقیم ندارد؟45

توانایی انجام ذره خواری دارد. (1

با انجام تقسیم میوز می تواند یاخته های جنسی را تولید کند. (2

دارای مادۀ ژنتیک کامًال متفاوت از یاخته های قرار گرفته در اطراف خود است. (3

تحت تأثیر هورمون هیپوفیزی LH، شروع به ساختن هورمون تستوسترون می کند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

هر گیرندۀ فشار در پوست انسان ............46

در نزدیکی شبکه  ای از رشته  های پروتئینی و گلیکوپروتئینی قرار دارد. (1

پیام  های عصبی تولیدشده را به کمک اعصاب حسی به مغز می  فرستد. (2

به دنبال تغ�ر شکل پوشش اطراف، کانال  های یونی غشا را باز می  کند. (3

دارای پوششی پیوندی است که دور بخش میلین  دار را نگرفته است. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

در ارتباط با هورمون جنسی که در بدن یک مرد سالم و بالغ تولید می شود، کدام مورد غیرممکن است؟47

در بروز صفات ثانویۀ جنسی مانند بم شدن صدا فاقد نقش باشد. (1

بدون تأثیر مستقیم از ترشح هورمون هیپوفیزی  LH، تنظیم شود. (2

بر روی گروهی از اندام های هدف هورمون پاراتیروئیدی تأثیرگذار باشد. (3

توسط خارجی ترین یاخته های موجود در دیوارۀ لوله های اسپرم ساز ساخته شود. (4

تستر علوم تجربی یازدهم
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کدام گزینه، براى تكميل عبارت زير مناسب است؟48

"در هر جانوری که ........... به طور حتم ............... "

سطح مبادلۀ اکسیژن در درون بدن قرار دارد - سازوکارهای تهویه ای، جریان پیوستۀ هوا را به سطح تنفسی منتقل می کند. (1

نسبت به سایر مهره داران انرژی بیشتری مصرف می کند - ساختار ماهیچه ای بخش عقبی معده، آسیاب  غذا را تسهیل (2

می کند.

تبادل گاز های تنفسی را از طریق آبشش های خود صورت می دهد - بر روی هر رشتۀ آبششی، چندین تیغۀ آبششی وجود (3

دارد.

سازوکار تهویه ای از نوع پمپ فشار مثبت ديده مى شود - طناب عصبی پشتی درون سوراخ مهره هاى بدن جای گرفته است. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟49

"به هنگام تشکیل ............ در گیاه آلبالو، باید ............"

الف) تخم  زا - سلول مادری سیتوپالسم خود را به  صورت مساوی تقسیم نماید.

ب) لولۀ گرده - سلول رویشی تقسیم شده و به سمت تخمدان گیاه ماده رشد نماید.

ج) گردۀ نارس - کروموزوم  های همتا در یاخته  های کیسۀ   گرده از طول در کنار هم قرار بگیرند.

د) تخم ضمیمه - اسپرمی که زودتر وارد کیسۀ رویانی می  شود با سلول مرکزی موجود در آن لقاح کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم

چند مورد از ویژگی های زیر، جهت تحریک هر نوع گیرندۀ حسی در گوش انسان، الزم است؟50

الف- تغ�ر وضعیت نوعی ماده ژالتینی

ب- خم  شدن مژک های یاخته های گیرنده

ج- تغ�ر نفوذپذیری غشاء گیرنده به یون ها

د- لرزش مایع درون بخش حلزونی یا دهلیزی

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی یازدهم
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در مغز انسان، غدۀ درون  ریز A با ساقه  ای به غدۀ B متصل است. چند مورد از موارد زیر دربارۀ این غدد صحیح است؟51

الف) همۀ هورمون  های ساخته  شده در غدۀ B پس از تولید به سمت غدۀ A می  روند.

ب) بخش میانی A برخالف بخش هورمون  ساز آن به  طور کامل در یک گودی در کف جمجمه قرار گرفته است.

ج) دو هورمون از هورمون  های ساخته  شده توسط A، مستقیمًا روی غدد شیری به عنوان سلول هدف اثر می  کنند.

کسونی دریافت می  کند. د) بخش پسین غدۀ A، هورمون  های تولیدشده در بخش B را به کمک یک دستۀ آ

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تستر علوم تجربی یازدهم

به طور طبیعی گیاهی که در سال دوم زندگی خود، ساقه ای با توانایی ایجاد گل تولید می کند، به طور حتم ............52

مواد غذایی را در ریشۀ خود ذخیره می کند. (1

از نظر اطالعات ژنتیکی با گیاه والد خود متفاوت است. (2

پس از تولید میوه و دانه از بین می  رود. (3

می تواند با انجام میوز، یاخته ای با توانایی تقسیم تولید کند. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب ن  یست؟53

" هر ماهیچه اسکلتی ........... به طور حتم ............"

الف) با عملکرد ارادی - فعالیت غیرارادی نیز دارد.

ب) که زردپی دارد - به بیش از یک استخوان متصل می شود.

ج) که در دم عادی منقبض است - به صورت جفت فعالیت می کند.

د) دارای گیرنده حس وضعیت - به کنار یکدیگر ماندن استخوآن ها کمک می کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی یازدهم

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟54

"به منظور ............ به  طور حتم باید ............"

الف) انقباض ماهیچۀ صاف - ناقل عصبی تحریکی روی آن تأثیر بگذارد.

ب) انجام هرگونه انقباض غیرارادی ماهیچه   - دستگاه عصبی خودمختار فعالیت کند.

ج) انجام هرگونه انقباض ارادی ماهیچه - دستگاه عصبی پیکری فعالیت نماید.

د) انقباض ماهیچۀ مخطط - ناقل عصبی تحریکی روی آن تأثیر بگذارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی یازدهم
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کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟55

"به طورمعمول در ............ موجب می  شود ............"

گیاهان حشره  خوار، نوعی یاختۀ تمایزیافتۀ پوششی - نیتروژن موردنیاز گیاه تأمین شود. (1

گیاه داوودی، شکستن شب به کمک جرقه  های نوری - گل  دهی در زمستان نیز به  راحتی انجام بپذیرد. (2

نوعی گندم، قرار گرفتن بذر در رطوبت و سرما - دورۀ رویشی کوتاه  تر شده و گل  دهی زودتر انجام می  شود. (3

گیاه سس، رشد کمتر یاخته  های ساقه در محل تماس با میزبان - گیاه انگل به  راحتی به دور گیاه میزبان خود بپیچد. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم

باتوجه به شکل زیر می توان گفت بخش ..........56

"1" مانند بصل النخاع در تنظیم تعداد ضربان قلب و فشار خون فرد دخالت دارد. (1

"2" مانند غدد فوق کلیه به منظور ترشح هورمون نیازمند دستور غدۀ هیپوفیز است. (2

"3" مانند مخچه، اطالعاتی را از انقباض ماهیچه های موثر در راه رفتن دریافت می کند. (3

"4" مانند نخاع، پیام های تولیدی در گروهی از گیرنده های حس پیکری را دریافت می کند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

در هر نیمکرۀ مخ، لوب ............ لوب دیگر مرز مشترک دارد و در افرادی که کوکائین را ترک کرده اند، لوب پس  سری ............ از57

لوب پیشانی بهبود می یابد.

آهیانه با دو - کندتر (2 پیشانی با دو - کندتر (1

پس سری با سه - سریع تر (4 گیجگاهی با سه - سریع تر (3

تستر علوم تجربی یازدهم

نوع گیرندۀ موجود روی پاهای مگس، از نظر عمل به ............ شباهت زیادی دارد.58

گیرنده  های وضعیت موجود در ماهیچۀ دوسر بازو (1

گیرنده  های دما در دیوارۀ بزرگ سیاهرگ زیرین (2

گیرندۀ میزان اکسیژن در سرخرگ  های ناحیۀ گردن (3

گیرنده  های میزان دی اکسید کربن در سرخرگ  های ناحیۀ گردن (4

تستر علوم تجربی یازدهم
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باتوجه به چرخۀ زندگی گیاه لوبیا، کدام یک از گزینه های زیر به درستی بیان شده  است؟59

هر یاختۀ حاصل از میوز توانایی انجام دادن تقسیم میتوز را دارد. (1

هر یاخته  ای با قدرت انجام لقاح، حاصل میتوز سلولی هاپلوئید است. (2

تنها در تقسیم میتوز، ممکن است تقسیم سیتوپالسم نامساوی باشد. (3

هر یاختۀ دانه رست که دوالد نیست، در تغذیۀ رویان نقش دارد. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟60

"در بدن انسان، در صورت توقف کامل حرکات ............ دیوارۀ لولۀ گوارش، ............"

قطعه قطعه کنندۀ - اندازۀ ذرات آسیاب شدۀ غذا در دهان و مری افزایش می یابد. (1

قطعه قطعه کنندۀ - فعالیت آنزیم های موجود در شیرۀ گوارشی کاهش می یابد. (2

کرمی - میزان مصرف انرژی در ماهیچه های ارادی و غیرارادی تغ�ر می کند. (3

کرمی - احتمال عبور میکروب ها از نخستین خط دفاعی بدن افزایش می یابد. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

بخشی از دستگاه عصبی مرکزی انسان که در شروع گوارش شیمیایی مواد غذایی مؤثر است، ............61

در تنظیم تنفس و تعداد ضربان قلب نقش دارد. (1

نمی  تواند در نخستین خط دفاعی بدن تأثیرگذار باشد. (2

در باالی قسمتی است که برجستگی  های چهارگانه دارد. (3

در مجاورت بخشی است که مرکز گروهی از انعکاس  های بدن است. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم

در ارتباط با دستگاه ایمنی بدن کدام  یک از گزینه های زیر به درستی بیان شده است؟62

هر لنفوسیت آلوده به ویروس HIV، توانایی ترشح پرفورین و نابودی یاخته های سرطانی را دارد. (1

هر لنفوسیت عمل  کنندۀ موجود در بدن فاقد توانایی تقسیم یاخته ای است. (2

هر پادتن تولیدشده، شبیه گیرندۀ پادگنی یاختۀ سازندۀ خود است. (3

هر اختالل دستگاه ایمنی به دلیل اختالالت ژنتیکی شکل می گیرد. (4

تستر علوم تجربی یازدهم
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چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟63

"هر جانداری که جیبرلین می سازد قطعًا ............"

الف) به محرک  های محیطی پاسخ می  دهد.

ب) طی فرآیند   فتوسنتز به تولید مواد آلی می پردازد.

ج) به دنبال هم  زیستی با جاندار دیگر، به آن سود می  رساند.

د) با تشکیل کمربندی پروتئینی، تقسیم سیتوپالسم را انجام می  دهند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام عبارت در رابطه با هر نوع یاختۀ گیاهی با قابلیت تشکیل تتراد، به درستی بیان نشده است؟64

یاخته  هایی با توانایی بیان ژن  های مؤثر در تشکیل دوک تقسیم، ایجاد می  کند. (1

پروتوپالست آن، مقدار اندکی رشته  های سلولزی به ساختار دیواره اضافه می  کند. (2

ترکیب شیمیایی دیوارۀ آن در طول عمر خود، تغ�ر چندانی نمی  کند. (3

متعلق به رایج  ترین بافت سامانۀ بافت زمینه  ای به شمار می  رود. (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟65

"در بدن یک زن 20 ساله و سالم، تعداد ............ در هستۀ یاختۀ لنفوسیت T خاطره در مرحلۀ ............. از تعداد ............. در

مرحلۀ .............. است."

کروماتید -  - سانترومرها - متافاز میتوز، کمتر (1

مولکول های دنای خطی -  - کروموزوم ها - پروفاز میتوز، بیشتر (2

کروموزوم ها -  - کروماتیدها - تلوفاز میتوز، کمتر (3

سانترومرها -  - مولکول های دنای خطی - اواخر آنافاز میتوز، بیشتر (4

G۲

G۱

G ۲

G۱

تستر علوم تجربی یازدهم
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مطابق شکل زیر که تخم نوعی جانور را نشان می دهد، کدام عبارت به درستی بیان شده است؟66

جانوری که از تخم خارج می شود، ممکن است پس از بالغ شدن قادر به پرورش جنین در (1

رحم خود باشد.

جانور ماده پس از تخم گذاری، از عوامل غیرزندۀ زیست بوم برای پوشاندن تخم های خود (2

استفاده می کند.

جانوری که از تخم خارج می شود، ممکن است پس از بالغ شدن قادر به تولید تخمک با (3

ذخیرۀ غذایی فراوان باشد.

جانور ماده پس از تخم گذاری، از روش خوابیدن روی تخم برای حفاظت و تغذیۀ (4

جنین های نارس خود استفاده می کند.

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام گزینه به ترتیب ویژگی غدد درون ریز و برون ریز در دستگاه تولیدمثلی یک مرد بالغ را به درستی بیان می کند؟67

تحریک رشد اندام های جنسی مردانه - افزودن ترشحات قلیایی و شیری رنگ به میزنای (1

انتقال پیام به واسطۀ نوعی مولکول شیمیایی - تولید مایع موثر در انتقال زامه ها به خارج از بدن (2

ذخیره سازی موقت و ایجاد قابلیت تحرک در زامه ها - تولید مایع قندی برای تامین انرژی زامه ها (3

تنظیم دمای زامه زایی به کمک یک رگ کوچک - افزودن ترشحات قلیایی و روان کنندۀ به مجرای ادراری (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کاسیا وابسته به آن است، عبارت زیر را به درستی کامل می  کند؟68 کدام مورد در رابطه با جانوری که گرده  افشانی درخت آ

"هر رگ متصل به قلب ............ است."

در ابتدای خود دارای نوعی چین  خوردگی (2 در ورود و یا خروج همولنف از قلب، مؤثر (1

دارای پادتن محلول در همولنف موجود در خود (4 حمل  کنندۀ همولنف با غلظت باالی اکسیژن (3

تستر علوم تجربی دهم

در بدن یک انسان سالم، ویژگی ............ در تارهای ماهیچه  ای اسکلتی دیده می  شود که ............69

"سرعت خستگی باال" - مقدار زیادی  در سیتوپالسم خود ذخیره دارند. (1

"شبکۀ آندوپالسمی گسترده" - نقش بیشتری در گرفتگی ماهیچه  ای دارند. (2

"مویرگ  های خونی گسترده  " - به هنگام بلندکردن وزنه، نقش مؤثری دارند. (3

"تعداد اندامک میتوکندری کم  " - در کم  تحرکی، تعداد آن  ها کاهش می  یابد. (4

O۲

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم
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کدام گزینه دربارۀ گیرنده های بویایی انسان، درست است؟70

اولین سیناپس خود را در دستگاه عصبی محیطی برقرار می  کنند. (1

هستۀ این گیرنده ها بین گروهی از یاخته های استوانه  ای قرار دارد. (2

آکسون های هریک از این گیرنده ها از استخوان جمجمه عبور می کند. (3

دندریت و آکسون آن  ها به نقطۀ مشترکی از جسم یاخته  ای متصل هستند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

چند مورد دربارۀ هر لنفوسیت موجود در بدن انسان سالم صدق نمی  کند؟71

الف) پاسخی متفاوت علیه هر نوع عامل غیرخودی ایجاد می  کند.

ب) طی بلوغ خود، توانایی شناسایی عامل بیگانه را کسب می  کند.

ج) در سطح خود، گیرنده  های پادگن (آنتی  ژن) دارد که همگی از یک نوع هستند.

د) از رگ  های خونی موجود در مغز قرمز استخوان به داخل خون وارد می  شود.

2 مورد (2 1 مورد (1

4 مورد (4 3 مورد (3

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟72

" در بدن انسان، همۀ یاخته هایی که ............. . "

دارینه ها و آسه های بلند را عایق بندی می کنند، در فاصلۀ بین دو گرۀ رانویه قرار گرفته اند. (1

بافت عصبی مغز و نخاع را تشکیل می دهند، قادر به تغ�ر مقدار نوعی یون در خوناب هستند. (2

با دارینۀ یاخته های عصبِی حسی در ارتباط هستند، توسط غالف ناپیوستۀ میلین پوشیده شده اند. (3

از آلوده شدن نورون های مغزی توسط میکروب ها جلوگیری می کنند، جزء فراوان ترین یاخته های بافت عصبی هستند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟73

"هر جانوری که از فرومون برای ارتباط گیری با سایر جانداران استفاده می کند ............"

الف) خون کم اکسیژن را در مجاورت سطوح تنفسی خود به خون پراکسیژن تبدیل می نماید.

ب) به منظور انجام دادن تولیدمثل، موجب لقاح اسپرم و تخمک را در فضای درونی بدن می شود.

ج) قدرت حرکت دارد به منظور انجام آن نیازمند وجود ساختارهای اسکلتی و ماهیچه ای است.

د) به کمک بیش از یک رگ، محتویات قلب را از آن خارج کرده و به بخش های مختلف بدن می فرستد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی یازدهم
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باتوجه به ساختار دستگاه عصبی مرکزی در انسان، می توان گفت نیمۀ .................. .74

چپ مغز، در حین مشاهده و تحلیل آثار هنری، به پردازش اطالعات دریافت شده از محیط می پردازد. (1

راست نخاع، بخشی از پیام های حسی سمت چپ بدن را از طریق ریشۀ شکمی خود دریافت می کند. (2

چپ نخاع، از طریق 31 جفت عصب بلند محیطی، با سایر اندام های بدن ارتباط برقرار می کند. (3

راست مغز، فقط از چهار لوب پس سری، گیجگاهی، آهیانه و پیشانی تشکیل شده است. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

در بدن یک انسان سالم، هیپوفیز پیشین ............... هیپوتاالموس ............... .75

برخالف ـ در مجاورت سلول های استخوانی موجود در سامانۀ هاورس قرار دارد. (1

مانند ـ برخی از ترشحات خود را در محلی به غیر از محل تولید، وارد خون می نماید. (2

برخالف ـ در انتقال پیام های عصبی به بخش های مختلف دستگاه عصبی مرکزی دخالت دارد. (3

مانند ـ مستقیمًا موجب آغاز روند تولید نوعی پیک شیمیایی در انواعی از غدد درون ریز می شود. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟76

"به طور طبیعی هر یاخته  که در ساختار خود ............. است، فقط در بدن فردی یافت می شود که در یاخته های پیکری خود،

کروموزوم های جنسی ............. دارد.

الف) فاقد کروموزوم X - متفاوت                      ب) دارای بیش از یک کروموزوم X - متفاوت

ج) فاقد کروموزوم Y - یکسان                        د) دارای یک کروموزوم Y - متفاوت

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی یازدهم

دربارۀ وقوع نوعی پاسخ موضعی که به دنبال آسیب بافت هاى بدن انسان بروز می کند، کدام مورد نادرست است؟77

تشکیل تومور بدخیم در یکی از بافت های بدن انسان، می تواند سبب آزاد شدن هیستامین از ماستوسیت های بافتی شود. (1

اين پاسخ ممكن است درنتيجه رسوب نوعى ماده دفعى نيتروژن دار در مفاصل متحرک بدن انسان صورت گرفته باشد. (2

هر یاخته ای که در فراخواندن گویچه های سفید خون نقش دارد، تحت تأثیر نوعی پیک شیمیایی نیز قرار می گیرد. (3

نوعی گویچۀ سفید دارای هسته های چند قسمتی، در بروز سومين مرحلۀ این پاسخ ایمنی نقش مهمی دارد. (4

تستر علوم تجربی یازدهم
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کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟78

"در چرخۀ جنسی یک زن بالغ، بالفاصله قبل از ............ و میزان استروژن کاهش می یابد."

تخمک گذاری، غلظت هورمون لوتئینی کننده افزایش یافته (1

شروع قاعدگی، اندازۀ جسم زرد موجود در تخمدان کوچک تر شده (2

رسیدن ضخامت رحم به حداکثر خود، ترشح پروژسترون کمتر شده (3

شروع پرخون شدن دیوارۀ رحم، یکی از فولیکول ها شروع به رشد کرده (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام عبارت در رابطه با انسان، به درستی بیان شده است؟79

فعالیت بیش ازحد آنزیم هایی که سرعت واکنش های تجزیه را افزایش می دهند، می تواند در عملکرد دستگاه عصبی اختالل (1

ایجاد کند.

تخریب یاخته هایی که پیام عصبی را با سرعت زیادی هدایت و ارسال می کنند، می تواند منجر به بیماری مالتیپل اسکلروزیس (2

شود.

در محل همایه (سیناپس)، فقط یاخته های اصلی بافت عصبی می توانند با یکدیگر ارتباط ویژه ای برقرار کنند. (3

پس از انتقال پیام عصبی در همایه، ممکن است مساحت غشاء یاختۀ پیش همایه  ای اندکی افزایش پیدا کند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟80

"در دستگاه ایمنی بدن انسان، .............. و .............. می تواند به ترتیب وجه شباهت و تمایز اینترفرون نوع 1و2 محسوب شود."

اثرگذاری بر یاخته های نزدیک به محل ترشح - نابود کردن عوامل بیماری زای ویروسی در بدن (1

اثرگذاری بر یاخته های دومین خط ایمنی انسان - حساس بودن به تغ�ر دما و pH محیط فعالیت (2

تولید شدن توسط یاخته های آلوده به ویروس - مبارزه با یاخته های دارای جهش در مادۀ ژنتیکی خود (3

افزایش میزان فعالیت بیگانه خواری ماکروفاژها - اثرگذاری بر یاخته های سالم غیرآلودۀ بدن انسان (4

تستر علوم تجربی یازدهم

در بدن یک فرد بالغ و سالم، نوعی اندام در تولید یاخته های اصلی دستگاه ایمنی نقش دارد، ولی جزء اندام های لنفی به شمار81

نمی رود. کدام  گزینه مربوط به ویژگی این اندام است؟

مرتبط با لولۀ گوارش است و در تع�ن درصد حجمی یاخته های خونی بدن، نقش دارد. (1

فعالیت آن در دوران نوزادی و کودکی زیاد بوده و در این فرد، اندازۀ آن تحلیل رفته است. (2

در سمت چپ بدن قرار گرفته و فعالیت شدید آن می تواند منجر به افزایش نوعی مادۀ دفعی در صفرا شود. (3

با چندین رگ لنفی در ارتباط بوده و تعداد فراوانی از آن، در مجاورِت بندارۀ انتهای رودۀ باریک یافت می شود. (4

تستر علوم تجربی یازدهم
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کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟82

"در بدن یک زن سی ساله و سالم، همۀ هورمون های مترشحه از ............"

کسونی یا یک رگ خونی به سمت هیپوفیز حرکت می کنند. غدۀ موثر بر تنظیم ترشح هورمون  رشد، به کمک یک دستۀ آ (1

غدد درون ریز موجود در ناحیۀ گردن، روی یاخته های واجد زوائد سیتوپالسمی در بافت اسفنجی استخوان ران گیرنده دارند. (2

غدۀ موثر بر تنظیم تعادل آب، پس از ورود به خون درنهایت به کمک بزرگ سیاهرگ زبرین وارد دهلیز راست قلب می شوند. (3

غدد درون ریز موجود در سر، در یاخته هایی تولید شده اند که به تغ�ر پتانسیل الکتریکی غشا و تولید ناقل عصبی می پردازند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

ساختاری که در حدفاصل لوب بینایی مغز ماهی و ............ قرار دارد، در بدن انسان ............83

بصل  النخاع - تنها از اندام  های دارای گیرندۀ حواس ویژه، پیام دریافت می  کند. (1

لوب بویایی - هر نوع فعالیت ماهیچه  های اسکلتی را تنظیم و کنترل می  کند. (2

بصل  النخاع - در میان خود دارای بخشی است که اجتماعی از رشته  های میلین  دار است. (3

لوب بویایی - بزرگ  ترین بخش مغز بوده و تنها به کمک بافت پیوندی محافظت می  شود. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام گزینه در ارتباط با ساختاری در استخوان ها که در کم خونی های شدید تغ�ر کرده و به تولید گویچه های خونی می پردازد،84

صحیح است؟

این ساختار از زمان تشکیل استخوان های دراز در تنۀ آن ها دیده می شود. (1

تنها در نوع خاصی از استخوان های موجود در بدن دیده می شود. (2

مستقیمًا توسط ساختار  های با تیغه های یاخته ای نامنظم احاطه شده است. (3

ساختار آن، تنها از یک نوع بافت پیوندی تشکیل  شده است و بافت های دیگر نقشی ندارند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

در نوعی پاسخ دفاعی گیاهان که با مرگ یاخته های گیاهی همراه است، ............85

ابتدا ترکیبات دفاعی ضدویروس در گیاه ساخته می شود. (1

آنزیم های درون یاختۀ آلوده به ویروس، موجب مرگ ویروس می شوند. (2

تقسیم یاخته های سرالدی موجب جایگزینی سریع یاخته های مرده می شود. (3

یاختۀ آلوده به ویروس، با رهاکردن سالیسیلیک اسید، موجب مرگ خود می شود. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم
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هر گیاهی که در بخشی از زندگی خود ساختار زیر را ایجاد می  کند ............86

نمی  تواند در برش عرضی ریشۀ خود دارای ساختار مغز باشد. (1

به دنبال رشدکردن تخمدان   در گل  ها، میوه  های حقیقی ایجاد می  کند. (2

مواد غذایی موجود در درون  دانه را به سلول  های دیپلوئیدی وارد می  کند. (3

به هنگام رویش دانه، لپه  های خود را از خاک خارج کرده و فتوسنتز می  کند. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام عبارت زیر دربارۀ هر گیرندۀ حس ویژۀ موجود در گوش انسان، صحیح است؟87

نوعی گیرندۀ مکانیکی که درواقع یاختۀ عصبی تمایزیافته است. (1

زوائد رشته  مانندی دارند که با مادۀ ژالتینی و مایع درون مجرا در تماس است. (2

در پی لرزش پردۀ صماخ، مژک  های آن  ها خم شده و پیام عصبی تولید می  کنند. (3

در البه  الی یاخته  هایی قرار دارند که در سطح زیرین خود دارای غشاء پایه هستند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

در دستگاه عصبی مرکزی یک انسان سالم و بالغ، مادۀ ............88

خاکستری مغز، وظیفۀ پردازش اطالعات همۀ حواس ویژه را بر عهده دارد. (1

خاکستری مغز برخالف مادۀ سفید نخاع در ساختار خود دارای شیار است. (2

خاکستری نخاع، فاقد هرگونه بخش  های میلین  دار از نورون  های مختلف است. (3

خاکستری نخاع، در بخش شکمی دارای ضخامت کمتری از بخش پشتی است. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام موارد به ترتیب در مورد "غدۀ تیروئید" و "غدۀ هیپوفیز" درست است؟89

در بخش پا�نی حنجره قرار دارد - بزرگ  ترین بخش آن از سلول  های غیرعصبی ساخته شده است. (1

تحت تأثیر هورمون هیپوفیزی بزرگ می  شود - با ترشح هورمون  های جنسی روی تخمدان اثر می  کند. (2

در جلوی محل دوشاخه شدن نای قرار دارد - توسط ساقه  ای از غدۀ هیپوتاالموس آویزان به نظر می  رسد. (3

میزان  موجود در خون را افزایش می  دهد - یکی از هورمون  های مترشحه از آن در تعادل آب دخالت دارد. (4CO۲

تستر علوم تجربی یازدهم
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چند مورد در ارتباط با تقسیم یاخته های یوکاریوتی زنده، درست است؟90

الف) در هر پروفاز، هم زمان با تشکیل دوک غشاء یاخته کامال تجزیه می شود.

ب) در هر آنافاز، رشته های دوِک متصل به سانترومر کروموزوم ها، کوتاه می شوند.

ج) در هر متافاز، رشته های دوک به سانترومر کروموزوم های هسته متصل می باشند.

د) در هر آنافاز، تعداد کروماتیدهای سلول نسبت به متافاز قبل از آن، بدون تغ�ر  مى ماند.

۱ (2 صفر (1

۳ (4 ۲ (3

تستر علوم تجربی یازدهم

در پتانسیل عمل مربوط به یک نورون، زمانی که اختالف پتانسیل دو سوی غشاء در حال ............ است، به  طور حتم ............91

کاهش - پتاسیم همانند سدیم، در حال جابه  جایی در جهت و خالف جهت شیب غلظت خود است. (1

افزایش - میزان یون فسفات آزاد درون یاخته نسبت به قبل، با سرعت بیشتری افزایش می  یابد. (2

افزایش - تغ�رات غلظت یون سدیم در دو سوی غشا نسبت به پتاسیم، بیشتر است. (3

کاهش - مقدار بار الکتریکی مثبت درون یاخته، کمتر از مایع بین  یاخته  ای است. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

در بدن انسان، مایعی که می تواند مستقیمًا مواد دفعِی خارج شده از یاخته ها را دریافت کند ............92

برای ساختارهای موجود درغشاء   پایۀ حبابک ها، گلوکز و اکسیژن فراهم می سازد. (1

ممکن نیست در شکست پرتوهای نور واردشده به چشم، نقش داشته باشد. (2

معموًال طی فرآیند اسمز، مقدار زیادی آب به درون یاخته ها می فرستد. (3

همراه با ذره های بزرگ، از سد غشاء   یاخته ای عبور می کند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام عبارت در مورد همۀ انواع جانورانی که به فرزندان خود شیر می  دهند، درست است؟93

لقاح داخلی دارند و نمی  توانند گامت  های خود را از بدن خارج   کنند. (1

نمی  توانند از الیۀ ژله  ای تخمک به  عنوان عامل حفاظتی جنین استفاده کنند. (2

به کمک سرخرگ  های بندناف خون بدن جنین را به سمت بدن مادر می  فرستند. (3

به علت رابطۀ خونی بین مادر و جنین، در تخمک خود ذخیرۀ غذایی اندکی دارند. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی یازدهم
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هر بخش شفاف چشم انسان که جزئی از الیه  های اصلی کرۀ   چشم محسوب می شود، چه مشخصه  ای دارد؟94

در آستیگماتیسم، عملکرد آن قطعًا دچار اختالل می شود. (1

به کمک انقباض ماهیچه  های صاف، انحنای خود را تغ�ر می  دهد. (2

اولین محل شکست و همگرایی پرتوهای نور است. (3

مواد دفعی خود را به مویرگ  های موجود در زاللیه تحویل می  دهد. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

95.............. B در بدن انسان، هر یاختۀ ترشح کنندۀ .............. برخالف لنفوسیت های

پرفورین - موجب افزایش فعالیت بیگانه خوارها می شود. (1

اینترفرون نوع یک - در سومین خط ایمنی فعالیت نمی کند. (2

پادتن - هستۀ خود را در مجاورت غشا سازمان دهی کرده است. (3

پیک شیمیایی در التهاب - موجب تغ�ر شکل گویچه های سفید می شود. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام گزینه، به ترتیب دربارۀ عواقب مصرف کوتاه  مدت و طوالنی  مدت الکل، درست است؟96

کاهش درد - اختالل در گفتار (1

اختالل در حافظه - مشکالت کبدی (2

آسیب به مخاط مری - اختالل در عملکرد مخچه (3

کاهش خون  رسانی به بخش هایی از میوکارد - انواع سرطان (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟97

"با فرض صدمه دیدن ............ در انسان ............"

زیرنهنج - میزان غلظت ادرار فرد تغ�ر زیادی نمی کند. (1

نهنج - پردازش بسیاری از اطالعات حسی مختل می شود. (2

سامانۀ کناره  ای - واکنش فرد نسبت به بوها تغ�ر خواهد کرد. (3

مخچه - حرکات بدن و تنظیم فعالیت ماهیچه  ها دچار مشکل می  شود. (4

تستر علوم تجربی یازدهم
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چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟98

"هر پیام عصبی خارج  شده از گوش یک فرد سالم قطعًا ............"

الف) پردازش نهایی خود را در قشر مخ انجام می  دهد.

ب) بخشی از اطالعات موردنیاز برای فعالیت مخچه را فراهم می  کند.

ج) به دنبال خم شدن مژک  هایی تولیدشده که در مادۀ ژالتینی فرورفته  اند.

د) به دنبال ارتعاش بخشی از گوش درونی و سپس حرکت نوعی مایع ایجاد شده است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی یازدهم

در بدن انسان انواع مختلفی از گیرنده  های حسی وجود دارد. هر گیرندۀ   حسی که ............99

نوعی زائدۀ غیرسیتوپالسمی دارد، با ارتعاش تحریک می شود. (1

نوعی زائدۀ سیتوپالسمی است، پوششی چندالیه در اطراف خود دارد. (2

نوعی زائدۀ سیتوپالسمی است، فقط اثر محرک  های مکانیکی را دریافت می کند. (3

نوعی زائدۀ غیرسیتوپالسمی دارد، پیام  های حسی خود را به لوب گیجگاهی ارسال می کند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

خون، نوعی بافت پیوندی است که به طور منظم و یک طرفه در رگ های خونی جریان دارد و دارای دو بخش است. هر یاخته زندۀ100

موجود در آن که ..................

ميان ياخته ای با دانه هاى روشن دارد، نيروى واكنش سريع محسوب مى شود. (1

حاصل تغ�ر شكل مونوسيت ها است، در بيگانه خوارى نقش مهمى ايفا مى كند. (2

دارای میان یاخته ای دانه دار است، در پاكسازى گويچه هاى قرمز مرده فاقد نقش است. (3

دنای هسته ای خود را دو برابر می کند، توسط بخش نرم موجود در استخوان ساخته شده است. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

باتوجه به ساختار عصب نخاعی و ریشه  های آن می  توان   گفت، ریشه  ای که ............101

در برخی بخش  ها از ریشۀ دیگر قطورتر است، پیام   عصبی در آن از جسم سلولی دور نمی  شود. (1

پیام  های حرکتی را به مادۀ خاکستری وارد می  کند، فقط از سلول  های عصبی تشکیل نشده است. (2

در ساختار خود تنها دارای رشته  های آکسون نورون است، در ساختار خود می  تواند دارای هسته     باشد. (3

در انعکاس عقب کشیدن دست، پیام     را به ماهیچه می  فرستد، به بخش نازک مادۀ خاکستری نزدیک  تر است. (4

تستر علوم تجربی یازدهم
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چند مورد در رابطه با یاختۀ   دارای میلین، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟102

"هر مولکول پروتئینی که در رسیدن به پتانسیل آرامش نقش دارد، ............"

الف) در یک زمان مشخص، باز و یا بسته می  شود.

ب) با و بدون مصرف ATP فعالیت خود را انجام می  دهد.

ج) یک نوع مادۀ   خاص را از خود عبور می  دهد.

د) در ضخامت غشاء یاخته قرار گرفته است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم

درکدام گزینه وقایع ذکرشده از دورۀ جنسی زنان، مطابقت زمانی دارند؟103

آغاز تحلیل رفتن جسم زرد در داخل تخمدان - خروج نوعی بافت پیوندی از مجرای واژن (1

تکثیر و حجیم شدن یاخته های تشکیل دهندۀ انبانک - ترشح هورمون های استروژن و پروژسترون از تخمدان (2

وجود فولیکول بالغ در داخل غدۀ جنسی - تنظیم ترشح گروهی از هورمون های هیپوفیز پیشین با بازخورد مثبت (3

مشاهدۀ حداکثر ضخامت در دیوارۀ داخلی رحم - تشکیل جسم زرد در تخمدان به علت تغ�ر ناگهانی در مقدار هورمون ها (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟104

"به طورمعمول آنزیمی که در معدۀ انسان یافت می  شود، ممکن نیست ........... باشد."

توانایی ایجاد واحدهای سازنده از پلیمر، داشته (2 تحت تأثیر نوعی پیک شیمیایی، قرار نداشته (1

توسط یاخته  های مستقر بر غشاء پایه، تولید نشده (4 در گوارش شیمیایی مواد بلع  شده، نقش نداشته (3

تستر علوم تجربی دهم

در ارتباط با گیرنده های حسی موجود در جانوران چند مورد از موارد زیر نادرست است؟105

الف) مژک های موجود در گیرنده های مکانیکی خط جانبی ماهی همگی یک اندازه دارند.

ب) در درون موهای حسی پاهای جلویی مگس، دندریت های یاخته های حسی را می  بینیم.

ج) رشته های عصبی موجود در چشم مرکب جیرجیرک در قسمت مرکزی چشم قرار دارند.

د) دمای بدن مار معموًال چندین درجه از طعمه کمتر است، برای همین می تواند آن را تشخیص دهد.

۲ (2 ۱ (1

۴ (4 ۳ (3

تستر علوم تجربی یازدهم

www.konkur.in

forum.konkur.in



28لرنیتو 1400 /59

کدام  یک از گزینه های زیر در ارتباط با هورمون های محرک رشد به نادرستی بیان شده است؟106

در دانۀ لوبیا، با اتصال جیبرلین به گیرنده های خود در الیۀ گلوتن دار آنزیم آمیالز ترشح می شود. (1

وجود زیاد اکسین در محیط کشت سبب تحریک همۀ یاخته های کال می شود. (2

جیرلین برخالف اکسین می تواند سبب تشکیل دانه های بیشتر در میوه ها شود. (3

هورمون های گیاهی می توانند از طریق بافت هادی گیاهان جا به جا شوند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟107

"در هر گروه از جانوران که به منظور .............. از .............. استفاده می کنند، ............ را می توان مشاهده نمود."

دفع مواد زائد - پیچیده ترین شکل کلیه - حفاظت از جنین حاصل از لقاح داخلی توسط پوستۀ ضخیم اطراف تخم (1

مقابله با مسائل تنظیم اسمزی - کلیه ای با توانمندی باال برای بازجذب آب - ارتباط خونی بین مادر و جنین (2

دفع مواد زائد نیتروژن دار - لوله های متصل به لولۀ گوارش - دستگاه تولیدمثلی با اندام های تخصص یافته (3

حفاظت از جنین - پنهان کردن تخم در داخل خاک و ماسه - کلیه ای با توانمندی باال برای بازجذب آب (4

تستر علوم تجربی یازدهم

در روند انقباض ماهیچه ی دلتایی در بدن انسان، بالفاصله ............. از ................ رخ می دهد.108

قبل - ورود کلسیم به تارچه ها، اتصال سر مولکول های میوزین به اکتین (1

بعد - اتصال مولکول ATP به سر میوزین، جدا شدن میوزین از اکتین (2

بعد - اتصال سر میوزین به اکتین، تجزیۀ مولکول پرانرژی در سر میوزین (3

قبل - جدا شدن سر میوزین از اکتین، ایجاد موج تحریکی در غشاء تار (4

تستر علوم تجربی یازدهم

در بدن یک انسان بالغ، ............ را به دنبال دارد.109

ابتال به دیابت شیرین، کاهش بازجذب یون هیدروژن در نفرون  ها (1

تحریک گیرنده  های کششی لگنچه، فعال شدن انعکاس تخلیۀ ادرار (2

کاهش اکسیژن خون، شروع سنتز اریتروپویتین توسط یاخته  هایی ویژه (3

سکتۀ قلبی، افزایش فاصلۀ میان موج P تا R در ECG یا نوار قلب (4

تستر علوم تجربی دهم
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در لوله های اسپرم ساز یک فرد بالغ، هر یاختۀ دارای تاژک چه مشخصه ای دارد؟110

تحت تاثیر غیرمستقیم هورمون های ترشح شده از بخش بزرگ تر هیپوفیز، از یاختۀ مجاور جدا می شوند. (1

یاخته های سرتولی موجود در بیضه همانند غدۀ وزیکول سمینال، می تواند در تغذیۀ آن نقش داشته باشد. (2

به دنبال مصرف مولکول های قندی دو فسفاته، ترکیبات سه کربنۀ فسفاته و فاقد فسفات تولید می کند. (3

فقط پس از قرارگیری در اپی دیدیم، از محصول تنفس یاخته ای برای حرکت کردن استفاده می نماید. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

در بدن انسان همۀ گیرنده  های از نوع گیرندۀ زیر، فقط ............111

در ماهیچه  های اسکلتی و کپسول پوشانندۀ مفصل  ها قرار دارند. (1

به دنبال تغ�ر طول ماهیچه تحریک شده و پیام عصبی تولید می  کنند. (2

چگونگی قرارگیری قسمت  های مختلف بدن را حین حرکت به مغز اطالع می  دهند. (3

انتهایی از دندریت نورون حسی هستند و به محرک  های مکانیکی پاسخ می  دهند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام عبارت در ارتباط با ساختاری که رابط بین رحم و بندناف است، به درستی بیان شده است؟112

تمایز خود را از هفتۀ دوم پس از تخمک  گذاری شروع کرده و تا حدود هفتۀ دهم ادامه می دهد. (1

پیش از آغاز تشکیل آن، یاخته های درونی بالستوسیست، تمام الیه  های زایندۀ جنینی را تشکیل می  دهند. (2

با ساختاری در ارتباط است که بزرگ  ترین رگ داخل آن خون تیره را از بدن جنین به بدن مادر می  رساند. (3

هر یاختۀ خونی هسته  دار در عروق داخل زوائد انگشتی، محتوای ژنتیکی یکسانی با یاختۀ تخم اولیه دارند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

همۀ یاخته  هایی که در بدن یک مرد بالغ به ترشح هورمون مؤثر در تولیدمثل می  پردازند چه مشخصۀ مشترکی دارند؟113

در مجاورت یاخته  های تولیدکنندۀ اسپرم قرار گرفته  اند. (1

یاخته  هایی با توانایی بیگانه  خواری عوامل خارجی را فعال می  کنند. (2

هورمون را وارد مویرگ  های موجود در حفرۀ شکمی فرد، می  نمایند. (3

نیازی به مجرا ندارند و مولکول  های ترشحی خود را ابتدا به مایع بین  یاخته  ای می  ریزند. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی یازدهم
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در دستگاه تولیدمثلی مردی سالم، لولۀ پیچ خورده ای که ............ قطعًا ............114

به صورت کامل در کیسۀ بیضه قرار نمی گیرد ـ مسیر عبور اسپرم های نابالغ نیست. (1

سلول های هدف هورمون FSH محسوب می شود ـ حاوی اسپرم های بالغ و نابالغ می باشد. (2

مسیر عبور اسپرم های تاژک دار است ـ اسپرم ها برای زنش تاژک های خود وابسته به صرف ATP هستند. (3

سلول های هدف هورمون LH محسوب می شود ـ توسط سلول های درون ریِز خود به ترشح نوعی هورمون می پردازند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام گزینه،  عبارت زیر را به طور نامناسب کامل  می کند؟115

"نوعی از ترکیبات تنظیم  کنندۀ رشد گیاهی که ............ همانند ............ سبب ............ می شود."

در روند جوانه  زنی نقشی مخالف جیبرلین دارد - اتیلن - رسیدگی زودتر میوه ها (1

فشار اسمزی نوعی یاختۀ روپوستی را کاهش می دهد - سالیسیلیک  اسید - محافظت از گیاه (2

اثر آن، اولین بار در دانه رست باریک و دراز برنج دیده شد - اکسین - کوتاه شدن چرخۀ یاخته ای (3

به عامل نارنجی - تنظیم  کنندۀ رشدی که از بافت های آسیب دیدۀ گیاهی ترشح می شود - کاهش رشد جوانه های جانبی (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام مورد در رابطه با همۀ زنان بالغ، صحیح است؟116

نظم عادت ماهانه، مهم ترین شاخص کارکرد صحیح دستگاه تولیدمثلی فرد می باشد. (1

تغ�ر فعالیت ترشحی دیوارۀ داخلی رحم، قطعا نشانۀ لقاح موفق و شروع دورۀ بارداری است. (2

یاخته های پوششی لوله های رحمی می توانند از طریق ترشح نوعی آنزیم، باکتری ها را از بین ببرند. (3

بخشی از رحم که به طناب پیوندی و عضالنی اتصال دارد، در نیمۀ دوم چرخۀ رحمی به بیشترین ضخامت خود می رسد. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر، مناسب نیست؟117

"در وسط بخش رنگین چشم انسان سوراخی قرار دارد که ............"

مایعی شفاف،  موردنیاز ماهیچه  های گشادکنندۀ آن را فراهم می  کند. (1

تحت تأثیر اعصابی که در کاهش فشار خون بدن مؤثر هستند، تنگ می  شود. (2

از طریق آن می  توان به کمک دستگاهی ویژه، الیۀ شبکیه را مشاهده کرد. (3

با انقباض ماهیچه  های شعاعی در محیط تاریک، اندازۀ آن تغ�ر می  کند. (4

O۲

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم
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در انسان، ............. که ارتباط الزم بین یاخته های عصبی را فراهم می کنند، .......... .118

مولکول هایی - فقط یک بار می توانند از عرض غشاء یاختۀ سازندۀ خود، عبور کنند. (1

یاخته هایی - می توانند به واسطۀ غالف میلین، تبادالت خود را با مایع بین یاخته ای افزایش دهند. (2

مولکول هایی - ممکن است در بلندترین رشتۀ عصبی موجود در دستگاه عصبی مرکزی تولید شده باشند. (3

یاخته هایی - در مراکزی که مسئولیت نظارت بر فعالیت های مختلف بدن را برعهده دارند، یافت می شوند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

در روند تنظیم میزان آب در بدن، افزایش بیش  ازحد ............ سبب می شود تا ............119

هورمون ضد ادراری - فرد دچار دیابت بی مزه شود. (1

هورمون آلدوسترون - مقدار سدیم موجود در خون کاهش یابد. (2

رنین - فشارخون موجود در رگ های عمومی بدن افزایش یابد. (3

هورمون مترشحه از غدۀ فوق  کلیه - مقدار فشار خون در رگ آوران کاهش یابد. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

همزمان با برقراری پتانسیل ............ در دو طرف غشاء یک نورون حرکتی طبیعی قطعًا ............120

آرامش - کانال  های نشتی یون  ها را همراه با تغ�ر شکل از خود عبور می  دهند. (1

عمل - نفوذپذیری غشا به یون  های پتاسیم نسبت به یون  های سدیم بیشتر است. (2

آرامش - مصرف ATP به منفی  تر ماندن پتانسیل داخل نسبت به خارج کمک می  کند. (3

عمل - در قلۀ نمودار اختالف پتانسیل، ورود یون  های سدیم   به نورون متوقف می  شود. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

ترشح بیش ازحد هورمون های تیروئیدی در بدن انسان موجب افزایش .............. و کاهش ............... می شود.121

مصرف اکسیژن در یاخته ها - فاصلۀ بین دو نقطۀ R در نوار قلب (1

ذخایر گلیکوژن در ماهیچه ها - فعالیت پمپ سدیم پتاسیم نورون ها (2

تولید گلوکز در یاخته های کبدی - فعالیت آنزیم انیدرازکربنیک (3

فضای بین سلولی در بافت چربی - تولید انرژی در تارهای ماهیچه ای (4

تستر علوم تجربی یازدهم
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کدام مورد مشخصۀ مشترک همۀ سلول های حاصل از تمایز لنفوسیت B را بیان می کند؟122

می توانند آنتی ژن های مختلف را از یکدیگر تشخیص دهند. (1

توانایی تولید پروتئین مشابه گیرندۀ پادگنی لنفوسیت را دارند. (2

هستۀ خود را در بخش مرکزی سیتوپالسم یاخته سازماندهی نمی کنند. (3

به منظور برقراری ایمنی اختصاصی طوالنی مدت، به مدت زیادی در خون باقی می مانند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام عبارت در مورد مقایسۀ گیاه شلغم و زنبق نادرست است؟123

شلغم برخالف زنبق، در سال اول رشد رویشی داشته و در سال دوم با تولید گل، رشد زایشی دارد. (1

شلغم مانند زنبق، به کمک ساقۀ تخصص  یافته  ای در زیر خاک به تولیدمثل غیرجنسی می  پردازد. (2

زنبق مانند شلغم، دارای جوانه  هایی است که به کمک آن به رشد طولی و قطری ساقه می  پردازد. (3

زنبق برخالف شلغم، نوعی گیاه علفی چندساله است که ریشۀ آن تا سال  ها در زیر خاک باقی می  ماند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

چند مورد در رابطه با یاخته های عصبی مغز انسان، به درستی بیان شده است؟124

الف) در حالت آرامش، عبور برخی از مولکول ها از سد خونی-مغزی، در حفظ اختالف پتانسیل حدود -70 میلی ولت نقش دارد.

ب) در هنگام پتانسیل عمل، مولکول های پرانرژی نمی توانند در تغ�ر شکل پروتئین های ناقل یون سدیم نقش داشته باشند.

ج) افزایش غلظت نوعی آنزیم در خوناب، می تواند اختالف پتانسیل الکتریکی در دو سوی غشاء یاخته های عصبی را تغ�ر دهد.

د) ایجاد تحریک در هر نقطه از رشته های عصبی میلین دار، برای زمان کوتاهی باعث فعال شدن کانال های دریچه دار در همان

نقطه می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام  یک از گزینه ها، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟125

"در برجستگی روی زبان ............ تنها در قسمت های کناری دیده می شوند."

گیرنده  های چشایی (2 یاخته های پشتیبان بافت عصبی (1

یاخته های عصبی حسی (4 یاخته هایی با فاصلۀ بین یاخته ای اندک (3

تستر علوم تجربی یازدهم
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کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟126

"در نورون   های حسی ریشۀ پشتی نخاع ............"

محل تکثیر دنا ها در عصب مختلط قرار گرفته است. (1

کسون، با دندریت یاختۀ عصبی رابط سیناپس برقرار می کند. آ (2

هدایت پیام حسی از گیرنده های حسی تا سیناپس تحریکی با یاختۀ عصبی رابط ادامه دارد. (3

وزیکول های سیناپسی با اتصال به غشاء آکسون موجب آزاد شدن انتقال  دهندۀ عصبی می شوند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

در ............ ، هر سازوکار مربوط به اولین خط دفاعی بدن انسان سالم و بالغ، .................127

محل شروع گوارش مواد غذایی - می تواند سبب نابودی میکروب های موجود در آن قسمت شود. (1

محل تبادل گاز دی اکسید کربن با هوا - می تواند به کمک بلعیدن میکروب سبب نابودی آن شود. (2

اندامی که بیشترین اطالعات محیط را دریافت می کند - می تواند به نوعی در از بین رفتن باکتری های بیماری زا مؤثر باشد. (3

هر محل خروج هوا طی انعکاس دفاعی عطسه - جزئی از الیه مخاطی بوده و مانند سدی محکم در برابر میکروب است. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

پس از تخلیۀ مولکول  های ناقل در فضای سیناپسی (همایه  ای) میان  یاختۀ عصبی و تار ماهیچه  ای سه  سر بازو، کدام مورد زودتر رخ128

می  دهد؟

تغ�ر در طول رشته  های پروتئینی اکتین (1

دور شدن خطوط Z سارکومر نسبت به یکدیگر (2

افزایش زاویۀ سر نسبت به دم در مولکول میوزین (3

انتقال فعال و سریع کلسیم به درون شبکۀ آندوپالسمی (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم

در کیسۀ بیضه فردی سالم، لوله ای پیچ خورده ای که ............ قطعًا ............129

به صورت کامل در کیسۀ بیضه قرار نمی گیرد ـ مسیر عبور اسپرم های نابالغ نیست. (1

سلول های هدف هورمون FSH محسوب می شود ـ حاوی اسپرم های بالغ و نابالغ می باشد. (2

مسیر عبور اسپرم های تاژک دار است ـ اسپرم ها برای زنش تاژک های خود وابسته به صرف ATP هستند. (3

سلول های هدف هورمون LH محسوب می شود ـ توسط سلول های درون ریِز خود به ترشح نوعی هورمون می پردازند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم
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در ارتباط با وقایع پس از لقاح می توان گفت که ............ نسبت به ............ رخ می دهد.130

آغاز ترشح آنزیم های هضم کننده از بالستوسیست - ایجاد الیه های زایندۀ جنین، دیرتر (1

جایگزینی جنین در جدار داخلی رحم - ایجاد تودۀ یاخته ای درونی بالستوسیست، زودتر (2

تشخیص بارداری بر اساس هورمون HCG - تشکیل پرده های محافظت کنندۀ جنین، دیرتر (3

ایجاد حفرۀ الزم برای جایگزینی در جدار رحم - تشکیل الیۀ تروفوبالست در بالستوسیست، زودتر (4

تستر علوم تجربی یازدهم

چند مورد، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟131

"در شکل زیر که قسمتی از کرۀ چشم را نشان می دهد، بخش ............"

الف) 2، با مایع شفاف جلوی عدسی در تماس مستقیم است.

ب) 3، هنگام دیدن اجسام دور، نسبت به قبل شل می  شود.

ج) 1، در بخش مجاور زجاجیه تحدب بیشتری پیدا می  کند.

د) 1، در هر فرد مبتال به آستیگماتیسم، حالتی غیرطبیعی دارد.

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

تستر علوم تجربی یازدهم

در دورۀ جنسی یک زن سالم 30 ساله، بالفاصله پس از ................ افزایش می یابد.132

تخمک گذاری، میزان غلظت پروژسترون در خوناب (1

اتمام خونریزی در قاعدگی، ضخامت دیوارۀ داخلی رحم (2

تشکیل جسم زرد، طول  رگ های موجود در آندومتر (3

آغاز رشد فولیکول در تخمدان، غلظت FSH با خودتنظیمی مثبت (4

تستر علوم تجربی یازدهم

تقسیم میوز I اووسیت اولیه، ............133

از زمان بلوغ آغاز و تا یائسگی قابل کامل شدن است. (1

فقط در صورت لقاح با اسپرم در لولۀ فالوپ ادامه می  یابد. (2

در نیمۀ دوم هر چرخۀ تخمدانی زن انجام می  شود. (3

دو یاخته   ایجاد می  کند که هر دو می  توانند با اسپرم ترکیب شوند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم
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کدام گزینه، به نتیجۀ آزمایش داروین روی پدیدۀ حرکت گیاهان اشاره می کند؟134

نوک ساقۀ دانه رست گیاه چمن به سمت منبع نور خم می شود. (1

رشد بیشتر ساقه در سمت دور از نور، باعث خم شدن آن می شود. (2

عامل خم شدن دانه رست به سوی نور مادۀ موجود در نوک آن است. (3

خم شدن ساقه به سمت نور در تعداد کمی از گیاهان مشاهده می شود. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم

در هر قسمتی از نورون که ............ می شود به  طور حتم ............135

سدیم وارد آن - به دنبال ورود سدیم، خروج ناگهانی پتاسیم اتفاق می افتد. (1

سدیم به  صورت ناگهانی وارد - در قسمت قبلی خروج ناگهانی پتاسیم اتفاق می افتد. (2

پتانسیل غشا کمتر از پتانسیل استراحت - نفوذپذیری غشاء یاخته ای به سدیم و پتاسیم تغ�ر می کند. (3

سبب انتقال پیام عصبی به یاخته های ماهیچه ای - ذخیره ای از انتقال  دهنده های تحریکی و مهاری را دارد. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

سلولی با عدد کروموزومی  را در .نظر بگیرید که دارای دو کروموزوم جنسی X و Y است. اگر در مرحلۀ میوز ............136

یک جفت ............ از هم جدا نشوند درنهایت ممکن نیست سلولی غیرطبیعی ............ ایجاد شود.

۲n = ۱۴

X یک - کروموزوم همتا - با شش کروموزوم غیرجنسی و کروموزوم   جنسی (1

دو - کروماتید خواهری - با شش کروموزوم غیرجنسی و بدون کروموزوم جنسی (2

Y یک - کروموزوم همتا - با هفت کروموزوم غیرجنسی و کروموزوم جنسی (3

X دو - کروماتید خواهری - با پنج کروموزوم غیرجنسی و کروموزوم جنسی (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی یازدهم

اگر تزریق ماده ای به بدن انسان بتواند ترشح هورمون ............ را به  صورت غیرطبیعی افزایش دهد، احتمال بروز خیز افزایش137

می یابد.

افزایندۀ میزان سدیم در خوناب سیاهرگ کلیوی (1

کاهندۀ رسوب یون کلسیم در استخوان ها (2

کاهندۀ آب ادرار، پس از سنتز و ترشح از هیپوفیز پسین (3

افزایندۀ غلظت گلوکز پالسمای خون (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم
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کدام عبارت در مورد افراد مبتال به سندرم داون صحیح است؟138

همۀ یاخته های هسته دار در بدن این افراد دارای سه کروموزوم 21 هستند. (1

نخستین گویچه قطبی مادران این افراد قطعًا دارای 21 کروموزوم غیرجنسی است. (2

تعداد کوچک ترین کروموزوم های غیرجنسی در سلول های پیکری این افراد، طبیعی است. (3

در مادران 50 ساله نسبت به مادران 40 ساله، احتمال تولد چنین فرزندانی هشت برابر است. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟139

"به طورمعمول در انسان، همۀ اووسیت های موجود در .........."

الف) تخمدان یک زن بالغ، مستقیما از تقسیم رشتمان یک یاختۀ دوالد ایجاد شده اند.

ب) لولۀ فالوپ یک دختر نابالغ، در هر فام تن خود دارای چهار رشتۀ پلی نوکلئوتیدی هستند.

ج) تخمدان یک دختر نابالغ، دارای فام تن های دو فامینکی و فاقد توانایی لقاح با یاختۀ جنسی نر هستند.

د) لولۀ فالوپ یک زن بالغ، فقط نیمی از محتویات سیتوپالسمِی اووسیت سازندۀ خود را دریافت کرده اند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟140

"در خط ............ ایمنی بدن انسان ............ خط ............ می  توانند فعالیت   کنند."

اول - مانند - دوم، سلول  های خونی (2 دوم - مانند - سوم، پروتئین  ها (1

اول - برخالف - دوم، یاخته  های پوششی (4 سوم - برخالف - دوم، لنفوسیت  ها (3

تستر علوم تجربی یازدهم

هر تنظیم  کنندۀ رشد گیاهی که در ............ دخالت دارد، می  تواند موجب ............ شود.141

افزایش رشد طولی یاخته  ها - تولید میوه  های بدون دانه در گیاه (1

افزایش سرعت تقسیم یاخته  ها - تحریک رشد جوانه  های جانبی (2

مقاومت گیاه در شرایط سخت - تجزیۀ پکتین در تیغۀ میانی (3

جلوگیری از رویش جوانه  ها - خروج آب از یاخته  های نگهبان روزنه (4

تستر علوم تجربی یازدهم
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کدام گزینه دربارۀ ساختار ماهیچۀ توأم، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟142

"هر ............"

رشتۀ میوزین، دارای دو سر و یک دم پیچ  خورده است. (1

دسته تار ماهیچه  ای، توسط بافت پوششی احاطه شده است. (2

تار ماهیچه  ای، چندین هسته در مجاورت غشاء خود دارد. (3

سارکومر به علت آرایش رشته  های پروتئینی، مخطط دیده می  شود. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم

در مسیر انعکاس عقب کشیدن دست پس از برخورد با جسم داغ، هر یاختۀ عصبی ........ .143

حرکتی که درون عصب نخاعی قرار گرفته است، قادر به هدایت دوطرفۀ جریان عصبی می باشد. (1

حرکتی که با غالف میلین پوشیده شده است، به ترشح مولکول های ناقل عصبی تحریکی می پردازد. (2

حسی که بخشی از آن درون پوست قرار گرفته است، پیام عصبی خود را به یک نورون رابط منتقل می کند. (3

رابط که درون مادۀ خاکستری نخاع قرار گرفته است، به واسطۀ اتصال مولکول ناقل عصبی به گیرنده، تحریک می گردد. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

باتوجه به شکل زیر که بخشی از مغز انسان را نشان می  دهد می  توان   گفت بخش ............ معادل بخشی از مغز ............ است که144

............

2 - گوسفند - در بخش عقبی بطن سوم مغزی قرار گرفته است. (1

1 - ماهی - نسبت به سایر بخش  های اصلی اندازۀ بزرگ  تری دارد. (2

4 - گوسفند - حین تشریح در بخش پشتی قابل  مشاهده است. (3

3 - ماهی - بین لوب بینایی و بصل  النخاع قرار گرفته است. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

باتوجه به شکل زیر کدام عبارت به درستی بیان شده است؟145

بخش "4" مانند کپسول اطراف کلیه ها در تماس با بافت پیوندی قرار دارد. (1

با اثر هورمون رشد بر یاخته های موجود در بخش "6" طول استخوان افزایش می یابد. (2

بخش "5" مانند بخش "3" تنها در مفصل های لوالیی، گوی وکاسه و لغزنده دیده می شود. (3

بیماری نقرس در اثر رسوب مواد حاصل از تجزیۀ آمینوسیدها در بخش "2" ایجاد می شود. (4

تستر علوم تجربی یازدهم
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چند مورد به درستی بیان شده است؟146

"می  توان گفت ............. را ............ می  دهد."

الف) استفراغ شدید، میزان pH ادرار دفع  شده از کلیه  ها - کاهش

ب) ترشح بیش ازحد هورمون کورتیزول، احتمال ابتال به دیابت - افزایش

ج) خارج  کردن غدۀ هیپوفیز از بدن، میزان نیاز به دفع ادرار - کاهش

د) افزایش قطر سرخرگ خروجی از گلومرول، مقدار ترواش - افزایش

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دهم

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟147

"هرگاه یاختۀ هدف نوعی پیک شیمیایی ............؛ به  طور حتم این پیک ............"

توانایی انقباض داشته باشد - در پودوسیت  ها گیرنده ندارد. (1

نزدیک یاختۀ   ترشح  کنندۀ   آن باشد - به جریان خون وارد نمیشود. (2

نوتروفیل  ها و مونوسیت  ها باشند - توسط درشت  خوارها ترشح میشود. (3

در تشکیل همایه شرکت داشته باشد - شکلی مشابه با گیرندۀ اختصاصی خود ندارد. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

در اسکلت بندی یک مرد بالغ و سالم، هر استخوانی که با استخوان .......... مفصل دارد، .............148

نیم لگن - جزو اسکلت جانبی فرد محسوب می شود. (1

کتف - در مادۀ زمینه ای خود دارای مواد آلی و معدنی است. (2

ستون مهره - در حفاظت از یکی از اندام های حیاتی بدن دخالت دارد. (3

درشت نی - نوعی استخوان دراز است که در سر خود بافت اسفنجی دارد. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟149

"به منظور ............ یک زن بالغ و سالم ................"

انجام زایمان - پس از خروج نوزاد، ادامۀ انقباض رحم برای خروج جفت و اجزای مرتبط با آن موردنیاز است. (1

شیردهی - هورمون اکسی توسین با اثر بر سلول های تولیدکنندۀ غدد شیری، خروج شیر را افزایش می دهد. (2

تشخیص بارداری در ماه اول - از امواجی با فرکانس باال استفاده می شود که بازتاب آن به تصویر تبدیل می گردد. (3

پیش بینی زمان تولد نوزاد - متخصصان باید 284 روز را به زمان شروع آخرین تخریب دیوارۀ رحم او اضافه نمایند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم
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کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟150

"در زنان بالغ ............ مردان بالغ ............"

برخالف - فرآیند گامت زایی در انداِم فاقد لوله های پیچ خورده، آغاز می شود. (1

برخالف - هر یاختۀ تک الد موجود در غدد جنسی، در هستۀ خود کروموزوم های دو کروماتیدی دارد. (2

همانند - هر دو هورمون محرک غدد جنسی سبب افزایش فعالیت ترشحی یاخته ها در این غدد می شوند. (3

همانند - یاخته های تولید شده طی فرآیند گامت زایی در غدد جنسی، توسط یاخته های دوالد موجود در این غدد تغذیه (4

می شوند.

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام مورد در رابطه با گوش انسان درست است؟151

نازک  ترین بخش استخوان سندانی با استخوان چکشی مفصل تشکیل می  دهد. (1

در گوش خارجی، طول سقف مجرای گوش از طول کف آن اندکی بیشتر است. (2

مجاری نیم  دایره نسبت به پردۀ صماخ و استخوانچه  های گوش باالتر قرار گرفته  اند. (3

هوای موجود در مجرای گوش پس از تصفیه شدن با موها، وارد گوش میانی می  شود. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

هر سلولی که در دستگاه عصبی بدن انسان در ............ نقش داشته باشد، به طور حتم ............152

حفظ هومئوستازی - خاصیت تحریک  پذیری در برابر محرک را ندارد. (1

تولید پیام  های عصبی - پیام  ها را به صورت جهشی در طول خود هدایت می  کند. (2

حفاظت از یاخته  های دیگر - نمی  تواند موجب بروز تغ�رات در نمودار نوار مغزی فرد شود. (3

انتقال پیام عصبی به نورون  ها - در سیتوپالسم خود نسبت به مایع بین  سلولی پتاسیم بیشتری دارد. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

چند مورد از موارد ذکرشده در رابطه با یک فرد مبتال به دیابت شیرین، به طور حتم صدق می  کند؟153

الف) میزان انسولین موجود در خون کمتر از حد طبیعی است.

ب) ورود گلوکز به درون یاخته  های بدن دچار اختالل شده است.

ج) گردیزه (نفرون)  ها قابلیت بازجذب کامل گلوکز به خون را ندارند.

د) یاخته  های درون  ریز جزایر النگرهانس لوزالمعده تخریب شده  اند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی یازدهم
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کدام عبارت به ترتیب در مورد "هر جانور هرمافرودیت" و "هر جانور دارای قدرت بکرزایی" درست است؟154

وجود دستگاه گردش مواد برای رفع نیاز غذایی یاخته  ها الزامی است - ساختار ویژه  ای برای تنفس جانور وجود دارد. (1

خون تنها در تماس با یاخته  های داخلی قلب و رگ قرار دارد - اندازۀ بدن جانور از حد مشخصی بیشتر نمی  شود. (2

هر جانور به کمک اسپرم  های خود تخمک  های دیگری را بارور می  کند - ایمنی اختصاصی به شناسایی آنتی  ژن  ها می  پردازد. (3

لقاح نیازمند دستگاه تولیدمثلی با اندام  های تخصص  یافته است - لوله  های متصل به روده، مواد زائد را از بدن دفع می  کنند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام  یک از گزینه های زیر غلط یا غلط های علمی را رد نمی کند؟155

"همزمان با رشد انبانک مام یاخته تمایز می یا بد و میوز دو خود را تکمیل می کند. در هر ماه فقط یک مام یاخته می تواند از

تخمدان ها آزاد شود و در صورت لقاح حتمًا یاختۀ تخم را شکل می دهد. یاختۀ تخم با ترشح آنزیم های گوارشی می تواند وارد

دیوارۀ رحم شود و سپس تقسیم یاخته ای خود را آغاز می کند."

اطراف بیشتر مام یاخته ها یاخته های انبانکی وجود دارند. (1

در هر ماه پس از بلوغ می تواند یک یا بیش از یک مام یاخته از تخمدان ها آزاد شود. (2

رشد و تقسیم یاختۀ تخم پس از تشکیل شروع می شود و در زمان جایگزینی به  صورت بالستوسیست است. (3

حاصل هرگونه لقاح یاختۀ تخم نیست، در صورت آمیزش زامه با جسم قطبی توده ای بی شکل ایجاد می شود. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام گزینه به درستی بیان شده است؟156

الف) همۀ افراد دارای عدد کروموزومی متفاوت، جزء گونه های متفاوتی هستند.

ب) همۀ افراد دارای عدد کروموزومی یکسان، جزء یک گونه طبقه بندی می شوند .

ج) میزان فشردگی کروموزوم ها در مجاورت سانترومر نسبت به دو انتهای آن ها بیشتر است.

د) همۀ یاخته های واجد حداقل دو کروموزوم و توانایی تقسیم، توسط هیستون ها واحدهای تکراری نوکلئوزوم را می سازند.

"ج" برخالف "الف" درست است. (2 "الف" برخالف "ب" نادرست است. (1

"ج" همانند "د" درست است. (4 "ب" برخالف "د" نادرست است. (3

تستر علوم تجربی یازدهم

به طورمعمول به هنگام تشکیل و رشدونمو جنین انسان، ............ قبل از ............ رخ می  دهد.157

تشکیل رگ  های خونی - ایجاد پرده  های کوریون و آمنیون به دور جنین (1

ایجاد ویژگی  های بدنی قابل تشخیص - مشخص شدن جوانه  های دست وپا (2

پیدا شدن شکل مشخص برای همۀ اندام  ها - مشخص شدن اندام  های جنسی (3

شروع به عمل کردن اندام  های مختلف - ایجاد قدرت تشخیص بارداری مادر در سونوگرافی (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی یازدهم
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در طی تقسیم هستۀ گروهی از یاخته های مغز استخوان که با تقسیم خود لنفوسیت ها را پدید می آورند، در فاصلۀ بین شروع158

کاهش طول کروماتین ها و تجزیۀ پروتئین اتصالی، کدام مورد صورت می گیرد؟

پس از پایان فشرده شدِن فام تن های هسته ای، میانک ها به دو سوی یاخته حرکت می کنند. (1

بالفاصله پس از تشکیل دوک تقسیم، فام تن ها از طریق سانترومر خود به رشته های دوک متصل می شوند. (2

شبکۀ آندوپالسمی یاخته، پیش از حصول دسترسِی رشته های دوک تقسیم به فام تن ها، قطعه قطعه می گردد. (3

پس از فراهم شدِن قابلیت مشاهدۀ کوتاه ترین حالِت فام تن ها با میکروسکوپ نوری، فامینک های واجد محتوای ژنی یکسان (4

جدا می شوند.

تستر علوم تجربی یازدهم

در ............ خط دفاع غیراختصاصی در بدن انسان ............159

اولین - کاهش pH پوست در رشد و تکثیر همۀ انواع میکروب  ها اختالل ایجاد می  کند. (1

دومین - بافت پوششی با آستری از بافت پیوندی مانع از ورود عوامل بیگانه به بدن می  شود. (2

اولین - ترشحات غدد برون  ریز با داشتن نمک و آنزیم لیزوزیم موجب مرگ باکتری  ها می  شود. (3

دومین - نیروهای واکنش سریع به دنبال خروج از خون به یاخته  های دیگری تمایز می  یابند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام عبارت به ترتیب در رابطه با مغز انسان و گوسفند، صحیح است؟160

همۀ لوب های مخ از مادۀ سفید و خاکستری تشکیل شده اند. همۀ بطن های مغزی درون نیمکره های بزرگ مخ قرار دارند. (1

لوب های بویایی با سامانۀ کناره ای مغز در ارتباط اند. لوب های بویایی در سطح پشتی مغز قابل مشاهده نیستند. (2

همۀ برجستگی های چهارگانه پا�ن تر از تاالموس قرار دارند. بطن های جانبی باالتر از رابط پینه ای قرار دارند. (3

لوب گیجگاهی بزرگ تر از مخچه است. در لبۀ پا�ن بطن 3، یک غدۀ درون ریز مشاهده می شود. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام  یک از گزینه های زیر توصیف درستی است از روند انقباض عضله ای که سبب حرکت استخوان های ساعد می شود ولی به همۀ161

استخوان های تشکیل  دهندۀ مفصل شانه متصل نیست؟

با توقف اتصال انتقال  دهندۀ عصبی به گیرندۀ خود، یون های کلسیم همچنان می توانند وارد میان یاخته شوند. (1

با کوتاه شدن فاصلۀ بین اکتین های مقابل، طول نوار روشن همانند تیره کاهش می  یابد. (2

با اتصال اکتین و میوزین، سر مولکول های اکتین تغ�ر شکل می دهند. (3

طول خطوط Z کوتاه می شود. (4

تستر علوم تجربی یازدهم
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نوعى عامل بيمارى زای عفونی، ترشح اينترفرون را در یاخته های بدون ميلين دستگاه عصبى مركزى انسان تحريک کرده و همچنین162

منجر به تولید تعدادی یاختۀ خاطره در خون شده است. اين عامل براى دومين بار وارد بدن شده و توسط گروهى از پروتئين هاى

دفاعى موجود در محیط داخلی بدن مورد حمله قرار گرفته است. كدام گزينه، درباره اين پروتئين هاى دفاعى غیرممکن است؟

توسط گروهى از لنفوسيت ها ساخته شده و به صورت غيرمستقيم عامل بيمارى زا را مورد تهاجم قرار دهد. (1

تمامى اين پروتئين هاى دفاعى محلول مى توانند فعاليت سلول هاى درشت خوار  خون را افزايش دهند. (2

ترشحات لنفوسیت های عمل کننده به فعال شدن اين گروه از پروتئين هاى محلول در خون كمک کند. (3

مى توانند با اتصال به ميكروب ورودى، مانع از اتصال و تاثير آن بر یاخته هاى زنده بدن شوند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

در تولیدمثل غیرجنسی گیاهان به کمک ............ نمی توان گفت ............163

ریشه - پایه  های جدید گیاه می  تواند حاصل رشد جوانه  هایی باشد که در زیر خاک قرار دارند. (1

ساقۀ تخصص  نیافته - هر بخشی که مورداستفاده قرار می  گیرد باید دارای یاخته  های سرالدی باشد. (2

ساقۀ تخصص  یافته - هیچ  یک از ساقه  ها نمی  توانند واکنش  های وابسته   به نور فتوسنتز را انجام بدهند. (3

فن کشت  بافت - یاخته  ای که در محیط سترون قرار دارد باید بتواند به یاختۀ تمایزنیافته تبدیل شود. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

می  توان گفت گیرنده  ها  ی ............ و گیرنده    های ............ از نظر ............ هستند.164

دمایی در پوست انسان - مؤثر در ساخت عصب بینایی در انسان - داشتن آکسون در ساختار خود، متفاوت (1

شیمیایی موهای حسی در پاهای مگس - بویایی در سقف حفرۀ بینی انسان - داشتن دندریت مژک  دار، مشابه (2

مکانیکی خط جانبی در ماهی - شنوایی بخش حلزونی گوش در انسان - قرار گرفتن مژک  ها در پوشش ژالتینی، متفاوت (3

مکانیکی صدا در جیرجیرک - تعادلی مجاری نیم  دایرۀ گوش در انسان - تغ�ر پتانسیل غشاء یاخته در اثر لرزش مایع، مشابه (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام مورد دربارۀ رشتۀ عصبی خارج  شده از هر جوانۀ چشایی در انسان، صحیح است؟165

دارای انشعابات متعدد عصبی در مجاورت غشاء یاخته  های چشایی است. (1

متشکل از آسه (آکسون) گیرنده  ها  ی چشایی موجود در هر جوانه است. (2

از طریق منفذ چشایی، از جوانۀ چشایی مربوطه خارج می  شود. (3

از البه  الی یاخته  های پوششی سنگفرشی چندالیه عبور می  کند. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم
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کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟166

"در بخشی که رابط بین جنین و جفت است، هر رگی که ............"

به دور یک رگ بزرگ تر می پیچد همانند سیاهرگ ششی مادر، بافت ماهیچه ای اندکی دارد. (1

خون را از بدن جنین دور می نماید برخالف رگ خارج کنندۀ خون از گلومرول مادر، حاوی خون تیره است. (2

عوامل موردنیاز برای تنفس جنین را فراهم می کند برخالف مخروط سرخرگی ماهی، حاوی خون روشن است. (3

توسط برون شامۀ جنین محافظت می شود همانند رگ های تغذیه کنندۀ قلب مادر، دارای کربن دی اکسید است. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام گزینه عبارت زیر را به  طور نادرست تکمیل می  نماید؟167

"لنفوسیت B پس از برخورد با آنتی  ژن رشد کرده و تکثیر می  شود. هر یاختۀ حاصل از این تکثیر که ............"

بزرگ  تر است، نمی  تواند در غشاء خود دارای گیرنده  های آنتی  ژنی باشد. (1

قدرت تقسیم دارد، نسبت به یاختۀ دیگر می  تواند بیشتر در خون باقی بماند. (2

موجب خنثی  سازی آنتی  ژن می  شود، بیگانه  خواری را در درشت  خوارها تشدید می  کند. (3

فاقد توانایی تولید سلول  های نوع دیگر است، هسته  ای درشت در مرکز خود دارد. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

در رابطه با تشریح مغز سالم گوسفند، کدام مورد عبارت زیر را به درستی کامل می  کند؟168

"جهت دیدن ............ الزم است."

بطن چهارم مغز، برش در کرمینۀ مخچه (1

تاالموس  ها، برش عرضی در رابط سه  گوش (2

رابط سه  گوش، برش کم  عمق در پشت رابط پینه  ای (3

پیازهای بویایی، به  طور حتم مشاهدۀ سطح شکمی مغز (4

تستر علوم تجربی یازدهم

چند مورد از موارد زیر در ارتباط با شکل مشخص  شده به درستی بیان شده اند؟169

- ساختار (د) برخالف (ب) دارای دو مجموعه فام تن است.

- ساختار (الف) برخالف (ج) توانایی تولید آنزیم دارد.

- به دنبال تجزیۀ ساختار (ب) اولین قسمتی که رشد می کند، ریشۀ رویانی است.

- هر مولکول قندی و پروتئينی ترشح  شده می تواند از (د) عبور کند.

۱ (1

۲ (2

۳ (3

۴ (4

تستر علوم تجربی یازدهم
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کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟170

"در بدن انسان، مرکز ............ که در ............ قرار دارد، ............"

تنفس - پل مغزی - با اثر بر مرکز تنفس در بصل النخاع، سبب کاهش حجم قفسۀ سینه می شود. (1

تنظیم ترشح بزاق - بصل النخاع - با ارسال پیام عصبی به غدۀ زیرزبانی، ترشح بزاق را تحریک می کند. (2

بلع - پل مغزی - با مهارکردن مراکز تنفس که در ساقۀ مغز قرار دارند، تنفس را برای مدتی متوقف می کند. (3

تنفس - بصل النخاع - تحت تأثیر پیام های عصبی ارسالی از گیرنده های حساس به  در آئورت قرار می گیرد. (4CO۲

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

در انسان، در صورت آسیب به ساختاری که ...........، احتمال از دست رفتن همۀ پیام های بینایی تولیدشده در الیۀ شبکیۀ چشم171

راست وجود خواهد داشت.

به عنوان محل پردازش اولیه و تقویت اطالعات حسی در نیمۀ راست مغز به شمار می رود. (1

در سطح شکمی مغز قابل مشاهده بوده و به آن چلیپای (کیاسمای) بینایی گفته می شود. (2

از بخش پا�نی کره چشم راست خارج می شود و در ضخامت خود دارای رگ های خونی است. (3

متشکل از یاخته های پردازش کنندۀ پیام بینایی در بخش قشری لوب پس سری راست در مخ است. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

به طور معمول ورزش های طوالنی مدت در انسان موجب افزایش .............. و کاهش ............... می شود.172

تراکم تودۀ استخوآن ها در اسکلت جانبی - فعالیت سلول های درون ریز کلیه (1

نشت برخی مواد از مویرگ  ها به فضای بین سلولی - تراوش مواد در کپسول بومن کلیه ها (2

مصرف ویتامین  در مغز قرمز استخوان - تولید الکتیک اسید در تنفس سلولی ماهیچه ها (3

فاصلۀ بین دو نقطۀ R متوالی در نمودار الکتروکاردیوگرام - نسبت تارهای تند به کند در ماهیچه ها (4

B۱۲

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام عبارت جمله ی زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟173

"در بدن یک زن بالغ، الیه درونی پوست ............ الیه بیرونی آن ............."

همانند - می تواند در جلوگیری از ورود میکروب بیماری زا به محیط داخلی بدن نقش داشته باشد. (1

برخالف - دارای یاخته هایی است که در برابر محرک مناسب، پتانسیل غشاء خود را تغ�ر می دهند. (2

همانند - دارای یاخته های بافت پوششی است که توانایی تولید برخی از آنزیم های پروتئینی را دارند. (3

برخالف - دارای رگ هایی است که مواد نشت پیدا کرده از دیوارۀ مویرگ خونی را جمع آوری می کنند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم
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کدام عبارت دربارۀ پرده ای که لرزش آن، مایع درون حلزون گوش انسان را به لرزش درمی آورد، صحیح است؟174

در انتهای قسمتی قرار گرفته که تنها بخشی از آن توسط استخوان محافظت می شود. (1

در رأس استخوانی قرار گرفته که با استخوان سندانی در گوش میانی مفصل شده است. (2

شیپوراستاش در یکسان کردن فشار هوای دو طرف آن، نقش مهمی دارد. (3

لرزش آن، به واسطۀ ارتعاش کوچک ترین استخوان بدن صورت می گیرد. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام  یک از گزینه های زیر در ارتباط با هورمون های محرک رشد به نادرستی بیان شده است؟175

الیۀ گلوتن  دار در دانۀ ذرت برای هورمون جیبرلین گیرندۀ اختصاصی دارد. (1

وجود زیاد اکسین در محیط کشت سبب تحریک همۀ یاخته های کال می شود. (2

جیبرلین برخالف اکسین می تواند سبب تشکیل دانه های بیشتر در میوه ها شود. (3

هورمون اکسین می تواند از طریق بافت هادی چوبی در گیاهان جا به جا شود. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام گزینه در ارتباط با هر یاختۀ بدن انسان که توانایی تقسیم دارد و خودش حاصل تقسیم است، صحیح است؟176

این یاخته ها می توانند گاهی اوقات وارد مرحلۀ  شوند. (1

زمان الزم برای تقسیم هسته و تقسیم میان یاخته تقریبًا برابر است. (2

در مرحلۀ پرومتافاز میتوز، پوشش هسته شروع به تجزیه شدن می کند. (3

به دنبال شروع تقسیم یاخته ای، فام تن های همتا در استوای یاخته ای قرار می گیرند. (4

G۰

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام  یک برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟177

"در بدن انسان سالم، فقط بعضی از ............"

ماهیچه  های اسکلتی، هر دو نوع تار ماهیچه  ای را دارند. (1

مفصل  ها، دارای استخوان  هایی با قابلیت حرکت نیستند. (2

استخوان  ها، در تولید یاخته  های خونی نقش دارند. (3

پیام  های حسی، در تاالموس گرد هم می  آیند. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم
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درصورتی که تعادل بین تقسیم و مرگ یاخته ها از بین برود، توده های یاخته ای در اثر تقسیمات تنظیم نشده در بدن ایجاد178

می شوند . کدام عبارت در ارتباط با این توده ها به درستی بیان شده است؟

هر توده ای که پرفورین به غشاء یاخته های آن متصل می شود، ممکن است با انجام متاستاز در بخش های دیگر بدن نیز (1

مستقر شود.

هر تودۀ خوش خیم به علت رشد نسبتا کمی که دارد، در مقایسه با توده های بدخیم دارای اندازه ای کوچک تر می باشد . (2

هر تودۀ در ارتباط با بخش های تشکیل دهندۀ محیط داخلی، با جراحی، شیمی درمانی و پرتودرمانی، درمان می شود. (3

هر تودۀ دارای قابلیت تهاجم و آسیب به بافت های پیرامون خود، جزء تومورهای بدخیم به شمار می رود. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

در جانداران مختلف، یاخته  ای که در لقاح شرکت می  کند، ............179

می  تواند نوعی یاختۀ جنسی نباشد. (2 نمی  تواند حاصل تقسیم کاستمان (میوز) نباشد. (1

می  تواند دوک تقسیم تشکیل دهد. (4 نمی  تواند بیش از یک هسته داشته باشد. (3

تستر علوم تجربی یازدهم

شکل زیر نشان  دهندۀ مرحله  ای از تقسیم ............ است که بالفاصله ............ از این مرحله ............180

میوز - قبل - تترادها از ناحیۀ سانترومر به رشته  های دوک متصل می  شوند. (1

میتوز - بعد - سیتوکینز رخ داده و سیتوپالسم بین دو یاختۀ جدید تقسیم می  شود. (2

میتوز - قبل - عدد کروموزومی سلول نسبت به سلول مادر موقتًا افزایش پیدا می  کند. (3

میوز - بعد - کروموزوم  ها شروع به باز شدن کرده و رشته  های کروماتینی را ایجاد می  کنند. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی یازدهم

انتظار داریم در ............ به دنبال ............ به وقوع پیوندد.181

گیاه تنباکو - آزاد شدن ترکیبات فرار و دفاعی، دور شدن جانوران گیاه  خوار از گیاه (1

گیاه تنباکو - تغذیۀ نوزادی کرمی  شکل از برگ  ها، حملۀ گروهی زنبورهای وحشی ماده (2

کاسیا - ایجاد بخش  های زایشی، ادامۀ تغذیۀ جانوران بندپا از مواد آلی تولیدشده در گیاه درخت آ (3

کاسیا - نزدیک شدن حشرات به گل  ها به  منظور گرده  افشانی، آزاد شدن مواد فرار از گیاه درخت آ (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم
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کدام گزینه در ارتباط با موارد اشاره  شده در شکل زیر نادرست است؟182

ساختار (الف) می تواند پیام های عصبی هر دو چشم را دریافت کند. (1

ساختار (ج) در پردازش اطالعات بینایی نقش مستقیم دارد. (2

ساختار (ب) همانند ساختار زیرین (الف) در تنظیم ریتم خواب مؤثر است. (3

فضای (د) در هدایت مایع مغزی نخاعی به سمت پردۀ مننژ نقش دارد. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

در یک فرد سالم و بالغ، هر قسمت از ساقۀ مغز که ............ به  طور حتم می  تواند ............183

مرکز اصلی تنظیم تعادل بدن است - فعالیت ماهیچه های بدن را در شرایط مختلف هماهنگ کند. (1

از محل تقویت پیام های حسی دورتر است - در تنظیم آغاز گوارش کربوهیدرات  ها در بدن دخالت کند. (2

باالتر از سایر بخش  ها قرار دارد - محل عبور پیام  های عصبی برخی از حواس ویژۀ بدن باشد. (3

در تنظیم فرآیندهای مربوط به تنفس نقش دارد - مرکز انعکاس  های سرفه و عطسه باشد. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

در چشم انسان سالم، هر ساختاری که در تماس مستقیم با ............ چشم قرار دارد، همواره ............184

مایع شفاف - به کمک مایع زاللیه، مواد دفعی خود را به خون وارد می کند. (1

مادۀ ژله  ای - در سراسر بخش  های خود دارای یاخته  های عصبی است. (2

مایع شفاف - در پاسخ به محرک محیطی، تغ�ر وضعیت می  دهد. (3

مادۀ ژله  ای - دارای یاخته  هایی با قابلیت حفظ هم  ایستایی است. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

چند مورد در رابطه با هر گیرندۀ مکانیکی گوش انسان، صحیح است؟185

الف) قسمتی از ساختار آن در تشکیل بخشی از عصب گوش نقش دارد.

ب) در ساختار خود دارای مژک  هایی است که در ماده  ای ژالتینی قرار دارند.

ج) به دنبال ارتعاش مایع درون مجرا، کانال  های یونی غشا باز و تحریک می  شود.

د) توسط یاخته  هایی با فضای بین سلولی زیاد و مادۀ زمینه  ای کالژن  دار، حفاظت می  شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم
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کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟186

"به طور معمول در جانوران، ............. دور از انتظار است."

تولید یاخته های جنسی تک الد در دستگاه تولیدمثلِی فردی که قادر به تشکیل چهارتایه نباشد (1

رشدونمو جنین در دستگاه تولیدمثلِی فردی که قادر به تولید یاخته های جنسی ماده نباشد (2

مشاهدۀ ساختار جفت در نوعی دستگاه تولیدمثلی که فاقد اندام های تخصص یافته باشد (3

تولید یاخته های جنسی نر در دستگاه تولیدمثلِی فردی که دارای رحم و تخمدان باشد (4

تستر علوم تجربی یازدهم

به فرض مهار شدن اعصاب پاراسمپاتیک در بدن انسان، از میزان ............ کاسته شده و ............ افزایش می  یابد.187

حرکات کرمی رودۀ باریک - قطر سوراخ مردمک در چشم (1

فشار وارده از خون بر دیوارۀ رگ  ها - ترشح صفرا از یاخته  های کبد (2

انقباض بندارۀ ماهیچه  ای انتهای معده - فاصلۀ بین دو موج P در نوار قلب (3

گوارش شیمیایی نشاسته در دهان - دفعات انقباض یاخته  های ماهیچۀ چهارسر ران (4

تستر علوم تجربی یازدهم

۳nسلول جانوری با عدد کروموزومی  ............188 = ۳۰

در هر مجموعۀ کروموزومی خود سه کروموزوم دارد. (1

گامت  هایی با 15 کروموزوم تولید می  کند. (2

از هر نوع کروموزوم مختلف، 10 نسخۀ همتا دارد. (3

توانایی تبادل قطعات بین کروموزوم  ها را دارد. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

چند مورد دربارۀ هر ساختار شفاِف کرۀ چشم در انسان که یاخته های آن ضمن مصرف ATP پرتوهای نور را همگرا می کنند، صحیح189

است؟

الف- اختالل در شکل آن، می تواند منجر به بیماری آستیگماتسیم شود.

ب- متعلق به یکی از الیه های اصلی تشکیل دهندۀ کرۀ چشم است.

ج- هم در سطح پشتی و هم جلویی خود، در تماس با ساختاری شفاف است.

د- اکسیژن مورد نیاز خود را مستقیما از مویرگ های مجاور خود دریافت می کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی یازدهم
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در بدن انسان، هر سلول هاپلوئید موجود در ...............190

تخمدان، تنها در صورت لقاح با اسپرم تقسیم میوز دو را انجام خواهد داد. (1

لولۀ اسپرم ساز، در بخشی از بدن بالغ می شود که محل ذخیرۀ اسپرم ها است. (2

لولۀ فالوپ، پس از ظاهر شدن رشته های پروتئینی در سلول زاینده حاصل شده است. (3

اپی دیدیم، در ساختار خود دارای سه بخش مجزا بوده و می تواند با صرف انرژی حرکت کند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

در تشریح مغز گوسفند، ............ تنها در بخش ............ دیده می  شود.191

نخاع - شکمی (2 لوب بویایی - پشتی (1

پل مغزی - شکمی (4 نیم  کره  های مخ - پشتی (3

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام مورد مشخصۀ دورترین یاخته های بالستوسیست از دیوارۀ رحم را در حین جایگزینی بیان می نماید؟192

با داشتن یاخته های بنیادی، منشاء بافت های مختلف تشکیل دهندۀ جنین است. (1

با تاثیر در ترشحات هورمونی جنین سبب کاهش ترشح LH و FSH از تخمدان مادر می شود. (2

در تشکیل ساختاری دخالت دارد که مانع از مخلوط شدن خون مادر و خون جنین می شود. (3

تا پیش از تشکیل جفت، مواد مغذی موردنیاز خود را تنها از بافت های هضم شده تامین می کند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام عبارت در ارتباط با تشکیل بیش از یک جنین، به درستی بیان شده است؟193

دوقلوهای به هم چسبیده می توانند کروموزوم های جنسی متفاوتی داشته باشند. (1

انجام دو لقاح در یک دورۀ جنسی زن بالغ، قطعا به تشکیل دوقلوی ناهمسان منجر می شود. (2

به منظور تشکیل دوقلوی همسان، الزاما تودۀ درونی بالستوسیست به دو یا چند قسمت تقسیم می شود. (3

دوقلوهای حاصل از انجام چند لقاح در بدن مادر، قطعا از یکدیگر جدا بوده و می توانند جنسیت یکسانی داشته باشند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

در حین انعکاس عقب کشیدن دست در بدن انسان، هر نورونی که ............194

ناقل عصبی آزاد می  کند، موجب تحریک شدن سلول پس  سیناپسی خود می  شود. (1

تحریک می  شود، به برون  رانی پیک  های شیمیایی کوتاه  برد در فضای ستون مهره ها می  پردازد. (2

هم پیش  سیناپسی است و هم پس  سیناپسی، پس از اتصال به ناقل عصبی، پیام عصبی تولید می  کند. (3

کامًال درون مادۀ خاکستری نخاع قرار دارد، هم ناقل عصبی ترشح می  کند و هم تحت تأثیر ناقل قرار می  گیرد. (4

تستر علوم تجربی یازدهم
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هر بخش شفاف چشم انسان که ............ باشد، به طورقطع ............195

دارای سلول - مواد دفعی خود را به مایع شفاف چشم تحویل می  دهد. (1

در جلوی عدسی قرار داشته - به علت انحنای خود نور را همگرا می  کند. (2

مایع - به کمک مویرگ   خونی مواد غذایی عدسی و قرنیه را فراهم می  کند. (3

حالت ژله  ای - در افراد مبتال به نزدیک  بینی حجم بیشتری پیداکرده است. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

در یک فرد مبتال به پرکاری ............، میزان ............ افزایش می  یابد.196

غدۀ تیروئید - فعالیت آنزیم انیدرازکربنیک در خوناب (1

بخش قشری غدۀ فوق  کلیه - فعالیت دستگاه لنفی در اندام  ها (2

بخش قشری غدۀ فوق  کلیه - مقاومت در برابر انواع میکروب  ها (3

غدۀ تیروئید - تنفس یاخته  ای در سلول  های خارجی اپیدرم پوست (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم

به طورمعمول، در روش ............ برای تکثیر غیرجنسی گیاه، ............197

پیوند زدن برخالف خوابانیدن - گیاه جدید از تقسیم سلول  هایی با هستۀ درشت در ساقه ایجاد می  شود. (1

قلمه زدن مانند پیوند زدن - از بخش های تخصص  نیافته و فتوسنتزکننده برای تکثیر رویشی استفاده می  شود. (2

خوابانیدن مانند قلمه زدن - پس از جداکردن بخشی از شاخه   یا ساقۀ گره  دار، آن را درون خاک قرار می  دهند. (3

پیوند زدن برخالف تکثیر غیرجنسی آلبالو - گیاه جدید به کمک ریشۀ خود مواد غذایی را از گیاه دیگری دریافت می  کند. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم

در اسپرماتوسیت  های اولیۀ بیضۀ یک مرد بالغ، ............ در مرحله  ای از تقسیم میوز رخ می  دهد که ............198

مشخص شدن آرایش تترادها - در انتهای آن غشاء شبکۀ آندوپالسمی کامًال از بین می  رود. (1

ناپدید شدن پوشش اطراف هستۀ یاخته - سانتریول  ها به تولید پروتئین  های دوک می  پردازند. (2

دور شدن جفت سانتریول  ها از هم - در آن کروموزوم  های همتا در بخش میانی سلول ردیف می  شوند. (3

مشخص شدن کروموزوم  های هر گامت - در آن کروموزوم  ها به کمک دوک در سیتوپالسم حرکت می  کنند. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی یازدهم
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در بدن انسان، هر نوع بافت استخوانی که ............ قطعًا ............199

دارای مغز استخوان است - در تماس مستقیم با غضروف مفصلی قرار نمی  گیرد. (1

سلول  های منظم دارد - تمام یاخته  های خود را در سامانه  های هاورس قرار می  دهد. (2

حفرات نامنظم زیادی دارد - بیشتر فضای حفرات را به کمک بافت چربی پر می  کند. (3

واجد مجاری متعدد موازی است - تحت شرایطی سرعت تولید گویچه  های قرمز را افزایش می  دهد. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر در رابطه با انسان، صحیح است؟200

"در نوعی بیماری که ............"

مصرف گلوتن باعث تخریب یاخته های پرز روده می شود، فرآیند جذب در روده به طور کامل متوقف می گردد. (1

با درون بینی و بافت برداری تشخیص داده می شود، قطعًا افزایش ترشح هورمون اریتروپویتین دور از انتظار است. (2

با کمبود ترشح کلریدریک اسید و تغ�ر میزان خون بهر همراه است، احتمال دفع پروتئین های هضم نشده افزایش می یابد. (3

به دنبال شیوۀ زندگی کم تحرک و افزایش نمایۀ تودۀ بدنی بروز می کند، حملۀ یاخته های ایمنی به سلول های بدن دور از (4

انتظار است.

تستر علوم تجربی یازدهم

۲nاگر عدد کروموزومی گیاه ذرت  باشد، دانۀ گردۀ نارس و دانۀ گردۀ رسیدۀ آن به ترتیب چند کروموزوم خواهند داشت؟201 = ۳۲

32 - 16 (2 16 - 16 (1

32 - 32 (4 16 - 32 (3

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام مورد در رابطه با چرخۀ تخمدانی و رحمی در یک زن بالغ و سالم درست است؟202

افزایش غلظت هورمون LH به دنبال تنظیم بازخوردی مثبت، منجر به خروج اووسیت اولیه از فولیکول تخمدان می شود. (1

هورمونی که موجب بزرگ و بالغ شدن فولیکول های تخمدان می شود، فعالیت ترشحی یاخته های جسم زرد را نیز بیشتر (2

می کند.

در روزهای میانی دوره انبانکی مانند دوره  جسم زردی، ضحامت دیوارۀ رحم تحت تاثیر استروژن و پروژسترون در حال افزایش (3

است.

حتی در صورت عدم لقاح گروهی از یاخته های خارج شده از تخمدان در حین تخمک گذاری، باز هم ممکن است قاعدگی در (4

فرد رخ ندهد.

تستر علوم تجربی یازدهم
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چند مورد، در ارتباط با دستگاه تولیدمثلی مردی سالم و بالغ، صحیح است؟203

الف) غدد ترشح کنندۀ مایع قلیایى شیرى رنگ به میزراه، زیر کیسۀ ماهیچه اى قرار دارند که ادرار را به صورت موقتی ذخیره

مى کند.

ب) هر غدۀ برون ریز مؤثر در ساخت مایع منی که مواد قلیایی ترشح می کند، ترشحات خود را به ابتدایی ترین بخش میزراه وارد

می کند.

ج) بالفاصله پس از تولید یاخته هاى تاژک دار در لوله های اسپرم ساز هر بیضه، انتقال آن ها به لوله هاى پیچ خورده رخ می دهد.

د) هر لوله ای که درون کیسه های بیضه دیده می شود، در تولید یا تمایز یاخته های تاژک دار هاپلوئیدی نقش مهمی ایفا می کند.

۱ (2 صفر (1

۳ (4 ۲ (3

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟204

"در فرآیند اسپرم زایی در انسان، هر یاختۀ .............."

اسپرماتوسیت ثانویه، قبل از جداسازی کروماتید های خواهری، دنای هسته ای خود را دو برابر مى کند. (1

هاپلوئیدی موجود در لوله های اسپرم ساز، ژن (های) مربوط به آنزیم های سر اسپرم را بیان می کند. (2

حاصل از دومین تقسیم میوز، دارای اتصاالت سیتوپالسمی با یاخته های مجاور خود می  باشد. (3

حاصل از تقسیم یاخته های اسپرماتوگونی، ساختارهای چهار کروماتیدی را پدید می آورد. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟205

"در شرایط طبیعی، هرگاه در ماهیچۀ ............ یک انسان سالم ............ شود ............"

بین  دنده  ای داخلی - خطوط Z به هم نزدیک - جناغ در حال دور شدن از قلب است. (1

دیافراگم - خطوط Z از میوزین  ها دور - برگشت خون سیاهرگی در قفسۀ سینه افزایش می  یابد. (2

گردنی - مساحت بخش  های روشن در سارکومر کمتر - هوای مرده بخشی از هوای جاری را تشکیل می  دهد. (3

بین  دنده  ای خارجی - طول تارچه  های موجود در سلول کوتاه  تر -  در مویرگ  های بافتی به هموگلوبین متصل می  شود. (4CO۲

تستر علوم تجربی دهم

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟206

درصورتی که عاملی مانع از ................. در یاخته های ................ شود، به دنبال عبور یاخته از مرحلۀ تلوفاز رشتمان امکان تولید

یاختۀ چند هسته ای وجود دارد.

تشکیل فرورفتگی در پی انقباض حلقه ای از اکتین و میوزین - دارای گیرندۀ هورمون رشد (1

تنگ شدن کمربند انقباضی متصل به غشاء یاخته - فاقد گیرندۀ ترشح کنندۀ پادتن به خون (2

اتصال صفحۀ یاخته ای به دیوارۀ یاخته ای - دخیل در ترمیم زخم های گیاه واجد ریشۀ افشان (3

تولید ساختارهای فسفولیپیدی توسط دستگاه گلژی - دخیل در رشد قطری گیاهان دولپه ای (4

تستر علوم تجربی یازدهم
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زنی در تاریخ 10 تیرماه به پزشک زنان مراجعه کرده و پس از انجام سونوگرافی متوجه می  شود که باردار است. اگر تاریخ شروع207

آخرین قاعدگی او 16 اردیبهشت بوده باشد، کدام  یک از موارد زیر در مورد این زن نادرست است؟ (همۀ ماه  ها را 30 روزه در نظر

بگیرید)

زمان حدودی زایمان این زن 30 بهمن  ماه تع�ن می  شود. (1

مدت  زمان بارداری زن، حدود 270 روز به طول می  انجامد. (2

جایگزینی بالستوسیست حدود روز 30 اردیبهشت انجام شده است. (3

حداقل حدود 10 روز زودتر هم نتیجۀ بارداری با سونوگرافی مثبت می  شد. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟208

"هر جانوری که ............ به طور حتم دارای ............ است."

در هر بار گردش، خون را دو بار از قلب عبور می  دهد - پیچیده  ترین شکل کلیه (1

قند الکتوز تولید می  کند - سلول  هایی فاقد هسته و بیشتر اندامک  ها در خون خود (2

در سطح بدن خود مادۀ مخاطی دارد - شبکه  های مویرگی وسیع در زیر پوست خود (3

از مغز خود به کمک سخت  ترین بافت پیوندی محافظت می  کند - خون تیره در قلب خود (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

ترشحات سلول ............ در فرآیند ............ نقش مؤثری دارد و این سلول ............209

پالکت - انعقاد خون - تبدیل پروترومبین به ترومبین را ممکن می  سازد. (1

بازوفیل - بروز حساسیت - می  تواند جلوی تشکیل رشته  های فیبرین را بگیرد. (2

ائوزینوفیل - مبارزه با انگل  ها - می  تواند به عنوان نیروی واکنش سریع عمل می  کند. (3

کلیوی - تولید گویچه  های قرمز - تنها مصرف یکی از ویتامین  های گروه B را افزایش می  دهد. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

باتوجه به ساختار سیناپس  ها در بدن انسان، ممکن نیست ............210

یک سلول پیش  سیناپسی پیام خود را همزمان به چندین سلول منتقل نماید. (1

یک سلول پس  سیناپسی همزمان از چندین سلول پیام عصبی را دریافت نماید. (2

برای تولید و ترشح ناقل عصبی، سلول پیش  سیناپسی انرژی زیستی مصرف نماید. (3

ناقل  های عصبی پس از ورود به سلول پس  سیناپسی پتانسیل آن را تغ�ر دهند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

www.konkur.in

forum.konkur.in



54/59لرنیتو 1400

یاخته های ............ در پاسخ به فعالیت ............ به  صورت ریزکیسه های دفعی درمی آیند.211

انگلی - ائوزینوفیل (2 سرطانی - یاختۀ کشندۀ طبیعی (1

مبتال به کزاز - لنفوسیت های T کشنده (4 آلوده به ویروس - پادتن ساز (3

تستر علوم تجربی یازدهم

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟212

"هر بخشی از مجاری تنفسی ............ که ............ باشد، می  تواند ............"

الف) هادی - توانایی تغ�ر حجم داشته - به کمک زنش مژک  ها در خط اول ایمنی دخالت کند.

ب) مبادله  ای - دارای حبابک  های جداگانه - به کمک قطعات غضروفی مجرای خود را باز نگه دارد.

ج) هادی - مسئول تنظیم دمای هوا به کمک شبکۀ مویرگی - بیش از یک نوع سلول پوششی داشته باشد.

د) مبادله  ای - در انتقال پیام عصبی به بصل  النخاع مؤثر - نسبت به نایژه  ها در سطوح باالتر یا پا�ن  تر قرار داشته باشد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دهم

رگی که در ساختار بندناف جنین هفت ماهه و سالم انسان ............213

تعداد بیشتری دارد، می تواند خون سرشار از مواد غذایی و پروتئین های دفاعی را به سمت بدن جنین ببرد. (1

خون پراکسیژن  را در خود حمل می کند، به دور رگی که خونی با مقدار اکسیژن اندک را حمل می کند، می پیچد. (2

نسبت به سایرین قطورتر است، با وجود مقادیر زیادی از رشته های کشسان، مقاومت بیشتری در برابر جریان خون دارد. (3

خون را به رحم مادر نزدیک می نماید، درنهایت منجر به تشکیل رگ هایی می شود که تغ�ر رنگی مشابه رگ های حبابک ها (4

دارند.

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام   مورد دربارۀ یاختۀ گیاهی که نوعی ترکیب لیپیدی در دیوارۀ آن رسوب کرده است، نادرست است؟214

نمی  تواند دارای گیرنده برای هورمون سیتوکینین باشد. (1

می  تواند فاقد غشائی با تراوایی نسبی در ساختار خود باشد. (2

نمی  تواند در خروج آب از روزنه  های آبی نقش داشته باشد. (3

می  تواند در تنظیم هورمون آبسیزیک    اسید مؤثر باشد. (4

تستر علوم تجربی دهم
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بخشی از شبکیۀ چشم انسان که سیاهرگ چشم از آن خارج می  شود ............215

در امتداد محور نوری قرار داشته و در دقت و تیزبینی مؤثر است. (1

دارای تعداد زیادی گیرنده  های نوری استوانه  ای است. (2

نازک  ترین بخش شبکیه محسوب می  شود. (3

توانایی تشکیل دادن تصویر را ندارد. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام گزینه، به ترتیب دربارۀ "مغزمیانی" و "رابط سه  گوش"، درست است؟216

برجستگی های چهارگانه جزئی از آن هستند - باالتر از تاالموس قرار گرفته است. (1

اطالعات بینایی و شنوایی را پردازش می  کند - دارای رشته های عصبی میلین دار است. (2

از پل مغزی باالتر قرار گرفته است - به تنهایی ارتباط بین نیمکره های مخ را برقرار می کند. (3

در تنظیم مدت  زمان دم دخالت ندارد - در ساختار این بخش جسم یاخته ای مشاهده می شود. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

به هنگام رشد جنین انسان، به طور معمول ............... از............... صورت می گیرد.217

آغاز ضربان قلب - ظاهر شدن جوانه های دست و پا، زودتر (1

تشکیل ساختار ابتدایی روده - مشخص شدن اندام های جنسی، دیرتر (2

آغاز تشکیل اندام های اصلی بدن - تشکیل نخستین رگ های خونی، زودتر (3

داشتن ویژگی های بدنی قابل تشخیص - مشخص شدن شکل همۀ اندام ها، دیرتر (4

تستر علوم تجربی یازدهم

هر اسپرم طبیعی موجود در ............ یک مرد بالغ ............218

لولۀ اسپرم  ساز - مقدار زیادی از سیتوپالسم خود را از دست داده و کشیده می  شود. (1

مجرای اپی  دیدیم - پس از حداقل 18 ساعت تاژک  دار شده و قدرت تحرک پیدا می  کند. (2

مجرای اسپرم  بر - با دریافت فروکتوز از مایع اطراف خود، انرژی موردنیاز خود را تأمین می  کند. (3

مجرای میزراه - توانایی تولید رشته  های دوک را نداشته و هستۀ کوچک  تری از اسپرماتوگونی دارد. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی یازدهم

www.konkur.in

forum.konkur.in



56/59لرنیتو 1400

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟219

"به طور معمول افزایش ................ در بدن انسان نمیتواند از اثرات هورمون ................ باشد. "

الف) حجم خون در سرخرگ ها - مغزی

ب) مصرف اکسیژن در یاخته ها - تیروئیدی

ج) احتمال بروز خیز - فوق کلیوی

د) مصرف آب در کبد - پانکراسی

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی یازدهم

به طور معمول، در رابطه با زنان بالغ می توان بیان کرد که در نیمۀ اول دورۀ جنسی .......... نیمۀ دوم آن، ..............220

همانند - مجموعا سه نوع هورمون جنسی در دستگاه درون ریز تولید شده و وارد خوناب می گردد. (1

برخالف - مام یاختۀ موجود در انبانکی که بیشترین رشد را پیدا کرده است، تقسیم میوز1 را آغاز می کند. (2

همانند - به دنبال تغ�ر غلظت هورمون های جنسی، ضخامت دیوارۀ داخلی رحم ابتدا کاهش و سپس افزایش پیدا می کند. (3

برخالف - نوعی پیک شیمیایِی مترشحه از هیپوتاالموس با تحریک کوچک ترین بخش غدۀ هیپوفیز، ترشح هورمون LH را (4

افزایش می دهد.

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام عبارت در رابطه با جنین انسان، به درستی بیان شده است؟221

هرجنینی که دارای ویژگی های بدنی قابل تشخیص است، می تواند در خارج از بدن مادر زندگی کند. (1

هر عاملی که در رشدونمو جنین تاثیر سوء می گذارد، از طریق خون مادر به بدن جنین منتقل شده است. (2

همۀ دو قلوهایی که از یاخته های تخم متفاوت تشکیل شده اند، از لحاظ نوع اندام های جنسی با یکدیگر تفاوت دارند. (3

همۀ اندام های جنین که در انتهای ماه اول بارداری شروع به تشکیل شدن می کنند، از الیه های زایندۀ جنینی منشا می گیرند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام گزینه، به ترتیب دربارۀ گیرنده های "استوانه  ای شبکیه" و "گیرنده های چشایی" انسان، درست است؟222

در لکۀ زرد به تعداد فراوان حضور دارند - در جوانه  های چشایی زبان تعداد کمتری از یاخته  های نگهبان دارند. (1

برای تولید کردن رنگیزه  ها به ویتامین A نیاز دارند - با آکسون نورون  های حسی زبان ارتباط برقرار می  کنند. (2

عملکرد این گیرنده ها در افراد مبتال به سلیاک مختل می شود - برخالف گیرنده های بویایی، یاختۀ غیرعصبی هستند. (3

در نیمکرۀ جلویی شبکیه مستقر هستند - تنها زمانی تحریک می  شوند که مولکول  های غذا در بزاق حل  شده باشند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم
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به طورمعمول ............ بیش  ازحد هورمون ............ موجب ............ می  شود.223

افزایش - تیروئیدی - کاهش ذخایر گلیکوژن در کبد (1

کاهش - انسولین - افزایش تراوش بی  کربنات در کلیه (2

کاهش - تیروئیدی - افزایش تولید  در بافت  ها (3

افزایش - انسولین - کاهش ورود گلوکز به درون یاخته ها (4

CO۲

تستر علوم تجربی یازدهم

در بدن یک فرد سالم، ............ است.224

غدۀ تولید  کنندۀ کورتیزول نسبت به غدۀ تولید  کنندۀ گلوکاگون، پا�ن  تر (1

غدد جنسی بیضه   برخالف تخمدان  ، خارج از حفرۀ شکمی قرار گرفته   (2

ماهیچۀ   دوسر، فقط در نگاه از روبه  رو به بدن، به خوبی قابل مشاهده (3

استخوان زند زبرین در امتداد انگشت شست قرار گرفته (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟225

"در یک انسان سالم و طبیعی، در حالت ایستاده و در نگاه از روبه رو ............ قرار دارد"

غدد فوق کلیوی نسبت به جزایر النگرهانس، باالتر (1

بخش برون ریز پانکراس نسبت به سرخرگ آئورت، عقب تر (2

یاخته های درون ریز تیروئید نسبت به اپی گلوت، پا�ن تر (3

سلول های درون ریز معده از سلول های درون ریز لوزالمعده، جلوتر (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام گزینه دربارۀ تبادل مواد در جفت انسان درست است؟226

در هفتۀ هشتم، سرخرگ  ها خون جنین را به جفت و سیاهرگ  ها خون جفت را به جنین می  رسانند. (1

مواد مغذی، اکسیژن و برخی یاخته  های پادتن  ساز از طریق جفت از بدن مادر به جنین منتقل می  شوند. (2

خون درون پرزهای پردۀ کوریونی مربوط به جنین و خون اطراف آن  ها مربوط به مادر است. (3

وجود پردۀ کوریونی در اطراف جنین، مانع از انتقال ویروس HIV از خون مادر به خون جنین می  شود. (4

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی یازدهم
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کدام مورد در رابطه با گیرنده  های حسی جانوران درست است؟227

به هر پردۀ صماخ در پاهای جلویی جیرجیرک، یک گیرندۀ مکانیکی متصل است. (1

هر سلول پشتیبان در خط جانبی ماهی به  طور مستقیم با سلول گیرنده در تماس است. (2

مار زنگی تنها به کمک گیرنده  های موجود در سوراخ  های زیر بینی به شکار کردن می  پردازد. (3

کانال موجود در زیر پوست ماهی  ها، به سطح پشتی بدن نسبت به سطح شکمی نزدیک  تر است. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

هر بافتی که در بدن یک انسان سالم و بالغ ............ قطعًا ............228

دارای سلول  های دوکی  شکل است - دارای رشته  های پروتئینی مختلفی در ساختار خود است. (1

سلول  هایی دارد که با غشاء پایه در تماس هستند - بین یاخته  های خود فضای بسیار اندکی دارد. (2

سلول  های استوانه  ای  شکل دارد - زنده است و به پوشاندن بخشی از حفرات یا مجاری بدن می  پردازد. (3

هستۀ خود را در مجاورت غشا سازماندهی می  کند - به کمک سلول  های خود مادۀ زمینه  ای را می  سازد. (4

تستر علوم تجربی دهم

روند تغ�رات در کدام گزینه با یکدیگر همسو است؟229

فاصلۀ سر میوزین و خط Z در انقباض - غلظت کلسیم میان  یاخته در انقباض (1

تعداد پل  های اتصالی بین اکتین و میوزین در استراحت - مصرف انرژی یاخته در انقباض (2

تحدب عدسی چشم حین نگاه کردن به اجسام نزدیک - فاصلۀ اکتین  های مقابل هم پس از اتمام انقباض (3

فاصلۀ ساعد تا بازو حین انقباض ماهیچۀ دو سر - اصطکاک بین استخوان  ها با کاهش مایع مفصلی (4

تستر علوم تجربی یازدهم

نورونی که باعث ترشح بزاق می شود ............ نورونی که در دستگاه عصبی محیطی حضور ندارد ............230

برخالف - دارای آکسون   بلندتری از دندریت  های خود است. (1

همانند - سدیم را به  طور پیوسته از سیتوپالسم خود خارج می  کند. (2

برخالف - می  تواند نقش سلول پیش  سیناپسی یا پس  سیناپسی داشته باشد. (3

همانند - پیام  های عصبی را تنها از طریق دندریت های خود دریافت می    نماید. (4

تستر علوم تجربی یازدهم
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کدام گزینه در ارتباط با نوعی جانور صحیح است که هم ایمنی اختصاصی دارد و هم تولیدمثل جنسی را بدون نیاز به جفت انجام231

می  دهد؟

یاخته های جنسی در این جانوران می تواند حاصل مستقیم میتوز باشد. (1

همانند سازی دنای خطی می تواند در یاخته های حاصل از میوز هم رخ دهد. (2

هر واحد مستقل بینایی دارای یک قرنیه و عدسی است. (3

در دوران جنینی پردۀ میانی انگشتان از بین می رود. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟232

"به طور معمول، افزایش میزان ............ موجب افزایش ............ و کاهش ............. می گردد."

چربی پوست - احتمال تشکیل شوره - رشد میکروب های بیماری زا (1

ترشح عرق - تخریب دیوارۀ سلولی باکتری ها - تعداد میکروب های همزیست (2

ترشح هیستامین - نفوذپذیری دیوارۀ رگ ها - حجم مایع بین یاخته ای در بافت (3

هپارین در بدن - فعالیت قطعات یاخته ای خون - احتمال تشکیل رشته های فیبرین (4
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درسپایهمدرسه

دبیر

گزینه 4 1

متخصصان زنان و زایمان برای پیش بینی زمان تولد نوزاد 284 روز را به زمان آخرین قاعدگی مادر اضافه می کنند. به یاد دارید که

عامل سطح فعال (سورفاکتانت) در اواخر دوران جنینی ساخته می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: در نوزادان ارتباط بین مغز و نخاع به طور کامل شکل نگرفته است و تخلیۀ مثانه به صورت غیرارادی صورت می گیرد.

گزینۀ2: کلیه ها اندام های لوبیایی شکل هستند که وظایف متعددی از جمله تنظیم تعادل اسید و باز دارند. اندازۀ کلیه در افراد بالغ

(نه نوزادان) به اندزۀ مشتۀ بستۀ فرد می باشد.

گزینۀ3: تیموس نوعی غده درون ریز است که اندام لنفی نیز محسوب می گردد. می دانید که تیموس در دوران نوزادی و کودکی

فعالیت زیادی دارد.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 1 2

طبق متن کتاب درسی، نوشیدنی های الکلی و نوشیدنی های کافئین دار نظیر قهوه، اعتیادآور هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ2: سکتۀ قلبی از پیامدهای بلندمدت مصرف الکل است. در این حالت به بخشی از ماهیچۀ قلب اکسیژن نمی رسد و

یاخته های آن می میرند. می دانید که یاخته های ماهیچه ای قلب دارای ظاهر مخطط هستند.

گزینۀ3: آلکالوئیدهای گیاۀ نظیر نیکوتین می توانند اعتیادآور باشند. اعتیاد نه فقط سالمت جسمی و روانی فرد مصرف کننده بلکه

سالمت خانوادۀ او و نیز افراد دیگر اجتماع را به خطر می اندازد.

گزینۀ4: مواد اعتیادآور بر سامانۀ کناره ای اثر می گذارند و موجب آزاد شدن ناقل های عصبی از جمله دوپامین می شوند. می دانید که

ناقل عصبی در جسم یاخته ای نورون ها تولید می گردد.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 3

پرفورین ها فقط در غشاء یاخته های آلوده به ویروس و یاخته های سرطانی منفذ ایجاد می کنند، اما اینترفرون نوع یک، عالوه بر

سلول آلوده به ویروس، بر سلول های سالم مجاور نیز تاثیرگذار است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه (۱): گروهی از پروتئین های مکمل ممکن است توسط پروتئین های مکمل دیگر يا پادتن ها فعال شوند.

گزینه (۲): توجه داشته باشيد ليزوزيم آنزيمى است كه در نخستين خط دفاعى بدن فعاليت دارد و جزئى از پروتئین های خط دوم

دفاعى نيست.

گزینه (۳): باتوجه به شکل کتاب درسی، پروتئین های مکمل می توانند در پاسخ التهابی نقش ایفا کنند.

تستر علوم تجربی یازدهم
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گزینه 4 4

ماهیچه  های شکمی به هنگام بازدم شدید منقبض می  شوند و در این حالت با فعالیت پارویی میوزین  ها، فاصلۀ بین خطوط Z در

آن  ها کاهش می  یابد. همان  طور که می  دانید در بازدم شدید هوای ذخیرۀ بازدمی از شش خارج می شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) افزایش فاصلۀ خطوط Z در دیافراگم (استراحت دیافراگم) به هنگام بازدم رخ می  دهد. درحالی  که حین دم فشار از روی

سیاهرگ  های سینه برداشته  شده و خون در آن  ها به راحتی به سمت باال حرکت می  کند.

2) افزایش فاصلۀ بین خطوط Z در ماهیچۀ بین  دنده  ای خارجی (استراحت آن) در بازدم رخ می  دهد. حین بازدم، استخوان جناغ

به قلب نزدیک می  شود.

3) انقباض ماهیچۀ گردنی در دم شدید اتفاق می  افتد و در این حالت بیشتر هوای ورودی به بدن به کیسه  های هوایی می  رسد و

بخشی (هوای مرده) در مجاری هوایی باقی می  ماند.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 5

مهره  داران استخوانی از مغز خود به کمک استخوان (سخت  ترین بافت پیوندی) محافظت می  کنند. همان  طور که می      دانید در قلب

همۀ مهره  داران خون تیره وجود دارد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) مهره  دارانی که گردش مضاعف دارند (پرندگان، پستانداران، خزندگان و دوزیستان بالغ)، در هر بار گردش مواد، خون را دو بار از

قلب عبور می  دهند. از بین جانوران گفته  شده، دوزیستان دارای پیچیده  ترین شکل کلیه نیستند.

2) پستانداران برای تولید شیر باید قند الکتوز (قند شیر) تولید کنند. همان  طور که می  دانید در انسان و بسیاری از پستانداران گلبول

قرمز هسته و بیشتر اندامک  های خود را از دست می  دهد.

3) جانورانی مانند کرم خاکی، قورباغه و ماهیان آب شیرین دارای مادۀ مخاطی در سطح بدن هستند. از بین جانوران گفته  شده

تنها دو مورد اول تنفس پوستی داشته و در زیر پوست خود دارای شبکۀ مویرگی وسیع هستند.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 1 6

فقط مورد (د) صحیح است. منظور صورت سؤال تولید هورمون توسط یاختۀ عصبی است که در ساختار خود دارای جسم یاخته  ای

است. هورمون پاراتیروئیدی در تبدیل ویتامین D به شکلی دیگر نقش دارد. این هورمون توسط یاخته  های درون  ریز موجود در غدد

پاراتیروئید تولید و ترشح می  شود که ساختار عصبی ندارند.

بررسی سایر موارد:

موارد (الف) و (ب): هورمون  های اپی  نفرین و نوراپی  نفرین در افزایش غلظت گلوکز خوناب مؤثر هستند. این هورمون  ها همچنین

باعث افزایش فشار خون و درنتیجه افزایش فشار تراوشی در گلومرول  های کلیوی و افزایش میزان تراوش می  شوند. این

هورمون  ها از بخش مرکزی غدۀ فوق  کلیه به داخل خون ترشح می  شوند. بخش مرکزی غدۀ فوق  کلیه ساختار عصبی دارد.

مورد (ج): هورمون ضدادراری در تع�ن فشار اسمزی خون و ادرار نقش دارد. این هورمون از بخش پسین هیپوفیز به داخل خون

ترشح می  شود و سنتز آن در جسم یاخته  ای یاخته  های عصبی هیپوتاالموس صورت گرفته است.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم
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گزینه 3 7

باتوجه به شکل زیر، تقسیم سیتوپالسم سلول  های گیاهی تقریبًا همزمان با مرحلۀ آنافاز تقسیم سلولی انجام می شود. همان طور که

می دانید تشکیل مجدد پوشش هسته در مرحلۀ تلوفاز تقسیم رخ می دهد که پس از آنافاز قرار دارد.

گزینه های (1) و (2) و (4) هم به ترتیب به مراحل متافاز، آنافاز و آنافاز اشاره می کنند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 8

همۀ موارد نادرست هستند.

بررسی موارد:

الف: اووسیت ثانویه در صورت برخورد با اسپرم فرآیند لقاح را آغاز می کند. توجه کنید که اووسیت ثانویه در نیمه اول دورۀ جنسی

تشکیل می شود. دورۀ باروری با دورۀ جنسی تفاوت دارد. منظور از دورۀ باروی فاصلۀ میان بلوغ و یائسگی است که چیزی حدود

30 تا 35 سال طول می کشد. اما دورۀ جنسی همان دوره های 28 روزه است که تحت تاثیر نوسانات هورمونی ایجاد می شود

(چرخۀ رحمی و تخمدانی)

ب: اووسیت اولیه در دوران جنینی تشکیل می شود. این یاخته می تواند تقسیم میوز 1 را تکمیل کند اما توجه کنید که در طول عمر

یک فرد، فقط تعداد محدودی از اووسیت های اولیه به تکمیل میوز1 می پردازند و همه آن ها شانس تکمیل میوز را ندارند.

ج: در لولۀ رحم اووسیت ثانویه یافت می شود. این یاخته فقط درصورت انجام لقاح تقسیم میوز را تکمیل می کند.

د: در اووسیت های اولیه و ثانویه امکان مشاهدۀ دوجفت میانک وجود دارد. جداسازی کروموزوم های مضاعف شده از یکدیگر، در

میوز 1 انجام می شود و بنابراین در اووسیت ثانویه قابل انجام نیست.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 9

ماهیچۀ مژکی برای دیدن اجسام نزدیک منقبض شده و برای دیدن اجسام دور به استراحت می  رود. از طرف دیگر در نور زیاد

ماهیچه  های حلقوی و در نور کم ماهیچه  های شعاعی عنبیه منقبض می  شوند تا میزان نور ورودی به چشم را تنظیم کنند.

تستر علوم تجربی یازدهم
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گزینه 2 10

موارد "ب" و "د" درست هستند.

الف) طناب عصبی پشتی در مهره داران دیده می شود. دقت کنید گروهی از مهره داران مانند برخی ماهی ها، اسکلت غضروفی

دارند و مغز استخوان ندارند.

ب) لقاح داخلی در جانوران خشکی زی و گروهی از جانوران آبزی مانند برخی ماهی ها و وال و ... دیده می شود. همۀ جانوران

مهره دار و بی مهره  دارای ایمنی غیراختصاصی و سلول های فاگوسیت هستند.

ج) کرم خاکی دارای گردش خون بسته بوده و بی مهره است و درنتیجه قابلیت تولید پادتن ندارد.

د) پیچیده ترین شکل کلیه در مهره دارانی مانند پرندگان، پستانداران و خزندگان مشاهده می شود. این جانوران قابلیت تولید پادتن

را دارند.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 3 11

میتوز بدون کاهش عدد کروموزومی و میوز با کاهش عدد کروموزومی یاختۀ اولیه همراه است.

اگرچه کروموز وم ها در مرحلۀ متافاز بیشترین فشردگی را پیدا می کنند اما توجه داشته باشید که این حداکثر فشردگی می تواند در

مرحلۀ آنافاز نیز دیده شود. در مرحلۀ آنافاز، رشته های دوک متصل به سانترومر کروموزوم ها کوتاه می شوند.

بررسى سایر گزینه ها:

گزینه (۱): در آنافاز۲، به دلیل جداشدن کروماتیدهای خواهری از یکدیگر، تعداد کروموزوم ها موقتًا افزایش مى یابد. در ابتدای

مرحلۀ آنافاز2، هر کروموزوم به دو رشتۀ دوک اتصال دارد.

گزینه (۲): در مرحلۀ آنافاز2، با تجزیۀ پروتئین اتصالی در ناحیۀ سانترومر، کروماتیدها از هم جدا می شوند. فاصله گرفتن

کروماتیدها با کوتاه شدن رشته های دوک متصل به کروموزوم انجام می شود. اما دقت کنید که برخی یاخته ها سانتریول ندارند.

گزینه (٤): تترادها در مرحلۀ پروفاز میوز ۱ تشکیل و در مرحلۀ آنافاز میوز ۱ با حرکت کروموزوم ها به سمت قطبین یاخته از بین

می روند. در مرحلۀ آنافاز میوز ۱ کروموزوم ها دو کروماتیدی هستند.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 2 12

جانور موردنظر ملخ است. ملخ دارای طناب عصبی شکمی است و پیام عصبی را از بخش  های مختلف بدن خود به کمک این طناب

به مغز می  رساند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) پیش  معدۀ ملخ آنزیم گوارشی ترشح نمی  کند و آنزیم  های خود را از معده و کیسه  های معده دریافت می  کند.

3) هر واحد بینایی نمی  تواند به  تنهایی تصویر موزا�کی ایجاد نماید بلکه اطالعات همۀ واحدهای بینایی به مغز رفته و پس از

یکپارچه شدن موجب ایجاد تصویر موزا�کی می  شود.

4) هر بند از بدن ملخ یک گرۀ عصبی دارد و استفاده از لفظ گره  ها صحیح نیست.

تستر علوم تجربی یازدهم
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گزینه 3 13

هورمون های گاسترین، سکرتین، انسولین، گلوکاگون، کورتیزول، آلدوسترون، هورمون های جنسی، اپی نفرین، نوراپی نفرین و

اریتروپویتین از اندام  های موجود در حفرۀ شکمی ترشح می شوند. همۀ این هورمون ها پس از تولید باید از یاخته سازندۀ خود

خارج شوند و سپس به کمک جریان خون به اندام هدف برسند. وقتی هورمون به یاخته هدف می رسد ممکن است از غشاء آن

عبور بکند یا نکند اما این هورمون حتمًا از غشاء یاخته سازندۀ خود عبور کرده است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) منظور از شبکه ای از رشته های پروتئینی، غشاء پایه است که در بخش زیرین یاخته های پوششی قرار دارد. هورمون های بخش

مرکزی فوق کلیه توسط یاخته های عصبی تولید شده اند نه یاخته های پوششی.

2) هورمون هایی مانند گاسترین و سکرتین از یاخته های درون ریز ترشح شده اند نه غده های درون ریز.

4) مویرگ دارای منافذ متعدد و الیۀ پروتئینی همان مویرگ منفذدار است.کلیه دارای مویرگ های منفذدار است اما کبد دارای

مویرگ ناپیوسته است. بنابراین اریتروپویتین که از کبد ترشح می شود وارد مویرگ ناپیوسته می گردد.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 1 14

لنفوسیت T برای تمایز پیدا کردن و فعال شدن به حضور هورمون تیموسین نیاز دارد و برای این هورمون گیرنده دارد. این سلول با

حمله به سلول  های اندام پیوند شده می  تواند منجر به شکست در عمل پیوند شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "2": سلول  های خاطره موجب ایجاد ایمنی فعال می  شوند. این سلول  ها در نخستین مرتبۀ ورود عوامل بیگانه به بدن تقسیم

نمی  شوند.

گزینۀ "3": نوتروفیل همان نیروی واکنش سریع است. مونوسیت  ها پس از خروج از خون می  توانند به ماکروفاژ یا سلول دندریتی

تبدیل شوند.

گزینۀ "4": لنفوسیت T کمکی میزبان ویروس HIV است. لنفوسیت T کشنده با ترشح پرفورین و نوعی آنزیم موجب مرگ

برنامه  ریزی   شده در یاخته  های سرطانی می  شود.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 15

پیک های شیمیایی دوربرد همگی وارد خون می شوند و به کمک خوناب حمل می گردند. همان طور که می دانید، پس از سانتریفیوژ

خون، خوناب که نسبت به یاخته های خونی کم چگال تر است، در بخش باالیی لولۀ آزمایش قرار می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

1 و 3) همۀ پیک های کوتاه یرد ناقل عصبی نیستند. مثًال اینترفرون نوع یک نوعی پیک شیمیایی کوتاه برد است که از یاخته های

آلوده به ویروس ( که می توانند مربوط به هر بافتی باشند ) ترشح می شود.

2) برخی از پیک های دوربرد برای اثرگذاری بر سلول هدف باید وارد آن شوند. در واقع گیرندۀ این پیک ها درون سلول هدف قرار

دارد. نوعی از این نوع پیک های شیمیایی را در شکل کتاب درسی می بینید.

تستر علوم تجربی یازدهم
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گزینه 1 16

تارهای کند دارای مقادیر بیشتری میوگلوبین نسبت به تارهای تند هستند و درنتیجه ذخیره اکسیژن هم در آن ها بیشتر است. این

تارهای ماهیچه ای تنفس بی هوازی کمتر ی دارند و درنتیجه احتمال تولید الکتیک اسید و تحریک گیرنده های درد در آن ها کمتر 

است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 2: یاخته های کند ذخایر گلیکوژن بیشتری نسبت به تارهای تند دارند و آن را دیرتر از دست میدهند. در افراد کم تحرک

تعداد تار های تند افزایش می یابد (نه کند)

نکته: به علت بازدهی بیشتر تجزیه گلوکز در تارهای کند ( به علت تنفس هوازی) مصرف گلوکز در این یاخته ها نسبت به تارهای

تند متناظر، با سرعت کمتر ی صورت می گیرد.

گزینه 3: هر دو نوع تار ماهیچه ای از مسیر بی هوازی انرژی بدست میآورند. تارهای کند سرعت انقباضی پا�نی دارند.

گزینه 4: در بسیاری از ماهیچه های بدن، هر دو نوع تار کند و تند یافت می شوند در حالی که تارهای تند برای حرکات استقامتی

ویژه نشده اند.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 2 17

در فرآیند لقاح، ابتدا تقسیم هسته و سیتوپالسم در اووسیت ثانویه انجام شده و تخمک تشکیل می گردد سپس با ادغام هستۀ

تخمک و اسپرم، یاختۀ تخم با 23 جفت کروموزوم شکل می گیرد. می دانید که تقسیم سیتوپالسم یاخته های جانوری با انقباض

حلقه ای از اکتین و میوزین همراه است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: الیۀ خارجی اطراف اووسیت از باقی ماندۀ یاخته های انبانکی تشکیل شده است. در حین عبور زامه از الیۀ خارجی، تارک تن

پاره می شود تا آنزیم های آن الیۀ داخلی را هضم کند. توجه کنید که این وقایع پیش از آغاز فرآیند لقاح رخ می دهند.

گزینه 3: لقاح زمانی آغاز می شود که غشاء اسپرم و اووسیت ثانویه با یکدیگر تماس پیدا کنند. پیش از لقاح، اسپرم به کمک

آنزیم های تارک تن به هضم الیۀ ژله ای و شفاف اطراف اووسیت می پردازد. بنابراین این گزینه مربوط به قبل از لقاح است.

گزینه 4: بر اساس شکل کتاب درسی، ریزکیسه های حاوی مواد سازندۀ جدار لقاحی، قبل از آغاز لقاح در اووسیت ثانویه تولید شده و

در نزدیکی غشاء این یاخته قرار گرفته اند.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 3 18

اتصال هورمون ها به گیرنده های خود، بر اساس میل شیمیایی یا affinity انجام می شود و همواره بدون صرف انرژی است. شکل

هورمون ها با گیرنده های خود به  صورت مکمل است و این موضوع باعث می شود گیرندۀ هورمون ها به  صورت اختصاصی به خود

هورمون ها متصل شوند نه مولکول دیگری.

بررسی سایرگزینه ها:

1) خیلی از مولکول های شیمیایی و پروتئين هایی که به خون ترشح می شوند هورمون نیستند؛ مانند فیبرینوژن یا آلبومین.

2) عده ای از هورمون ها توسط یاخته های عصبی تولید و ترشح می شوند مانند آزاد کننده ها و مهار کننده ها.

4) برای مثال یاخته های دیوارۀ مویرگ ها محلی است که پیک های شیمیایی یا هورمون ها می توانند وارد آن ها شوند ولی ممکن

است تغ�ر هدفمندی روی آن ها ایجاد نکنند. شرط الزم برای ایجاد تغ�ر هدفمند داشتن گیرندۀ هورمون است.

تستر علوم تجربی یازدهم
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گزینه 2 19

فعالیت یاخته های T کشنده موجب بروز مرگ برنامه ریزی شده و الکل موجب نکروز یاخته های کبدی می شود. در هر دو نوع مرگ

یاخته ای گروهی از آنزیم ها دخالت دارند ( تا�د الف )، اندامک ها و اجزای داخل سلول از بین می رود ( تا�د ج ) و ممکن است

سلول در اثر آسیب دیدگی از بین برود ( تا�د د ). اما توجه داشته باشید که مرگ برنامه ریزی شده تنها در بعضی یاخته ها و در

شرایط خاصی رخ می دهد اما نکروز تقریبًا در همۀ یاخته ها و به شکل تصادفی می تواند اتفاق بیفتد.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 20

اگر به شکل کتاب درسی نگاه کنید، می  بینید که قارچ انگل اندام مکندۀ خود را از طریق روزنۀ هوایی وارد میانبرگ کرده و از مواد

آلی تولیدی گیاه استفاده می  کند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) ریشۀ گیاهان یا نورگرایی منفی دارند (مخالف نور رشد می  کنند) یا بی  تفاوت هستند.

2) تغ�ر فشار تورژسانسی در یاخته  های قاعدۀ برگ گیاه حساس، موجب تا خوردن آن  ها می  شود.

3) سلول  های روپوستی دیوارۀ چوبی ندارند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 21

استروژن دو نقش متضاد را ایفا می کند. در اوایل دورۀ فولیکولی چرخه، افزایش اندک آن از آزاد شدن FSH و LH ممانعت می کند

(بازخورد منفی) اما حدود روز چهاردهم دوره، افزایش یک بارۀ آن، محرکی برای آزاد شدن مقدار زیادی FSH و LH از هیپوفیز

پیشین می شود (بازخورد مثبت)

بررسی گزینه ها:

1) پس از تخمک گذاری، با افزایش ترشح استروژن و پروژسترون، میزان هورمون آزادکننده هیپوتاالموسی کاهش یافته و درنتیجه

ترشح LH و FSH کمتر می شود تا دورۀ جدیدی آغاز نشود.

2) جسم زرد در حدود روز 18 چرخه  ایجاد می شود درحالی که ضخامت آندومتر در حدود روز 26 به حداکثر خود می رسد.

3) در حدود روز 5 دورۀ جنسی، قاعدگی و خونریزی به اتمام می رسد. تکمیل تقسیم میوز توسط اووسیت اولیه در نزدیکی های

میانۀ چرخه و در حدود تخمک گذاری است.

4) غلظت هورمون پروژسترون در حدود روز 21 به حداکثر خود می رسد. اگر به نمودار شکل کتاب درسی خوب نگاه کنید می بینید

که بالفاصله قبل از آن غلظت هورمون استروژن در خون از پروژسترون کمتر است.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 3 22

از تغ�ر قسمت هایی از مادگی گیاهان میوه ساخته می شود. باتوجه به اینکه میوه حقیقی یا کاذب است، دیوارۀ تخمدان می تواند

قسمت متفاوتی از میوه را تشکیل دهد. باتوجه به شکل کتاب درسی از تغ�ر دیوارۀ تخمدان در هلو قسمت ذخیره ای و شیرین این

میوه ساخته می شود. باید توجه کنیم که هلو میوه ای حقیقی  و حاصل رشد تخمدان است ولی سیب میوه ای حاصل تغ�ر نهنج

است و دیوارۀ تخمدان قسمت های داخلی تر را شکل می دهد.

تستر علوم تجربی یازدهم
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گزینه 2 23

بررسی گزینه ها:

1) در روند ایجاد تخم زا، بیشتر یاخته های حاصل از میوز از بین می روند.

2) در گیاهان دانۀ گردۀ رسیده و کیسۀ رویانی حاصل مستقیم میتوز هستند و این ساختار ها، سازندۀ یاخته هایی با توانایی لقاح

هستند.

3) با تقسیم میوز یاختۀ بافت خورش، تقسیم میان یاخته به  صورت نامساوی انجام می شود.

4) در ساختار دانه رست لوبیا درون دانه وجود ندارد.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 24

به طورکلی گیرندۀ حسی، یاخته یا بخشی از آن است که اثر محرک (چه خارجی و چه داخلی) را دریافت می  کند و اثر محرک در

آن به پیام عصبی تبدیل می  شود. درواقع به دنبال باز شدن کانال    های یونی، پتانسیل الکتریکی غشاء گیرنده تغ�ر کرده و پیام

عصبی ایجاد می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) مثًال گیرندۀ درد توسط انواع مختلفی محرک (مثل بریدگی، سرما یا گرمای شدید و ...) تحریک می  شود.

2) گیرندۀ حسی می  تواند تنها بخشی از یک یاخته باشد.

3) محرک تحریک  کنندۀ گیرنده، لزومًا یک محرک خارجی نیست، مثًال تغ�رات فشار خون می  تواند گیرنده  های فشار خون در

دیوارۀ رگ  ها را تحریک کند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 25

به دنبال تحریک اعصاب هم  حس (سمپاتیک)، فشارخون و درنتیجه فشار تراوشی در گلومرول  های کلیه افزایش می  یابد. به دنبال

افزایش فشار تراوشی، میزان تراوش از گلومرول به درون کپسول بومن نیز افزایش می  یابد و این ترتیب میزان مواد معدنی کپسول

بومن نیز افزایش می  یابد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) افزایش هورمون کورتیزول باعث تضعیف سیستم ایمنی می  شود. در حساسیت، دستگاه ایمنی به مواد بی  خطر واکنش نشان

داده و پاسخ ایمنی ایجاد می  شود؛ پس با تضعیف سیستم ایمنی، عالئم حساسیت نیز کاهش می  یابد.

2) هورمون اپی  نفرین و نوراپی  نفرین باعث باز شدن نایژک  ها در شش  ها می  شوند. درون نایژک  ها، هوای مرده یافت می  شود، نه

باقی  مانده. هوای باقی  مانده درون حبابک  ها وجود دارد و باعث بازماندن آن  ها می  شود.

3) کلسی  تونین باعث کاهش برداشت کلسیم از مادۀ زمینه  ای استخوان  ها می  شود. هورمون  های تیروئیدی شامل  و  است

و کلسی  تونین را شامل نمی  شود.

T  ۳T  ۴

تستر علوم تجربی یازدهم
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گزینه 4 26

همۀ موارد نادرست است.

الف و ب) لیپوما نوعی تومور خوش  خیم است و توانایی متاستاز و دست  اندازی به بافت  های دیگر از طریق خون و لنف را ندارد.

ج) مالنوما معموًال اندازۀ کوچکی دارد.

د) هر نوع توموری (چه خوش  خیم و چه بدخیم) به علت تقسیم تنظیم  نشدۀ یاخته  ها و از دست رفتن کنترل چرخۀ یاخته ای ایجاد

می  شود.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 27

در صورت کمبود فاکتور داخلی در شیرۀ معده، فرد به کم  خونی شدید دچار می  شود؛ زیرا وجود فاکتور داخلی جهت جذب ویتامین

 در رودۀ باریک ضروری است و ویتامین  نیز جزء موارد الزم برای ساخت گویچه  های قرمز است. دقت داشته باشید که

فاکتور داخلی در شیرۀ معده وجود دارد، نه خون.

بررسی سایر گزینه    ها:

K با اختالل مواجه می  شود. ویتامین (K مثًال ویتامین) گزینۀ "1": به دنبال انسداد مجاری لنفی، جذب ویتامین  های محلول در چربی

برای تشکیل لخته الزم است و در صورت کمبود آن افزایش احتمال خون  ریزی وجود دارد.

گزینۀ "2": فولیک  اسید نوعی ویتامین از خانوادۀ B است که برای تقسیم طبیعی یاخته  ای الزم است. یکی از اندام  های بدن که

تقسیم یاخته  ای فراوانی در آن انجام می  شود، مغز قرمز استخوان است. در مغز قرمز استخوان، یاخته  های بنیادی تقسیم شده و

انواع یاخته  های خونی از قبیل گویچه  های سفید را می  سازند. در صورت کمبود دریافت فولیک  اسید، تقسیم یاخته  ای در مغز

استخوان با مشکل مواجه شده و تولید گویچه  های سفید دچار اختالل می  شود؛ درنتیجه دستگاه ایمنی فرد ضعیف می  شود.

گزینۀ "3": در فرد مبتال به دیابت شیرین، درنتیجۀ تجزیۀ پروتئین  ها و اسید چرب، pH خون اسیدی می  شود. به دنبال اسیدی

شدن خون، فعالیت انیدرازکربنیک گویچه  های قرمز جهت نرمال کردن pH خون افزایش می  یابد.

B  ۱۲B  ۱۲

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 3 28

طبق شکل کتاب درسی گیرنده  های فشار را می توان در قسمت درونی پوست دید. این گیرنده ها از عمقی ترین گیرنده های پوست

هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) گیرنده های درد در دیوارۀ سرخرگ های مختلف بدن دیده می شود. این گیرنده ها به محرک های شدید و متفاوتی می توانند

پاسخ دهند.

2) گیرنده های وضعیت به  صورت اختصاصی در ۳ محل دیده می شوند: ۱- کپسول مفصلی ۲- زردپی عضالت ۳- پیچیده به دور

بعضی تارهای عضالنی، عضالت اسکلتی

4) گیرنده های دمایی را می توان در هیپوتاالموس و بعضی سیاهرگ های بزرگ بدن دید.

تستر علوم تجربی یازدهم
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گزینه 3 29

کاریوتیپ از یاخته های هسته داری که قدرت تقسیم داشته باشند تهیه می شود. از بین سلول های نامبرده شده، یاخته های پوششی

مری، لنفوسیت B خاطره، گروهی از نورون ها و سلول غضروفی توانایی تقسیم شدن دارند.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 1 30

منظور صورت سؤال یاخته های سرتولی است. این یاخته ها توانایی ذره خواری باکتری  ها را دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

2) یاختۀ سرتولی توانایی انجام میوز ندارد.

3) مادۀ ژنتیک یاخته های هسته  دار بدن انسان کامًال یکسان است.

4) هورمون LH روی یاخته های بینابینی اثر می گذارد نه یاخته های سرتولی.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 2 31

باتوجه به متن و شکل کتاب درسی، لقاح موقعی آغاز می شود که غشاء یک اسپرم و غشاء اووسیت ثانویه با همدیگر تماس پیدا

کنند. در این زمان، ضمن ادغام غشاء اسپرم با غشاء اووسیت،با اگزوسیتوز ریزکیسه های موجود در اووسیت، تغ�راتی در سطح

یاخته اتفاق می افتد که باعث ایجاد پوششی به نام جدار لقاحی می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1) اسپرم برای ورود به اووسیت باید از دو الیۀ خارجی و داخلی اطراف آن عبور کنند. در حین عبور اسپرم از الیۀ خارجی، کیسه

کروزوم پاره می شود تا آنزیم های آن الیۀ داخلی را هضم کند. اما توجه داشته باشید که لقاح از زمانی آغاز می شود که غشاء اسپرم آ

و اووسیت با هم برخورد کنند و این اتفاق قبل از لقاح رخ می دهد.

3) باتوجه به شکل کتاب درسی، مواد آزادشده از اگزوسیتوز وارد الیۀ ژله ای شده و موجب سفت شدن آن و ایجاد جدار لقاحی

می شوند.

4) به دنبال آغاز فرآیند لقاح، پوشش هستۀ یاخته های هاپلوئید به دو منظور ممکن است ناپدید شود. یکی به منظور تکمیل میوز

توسط اووسیت ثانویه (پوشش هسته در پروفاز 2 ناپدید می شود) و دیگری به هنگام لقاح هسته اسپرم و تخمک.

تستر علوم تجربی یازدهم
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گزینه 1 32

در مرحلۀ آنافاز میتوز، پروتئین های ناحیۀ سانترومر تجزیه می شوند. در این مرحله رشته های دوکی که به سانترومر هستند کوتاه

می شوند اما رشته های دوکی که کوتاه بوده و در دو طرف یاخته دیده می شوند، تغ�ر طول نمی دهند.

بررسی سایر گزینه ها:

2) در انتهای آنافاز و تلوفاز میتوز، کروموزوم ها تک کروماتیدی هستند و درنتیجه هر کروموزوم دارای دو رشتۀ پلی نوکلئوتیدی است.

در انتهای آنافاز، پوشش اطراف هسته در حال تشکیل شدن نیست.

3) در مرحلۀ متافاز تقسیم میتوز، کروموزوم ها به حداکثر فشردگی می رسند. در تمام طول این مرحله کروموزوم های یاخته دو

کروماتیدی هستند و تعداد دناهای هر کروموزوم تغ�ری نمی کند.

4) در مرحلۀ پرومتافاز غشاء شبکۀ آندوپالسمی قطعه قطعه می شود. در این مرحله رشته های دوک به سانترومر کروموزوم ها متصل

می شوند. توجه داشته باشید که در تقسیم میتوز لزومًا میانک ها وجود ندارند و فعالیت نمی کنند. مثًال رشته های دوک در

یاخته های گیاهی بدون نیاز به میانک تولید می شوند.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 3 33

فقط مورد (ج) درست است.

الف) اووسیت اولیه پیش از بلوغ فرد تشکیل شده است. این یاخته ممکن است در طول زندگی فرد تقسیم میوز 1 را انجام بدهد یا

ندهد.

ب) اووسیت ثانویه در لولۀ رحم یافت می  شود اما الزامًا تقسیم نمی  شود. درواقع این سلول، تنها پس از برخورد با اسپرم تقسیم

میوز 2 را انجام می  دهد.

ج) هر دو اووسیت اولیه و ثانویه کروموزوم  های دوکروماتیدی داشته و می  توانند با اتصال این کروموزوم  ها به دوک، تقسیم شوند.

اووسیت اولیه عدد کروموزومی  و اووسیت ثانویه عدد کروموزومی  دارد؛ بنابراین هر دو در هر مجموعۀ

کروموزومی خود دارای 23 کروموزوم هستند.

د) در هر دو اووسیت اولیه و ثانویه، دو جفت میانک قابل مشاهده است. جداسازی کروموزوم  های مضاعف  شده از یکدیگر، در میوز

1 انجام می  شود و بنابراین در اووسیت ثانویه رخ نمی  دهد.

۲n = ۴۶n = ۲۳

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 3 34

صورت سؤال در ارتباط با استخوان ران در یک فرد جوان سؤال می پرسد. باتوجه به این موضوع در گزینه ها باید دقت کنیم که

صفحات رشد این فرد باز است و می تواند استخوان سازی کند. در صفحات رشد استخوان های دراز در سمتی که به طرف غضروف

مفصلی قرار گرفته است یاخته های غضروفی به یاخته های غضروفی دیگر و در سمت دور از غضروف مفصلی یاخته های غضروفی

به یاخته های استخوانی تبدیل می شوند.

بررسی گزینه ها:

1) در مجاری هاورس نه مجاری لنفی و نه رگ لنفی وجود ندارد.

2) بیشتر سر استخوان ران دارای بافت استخوانی اسفنجی است نه متراکم. این بافت از تیغه های نامنظم یاخته ای تشکیل شده 

است.

4) مغز قرمز استخوان در بین تیغه های نامنظم استخوانی و بافت اسفنجی قرار می گیرد نه مغز زرد.

تستر علوم تجربی یازدهم
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گزینه 1 35

همان  طور که در شکل  های زیر مشاهده می  کنید، بطن سوم نسبت به اجسام مخطط، عقب  تر و نسبت به غدۀ اپی  فیز در موقعیت

باالتری قرار گرفته است.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) جهت جداکردن رابط بین تاالموسی فشار اندکی الزم است و در زیر آن، هیپوتاالموس قرار گرفته است؛ اما حواستون باشه که در

بدن انسان، یک عدد هیپوتاالموس وجود دارد و لفظ "هیپوتاالموس  ها"، نادرست است.

3) با ایجاد برش کم  عمق در جلوی رابط پینه  ای به کمک نوک چاقوی جراحی، رابط سه  گوش نمایان می  شود.

4) اگر کرمینۀ مخچه را در امتداد شیار بین دو نیمکره برش دهیم، درخت زندگی و بطن چهارم را می  بینیم. لفظ "بطن  های چهارم"

نادرست است.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 36

بخش 1 تروفوبالست و بخش 2 الیه  های زایندۀ جنین را تشکیل می  دهد. تروفوبالست در تخریب یاخته  های جدار رحم، ترشح

هورمون HCG (اساس تست  های بارداری)، ایجاد کوریون و آمنیون، تغذیه و حفاظت از جنین و همچنین تداوم ترشح هورمون از

جسم زرد دخالت دارد. الیه  های زایندۀ بدن جنین هم به تولید همۀ بافت  های بدن جنین می  پردازند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 37

همه موارد نادرست هستند.

الف) جاندارانی مانند شته و سس به کمک اندام مکنده خود از مواد آلی موجود در ساقه استفاده می کنند. پیجش نوعی حرکت

گیاهی است و در شته دیده نمی شود.

ب) شته به کمک رگ ها به انتقال آب و مواد محلول در بدن خود می پردازد. همان طور که می دانید رگ ها دارای یاخته های زنده

هستند.

ج) جاندارانی مانند ریزوبیوم، گل جالیز و قارچ در قارچ-ریشه ای با گیاه همزیستی دارند و مواد آلی را از ریشۀ آن جذب می کنند. از

بین جانداران مطرح شده تنها ریزوبیوم قادر به تثبیت نیتروژن است.

د) گل جالیز نوعی گیاه انگل است و در تامین مواد معدنی گیاه دخالتی ندارد.

تستر علوم تجربی یازدهم
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گزینه 4 38

استخوآن های ترقوه و نیم لگن از اسکلت جانبی به استخوآن هایی از اسکلت محوری متصل می شوند و ارتباط بین این دو اسکلت را

برقرار می کنند. هر دوی این استخوآن ها دارای بافت متراکم و اسفنجی هستند. نیم لگن که مشخصًا از دنده ی اول پا�ن تر است.

باتوجه به شکل کتاب درسی، بخش پشتی دنده های اول از استخوان ترقوه هم باالتر است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) نیم لگن نوعی استخوان پهن است و در تشکیل مفصل گوی و کاسه شرکت دارد. ترقوه نیز نوعی استخوان دراز است ولی در

تشکیل مفصل گوی و کاسه شرکت ندارد.

2) نیم لگن و ترقوه دارای مغز استخوان هستند. لگن در حفاظت از اندام هایی مانند مثانه نقش دارد.

3) استخوان  نیم لگن در سمت مقابل با استخوان نیم لگن دیگری مفصل می شود اما ترقوه های چپ و راست از هم جدا هستند و با

هم مفصل ندارند.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 3 39

لکۀ زرد در امتداد محور نوری کرۀ چشم قرار دارد. باتوجه به شکل کتاب درسی، ضخامت شبکیه در لکۀ زرد از سایر قسمت  ها کمتر

است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) باتوجه به شکل کتاب درسی، در مشاهدۀ شبکیه از مردمک با دستگاه ویژه، لکۀ زرد نسبت به سایر بخش  ها تیره  تر دیده می  شود.

2) سرخرگ ورودی به کرۀ چشم نقطۀ کور که محل خروج عصب بینایی از کرۀ چشم است، منشعب می  شود.

4) لکۀ زرد در دقت و تیزبینی اهمیت دارد، زیرا گیرنده  های مخروطی در آن فراوان  تر است. گیرنده  های مخروطی در نور زیاد

تحریک می  شوند؛ بنابراین لکۀ زرد دید در نور زیاد را فراهم می  کند.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 40

به دنبال ایجاد موج تحریکی در غشاء ماهیچه ای، سرهای پروتئین میوزین به اکتین متصل می شود و با حرکات پارویی طول ماهیچه

کاهش می یابد. تغ�ر طول ماهیچه نیز موجب تحریک گیرنده های حس وضعیت موجود در آن می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: با اتمام انقبا  ض، یون های کلسیم به سرعت با انتقال فعال به شبکه آندوپالسمی بازگردانده می شوند یعنی بازگشت کلسیم

به درون شبکه آندوپالسمی پس از پایان انقباض صورت می گیرد ( نه قبل از آن ).

گزینه 2: سر پروتئین های میوزین به رشته اکتین متصل می شود نه بالعکس.

گزینه 3: گیرنده ناقل عصبی در غشاء تار قرار دارد نه تارچه

تستر علوم تجربی یازدهم
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گزینه 4 41

نوتروفیل نیروی واکنش سریع بدن در ایمنی غیراختصاصی است. این سلول در سیتوپالسم خود دارای دانه  های ریز و روشن است.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": سلول  های دندریتی به فعال کردن لنفوسیت  ها در گره  های لنفاوی می  پردازند اما از تغ�ر مونوسیت در خارج از خون

ایجاد می  شوند.

گزینۀ "2": لنفوسیت کشندۀ طبیعی به ترشح آنزیم القاکنندۀ مرگ برنامه  ریزی   شده می  پردازد اما این سلول حاصل تقسیم

یاخته  های بنیادی لنفوئیدی است.

گزینۀ "3": سلول  های آلوده به ویروس به ترشح اینترفرون نوع یک می  پردازند. توجه داشته باشید که این پروتئین سلول  های سالم

را در برابر ویروس مقاوم می  کند اما روی سلول آلوده چنین اثری ندارد. درواقع سلول ترشح  کنندۀ اینترفرون یک، خودش آلوده

شده و دیگر مقاوم  سازی برای آن معنا ندارد.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 42

همۀ موارد نادرست است.

مورد (الف): گروهی از موادی که از طریق ادرار دفع می  شوند، از طریق ترشح وارد نفرون  ها شده  اند، نه تراوش!

مورد (ب): مثًال آنزیم پروترومبیناز توسط بافت  ها و گرده  های آسیب  دیده، به داخل خون ترشح می  شود ولی پیک شیمیایی دوربرد

نیست.

مورد (ج): موادی که از طریق دهان جذب محیط داخلی می  شوند، از طریق سیاهرگ باب وارد اندام کبد نمی  شوند.

مورد (د): گروهی از مواد از طریق ریزپرزهای یاخته  های پوششی لولۀ پیچ  خوردۀ نزدیک، وارد میان  یاختۀ این یاخته  ها می  شوند.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 3 43

نقاط وارسی مراحلی از چرخۀ سلولی هستند که به آن اطمینان می  دهند که مرحلۀ قبل کامل شده است. در نقطۀ وارسی 

وجود پروتئین  های دوک تقسیم بررسی می  شود. همان  طور که می  دانید مرحلۀ  چرخۀ سلولی از سایر مراحل کوتاه  تر است و

پروتئین  سازی (فعالیت ریبوزوم  ها) در آن افزایش می  یابد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در نقطۀ وارسی متافازی وضعیت آرایش کروموزوم  ها در وسط سلول بررسی می  شود. اگر سلولی به صورت موقتی در مرحلۀ 

قرار بگیرد می  تواند پس از مدتی وارد تقسیم شده و نقطۀ وارسی متافازی را ببیند.

2) نقطۀ وارسی  سالمتی مولکول  های دنا را بررسی می  کند. باتوجه به شکل کتاب درسی، درستی تقسیم سیتوپالسم هم باید

توسط نقطۀ وارسی  بررسی شود. (توجه دارید که تقسیم سیتوپالسم پس از نقطۀ وارسی متافازی قرار دارد)

4) نقطۀ وارسی متافازی (که در انتهای مرحلۀ متافاز و رسیدن کروموزوم  ها به بیشترین فشردگی رخ می  دهد) اتصال کروموزوم  ها

به رشته  های دوک را بررسی می  کند.

G۲

G۲

G۰

G۱

G۱

تستر علوم تجربی یازدهم
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گزینه 4 44

همۀ موارد نادرست هستند.

الف) سلول  های هاپلوئید در زنان (مانند تخمک) دارای 1 کروموزوم X است.

ب) سلول  های ماهیچه  ای قلبی در مردان می  توانند دارای دو هسته باشند و درنتیجه دو کروموزوم X خواهند داشت.

ج) برخی از اسپرم  های مردان فاقد کروموزوم Y است.

د) گلبول قرمز در زنان فاقد کروموزوم X است.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 1 45

منظور صورت سؤال یاخته های سرتولی است. این یاخته ها توانایی ذره خواری دارند و به انجام بهتر ایجاد زامه ها کمک می کنند.

بررسی گزینه ها:

2) یاختۀ سرتولی توانایی انجام میوز ندارد.

3) مادۀ ژنتیک بسیاری از یاخته های بدن انسان یکسان است.

4) هورمون LH روی یاخته های بینابینی اثر می گذارد نه یاخته های سرتولی.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 3 46

فشرده شدن پوشش پیوندی که در سر گیرنده قرار دارد، رشتۀ دارینه را تحت  فشار قرار می  دهد و در آن تغ�ر شکل ایجاد می  کند.

درنتیجه کانال  های یونی غشاء گیرنده، باز و پتانسیل الکتریکی غشا تغ�ر می  کند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) گیرنده  های فشار پوست می  توانند در بخش  های عمقی و به دور از غشاء پایه قرار داشته باشند.

2) گیرنده  ها ممکن است پیام خود را به نخاع بفرستند.

4) باتوجه به شکل کتاب درسی ، پوشش پیوندی می  تواند اطراف بخش میلین  دار را هم بگیرد.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 47

منظور صورت سؤال، هورمون تستوسترون و سایر هورمون های جنسی (مانند استروژن و پروژسترون) می باشد. یاخته های بینابینی

در بیضه، هورمون تستوسترون ترشح می کنند. همچنین بخش قشری غدد فوق کلیه، هورمون های جنسی مردانه و زنانه را در هر

دوجنس ترشح می کند.دقت داشته باشید که یاخته های بینابینی در بین لوله های اسپرم ساز قرار دارند، نه در دیوارۀ این لوله ها.

بررسى سایر گزینه ها:

گزینه (۱): هورمون های جنسی زنانه در بم شدن صدا نقش ندارند.

گزینه (۲): ترشح هورمون های جنسی از بخش قشری غدد فوق کلیه، تحت تاثیر هورمون LH نمی باشد.

گزینه (۳): هورمون تستوسترون همانند هورمون پاراتیروئیدی روی بافت استخوان تأثیر می گذارد.

تستر علوم تجربی یازدهم
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گزینه 4 48

مهره داران دو نوع سازوکار متفاوت در تهویه دارند پمپ فشار مثبت و سازوکار فشار منفی.

در مهره داران طناب عصبی پشتی است و بخش جلویی آن برجسته شده و مغز را تشکيل می دهد. طناب عصبی درون سوراخ

مهره ها و مغز درون جمجمه ای غضروفی، یا استخوانی جای گرفته است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه (۱): سازوکار تهویه ای فقط برای مهره داران شش دار صادق است. عالوه بر تنفس ششی، در تنفس نایدیسی نیز سطوح

مبادله ای به درون بدن منتقل شده اند. اين گزينه، برای حشرات صادق نیست.

گزینه (۲): پرندگان به علت پرواز، نسبت به سایر مهره داران انرژی بیشتری مصرف می کنند و بنابراین به اکسیژن بیشتری نیاز دارند.

اما تنها پرندگان دانه خوار برای آسياب كردن غذا سنگدان دارند.

گزینه (۳): ماهیان بالغ و نوزاد دوزیستان، آبشش دارند. آبشش های ستارۀ دریایی به صورت برجستگی های کوچک و پراکندۀ

پوستی است. بخش دوم اين گزينه برای بی مهرگان آبشش دار (نظیر ستارۀ دریایی) صادق نیست.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 1 49

فقط مورد (ج) درست است.

الف) اگر به شکل کتاب درسی نگاه کنید، می  بینید که اندازۀ سلول تخم  زا از سلول  های موجود در قطبین کیسۀ رویانی بزرگ  تر است؛

بنابراین این سلول سیتوپالسم بیشتری از سلول مادری خود دریافت کرده و سیتوکینز به صورت برابر صورت نگرفته است.

ب) برای تشکیل لولۀ گرده، سلول رویشی به سمت تخمدان رشد می  کند اما تقسیم نمی  شود.

ج) یاخته  های کیسۀ گرده برای تشکیل گردۀ نارس میوز می  کنند. همان  طور که می  دانید در مرحلۀ پروفاز میوز 1 باید تتراد تشکیل

شود و کروموزوم  های همتا از طول در کنار هم قرار بگیرند.

د) اولین اسپرمی که وارد کیسۀ رویانی می  شود با تخم  زا لقاح می  کند؛ سپس اسپرم بعدی وارد کیسۀ رویانی شده و با سلول

دوهسته  ای که در مرکز کیسه قرار دارد لقاح کرده و تخم ضمیمه را ایجاد می  نماید.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 1 50

فقط مورد ج صحیح است. در گوش، عالوه بر گیرنده های حواس ویژه (گیرنده های شنوایی و تعادلی)، گیرنده های حواس پیکری

مانند گیرنده های تماسی، درد و ... نیز یافت می شود. جهت تحریک هر نوع گیرندۀ حسی، بازشدن کانال های یونِی غشاء گیرنده و

تغ�ر نفوذپذیری آن به یون ها الزامی است. بقیه موارد ذکر شده فقط در رابطه با گیرنده های حواس ویژۀ گوش صدق می کند و

در رابطه با تحریک گیرنده های حواس پیکری، وجود آن ها الزامی نیست.

تستر علوم تجربی یازدهم
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گزینه 3 51

موارد (الف) و (ب) صحیح هستند. غدۀ هیپوفیز (A) با ساقه  ای به هیپوتاالموس (B) متصل است.

(الف): هورمون  های هیپوتاالموس شامل آزادکننده، مهارکننده، اکسی  توسین و ضدادراری است که دوتای اول روی هیپوفیز پیشین

اثر می  کنند و دوتای دیگر نیز به هیپوفیز پسین رفته و در آن ذخیره می  شوند تا در مواقع لزوم آزاد شوند.

(ب): باتوجه به شکل کتاب درسی، بخش میانی هیپوفیز برخالف بخش پیشین آن به  طور کامل داخل جمجمه است.

(ج): اکسی  توسین و پروالکتین بر غدد شیری اثرگذار هستند، اما توجه کنید که هورمون اول را هیپوتاالموس می  سازد نه هیپوفیز.

کسونی هورمون  های اکسی  توسین و ضدادراری را وارد هیپوفیز پسین می  کنند. (د): باتوجه به شکل کتاب درسی، دو دستۀ آ

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 52

گیاهان دوساله و چندساله در سال دوم رشد خود می  توانند گل ایجاد کنند. در همۀ این گیاهان، گروهی از سلول  های حاصل از

میوز توانایی انجام تقسیم دارند. مثًال سلول  های گردۀ نارس در این گیاهان حاصل میوز هستند و می  توانند میتوز کنند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در گیاهان دوساله مواد تولیدشده در سال اول در ریشه ذخیره می  شوند تا در سال دوم مصرف شوند. گیاهان چندساله لزومًا

این  گونه نیستند.

2) گیاهان دوساله و چندساله می  توانند حاصل تولیدمثل غیرجنسی و درنتیجه از نظر ژنتیکی کامًال مشابه والد خود باشند.

3) گیاهان چندساله پس از گل  دهی در سال دوم می  توانند زنده بمانند و بازهم در سال  های بعدی گل بدهند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 53

همه موارد نادرست هستند.

الف- تمام ماهیچه های اسکلتی عملکرد ارادی دارند ولی فقط بعضی از این ماهیچه ها به صورت غیرارادی هم منقبض می شوند.

ب- برخی از ماهیچه های اسکلتی تنها از یک سمت به استخوان متصل می شوند. مثًال ماهیچه های اسکلتی کاسۀ چشم از یک

سمت به کمک زردپی به استخوان و از سمت دیگر با زردپی به صلبیۀ چشم متصل می شوند.

ج- در دم عادی ماهیچه های بین دنده ای خارجی و دیافراگم منقبض هستند. ماهیچه دیافراگم به صورت جفت فعالیت نمی کند.

د- تمام ماهیچه های اسکلتی دارای گیرنده حس وضعیت درون خود می باشند. بعضی از این ماهیچه ها فاقد زردپی بوده و در کنار

هم ماندن استخوآن ها نقش ندارند.

تستر علوم تجربی یازدهم

www.konkur.in

forum.konkur.in



18لرنیتو 1400 /78

گزینه 1 54

فقط مورد (ج) درست است.

الف) ماهیچۀ صاف می  تواند تحت تأثیر نورون حرکتی و یا تحت اثر مواد شیمیایی مانند هورمون اکسی  توسین منقبض شود.

ب) انعکاس  ها نوعی فعالیت غیرارادی ماهیچۀ اسکلتی هستند که تحت تأثیر دستگاه عصبی پیکری یا خودمختار انجام می  شوند.

ج) از بین ماهیچه  ها تنها ماهیچۀ اسکلتی می  تواند به صورت ارادی منقبض شود. همان  طور که می  دانید این ماهیچه تحت کنترل

اعصاب پیکری است.

د) ماهیچه  های اسکلتی و قلبی مخطط هستند. انقباض ماهیچۀ قلبی به صورت خودبه  خودی و بدون نیاز به دستور عصبی

نورون  ها است.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 2 55

گیاه داوودی روزکوتاه است و برای گل  دهی باید شب  های طوالنی داشته باشد. شکستن شب با جرقه  های نوری موجب کوتاه

شدن شب و عدم گل  دهی این گیاه می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) برگ تله  مانند گیاه گوشتخوار کرک  هایی دارد (سلول  های تمایزیافتۀ روپوستی) که با برخورد حشره به آن  ها تحریک و پیام  هایی را

به راه می اندازند که سبب بسته شدن برگ و درنتیجه به دام افتادن حشره می  شود. همان  طور که می  دانید گیاهان می  توانند

نیتروژن موردنیاز خود را از حشرات تأمین کنند.

3) بعضی گیاهان برای گل دادن نیاز به گذراندن یک دورۀ سرما نیز دارند. مثًال برای نوعی گیاه گندم مشاهده شده است که اگر

بذر آن را مرطوب کنیم و در سرما قرار دهیم، دورۀ رویشی آن کوتاه می  شود و زودتر گل می  دهد. کشف این ویژگی در گیاهان،

امکان بهره  برداری از زمین  هایی را فراهم کرد که اکثر سال با برف و یخ پوشیده شد  ه  اند.

4) سس نوعی انگل است که به دور ساقه و برگ گیاه میزبان خود می  پیچد. حرکت پیچش به علت تفاوت رشد ساقه در بخش

قرارگرفته روی تکیه  گاه و سمت مقابل آن ایجاد می  شود؛ به  طوری  که رشد یاخته  ها در محل تماس کاهش می  یابد.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 56

بخش های 1 تا 4 به ترتیب تاالموس، اپی فیز، برجستگی های چهارگانه و مخچه را نشان می دهد. مخچه پیام های گیرنده های

وضعیت و نخاع پیام های گیرنده های مختلفی مانند درد و دما را در دریافت می کند. ( انعکاس عقب کشیدن دست )

بررسی سایر گزینه ها:

1) تاالموس ها در تنظیم ضربان قلب و فشار خون دخالتی ندارند. این وظایف برعهدۀ هیپوتاالموس است.

2) در بدن انسان تنها غدد فوق کلیه، تیروئید، بیضه و تخمدان به منظور ترشح هورمون های خود نیازمند دستور هیپوفیز ( هورمون

محرک ) هستند.

3) برجستگی های چهارگانه در دیدن و شنیدن دخالت دارند. توجه داشته باشید با اینکه این برجستگی ها جزوء مغزمیانی هستند

اما در حرکت دخالتی ندارند.

تستر علوم تجربی یازدهم

www.konkur.in

forum.konkur.in



19/78لرنیتو 1400

گزینه 3 57

لوب  های پیشانی و پس  سری با دو نوع و لوب  های آهیانه و گیجگاهی با سه نوع لوب دیگر در تماس هستند. همچنین در افرادی

که کوکائین را ترک کرده اند، لوب پس  سری سریع  تر از لوب پیشانی بهبود می  یابد.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 3 58

گیرنده  های روی پاهای مگس از نوع گیرنده  های شیمیایی است که با گیرندۀ میزان اکسیژن در سرخرگ  های ناحیۀ گردن شباهت

زیادی دارد. دقت کنید در سرخرگ  های ناحیۀ گردن، گیرندۀ حساس به مقدار دی اکسید کربن خون وجود ندارد.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 2 59

اسپرم، تخم  زا و سلول دوهسته  ای قدرت لقاح دارند. همۀ این سلول  ها از تقسیم میتوز سلول هاپلوئید ایجاد شده  اند. درواقع اسپرم

از میتوز سلول زایشی و تخم  زا و سلول دوهسته  ای از میتوز سلول زیستا (سلول حاصل از میوز بافت خورش) ایجاد شده  اند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) برخی از سلول  های حاصل از میوز بافت خورش از بین می  روند و توانایی انجام میتوز را نخواهند داشت.

3) در تقسیم میوز یاختۀ بافت خورش، تقسیم میان یاخته به  صورت نامساوی انجام می شود.

4) همۀ اجزای دانه رست در دانۀ لوبیا دوالد هستند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 1 60

حرکات قطعه قطعه کننده در بخش های ابتدایی لولۀ گوارش مانند دهان و مری مشاهده نمی شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

2) تداوم حرکات قطعه قطعه کننده در لولۀ گوارش باعث می شود، محتویات لوله ریزتر شده و بهتر با شیرۀ گوارشی مخلوط گردد.

3) در حرکات کرمی، یاخته های عصبی باعث انقباض ماهیچه های دیوارۀ لولۀ گوارش می شوند. این ماهیچه ها در دهان، حلق،

ابتدای مری و بندارۀ خارجی مخرج از نوع مخطط (ارادی) بوده و در سایر قسمت ها شامل یاخته های ماهیچه ای صاف (غیرارادی)

هستند.

4) در هنگام استفراغ، جهت حرکات کرمی وارونه شده و محتویات لولۀ گوارش حتی از بخش ابتدایی رودۀ باریک به سرعت رو به

دهان حرکت می کند. استفراغ از سازوکارهای نخستین خط دفاعی بدن انسان است.

تستر علوم تجربی یازدهم
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گزینه 4 61

پل مغزی در ترشح بزاق نقش دارد. آنزیم  های گوارشی موجود در بزاق، شروع  کنندۀ گوارش شیمیایی مواد غذایی هستند. پل مغزی

در مجاورت بصل  النخاع قرار گرفته است و بصل  النخاع مرکز انعکاس  هایی مانند سرفه، عطسه و بلع به شمار می  رود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) پل مغزی در تنظیم تنفس نقش دارد اما تنظیم تعداد ضربان قلب وظیفۀ هیپوتاالموس و بصل  النخاع است.

2) پل مغزی در ترشح اشک نقش دارد. اشک با داشتن نمک و لیزوزیم، از چشم محافظت می  کند و جزء نخستین خط دفاعی بدن

است.

3) برجستگی  های چهارگانه بخشی از مغزمیانی است. پل مغزی در پا�ن مغزمیانی قرار گرفته است.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 2 62

لنفوسیت های عمل  کننده فاقد توانایی تقسیم یاخته ای هستند. لنفوسیت های خاطره می توانند تا مدت ها باقی بمانند و در زمان

الزم مجدد تقسیم شوند و ایمنی قوی تری را ایجاد کنند.

بررسی گزینه ها:

1) لنفوسیت های T کمک  کننده توانایی ترشح پرفورین را ندارند و سبب ارتباط یاخته های ایمنی بدن می شوند.

3) یاخته های پادتن ساز فاقد گیرندۀ پادگنی است.

4) عده ای از اختالالت ایمنی بدن به  صورت اکتسابی است مانند بیماری ایدز.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 1 63

فقط مورد (الف) درست است. گیاهان و گروهی از قارچ  ها (مانند جیبرال) جیبرلین می  سازند.

الف) همۀ جانداران نسبت به تحریکات محیط پاسخ می  دهند.

ب) قارچ  ها توانایی انجام فتوسنتز و تولید مواد آلی را ندارند.

ج) گروهی از قارچ  ها مانند زنگ و سیاهک انگل هستند و بدون اینکه به جاندار هم زیست خود سودی برسانند، از آن تغذیه

می  کنند.

د) تشکیل کمربند پروتئینی در سلول  های جانوری انجام می  شود.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم
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گزینه 1 64

مطابق با مطالب کتاب درسی، یاخته  های گیاهی با قابلیت تقسیم، فقط یاخته  های مریستمی و پارانشیمی هستند. یاخته  های

مریستمی فقط تقسیم میتوز انجام می  دهند. یاخته  های پارانشیمی جهت ترمیم، تقسیم میتوز و جهت تولیدمثل جنسی، تقسیم

میوز انجام می  دهند. یاختۀ کیسۀ گرده و یاختۀ بافت خورش، سلول  های پارانشیمی محسوب می  شوند. یاختۀ کیسۀ گرده به دنبال

میوز، 4 یاخته ایجاد می  کند که همگی توانایی میتوز و تشکیل دوک تقسیم دارند، اما یاختۀ بافت خورش به دنبال میوز خود تنها 1

یاخته ایجاد می  کند که توانایی میتوز دارد؛ بنابراین لفظ "یاخته  هایی با توانایی میتوز" برای یاختۀ بافت خورش صدق نمی  کند و این

گزینه غلط است. دقت داشته باشید که بافت پارانشیمی، رایج  ترین بافت سامانۀ بافت زمینه  ای به شمار می  رود و یاخته  های

پارانشیمی، همگی دیوارۀ نخستین نازک و چوبی  نشده دارند و فاقد دیوارۀ پسین هستند و نسبت به آب نفوذپذیرند؛ بنابراین

می توان گفت ترکیب شیمیایی دیوارۀ آن  ها در طول عمر خود تغ�ر چندانی نمی  کند و سلولزی باقی می  ماند.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 3 65

تعداد کروموزوم های سلول های پیکری و دیپلوئید انسان در مرحلۀ  ، 46 عدد است درحالی که در مرحلۀ متافاز میتوز باتوجه به

اینکه در سلول دو هسته دیده می شود ( و تقسیم سیتوپالسم رخ نداده است )، در هر هسته 46 کروموزوم تک کروماتیدی وجود

دارد. در واقع در کل سلول 92 کروماتید دیده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1) تعداد کروماتیدها در مرحلۀ  92 تا و تعداد سانترومرها در مرحلۀ متافاز 46 تا است.

2) تعداد مولکول های دنای خطی در مرحلۀ  46 تا و تعداد کروموزوم ها در مرحلۀ پروفاز هم 46 تا است.

4) تعداد سانترومرها در مرحلۀ  46 تا و تعداد مولکول های دنا در اواخر آنافاز میتوز ( و جدا شدن کروماتیدهای خواهری از هم

) 92 تا است.

G۲

G۲

G۱

G۱

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 3 66

شکل مربوط به تخم پالتی پوس می باشد. در جانوران تخم گذار اندوختۀ غذایی تخمک زیاد است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: درپالتی پوس، هم جنس نر و هم جنس ماده فاقد رحم هستند.

گزینۀ2: خزندگانی مثل الک پشت از شن و ماسه (عوامل غیرزنده) برای پوشاندن تخم های خود استفاده می کنند.

گزینۀ4: پالتی پوس ماده از روش خوابیدن روی تخم برای حفاظت از جنین های خود استفاده می کند. البته توجه کنید که این

روش در تغذیۀ جنین موثر نمی باشد، زیرا ارتباط غذایی بین جنین و مادر وجود ندارد.

تستر علوم تجربی یازدهم
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گزینه 2 67

یاخته های درون ریز به واسطۀ ترشح هورمون، پیام های شیمیایی را منتقل می کنند. به مجموع ترشحات غدد وزیکول سمینال،

پروستات و پیازی میزراهی که زامه ها را از طریق میزراه به بیرون از بدن منتقل می کنند، مایع منی گفته می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: بیضه ها هورمون تستوسترون ترشح می کنند. این هورمون سبب تحریک رشد اندام های جنسی، زامه زایی و بروز صفات

ثانویه در مردان می شود. توجه کنیدکه ترشحات قلیایی و شیری رنگ پروستات به میزراه می ریزد، نه میزنای.

گزینۀ3: بیضه ها غددجنسی مردانه هستند. زامه ها در اپیدیدیم، قابلیت حرکت پیدا می کنند.

گزینۀ3: وجود شبکه ای از رگ های کوچک (نه یک رگ) در کیسۀ بیضه، به تنظیم دمای زامه زایی کمک می کند.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 2 68

کاسیا، وابسته به زنبورها است. زنبورها جزء حشرات به شمار می  روند و سامانۀ گردش باز دارند. باتوجه به گرده  افشانی درخت آ

شکل زیر، هر رگ متصل به قلب در سامانۀ گردش باز، در ابتدای خود دارای دریچه است که درواقع نوعی چین  خوردگی بافت

پوششی رگ به شمار می  رود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) هر رگ متصل به قلب، فقط در خروج همولنف از قلب مؤثر است و ورود همولنف به قلب به واسطۀ منافذ دریچه  دار قلب صورت

می  گیرد.

3) همولنف تیره و روشن در حشرات معنی و مفهوم ندارد، چراکه دستگاه گردش مواد در این جانوران، در انتقال گازهای تنفسی

نقش ندارد.

4) حشرات فاقد دفاع اختصاصی ازجمله لنفوسیت B و T، پادتن و ... هستند.

تستر علوم تجربی دهم
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گزینه 2 69

تار ماهیچه  ای تند یا سفید، مسئول انجام انقباضات سریع است؛ بنابراین جهت جابه  جایی سریع یون بین شبکۀ آندوپالسمی و

سیتوپالسم، نیاز به شبکۀ آندوپالسمی گسترده دارد. این تار ماهیچه  ای، انرژی خود را بیشتر از راه تنفس بی  هوازی به دست

می  آورد. در طی تنفس بی  هوازی الکتیک  اسید تولید شده و تجمع آن در ماهیچه، سبب درد و گرفتگی ماهیچه  ای می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) تار ماهیچه  ای تند یا سفید به سرعت خسته می  شود اما تار ماهیچه  ای کند یا قرمز است که مقدار زیادی  در سیتوپالسم خود

ذخیره دارد.

3) ماهیچه  ای کند یا قرمز مویرگ  های خونی گسترده   دارد، چراکه انرژی خود را بیشتر از راه تنفس هوازی تأمین می  کند، بنابراین

نیاز به اکسیژن بیشتری دارد. تار ماهیچه  ای کند در ورزش  های استقامتی مثل شنا کردن، نقش مؤثری دارد.

4) تار ماهیچه  ای تند یا سفید، انرژی خود را بیشتر از راه تنفس بی  هوازی تأمین می  کند؛ بنابراین تعداد اندامک میتوکندری کمتری

دارد. در کم  تحرکی، تعداد تارهای ماهیچه  ای تند افزایش می  یابد.

O  ۲

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 2 70

باتوجه به شکل کتاب درسی، هستۀ گیرنده  های بویایی در البه  الی سلول  های پوششی استوانه  ای قرار دارد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) اولین سیناپس گیرنده  های بویایی در پیاز بویایی در دستگاه عصبی مرکزی برقرار می  شود.

3) هر گیرندۀ بویایی تنها یک آکسون دارد.

4) باتوجه به شکل، دندریت و آکسون گیرنده  ها به بخش  های مختلفی از جسم   یاخته  ای متصل است.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 71

همۀ موارد نادرست است.

لنفوسیت  هایی که در بدن یک انسان سالم یافت می  شوند را به دو دستۀ کلی می  توان تقسیم کرد: لنفوسیت  هایی که در دفاع

غیراختصاصی نقش دارند؛ شامل یاخته  های کشندۀ طبیعی و لنفوسیت  هایی که در ایمنی اختصاصی نقش دارند؛ شامل

لنفوسیت  های B و T. همۀ لنفوسیت  ها از یاخته  های بنیادی لنفوئیدی در مغز استخوان منشأ می  گیرند؛ چه لنفوسیت  هایی که در

دفاع غیراختصاصی نقش دارند و چه اختصاصی، اما به این نکته دقت کنید که اندام  های لنفی و گره  های لنفی نیز محلی برای

ایجاد لنفوسیت  های جدید به شمار می  روند، چراکه در این بخش  ها، لنفوسیت  ها تکثیر شده و یاخته  های جدیدی را ایجاد می  کنند

که وارد جریان خون می  شوند (علت نادرست بودن مورد (د)).

موارد (الف) و (ب) و (ج) نیز فقط در رابطه با لنفوسیت  های دفاع اختصاصی صادق است. همچنین توجه داشته باشید که

لنفوسیت  های T از مغز استخوان به صورت نابالغ وارد جریان خون شده و پس از کسب توانایی شناسایی عوامل بیگانه در تیموس،

به صورت بالغ (به شکلی که دارای گیرنده  های آنتی  ژنی در سطح خود هستند) وارد جریان خون می  شوند؛ یعنی می  توان گفت در

حالت طبیعی در جریان خون یک فرد سالم، هم لنفوسیت  های T نابالغ یافت می  شود (آن  هایی که هنوز توانایی شناسایی عوامل

بیگانه را کسب نکردند و گیرندۀ آنتی  ژنی ندارند) و هم لنفوسیت  های T بالغ (آن  هایی که توانایی شناسایی عوامل بیگانه را کسب

کردند و گیرندۀ آنتی  ژنی دارند).

تستر علوم تجربی یازدهم
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گزینه 2 72

بافت عصبی از یاخته های عصبی و یاخته های پشتیبان (نوروگلیاها) تشکیل شده است. همۀ یاخته های زنده طی واکنش تنفس

یاخته ای، کربن دی اکسید تولید می کنند. کربن دی اکسید به صورت یون بیکربنات در خوناب حمل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: غالف میلین را گروهی از یاخته های پشتیبان بافت عصبی می سازند. یاختۀ پشتیبانی که در انتهای رشتۀ عصبی قرار

می گیرد، فقط با یک گرۀ رانویه در تماس است.

گزینۀ3: برخی از گیرنده های حسی و یاخته های پشتیبان می توانند با دارینۀ نورون های حسی در ارتباط باشند. توجه کنید که

یاخته های پشتیبان فاقد غالف میلین هستند.

گزینۀ4: یاخته های پشتیبان، فراوان ترین یاخته های بافت عصبی هستند. این یاخته ها در دفاع از یاخته های عصبی نقش دارند.

توجه کنید که عالوه بر یاخته های پشتیبان، یاخته های پوششی که دیوارۀ مویرگ های خونی مغز را می سازند، از آلوده شدن

نورون ها توسط میکروب جلوگیری می کنند (سد خونی-مغزی).

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 1 73

فقط مورد ج درست است. جانورانی مانند گربه، مار،زنبور و ماهی به ترشح فرومون می پردازند.

الف) حشراتی مانند زنبورعسل فاقد خون اکسیژن دار هستند و بدن نیاز به دستگاه گردش مواد به انتقال گازهای تنفسی

می پردازند.

ب) بیشتر ماهی ها لقاح خارجی دارند و لقاح بین اسپرم و تخمک آن ها در خارج از بدن اتفاق می افتد.

ج) همۀ جانوران حداقل در بخشی از زندگی خود قدرت تحرک دارند و برای انجام آن به حضور اسکلت و ماهیچه وابسته هستند.

د) قلب ماهی ها خون را به کمک یک رگ از خود خارج می کند.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 1 74

نیمکرۀ راست مخ در مهارت های هنری تخصص یافته است. البته توجه کنید که در هنگام مشاهدۀ یک اثر هنری، نیمکرۀ چپ

هم می تواند به پردازش اطالعات ورودی (مثال پیام های بینایی و .....) بپردازد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ2: ریشۀ شکمی اعصاب نخاعی، حرکتی است و پیام های حرکتی را از نخاع خارج می کند.

گزینۀ3: نخاع مجموعا با 31 جفت عصب محیطی در ارتباط است که نیمی از آن ها در سمت راست و نیمی دیگر در سمت چپ

نخاع قرار دارند.

گزینۀ4: در نیمۀ راست مغز عالوه بر نیمکره های مخ، بخشی از مخچه، ساقۀ مغز و .... نیز یافت می شود.

تستر علوم تجربی یازدهم
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گزینه 1 75

در شکل کتاب درسی می بینید که غدۀ هیپوفیز برخالف هیپوتاالموس در مجاورت بافت استخوانی متراکم قرار گرفته است. بافت

استخوانی متراکم متشکل از سیستم های هاورس است و سلول های استخوانی هم در این سیستم ها قرار گرفته اند.

بررسی سایر گزینه ها:

2) هیپوفیز پیشین همۀ هورمون هایش را در محل تولید وارد خون می کند اما هیپوتاالموس بعضی از هورمون هایش را در محلی

به غیر از محل تولید وارد خون می کند. مثًال هورمون های اکسی توسین و ضدادراری در هیپوتاالموس ساخته می شوند و از هیپوفیز

پسین وارد خون می  شوند.

3) هیپوفیز پیشین ساختار غده ای دارد و برخالف هیپوتاالموس که دارای ساختار عصبی است، نمی تواند در انتقال پیام های عصبی

به بخش های مختلف دستگاه عصبی نقش داشته باشد.

4) هیپوفیز پیشین با هورمون هایی که ترشح می کند می تواند مستقیمًا موجب آغاز روند تولید هورمون (نوعی پیک شیمیایی) در

انواعی از غدد درون ریز ( مثل غدد تیروئید و فوق کلیه ) شود اما هیپوتاالموس مستقیمًا موجب آغاز روند تولید پیک های شیمیایی

در هیپوفیز پیشین می شود، نه در انواعی از غدد درون ریز.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 76

همه موارد نادرست هستند. در یاخته های پیکری مردان کروموزوم های جنسی متفاوت اند (X و Y) ولی در یاخته های پیکری زنان

فقط یک نوع کروموزوم جنسی (X) یافت می شود.

بررسی موارد:

الف و ج: گویچه های قرمز پس از تولید در مغز استخوان، هسته خود را از دست می دهند و فاقد کروموزوم های X و Y هستند.

این گویچه ها، هم در بدن زنان و هم در بدن مردان یافت می شوند .

ب: یاخته های ماهیچه اسکلتی چند هسته ای و دارای چندین کروموزوم X هستند. این یاخته ها هم در بدن مردان و هم در بدن

زنان یافت می شوند.

د: اسپرم یاخته ای با یک کروموزم Y است که هم در بدن زنان (طی آمیزش جنسی و همچنین با ایجاد جنیِن پسر) و هم در بدن

مردان یافت می شود.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 77

باتوجه به شکل کتاب درسی، در طی سومین مرحله فرآیند التهاب، نوتروفیل ها و مونوسیت ها از مویرگ خارج می شوند. توجه کنید

که نوترفیل ها دارای یک هستۀ چند قسمتی هستند نه هسته های چند قسمتی.

بررسى ساير گزينه ها:

گزینه (۱): تومورها ممكن است باعث آسيب بافتى شوند. التهاب نوعی پاسخ موضعی است که به دنبال آسیب بافتی بروز می کند.

پاسخ التهابی با ترشح هیستامین همراه است.

گزینه (۲): رسوب بلورهای اوریک اسید در کلیه ها باعث ایجاد سنگ کلیه و در مفاصل باعث بیماری نقرس می شود. نقرس یکی از

بیماری های مفصلی است که با دردناک شدن مفاصل و التهاب آن ها همراه است.

گزینه (۳): منظور، یاخته های دیوارۀ مویرگ ها و ماکروفاژها است. همۀ یاخته های زندۀ بدن تحت تاثیر هورمون های تیروئیدی

قرار می گیرند. هورمون ها پیک های شیمیایی دوربرد هستند.

تستر علوم تجربی یازدهم
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گزینه 4 78

در شکل کتاب درسی می بینید که قبل از شروع پرخون شدن دیوارۀ رحم یکی از فولیکول ها شروع به رشد می کند و همزمان میزان

استروژن خون افزایش می یابد، نه کاهش.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": بالفاصله قبل از تخمک گذاری غلظت هورمون LH در حال افزایش و غلظت هورمون استروژن در حال کاهش است.

گزینۀ "2": جسم زرد بالفاصله قبل از شروع قاعدگی زن کوچک تر شده و به جسم سفید تبدیل می  شود. همچنین در این زمان

میزان استروژن نیز کاهش یافته است.

گزینۀ "3": ضخامت رحم در حدود روز 26 به حداکثر خود می  رسد. بالفاصله قبل از این زمان غلظت استروژن و پروژسترون در خون

در حال کاهش است.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 1 79

به منظور جلوگیری از انتقال بیش ازحد پیام عصبی، گروهی از آنزیم ها به تجزیۀ مولکول های ناقل عصبِی باقی مانده در فضای

همایه ای می پردازند. تغ�ر در میزان طبیعی ناقل های عصبی از دالیل بیماری و اختالل در کار دستگاه های عصبی است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ2: غالف میلین سبب افزایش سرعت هدایت پیام عصبی در نورون ها می شود. توجه کنید که تخریب یاخته های پشتیبانی که

غالف میلین را می سازند منجر به بیماری مالتیپل اسکلروزیس می شود. یاخته های پشتیبان قادر به هدایت پیام عصبی نیستند.

گزینۀ3: نورون ها یاخته های اصلی بافت عصبی هستند. توجه کنید که نورون ها با یاخته های ماهیچه ای نیز همایه دارند و با ارسال

پیام موجب انقباض آن ها می شوند.

گزینۀ4: ناقل عصبی می تواند از طریق فرآیند درون بری (آندوسیتوز) مجددا جذب یاختۀ پیش همایه  ای شود. فرآیند آندوسیتوز با

کاهش مساحت غشاء یاخته همراه است.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 3 80

اینترفرون نوع 1 توسط یاخته های آلوده به ویروس تولید می شود. هم چنین اینترفرون نوع 2 نیز ممکن است در شرایطی که

لنفوسیت های T یا یاختۀ کشندۀ طبیعی به ویروس آلوده می شوند ، از یاخته های آلوده به ویروس ترشح شوند. هم چنین فقط

اینترفرون نوع 2 در مبارزه با یاخته های سرطانی( نوعی یاختۀ دارای جهش در مادۀ ژنتیکی خود) نقش دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1) اینترفرون نوع1 بر یاخته های مجاور خود اثر دارد. اینترفرون نوع2 نیز می تواند بر یاخته های مجاور خود مؤثر باشد. دقت

کنید هیچ یک از این دو پروتئین در نابود کردن عوامل ویروسی نقش ندارند ؛ درواقع اینترفرون نوع 1 در مقاوم کردن سلول ها در

برابر ویروس نقش دارند و خود ویروس را از بین نمی برند.

گزینۀ2) اگر یاخته های دومین خط دفاعی بدن به ویروس آلوده شوند، اینترفرون نوع 1 بر روی آن ها اثرگذار است. اینترفرون نوع 2

نیز بر ماکروفاژها اثر دارد. همان طور که می دانید هر دوی این مولکول ها پروتئین بوده و پروتئین ها به تغ�رات دما و pH محیط

فعالیت خود حساس هستند.

گزینۀ4) اینترفرون نوع2 می تواند ماکروفاژها را فعال کند. هردو اینترفرون می توانند بر یاخته های سالم و غیرآلودۀ بدن انسان

اثرگذار باشند.
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گزینه 4 81

منظور از صورت سؤال، گره های لنفی است که در تولید لنفوسیت ها (یاخته های اصلی دستگاه ایمنی) نقش دارند ولی جزء

اندام های لنفی (لوزه ها، تیموس، طحال، آپاندیس و مغز استخوان) محسوب نمی شوند. تراکم گره های لنفی در نقاط مختلف بدن

متفاوت است. باتوجه به شکل کتاب درسی، تعداد فراوانی گرۀ لنفی در بخش انتهایی رودۀ باریک وجود دارد. همچنین باتوجه به

شکل، هر گرۀ لنفی با چندین رگ لنفی در ارتباط است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) منظور اندام کبد است. کبد مستقیمًا در تولید لنفوسیت ها در یک فرد بالغ، نقش ندارد.

2) منظور غدۀ تیموس است. تیموس جزء اندام های لنفی محسوب می شود.

3) منظور اندام طحال است. طحال نیز جزء اندام های لنفی محسوب می شود.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 2 82

هورمون های تیروئیدی، کلسی تونین و هورمون  پاراتیروئیدی از ناحیۀ گردن ترشح می شوند. همۀ این هورمون ها روی یاخته های

استخوانی در استخوان ران گیرنده دارند. همان طور که می دانید یاخته های استخوانی دارای زوائد سیتوپالسمی هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) هیپوتاالموس با ترشح هورمون های آزادکننده و مهارکننده در تنظیم ترشح هورمون رشد دخالت دارد. هورمون های

کسونی به سمت هیپوفیز پسین حرکت اوکسی توسین و ضدادراری که در هیپوتاالموس تولید می شوند به کمک دو دستۀ آ

می کنند.

3) غدد هیپوفیز با ترشح پروالکتین و هورمون ضدادراری، هیپوتاالموس با تولید هورمون ضدادراری و غدۀ فوق کلیه با تولید

آلدوسترون در تنظیم تعادل آب دخالت دارند. باتوجه به اینکه غدد فوق کلیه زیر قلب قرار دارد، هورمون های ترشح شده از این غدد

از طریق بزرگ سیاهرگ زیرین به دهلیز راست قلب وارد می شود.

4) غدد هیپوتاالموس، هیپوفیز و اپی فیز در ناحیۀ سر قرار دارند. یاخته های عصبی در این غدد می توانند پتانسیل غشاء خود را

تغ�ر داده و ناقل عصبی تولید کنند. اما توجه داشته باشید که بخش پیشین هیپوفیز فاقد ساختار عصبی است و درنتیجه

هورمون های تولیدی در این بخش در نورون تولید نشده اند.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 3 83

مخچه در حدفاصل بین بصل  النخاع و لوب بینایی مغز ماهی قرار دارد. این ساختار در بدن انسان دارای درخت زندگی است که

سفید بوده و اجتماعی از بخش  های میلین  دار نورون  ها است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) مخچه از بخش  های دیگر مغز و نخاع هم پیام دریافت می  کند.

2) مخ بین لوب بویایی و لوب بینایی مغز ماهی قرار دارد. این ساختار در تنظیم فرآیندهایی مثل انعکاس عقب کشیدن دست (که

به کمک ماهیچه  های اسکلتی انجام می  شود) دخالتی ندارد.

4) مخ به کمک بافت پیوندی (استخوان و مننژ) و همچنین بافت پوششی (مویرگ  های سد خونی- مغزی) محافظت می  شود.
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گزینه 3 84

منظور صورت سؤال مغز زرد استخوان است. مغز زرد استخوان بیشتر از بافت چربی تشکیل شده است. این مغز استخوان از رسوب

چربی و تغ�ر مغز قرمز استخوان شکل می گیرد و در شرایط کم  خونی شدید می تواند تغ�ر کند و مجددًا به مغز قرمز تبدیل شود.

این بافت در انواعی از استخوان های بدن وجود دارد و در استخوان های دراز بدن توسط بافت استخوانی متراکم احاطه شده است.

بررسی گزینه ها:

1) مغز زرد استخوان از تغ�ر مغز قرمز و غیرفعال شدن آن شکل می گیرد.

2) مغز زرد استخوان را می توانیم در انواعی از استخوان ها ببینیم. این نوع مغز استخوان از تغ�ر مغز قرمز شکل می گیرد.

3) مغز زرد استخوان در تنۀ استخوان های دراز به  طور مستقیم توسط بافت های اسفنجی احاطه می شود.

4) مغز زرد استخوان بیشتر از چربی تشکیل شده است و از بیش از یک نوع بافت پیوندی تشکیل شده است.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 85

سالیسیلیک  اسید که از تنظیم  کننده  های رشد در گیاهان است، در مرگ یاخته  ای نقش دارد. یاختۀ گیاهی آلوده، این ترکیب را رها

و مرگ یاخته  ای را برای خود القا می  کند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) ورود ویروس در گیاه فرآیند  هایی را به راه می  اندازد که نتیجۀ آن، مرگ یاخته  های آلوده و قطع ارتباط آن  ها با بافت  های سالم

است. در این حالت گیاه فرصت پیدا می  کند تا با سازوکارهای دیگری مانند تولید ترکیبات ضدویروس با آن مقابله کند.

2) در مرگ یاخته  ای، یاخته به وسیلۀ آنزیم  های خود گوارش می  شود.

3) با مرگ یاخته  ای ارتباط یاختۀ آلوده با یاخته  های سالم قطع می  شود و جای خالی این سلول  ها در اندام  هایی مثل برگ باقی

می  ماند. درواقع این سلول  ها به زودی جایگزینی ندارند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 1 86

باتوجه به اینکه رویان موجود در شکل قلبی است و دولپه دارد، پس گیاه موردنظر سؤال یک گیاه دولپه است. همان  طور که

می  دانید گیاهان دولپه مغز ریشه ندارند.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) گیاهان دولپه ممکن است میوۀ کاذب داشته باشند.

3) گیاهان دولپه لزومًا رویان دیپلوئید ندارند و ممکن است رویان آن  ها مجموعه  های کروموزومی بیشتری داشته باشد.

4) بسیاری از گیاهان دولپه دارای رشد روزمینی هستند و لپه  های خود را از زیر خاک خارج می  کنند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی
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گزینه 4 87

هر دو نوع گیرندۀ حسی شنوایی و تعادلی در البه  الی یاخته  های بافت پوششی قرار دارند. در سطح زیرین یاخته های بافت

پوششی، شبکۀ پروتئین  ها و گلیکوپروتئین  های رشته  ای قرار دارد.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": دقت کنید یاخته  های گیرندۀ حس شنوایی و تعادل در گوش درونی، گیرندۀ مکانیکی هستند اما یاختۀ عصبی تمایزیافته

نیستند بلکه پیام عصبی تولیدی را به یاختۀ عصبی انتقال می  دهند.

گزینۀ "2": مژک  های گیرنده  های حسی در مجاری نیم  دایرۀ گوش، فقط با مادۀ ژالتینی در تماس هستند و با مایع تماس مستقیم

ندارند.

گزینۀ "3": دقت کنید فقط گیرنده  های حسی موجود در حلزون گوش در پی ارتعاش پردۀ صماخ تحریک می  شوند. گیرنده  های

مجاری نیم  دایره در پی تغ�ر موقعیت سر تحریک می  شوند.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 1 88

حس  های ویژه شامل بینایی، شنوایی، بویایی، تعادل و چشایی هستند. طبق متن کتاب درسی، گیرنده های این حواس در سر

انسان قرار دارند و بر اساس شکل کتاب درسی، می  توان دریافت اعصاب سر و گردن اطالعات را به مغز می برند تا در آنجا پردازش

شوند؛ پس اطالعات حس  های ویژه نیز در مغز پردازش می  شوند، زیرا گیرندۀ این حواس در سر قرار دارد.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "2": باتوجه به شکل کتاب درسی، می  توان دریافت در مادۀ سفید نخاع نیز شیارهایی وجود دارند.

گزینۀ "3": طبق شکل کتاب درسی، بخشی از آکسون نورون حسی و حرکتی که میلین  دار است، در بخش خاکستری نخاع قرار

دارد.

گزینۀ "4": کامًال برعکس. به شکل کتاب توجه کنید.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 1 89

غدۀ تیروئید در بخش پا�نی حنجره قرار دارد. هیپوفیز نیز از سه بخش تشکیل شده که بخش پیشین آن از سایر بخش  ها بزرگ  تر

و از سلول  های غیرعصبی تشکیل شده است.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "2": هیپوفیز در ترشح هورمون  های جنسی دخالتی ندارد. (LH و FSH جنسی نیستند)

گزینۀ "3":غدۀ تیموس در جلوی محل دوشاخه شدن نای قرار دارد نه تیروئید.

گزینۀ "4": هورمون  های پروالکتین و ضدادراری ترشح  شده از هیپوفیز در تنظیم تعادل آب دخالت دارند.

تستر علوم تجربی یازدهم
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گزینه 3 90

موارد (ب) و (د) به درستی بیان شده اند.

بررسی موارد:

الف) در پروفاز غشاء هسته تجزیه می شود، نه غشاء سلول.

ب) در همه آنافازها، رشته های دوِک متصل به سانترومر کروموزوم ها، کوتاه می شوند.

ج) دقت کنید در مراحل متافاز ۱ و ۲ میوز و متافاز میتوز، هسته در سلول مشاهده نمی شود.

د) در حالت طبیعی، در مراحل آنافاز میتوز و آنافاز میوز ۱ و ۲، تعداد کروماتیدهای یاخته ثابت است و تغ�ر نمی کند.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 1 91

چه در پتانسیل عمل و چه آرامش، یون سدیم از طریق پمپ سدیم- پتاسیم با روش انتقال فعال و از طریق کانال نشتی سدیمی با

روش انتشار، بین دو سوی غشا جابه  جا می  شود. یون پتاسیم نیز از طریق پمپ سدیم- پتاسیم با روش انتقال فعال و از طریق کانال

نشتی پتاسیمی با روش انتشار، بین دو سوی غشا جابه  جا می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) مثًال در حدفاصل اختالف پتانسیل صفر تا 30+، پمپ سدیم- پتاسیم با شدت قبلی خود کار می  کند و سرعت مصرف ATP در

یاخته و تولید یون فسفات آزاد درون یاخته نسبت به قبل، تفاوت چندانی نمی  کند.

3) مثًال در حدفاصل اختالف پتانسیل صفر تا 30- که اختالف پتانسیل دو سوی غشا در حال افزایش است و کانال  های دریچه  دار

پتاسیمی نیز باز هستند، تغ�رات غلظت یون سدیم در دو سوی غشا نسبت به پتاسیم، کمتر است.

4) مثًال در حدفاصل اختالف پتانسیل 30+ تا صفر که اختالف پتانسیل دو سوی غشا در حال کاهش است، مقدار بار الکتریکی مثبت

درون یاخته، بیشتر از مایع بین  یاخته  ای است.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 92

یاخته ها مواد موردنیاز خود (مانند اکسیژن، گلوکز و .....) را از مایع بین یاخته ای دریافت می کنند و مواد دفعی مانند کربن

دی اکسید را به آن می دهند تا به کمک خون از بدن دفع شود. در فرآیند درون بری (آندوسیتوز) مولکول های درشت همراه با مقدار

کمی مایع بین یاخته ای، وارد سلول می شوند (به شکل کتاب درسی توجه کنید).

بررسی سایر گزینه ها:

1) یاخته های زندۀ بدن انسان برای تنفس هوازی به گلوکز و اکسیژن نیاز دارند. توجه کنید که غشاء   پایه شبکه ای از رشته های

پروتئینی و گلیکوپروتئینی بوده و فاقد ساختار یاخته ای است.

2) در چشم انسان مایعی شفاف به نام زاللیه وجود دارد که از مویرگ ها ترشح می شود. زاللیه موادغذایی و اکسیژن را برای عدسی

و قرنیه فراهم می آورد و مواد دفعی آن ها را جمع آوری کرده و به خون می دهد. توجه کنید که در چشم انسان، همۀ محیط های

شفاف از جمله زاللیه، در شکست نور نقش دارند.

3) در بدن انسان، فشار اسمزی مایع اطراف یاخته ها تقریبًا مشابه درون آن ها است. درنتیجه آب بیش ازحد وارد یاخته ها نمی شود

و یاخته ها از خطر تورم و ترکیدن حفظ می شوند.

تستر علوم تجربی یازدهم
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گزینه 2 93

پستانداران می توانند به فرزندان خود شیر بدهند. در جاندارانی که لقاح خارجی دارند، الیۀ ژله  ای اطراف تخمک در ابتدا از جنین

حفاظت می کند و سپس به عنوان غذای اولیه مصرف می  شود. پستانداران همگی لقاح داخلی دارند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) اسپرم پستانداران برای انجام لقاح باید از بدن خارج شود.

3) تنها پستانداران جفت  دار دارای بندناف هستند.

4) در مورد همه صدق نمی کند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 3 94

قرنیه، عدسی، زاللیه و زجاجیه، بخش  های شفاف چشم هستند که از بین آن  ها تنها قرنیه جزء الیه  های اصلی چشم است. قرنیه

اولین محل شکست و همگرایی پرتوهای نور در چشم است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در بیماری آستیگماتیسم ممکن است قرنیه یا عدسی یا هر دو دچار اختالل شوند.

2) این ویژگی مربوط به عدسی است.

4) مواد دفعی قرنیه به خود زاللیه وارد می  شود. توجه داشته باشید که زاللیه مویرگ ندارد.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 95

سلول های دیوارۀ مویرگ و بیگانه خوارهای بافتی با ترشح پیک شیمیایی موجب فراخواندن گلبول های سفید به موضع التهاب

می شوند. گلبول های سفید در این حالت با تغ�ر شکل و دیاپدز از دیوارۀ مویرگ عبور می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) لنفوسیت کشنده طبیعی و لنفوسیت T کشنده موجب ترشح پرفورین می شوند. پرفورین با سوراخ کردن غشاء سلول های آلوده

موجب می شود بیگانه خوارهایی مانند ماکروفاژها فعالیت خود را افزایش داده و بقایای این سلول ها را از بین ببرند. لنفوسیت B نیز

با تولید پادتن می تواند فعالیت ماکروفاژها را افزایش دهد.

2) هر سلول آلوده به ویروس (حتی لنفوسیت ها و سایر سلول های موثر در خط سوم ایمنی) می تواند اینترفرون نوع یک تولید

کنند.

3) پادتن توسط پالسموسیت ها و برخی از لنفوسیت های B ترشح می شود. لنفوسیت های B هستۀ خود را در مرکز سلول

سازماندهی کرده اند اما هستۀ پالسموسیت ها در مجاورت غشا است.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 2 96

الکل عامل کاهش  دهندۀ فعالیت  های بدنی، ایجاد ناهماهنگی در حرکات بدن و اختالل در گفتار است. الکل فعالیت مغز را کند

می  کند و درنتیجه زمان واکنش فرد به محرک  های محیطی افزایش پیدا می  کند و همچنین می  تواند در ریفالکس نقش داشته

باشد. مشکالت کبدی، سکتۀ قلبی و انواع سرطان از پیامدهای مصرف بلندمدت الکل است.

تستر علوم تجربی یازدهم
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گزینه 1 97

هیپوتاالموس با تولید هورمون ضدادراری و افزایش بازجذب آب موجب کاهش حجم ادرار می  شود و اگر این غده دچار اختالل

شود، غلظت ادرار کاهش می  یابد (دیابت بی  مزه).

بررسی سایر گزینه  ها:

2) تاالمو  س  ها محل پردازش اولیه و تقویت اطالعات حسی است.

3) لوب  های بویایی اطالعات خود را از طریق سامانۀ کناره  ای به قشر مخ می  فرستند و اگر این سامانه دچار اختالل شود، حس

بویایی هم دچار اختالل می  گردد.

4) مخچه به  طور پیوسته از بخش  های دیگر مغز، نخاع و اندام  های حسی، مانند گوش  ها پیام را دریافت و بررسی می  کند تا فعالیت

ماهیچه  ها و حرکات بدن را در حالت  های گوناگون به کمک مغز و نخاع هماهنگ کند.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 98

همۀ موارد نادرست هستند.

الف) پیام  های عصبی بخش دهلیزی گوش به قشر مخ نمی  روند.

ب) پیام  های عصبی خارج  شده از حلزونی به تاالموس و قشر مخ می  روند و ارتباطی به مخچه ندارند.

ج) مژک  های گیرنده  های شنوایی در حلزونی درون مادۀ ژالتینی فرو نرفته  اند.

د) گیرنده  های تعادلی در مجاری نیم  دایره به دنبال حرکت سر تحریک می  شوند و به ارتعاش بخش  های مختلف گوش درونی

ارتباطی ندارند.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 2 99

بعضی از گیرنده  های بدن مثل گیرنده  های شیمیایی در بینی و گیرنده  های مکانیکی در گوش، دارای مژک (زائدۀ غیرسیتوپالسمی)

هستند. همچنین بعضی از گیرنده  های بدن مثل گیرنده  های تماسی، انتهای دارینه (نوعی زائدۀ سیتوپالسمی) هستند. در حد

کتاب درسی گیرنده  های حواس پیکری، انتهای دارینۀ   بلند نورون  های حسی هستند و توسط غالف میلین پوشیده شده  اند که

باتوجه به شکل، نوعی پوشش چندالیه است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) گیرنده  های بویایی، مژک دارند اما این گیرنده  ها با ارتعاش تحریک نمی شوند.

3) گیرنده  های درد انتهای دارینه آزاد هستند. این گیرنده  ها می توانند در پاسخ به برخی مواد شیمیایی (مثل الکتیک  اسید) تحریک

شوند.

4) در مورد گیرنده  های بویایی و یا تعادلی صادق نیست.

تستر علوم تجربی یازدهم
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گزینه 3 100

پاکسازی گویچه های قرمز مرده فقط توسط درشت خوار ها صورت می گیرد؛ توجه داشته باشید که درشت خوار ها جزو یاخته های

خونی محسوب نمی شوند. میان یاختۀ دانه دار در نوتروفیل ها، ائوزینوفیل ها و بازوفیل ها مشاهده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه (۱): میان یاخته با دانه های روشن در ائوزينوفيل و نوتروفيل ديده مى شود. تنها نوتروفيل ها را نيروهاى واكنش سريع مى نامند.

گزینه (۲): ياخته هايى كه از تغ�ر شكل مونوسيت ها حاصل مى شوند، ياخته هاى دارینه ای و درشت خوار ها هستند. توجه داشته

باشيد كه این یاخته ها جزو یاخته های خونی نیستند. (درشت خوار ها و یاخته های دارینه ای فقط در خارج از خون مشاهده

می شوند)

گزینه (٤): لنفوسيت هاى اوليه و خاطرۀ موجود در خون، توانايى تقسيم شدن و دو برابر كردن ماده وراثتى خود را دارند.

ياخته های خاطره می توانند در خارج از مغز استخوان (مثال در خون) تولید شده باشند.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 3 101

ریشۀ شکمی نخاع در ساختار خود تنها دارای آکسون نورون  های حرکتی است. اگر آکسون  ها در ریشه دارای میلین باشند، می  توان

درون آن  ها هستۀ سلول  های پشتیبان را مشاهده نمود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) ریشۀ پشتی به دلیل داشتن جسم سلولی در برخی بخش  ها از ریشۀ شکمی قطورتر است. در این ریشه دندریت و آکسون وجود

دارد و درنتیجه پیام  های عصبی هم به جسم سلولی نزدیک می  شوند و هم از آن دور می  گردند.

2) هیچ ریشه  ای از نخاع پیام  های حرکتی را به نخاع وارد نمی  کند!

4) ریشۀ شکمی در نخاع پیام  های حرکتی را برای ماهیچه  ها ارسال می  کند. باتوجه به شکل  های کتاب، ریشۀ شکمی به بخش

قطورتر مادۀ خاکستری نزدیک  تر است.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 1 102

فقط مورد (د) صحیح است. 

پمپ سدیم- پتاسیم و کانا  ل  های نشتی و دریچه  دار پتاسیمی، در رسیدن به پتانسیل آرامش نقش دارند. همۀ این پروتئین  ها، در

ضخامت غشاء یاخته قرار گرفته  اند که می  توانند در جابه  جایی مواد مؤثر باشند.

بررسی سایر موارد:

پمپ سدیم- پتاسیم تا زمانی که سلول زنده است، فعالیت دارد و نمی  توان گفت که در یک زمان مشخص، باز و یا بسته می  شود

(رد مورد (الف)). 

همچنین این پمپ، همواره با مصرف ATP فعالیت خود را انجام می  دهد (رد مورد (ب)).

در جابه  جایی دو نوع یون (سدیم و پتاسیم) نقش دارد (رد مورد (ج)).

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم
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گزینه 3 103

در حدود روز چهاردهم دورۀ جنسی، فولیکول بالغ در تخمدان قابل مشاهده است و در همین زمان افزایش یک بارۀ استروژن،

محرکی برای آزاد شدن مقدار زیادی FSH و LH از هیپوفیز پیشین می شود (بازخورد مثبت).

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: تحلیل رفتن جسم زرد در اواسط نیمۀ دوم دورۀ جنسی آغاز می شود. همچنین در انتهای هفتۀ چهارم دورۀ جنسی (حدود

روز 28 ام) قاعدگی آغاز می شود که شروع دورۀ جنسی و چرخۀ رحمی بعدی را نشان می دهد. قاعدگی با دفع خون از واژن همراه

است. خون نوعی بافت پیوندی محسوب می شود.

گزینه 2: تکثیر و حجیم شدن یاخته های فولیکولی در نیمۀ اول دورۀ جنسی صورت می گیرد در حالیکه ترشح پروژسترون از تخمدان

فقط در نیمۀ دوم این دوره قابل انتظار است (درنیمۀ اول دورۀ جنسی هنوز جسم زرد تشکیل نشده است که هورمون پروژسترون را

ترشح کند)

گزینه 4: جسم زرد با ترشح هورمون های استروژن و پروژسترون موجب افزایش ضخامت دیوارۀ داخلی رحم می شود. بنابراین در

یک دورۀ جنسی، ابتدا جسم زرد تشکیل می شود سپس دیوارۀ داخلی رحم به حداکثر ضخامت خود می رسد.

تستر علوم تجربی یازدهم
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در ترشحات مخاطی معده، آنزیم لیزوزیم یافت می  شود که در دفاع از بدن در مقابل میکروب  ها نقش دارد و در گوارش مواد غذایی

مؤثر نیست.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) ترشحات قسمت  های مختلف لولۀ گوارش ازجمله معده، تحت تأثیر بخش خودمختار دستگاه عصبی و یا دستگاه درون  ریز است.

در هر دو مورد، پیک  های شیمیایی نقش دارند؛ پیک شیمیایی کوتاه  برد در دستگاه عصبی و پیک شیمیایی دوربرد در دستگاه

درون  ریز. قسمتی از ترشحات معده تحت تأثیر هورمون گاسترین است که از معده به خون ترشح می  شود. این هورمون ترشح

اسید و پپسینوژن را افزایش می  دهد. سایر ترشحات معده ازجمله آنزیم  های آن، تحت  نظر بخش خودمختار دستگاه عصبی قرار

دارد.

2) هیچ  یک از آنزیم  های معده توانایی ایجاد مونومر از پلی  مر را ندارند؛ فقط می  توانند مولکول  های درشت را به مولکول  های

کوچک  تر تبدیل کنند.

4) آنزیم  های معده همگی توسط یاخته  های پوششی مخاط معده ترشح می  شوند. این یاخته  ها استوانه  ای  شکل بوده و روی غشاء

پایه مستقر هستند.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 1 105

بررسی موارد:

الف): باتوجه به تصویر کتاب درسی، اندازۀ مژک های گیرنده های حسی خط جانبی ماهی یک  اندازه نیستند و به ترتیب از بلند به

کوچک قرار گرفته اند.

ب): در مو های حسی دارینۀ گیرنده های حسی را می بینیم.

ج): رشته های عصبی چشم جیرجیرک در قسمت مرکزی چشم کنار یکدیگر قرار می گیرند.

د): دمای بدن مار از بدن طعمه کمتر است. این موضوع کمک می کند تا بتواند طعمه را شناسایی کند.

تستر علوم تجربی یازدهم
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هم جیبرلین و هم اکسین در تولید میوه های بدون دانه نقش دارند.

بررسی گزینه  ها:

1) هورمون های گیاهی با اثر بر گیرنده های خود می توانند فعالیت های گیاه را تنظیم کنند.

2) یاخته های کال همگی می توانند تحت تأثیر هورمون های گیاهی قرار بگیرند.

4) هورمون های گیاهی می توانند توسط بافت هادی جا به جا شوند. برای همین اکسین می تواند رشد جوانه  های جانبی را کنترل

کند.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 2 107

در مهره داران راهکارهای مختلفی برای مقابله با مسائل تنظیم اسمزی وجود دارد. به عنوان مثال ساختار کلیه در خزندگان و پرندگان

توانمندی بازجذب آب زیادی دارد. خزندگان و پرندگان تخم گذار هستند و در آن ها ارتباط خونی بین مادر و جنین وجود ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: خزندگان، پرندگان و پستانداران، پیچیده ترین شکل کلیه را دارند. در هر سه گروه جانور تخم گذار وجود دارد. در جانوران

تخم گذار وجود پوستۀ ضخیم در اطراف تخم از جنین محافظت می کند.

گزینه 3: حشرات سامانۀ دفعی متصل به روده به نام لوله های مالپیگی دارند. همچنین نحوۀ لقاح حشرات، لقاح داخلی است.

لقاح داخلی نیازمند دستگاه تولیدمثلی با اندام های تخصص یافته است.

گزینه 4: خزندگانی مثل الک پشت برای محافظت بیشتر از تخم های خود، آن ها را با خاک و ماسه می پوشانند. کلیۀ خزندگان و

پرندگان توانمندی بازجذب آب زیادی دارد.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 2 108

به دنبال آغاز انقباض ماهیچه، هرگاه مولکول ATP به سر میوزین متصل شود، موجب می گردد که میوزین از اکتین جدا شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1) پس از ورود کلسیم به تارچه، میوزین ها به اکتین متصل می شوند.

3) بالفاصله پس از اتصال سر میوزین به مولکول اکتین، ADP از سر میوزین جدا می شود.

4) قبل از شروع انقباض ماهیچه باید یک موج تحریکی در غشاء تار ایجاد شود تا انقباض به راه بیفتد درحالی که جدا شدن سر

میوزین از اکتین در اواسط و انتهای انقباض ماهیچه اتفاق می افتد.

تستر علوم تجربی یازدهم
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در جریان سکتۀ قلبی، بخشی از ماهیچۀ قلب می  میرد و انتشار پیام انقباض در میوکارد قلب، در بخش مرده با مشکل مواجه شده

و درنتیجه پیام انقباض با سرعت کمتری در میوکارد قلب انتشار می  یابد. فاصلۀ میان موج P تا R، مربوط به انتشار پیام انقباض در

بطن  ها است که بعد از آن نیز در موج R، انقباض بطن  ها شروع می  شود؛ بنابراین می  توان گفت که به دنبال سکتۀ قلبی و از بین

رفتن بخشی از ماهیچۀ قلب، پیام انتشار بطن  ها با سرعت کمتری میوکارد بطن  ها را درمی نوردد و فاصلۀ میان موج P تا R در

ECG یا نوار قلب افزایش می  یابد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در فرد مبتال به دیابت شیرین، به دنبال شکسته شدن چربی  ها توسط یاخته  ها جهت کسب انرژی، pH خون اسیدی می  شود. به

دنبال اسیدی شدن pH خون، ترشح یون هیدروژن در نفرون  ها افزایش می  یابد (نه اینکه بازجذب یون هیدروژن کاهش یابد).

2) گیرنده  های کششی که در فعال شدن انعکاس دفع ادرار نقش دارند، در دیوارۀ مثانه واقع شده  اند، نه لگنچه.

3) هورمون اریتروپویتین در حالت طبیعی به مقدار کم ترشح می  شود. محرک افزایش بیشتر این هورمون، کاهش اکسیژن خون

است؛ بنابراین لفظ شروع سنتز هورمون اریتروپویتین توسط یاخته  هایی ویژه اشتباه است.

تستر علوم تجربی دهم
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در لوله های اسپرم ساز، یاخته های اسپرماتید و اسپرم دارای تاژک هستند. هر دو یاخته می توانند به انجام گلیکولیز بپردازند.

همان طور که به خاطر دارید در فرآیند گلیکولیز در مرحلۀ اول فروکتوز فسفاته تولید می شد ( قند شش کربنۀ دو فسفاته ) که این

مولکول در ادامه منجر به تولید مولکول های سه کربنۀ فسفات دار ( قند فسفاته - اسید دو فسفاته ) و بدون فسفات ( پیرووات )

می شود .

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: منظور از بخش بزرگ تر هیپوفیز، هیپوفیز پیشین است. هورمون FSH با ترشح از این غده یاخته های سرتولی را تحریک

می کند تا با ترشحات خود سبب جداسازی اسپرماتیدها از یکدیگر که جزء فرآیند تمایزی آن ها است، شوند. اسپرم ها به هیچ

یاخته ای متصل نیستند که از آن جدا شوند.

گزینه 2: اسپرماتیدها توسط یاخته های سرتولی تغذیه می شوند و ترشحات غدۀ وزیکول سمینال در تغذیۀ آن ها نقشی ندارد.

گزینه 4: محصول تنفس یاخته ای همان ATP است که برای حرکت اسپرم ها به کمک تاژک ضروری است. همان طور که می دانید

اسپرماتیدها وارد اپیدیدیم نمی شوند.

تستر علوم تجربی یازدهم
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گیرنده  های وضعیت همگی گیرنده  های مکانیکی هستند و انتهایی از دندریت نورون حسی هستند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) گیرنده  های وضعیت در زردپی  ها هم وجود دارند.

2) گیرنده  های وضعیتی که درون ماهیچه هستند به تغ�ر طول ماهیچه حساس هستند نه همۀ گیرنده  های وضعیت.

3) گیرنده  های وضعیت، وضعیت بدن را در حین سکون هم به مغز اطالع می  دهند.

تستر علوم تجربی یازدهم
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جفت، رابط بین رحم و بندناف است. در داخل زوائد انگشتی جفت، فقط یاخته  های خونی جنینی قابل مشاهده است و خون مادر

به این زوائد وارد نمی  شود بلکه با بخش بیرونی آن  ها در تماس است. این یاخته  ها محتوای ژنتیکی یکسانی با تخم اولیه دارند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) تمایز جفت از هفتۀ دوم پس از لقاح (نه تخمك  گذاری) آغاز و تا هفتۀ دهم ادامه می  یابد.

2) همزمان با تشكیل جفت، یاخته  های الیۀ درونی بالستوسیست، الیه  های زایندۀ جنین را می  سازند.

3) جفت با بندناف در ارتباط است. بزرگ  ترین رگ بندناف، سیاهرگ است که خون روشن را از بدن مادر به بدن جنین می  رساند.

تستر علوم تجربی یازدهم
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هورمون  های LH، FSH، پروالکتین و تستوسترون در تولیدمثل یک مرد دخالت دارند. یاخته  های تولیدکنندۀ همۀ این هورمون  ها

از نوع درون  ریز هستند و مجرا ندارند. به همین علت هورمون  های ترشحی خود را ابتدا وارد مایع بین  سلولی و سپس وارد خون

می  کنند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1 و 3) هورمون  های LH و FSH و پروالکتین از غدد مغزی به مویرگ  های این ناحیه ترشح می  شوند.

2) تنها هورمون FSH موجب اثرگذاری بر سلول  های سرتولی می  شود. این سلول  ها بیگانه  خوار هستند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی یازدهم
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بخشی از لولۀ پیچ خوردۀ اسپرم بر در کیسۀ بیضه و بخشی از آن نیز در خارج از کیسۀ بیضه قرار دارد. این لوله فقط محل عبور

اسپرم های بالغ می باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

2) یاخته های سرتولی موجود در لولۀ اسپرم ساز، یاخته های هدف هورمون FSH محسوب می شوند. همان طور که می دانید در

لوله های اسپرم ساز اسپرم بالغ دیده نمی شود.

3) هر سه لولۀ پیچ خوردۀ اسپرم ساز، اپی دیدیم و اسپرم بر دارای اسپرم های تاژک دار هستند. در لوله های اسپرم ساز حرکت اسپرم ها

به وسیلۀ فشار حاصل از تولید اسپرم های جدید صورت می گیرد (نه حرکت تاژک!!)

4) در سلول های بینابینِی بیضه ها گیرندۀ هورمون LH وجود دارد و همانطور که می دانید این سلول ها هورمون تستوسترون نیز

ترشح می کنند اما توجه کنید که این سلول ها جزوء هیچ لولۀ پیچ خورده ای نیستند.

تستر علوم تجربی یازدهم
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بررسی گزینه ها:

1) آبسیزیک  اسید سبب خفتگی دانه می شود و از جوانه زنی جلوگیری می کند. این هورمون  در جوانه  زنی نقشی مخالف جیبرلین

دارد. آبسیزیک  اسید نقشی در رسیدن میوه ها ندارد. برای همین این گزینه نادرست است.

2) فشار اسمزی یاخته های نگهبان روزنه را هورمون آبسیزیک  اسید کنترل می کند. این هورمون همانند بقیۀ هورمون ها در جهت

محافظت از گیاه فعالیت می کند.

3) اثر جیبرلین اولین بار در دانه رست برنج دیده شد. این هورمون همانند اکسین سبب افزایش تقسیم یاخته ای می شود.

4) عامل نارنجی نوعی اکسین است. این هورمون همانند اتیلن سبب کاهش رشد جوانه های جانبی می شود.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 3 116

پوشش داخل لوله های فالوپ (لوله های رحم) مخاطی و مژک دار است. ترشحات مخاط با داشتن آنزیم لیزوزیم موجب کشته شدن

باکتری ها می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: این گزینه در رابطه با زنان یائسه، صحیح نیست. در زنان یائسه از کار افتادن تخمدان ها سبب توقف عادت ماهانه می شود.

گزینۀ2: در هر چرخۀ رحمی، فعالیت ترشحی در جدار داخلی رحم افزایش می یابد تا بدن را برای بارداری احتمالی آماده کند.

بنابراین تغ�ر فعالیت ترشحی در دیوارۀ داخلی رحم، لزوما به معنای بارداری نیست.

گزینۀ4: در نیمۀ دوم چرخۀ رحمی، جدار داخلی رحم به بیشترین ضخامت خود می رسد. طناب های پیوندی و عضالنی به جدار

خارجی رحم متصل اند.

تستر علوم تجربی یازدهم
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عنبیه بخش رنگین چشم انسان به شمار می  رود و در وسط آن، سوراخ مردمک قرار دارد. عنبیه توسط مویرگ  های خونی، اکسیژن و

مواد غذایی موردنیاز خود را تأمین می  کند. زاللیه مایع شفافی است که فضای جلوی عدسی چشم را پر کرده است. این مایع، مواد

غذایی و اکسیژن موردنیاز قرنیه و عدسی را فراهم می  کند.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) مردمک به دنبال تأثیر اعصاب پاراسمپاتیک بر عنبیه، تنگ می  شود. اعصاب پاراسمپاتیک منجر به کاهش فشار خون می  شوند.

3) ته چشم و شبکیه را می  توان به کمک دستگاهی ویژه، از طریق سوراخ مردمک مشاهده کرد.

4) ماهیچه  های شعاعی عنبیه، مردمک را گشاد و ماهیچه  های حلقوی، مردمک را تنگ می  کنند. در محیط تاریک، مردمک گشاد

می  شود تا میزان نور ورودی به چشم افزایش یابد.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی
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یاخته های عصبی رابط که ارتباط الزم بین نورون ها را فراهم می کنند، در مغز و نخاع قرار گرفته اند. مغز و نخاع، مراکز نظارت بر

فعالیت های بدن هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: یاختۀ پیش همایه  ای از طریق ماده ای به نام ناقل عصبی با یاختۀ پس همایه ای ارتباط برقرار می کند. توجه کنید که ناقل

عصبی می تواند دو بار از غشاء یاختۀ پیش همایه  ای عبور کند. در واقع ناقل عصبی پس از ترشح شدن به فضای همایه ای، ممکن

است دوباره جذب یاختۀ پیش همایه  ای شود.

گزینۀ2: غالف میلین سبب کاهش تبادالت یاختۀ عصبی با مایع بین یاخته ای می شود.

گزینۀ3: ناقل عصبی در جسم یاخته ای نورون های تولید می گردد، نه در رشته های عصبی.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 3 119

رنین آنزیمی است که درنهایت می تواند سبب افزایش فشار خون در سرخرگ های سراسر بدن گردد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) دیابت بی مزه حاصل کاهش میزان هورمون ضد ادراری است نه افزایش آن.

2) هورمون آلدوسترون سبب احتباس آب و نمک می گردد.

4) اپی نفرین و نور اپی نفرین سبب افزایش فشار خون می شوند نه کاهش آن.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 3 120

در پتانسیل آرامش، پمپ سدیم-پتاسیم با مصرف ATP سه یون سدیم را به بیرون و دو یون پتاسیم را به داخل نورون می  آورد و

درواقع پتانسیل بیرون را افزایش می  دهد. به همین دلیل منفی  تر بودن داخل نسبت به خارج حفظ می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) کانال  های نشتی برای عبور دادن یون  ها تغ�ر شکل نمی  دهند.

2) در ابتدای پتانسیل عمل نفوذپذیری غشاء نورون به یون  های سدیم بیشتر از پتاسیم است.

4) در قلۀ نمودار اختالف پتانسیل، کانال  های دریچه  دار سدیمی بسته شده و دیگر سدیم را از خود عبور نمی  دهند اما کانال  های

نشتی همچنان سدیم را وارد سلول می  کنند.

تستر علوم تجربی یازدهم
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افزایش هورمون های تیروئیدی موجب افزایش میزان تنفس سلولی، ضربان قلب، و کاهش ذخایر بدن مثل گلیکوژن و چربی

می شود. افزایش تنفس سلولی موجب افزایش مصرف اکسیژن و افزایش ضربان قلب موجب نزدیک شدن موج های نوار قلب به

یکدیگر می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

2) ذخایر گلیکوژن در بدن کاهش و فعالیت نورون ها در بدن افزایش می یابد.

3) به علت افزایش تنفس سلولی، میزان تولید  در بدن افزایش یافته و درنتیجه فعالیت آنزیم انیدرازکربنیک نیز بیشتر

می شود.

4) با افزایش مصرف چربی ها و کاهش اندازۀ سلول های چربی، فضای بین سلولی در این بافت افزایش می یابد. همچنین تولید

انرژی در تارهای ماهیچه ای نیز بیشتر می شود. ( افزایش تنفس سلولی )

CO  ۲

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 2 122

لنفوسیت B پس از تمایز خود می تواند پالسموسیت و سلول خاطره تولید کند. پالسموسیت ها به تولید پادتنی می پردازند که

مشابه گیرندۀ آنتی ژنی لنفوسیت است. سلول های خاطره هم مانند لنفوسیت B می توانند گیرندۀ آنتی ژنی تولید کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) پالسموسیت ها گیرندۀ آنتی ژنی ندارند و نمی توانند آنتی ژن های مختلف را از یکدیگر تشخیص دهند.

3) هستۀ پالسموسیت ها در مجاورت غشا و هستۀ سلول های خاطره در بخش میانی سیتوپالسم قرار دارد.

4) عمر سلول های خاطره بسیار زیاد است تا ایمنی دائمی ایجاد کند اما پالسموسیت ها این گونه نیستند.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 2 123

بخش خوراکی شلغم درواقع ریشه است و برخالف سیب  زمینی غده نیست. زنبق دارای زمین  ساقه است و به کمک آن به تولیدمثل

غیرجنسی می  پردازد.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": شلغم نوعی گیاه دوساله و زنبق نوعی گیاه چندساله و علفی است. گیاهان دوساله در سال اول رشد رویشی داشته و در

سال دوم با تولید گل، رشد زایشی دارند.

گزینۀ "3": جوانه  های رأسی و جانبی در هر دو گیاه موجب رشد طولی و قطری ساقه می  شود.

گزینۀ "4": زمین  ساقۀ زنبق تا سال  ها می  تواند در زیر خاک باقی بماند. همان  طور که در شکل کتاب هم مشخص است، ریشۀ زنبق

به زمین  ساقه متصل شده است و همراه با آن سال  ها در خاک باقی می  ماند.

تستر علوم تجربی یازدهم
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موارد (الف) و (ج) صحیح هستند.

بررسی موارد:

الف: عبور اکسیژن و گلوکز از سد خونی-مغزی برای انجام تنفس یاخته ای و تولید ATP در نورون ها ضروری است. فعالیت پمپ

سدیم-پتاسیم در غشاء نورون ها وابسته به مولکول ATP است.

ب: پمپ سدیم-پتاسیم همواره فعال است. باتوجه به شکل کتاب درسی، مولکول ATP باعث تغ�ر شکل پمپ سدیم-پتاسیم

می شود.

ج: افزایش غلظت آنزیم آلدوسترون در خوناب، بازجذب سدیم در کلیه را افزایش می دهد. افزایش بازجذب سدیم می تواند

اختالف پتانسیل دو سوی غشاء نورون ها را تحت تاثیر قرار دهد.

د: در یک رشتۀ عصبی میلین دار، پتانسیل عمل فقط در گره های رانویه ایجاد می شود. توجه کنید که در فاصلۀ بین گره های رانویه،

کانال دریچه دار وجود ندارد.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 2 125

باتوجه به تصویر کتاب درسی جوانه های چشایی و گیرنده های حسی تنها در قسمت های جانبی برجستگی های زبان دیده

می شوند. یاخته های پوششی و عصبی و پشتیبان را در قست های دیگر جوانه های چشایی مثل قسمت های مرکزی آن نیز

می بینیم.

بررسی گزینه ها:

3) منظور از یاخته هایی با فاصلۀ بین یاخته ای اندک یاخته های بافت پوششی است.

تستر علوم تجربی یازدهم
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در یاخته های عصبی حسی ریشۀ نخاع، محل قرارگیری هسته در ریشۀ پشتی است نه در عصب مختلط. در ضمن یاخته های

عصبی توانایی تقسیم و همانند سازی دنای هسته را به ندرت دارند.

بررسی گزینه ها:

2) نورون های حسی دستگاه عصبی محیطی با نورون های رابط موجود در دستگاه عصبی مرکزی سیناپس برقرار می کنند. این

سیناپس بین آکسون نورون پیش سیناپسی و دندریت نورون پس  سیناپسی شکل می گیرد.

3) سیناپس بین نورون های حسی و رابط از نوع تحریکی است.

4) در نورون ها تنها قسمتی که می تواند سبب انتقال پیام به یاختۀ دیگری شود، آکسون است. از همین رو غشاء یاخته ای آکسون

می تواند با غشاء وزیکول ها یکی شود.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 3 127

اندامی که بیشترین اطالعات را از محیط دریافت می کند ، چشم است و در سطح چشم در اشک ، نمک و لیزوزیم یافت می شود

که هر دو سبب از بین رفتن باکتری ها می شوند . نمک برای باکتری ها مناسب نیست و لیزوزیم باعث نابودی باکتری ها می شود.

بررسی سایر گزینه ها :

گزینه 1) محل شروع گوارش مواد غذایی ( گوارش مکانیکی ) دهان می باشد که فقط لیزوزیم آن می تواند سبب نابودی باکتری ها

شود. در سطح دهان ماده مخاطی نیز یافت می شود که مانع نفوذ میکروب ها و به دام انداختن آن ها می شود.

گزینه 2) محل تبادل گاز های تنفسی ، کیسه های حبابکی است که دارای یاخته های درشت خوار  هستند. اما دقت کنید یاخته های

درشت خوار  مربوط به دومین خط دفاعی هستند نه نخستین خط!

گزینه 4) در طی انعکاس عطسه هوا از راه دهان و بینی خارج می شود. دقت کنید بخش ابتدایی بینی توسط پوست پوشیده شده

است و فاقد الیه های مخاطی است.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 128

با توقف پیام عصبی انقباض، یون  های کلسیم به سرعت با انتقال فعال به شبکۀ آندوپالسمی بازگردانده شده و سپس اکتین و

میوزین از هم جدا می  شوند؛ به این ترتیب که در مولکول میوزین، زاویۀ سر نسبت به دم افزایش می  یابد و سپس جدا شدن میوزین

از اکتین رخ می  دهد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در حین انقباض، طول رشته  های پروتئینی اکتین و میوزین هیچ تغ�ری نمی  کند و این دو نوع رشته، تنها در یکدیگر فرو می  روند

و باعث کوتاه شدن عضله می  شوند.

2) دور شدن خطوط Z سارکومر نسبت به یکدیگر، به دنبال جدا شدن رشته  های اکتین و میوزین از یکدیگر رخ می  دهد.

3) بعد از گزینۀ "4" رخ می  دهد.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی
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بخشی از لولۀ پیچ خوردۀ اسپرم بر در کیسۀ بیضه و بخشی از آن نیز در خارج از کیسۀ بیضه قرار دارد. این لوله فقط محل عبور

اسپرم های بالغ می باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

2) یاخته های سرتولی موجود در لولۀ اسپرم ساز، یاخته های هدف هورمون FSH محسوب می شوند. همان طور که می دانید در

لوله های اسپرم ساز اسپرم بالغ دیده نمی شود.

3) هر سه لولۀ پیچ خوردۀ اسپرم ساز، اپی دیدیم و اسپرم بر دارای اسپرم های تاژک دار هستند. در لوله های اسپرم ساز حرکت

اسپرم ها به وسیلۀ فشار حاصل از تولید اسپرم های جدید صورت می گیرد. (نه حرکت تاژک!!)

4) در سلول های بینابینِی بیضه ها گیرندۀ هورمون LH وجود دارد و همانطور که می دانید این سلول ها هورمون تستوسترون نیز

ترشح می کنند اما توجه کنید که این سلول های جزوء هیچ لولۀ پیچ خورده ای نیستند.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 3 130

بعد از جایگزینی، پرده های محافظت کننده در اطراف جنین تشکیل می شوند که مهم ترین آن ها درون شامۀ جنین (آمنیون) و

برون شامۀ جنین (کوریون) هستند. برون شامۀ جنین، هورمونی به نام HCG ترشح می کند که وارد خون مادر می شود و اساس

تست های بارداری است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: الیه های زایندۀ جنینی پس از جایگزینی بالستوسیسیت تشکیل می شوند. به منظور انجام جایگزینی، یاخته های الیه بیرونی

بالستوسیست، آنزیم های هضم کننده ای را ترشح می کنند که یاخته های جدار رحم را تخریب و حفره ای ایجاد می کنند که

بالستوسیست در آن جای می گیرد.

گزینه 2 و 4: تشکیل بالستوسیست (تودۀ درونی و تروفوبالست) قبل از فرآیند جایگزینی انجام می پذیرد.

تستر علوم تجربی یازدهم
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موارد (ب) و (د) نادرست هستند. شماره  های 1 تا 3 به ترتیب عدسی، ماهیچۀ مژکی و تارهای آویزی را نشان می  دهد.

الف) ماهیچۀ مژکی با مایع زاللیه در تماس مستقیم قرار دارد.

ب) تارهای آویزی به هنگام دیدن اجسام دور کشیده   می  شوند تا تحدب عدسی را کاهش دهند.

ج) تحدب عدسی چشم در بخش پشتی (مجاور زجاجیه) بیشتر است.

د) در گروهی از افراد مبتال به آستیگماتیسم، مشکل از قرنیه است نه عدسی.

تستر علوم تجربی یازدهم
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جسم زرد حدود روز 18 دورۀ جنسی تشکیل می شود. اگر به نمودار شکل کتاب درسی نگاه کنید می بینید که در روز 18 تا روز 26

ضخامت رحم درحال افزایش است و درنتیجه طول  رگ های خون رسان به آن نیز افزایش می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) بالفاصله پس از تخمک گذاری (روز 14) ابتدا تحت تاثیر LH فولیکول پاره شده به توده ای به نام جسم زرد تبدیل می شود و سپس

با ادامه اثر LH، این توده شروع به ترشح پروژسترون می کند.

2) خونریزی قاعدگی در حدود روز 4 تمام می شود اما ضخامت دیوارۀ رحم از حدود روز 6 شروع به افزایش می کند.

4) با آغاز رشد فولیکول ها، ابتدا غلظت اندک هورمون استروژن موجب کاهش غلظت LH و FSH می  شود و سپس با افزایش

یک بارۀ استروژن، میزان LH و FSH افزایش می یابد.

تستر علوم تجربی یازدهم
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اووسیت اولیه از دوران جنینی تقسیم میوز I خود را آغاز و در پروفاز I متوقف می  کند تا در زمان بلوغ آن را ادامه دهد. این تقسیم

در نیمۀ نخست چرخۀ جنسی انجام شده و در روز چهاردهم هم تکمیل می  شود و اووسیت ثانویه و نخستین گویچۀ قطبی از

تخمدان خارج می  شود. اووسیت ثانویه هم فقط در صورت لقاح، میوز II را ادامه می دهد. از میوز I اووسیت اولیه، دو یاختۀ

هاپلوئید به وجود می  آیند که یکی از آن  ها اووسیت ثانویه و دیگری نخستین گویچۀ قطبی است که هر دو توانایی ترکیب شدن با

اسپرم را دارند. البته در صورت ترکیب اسپرم با گویچۀ قطبی، تودۀ یاخته  ای بی  شکلی حاصل می  شود که پس از مدتی دفع

می  شود.

تستر علوم تجربی یازدهم
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داروین و پسرش مشاهده کردند که نوک دانه رست گیاه چمن (از تیرۀ گندمیان) به سمت نور خم می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

2 و 3) محققان دیگری با انجام آزمایش  هایی نشان دادند که عامل خم شدن دانه رست به سمت نور، ماده  ای است که در نوک آن

وجود دارد. این ماده در سمت دور از نور قرار می  گیرد و موجب رشد بیشتر آن می  شود.

4) نورگرایی و خم شدن ساقه به سمت نور پدیده  ای رایج در طبیعت است.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی
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بررسی گزینه ها:

1) سدیم می تواند در قسمت های مختلف نورون مبادله شود و تنها در حین پتانسیل عمل نیست. برای همین به دنبال آن لزومًا

خروج ناگهانی پتاسیم رخ نمی دهد.

2) اگر هدایت پیام عصبی به  صورت جهش باشد یا انتقال پیام عصبی رخ داده باشد این گزینه غلط می شود.

3) پس از ترشح انتقال  دهندۀ عصبی مهاری،  پتانسیل غشاء یاخته ای منفی تر می شود. در این حالت نفوذپذیری غشاء یاخته ای

نسبت به سدیم و پتاسیم تغ�ر می کند و ایجاد پتانسیل عمل سخت تر می شود.

4) پایانه آکسون سبب انتقال پیام عصبی به یاخته های ماهیچه ای می شود ولی ذخیرۀ انتقال  دهنده های عصبی در ریزکیسه هایی

است که در طول آکسون وجود دارند.

تستر علوم تجربی یازدهم
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اگر سلول موردنظر به  صورت طبیعی وارد میوز شود، چهار سلول با 7 کروموزوم ایجاد خواهد نمود؛ اما اگر یک جفت کروموزوم در

میوز یک و یا یک جفت کروماتید خواهری در میوز 2 از هم جدا نشوند، یک سلول درنهایت یک کروموزوم اضافه و یک سلول یک

کروموزوم کمتر از حالت طبیعی خواهد داشت (درواقع سلول  ها یا باید 6 کروموزوم داشته باشند یا 8 تا)، درحالی  که گزینۀ اول

سلولی با 7 کروموزوم را نشان می  دهد که یک سلول طبیعی است.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) اگر در میوز 2 کروماتیدهای کروموزوم X از هم جدا نشوند، یکی از سلول  ها فاقد کروموزوم X خواهد بود اما سایر 6 کروموزوم

غیرجنسی را خواهد داشت.

3) اگر در میوز 1، یکی از کروموزوم  های غیرجنسی از هم جدا نشوند، درنهایت یک سلول دارای 7 کروموزوم غیرجنسی و 1

کروموزوم جنسی و سلول دیگر دارای 5 کروموزوم غیرجنسی و 1 کروموزوم جنسی خواهد بود.

4) اگر در میوز 2، یکی از کروماتیدهای غیرجنسی از کروماتید خواهری خود جدا نشود، حالتی مشابه گزینۀ "3" رخ خواهد داد.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا
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هورمون آلدوسترون در بدن انسان با افزایش سدیم خون و افزایش مایع میان بافتی می تواند سبب خیز شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) هورمون پاراتیروئیدی سبب کاهش رسوب کلسیم در بافت استخوان می شود و افزایش آن نقشی در بروز خیز ندارد.

3) هورمون ضد ادراری با کاهش آب ادرار می تواند احتمال بروز خیز را افزایش دهد؛ اما دقت کنید که این هورمون از هیپوفیز

پسین فقط ترشح می شود و محل سنتز آن، هیپوتاالموس است.

4) هورمون گلوکاگون قند خون را افزایش می دهد. افزایش این هورمون در خون باعث افزایش گلوکز خون می شود و حالتی مثل

افزایش قند خون در بیماران دیابتی پیش می آید. در این بیماران قند اضافی به همراه ادرار دفع می شود و به دنبالش آب هم دفع

می شود. این افراد دچار کاهش آب بدن و افزایش دفع ادرار هستند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا
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باتوجه به نمودار فعالیت کتاب درسی، در مادران 50 ساله نسبت به مادران 40 ساله، احتمال تولد چنین فرزندانی هشت برابر است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) یاخته هایی مانند ماهیچۀ اسکلتی در این افراد بیش از سه کروموزوم 21 دارد. ( چون چند هسته ای است)

2) خطای میوزی که منجر به پیدایش چنین افرادی می شود لزومًا مربوط به گامت زایی مادر نیست و می تواند حین اسپرم زایی پدر

رخ داده باشد. بنابراین در این حالت تعداد کروموزوم های گویچۀقطبی مادر طبیعی است.

3) توجه داشته باشید که کوچک ترین کروموزوم های سلول های پیکری در بدن مردان و زنان کروموزوم های 21 هستند که مشخصا

در افراد مبتال به سندروم داون تعداد غیر طبیعی دارند.

تستر علوم تجربی یازدهم
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فقط مورد (ج) صحیح است.

اووسیت اولیه در تخمدان دختران نابالغ و زنان بالغ مشاهده می شود. اووسیت ثانویه در تخمدان و لولۀ فالوپ زنان بالغ مشاهده

می گردد.

بررسی موارد:

الف: این گزینه در رابطه با اووسیت ثانویه صادق نیست.

ب: در لولۀ فالوپ دختران نابالغ، اووسیت وجود ندارد.

ج: اووسیت اولیه دارای کروموزوم های مضاعف بوده و قدرت لقاح ندارد.

د: درفرآیند تخمک زایی پس از هربار تقسیم هسته در کاستمان تقسیم نامساوی سیتوپالسم صورت می گیرد. بنابراین

اووسیت ثانویه بیشتِر محتویات سیتوپالسمی اووسیت اولیه را دریافت می کند. به عبارت دیگر، بیشتر از نصف محتویات سیتوپالسمی

اووسیت اولیه به اووسیت ثانویه می رسد.

تستر علوم تجربی یازدهم
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در خط دوم پروتئین  هایی مانند پروتئین مکمل و اینترفرون و در خط سوم پروتئین  هایی مانند پادتن و پرفورین عمل می  کنند.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "2": در خط اول ایمنی بدن انسان (پوست و الیه  های مخاطی به همراه عوامل کمکی) یاخته  های خونی هیچ فعالیتی ندارند.

این یاخته  ها در خطوط دوم و سوم فعالیت دارند.

گزینۀ "3": در خط دوم لنفوسیت کشندۀ طبیعی و در خط سوم لنفوسیت B و T فعالیت می  کند.

گزینۀ "4": یاخته  های پوششی در خط اول به عنوان سدی در برابر ورود عوامل بیگانه عمل می  کنند. همچنین اگر این یاخته  ها آلوده

به ویروس شوند با ترشح اینترفرون نوع 1 می  توانند در خط دوم هم عمل کنند.

تستر علوم تجربی یازدهم
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هورمون  های اکسین و جیبرلین هر دو در افزایش رشد طولی یاخته و همچنین تولید میوه  های بدون دانه نقش دارند.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) سیتوکینین و جیبرلین در افزایش سرعت تقسیم یاخته  ها نقش دارند اما از این بین تنها سیتوکینین موجب تحریک رشد

جوانه  های جانبی می  شود.

3) اتیلن و آبسیزیک  اسید در مقاومت گیاه در شرایط سخت دخالت دارند اما از بین آن  ها تنها اتیلن در تجزیۀ پکتین در تیغۀ میانی

(فرآیند ریزش برگ) نقش دارد.

4) اکسین و آبسیزیک  اسید می  توانند از رشد جوانه  ها جلوگیری کنند و از بین این دو هورمون تنها آبسیزیک  اسید موجب بسته

شدن روزنه  های هوایی و خروج آب از یاخته  های نگهبان روزنه می  شود.

تستر علوم تجربی یازدهم
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ماهیچۀ توأم در پشت ساق پا قرار گرفته و نوعی ماهیچۀ اسکلتی محسوب می  شود. هر تار (یاخته) ماهیچه  ای اسکلتی، چندین

هسته دارد که در مجاورت غشاء آن قرار گرفته  اند (به دلیل اینکه هر یاخته از به هم پیوستن چند یاخته در دورۀ جنینی ایجاد

می  شود).

بررسی سایر گزینه  ها:

1) هر مولکول میوزین دارای دو سر و یک دم پیچ  خورده است، نه هر رشتۀ میوزین.

2) دسته تار ماهیچه  ای اسکلتی، توسط غالفی از جنس بافت پیوندی احاطه شده است.

4) هر تار ماهیچه  ای، به علت آرایش رشته  های پروتئینی، مخطط دیده می  شود. یک سارکومر به صورت مخطط دیده نمی  شود.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم
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باتوجه به شکل کتاب درسی، سیناپس بین نورون حسی و نورون های رابط، از نوع تحریکی است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: جهت هدایت پیام عصبی در همۀ نورون ها یک طرفه است.

گزینۀ2: در رابطه با نورون حرکتی که به ماهیچۀ سه سر بازو عصب دهی می کند، صادق نیست.

گزینۀ3: باتوجه به شکل کتاب درسی، نورون حسی پیام خود را به دو نورون رابط منتقل می کند.

تستر علوم تجربی یازدهم
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بخش 3 مخچه است. طبق شکل کتاب درسی، مخچه در مغز ماهی بین لوب بینایی و بصل  النخاع قرار گرفته است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) بخش 2 تاالموس را نشان می  دهد. در مغز گوسفند، تاالموس  ها در بخش جلویی بطن سوم قرار دارند.

2) بخش 1 مخ را نشان می  دهد. طبق شکل کتاب درسی، مخ اندازۀ کوچک  تری از بخش  های دیگر مانند مخچه و لوب بینایی دارد.

3) بخش 4 مغزمیانی را نشان می  دهد که در تشریح مغز گوسفند در بخش شکمی قابل  مشاهده است.

تستر علوم تجربی یازدهم
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بخش های 1 تا 6 به ترتیب استخوان، غضروف مفصلی، پردۀ سازندۀ مایع مفصلی، کپسول مفصلی، مایع مفصلی و صفحۀ رشد را

نشان می دهد. کپسول مفصلی مانند کپسول کلیه نوعی بافت پیوند رشته ای است. کپسول مفصلی در تماس با استخوان و زردپی

و رباط و کپسول کلیه در تماس با بافت چربی اطراف کلیه است.

بررسی سایر گزینه ها:

2) صفحۀ رشد در شکل مورد نظر بسته و کامًال استخوانی شده است. در واقع چون در این صفحۀ رشد غضروف وجود ندارد

نمی تواند تحت تاثیر هورمون رشد قرار بگیرد و طول استخوان را افزایش دهد.

3) مایع مفصلی و پردۀ سازندۀ آن در مفاصل متحرک دیده می شوند. همان طور که می دانید عالوه بر مفاصل گوی وکاسه، لوالیی و

لغزنده، مفاصل متحرک دیگری هم در بدن وجود دارد.

4) بیماری نقرس در اثر رسوب اوریک اسید در مفصل ایجاد می شود و موجب بروز درد و التهاب در آن می گردد. آمونیاک حاصل

تجزیۀ آمینواسیدها است نه اوریک اسید.

تستر علوم تجربی یازدهم
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فقط مورد "ب" صحیح است.

بررسی موارد:

مورد (الف): به دنبال استفراغ شدید، مقدار زیادی اسید معده از طریق دهان از بدن خارج شده و pH خون فرد قلیایی می  شود. به

دنبال قلیایی شدن pH خون، کلیه  ها سعی در افزایش دفع بی  کربنات از طریق ادرار دارند تا pH خون به حالت نرمال خود بازگردد؛

بنابراین در این حالت میزان pH ادرار دفع  شده از کلیه  ها افزایش می  یابد، نه کاهش.

مورد (ب): به دنبال ترشح بیش ازحد هورمون کورتیزول، میزان گلوکز خوناب افزایش یافته و فرد نمی  تواند حجم زیادی از این

گلوکز را وارد یاخته  ها کرده و از طریق ادرار دفع می  شود؛ بنابراین احتمال ابتال به دیابت در این فرد افزایش می  یابد.

مورد (ج): به دنبال خارج کردن غدۀ هیپوفیز از بدن، منبع ترشح هورمون ضدادراری به خون، از بین رفته و هورمون ضدادراری

ترشح نمی  شود. وظیفۀ هورمون ضدادراری، افزایش بازجذب آب به خوناب است که درنتیجۀ عدم وجود این هورمون در خون،

مقدار زیادی ادرار رقیق از بدن فرد خارج شده و میزان نیاز به دفع ادرار افزایش می  یابد.

مورد (د): به دنبال کاهش قطر سرخرگ خروجی از گلومرول (سرخرگ وابران)، مقدار تراوش افزایش می  یابد.
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یاخته  هایی که در تشکیل همایه (سیناپس) شرکت دارند میتوانند 1. نورون  ها 2. یاخته  های ماهیچه  ای و 3. غدد باشند. این

یاخته  ها ممکن است یاختۀ هدف پیک  های شیمیایی مختلفی مثل ناقل عصبی، هورمون تیروئیدی و .... قرار بگیرند. دقت کنید که

شکل سه  بعدی پیک  های شیمیایی و گیرنده  های اختصاصی  شان همواره مکمل یکدیگر است، نه مشابه.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) یاخته  های ماهیچه  ای توانایی انقباض دارند. این یاخته  ها میتوانند هدف پیک  های شیمیایی مختلفی مثل ناقلین عصبی و بعضی

هورمون  ها ازجمله هورمون  های تیروئیدی باشند. همان  طور که میدانید، هورمون  های تیروئیدی در تمام یاخته  های زندۀ بدن،

ازجمله پودوسیت  ها، گیرنده دارند.

2) پیک  های شیمیایی دوربرد به جریان خون وارد می شوند. یاختۀ هدف این پیک  ها می تواند در فاصلۀ دور یا نزدیک نسبت به

یاختۀ ترشح  کنندۀ   آن  ها قرار داشته باشد. مثًال هورمون گاسترین از بعضی یاخته  های دیوارۀ   معده ترشح می شود و باعث افزایش

ترشح اسید و پپسینوژن می شود. باتوجه به شکل کتاب درسی یاخته  های ترشح  کنندۀ گاسترین در مجاورت یاخته  های هدف آن در

معده قرار دارند.

3) در فرآیند التهاب، درشت  خوارها با تولید انواعی از پیک  های شیمیایی باعث فراخوانی نوتروفیل  ها و مونوسیت  ها به بافت

آسیب  دیده می شوند. البته توجه داشته باشید که هر پیک شیمیایی مؤثر بر نوتروفیل  ها و مونوسیت  ها لزومًا توسط درشت  خوارها

ترشح نمی شود؛ مثًال هورمون  های تیروئیدی در عملکرد این سلول  های خونی مؤثر هستند ولی توسط درشت  خوار ترشح نشده  اند.

تستر علوم تجربی یازدهم
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استخوآن های ترقوه، بازو و ستون مهره ها در ارتباط با کتف هستند. همۀ استخوآن ها در مادۀ زمینه ای خود مواد آلی مثل کالژن و

مواد معدنی مثل کلسیم و فسفات دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) هر استخوان نیم لگن در ارتباط با استخوان ران، ستون مهره و نیم لگن مقابل است. همان طور که می دانید ستون مهره جزوء

اسکلت محوری است.

3) استخوآن هایی مانند لگن و کتف هم به ستون مهره متصل هستند ولی در حفاظت از اندام حیاتی نقشی ندارند.

4) استخوان درشت نی با نازک نی، ران و استخوآن های مچ مفصل دارد. استخوآن های مچ کوتاه هستند.

تستر علوم تجربی یازدهم
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هورمون اکسی توسین با اثر روی ماهیچه های صاف غدد شیری ( و نه سلول های تولیدکنندۀ شیر ) موجب افزایش خروج شیر از

غدد پستانی می شود. سایر گزینه ها بر اساس متن کتاب درسی صحیح هستند.
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ساختار تخمدان با بیضه تفاوت دارد. درون تخمدان لوله های پیچ درپیچ وجود ندارد. همچنین تخمدان محل آغاز فرآیند

تخمک زایی است. البته توجه کنید که این فرآیند در دوران جنینی آغاز می شود، نه در زنان بالغ.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 2: یاخته های تک الد (هاپلوئید) موجود در تخمدان شامل اووسیت ثانویه و نخستین جسم قطبی هستند که کروموزوم های دو

کروماتیدی دارند اما در بیضۀ مردان، یاخته هایی از جمله اسپرم و اسپرماتید، دارای کروموزوم های تک کروماتید ی اند.

گزینه 3: در مردان هورمون LH سبب افزایش ترشح تستوسترون از یاخته های بینابینی بیضه و هورمون FSH سبب افزایش

ترشحات یاختۀ سرتولی می شود. در زنان نیز این دو هورمون سبب افزایش فعالیت ترشحی تخمدان می شوند، به این صورت که

LH مستقیما ترشح هورمون های جنسی از جسم زرد را تحریک می کند و FSH نیز با افزایش رشد فولیکول، میزان ترشح استروژن را

باال می برد.

گزینه 4: در غدد جنسی مردان و زنان به ترتیب یاخته های سرتولی و یاخته های پیکری فولیکول، وظیفۀ تغذیۀ یاخته های

تولیدشده در فرآیند گامت زایی را برعهده دارند. یاخته های سرتولی و یاخته های تغذیه کنندۀ فولیکول همگی دوالد (دیپلوئید)

هستند.

تستر علوم تجربی یازدهم
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باتوجه به شکل کتاب درسی، مجاری نیم  دایره از پردۀ صماخ و استخوان  های چکشی و سندانی و رکابی باالتر قرار دارد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) برعکس؛ ضخیم  ترین بخش استخوان سندانی با استخوان چکشی مفصل می  شود.

2) برعکس؛ طول کف مجرای گوش از طول سقف آن اندکی بیشتر است.

4) هوا از گوش خارجی وارد گوش میانی نمی  شود (به علت وجود پردۀ صماخ) بلکه از حلق به گوش میانی می  آید.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 152

نورون  های دستگاه عصبی در انتقال پیام  های عصبی دخالت دارند. نورون  ها همواره در سیتوپالسم خود نسبت به مایع   بین  سلولی

پتاسیم بیشتری دارند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) توجه داشته باشید که هم نورون  ها و هم سلول  های پشتیبان در حفظ هم  ایستایی دخالت دارند. نورون  ها تحریک  پذیر هستند

درحالی  که سلول  های پشتیبان این  گونه نیستند.

2) نورون  ها در تولید پیام  های عصبی دخالت دارند. تنها گروهی از نورون  ها میلین دارند و پیام را به صورت جهشی در طول خود

هدایت می  کنند.

3) سلول  های پشتیبان در حفاظت از سلول  های دیگر دخالت دارند. اگر فعالیت سلول  های پشتیبان دچار اختالل شود، نورون  ها نیز

دچار مشکالتی می  شوند که در نوار مغزی خودش را نشان خواهد داد.
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موارد (ب) و (ج) صحیح است.

اگر یاخته  ها نتوانند گلوکز را از خون بگیرند، غلظت گلوکز خون افزایش می  یابد. به همین علت گلوکز و به دنبال آن آب وارد

کپسول بومن شده و گردیزه (نفرون)  ها نیز قابلیت بازجذب کامل گلوکز به خون را ندارند و این گلوکز از طریق ادرار دفع می  شود.

دقت داشته باشید که فقط در دیابت نوع I، یاخته  های درون  ریز جزایر النگرهانس لوزالمعده تخریب شده  اند و میزان انسولین

موجود در خون کمتر از حد طبیعی است. در دیابت نوع II انسولین به مقدار کافی وجود دارد، اما گیرنده  های انسولین به آن پاسخ

نمی  دهند.

تستر علوم تجربی یازدهم
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جانورانی مانند کرم   پهن و حلقوی هرمافرودیت هستند. همۀ این جانوران پرسلولی هستند و چون در آن  ها همۀ سلول  های بدن در

تماس مستقیم با محیط قرار ندارد، وجود دستگاه گردش مواد برای رفع نیاز غذایی یاخته  ها الزامی است. از طرفی جانورانی مانند

مار و زنبورعسل بکرزایی دارند. برخی جانداران مانند پارامسی و هیدر آب شیرین به تبادل مستقیم گازهای تنفسی با محیط اطراف

می  پردازند اما سایر جانوران دارای ساختار تنفسی ویژه  ای هستند.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "2": کرم کبد که نوعی کرم پهن است، خون ندارد. همچنین در جانورانی که اسکلت خارجی دارند اندازۀ بدن از حد

مشخصی بزرگ  تر نمی  شود تا با افزایش اندازۀ اسکلت خارجی، وزن بدن بیش ازحد افزایش پیدا نکند.

گزینۀ "3": تنها در کرم خاکی باید اسپرم  های هر جانور تخمک  های دیگری را بارور کند، درحالی  که در کرم کبد اسپرم  های یک

جاندار تخمک  های خودش را بارور می  کند. زنبورعسل نیز بی  مهره است و ایمنی اختصاصی ندارد.

گزینۀ "4": همۀ جانوران هرمافرودیت لقاح داخلی دارند و برای انجام این نوع لقاح به دستگاه تولیدمثلی با اندام  های تخصص  یافته

نیاز است. لوله  های متصل به روده درواقع همان لوله  های مالپیگی هستند که در حشرات دیده می  شود.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 1 155

ازآنجایی که اطراف همۀ مام یاخته ها، یاخته های انبانکی وجود دارند، این گزینه غلط علمی ای را نمی تواند رد کند. دیگر گزینه ها

صحیح هستند.
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موارد (الف)، (ب) و( د) نادرست بوده و مورد (ج) درست است.

بررسی موارد:

الف: به عنوان مثال، افراد مبتال به سندرم داون یک کروموزوم نسبت به حالت عادی بیشتر دارند اما جزء گونۀ متفاوت از انسان ها

محسوب نمی شوند . همچنین زنبورعسل نر نیز عدد کروموزومی متفاوتی با زنبورهای ماده دارد اما با آن ها هم گونه است.

ب: مثال انسان و گیاه زیتون هر دو 46 کروموزوم در یاخته های پیکری خود دارند اما هم گونه نیستند.

ج: طبق شکل کتاب درسی، ضخامت کروموزوم در مجاورت سانترومر نسبت به دو انتهای این مولکول کمتر است و بنابراین میزان

فشردگی این مولکول در مجاورت سانترومر بیشتر است.

د: تعداد فام تن های یوکاریوت ها از 2 تا بیش از 1000 عدد متغیر است. دقت کنید که باکتری ها نیز می توانند با داشتِن دیسک،

دارای بیش از یک کروموزوم باشند. باکتری ها (پروکاریوت ها) هیستون ندارند.

تستر علوم تجربی یازدهم
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در فرآیند رشدونمو جنین، در طی ماه دوم همۀ اندام  ها شکل مشخص می  گیرند. در انتهای سه ماه اول اندام های جنسی مشخص

شده و جنین دارای ویژگی  های بدنی قابل تشخیص می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) تشکیل رگ  های خونی در هفتۀ سوم و تشکیل پرده  های اطراف جنین قبل از آن (در هفتۀ دوم بعد از لقاح) رخ می  دهد.

2) در فرآیند رشدونمو جنین، ابتدا جوانه  های دست وپا ظاهر می شوند و سپس در انتهای سه ماهۀ اول جنین دارای ویژگی های

بدنی قابل تشخیص می  شود.

4) در سه ماهۀ دوم و سوم اندام  های جنین شروع به عمل می  کنند اما تشخیص بارداری در سونوگرافی در ماه اول رخ می  دهد.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا
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یاخته های بنیادی لنفوئیدی با تقسیم میتوز، لنفوسیت ها را پدید می آورند. در شروع مرحلۀ پروفاز، رشته های کروماتین فشرده،

ضخیم و کوتاه تر می شوند . در اوایل مرحلۀ آنافاز نیز پروتئین اتصالی در ناحیۀ سانترومر تجزیه می شود. بنابراین، گزینه ای صحیح

است که در فاصلۀ بین این دو رویداد رخ داده باشد.

بالفاصله پس از تشکیل دوک میتوزی، مرحلۀ پرومتافاز آغاز می شود. در این مرحله، ابتدا پوشش هسته و شبکۀ آندوپالسمی تجزیه

می شوند  تا رشته های دوک بتوانند به کروموزوم ها برسند. بنابراین، ابتدا پوشش شبکۀ آندوپالسمی قطعه قطعه و تجزیه می شود و

سپس، رشته های دوک می توانند به کروموزوم ها برسند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: در کتاب درسی می خوانید که ضمن فشرده شدن کروموزوم (نه بعد از آن)، میانک ها به دو طرف یاخته حرکت می کنند. و

بین آن ها، دوک تقسیم تشکیل می شود. دقت داشته باشید که حداکثر فشردگی کروموزوم ها، در مرحلۀ متافاز ایجاد می شود.

گزینه 2: ابتدا، پوشش هسته و شبکۀ آندوپالسمی تجزیه می شوند تا رشته های دوک بتوانند به کروموزوم ها برسند. پس علت

نادرستی این گزینه، استفاده از واژۀ "بالفاصله" است.

گزینه 4: در مرحلۀ پروفاز، رشته های کروماتینی فشرده، ضخیم و کوتاه تر می شوند ، به طوری که به تدریج با میکروسکوپ نوری

می توان آن ها را مشاهده کرد . در مرحلۀ متافاز، بیشترین فشردگی در کروموزوم ها ایجاد می شود و بنابراین، در متافاز ضخیم ترین

و کوتاه ترین کروموزوم ها قابل مشاهده هستند. جدا شدن کروماتیدهای خواهری که محتوای ژنتیکی یکسانی دارند نیز در مرحلۀ

آنافاز و بعد از متافاز رخ می دهد. اما دقت داشته باشید که ابتدا پروتئین اتصالی در ناحیۀ سانترومر تجزیه می شود و سپس

کروماتیدهای خواهری از هم جدا می شوند . بنابراین، جدا شدن کروماتیدها از یکدیگر، در بازۀ زمانی ذکرشده در صورت سؤال، قرار

ندارد.

تستر علوم تجربی یازدهم
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عرق یکی از ترشحات غدد برون  ریز در پوست است که نمک و لیزوزیم دارد. همان  طور که می  دانید نمک برای باکتری  ها مناسب

نیست و آنزیم لیزوزیم نیز موجب تخریب باکتری  ها می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) میکروب  های هم زیست بدن انسان با  پوست سازگار شده  اند و به این صورت از بین نمی  روند.

2) مخاط بافت پوششی با آستری پیوندی است که در خط اول ایمنی غیراختصاصی عمل می  کند.

4) نیروهای واکنش سریع همان نوتروفیل  ها هستند که در خارج از خون به بیگانه  خواری می  پردازند. مونوسیت  ها در خارج از خون

به ماکروفاژ و سلول دندریتی تبدیل می  شوند.

pH

تستر علوم تجربی یازدهم
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باتوجه به شکل کتاب درسی، در مغز انسان لوب گیجگاهی بزرگ تر از مخچه است. باتوجه به فعالیت کتاب درسی، در مغز گوسفند،

غدۀ درون ریز اپی فیز در لبۀ پا�ن بطن 3 قرار دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: باتوجه به فعالیت تشریح مغز گوسفند، بطن چهارم درون نیمکره های مخ قرار ندارد (محل بطن چهارم در زیر مخچه است).

گزینۀ2: در مغز گوسفند، لوب های بویایی در هر دو سطح پشتی و شکمی قابل مشاهده هستند.

گزینۀ3: باتوجه به فعالیت تشریح مغز گوسفند، بطن های جانبی در طرفین رابط پینه ای و سه گوش قرار دارند، نه باالتر از آن ها.
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یون های کلسیم موجود در شبکۀ آندوپالسمی از کلسیم های موجود در مایع میان  بافتی تأمین می شود و تبادل کلسیم یاخته با این

مایع همواره رخ می دهد.

بررسی سایرگزینه ها:

2) در روند انقباض ها طول نوار تیره ثابت می ماند.

3) در حین انقباض سر مولکول های میوزین تغ�ر می کند نه اکتین.

4) طول خطوط Z در حین انقباض ثابت می ماند.

تستر علوم تجربی یازدهم
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در نخستین باری که عامل بیماری زای ویروسی به بدن انسان وارد می شود، دفاع اختصاصی را تحریک کرده و منجر به فعال شدن

لنفوسیت هاى B و T مى شود؛ نهايتاً  اين لنفوسيت ها منجر به ترشح پروتئین های پرفورین و پادتن مى شوند. پادتن به ترشح

پروتئین های مکمل کمک می کند. دقت کنید که پروتئين هاى مكمل فعال شده، با ایجاد ساختارهای حلقه مانند در غشاء

میکروب ها، منافذی به وجود می آورند. این منافذ عملکرد غشاء یاخته ای میکروب را در کنترل ورود و خروج مواد از بین می برند و

نهايتًا یاخته می ميرد. بنابراین پروتئين هاى مكمل تنها روى ميكروب هاى زنده اى تأثير مى گذارند كه ساختار سلولى و غشا داشته

باشند؛ نه ويروس ها.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه (۱): درمورد پرفورين صادق است.

گزینه (۲): پادتن ها با اتصال به عوامل بیماری زا منجر به افزایش بیگانه خواری می شوند. پرفورين و پروتئين هاى مكمل نیز به ترتيب

سلول آلوده به ویروس خودى و سلول هاى بيمارى زا را تخریب می کنند و در نتیجه منجر به افزایش بیگانه خواری، به منظور دفع

مواد حاصل از تخريب سلول ها می شوند.

گزینه (٤): درمورد پادتن صادق است.

تستر علوم تجربی یازدهم
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به  منظور تولیدمثل غیرجنسی گیاهان به کمک ساقه  های تخصص  یافته می  توان از ریزوم، غده، پیاز و ساقۀ رونده استفاده کرد. از

بین ساقه  های مطرح  شده، ساقۀ رونده سبز است و کلروپالست دارد و می  تواند واکنش  های فتوسنتزی را انجام بدهد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) روی ریشۀ گیاهانی مانند آلبالو، جوانه  هایی تشکیل می  شود که از رشد آن  ها درخت  های آلبالوی جدید ایجاد می  شوند.

2) برای تولیدمثل غیرجنسی گیاه به کمک ساقه  های تخصص  نیافته می  توان از قلمه زدن و خوابانیدن استفاده کرد. در هر دو حالت

برای تشکیل گیاه جدید باید سلول  های سرالدی در ساقۀ اولیه وجود داشته باشد تا با تقسیمات خود بتواند گیاه جدید را ایجاد

نماید.

4) در فن کشت  بافت، یاخته  ای که در محیط سترون قرار دارد باید ابتدا تمایززدایی انجام داده و سپس در شرایط مناسب با تقسیم

میتوز، توده  ای از یاخته  های هم  شکل را به وجود   آورند که کال نامیده می  شود. کال می  تواند به گیاهانی تمایز یابد که از نظر ژنی

یکسان هستند.
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در گیرنده  های مکانیکی خط جانبی در ماهی، مژک  های این گیرنده  ها در داخل پوشش ژالتینی قرار دارد (همانند گیرنده  های

تعادلی گوش انسان)، اما مژک  های گیرنده  های شنوایی بخش حلزونی گوش در انسان، در تماس با پوشش ژالتینی است و در

داخل آن قرار ندارد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) گیرنده  های دمایی در پوست انسان، انتهای دندریت آزاد نوعی یاختۀ عصبی تمایزیافته  اند. دقت داشته باشید که عصب بینایی

در انسان، توسط آکسون یاخته  های عصبی داخلی  ترین الیۀ شبکیه ساخته می  شود که گیرندۀ نوری به شمار نمی  روند. گیرنده  های

نوری در خارجی  ترین الیۀ شبکیه قرار گرفته  اند.

2) گیرنده  های شیمیایی موهای حسی در پاهای مگس، فاقد دندریت مژک  دار هستند.

4) گیرنده  های مکانیکی صدا در جیرجیرک، متصل به پردۀ صماخ بوده و ارتعاش این پرده، باعث تحریک این یاخته  ها می  شود اما

در ساختار گوش انسان، حرکت سر باعث لرزش مایع درون بخش تعادلی گوش شده و لرزش این مایع، مستقیمًا گیرنده  های

تعادلی مجاری نیم  دایره را تحریک می  کند.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 1 165

از هر جوانۀ چشایی یک رشتۀ عصبی خارج می  شود. باتوجه به شکل زیر، این رشتۀ عصبی دارای انشعابات متعدد در مجاورت غشاء

یاخته  های چشایی است.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) گیرنده  های چشایی، نوعی سلول غیرعصبی تمایزیافته و فاقد آکسون هستند.

3) باتوجه به شکل، رشتۀ عصبی از مقابل منفذ چشایی از جوانه خارج می  شود.

4) این رشتۀ عصبی در ضخامت بافت پیوندی زیرین بافت پوششی سنگفرشی چندالیه قرار گرفته است.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی
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بندناف رابط بین جنین و جفت است. بندناف یک سیاهرگ و دو سرخرگ دارد. سرخرگ ها باریک تر هستند و به دور سیاهرگ

می پیچند.

ضخامت الیۀ ماهیچه ای و پیوندی در سرخرگ ها بیشتر از سیاهرگ ها می باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 2: سرخرگ های بندناف، خون جنین را به جفت می برند. این رگ ها حاوی خون تیره اند. از به یاد دارید که سرخرگ وابران در

نفرون حاوی خون روشن (پر از اکسیژن) است.

گزینه 3: گلوکز و اکسیژن از عوامل موردنیاز برای تنفس یاخته ای هستند. سیاهرگ بندناف وظیفۀ رساندن مواد مغذی (مثل گلوکز)

و اکسیژن به جنین را دارد و حاوی خون روشن است. در مخروط سرخرگی ماهی خون تیره وجود دارد.

گزینه 4: تمام رگ های موجود در بندناف توسط پردۀ کوریون محافظت می شوند. خون موجود در همۀ رگ های خونی، حاوی کربن

دی اکسید است. توجه کنید که خون روشن نیز مقدار کمی کربن دی اکسید دارد.

تستر علوم تجربی یازدهم
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از تقسیم لنفوسیت  های B، سلول  های پادتن  ساز و لنفوسیت B خاطره ایجاد می  شود. سلول  های پادتن  ساز تقسیم نمی  شوند و

نمی  توانند سلول  های دیگری را تولید کنند. باتوجه به شکل کتاب درسی، سلول  های پادتن  ساز دارای هستۀ مرکزی نیستند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) سلول پادتن  ساز از سلول خاطره بزرگ  تر است. این سلول فاقد گیرندۀ آنتی  ژنی است.

2) سلول  های خاطره می  توانند تقسیم شوند. این سلول  ها مدت  ها در خون باقی می  مانند تا در صورت برخورد مجدد با آنتی  ژن با

سرعت و شدت بیشتری با آن  ها مبارزه کنند.

3) سلول پادتن  ساز با تولید و ترشح پادتن موجب خنثی شدن آنتی  ژن می  شود. همان  طور که می  دانید پادتن  ها در تشدید

بیگانه  خواری هم دخالت دارند.

تستر علوم تجربی یازدهم
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به هنگام تشریح مغز سالم گوسفند، اگر کرمینۀ مخچه را در امتداد شیار بین دو نیمکرۀ مخچه برش دهیم، درخت زندگی و بطن

چهارم را می  بینیم.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) برای دیدن تاالموس  ها، برش طولی (نه عرضی) در رابط سه  گوش الزم است.

3) جهت دیدن رابط سه  گوش، برش کم  عمق در جلوی رابط پینه  ای باید ایجاد شود.

4) پیازهای بویایی، هم از سطح شکمی و هم از سطح پشتی مغز قابل رؤیت هستند.
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شکل مشخص  شده در سؤال،  دانۀ ذرت است. در این دانه ساختار (الف): الیۀ گلوتن دار، ساختار (ب): درون  دانه، ساختار (ج): رویان

و ساختار دولپه است. باتوجه به این توضیحات موارد اول و سوم صحیح و موارد دوم و چهارم نادرست هستند.

بررسی موارد:

مورد نخست:  درون دانه برخالف لپه دارای سه مجموعه کروموزوم است.

مورد دوم: همۀ یاخته های مشخص  شده در تصویر توانایی تولید آنزیم را دارند.

مورد سوم: اولین قسمتی از رویان که جوانه می زند، ریشۀ رویانی است.

مورد چهارم: آمیالز از لپه عبور نمی کند.

تستر علوم تجربی یازدهم
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مرکز تنفسی که در پل مغزی قرار دارد با اثر بر مرکز تنفس در بصل النخاع، دم را خاتمه می دهد و بدین ترتیب باعث کاهش حجم

قفسۀ سینه می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

2) باتوجه به متن کتاب درسی، مرکز تنظیم ترشح بزاق در پل مغزی قرار دارد.

3) مرکز بلع که در بصل النخاع قرار دارد، تنها یکی از مراکز تنفس که در نزدیکی آن، یعنی بصل النخاع قرار دارد را مهار می کند و

درنتیجه تنفس برای زمانی کوتاه متوقف می شود.

4) گیرنده های حساس به اکسیژن در آئورت قرار دارند که در اثر کاهش غلظت اکسیژن خون، پیام های عصبی را به مرکز تنفس

در بصل النخاع ارسال می کنند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا
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محل خروج عصب بینایی از شبکیه، نقطۀ کور نام دارد. عصب بینایی از بخش پا�نی کره چشم مربوطه خارج می شود و باتوجه به

شکل کتاب درسی، در ضخامت خود دارای سرخرگ و سیاهرگ است. عصب بینایی هر چشم، همۀ پیام های بینایی تولیدشده در

الیۀ شبکیۀ چشم مربوطه را خارج می کند و پس از طی مسیر در مغز، به قسمت های مربوطه در لوب های پس سرِی مخ می رساند.

در صورت آسیب به عصب بینایی راست، همۀ این پیام های بینایی از دست خواهد رفت.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه (1) و (2): تاالموس  به عنوان محل پردازش اولیه و تقویت اطالعات حسی در مغز به شمار می رود. پیام های بینایی قبل از

رسیدن به قشر مخ، از بخش های دیگری از مغز مانند تاالموس  عبور می کنند؛ ولی قبل از عبور از تاالموس، در چلیپای (کیاسمای)

بینایی (که باتوجه به فعالیت تشریح مغز، در سطح شکمی مغز مشاهده می شود)، بخشی از آسه های عصب بینایی یک چشم، به

نیمکرۀ مخ مقابل می رود. بنابراین در صورت آسیب به یکی از تاالموس ها یا کیاسمای بینایی، فقط بخشی از پیام های بینایی

تولیدشده در هر چشم از دست خواهد رفت و گروهی از پیام های بینایِی تولیدشده در هر چشم، بدون ورود به کیاسمای بینایی

مسیر خود را طی می کند.

گزینه (4): همانطور که توضیح داده شد، بخشی از آسه های عصب بینایی یک چشم، به نیمکرۀ مخ مقابل می رود. بنابراین، هر

لوب پس سری مخ در پردازش بخشی از اطالعات بینایی یک چشم نقش دارد و در صورت آسیب به هر لوب پس سری، تنها

پردازش قسمتی از اطالعات بینایی یک چشم مختل می شود؛ نه همۀ پیام های بینایی آن.
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نشت مواد از مویرگ ها به فضای بین سلولی درنتیجه ورزش افزایش می یابد و احتمال خیز باال می رود. از طرف دیگر وقتی فردی

ورزش کرده باشد، عرق می کند و طی فرآیند هومئوستازی باید میزان تراوش مواد در نفرون ها و درنتیجه حجم ادرار فرد کاهش

یابد تا آب بیشتری از دست ندهد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) فعالیت های بدنی موجب افزایش تودۀ تراکم استخوان در افراد می شود. همچنین چون ورزش های طوالنی مدت موجب کاهش

اکسیژن در خوناب می شود، باید ترشح اریتروپویتین از کلیه و کبد افزایش یابد تا خون سازی بیشتر شود.

3) با افزایش ترشح اریتروپویتین وخون سازی در مغز استخوان، مصرف ویتامین  ، فولیک اسید و آهن هم افزایش پیدا می کند.

کاهش اکسیژن در خوناب موجب می شود گلوکز به طور کامل در ماهیچه ها نسوزد و تولید الکتیک اسید بیشتر شود.

4) به دنبال افزایش فعالیت های بدنی ضربان قلب افزایش یافته و طول دورۀ قلبی کوتاه می شود. به همین دلیل فاصلۀ بین دو

نقطۀ R متوالی در نوار قلب کمتر می شود. فعالیت های بدنی می تواند تارهای تند ماهیچه ای را به تارهای کند تبدیل کند.

B  ۱۲

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 2 173

گیرنده های حس در برابر محرک مناسب تحریک شده و با جابه جا کردن یون ها موجب تغ�ر پتانسیل غشاء خود می شوند. در

ساختار درم گیرنده های مختلفی از جمله گیرنده گیرندۀ دما و تماس وجود دارد. توجه داشته باشید که در اپی درم هم گیرنده های

درد قابل مشاهده هستند.

بررسی سایر گزینه ها :

گزینه 1) هر دو الیه درونی و بیرونی پوست در جلوگیری از ورود میکروب ها به بدن نقش مهمی دارند.

گزینه 3) دقت کنید یاخته های پوششی غدد سازنده عرق در درم توانایی تولید آنزیم لیزوزیم را دارند. یاخته های پوششی زندۀ

اپیدرم نیز توانایی تولید آنزیم های درون یاخته ای موردنیاز خود را دارند.

گزینه 4) درون درم برخالف اپیدرم ، رگ های لنفی یافت می شود که لنف را جمع آوری می کند. این رگ لفنی در شکل کتاب درسی

نشان داده شده است. از طریق این رگ لنفی لنفوسیت ها جابجا می شوند .

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 174

طبق متن کتاب درسی، لرزش دریچه بیضی که در واقع نوعی پردۀ نازک است، مایع درون حلزون گوش را به لرزش درمی آورد.

لرزش دریچه بیضی، به واسطۀ ارتعاش استخوان رکابی صورت می گیرد. استخوان رکابی کوچک ترین استخوان بدن است.

هم چنین دقت داشته باشید که این پرده، در کف استخوان رکابی قرار گرفته است و استخوان رکابی به استخوان سندانی مفصل

شده است. گزینه های (1) و (3) نیز مربوط به پردۀ صماخ است.
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هم جیبرلین و هم اکسین در تولید میوه های بدون دانه نقش دارند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) هورمون های گیاهی با اثر بر گیرنده های اختصاصی خود می توانند فعالیت های گیاه را تنظیم کنند.

2) یاخته های کال تمایز نیافته اند و همگی می توانند تحت تأثیر هورمون های گیاهی قرار بگیرند.

4) هورمون های گیاهی می توانند توسط بافت هادی جا به جا شوند. برای همین اکسین می تواند رشد جوانه  های جانبی را کنترل

کند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی
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یاخته های موجود در بدن می توانند گاهی اوقات وارد مرحلۀ  شوند. برای مثال یاخته های عصبی در این مرحله دائمًا قرار

می گیرند. یاخته هایی که دچار جهش ژنی نیز شده اند وارد این مرحله می شوند تا اختالل ژنتیکی آن ها اصالح شود.

بررسی گزینه ها:

2) تقسیم هسته از نظر زمانی بسیار بیشتر از تقسیم میان یاخته زمان می  برد.

3) پوشش هسته در پروفاز شروع به تجزیه شدن می کند.

4) فام تن های همتا تنها در تقسیم یاخته ای میوز در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

G۰

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 2 177

در بعضی مفصل  ها، استخوان  ها حرکت نمی  کنند و در بیشتر مفصل  ها، استخوان  ها قابلیت حرکت دارند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) بیشتر ماهیچه  های اسکلتی، هر دو نوع تار ماهیچه  ای را دارند.

3) بیشتر استخوان  ها، مغز قرمز داشته و در تولید یاخته  های خونی نقش دارند.

4) اغلب پیام  های حسی، در تاالموس گرد هم می  آیند تا به بخش  های مربوط به قشر مخ فرستاده شوند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی
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توده های یاخته ای خوش خیم و بدخیم در نتیجۀ به هم خوردِن تعادل تقسیم و مرگ یاخته ها و در اثر تقسیمات تنظیم نشده پدید

می آیند. پرفورین مترشحه از لنفوسیت ها می تواند در غشاء یاخته های آلوده به ویروس و یاخته های سرطانی (بدخیم) منفذ ایجاد

کند. تومور بدخیم یا سرطان به بافت های مجاور حمله می کند و توانایی دگرنشینی (متاستاز) دارد؛ یعنی ممکن است یاخته هایی از

آن جدا شده و همراه با جریان خون، یا به ویژه لنف به نواحی دیگر بدن بروند، در آنجا مستقر شوند و رشد کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 2: به عنوان مثال، طبق شکل کتاب درسی اندازۀ لیپوما که نوعی تومور خوش خیم است، از مالنوما که نوعی تودۀ بدخیم

است بزرگ تر است.

گزینه 3: محیط داخلی شامل خون، لنف و مایع بین یاخته ای است. هم تودۀ خوش خیم و هم تودۀ بدخیم نیازهایی از جمله

دریافت اکسیژن و مواد مغذی و دفع مواد زائدی مانند کربن  دی اکسید دارند و بنابراین برای رفع این نیازها با بخش های

تشکیل دهندۀ محیط داخلی در ارتباط هستند. تومورهای بدخیم (سرطانی) با جراحی، شیمی درمانی و پرتودرمانی درمان می شوند .

گزینه 4: تومورهای خوش خیم معموًال آنقدر بزرگ نمی شوند  که به بافت های مجاور خود آسیب بزنند. پس گاهی اوقات این امکان

وجود دارد که این تومورها نیز به بافت های اطراف آسیب برسانند.
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یکی از یاخته  هایی که در لقاح مضاعف در نهاندانگان شرکت می  کند، یاختۀ دو هسته  ای است. این یاخته، به طورمعمول دارای دو

هستۀ هاپلوئید بوده و نوعی یاختۀ غیرجنسی به شمار می  رود. در رابطه با گزینۀ "1" دقت داشته باشید که گامت در زنبور نر و

یاخته  های جنسی در گیاهان، مستقیمًا حاصل تقسیم میتوز یا رشتمان هستند. همچنین یاخته  ای که در لقاح شرکت می  کند،

توانایی تقسیم هسته ندارد.

تستر علوم تجربی یازدهم
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شکل نشان داده شده می  تواند مربوط به مرحلۀ آنافاز میتوز و یا آنافاز میوز2 باشد. در مرحلۀ تلوفاز میوز2 کروموزوم  ها شروع به باز

شدن کرده و رشته  های کروماتینی را ایجاد می  کنند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) بالفاصله قبل از مرحلۀ آنافاز در میوز2 متافاز انجام می  شود. در این مرحله تتراد وجود ندارد.

2) بعد از آنافاز میتوز، تلوفاز رخ می  دهد و بعد از آن مرحلۀ به طورمعمول (نه همواره) سیتوکینز رخ می  دهد.

3) عدد کروموزومی سلول  ها در مرحلۀ آنافاز میتوز به  طور موقت دو برابر می  شود.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا
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کاسیا مورچه  هایی وجود دارند که از گیاه در برابر آفات و جانداران گیاه  خوار محافظت می  کنند. این حشرات در برابر روی درختان آ

کاسیا باز می  شوند، نوعی نقش حفاظتی که دارند، می  توانند از مواد آلی گیاه تغذیه نمایند. مشخص شده است وقتی گل  های آ

ترکیب شیمیایی تولید و منتشر می  کنند که با فراری دادن مورچه  ها مانع از حملۀ آن  ها به زنبورهای گرده  افشان می  شود؛ بنابراین

می  توان گفت قبل از ایجاد بخش  های زایشی، مورچه  ها و پس از ایجاد بخش  های زایشی زنبور  ها از مواد آلی تولیدشده در درخت

کاسیا استفاده می  کنند. مورچه  ها و زنبور  ها از بندپایان طبقه  بندی می  شوند. آ

بعضی گیاهان در برابر حملۀ گیاه  خواران، مواد فراری تولید و در هوا پخش می  کنند که سبب جلب جانوران دیگر می  شود. در پی

تغذیۀ نوزاد کرمی  شکل حشره از برگ تنباکو، از یاخته  های آسیب  دیدۀ برگ، ترکیب فراری متصاعد می  شود که نوعی زنبور وحشی

آن را شناسایی می  کند. زنبور ماده  ای که در آن اطراف زندگی می  کند، با ردیابی این مواد، خود را به نوزاد کرمی  شکل می  رساند و

روی آن تخم می  گذارد. نوزادان زنبور بعد از خروج از تخم از نوزاد کرمی  شکل تغذیه می  کنند و درنتیجه آن را می  کشند. نتیجۀ این

رویداد کاهش جمعیت حشرۀ آفت است. در این روش جانور گیاه  خوار کشته می  شود نه اینکه دور شود!

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی
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طبق تصویر کتاب درسی ساختار (الف) نهنج، ساختار (ب) غدۀ رومغزی، ساختار (ج) برجستگی های چهارگانه و ساختار (د) فضای

بطن ۴ است. باتوجه به این موضوع تنها گزینۀ دوم نادرست است؛ زیرا برجستگی های چهارگانه و مغزمیانی در پردازش اطالعات

بینایی نقشی ندارند، تنها در عصب دهی عضالت چشم و حرکات چشم نقش دارند.

در ارتباط با گزینۀ سوم نیز دقت کنید که زیرنهنج همانند غدۀ رومغزی در تنظیم ریتم شبانه روزی مؤثر است.

در گزینه های چهارم هم به ارتباط بین بطن های مغزی و پردۀ مننژ  اشاره شده است. مایع مغزی نخاعی پردۀ مننژ توسط بطن های

۱ و ۲ ساخته می شود و پس از عبور از بطن چهارم از مسیری به فضای مننژ وارد می گردد.

تستر علوم تجربی یازدهم
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ساقۀ مغز از باال به پا�ن شامل مغزمیانی، پل مغزی و بصل  النخاع است. مغزمیانی در فعالیت هایی ازجمله شنوایی، بینایی و حرکت

نقش دارد. شنوایی و بینایی جزء حواس ویژه هستند.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": مخچه مرکز اصلی تنظیم تعادل بدن است و جزء ساقۀ مغز نیست!

گزینۀ "2": تاالموس محل تقویت پیام  های حسی بوده و باالی ساقۀ مغز قرار دارد و بنابراین از بصل  النخاع دورتر است. آغاز گوارش

کربوهیدرات  ها در بدن انسان در دهان و به کمک آمیالز بزاق اتفاق می  افتد. پل مغزی در ترشح بزاق نقش دارد نه بصل  النخاع.

گزینۀ "4": پل مغزی و بصل  النخاع در تنفس نقش دارند اما مرکز انعکاس  های سرفه و عطسه فقط بصل  النخاع است.
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شبکیه، مشیمیه و عدسی در تماس با زجاجیه (مادۀ ژله  ای چشم) قرار دارند. هر بخشی که با زجاجیه در تماس قرار دارد، دارای

یاخته  های زنده است که توانایی حفظ هم  ایستایی را دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": مایع شفاف چشم زاللیه است که در تماس مستقیم با ماهیچۀ مژکی، عنبیه، عدسی و قرنیه قرار دارد. همان  طور که

می  دانید عنبیه و ماهیچۀ مژکی در ساختار خود رگ های خونی دارند و از زاللیه بی  نیاز هستند.

گزینۀ "2": این موضوع برای عدسی صادق نیست.

گزینۀ "3": قرنیه در پاسخ به محرک  های محیطی تغ�ر وضعیت نمی  دهد.
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فقط مورد (د) صحیح است. گیرنده  ها  ی مکانیکی گوش انسان، شامل گیرنده  های شنوایی و تعادلی است که هر دو در ساختار خود

مژک دارند. گیرنده  های شنوایی در بخش حلزونی گوش داخلی و گیرنده  های تعادلی در بخش دهلیزی گوش داخلی قرار دارند.

گوش داخلی توسط استخوان گیجگاهی محافظت می  شود. استخوان نوعی بافت پیوندی با فضای بین یاخته  ای فراوان و مادۀ

زمینه  ای کالژن  دار محسوب می  شود.

بررسی سایر موارد:

الف) آکسون یاخته  های عصبی در تشکیل بخش تعادلی و شنوایی عصب گوش نقش دارد. گیرنده  های مکانیکی گوش در تشکیل

عصب گوش، دخالتی ندارند.

ب) فقط مژک  های گیرنده  های تعادلی گوش در ماده  ای ژالتینی قرار دارد. مژک  های گیرنده  های شنوایی گوش با پوشش ژالتینی

در تماس است.

ج) فقط گیرنده  های تعادلی گوش به دنبال ارتعاش مایع درون مجرا، کانال  های یونی غشاء آن  ها باز شده و تحریک می  شوند. در

بخش حلزونی گوش داخلی، مجاری نیم  دایره  ای وجود ندارد.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی
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ساختار جفت در پستانداران جفت دار مشاهده می شود. همۀ پستانداران لقاح داخلی دارند. لقاح داخلی نیازمند دستگاه تولیدمثلی

با اندام های تخصص یافته است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: در تقسیم میوز ساختارهایی به نام چهارتایه تشکیل می گردد. زنبورعسل نر از طریق میتوز گامت های تک الد تولید می کند.

گزینۀ2: در اسبک ماهی، جنس نر جنین ها را در بدن خود نگهداری می کند.

گزینۀ4: جانوران هرمافرودیت، هر دو نوع دستگاه تولیدمثلی نر و ماده را دارند.
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مهار شدن اعصاب پاراسمپاتیک فعالیت  های گوارشی مانند حرکات کرمی رودۀ باریک، ترشح صفرا از یاخته  های کبد و گوارش

شیمیایی نشاسته در دهان را کاهش می  دهد. همچنین موجب بسته ماندن بندارۀ انتهای معده می  شود. (رد گزینه  های "2" و "3")

از طرفی این فرآیند می  تواند موجب افزایش قطر سوراخ مردمک در چشم، فشار وارده از خون بر دیوارۀ رگ  ها و فاصلۀ بین دو

موج P در نوار قلب (افزایش ضربان قلب) شود. توجه داشته باشید که اعصاب پاراسمپاتیک بر ماهیچۀ اسکلتی اثری ندارند.

تستر علوم تجربی یازدهم
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این سلول می  تواند دچار جهش مضاعف   شدن و یا جابه  جایی شود و قطعاتی بین کروموزوم  های آن مبادله شود. البته به طور واضح

این سلول میوز و کراسینگ  اور ندارد.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": این سلول دارای سه مجموعۀ کروموزومی است که در هر مجموعه 10 کروموزوم دارد.

گزینۀ "2": این سلول تریپلوئید است و نمی  تواند میوز کرده و گامت تولید کند.

گزینۀ "3": این سلول برای هر نوع کروموزوم دارای 3 نسخۀ مشابه و همتا است.

تستر علوم تجربی یازدهم
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موارد الف و ج صحیح است. پرتوهای نور از قرنیه می گذرند و به علت انحنای آن همگرا می شوند. این پرتوها از زاللیه، عدسی و

زجاجیه نیز عبور می کنند و سپس بر روی شبکیه متمرکز می شوند. همۀ این قسمت ها شفاف هستند و از این میان، قرنیه و عدسی

ساختارهای زنده ای هستند که یاخته های موجود در آن ها ضمن مصرف ATP، پرتوهای نور را همگرا می کنند (زاللیه و زجاجیه

یاخته ندارند). پس باتوجه به صورت سوال باید مواردی را انتخاب کنیم که هم در رابطه با عدسی و هم در رابطه با قرنیه صدق کند.

بررسی موارد:

الف : اگر سطح عدسی یا قرنیه کامال صاف و کروی نباشد، پرتوهای نور به طور نامنظم به هم می رسند و روی یک نقطه شبکیه

متمرکز نمی شوند. اصطالحا به این بیماری، آستیگماتیسم گفته می شود.

ب : قرنیه متعلق به الیۀ خارجی تشکیل دهندۀ کرۀ چشم است ولی عدسی متعلق به هیچ یک از الیه های اصلی تشکیل دهندۀ

کرۀ چشم نیست.

ج : قرنیه در سطح جلویی خود با اشک و در سطح پشتی با زاللیه در تماس است که هر دو، ساختاری شفاف به شمار می روند.

عدسی در سطح جلویی خود با زاللیه و در سطح پشتی با زجاجیه در تماس است. زجاجیه نیز ساختاری شفاف است.

د : زاللیه مایعی شفاف است که از مویرگ ها ترشح می شود و مواد غذایی و اکسیژن را برای عدسی و قرنیه فراهم می کند و مواد

دفعی آن ها را جمع آوری می کند. بنابراین عدسی و قرنیه، به طور مستقیم با زاللیه در ارتباط اند، نه مویرگ های خونی (عدسی و

قرنیه برای اینکه شفاف باشند، فاقد مویرگ خونی اند).

تستر علوم تجربی یازدهم

www.konkur.in

forum.konkur.in



64/78لرنیتو 1400

گزینه 3 190

سلول های هاپلوئید موجود در لولۀ فالوپ زن می تواند اووسیت ثانویه، اسپرم و یا گویچه های قطبی باشد. هر سۀ این سلول ها در

اثر تقسیم میوز یعنی پس از ظاهر شدن رشته های دوک (پروتئینی) حاصل شده اند. دقت کنید درست است که اسپرم مستقیما

حاصل تقسیم میوز نیست (حاصل تمایز اسپرماتید است) ولی به هر حال سلول زاینده با تقسیم خود درنهایت باعث ایجاد اسپرم

شده است. اووسیت ثانویه هم حاصل تکمیل میوز I اووسیت اولیه است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) نخستین گویچۀقطبی و اووسیت ثانویه سلول های هاپلوئید موجود در تخمدان هستند. اولین گویچۀقطبی بدون لقاح با اسپرم،

می تواند وارد میوز 2 شود.

2) سلول هاپلوئید موجود در لولۀ اسپرم ساز می تواند اسپرماتوسیت ثانویه، اسپرماتید و یا اسپرم باشد که در میان آن ها فقط

اسپرم ها در اپی دیدیم (محل ذخیرۀ اسپرم ها) بالغ می شوند.

4) در اپی دیدیم هم اسپرم های بالغ وجود دارد، هم نابالغ؛ هرچند اسپرم های بالغ و نابالغ موجود در اپی دیدیم همگی دارای سه

بخش مجزا (سر، قسمت میانی و دم) هستند اما تنها اسپرم هایی که بالغ شده اند ( 18 ساعت در اپی دیدیم مانده اند ) می توانند با

صرف انرژی حرکت کنند.
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در تشریح مغز گوسفند، پل مغزی تنها در بخش شکمی دیده می  شود. لوب  های بویایی و نیمکره  های مخ و همچنین نخاع در هر

دو سطح مغز قابل  رؤیت هستند.
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طبق شکل کتاب درسی، بخشی از یاخته های تروفوبالست هنگام جایگزینی، در دورترین فاصلۀ ممکن از دیوارۀ رحم قرار می گیرند.

همان طور که می دانید تروفوبالست به تولید کوریون و زوائد انگشتی آن می پردازد که مانع از مخلوط شدن خون مادر و جنین باهم

می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: طبق متن کتاب، تودۀ یاخته ای درونی (الیه داخلی بالستوسیست) دارای یاخته های بنیادی است و منشا بافت های مختلف

تشکیل دهندۀ جنین می باشد.

گزینه 2: تروفوبالست به پردۀ کوریون که هورمون HCG را ترشح می کند، تبدیل می شود. این هورمون با حفظ جسم زرد و تداوم

ترشح پروژسترون، مانع از ترشح LH و FSH از هیپوفیز (نه تخمدان) مادر می شود.

گزینه 4: اندوختۀ غذایی موجود در تخمک هم در تغذیه دخالت دارد.
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دوقلوهای ناهمسان حاصل از انجام چند لقاح در بدن مادر هستند. این دوقلوها قطعا از یکدیگر جدا بوده و می توانند جنسیت

متفاوت یا یکسانی داشته باشند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ١: دوقلوهای به هم چسبیده از یک تخم منشا می گیرند بنابراین کروموزوم های جنسی و جنسیت یکسانی دارند.

گزینه ٢: در صورتی که اووسیت ثانویه و گویچه قطبی هر دو لقاح کنند، فقط یک جنین تشکیل می شود. می دانید که لقاح گویچۀ

قطبی و اسپرم منجر به تشکیل جنین نمی شود بلکه فقط تودۀ یاخته ای بی شکلی ایجاد می  شود که پس از مدتی از بدن دفع

خواهد شد.

گزینه 3: در دو صورت دوقلوی همسان تولید می شود: 1) در حین تقسیمات اولیۀ تخم یاخته های بنیادی از هم جدا شوند 2) تودۀ

درونی بالستوسیست به دو یا چند قسمت تقسیم شود.
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نورون های رابط در انعکاس عقب کشیدن دست کامًال در مادۀ خاکستری قرار دارند. این نورون  ها تحت تأثیر ناقل عصبی

ترشح  شده از نورون حسی قرار می  گیرند و همچنین خودشان با ترشح ناقل عصبی روی نورون های حرکتی اثر می  گذارند.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": یکی از نورون  های رابط با ترشح ناقل عصبی موجب مهار شدن نورون حرکتی پس  سیناپسی می  شود.

گزینۀ "2":نورون حرکتی ماهیچۀ دوسر بازو تحت تأثیر ناقل نورون رابط تحریک شده و ماهیچۀ دوسر بازو را منقبض می کند.

همان  طور که می  دانید سیناپس نورون حرکتی و ماهیچۀ دوسر بازو در محیط ستون مهره ها نیست.

گزینۀ "3": نورون  های رابط و حرکتی در این انعکاس هم پیش  سیناپسی هستند و هم پس  سیناپسی. نورون حرکتی ماهیچۀ سه سر

بازو در این انعکاس پس از اتصال به ناقل مهاری (که از نورون رابط ترشح می  شود) دیگر پیام عصبی تولید نمی  کند تا ماهیچۀ

سه  سر بازو به استراحت برود.
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قرنیه، زاللیه، عدسی و زجاجیه بخش  های شفاف چشم هستند که از بین آن  ها قرنیه و عدسی دارای سلول بوده و مواد دفعی خود

را به زاللیه می  دهند.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) زاللیه و قرنیه در جلوی عدسی قرار دارند اما تنها قرنیه به علت انحنای خود موجب همگرا شدن نور می  شود.

3) زاللیه مایع شفاف چشم است و از مویرگ تراوش می  شود. درواقع این مایع خودش مویرگ ندارد.

4) زجاجیه حالت ژله  ای دارد و ممکن است در افراد مبتال به نزدیک  بینی افزایش حجم پیدا کرده باشد. در سایر افراد نزدیک  بین که

اندازۀ کرۀ چشم طبیعی است، مشکل از عدسی است.

تستر علوم تجربی یازدهم
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بخش قشری غدۀ فوق  کلیه در ترشح کورتیزول و آلدسترون نقش دارد. به دنبال پرکاری این بخش، با افزایش بیش  ازحد

آلدوسترون در خون، میزان سدیم و فشار خون افزایش یافته و درنتیجه احتمال ادم (خیز) در اندام  ها زیاد می  شود. همچنین با

افزایش بیش  ازحد هورمون کورتیزول نیز، پروتئین  های خوناب از بین رفته و درنتیجه به دنبال کاهش پروتئین  های خون نیز احتمال

خیز افزایش می  یابد. به دنبال خیز، مواد بیشتری از مویرگ  ها به فضای میان  بافتی وارد شده و درنتیجه فعالیت دستگاه لنفی جهت

بازگرداندن این مواد به داخل مویرگ  ها افزایش می  یابد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) آنزیم انیدرازکربنیک در خوناب فعالیت نمی  کند و فعالیت آن در گویچه  های قرمز است.

3) بخش قشری غدۀ فوق  کلیه در ترشح هورمون کورتیزول نقش دارد. با پرکاری این بخش و افزایش هورمون کورتیزول، ایمنی

بدن در برابر میکروب  ها کم می  شود.

4) سلول  های بخش خارجی اپیدرم پوست، مرده هستند و تنفس یاخته  ای ندارند. هورمون  های تیروئیدی در یاخته  های زنده

دارای گیرنده هستند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی
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در قلمه زدن از ساقه و در پیوند زدن از شاخه یا جوانه استفاده می  شود. این بخش  ها همگی برای تولیدمثل رویشی تخصص

نیافته  اند و دارای قدرت فتوسنتز هستند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) هم در پیوند زدن و هم در خوابانیدن از سلول  های مریستمی ساقه (که دارای هستۀ درشت مرکزی هستند) گیاه جدید تشکیل

می  شود.

3) در خوابانیدن، ساقه یا شاخۀ دارای گره برای قرارگیری در خاک از گیاه مادر جدا نمی  شود.

4) در روش پیوند زدن، گیاه جدیدی که روی پایۀ پیوند رشد می  کند ریشه تشکیل نمی  دهد.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی
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اینکه هر گامت کدام  یک از فام  تن  ها را منتقل می  کند به آرایش تترادها در میوز ١ بستگی دارد و این آرایش در مرحلۀ متافاز 1

مشخص می  شود. همان  طور که می  دانید در این مرحله کروموزوم  ها به کمک رشته  های دوک در سیتوپالسم حرکت کرده و در

سطح استوای سلول ردیف می  شوند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) آرایش تترادها در متافاز 1 مشخص می  شود اما غشاء شبکۀ آندوپالسمی در مرحلۀ پروفاز 1 از بین می  رود.

2) در مرحلۀ پروفاز 1 پوشش اطراف هستۀ یاخته ناپدید می  شود. توجه داشته باشید که سانتریول به سازمان  دهی رشته  های دوک

می  پردازد و ریبوزوم مسئول تولید پروتئین  های دوک است.

3) دور شدن جفت سانتریول  ها از هم در مرحلۀ پروفاز 1 و ردیف شدن کروموزوم  های همتا در میانۀ سلول در متافاز 1 رخ می  دهد.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا
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بافت استخوانی اسفنجی دارای مغز استخوان است. این بافت نسبت به بافت فشرده همواره درون  تر قرار دارد و نمی  تواند در

تماس مستقیم با غضروف مفصلی قرار داشته باشد. درواقع همواره اگر بافتی با غضروف مفصلی در تماس باشد، بافت استخوانی

فشرده است.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) بافت استخوانی فشرده دارای سلول  های منظم است. اگر به شکل کتاب درسی نگاه کنید می  بینید که لزومًا همۀ یاخته  های این

بافت در سامانه  های هاورس قرار ندارند.

3) بافت استخوانی اسفنجی دارای حفرات نامنظم متعدد است. اگر فضای درونی این حفرات دارای مغز زرد باشد، درواقع چربی آن

را پرکرده است اما ممکن است فضای حفرات با مغز قرمز پرشده باشد.

4) بافت استخوانی فشرده دارای مجاری متعدد موازی هاورس است. این بافت فاقد مغز استخوان و قدرت خون  سازی است.
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اگر یاخته های کناری غده های معده از بین بروند، ترشح HCl و عامل داخلی معده با مشکل مواجه می شود. به دنبال کاهش عامل

داخلی معده، جذب ویتامین  کاهش یافته و فرد دچار کم خونی می شود. این کم خونی با کاهش هماتوکریت (خون بهر) همراه

است. همچنین به دنبال کاهش ترشح HCl، تبدیل پپسینوژن به پپسین و درنتیجه گوارش پروتئین ها، دچار مشکل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در بیماری سلیاک، براثر مصرف پروتئین گلوتن یاخته های روده تخریب می شوند و ریزپرزها و حتی پرزها از بین می روند. در

نتیجه، سطح جذب مواد کاهش شدیدی پیدا می کند و بسیاری از مواد مغذی موردنیاز بدن (نه همه!) جذب نمی شوند.

2) درون بینی برای تشخیص زخم ها، سرطان و عفونت هلیکوباکترپیلوری به کار می رود. همچنین بافت برداری یکی از روش های

تشخیص سرطان است. در صورت ابتال به سرطان معده و کاهش ترشح عامل داخلی، فرد به کم خونی مبتالشده و ترشح هورمون

اریتروپویتین افزایش می یابد. می  دانید که افزایش ترشح اریتروپویتین در کم خونی، بیماری های تنفسی و قلبی، ورزش های طوالنی

یا قرارگرفتن در ارتفاعات رخ می دهد.

4) شیوۀ زندگی کم تحرک و افزایش نمایۀ تودۀ بدنی (چاقی) می تواند احتمال ابتال به انواعی از سرطان ها را افزایش دهد. در این

حالت، یاخته های ایمنی (مثًال لنفوسیتT) به یاخته های سرطانی حمله می کنند.

B  ۱۲
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دانۀ   گردۀ نارس یک سلول هاپلوئید است و بنابراین دارای 16 کروموزوم خواهد بود؛ اما دانۀ گردۀ رسیده دارای دو سلول هاپلوئید

(رویشی و زایشی) است که هرکدام 16 کروموزوم دارند و در کل دانۀ گردۀ رسیده دارای 32 کروموزوم خواهد بود.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی
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در حین تخمک گذاری، سلول های اووسیت ثانویه، نخستین گویچۀقطبی و تعدادی یاختۀ فولیکولی از تخمدان خارج می شوند.

همانطور که می دانید یاخته های فولیکولی قدرت لقاح ندارند. به همین دلیل حتی در صورت عدم لقاح این سلول ها، اووسیت ثانویه

ممکن است وارد لقاح شود و قاعدگی اتفاق نیفتد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در فرآیند تخمک گذاری، افزایش غلظت هورمون LH به دنبال تنظیم بازخوردی مثبت، موجب خروج اووسیت ثانویه از تخمدان

می شود نه اووسیت اولیه.

2) هورمون FSH موجب بزرگ و بالغ شدن فولیکول و هورمون LH موجب افزایش فعالیت ترشحی یاخته های جسم زرد می شود.

3) در دورۀ انبانکی (روزهای 1 تا 14) هنوز هورمون پروژسترون از تخمدان ترشح نشده است.
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تمامی موارد به نادرستی بیان شده اند.

بررسی موارد:

الف: ترشح مایع شیرى رنگ به میزراه توسط پروستات صورت مى گیرد که غده اى منفرد است. بنابراین استفاده از لفظ ((غدد)) در

این گزینه صحیح نیست.

ب: این گزینه در رابطه با غدد پیازی میزراهی صادق نیست.

ج: اسپرم ها با خروج از هر بیضه، وارد یک لولۀ پیچیده و طویل به نام اپیدیدیم مى شوند (نه لوله ها).

د: درون کیسۀ بیضه، لوله های اسپرم ساز، اپیدیدیم و بخشی از مجرای اسپرم بر قرار دارد. مجرای اسپرم بر در تولید یا تمایز اسپرم ها

نقشی ندارد.
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اسپرماتیدها سلول هایی هستند که بالفاصله از تقسیم میوز ۲ حاصل شده اند. مطابق شکل کتاب درسی، بین اسپرماتیدهای تازه

تشکیل شده، اتصاالت سیتوپالسمی مشاهده می شود. دقت کنید که بعد از تمایز این اتصاالت از بین می رود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه (۱): اسپرماتوسیت ثانویه وارد تقسیم میوز۲ می شود. بین دو مرحله میوز، همانندسازی دنای هسته ای صورت نمی گیرد.

گزینه (۲) این گزینه برای اسپرماتوسیت ثانویه صادق نیست.

گزینه (٤): یاخته های اسپرماتوگونی تقسیم میتوز انجام می دهند. یکی از یاخته های حاصل از هر بار میتوز در الیۀ زاینده می ماند

که الیۀ زاینده حفظ شود. یاختۀ دیگر که اسپرماتوسیت اولیه نام دارد، تقسیم میوز1 را انجام می دهد. می دانید که در پروفاز میوز1

ساختارهای چهارکروماتیدی به نام چهارتایه ایجاد می گردد.
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حین انقباض ماهیچۀ بین  دنده  ای خارجی و کوتاه شدن طول تارچه  های آن دم رخ می  دهد. توجه داشته باشید که عمل تبادل

گازهای تنفسی در شش و بافت  های دیگر همواره رخ می  دهد و ربطی به دم و بازدم ندارد. درواقع همواره در بافت  ها  در

حال اتصال به هموگلوبین و اکسیژن در حال جدا شدن از آن است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در فرآیند بازدم شدید ماهیچۀ بین  دنده  ای داخلی منقبض  شده و خطوط Z آن به هم نزدیک می  شوند. همان  طور که می  دانید در

بازدم استخوان جناغ به قلب نزدیک  تر می  شود.

2) به هنگام استراحت دیافراگم در بازدم، خطوط Z از میوزین  ها دور می  شود. در فرآیند دم و انقباض ماهیچۀ دیافراگم فشار از روی

سیاهرگ  های ناحیۀ سینه برداشته می  شود و برگشت خون سیاهرگی را تحریک می  کند.

3) کاهش مساحت بخش  های روشن در سارکومرهای ماهیچۀ گردنی به هنگام انقباض آن در دم عمیق رخ می  دهد. در فرآیند دم

عمیق، هوای مرده بخشی از هوای ذخیرۀ دمی است نه هوای جاری.

CO  ۲
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این پرسش باتوجه به فعالیت کتاب درسی طرح شده است. اگر در پایان تقسیم میتوز، تقسیم سیتوپالسم صورت نگیرد، یاخته های

چندهسته ای تولید می شوند . در یاخته های جانوری تقسیم سیتوپالسم با ایجاد فرورفتگی در وسط آن شروع می شود. این

فرورفتگی حاصل انقباض حلقه ای از جنس اکتین و میوزین است که مانند کمربندی در سیتوپالسم قرار می گیرد و به غشا متصل

است. با تنگ شدن این حلقۀ انقباضی در نهایت دو یاخته از هم جدا می شوند . اگر عاملی مانع از تشکیل فرورفتگی انقباضی و یا

مانع از تنگ شدن آن شود، امکان تولید یاختۀ چند هسته ای وجود خواهد داشت. پالسموسیت ها از تقسیم لنفوسیت های B تولید

می شوند . یاخته های پادتن ساز (پالسموسیت ها) اصال میتوز نمی کنند که بخواهند تقسیم سیتوپالسم نیز انجام بدهند یا ندهند!

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: یاخته های غضروفی در صفحۀ رشد، دارای گیرندۀ هورمون رشد هستند. این یاخته ها توانایی تقسیم داشته و اگر پس از

تقسیم هسته، تقسیم سیتوپالسم آن ها صورت نگیرد، یاخته چند هسته ای ایجاد می کنند..

گزینه 3 و 4: به منظور تقسیم ستوپالسم در یاخته های گیاهی، نخست ساختاری به نام صفحۀ یاخته ای در محل تشکیل دیوارۀ

جدید، ایجاد می شود. این صفحه با تجمع ریزکیسه های دستگاه گلژی و به هم پیوستن آن ها تشکیل می شود. با اتصال این صفحه

به دیوارۀ یاختۀ مادری دو یاختۀ جدید از هم جدا می شوند . حال اگر عاملی مانع از وقوع این موارد در یاخته های گیاهِی واجد

توانایی تقسیم شود، امکان تولید یاخته چند هسته ای وجود خواهد داشت. یاخته های پارانشیمی با تقسیم خود در ترمیم زخم های

گیاهان واجد ریشۀ افشان (گیاهان تک لپه) دخیل هستند. یاخته های سرالدی پسین نیز توانایی تقسیم داشته و در رشد قطری

گیاهان دو لپه نقش ایفا می کنند.
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در روز چهاردهم دورۀ جنسی (یعنی حدود روز 30 اردیبهشت برای این زن) تخمک  گذاری انجام شده است. طی یک تا دو روز بعد

لقاح انجام شده، و چندین روز بعد جایگزینی بالستوسیست انجام می  شود؛ پس تاریخ انجام جایگزینی به درستی مشخص نشده

است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) پزشکان برای تع�ن زمان زایمان زن، معموًال 284 روز (9 ماه و دو هفته) به زمان شروع آخرین قاعدگی او اضافه می  کنند؛ بنابراین

زمان حدودی زایمان 30 بهمن خواهد بود.

2) مدت  زمان بارداری 270 روز است.

4) نتیجۀ بارداری با سونوگرافی در ماه اول مثبت می شود. اگر زودترین زمان لقاح را در همان روز تخمک  گذاری30 (اردیبهشت) در

نظر بگیریم، تا 30 خرداد هم نتیجۀ سونوگرافی می  توانست نشان  دهندۀ بارداری زن باشد.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا
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مهره  داران استخوانی از مغز خود به کمک استخوان (سخت  ترین بافت پیوندی) محافظت می  کنند. همان  طور که می      دانید در قلب

همۀ مهره  داران خون تیره وجود دارد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) مهره  دارانی که گردش مضاعف دارند (پرندگان، پستانداران، خزندگان و دوزیستان بالغ)، در هر بار گردش مواد، خون را دو بار از

قلب عبور می  دهند. از بین جانوران گفته  شده دوزیستان دارای پیچیده  ترین شکل کلیه نیستند.

2) پستانداران برای تولید شیر باید قند الکتوز (قند شیر) تولید کنند. همان  طور که می  دانید در انسان و بسیاری از پستانداران، گلبول

قرمز هسته و بیشتر اندامک  های خود را از دست می  دهد.

3) جانورانی مانند کرم خاکی، قورباغه و ماهیان آب شیرین دارای مادۀ مخاطی در سطح بدن هستند. از بین جانوران گفته  شده

تنها دو مورد اول تنفس پوستی داشته و در زیر پوست خود دارای شبکۀ مویرگی وسیع هستند.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا
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بازوفیل  ها با ترشح هیستامین در بروز حساسیت نقش دارند. همچنین این سلول با ترشح هپارین مانع از انعقاد خون و تولید

رشته  های فیبرین می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) پالکت سلول نیست.

3) نوتروفیل به عنوان نیروی واکنش سریع عمل می  کند نه ائوزینوفیل.

B 4) سلول  های کلیوی با ترشح اریتروپویتین موجب افزایش مصرف ویتامین  و فولیک  اسید (که خودش نوعی ویتامین از گروه

است) می  شود.

B  ۱۲
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ناقل  های عصبی هیچ  گاه وارد سلول پس  سیناپسی نمی  شوند و تنها می  توانند روی گیرنده  های غشائی آن  ها اثر بگذارند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) اگر سلول پیش  سیناپسی نورون باشد، می  تواند پایانۀ آکسون منشعب داشته باشد و همزمان به چندین سلول پیام خود را ارسال

کند.

2) طبق شکل کتاب درسی، یک سلول می  تواند همزمان از چندین سلول دیگر پیام عصبی را دریافت کند.

3) تولید مولکول  های زیستی در سلول نیازمند صرف انرژی زیستی است. از طرفی ترشح ناقل  های عصبی با اگزوسیتوز انجام

می  شود که آن هم به مصرف ATP نیاز دارد.

تستر علوم تجربی یازدهم
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یاخته های سرطانی در پاسخ به فعالیت یاخته های کشندۀ طبیعی، با انجام مرگ برنامه ریزی   شده به  صورت ریزکیسه های دفعی

درمی آیند. دقت کنید که کزاز باکتری است و توسط یاخته های لنفوسیت T کشنده از بین نمی روند.

تستر علوم تجربی یازدهم
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موارد (الف) و (ج) و (د) درست هستند.

الف) نایژک  های انتهایی در بخش هادی غضروف ندارند و به همین دلیل می  توانند تغ�ر حجم بدهند. این بخش  ها دارای مخاط

مژک  دار هستند و عوامل بیگانۀ به دام افتاده در مادۀ مخاطی را به سمت حلق می  رانند تا به این ترتیب در خط اول ایمنی دخالت

کرده باشند.

ب) نایژک  های مبادله  ای در ابتدای خود می  توانند حبابک  هایی داشته باشند که در ساختار کیسۀ حبابکی قرار نگرفته است. نایژک  ها

غضروف ندارند.

ج) ابتدای بینی شبکۀ مویرگی وسیعی در زیر پوست دارد که به گرم شدن هوای ورودی کمک می  کند. بینی به علت داشتن پوست

مودار و مخاط مژک  دار دارای سلول  های پوششی سنگفرشی و استوانه  ای است.

د) نایژک  ها می  توانند درصورتی که بیش  ازحد پر شوند برای بصل  النخاع پیام صادر کنند تا دم متوقف شود. اگر به شکل کتاب نگاه

کنید نایژک  هایی که از نایژه منشعب می  شوند می  توانند نسبت به آن باالتر، هم  سطح و یا پا�ن  تر باشند.
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سرخرگ های بندناف، خون را به رحم مادر نزدیک می کنند. باتوجه به شکل زیر، سرخرگ های بندناف خون تیره دارند و در جفت

منجر به تشکیل مویرگ هایی می شوند که با دریافت اکسیژن از خون مادری، روشن می شود. مویرگ های اطراف حبابک ها هم در

ابتدا خون تیره دارند و با دریافت اکسیژن روشن می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در هر بندناف، دو سرخرگ و یک سیاهرگ وجود دارد. سرخرگ های بندناف خون شرشار از مواد دفعی و  را از بدن جنین

دور می کنند.

2) سیاهرگ  بندناف دارای خون روشن است. باتوجه به شکل باال، سرخرگ های بندناف به دور سیاهرگ می پیچند.

3) سیاهرگ بندناف از سایر رگ های آن قطورتر است. همان طور که می دانید سیاهرگ ها با داشتن دیوارۀ نازک، مقاومت کمی در

برابر جریان خون از خود نشان می دهند.

CO  ۲
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کوتینی   شدن و چوب  پنبه  ای شدن از تغ�رات دیواره در یاخته  های گیاهی است که در کاهش از دست دادن آب و جلوگیری از

ورود عوامل بیماری  زا به گیاه نقش دارند. کوتین و چوب  پنبه از ترکیبات لیپیدی هستند. یاخته  های درون  پوست در دیوارۀ جانبی

خود، دارای نواری از جنس چوب  پنبه (سوبرین) هستند. این یاخته  ها همراه با یاخته  های زندۀ درون استوانۀ آوندی، در ایجاد فشار

ریشه  ای نقش دارند. باال بودن فشار ریشه  ای سبب تعریق و خروج آب به صورت مایع از روزنه  های آبی می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) هورمون سیتوکینین، تقسیم یاخته  ای را تحریک می  کند. یاخته  های دارای دیوارۀ پسین، قابلیت تقسیم ندارند.

2) یاخته  های بافت چوب  پنبۀ موجود در پیراپوست، مرده  اند و فاقد پروتوپالست فعال و زنده هستند.

4) پوستک از ترکیبات لیپیدی مانند کوتین ساخته شده است و نسبت به آب نفوذناپذیر است و باعث حفظ آب درون گیاه

می  شود. هورمون آبسیزیک  اسید نیز در شرایط نامساعد مانند خشکی، با بستن روزنه  ها سبب حفظ آب گیاه می  شود؛ بنابراین

یاخته  های روپوستی دارای پوستک می  توانند در تنظیم هورمون آبسیزیک    اسید مؤثر باشند.
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از نقطۀ کور شبکیه سیاهرگ و عصب بینایی خارج می  شود. این بخش از شبکیه توانایی تشکیل دادن تصویر را ندارد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) لکۀ زرد در امتداد محور نوری قرار داشته و در دقت و تیزبینی مؤثر است.

2) نقطۀ کور فاقد گیرنده  های نوری است.

3) نقطۀ کور نازک  ترین بخش شبکیه نیست و ضخامت آن حتی از لکۀ زرد هم بیشتر است.

تستر علوم تجربی یازدهم
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برجستگی  های چهارگانه بخشی از مغزمیانی هستند. همچنین هر دو رابط بین نیمکره  های مخ در بخش  های باالتری از تاالموس

قرار دارند.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) پردازش اطالعات بینایی و شنوایی در قشر مخ انجام می  شود نه مغزمیانی.

3) جسم پینه  ای هم دو نیمکرۀ مخ را به هم متصل می  کند.

4) رابط سه  گوش سفیدرنگ است و از اجتماع رشته  های میلین  دار نورون  ها تشکیل  شده است.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 217

به هنگام رشد جنین انسان درون رحم مادر، ابتدا رگ های خونی و روده شروع به نمو می کنند سپس جوانه های دست و پا ظاهر

می شوند. در انتهای ماه اول اندام های اصلی شروع به تشکیل شدن می کنند و ضربان قلب آغاز می شود. در طی ماه دوم همه

اندام ها شکل مشخص می گیرند. در انتهای سه ماه اول اندام های جنسی مشخص شده و جنین دارای ویژگی های بدنی قابل

تشخیص می شود.
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اسپرم  های طبیعی قادر به انجام تقسیم و تولید رشتۀ دوک نیستند. همچنین طبق شکل کتاب درسی، هستۀ آن  ها از سلول  های

اسپرماتوگونی کوچک  تر است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) اسپرماتید با از دست دادن مقدار زیادی سیتوپالسم به اسپرم تبدیل می  شود.

2) اسپرم  ها در لولۀ اسپرم  ساز تاژک  دار می  شوند نه در اپی  دیدیم.

3) فروکتوز در ابتدای پروستات و توسط غدد وزیکول سمینال به اسپرم  ها اضافه می  شود.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا
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همۀ موارد نامناسب هستند.

الف- هورمون ضدادراری در هیپوتاالموس تولید و از هیپوفیز پسین ترشح می شود. این هورمون با افزایش بازجذب آب از ادرار

حجم خون را افزایش می دهد.

ب- هورمون های تیروئیدی میزان تنفس سلولی و تولید انرژی را در سلول تنظیم می کنند. همان طور که می دانید در تنفس سلولی

معموًال اکسیژن مصرف می شود.

ج- هورمون های اپی نفرین، نوراپی نفرین، آلدوسترون و کورتیزول همگی فشار خون را افزایش داده و احتمال بروز خیز را بیشتر

می کنند.

د- هورمون گلوکاگون موجب هیدرولیز گلیکوژن در کبد می شود. در این واکنش آب مصرف می شود.
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بخش قشری غدد فوق کلیه، سه نوع هورمون جنسی (استروژن، پروژسترون و تستوسترون) را در هر دو جنس ترشح می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ2: در جنس ماده، تقسیم میوز1 در دوران جنینی آغاز می گردد، نه در زنان بالغ.

گزینۀ3: باتوجه به شکل کتاب درسی، در نیمۀ دوم دورۀ جنسی ضخامت جدار داخلی رحم ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد.

گزینۀ4: در ابتدای دورۀ جنسی، ترشح هورمون آزادکننده از هیپوتاالموس سبب افزایش ترشح LHو FSH از هیپوفیز پیشین

می شود. هیپوفیز پیشین بزرگ ترین بخش غدۀ هیپوفیز است.
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در انتهای ماه اول بارداری، اندام های اصلی جنین شروع به تشکیل شدن می کنند. الیه های زاینده، منشا بافت ها و اندام های

مختلف جنین هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: در انتهای سه ماهۀ اول بارداری، جنین دارای ویژگی های بدنی قابل تشخیص می شود اما در انتهای سه ماهۀ سوم جنین

قادر است در خارج از بدن مادر زندگی کند.

گزینۀ2: موادی مانند نیکوتین، کوکائین و الکل می توانند از جفت عبور کنند و روی رشدونمو  جنین تاثیر سوء بگذارند. همچنین اشعۀ

X که در رادیولوژی استفاده می گردد، برای جنین مضر است و می تواند در رشدونمو  آن اثر سوء داشته باشد.

گزینۀ3: دوقلوهای ناهمسان از دو یاختۀ تخم متفاوت تشکیل شده اند بنابراین می توانند جنسیت متفاوت یا یکسان داشته باشند.
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در افراد مبتال به سلیاک جذب ویتامین A کاهش می  یابد و به همین دلیل ساخت مادۀ حساس به نور در گیرنده  های نوری هم

کمتر می  شود و درنهایت عملکرد این یاخته  ها دچار اختالل می  گردد. از طرف دیگر هم گیرنده  های چشایی غیرعصبی هستند اما

گیرنده  های بویایی نورون هستند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) لکۀ زرد دارای تعداد زیادی سلول گیرندۀ مخروطی است. بخش دوم گزینه صحیح است.

2) سلول  های گیرندۀ چشایی با دندریت نورون  های حسی در زبان ارتباط دارند.

4) گیرنده  های نوری شبکیه در نیمکرۀ عقبی قرار دارند.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 1 223

افزایش هورمون  های تیروئیدی با افزایش دادن واکنش تنفس سلولی در یاخته  ها، مصرف گلوکز و درنتیجه گلیکوژن  های ذخیره  ای

موجود در کبد را بیشتر می  کند.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) کاهش انسولین عالئمی مشابه بیماری دیابت ایجاد می  کند. همان  طور که می  دانید در این شرایط  خون اسیدی شده و

ترشح یون   هیدروژن در کلیه افزایش می  یابد.

3) کاهش هورمون  های تیروئیدی موجب کاهش میزان تنفس سلولی و درنتیجه کاهش میزان تولید  در بافت  ها می  شود.

4) افزایش میزان انسولین موجب افزایش ورود گلوکز از خون به یاخته  ها می  شود.

pH

CO۲

تستر علوم تجربی یازدهم
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گزینه 4 224

باتوجه به شکل زیر، استخوان زند زبرین در امتداد انگشت شست قرار گرفته است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) غدۀ فوق  کلیه، کورتیزول ترشح می  کند. غدۀ پانکراس نیز گلوکاگون ترشح می  کند.

پانکراس نسبت به غدد فوق  کلیه، پا�ن  تر قرار گرفته است.

2) در یک انسان سالم، غدد جنسی تخمدان و بیضه به صورت همزمان دیده نمی  شود!

3) ماهیچۀ دوسر بازو، در نگاه از روبه  رو به بدن و ماهیچۀ دوسر ران، در نگاه از پشت به بدن مشاهده می  شود.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 2 225

باتوجه به شکل کتاب درسی پانکراس و اجزای آن نسبت به تنۀ اصلی سرخرگ آئورت جلوتر قرار دارند. سایر گزینه ها بر اساس

شکل های کتاب درسی درست هستند.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 3 226

طبق شکل کتاب درسی، رگ  های موجود در قسمت کوریون مربوط به بخش جنینی و خون اطراف آن مربوط به مادر است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) تمایز جفت از هفتۀ دوم بعد از لقاح شروع می  شود و تا هفتۀ دهم ادامه دارد. در این زمان بندناف رابط بین جنین و جفت است

که در آن سرخرگ  ها (دو عدد) خون جنین را به جفت می  برند و یک سیاهرگ (نه سیاهرگ  ها!) خون را از جفت به جنین می  رساند.

2) مواد مغذی، اکسیژن و بعضی از پادتن  ها (نه یاخته  های پادتن  ساز) از طریق جفت به جنین منتقل می  شوند.

4) عوامل بیماری  زا می  توانند از جفت عبور کنند و روی رشدونمو جنین تأثیر سوء بگذارند. یکی از این عوامل بیماری  زا نیز ویروس

ایدز است.

تالیفی محمدامین بیگی - حسن محمد نشتایی - امیر مسعود معصوم نیا

تستر علوم تجربی یازدهم
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گزینه 4 227

باتوجه به شکل کتاب درسی، خط جانبی و کانال زیر پوست به سطح پشتی بدن ماهی نزدیک  تر از سطح شکمی است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) لرزش پردۀ صماخ در اثر امواج صوتی، گیرنده  های مکانیکی را که در پشت پردۀ صماخ قرار دارند، تحریک کرده و جانور صدا را

دریافت می  کند.

2) برخی از سلول  های پشتیبان در تماس مستقیم با سلول  های گیرنده نیستند.

3) مار از چشمان خود و گیرنده  های بینایی و همچنین گیرنده  هایی که در زبان فرومون  ها را تشخیص می  دهند هم استفاده

می  کند.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 1 228

بافت ماهیچه  ای صاف و بافت پیوندی متراکم دارای سلول  های دوکی  شکل هستند. هر دوی این بافت  ها دارای رشته  های پروتئینی

مختلفی هستند. مثًال در بافت ماهیچه  ای اکتین و میوزین و در بافت پیوندی رشته  های کالژن و کشسان دیده می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) بافت پوششی دارای غشاء پایه در بخش زیرین سلول  های خود است؛ اما توجه کنید که سلول  های بافت پیوندی (مثل بافت

پیوندی سست که بافت پوششی را پشتیبانی می  کند) می  توانند در تماس با غشاء پایه باشند. همان  طور که می  دانید فضای

بین  سلولی در بافت پیوندی زیاد است.

3) بافت پوششی استوانه  ای و بافت ماهیچه  ای اسکلتی و قلبی دارای سلول  های استوانه  ای هستند. بافت ماهیچه  ای به پوشاندن

حفرات یا مجاری بدن نمی  پردازد.

4) بافت  هایی مانند ماهیچۀ اسکلتی و چربی دارای هسته  های غیرمرکزی هستند. بافت ماهیچه  ای فاقد مادۀ زمینه  ای است.

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 3 229

تحدب عدسی هنگام نگاه کردن به اجسام نزدیک افزایش می یابد. در هنگام استراحت ماهیچه نیز طول سارکومر و فاصلۀ بین

اکتین  های مقابل هم افزایش پیدا می کند.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": با نزدیک شدن خطوط Z به یکدیگر در هنگام انقباض، فاصلۀ سر میوزین از این خطوط کاهش می یابد. در هنگام

انقباض، با آزاد شدن کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی، غلظت این یون در میان  یاخته افزایش پیدا می  کند.

گزینۀ "2": تعداد پل  های اتصالی بین اکتین و میوزین در حین استراحت ماهیچه کاهش می یابد و با انقباض ماهیچه میزان مصرف

انرژی در آن افزایش پیدا می  کند.

گزینۀ "4": ماهیچۀ دوسر بازو با انقباض خود، استخوان  های ساعد را به سمت باال می آورد و درنتیجه فاصلۀ آن با بازو کاهش

می یابد. کاهش مایع مفصلی با افزایش اصطکاک بین استخوان  ها در مفصل همراه است.

تستر علوم تجربی یازدهم
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گزینه 2 230

نورون حرکتی موجب ترشح غدد بزاقی می  شود و همچنین نورون رابط نیز در دستگاه عصبی محیطی وجود ندارد. همۀ نورون  ها

همواره به کمک پمپ سدیم-پتاسیم یون  های سدیم را از سیتوپالسم خود خارج می  کنند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) هم نورون حرکتی و هم نورون رابط دارای آکسون بلندتری از دندریت هستند.

3) هر دوی این نورون  ها در انعکاس عقب کشیدن دست هم به عنوان سلول پیش  سیناپسی و هم به عنوان سلول پس  سیناپسی

عمل می  کنند.

4) نورون  ها می  توانند پیام  های عصبی را از طریق جسم سلولی و حتی آکسون خود نیز دریافت کنند.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 2 231

منظور صورت سؤال نوعی مار است. در مار ها برای انجام بکرزایی، گامت ها همانندسازی دنای خود را بعد از اتمام میوز نیز انجام

می دهند.

بررسی گزینه ها:

1) یاخته های جنسی در جانوران به جز زنبور عسل نر حاصل میوز است.

3) مار فاقد چشم مرکب است. این نوع چشم در حشرات دیده می شود.

4) پردۀ میانی انگشتان در برخی پرندگان و بیشتر پستانداران از بین می رود.

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 1 232

چربی پوست به علت داشتن اسیدچرب برای رشد میکروب های بیماری زا مناسب نیست. همچنین افزایش میزان چربی پوست

احتمال تشکیل شوره و جوش را بیشتر می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

2) عرق به علت داشتن آنزیم لیزوزیم می تواند دیوارۀ سلولی باکتری های بیماری زا را تخریب کند اما روی باکتری های همزیست

بدن اثری ندارد.

3) هیستامین موجب افزایش نفوذپذیری رگ و افزایش تراوش مواد می شود. به همین دلیل حجم مایع بین یاخته ای در این حالت

افزایش پیدا می کند.

4) هپارین ماده ای ضد انعقاد خون است و موجب جلوگیری از تشکیل لخته ( رشته های فیبرین ) می شود. این ماده نمی تواند

فعالیت پالکت های خون ( قطعات یاخته ای ) را افزایش دهد.

تستر علوم تجربی یازدهم
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درسپایهمدرسه

دبیر

نام و نام خانوادگی

در تنفس نوری پارانشیم فتوسنتزکنندۀ درخت هلو، ............ تنفس یاخته  ای ............1

همانند - بی  هوازی، مقدار اندکی ADP مصرف می  شود. (1

برخالف - هوازی، نسبت باالی اکسیژن با آن مقابله می  کند. (2

برخالف - بی  هوازی، کاهش فرآورده  های فتوسنتز مشاهده می  شود. (3

همانند - هوازی، مولکول  در نوعی اندامک دو غشائی تشکیل می  شود. (4C۵

تستر علوم تجربی دوازدهم

در فرآیند ترجمه، پس از خروج یک مولکول رنای ناقل از جایگاه E رناتن، قطعًا ............2

عوامل آزادکننده منجر به جداشدن پلی پپتید از رنای ناقل می شوند. (1

رنای ناقل حامل آمینواسید بعدی در جایگاه A مستقر می شود. (2

تشکیل پیوند هیدروژنی در جایگاه P رناتن رخ می دهد. (3

tRNA حاوی آمینواسید متیونین در جایگاه P رناتن حضور دارد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

به طورمعمول در تار ماهیچه  ای قرمز ماهیچۀ چهارسر ران، ............ رخ نمی  دهد.3

کاهش پیرووات و تولید انواعی حامل الکترون در سیتوپالسم (1

عبور ترکیب دی  نوکلئوتیدی از چهار الیۀ   فسفولیپیدی میتوکندری (2

تولید ترکیب شش    کربنی و مصرف ATP در مادۀ   زمینه  ای سیتوپالسم (3

مصرف ترکیب دارای دو فسفات در ساختار خود، در بخش داخلی راکیزه (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

منبع: تستر
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چند مورد عبارت زیر به نادرستی کامل می  کند؟4

"در یک یاختۀ هوهسته  ای (یوکاریوتی)، به  طور حتم ..........."

الف) بیشتر مادۀ وراثتی سلول درون هسته قرار گرفته است.

ب) در هر مولکول دنا، چندین نقطۀ آغاز همانندسازی وجود دارد.

ج) آنزیم هلیکاز فقط در مرحلۀ S چرخۀ یاخته  ای فعالیت می  کند.

د) هیچ  گاه نقطۀ آغاز و پایان همانندسازی در مقابل یکدیگر قرار ندارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

وقوع یک جهش جانشینی (در) ............ مولکول دنا، قطعًا ............5

رشتۀ رمزگذار - روی توالی مولکول رنای حاصل از رونویسی تاثیری ندارد. (1

حین همانندسازی - به دو سلول حاصل از تقسیم یاختۀ اولیه منتقل می شود. (2

رشته های پلی نوکلئوتیدی - اگر خاموش نباشد، ساختار اول پروتئین را تغ�ر می دهد. (3

قبل از همانندسازی - مجموعًا موجب تولید دو مولکول دنا با چهار نوکلئوتید تغ�ریافته می شود. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟6

"هر نوکلئیک  اسیدی که دارای دو سر متفاوت است، ............"

درون هسته یا سیتوپالسم مشاهده می  شود. (1

دارای چندین جایگاه آغاز همانندسازی است. (2

فاقد جایگاه فعال در بخشی از ساختار خود است. (3

در ساختار هر واحد سازندۀ خود، حلقۀ شش   ضلعی دارد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟7

"در فرآیند رونویسی ............ همانندسازی، ............"

الف- برخالف - رشتۀ پلی نوکلئوتیدی تازه ساخت از رشتۀ الگو جدا می شود.

ب- مانند - آنزیم بازکنندۀ رشته های دنا، سبب افزایش فسفات آزاد در یاخته می شود.

ج- برخالف - ممکن نیست در نهایت تمام بخش های دورشتۀ دنا از هم باز شده باشند.

د- همانند - ایجاد پیوند فسفودی استر بین رشته های پلی نوکلئوتیدی دیده نمی شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دوازدهم
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هر سلولی که در استحکام اندام های هوایی گیاه شبدر نقش ............ به طور حتم ............8

دارد - پروتوپالست خود را از دست داده و توانایی تولید و ذخیرۀ انرژی ندارد. (1

ندارد - به کمک مصرف مولکول  های ATP به تبدیل اسید   سه  کربنه به قند می  پردازد. (2

دارد - جزئی از بافت زمینه  ای بوده و به فراوانی در بخش زیرین روپوست ساقه وجود دارد. (3

ندارد - دارای دیواره  ای از جنس پروتئین و پلی  ساکارید است که در بخش  هایی نازک مانده است. (4

تستر علوم تجربی دهم

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟9

"اگر در خانواده ای با پدر و مادر مبتال به نوعی بیماری وابسته به جنس، فرزند سالم متولد شود قطعًا ..............."

الف) هر اووسیت ثانویه  در مادر دارای الل بیماری است.

ب) گروهی از اسپرم های پدر فاقد الل بیماری هستند.

ج) ممکن نیست فرزند بعدی خانواده ناقل بیماری باشد.

د) فرزند بعدی در نیمی از گامت های خود الل سالمتی دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

+Rhدر ............ فردی با گروه خونی ............10

گویچه های قرمز خون - خالص، از روی هر دو ژن مربوط به پروتئین D رونویسی می شود. (1

گویچه های قرمز خون - ناخالص، پروتئین D موجود در غشا دارای ساختار نهایی سوم است. (2

یاخته های بنیادی - خالص، بزرگ ترین کروموزوم های غیرجنسی تنها دارای یک نوع الل هستند. (3

یاخته های بنیادی - ناخالص، همواره دو الل مربوط به این صفت در کروموزوم ها دیده می شود. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

چند ویژگی زیر می  تواند دربارۀ جانداری که در آزمایشات گریفیت مورداستفاده قرار گرفت، صحیح باشد؟11

الف) مولکول  های وراثتی در یاخته  های سازندۀ آن، توسط غشا محصور شده است.

ب) هر نوکلئیک  اسید با دو انتهای متفاوت در آن دارای قند ریبوز در ساختار خود است.

ج) محل تولید و فعالیت همۀ آنزیم  های مؤثر در همانندسازی مادۀ وراثتی آن یکسان است.

د) تعداد جایگاه  های آغاز همانندسازی در آن می  تواند بسته به مراحل رشدونمو تنظیم شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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در متن زیر که در ارتباط با رنگیزه های فتوسنتزی و انتقال انرژی توسط آن ها نوشته شده است، چند غلط علمی وجود دارد؟12

"وقتی نور به مولکول های رنگیزه می تابد، الکترون انرژی می گیرد و قطعًا از مدار خود خارج می شود. به چنین الکترونی، الکترون

برانگیخته می گویند، زیرا پرانرژی و از مدار خود خارج شده است. الکترون برانگیخته ممکن است با انتقال انرژی به مولکول رنگیزه

بعدی، به مدار خود برگردد یا از رنگیزه خارج و به وسیلۀ رنگیزه یا مولکولی دیگر گرفته شود. در فتوسنتز، انرژی الکترون های

برانگیخته در رنگیزه های موجود در آنتن ها از رنگیزه ای به رنگیزه دیگر منتقل و درنهایت، به مرکز واکنش می رود و در آنجا سبب

ایجاد الکترون برانگیخته در سبزینۀ a و خروج الکترون از آن می شود."

یک (2 صفر (1

سه (4 دو (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر، مناسب نیست؟13

"افزایش تعداد جایگاه های آغاز همانندسازی، مربوط به مرحلۀ ............. در دوران جنینی می باشد و بعد از این مرحله ............."

موروال - یک کرۀ توخالی و بزرگ تر  از یاختۀ تخم، در رحم مادر تشکیل می گردد. (1

بالستوال - زوائد انگشت مانند در پرده های محافظت کنندۀ اطراف جنین تشکیل می گردد. (2

موروال - پروتئین های مترشحه از تروفوبالست، سرعت تخریب یاخته های جدار رحم را افزایش می دهند. (3

بالستوال- افزایش فعالیت ترشحی تخمدان و ممانعت از تخمک گذاری در بدن فرد باردار، وابسته به برون شامۀ جنین است. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

چند مورد از موارد زیر در رابطه با تنظیم بیان  ژن ها در جانداران درست است؟14

الف- مولکول های فعال کننده در E.Coli می توانند به بیش از یک نوع مولکول دارای کربوهیدرات متصل شوند.

ب- معموًال تعداد نوکلئوتیدهای شرکت کننده در ساختار افزاینده نسبت به نوکلئوتیدهای راه انداز کمتر است.

ج- گروهی از ژن های یوکاریوتی تنها به دنبال ایجاد خمیدگی در مولکول دنا امکان رونویسی شدن پیدا می کنند.

د- در تنظیم منفی رونویسی E.Coli، به دنبال اتصال مهارکننده به دنا، هیچ بخشی از فرآیند  رونویسی انجام نمی شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

به دنبال افزایش زیاد مقدار ............ یکی از اتفاقاتی که می افتد ............15

ATP در سیتوپالسم - روند ایجاد انواعی از حامل های الکترون کاهش می یابد. (1

مونوکسید کربن خون - مهار انواع واکنش های منجر به بازسازی  است. (2

سیانید یاختۀ پوششی - تولید رادیکال های آزاد موجود در بخش درونی میتوکندری افزایش می یابد. (3

الکل در خون - میزان تمام انواع رادیکال های آزاد یاخته های کبدی افزایش می یابد. (4

N AD+

تستر علوم تجربی دوازدهم

www.konkur.in

forum.konkur.in



5/64لرنیتو 1400

در افراد مبتال به دیابت شیرین نوع یک ............ افراد مبتال به دیابت شیرین نوع دو .............. می یابد.16

مانند - ورود انسولین از یاخته های سازنده به خوناب، کاهش (1

برخالف - تراوش آب از شبکۀ مویرگی اول در گردیزه، افزایش (2

مانند - احتمال تغ�ر شکل سه بعدی پروتئین های بدن، افزایش (3

برخالف - میزان مقاومت بدن در اثر تجزیۀ نابه جای برخی مواد، کاهش (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟17

" استفاده از ............. برای تهیه ژنوم ........... دور از انتظار..........."

الف) آوند آبکش - زیتون - است                ب) یاخته های فولیکولی - انسان - نیست

ج) لنفوسیت B - انسان - نیست                د) کالنشیم - زیتون - است

۲ (2 ۱ (1

۴ (4 ۳ (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

در طی آمیزش گل مغربی دوالد با چارالد، ممکن نیست ............18

یاختۀ تخم ضمیمه در حالت طبیعی دارای پنج مجموعۀ کروموزومی باشد. (1

یاختۀ تخم اصلی، با میتوز و سپس سیتوکینز نابرابر، زادۀ جدید را به وجود آورد. (2

گردۀ رسیده بتواند روی کالله  ای قرار بگیرد که دارای دو یا چهار مجموعۀ کروموزومی باشد. (3

فرآیند چلیپایی شدن در گیاه حاصل، موجب بروز نوترکیبی و درنتیجه ایجاد تنوع در زاده  های حاصل از آن شود. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟19

"در گیاهانی که ............ به طور قطع .............. "

در پهنک برگ خود دارای غالف آوندی فتوسنتزکننده هستند - در محیطی با نور و دمای باال، واکنش اکسیژنازی روبیسکو مهار (1

می شود.

، چهارکربنی است - هم زمان با انجام واکنش   های چرخه کالوین،  جذب برگ اولین ترکیب پایدار حاصل از تثبیت  (2

می شود.

تثبیت  در دو مرحله با تقسیم بندی مکانی انجام می شود - در هر غلظتی از  جو، میزان فتوسنتز باالتری از سایر (3

گیاهان دارند.

در تاریکی به تولید اسیدهای چهارکربنه از  می پردازند - واکوئل های موجود در یاخته ها، حاوی ترکیبات نگهدارنده آب (4

هستند.

CO  ۲CO  ۲

CO  ۲CO  ۲

CO  ۲
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در دانۀ بالغ نوعی گیاه، عدد کروموزومی رویان با اندوختۀ غذایی برابر است و در دانۀ بالغ گیاهی دیگر، عدد کروموزومی رویان20

نسبت به اندوختۀ غذایی، دو سوم برابر است. ویژگی این دو گیاه به ترتیب (از راست به چپ) کدام است؟

ژن  نمود پوستۀ دانه با یاختۀ   پارانشیم خورش گیاه ماده، مشابه است - لپه  های دانه، مشخص  ترین بخش رویان هستند. (1

برگ  های رویانی آن، قابلیت انجام فتوسنتز به مدت کوتاهی را دارند - دیوارۀ خارجی دانه  های گردۀ نارس آن، منفذدار است. (2

حرکت گامت نر در لولۀ گرده، با تاژک است - همۀ بخش  های تشکیل  دهندۀ دانۀ   نابالغ، از تقسیمات یاختۀ تخم اصلی (3

حاصل شده  اند.

همۀ   بخش  های تشکیل  دهندۀ   دانۀ   بالغ، عدد کروموزومی مشابهی دارند - اندوختۀ غذایی آن، برای نوعی هورمون گیاهی (4

گیرنده دارد.

تستر علوم تجربی یازدهم

قرارگیری الل های مربوط به ژن ........... در مجاورت الل های ژن .......... نوعی جهش ......... را نشان می دهد که در...........21

می تواند رخ دهد.

گروه خونی ABO - عامل بیماری فنیل کتونوری - جابه جایی - پالکت (1

گروه خونی Rh - گروه خونی ABO - مضاعف شدگی - لنفوسیت (2

عامل انعقادی VIII - عامل انعقادی VIII - مضاعف شدگی - اسپرم (3

عامل بیماری هموفیلی - عامل بیماری فنیل کتونوری - جابه جایی - تخمک (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام عبارت در رابطه با آنزیم  ها درست است؟22

آنزیم  ها در همۀ واکنش  های بدن انسان شرکت می  کنند. (1

همۀ آنزیم  ها روی دنا ژن دارند و به کمک آنزیم دیگری تولید می  شوند. (2

هر آنزیم تنها یک واکنش را به انجام می  رساند و درنتیجه اختصاصی عمل می  کند. (3

هر مادۀ سمی که به جایگاه فعال آنزیم متصل شود، سرعت عمل آن را کاهش می  دهد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم
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دانشمندانی فرضیه های متعدد ارائه شده در رابطه با طرح های مختلف همانندسازی دنا را در نظر گرفتند و با توجه به امکانات،23

آزمایشی را طراحی کردند تا بتوانند به پاسخ قانع کننده ای در رابطه با تا�د یکی از آن ها برسند. نمی توان گفت در آزمایشات این

دانشمندان ............

مانند آزمایشات دانشمندی که مادۀ وراثتی را کشف کرد، از گریز دادن مولکول های دنای حلقوی استفاده شد. (1

برخالف آزمایشات دانشمندی که اطالعات اولیه در مورد مادۀ وراثتی را مشخص نمود، از یک گونه جاندار استفاده شد. (2

مانند آزمایشات دانشمندی که توانست ابعاد مولکول دنا را مشخص نماید، ساختار دو رشته ای و اجزای مولکول دنا مشخص (3

بود.

برخالف آزمایشات دانشمندی که فرضیه برابری تعداد بازهای آلی آدنین و تیمین را ارائه داد، روی طیف وسیعی از گونه ها (4

کار نشد.

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام گزینه در رابطه با گیاهان گل  دار، عبارت زیر را به درستی کامل می  کند؟24

"نتیجۀ ............ است."

بارگیری آبکشی، ورود مولکول  های آب از طریق فضای پالسمودسم آوندهای چوبی به آبکش (1

افزایش مصرف ATP توسط یاخته  های درون  پوست، افزایش مدت  زمان باز بودن روزنه  های آبی (2

افزایش بیش ازحد فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو، اختالل در جابه  جایی شیرۀ پرورده (3

کمتر بودن ضخامت دیوارۀ پشتی یاخته  های نگهبان، افزایش طولی و نه عرضی آن  ها به هنگام تورژسانس (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام گزینه عبارت زیر را به  طور صحیح تکمیل می  کند؟25

"آنزیمی که ............ می  تواند ............"

در ساختار خود دارای پیوند اشتراکی فسفودی  استر است - به دنبال فرآیند همانندسازی ایجاد شود. (1

در آخرین مرحلۀ آزمایش  های گریفیت مورداستفاده قرار گرفت - باعث از بین رفتن پوشینۀ باکتری شود. (2

توانایی شکستن پیوند میان نوکلئوتید آدنین  دار و تیمین  دار را دارد - به دنبال فعالیت خود مولکول آب تولید کند. (3

در نخستین مرحلۀ آزمایش  های ایوری مورداستفاده قرار گرفت - از انتقال صفت به باکتری فاقد پوشینه جلوگیری کند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام عبارت دربارۀ هر ژن در پیکر موجودات زنده، صحیح است؟26

بخشی از ساختار دنای اصلی جاندار به شمار می  رود. (1

بیان آن به تولید نوعی رشتۀ پلی  پپتیدی می  انجامد. (2

نسبت باز آلی پورین به پیریمیدین در آن برابر با یک است. (3

در ساختار خود دارای باز آلی تیمین و قند دئوکسی  ریبوز است. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم
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در مرحله ای از فتوسنتز که ........... قطعا .............27

برانگیخته شدن الکترون ها اتفاق می افتد - تجزیۀ آب موجب تولید اکسیژن می شود. (1

تجزیه نوری آب صورت می گیرد - در زنجیره انتقال الکترون، مولکول ATP تولید نمی گردد. (2

نوعی ماده معدنی مصرف می شود - نوعی قند پنج کربنی در چرخه ای از واکنش ها مصرف می شود. (3

با تولید فسفات همراه است - ترکیبی سه کربنی به عنوان محصول عمل کربوکسیالزی روبیسکو تولید می شود. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

به طورمعمول در ارتباط با توارث نوعی بیماری ............ ممکن نیست ............ باشد.28

مستقل از جنس نهفته - مادر بیمار دارای دختر سالم (1

مستقل از جنس بارز - پدر سالم دارای پسر بیمار (2

وابسته به X نهفته - مادر با فنوتیپ سالم دارای پسر بیمار (3

وابسته به X بارز - پدر بیمار دارای دختر سالم (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام گزینه در رابطه با آنزیم ریبولوزبیس فسفات کربوکسیالز- اکسیژناز به  درستی بیان شده است؟29

در سبزدیسۀ باکتری  های دارای سبزینۀ a یافت می  شود. (1

در تثبیت کربن در باکتری  های اطراف دهانۀ آتشفشان  ها نقش دارد. (2

محل تولید و فعالیت آن در جاندار موردمطالعۀ مزلسون و استال مشابه است. (3

محل عملکرد آن در تنفس نوری و فتوسنتز در گیاه جالیزی یکسان است. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

طی انجام همۀ انواع تخمیرها، ............... اما فقط طی انجام بعضی از آن ها ...............30

مصرف شدن انواعی از ترکیبات دوفسفاته و کربن دار رخ می دهد - الکترون ها به الکلی دو کربنه منتقل می شوند. (1

یون هیدروژن آزاد می شود - هر ترکیب دهندۀ الکترون ها به مولکول نوکلئوتیدی، سه کربنی است. (2

پیرووات داخل سیتوپالسم الکترون دریافت می کند - نوعی مادۀ دفعِی معدنی تولید می گردد. (3

مولکول NADH تولید می شود - بنیان پیروویک اسید به بنیان اسید دیگری تبدیل می شود. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم
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کدام گزینۀ برای تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟31

"در گیاهان ...............، قطعا دور از انتظار است."

دولپه، مشاهدۀ سه نوع آنزیم رنابسپاراز در هستۀ هر یاختۀ موجود در پهنک (1

دولپه، مشاهدۀ رنگیزه های زرد و نارنجی و قرمز در آنتن های گیرندۀ نور (2

تک لپه، مشاهدۀ یاخته های فتوسنتزکنندۀ غیرپارانشیمی در برگ (3

تک لپه، مشاهدۀ یاخته های غیرزنده در خارج از رگبرگ (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

به طورمعمول کدام  یک از ترکیبات زیر از غشاء   راکیزۀ یاختۀ میانبرگ نرده  ای لوبیا جابه  جا نمی  شود؟32

(2 (1

(4 (3

C − C − CC − C − C − C

CO۲C − C

تستر علوم تجربی دوازدهم

هر نوع نوکلئیک اسیدی که در میان واحدهای تکرارشوندۀ خود پیوند هیدروژنی ............. باشد، به طور حتم ..............33

داشته - در دو انتهای خود ترکیبات متفاوتی دارد و از روی مولکول اسیدی با دو رشتۀ پلی نوکلئوتیدی ساخته شده است. (1

نداشته - در طول رشته های خود قطر ثابتی ندارد و به دنبال کاهش میزان اکسیژن خون، تولید آن دچار اختالل می شود. (2

داشته - دارای نوکلئوتیدهایی است که همگی از طریق گروه هیدروکسیل خود به فسفات نوکلئوتید دیگری متصل هستند. (3

نداشته - توسط نوعی کاتالیزور زیستی در یاخته تولید می شود که در شکستن پیوندهای اشتراکی و غیراشتراکی دخالت دارد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

به  منظور تولید ............ به کمک زیست  فناوری باید ............34

گیاهان مقاوم به علف  کش - ژن نوعی سم از باکتری  های خاک  زی به گیاه منتقل گردد. (1

داروی انسولین - پیش  انسولین به منظور فعال شدن از باکتری سازندۀ آن استخراج شود. (2

واکسن هپاتیت B - آنتی  ژن سطحی ویروس هپاتیت به یک ویروس غیربیماری  زا منتقل گردد. (3

نوعی پروتئین در ژن  درمانی - سلول  های دارای ژن معیوب از بدن بیمار خارج شده و کشت داده شوند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام گزینه، درمورد تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها، نادرست است؟35

تنظیم بیان ژن در مرحلۀ طویل شدن و پایان رونویسی امکان پذیر است. (1

تنظیم بیان ژن در مرحلۀ آغاز و طویل شدن ترجمه امکان پذیر است. (2

تغ�ر در پایداری مولکول های رنا و پروتئین ها از جمله عوامل مؤثر است. (3

تنظیم بیان ژن ها در مراحل مختلفی از چرخۀ سلولی می تواند رخ دهد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم
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چند مورد برای تکمیل عبارت زیر در رابطه با گروه خونی Rh، مناسب نیست؟36

"در جمعیت انسان ها، هر یاختۀ خونی که فاقد پروتئین D در غشاء خود باشد، ............"

الف) نمی تواند در مجاورت یاخته ای با ژن نمود DD قرار بگیرد.

ب) قطعًا مربوط به فردی با ژن نمود خالص در رابطه با صفت Rh است.

ج) قطعًا قادر به تکثیر جایگاه ژن های Rh، در طی تقسیم رشتمان نیست.

د) به واسطۀ آنزیم کربنیک انیدراز، غلظت بی کربنات خوناب را افزایش می دهد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

در ارتباط با تقسیم میوز که می تواند یاخته های ارتباط دهندۀ نسل های مختلف در تولیدمثل جنسی را پدید آورد، کدام گزینه37

همواره درست است؟

جدا شدن دگره های مربوط به یک صفت، هم زمان با ایجاد حداکثر فشردگى کروموزوم ها رخ می دهد. (1

تعداد رشته هاى پلى نوکلئوتیدى موجود در میان یاخته، دو برابر تعداد مولکول هاى دنا می باشد. (2

هرگاه کروموزوم ها به رشته (هاى) دوک متصل شوند، چهار زنجیرۀ خطی نوکلئوتیدی دارند. (3

هر یاختۀ دختری حاصل، فاقد کروموزوم هایی است که از نظر اندازه شبیه به هم باشند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام عبارت در مورد عوامل برهم زنندۀ تعادل در جمعیت درست است؟38

جهش برخالف انتخاب طبیعی می تواند موجب سازگار شدن افراد با محیط شود. (1

آمیزش غیرتصادفی مانند رانش اللی می تواند فراوانی نسبی الل های جمعیت را تغ�ر دهد. (2

شارش ژن برخالف جهش می تواند موجب پدید آمدن اللی در جمعیت شود که قبًال وجود نداشته است. (3

رانش اللی مانند انتخاب طبیعی به صورت هدف دار موجب مرگ ومیر افراد می شود اما به سازگاری جمعیت نمی انجامد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

سلولی با ژنوتیپ AaBbDDEe در مجموع ........... تتراد تشکیل می دهد و ............ نوع آرایش تترادی برای آن قابل تصور است.39

همچنین در صورتی که الل های A و e روی یک کروموزوم باشند، گامت ............... است.

چهار - چهار - abDe از نوع نوترکیب (2 هشت - دو - ABDE از نوع نوترکیب (1

هشت - چهار - aBDE از نوع والدی (4 چهار - دو - ABDe از نوع والدی (3

تستر علوم تجربی دوازدهم
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کدام  یک از گزینه ها جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کنند؟40

"تولید ............ در مهندسی پروتئین همانند مهندسی ژنتیک همراه با ............"

گاهانۀ تعدادی از پیوند های غیر معمول است. اینترفرون - ایجاد آ (1

پالسمین - کاربرد درمانی برای نابودی لخته ها است. (2

اینترفرون - افزایش سرعت ایجاد دفاع غیرفعال در فرد دریافت  کننده است. (3

پالسمین - جانشینی یک آمینواسید به جای آمینواسیدی دیگر است. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

اگر از ازدواج ............ متولد شود، می  توان   گفت نحوۀ توارث بیماری قطعًا ............41

مردی بیمار و زنی سالم، پسری سالم - وابسته به X نهفته نیست. (1

مردی بیمار و زنی سالم، دختری بیمار - مستقل از جنس بارز است. (2

مردی بیمار و زنی سالم، پسری بیمار - مستقل از جنس نهفته است. (3

مردی بیمار و زنی سالم، دختری سالم - وابسته به X بارز نیست. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

در یکی از غشاهای راکیزه که نسبت به غشاء دیگر فسفولیپیدهای بیشتری دارد، هر مولکول که ..............42

فسفات های آزاد را مصرف می کند، در همۀ قسمت های خود با غشاء فسفولیپیدی در تماس است. (1

الکترون های پرانرژی را فقط از مولکول  دریافت می کند، نوعی مولکول آب گریز است. (2

در مجاورت آن یون اکسید تولید می شود، الکترون ها را از سمت داخلی غشا دریافت می کند. (3

پروتون را به محل انجام فرآیند ترجمه وارد می کند، به انجام انتشار تسهیل شده می پردازد. (4

F ADH۲

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام گزینه در ارتباط با جاندارانی که در آن  ها یک نوع رنابسپاراز، ساخت انواع رنا را بر عهده دارد، عبارت زیر را به  طور مناسب43

تکمیل می  کند؟

"............ این جانداران دارای ............ هستند."

بیشتر - سبزینۀ جذب  کنندۀ نور در ساختار غشاء یاخته  ای خود (1

همۀ - نوکلئیک  اسیدهای خطی با ترکیبات متفاوت در دو انتهای آن (2

بعضی از - توانایی نوترکیبی از طریق فرآیند چلیپایی شدن (کراسینگ  اور) (3

بعضی از - یک جایگاه آغاز همانندسازی در دنای اصلی متصل به غشاء خود (4

تستر علوم تجربی دوازدهم
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مشخصه مشترک همه یاخته هایی که از مولکول پروتئینی متصل به دنا جهت تسریع فرآیند رونویسی استفاده مى  کنند، کدام44

است؟

با تنظیم بیان ژن در سطح فام تنی، بخش هایی از مولکول دنا را کمتر در دسترس رنابسپارازها قرار می دهند. (1

دوراهی هاى همانندسازى دنای آن ها هم مى توانند از هم دور شده و هم می توانند به هم نزدیک شوند. (2

بین تمامی ژن های پروتئین ساز موجود در دنای اصلی خود، توالى های بین ژنی قرار داده اند. (3

در طى شرایطى همکاری جمعی رناتن ها به پروتئین سازی سرعت بیشتری می دهد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

نوکلئیک  اسیدی که در ساختار خود دارای ........... است، نمی  تواند ........... داشته باشد.45

پیچ  وتاب - در تنظیم بیان ژن  ها، دخالت (1

باز آلی گوانین - در ساختار رناتن  ها، حضور (2

ریبوز - بین بازهای دوحلقه  ای، پیوند هیدروژنی (3

یک رشتۀ     پلی  نوکلئوتیدی - محل تولید و فعالیت، یکسان (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام گزینه درباره فرآیند چلیپایی شدن نادرست است؟46

می تواند توانایی بقاء افراد جمعیت را در شرایط جدید افزایش دهد. (1

با وقوع در افرادی با ژن نمود کامًال خالص ، سبب نوترکیبی نخواهد شد. (2

با مشاهده کروموزوم های فرد در تصویر کاریوتیپ، قابل تشخیص نمی باشد. (3

همواره زمانی رخ می دهد که قطعات مبادله شده دارای دگره های متفاوت باشند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟47

"در فرآیند ............ مولکول  های ............ می  شوند."

قندکافت مانند چرخۀ کربس و برخالف چرخۀ کالوین - شش  کربنی تولید و مصرف (1

چرخۀ کربس مانند چرخۀ کالوین و برخالف قندکافت - پنج  کربنی تولید و مصرف (2

چرخۀ کالوین مانند قندکافت و برخالف چرخۀ کربس - ATP تولید (3

قندکافت مانند چرخۀ کربس و برخالف چرخۀ کالوین -  تولید (4N AD+

تستر علوم تجربی دوازدهم
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با فرض قبول همانندسازی حفاظتی در آزمایش  های مزلسون و استال، تشکیل کدام موارد از لوله    های زیر دور از انتظار نیست؟48

"الف" و "ب" (1

"ب" و "د" (2

"الف" و "د" (3

"ب" و "ج" (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

چند مورد دربارۀ آزمایش  های ایوری و همکارانش در رابطه با مادۀ وراثتی، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟49

"در تمامی آزمایش  ها ............ شد."

الف) از یک گریزانه (سانتریفیوژ) با سرعت باال، استفاده

ب) عصارۀ باکتری  های پوشینه  دار کشته    شده، استخراج

ج) انتقال صفت به باکتری  های فاقد پوشینۀ زنده، مشاهده

د) چندین نوع محیط کشت حاوی باکتری  های فاقد کپسول، تهیه

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

چند مورد جملۀ زیر را به  درستی تکمیل می  کند؟50

"در فرآیند رونویسی ............ همانندسازی، ............"

الف) برخالف - طول حباب تشکیل  شده روی دنا، تغ�ر چندانی پیدا نمی  کند.

ب) همانند - آنزیم بازکنندۀ دو رشتۀ دنا، قطعًا سبب افزایش فسفات آزاد در یاخته می  شود.

ج) برخالف - ممکن نیست درنهایت تمام بخش  های دو رشتۀ دنا از هم باز شده باشند.

د) همانند - ایجاد پیوند فسفودی  استر بین رشته  های پلی نوکلئوتیدی دیده نمی  شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟51

"نوعی مولکول RNA که ............ به طور قطع ............"

الف- اطالعات ساخت پروتئین ها را حمل می کند - پس از ساخته شدن کوتاه تر می شود.

ب- وظیفۀ حمل آمینواسید تا ریبوزوم را برعهده دارد - فاقد توالی ACU در ساختار خود است.

ج- که دارای پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای خود است - حاصل فعالیت آنزیم رنابسپاراز 3 است.

د- از ترجمۀ آن، نوعی پروتئین ریبوزومی تولید می شود - برای انجام نقش خود از منافذ غشاء هسته عبور می کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دوازدهم
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به طورمعمول در بخش داخلی ............ یاختۀ میانبرگ اسفنجی گل مغربی، ............ مشاهده نمی  گردد.52

میتوکندری - مولکول دوکربنه (2 کلروپالست - مولکول دوکربنه (1

میتوکندری - مولکول چهارکربنه (4 کلروپالست - مولکول چهارکربنه (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

در تار ماهیچه  ای چهارسر ران در حضور اکسیژن، امکان ............ در ............ وجود ............53

کاهش بنیان پیروویک  اسید و بازسازی مولکول  - مادۀ زمینه ای سیتوپالسم - دارد. (1

اکسایش پیرووات و آزادسازی مولکول کربن  دی  اکسید - مادۀ زمینه ای سیتوپالسم - دارد. (2

بازسازی مولکول  و مصرف آب - بخش داخلی میتوکندری - ندارد. (3

انتقال الکترون به اتم اکسیژن و تولید آب - بخش داخلی میتوکندری - ندارد. (4

N AD+

F ADH۲

تستر علوم تجربی دوازدهم

در خانواده ای پدر گروه خونی O دارد و روی گویچه های قرمز خود پروتئين D را دارد. مادر این خانواده به ظاهر سالم است و گروه54

خونی آن AB و فاقد پروتئين D روی گویچه های قرمز خود است. اگر فرزند اول آن ها دختری مبتال به کم خونی داسی  شکل و فرزند

دوم آن  ها پسری مبتال به هموفیلی باشد، کدام  یک از گزینه های زیر نمی تواند فرزند سوم این خانواده باشد؟

پسری مبتال به هموفیلی ولی مقاوم در برابر ماالریا با گروه خونی AO مثبت (1

دختری مبتال به کم  خونی داسی  شکل دارای گروه خونی متفاوت از والدین (2

پسری مبتال به هر دو بیماری با گروه خونی مشابه پدر (3

دختری سالم و فاقد پروتئين D و کربوهیدرات Aروی گویچه های قرمز (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام عبارت در رابطه با حیات در شرایط کمبود یا نبود اکسیژن، به درستی بیان شده است؟55

تغ�ر فاصلۀ یاخته های پارانشیمی در گیاهان آبزی، یکی از سازوکارهای افزایش تولید ATP در راکیزۀ یاخته های گیاهی (1

است.

به طور معمول الکل یا الکتیک اسیدی که در فرآیند تخمیر تولید شده است، در دیسه های یاخته های گیاهی ذخیره می گردد. (2

در یاخته های تولیدکنندۀ الکتات، استفاده از محصوِل قندکافت برای حفظ اختالف پتانسیل دو سوی غشا امکان پذیر نیست. (3

ویژگی مشترک همۀ یاخته های تولیدکنندۀ اتانول، بازسازی مولکول  در یکی از واکنش های قندکافت است. (4N AD  +

تستر علوم تجربی دوازدهم
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چند مورد از موارد زیر به درستی بیان نشده است؟56

الف) فردی که فاقد الل سالمتی برای یک بیماری مستقل از جنس است، نمی  تواند فاقد عالئم بیماری باشد.

ب) تغذیۀ نوزاد از شیر مادر مبتال به بیماری فنیل  کتونوری قطعًا موجب بروز مشکالت و آسیب  های مغزی می  شود.

ج) هر مردی که به یک بیماری وابسته به جنس مبتال باشد، می  تواند الل بیماری را به همۀ زاده  های خود منتقل کند.

د) هر کروموزوم شمارۀ 9 انسان می تواند الل های متنوع تری نسبت به کروموزوم شمارۀ 1 برای گروه خونی داشته باشد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟57

" در جهش جانشینی از نوع دگرمعنا ممکن نیست ............ بیابد و در این جهش ............"

تنوع آمینواسیدهای رشتۀ پلی پپتیدی، کاهش - تعداد پیوندهای هیدروژنی در مولکول دنا می تواند تغ�ر کند. (1

طول رشتۀ پلی نوکلئوتیدی الگو در دنا، افزایش - در شرایطی ممکن است رشتۀ پلی پپتیدی اصًال ساخته نشود. (2

تعداد پیوندهای فسفو دی استر در مولکول وراثتی، کاهش - حداقل یک نوکلئوتید در کل مولکول دنا تغ�ر می کند. (3

فعالیت پروتئین حاصل از ترجمه، افزایش - به دالیلی رمز یک آمینواسید به رمز آمینواسید دیگری تبدیل می شود. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

شکل زیر نشان دهندۀ تغ�رات غلظت یکی از هورمون های ترشح شده از تخمدان  یک زن بالغ، در یک چرخۀ جنسی کامل است.58

کمی قبل تر از نقطۀ مشخص شده در شکل، ................

تنها برخی از یاخته های وارد شده به لولۀ رحمی می توانند الل های یک صفت را از (1

هم جدا کنند.

بر سرعت رشدونمو دیوارۀ داخلی رحم برخالف فعالیت ترشحی آن، افزوده (2

می شود.

غلظت هورمون دیگر مترشحه از غدد جنسی، از آخرین روز چرخۀ جنسی فرد (3

کمتر است.

ممکن است باقی ماندۀ بیش از یک انبانک تحت تاثیر هورمون LH به جسم زرد (4

تبدیل شود.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟59

مطالعات ژن شناسان در محیط های ماالریاخیز نشان می دهد، در افرادی با ژن نمود .............

1) - ورود عامل ماالریا به گویچه های قرمز فرد ، شانس بقاء او را نسبت به قبل کاهش می دهد.

2) - اختالل در ترشح سورفاکتانت می تواند منجر به افزایش فعالیت یاخته های درون ریز کلیوی شود.

3) - گویچه های قرمز شرایطی دارند که برخالف افراد ناخالص نسبت به انگل ماالریا مقاوم نیستند.

4) - نوعی نقص ژنی موجب حفاظت از تنوع اللی در جمعیت شده و انتخاب طبیعی آن را برگزیده است.

Hb HbA A

Hb HbA S

Hb HbS S

Hb HbA S

تستر علوم تجربی دوازدهم

چند مورد، در ارتباط با یاخته هایی که دنای خطی دارند، همواره صحیح است؟60

الف) در صورت تولید هم زمان تعدادی رشتۀ پلی نوکلئوتیدی از روی یک ژن، چند نوع آنزیم بسپاراز در حال فعالیت هستند.

ب) در صورت آغاز مراحل رونویسی از ژن  پروتئین رناتنی، پیوندهای بین دو رشته دنا توسط رنابسپاراز ۱ گسسته می شوند.

ج) در صورت نیاز به بیان ژن  مربوط به نوعی پروتئین، عوامل رونویسی متصل به افزاینده در مجاورت راه انداز قرار می گیرند.

د) در صورت ایجاد جایگاه پایان رونویسی در اواسط توالی نوکلئوتیدی یک ژن، طول رنای پیک اولیه نسبت به قبل کاهش

می یابد.

۱ (2 صفر (1

۳ (4 ۲ (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟61

"در یک یاختۀ پوششی رودۀ باریک، آنزیمی که ............"

در خارج از فضای هسته تولید می گردد، قطعًا نمی تواند در مرحلۀ طویل شدن ترجمه نقش ایفا کند. (1

در ساختار خود قند پنج کربنه دارد، مستقیمًا تشکیل پیوندهای اشتراکی و غیراشتراکی را تسهیل می کند. (2

قادر به الگوبرداری از مولکول دنا است، ممکن نیست قبل از مرحلۀ S چرخۀ یاخته ای فعالیت خود را آغاز کند. (3

محصول نهایِی ژن های موجود در دنای خطی را تولید می کند، با عبور از منافذ هسته به محل فعالیت خود می رسد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟62

"اگر نوکلئوتیدی با باز آلی آدنین (A) در ساختار ............ حضور داشته باشد، به  طور حتم ............"

الف) مادۀ وراثتی موجود در رناتن لنفوسیت B انسان -   قند پنج  کربنۀ ریبوز دارد.

ب) نوکلئیک   اسید موجود در سیتوپالسم ریزوبیوم - دارای یک گروه فسفات است.

ج) دیسک (پالزمید) نوعی پروکاریوت - در تشکیل دو پیوند فسفودی  استر نقش دارد.

د) دنای هستۀ یاختۀ معدۀ ملخ - توانایی تشکیل پیوند با نوکلئوتید یوراسیل  دار را ندارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دوازدهم
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کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟63

"به طور معمول در.......... یاخته های زندۀ ریشۀ گیاه آفتاب گردان ............"

همۀ - دئوکسی ریبونوکلئوتیدها، حداکثر دارای سه پیوند پرانرژی بین گروه های فسفات خود هستند. (1

گروهی از - پلیمرهای متشکل از دئوکسی ریبونوکلئوتیدها، می توانند در سبزدیسه ها همانندسازی کنند. (2

همۀ - پلیمرهای متشکل از ریبونوکلئوتیدها، قبل از عبور از منافذ پوشش هسته، دچار تغ�راتی می شوند. (3

گروهی از - ریبونوکلئوتیدها، به تامین انرژی الزم برای انجام واکنش های تولید اسیدهای نوکلئیک می پردازند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام گزینه، دربارۀ هر یاخته ای که می تواند انرژی نورانی را جذب و به انرژی شیمیایی تبدیل کند، صادق است؟64

در یکی از مراحل تنفس یاخته ای، اکسایش  را صورت می دهد. (1

کمی قبل از شروع تقسیم یاخته ای، سانتریول های خود را مضاعف می کند. (2

در اندامک(های) تثبیت کننده کربن خود دارای نوکلئیک اسیدهای حلقوی است. (3

به واسطۀ رنگیزه(های) فتوسنتزی، انرژی نورانی موردنیاز خود را جذب می نماید. (4

F ADH۲

تستر علوم تجربی دوازدهم

چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟65

"در گیاه ذرت ............... در طول روز، دور از انتظار است."

الف) برخالف گل رز، تثبیت كربن در نوعی اسید چهار كربنى

ب) همانند آناناس، تثبیت کربن  در نوعی مولکول سه کربنی

ج) برخالف آناناس، انجام نخستین مرحله تثبیت كربن

د) همانند گل رز، تثبیت دو مرحله ای کربن

2 (2 1 (1

صفر (4 3 (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

مولکولی که در ساختار خود دارای ........... است و در ........... یافت می  شود، می  تواند ...........66

گلوکز - بزاق - تحت تأثیر نوعی آنزیم گوارشی بزاق، شکسته شود. (1

آمینواسید - شیرۀ معده - دارای جایگاه فعال برای آنزیم  های مختلف باشد. (2

اسید چرب - شیرۀ لوزالمعده - توسط مجرایی مجزا به داخل دوازدهه بریزد. (3

پیوند پپتیدی - صفرا - سبب آبکافت فراوان  ترین لیپیدهای رژیم غذایی شود. (4

تستر علوم تجربی دهم
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آخرین گیرندۀ الکترون در فرآیند ............ در ............67

تخمیر الکلی - قارچ مخمر نان، از مولکول NADPH الکترون می  گیرد. (1

کاسیا، دارای سه اتم کربن در ساختار خود است. فتوسنتز - میانبرگ درخت آ (2

تنفس یاخته  ای - ماکروفاژ مرد هموفیل، با عبور از دو الیۀ فسفولیپیدی از راکیزه خارج می  شود. (3

تخمیر الکتیکی - باکتری مسبب ترش   شدن شیر، علت فساد مواد غذایی است. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

باتوجه به مراحل رونویسی در یاختۀ استوانه ای روده، در هرمرحله ای که پیوند............ شود، ............68

فسفو دی استر، تشکیل - دو رشتۀ دنا در عقب آنزیم رنابسپاراز به یکدیگر می پیوندند. (1

فسفو دی استر، شکسته - مصرف انرژی زیستی عملکرد آنزیم رنابسپاراز را ممکن می کند. (2

هیدروژنی، تشکیل - نوکلئوتیدهای ریبوز دار در تشکیل هر یک از این پیوندها دخالت دارند. (3

هیدروژنی، شکسته - پیوندهای اشتراکی موجود در ساختار نوکلئوتیدها نیز باید شکسته شوند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

در مرحله  ای از ترجمۀ رنای پیک مربوط به اینترفرون که ............ ممکن نیست ............69

کدون AUG وارد ریبوزوم می  شود - در جایگاه A ریبوزوم، بین کدون و آنتی  کدون پیوند برقرار شود. (1

پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها تشکیل می  شود - رونویسی از ژن اینترفرون هنوز به اتمام نرسیده باشد. (2

پیوند هیدروژنی در ریبوزوم شکسته می  شود - پروتئین آزادکننده در جایگاه A ریبوزوم مستقر شده باشد. (3

رشتۀ پلی  پپتیدی از رنای ناقل جدا می  شود - حرکت ریبوزوم در طول مولکول رنای پیک مشاهده شود. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟70

"در ............ گیاه شبدر ............"

میان گره های ساقۀ - فعالیت آنزیم دنابسپاراز در خارج از هستۀ یاخته ها، امکان پذیر نیست. (1

میان گره های ساقۀ - تقسیم میتوز یاخته های مریستمی منجربه افزایش میزان فتوسنتز می شود. (2

گرهک های ریشۀ - گروهی از آنزیم های پروکاریوتی در تأمین  موردنیاز گیاه نقش ایفا می کنند. (3

گرهک های ریشۀ - تولید گیاخاِک غنی از نیتروژن، وابسته به فعالیت قسمت های هوازی گیاه است. (4

N ۲

تستر علوم تجربی دوازدهم
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در مراحل تولید آنزیم رنین در یاخته های کلیۀ انسان ............71

اولین پادرمزه، در جایگاه میانی رناتن های آزاد سیتوپالسم قرار می گیرد. (1

توالی های سه نوکلئوتیدِی غیرقابل ترجمه، فقط در جایگاه A رناتن قرار می گیرند. (2

برای ورود رنای ناقل به جایگاه A رناتن، مکمل بودن توالی رمزه و پادرمزه ضروری است. (3

توالی های آمینواسیدِی هدایت کنندۀ پروتئین، در طوالنی ترین مرحلۀ فرآیند ترجمه ساخته می شوند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

در E.Coli، در ساختار ............، پیوند ............ وجود دارد.72

فامینه همانند رناتن - پپتیدی (1

ژن هلیکاز برخالف رنای ناقل - هیدروژنی (2

ساختار سوم برخالف چهارم نوعی پروتئین - یونی (3

ATP همانند جایگاه آغاز همانندسازی - فسفودی  استر (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟73

"باتوجه به ساختار پهنک برگ نوعی گیاه ........... نمیتوان گفت .........."

تک لپه - آوندهایی که محصوالت فتوسنتزی یاخته ها را دریافت می کنند، به روپوست پا�نی نزدیک تر هستند. (1

دولپه - تعداد یاخته های پوششی تشکیل دهندۀ روپوست پا�نی به طور کلی از برگ گیاه تک لپه بیشتر است. (2

تک لپه - گروهی از یاخته های موجود در رگبرگ ها، به تبدیل اسیدهای سه کربنی به قندهای سه کربنی می پردازند. (3

دولپه - یاخته های میانبرگی که به روپوست پا�نی نزدیک تر هستند، فضای بین سلولی کمتری داشته و فشرده اند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

طی فرآیندهایی از تنفس یاخته ای که پیش از چرخۀ کربس رخ می دهند، به منظور تولید دو مولکول دوکربنی و فاقد فسفات، کدام74

مورد به ترتیب مصرف و تولید می شود؟

 - (2 2  - (1

 - (4  - (3

۲N AD+CO  ۲۴ADP۱CO  ۲

۲ATP۴N ADH۴ATP۴H+

تستر علوم تجربی دوازدهم

در طی تقسیم هستۀ یاختۀ دیپلوئید کیسۀ گردۀ گیاه آلبالو، کدام   اتفاق می  تواند در نخستین مرحله رخ دهد؟75

تشکیل دوک تقسیم حاصل از حرکت میانک  ها (سانتریول  ها) به دو طرف یاخته (1

(mRNA) و ساخت مولکول  های رنای پیک (پلی  مراز RNA) تشدید فعالیت رنابسپاراز (2

تجزیۀ پوشش سلول و شبکۀ آندوپالسمی و رسیدن رشته  های دوک به کروموزوم  ها (3

تبادل قطعات نوکلئوتیدی حاوی قند دئوکسی  ریبوز بین فامینک   (کروماتید)های غیرخواهری (4

تستر علوم تجربی یازدهم
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در هر زنجیره انتقال الکترون در یاخته های نگهبان روزنه گیاه لوبیا، که طی آن ................ می گردد، به طورحتم ................76

شرایط الزم برای تولید مولکول های ATP فراهم می گردد - الکترون ها درنهایت باید موجب کاهش یافتن نوعی ترکیب (1

معدنی شوند.

پروتون ها در خالف جهت شیب غلظت وارد فضای بین دو غشا می شوند - هر الکترون از همۀ مولکول های ناقل پروتئینی (2

عبور می کند.

درنهایت مولکول های حامل الکترون در بستره تولید می گردند - الکترون های پرانرژی بیشتر مسیر خود را در خارج از غشا (3

حرکت می کنند.

برخی ناقل های الکترون در تماس با بخش آب گریز غشا قرار ندارند - حرکت پروتون ها در جهت شیب غلظت، موجب تولید (4

ATP می شود.

تستر علوم تجربی دوازدهم

در یاخته های کبدی یک انسان سالم، در هر مرحله از فرآیند ترجمه مولکول رنای پیک که ......... به طور حتم .............77

قرار گرفتن شش نوکلئوتید در جایگاه A ریبوزوم قابل انتظار است - جایگاه P ریبوزوم همواره توسط نوعی رنای ناقل اشغال (1

می شود.

مجموعا دو مولکول واجد پیوند هیدروژنی در جایگاه های ریبوزوم حضور دارند - پیوند هیدروژنی بین رمزه و پادرمزه برقرار (2

می شود.

امکان اشغال شدن جایگاه E ریبوزوم توسط رنای ناقل متصل به آمینواسید اختصاصی وجود ندارد - پیوند پپتیدی تشکیل (3

نمی شود.

برقراری پیوند هیدروژنی بین رمزه و پادرمزه درجایگاه A ریبوزوم صورت نمی گیرد - ریبوزوم بر روی مولکول رنای پیک حرکت (4

نمی کند.

تستر علوم تجربی دوازدهم

یک جهش کوچک جانشینی در دنای خطی لنفوسیت T بدن انسان به وقوع پیوسته است. در صورتی که این جهش در78

............... رخ داده باشد، قطعا ................. .

بخشی دور از ژن - در میزان فعالیت رنابسپاراز در این یاخته تغ�ری ایجاد نمی گردد. (1

ژنی خاموش در یاخته - در یاخته های حاصل از تقسیم میتوز این یاخته نیز بروز نمی یابد. (2

توالی تنظیمی مربوط به یک ژن - ساختار و عملکرد محصول ژن تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت. (3

رشتۀ رمزگذار یک ژن روشن - اثر آن در مولکول حاصل از فعالیت رنابسپاراز بروز نمی یابد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

جهت ساخت همۀ انواع آنزیم  ها در یک یاختۀ یوکاریوتی، ............ الزم است.79

دستورالعمل مادۀ وراثتی هسته (2 فعالیت نوعی رنا در رناتن  ها (1

شکسته شدن نوعی پیوند با انرژی کم (4 تغ�ر فشار اسمزی میان  یاخته (3

تستر علوم تجربی دوازدهم
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از پدر و مادری که هر دو از نظر نوع کربوهیدرات(های) تع�ن  کنندۀ گروه خونی روی گویچه  های قرمز خود کامًال یکسان هستند،80

دو فرزند به دنیا آمده است. کدام گزینه ممکن نیست گروه خونی این دو فرزند باشد؟

B و O (2 AB و B (1

B و A (4 O و AB (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

در افراد مبتال به بیماری کم خونی داسی شکل، ............ نسبت به افراد سالم تغ�ر یافته است.81

دو نوکلئوتید در ژن زنجیرۀ بتای هموگلوبین (2 تعداد پیوند هیدروژنی مولکول های دنای هسته ای (1

تعداد نوکلئوتیدهای تیمین دار در مولکول های دنا (4 یک آمینواسید در مولکول هموگلوبین (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

در بدن یک انسان سالم، کدام مورد دربارۀ هر یاخته  ای که در تشکیل الیۀ ژله  ای- قلیایی محافظت  کننده از معده نقش دارد،82

به درستی بیان شده است؟

در ساختار بخش باالیی غدد معدی یافت می  شود. (1

در کاهش میزان pH سیاهرگ باب کبدی مؤثر است. (2

به دنبال بلع، رونویسی از ژن  های هسته همانند راکیزه تشدید می  شود. (3

سبب محافظت مخاط معده از ترشحات یاخته  های مجاور خود می  شود. (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟83

"باکتری هایی که ............... مانند ................ و برخالف .............."

به تبدیل آمونیوم به نیترات می پردازند - گیاهان، برای انجام اعمال خود به اکسیژن نیاز دارند - ریزوبیوم، به تثبیت کربن (1

می پردازند.

به منظور تصفیۀ فاضالب ها به کار می روند - سیانوباکتری ها، دارای رنگیزه های جاذب نور بوده - اسپیروژیر، به تولید اکسیژن (2

نمی پردازند.

در شاخه های گونرا زندگی می کنند - جلبک های سبز، از آب به عنوان منبع الکترون استفاده کرده - اوگلنا، فاقد قرص های (3

غشادار هستند.

دارای رنگیزه های ارغوانی هستند - باکتری های شیمیوسنتزکننده، از مواد شیمیایی الکترون دریافت کرده - سس، فاقد (4

کلروفیل a می باشند.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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در حالت طبیعی، در نوعی گونه زایی که ............ قطعًا ...............84

در گل مغربی های دووری رخ داد - هر جاندار فقط در صورت لقاح با افراد هم گونه می تواند زادۀ زیستا و زایا ایجاد نماید. (1

در پی توقف نوعی عامل برهم زنندۀ تعادل جمعیت رخ می دهد - گونه ها با زندگی مجدد در کنار یکدیگر، باهم آمیزش (2

می کنند.

در آن جدایی تولیدمثلی گونه ها به تدریج صورت می گیرد - امکان فعال بودن همۀ عوامل تغ�ردهنده  در دو جمعیت وجود (3

ندارد.

با جدایی زیستگاهی رخ نمی دهد - برخالف نوع دیگر گونه زایی، خطای میوزی منجر به ایجاد گونۀ جدید و جدایی (4

تولیدمثلی می شود.

تستر علوم تجربی دوازدهم

در یاخته  های عصبی، هر توالی نوکلئوتیدی که ............ نمی تواند ............85

فاقد قند ریبوز باشد - به پادرمزه متصل شود. (1

قابل ترجمه شدن است - قطورتر از مولکول دنا باشد. (2

قابل رونویسی است - منجر به اتمام فرآیند رونویسی شود. (3

فقط دو نوع نوکلئوتید دارد - یکی از رمزهای مولکول دنا باشد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

اگر یک مولکول دنای دارای نیتروژن  های  در محیط کشت حاوی  به اندازۀ ............ نسل همانندسازی ............ انجام86

داده و سپس مولکول  های حاصل سانتریفیوژ شوند، ............

N۱۴N۱۵

دو - حفاظتی - تعداد مولکول  های DNA که به ابتدای لوله نزدیک  تر هستند، بیشتر خواهد بود. (1

دو - نیمه  حفاظتی - دو نوار در لوله تشکیل می  شود که بیشترین فاصلۀ ممکن را از هم دارند. (2

یک - حفاظتی - قطر نواری که در بخش میانی لوله تشکیل می  شود بیشتر از سایر نوارها است. (3

یک - نیمه  حفاظتی - همۀ مولکول  ها با سرعت یکسانی در لولۀ آزمایش حرکت می  کنند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

هر اسپرماتوسیت موجود در لوله اسپرم ساز انسان که داراى فام تن (کروموزوم )هاى دو کروماتیدى است، چه مشخصه ای دارد؟87

با تقسیم خود یاخته هاى هاپلوئیدى را پدید می آورد. (1

جداسازى کروماتیدهای خواهرى را صورت مى دهد. (2

در معرض پدیدۀ کراسینگ اور قرار مى گیرد. (3

درنتیجۀ تقسیم یاخته هاى الیۀ زاینده پدید آمده اند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم
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کدام گزینه در ارتباط با مراحل مختلف رونویسی و ترجمه، جملۀ زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟88

"در مرحلۀ ............ از فرآیند............، مرحلۀ ............ از فرآیند............"

آغاز - رونویسی، همانند - طویل شدن - ترجمه، تشکیل پیوند هیدروژنی صورت می گیرد. (1

پایان - ترجمه، همانند - پایان - رونویسی، تخریب پیوند اشتراکی صورت می گیرد. (2

طویل شدن - رونویسی، برخالف - آغاز- ترجمه، تشکیل پیوند پپتیدی صورت می گیرد. (3

طویل شدن - ترجمه، برخالف - پایان - ترجمه، خروج رنای ناقل از جایگاه E رناتن انجام می گیرد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

از لقاح تخمک غیرطبیعی یک مادر 50 ساله با اسپرم طبیعی، پسری مبتال به سندروم داون متولد شده است. باتوجه به این موضوع89

می  توان   گفت هر یاخته  ای که برای انجام این لقاح در بدن مادر ............

به هنگام تخمک  گذاری از تخمدان خارج شده، دارای یک مجموعۀ کروموزومی است. (1

کراسینگ  اور انجام داده  ، در مرحلۀ پروفاز میوز یک، دارای بیش از 46 مولکول دنا است. (2

به کمک یاخته  های فولیکولی احاطه شده، نمی  تواند دگره  های همۀ صفات را از هم جدا نماید. (3

پوشش هستۀ خود را در لولۀ فالوپ از دست داده، حداقل دارای یک کروموزوم جنسی X است. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

چند مورد در رابطه با نوعی بیماری ژنتیکی غیروابسته به جنِس نهفته در انسان که در بخش ژنتیک کتاب درسی به آن اشاره90

شده است، به درستی بیان نشده است؟

الف- در این بیماری، کمبود نوعی آنزیم باعث تجمع نوعی آمینواسید در خوناب می شود.

ب- نوزاد متولدشده از پدر و مادر ناقل، به احتمال 25% عالئم آشکار مربوط به بیماری را دارد.

ج- رعایت رژیم غذایی مخصوص منجربه مهار عوارض بیماری و درمان آن می شود.

د- درصورت ابتالی نوزاد، تغذیه با شیرخشک هاِی حاوی مقدار کمی از نوعی آمینواسید، الزامی است.

۲ (2 ۱ (1

۴ (4 ۳ (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

همۀ آنزیم  هایی که توسط یاختۀ اصلی مخاط معده تولید می  شوند، ............ دارند.91

واحدهای سازندۀ نیتروژن  دار (2 محل تولید و فعالیت متفاوتی (1

مستقیمًا تحت تأثیر نوعی پیک شیمیایی قرار (4 در pH حدود 2 بهترین فعالیت را (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

www.konkur.in

forum.konkur.in



24/64لرنیتو 1400

در متن زیر که در رابطه با عوامل ایجاد کنندۀ جهش نوشته شده است، چند غلط علمی وجود دارد؟92

جهش، تنها تحت تاثیر عوامل جهش زا ایجاد می شود. عوامل جهش زا را می توان به دو دسته فیزیکی و شیمیایی تقسیم کرد. پرتو

فرابنفش یکی از عوامل جهش زای فیزیکی است. این پرتو، که در نور خورشید وجود دارد، باعث تشکیل پیوند بین دو تیمین مقابل

هم در دنا می شود که به آن دوپار تیمین می گویند. دوپار تیمین با ایجاد اختالل در عملکرد آنزیم دنابسپاراز، همانندسازی دنا را با

مشکل مواجه می کند. از مواد شیمیایی جهش زا می توان به بنزوپیرن اشاره کرد که در دود سیگار وجود دارد و جهشی ایجاد

می کند که به سرطان منجر می شود.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام گزینه نادرست است؟93

"دربارۀ شواهد تغ�ر گونه  ها می  توان گفت در ............ بررسی می  شود."

تشریح مقایسه  ای، فقط بخش  های سخت موجود در جانداران مختلف (1

مطالعات مولکولی، اثر انتخاب طبیعی بر حفظ برخی تغ�رات ژنی در جانداران (2

دیرینه  شناسی، زمان پیدایش گونه  های مختلف و تغ�رات آن  ها در طول زمان (3

مطالعات مولکولی، اثر عوامل جهش  زا در ایجاد ویژگی جدید در گونه  های مشتق  شده (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

ترکیبی که ............، می تواند دارای ژن یا ژن هایی در مولکول های وراثتی یاختۀ سازندۀ خود باشد.94

به سطح بیرونی روپوسِت ذرت ترشح شده و از ورود نیش حشرات جلوگیری می کند. (1

سبب لزج  شدن سطح کالهک ریشۀ نخود و تسهیل نفوذ ریشه به خاک می شود. (2

با جذب آب فراوان، به بقای گیاه ساکن مناطق خشک و کم آب کمک می کند. (3

هنگام رویش بذر گیاه جو، برای رشدونمو رویان به مصرف می رسد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟95

"در ارتباط با فرآیند همانندسازی، در یاخته  هایی که دنای اصلی در تماس با غشاء   سلول قرار ............ قطعًا ............"

ندارد - سرعت همانندسازی در همۀ حباب  های همانندسازی یک دنا باهم برابر است. (1

دارد - انرژی حاصل از جداسازی فسفات  ها از نوکلئوتید تیمین  دار، صرف تولید رشتۀ جدید می  شود. (2

دارد - در فرآیند همانندسازی، پیوندهای هیدروژنی زودتر از پیوندهای فسفودی  استر تشکیل می  شوند. (3

ندارد - ریبونوکلئوتیدهای یوراسیل  دار را می  توان در محل دوراهی  های همانندسازی مشاهده نمود. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم
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چند مورد دربارۀ هر پیوند فسفودی  استر، صحیح است؟96

الف) در یک رشتۀ   پلی  نوکلئوتیدی مشاهده می  شود.

ب) توسط آنزیم  های متفاوتی تشکیل و یا شکسته می  شود.

ج) تشکیل آن، با جدا شدن دو گروه فسفات از نوکلئوتید همراه است.

د) بین فسفات یک نوکلئوتید و هیدروکسیل قند آن تشکیل می  شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

بر اساس مطالب مطرح شده در مبحث از ماده به انرژی کتاب درسی، کدام گزینه در ارتباط با عوامل موثر بر عملکرد اندامکی که97

تولید ATP به روش اکسایشی درون آن انجام می گیرد، نادرست است؟

تجمع رادیکال های آزاد در آن می تواند در پی جهش در ژنوم فرد رخ داده باشد. (1

دود سیگار، مستقیما سبب افزایش تولید رادیکال های آزاد اکسیژن در راکیزه ها نمی شود. (2

ترکیبات رنگی در کریچه و دیسه، در جلوگیری از تقسیم بی رویۀ یاخته های بدن فرد موثراند. (3

مصرف الکل سبب نکروز کبد، درنتیجه تجزیۀ اجزاء یاخته های آن توسط پروتئین های تخریب کننده انجام می شود. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟98

"در مرحله ای از ترجمه که ............ بالفاصله ............ از این مرحله، ممکن نیست ............"

هر سه جایگاه رناتن فعال می تواند پذیرای رنای ناقل باشد - پس - دو جایگاه رناتن اشغال باشد. (1

پیوند اشتراکی بین کربن و نیتروژن تشکیل می شود - قبل - جایگاه E رناتن، فاقد رنای ناقل باشد. (2

پیوند میان رشتۀ پلی پپتید و رنای ناقل شکسته می شود - قبل - جابه جایی رناتن مشاهده شود. (3

تشکیل و شکست پیوند اشتراکی وجود ندارد - پس - شکست دو نوع پیوند، در یک جایگاه رخ دهد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

رنگ دانۀ نوعی ذرت نوعی صفت سه  جایگاهی است که در هر جایگاه آن دو الل با رابطۀ بارز و نهفتگی قرار دارد. از طرفی هرچه99

تعداد الل  های بارز در ژنوتیپ این ذرت بیشتر باشد، رنگ آن قرمزتر خواهد بود. باتوجه به این موضوع، از آمیزش دو ذرت با

ژنوتیپ  های AaBBCc و Aabbcc، قرمزترین ذرت ایجادشده با کدام  یک از ذرت  های زیر از نظر رنگ مشابه است؟

aaBBCC (2 AaBbCc (1

AaBBCC (4 AAbbcc (3

تستر علوم تجربی دوازدهم
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در رشتۀ پلی پپتیدی حاصل از ترجمه، متیونین آغازین دارای ............ آزاد است و هر آمینواسید جدید باید از سر ............ خود به100

رشتۀ درحال تشکیل متصل شود.

کربوکسیل - آمین (2 آمین - کربوکسیل (1

کربوکسیل - کربوکسیل (4 آمین - آمین (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

اگر در خانواده ای، .................. متولد شود؛ ممکن نیست والدین .................. در ارتباط با این صفات باشند.101

پسرى با ژن نمود خالص از نظر گروه های خونی - دارای رخ نمود های متفاوتی (1

دخترى با ژن نمود مشابه با گروه های خونی پدر - فاقد هر گونه دگره مشابه (2

پسرى با رخ نمود مشابه با گروه های خونی مادر - دارای ژن نمود های متفاوتی (3

دختری با ژن نمود ناخالص از نظر گروه های خونی - داراى ژن نمود های ناخالص (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

نوعی آنزیم محل تولید و فعالیت متفاوتی در درون یاختۀ بنیادی مغز قرمز استخوان انسان دارد. چند مورد در رابطه با آن، برای102

تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟

"این آنزیم ممکن نیست ............"

الف) دارای پیش  ماده و فرآورده  ای مشابه یکدیگر باشد.

ب) بدون تولید یا مصرف آب، فعالیت خود را انجام دهد.

ج) همواره در مجاورت متنو  ع  ترین مولکول  های زیستی فعالیت کند.

د) در سرعت بخشیدن به بیش     از یک نوع واکنش، نقش داشته باشد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

از ازدواج مردی هموفیل با گروه خونی A با زنی سالم با گروه خونی O، نخستین فرزند آن  ها پسری مبتال به کام شکاف  دار (صفت103

وابسته   به X و نهفته) و فنیل  کتونوری و دومین فرزند آن  ها پسری هموفیل با گروه خونی O است. باتوجه به این موارد، تولد کدام

فرزند در این خانواده ممکن نیست؟

دختری با انعقاد خون طبیعی و مبتال به کام شکاف  دار و فنیل  کتونوری و دارای کربوهیدرات گروه خونی روی گلبول قرمز (1

پسری با مشکالت انعقادی و سالم از نظر کام شکاف  دار و فنیل  کتونوری و فاقد کربوهیدرات گروه خونی روی گلبول قرمز (2

دختری با مشکالت انعقادی و سالم از نظر کام شکاف  دار و فنیل  کتونوری و فاقد کربوهیدرات گروه خونی روی گلبول قرمز (3

پسری با انعقاد خون طبیعی و مبتال به کام شکاف  دار و فنیل  کتونوری و دارای کربوهیدرات گروه خونی روی گلبول قرمز (4

تستر علوم تجربی دوازدهم
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چند مورد در رابطه با هر فرِد هموفیل، صحیح است؟104

ایجاد درپوش پالکتی در محل آسیب دیدۀ رگ، مختل می شود. (1

تشکیل نوعی پروتئیِن غیرکروی در خوناِب این فرد، کاهش می یابد. (2

حداقل یکی از والدین این فرد مبتال به بیماری هموفیلی بوده است. (3

در خون این فرد، عامل انعقادی شماره VIII (هشت) یافت نمی شود. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

(در) جانور گرده  افشانی که ............، به  طور حتم ............105

قادر به تشخیص الگوهای فرابنفش گیاه است - هر واحد بینایی به ایجاد یک تصویر موزا�کی می  پردازد. (1

گردش خون بسته و مویرگ دارد - نمی  تواند با سایر جانوران گرده  افشان دارای اندام حرکتی آنالوگ باشد. (2

به کمک روده به دفع مواد می  پردازد - اوریک  اسید را به صورت فعال وارد لوله  های متصل به روده می  نماید. (3

به گرده  افشانی گل  هایی با شهد پر قند می  پردازد - دارای والدی است که دو مجموعۀ کروموزومی دارد. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

در غشاء یک یاختۀ عصبی رابط، نوعی پروتئین سراسری که یون های .......... .106

سدیم را با مصرف انرژی زیستی جابه جا می کند، به واسطۀ فعالیت رناتن های آزاد سیتوپالسم تولید شده است. (1

پتاسیم را با مصرف انرژی زیستی جابه جا می کند، غلظت انواعی از نوکلئوتیدها را در سیتوپالسم یاخته تغ�ر می دهد. (2

پتاسیم را براساس انرژی جنبشی از میان خود عبور می دهد، قطعا نمی تواند در حالت آرامش نورون به فعالیت بپردازد. (3

سدیم را براساس انرژی جنبشی از میان خود عبور می دهد، قطعا در ابتدای پتانسیل عمل دریچۀ خود را به سمت داخل (4

یاخته می گشاید.

تستر علوم تجربی دوازدهم

"اولین تاخوردگی" و "ساختار نهایی هر رشتۀ هموگلوبین" ویژگی ساختاری از پروتئین  ها است که به ترتیب ............ ، ............107

در همۀ بخش  های رشته اتفاق نمی  افتد - شکل سه  بعدی پروتئین را ایجاد می  کند. (1

توسط نحوۀ آرایش زیر واحدها مشخص می شود - محدودیتی برای قرارگیری آمینواسیدها ندارد. (2

آمینو  اسیدها توسط پیوند هیدروژنی به یکدیگر متصل می  شوند - چند رشتۀ پلی  پپتیدی به هم متصل می  شوند. (3

گروه های R آمینواسید های آب گریز در کنار یکدیگر تجمع می یابند - اساس ساختار آن به کمک پیوندهای هیدروژنی تشکیل (4

می شود.

تستر علوم تجربی دوازدهم

www.konkur.in

forum.konkur.in



28لرنیتو 1400 /64

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟108

"تنها باتوجه به اثرات ............. بر روی گیاهان  و  می توان گفت .............."

الف) نور - افزایش شدت آن تا 1000 واحد با شدت یکسانی میزان فتوسنتز گیاهان  را افزایش می دهد.

ب)  - در شرایطی با افزایش غلظت  در محیط، میزان فتوسنتز گیاهان  از گیاهان  بیشتر می شود.

ج) نور - در شرایطی با افزایش شدت نور در محیط، میزان فتوسنتز گیاهان  نسبت به گیاهان  بیشتر می شود.

د)  - افزایش غلظت  از حدود 40 واحد به بعد، تغ�ر معناداری در میزان فتوسنتز گیاهان  ایجاد نمی کند.

C۳C  ۴

C۴

CO۲CO  ۲C  ۳C  ۴

C۳C  ۴

CO۲CO  ۲C  ۴

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

باتوجه به فرآیندهای تنفس بی  هوازی می  توان   گفت هر نوع تخمیری که در ............ ، ............109

در ورآمدن خمیر نان دخالت دارد - در گویچۀ قرمز هم رخ می  دهد. (1

در گیاهان قابل انجام   شدن است - با تولید مولکول  های  همراه است. (2

موجب ترش   شدن شیر می  شود - همراه با اکسایش NADH و کاهش پیرووات است. (3

در تولید خیار شور دخالت دارد - موجب بازسازی  به کمک پذیرندۀ معدنی الکترون می  شود. (4

CO۲

N AD+

تستر علوم تجربی دوازدهم

ساختاری که در اندام های مسن گیاهی جانشین روپوست می شود، به طور معمول نمیتواند دارای یاخته ای باشد که ............110

فاقد آنزیم رنابسپاراز 2 در پروتوپالست زنده و فعال خود است. (1

توانایی تجزیۀ پوشش هستۀ خود را در مرحله ای از زندگی دارد. (2

پروتوپالست آن نوعی مادۀ لیپیدی را ساخته و به دیواره اضافه می کند. (3

دارای دیوارۀ نازک سلولزی و نفوذپذیر به آب در خارج غشاء خود است. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

در ساقه گیاه خرزهره، برخی از یاخته های تمایز یافته روپوستی می توانند ........... نمایند.111

یون های هیدروژن را در جهت شیب غلظت به درون فضای تیالکوئید هدایت (1

با سوزاندن گلوکز در سیتوپالسم و تولید استیل کوآنزیم A ، در میتوکندری  تولید (2

به هنگام تبدیل قندهای سه کربنه به مولکول های پنج کربنه فسفات دار، ATP مصرف (3

با احیای مولکول های پذیرندۀ الکترون در غشاء تیالکوئید، NADPH سنتز (4

CO۲

تستر علوم تجربی دوازدهم
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کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟112

"طی آزمایش  ها و پژوهش  های دانشمندی که ............ مشخص نشد."

به ماهیت مادۀ وراثتی پی برد، وجود بازهای مکمل در ساختار مولکول دنا (1

اطالعات اولیه در مورد مادۀ وراثتی را به دست آورد، چگونگی انتقال مادۀ وراثتی (2

با استفاده از پرتوی ایکس از مولکول  های دنا تصاویری تهیه کرد، حالت مارپیچی مولکول دنا (3

برابری مقدار باز آلی آدنین با تیمین و گوانین با سیتوزین در دنا را کشف کرد، دلیل این برابری (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می  کند؟113

"فقط بعضی از گیاهان ............ هستند."

قادر به جذب شکل مولکولی نیتروژن (2 دارای قابلیت لقاح مضاعف یا دوتایی (1

فاقد توانایی فتوسنتز برای تأمین مواد آلی خود (4 دارای هر دو نوع تقسیم میتوز و میوز (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

در فرآیندهایی که از نوکلئوتید ها به عنوان الگو برای ساخت مولکول بسپار جدید استفاده می شود، الزم است تا .......................114

یک آنزیم، هم زمان با جدا کردن دو رشتۀ دنا بین نوکلئوتید ها نیز پیوند اشتراکی ایجاد کند. (1

هر دو رشتۀ مولکول دنا، در جایگاه فعال آنزیم سازندۀ مولکول جدید قرار گیرند. (2

از تعداد گروه های فسفات موجود در ریبونوکلئوتیدهای آزاد یاخته کاسته شود. (3

حداقل یک نوع کاتالیزور زیستی پروتئینى در درون هسته فعالیت کند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

هنگامی که در یاخته  های ماهیچۀ دوسر بازوی انسان، پیرووات ............ می  یابد، قطعًا ............115

اکسایش - فعالیت گیرنده  های سازش  ناپذیر در ماهیچه بیشتر می  شود. (1

کاهش - تولید ATP در سطح پیش  ماده در سلول ادامه پیدا می  کند. (2

اکسایش - بالفاصله پس از تولید NADH، کربن   دی  اکسید تولید می  گردد. (3

کاهش - با اثر مراکز عصبی در بصل  النخاع فرد، آهنگ تنفس افزایش پیدا می  کند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

نوع قند موجود در ساختار ژِن پروتئین فعال  کننده، با نوع قند موجود در ساختار مولکولی که ............ است.116

در آزمایش نخست ایوری به صورت کامل تخریب شد، یکسان (1

تصاویر آن توسط ویلکینز و فرانکین تهیه شد، متفاوت (2

در آزمایشات مزلسون و استال سانتریفیوژ شد، یکسان (3

در ریزوبیوم، اطالعات را از دنای هسته به رناتن  ها می  رساند، متفاوت (4

تستر علوم تجربی دوازدهم
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هر حلقۀ ............ در ساختار یک نوکلئوتید موجود در ساختار دنای طبیعی، ............117

آلی - در تشکیل پیوند فسفو  دی  استر نقش دارد. (1

نیتروژن  دار - با پیوند اشتراکی به نوعی قند متصل است. (2

پنج  ضلعی - دارای پنج اتم کربن در ساختار حلقۀ خود است. (3

شش  ضلعی - در تشکیل پیوند هیدروژنی با نوکلئوتید مقابل نقش دارد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام گزینه مشخصۀ  نوعی باِفت متعلق به سامانۀ زمینه ای در نهان دانگان است که نسبت به سایر بافت های این سامانه، کارهای118

متنوع تری را انجام می دهد؟

به طور معمول یاخته های تشکیل دهندۀ آن، در زیر روپوست قرار می گیرند. (1

اضافه شدن لیگنین به ساختار دیوارۀ یاخته های آن، دور از انتظار نیست. (2

در گروهی از یاخته های آن، آنزیم هلیکاِز هسته دارای فعالیت است. (3

نمی تواند یاخته هایی با فضای بین یاخته اِی فراوان داشته باشد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

به منظور انجام رونویسی از ژن هموگلوبین در گویچۀ قرمز نابالغ انسان، ............ دیده می شود.119

حرکت آنزیم رنابسپاراز روی دنا در مراحل دوم و سوم (1

عدم شکست پیوندهای اشتراکی در همۀ مراحل (2

شکستن و تشکیل شدن پیوند هیدروژنی در همۀ مراحل (3

جداشدن بخشی از رنا از رشتۀ الگو در مرحلۀ اول و دوم (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

هنگامی که روزنه های گیاه "گل رز" به علت افزایش بیش ازحد دما و نور، در وضعیت زیر قرار می گیرند، ...........120

هر مولکولی که در تولید پیش مادۀ آنزیم روبیسکو نقش ایفا می کند، قطعا دارای سه کربن است. (1

کاهش میزان فرآورده های فتوسنتز در گیاه، می تواند ناشی از یک فرآیند وابسته به دما و اکسیژن (2

باشد.

نوعی تنفس که ATP موردنیاز یاخته ها را فراهم می کند، در بخش داخلِی اندامک راکیزه آغاز (3

می گردد.

قطعا بازسازی قند پنج کربنۀ ریبولوز بیس فسفات در یاخته های تثبیت کنندۀ کربن، کامال متوقف (4

می گردد.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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باتوجه به عملکرد آنزیم  های برش  دهنده می  توان  گفت ............ آنزیم ECoR1 ............ است.121

جایگاه تشخیص - در ساختار خود دارای 30 حلقۀ آلی است. (1

جایگاه تشخیص - در دنای نوترکیب برخالف دیسک اولیه قابل رؤیت نیست. (2

انتهای چسبندۀ حاصل از - در ساختار خود دارای 8 پیوند هیدروژنی است. (3

انتهای چسبندۀ حاصل از - تنها در یکی از مراحل مهندسی ژنتیک تولید می  شود. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

به دنبال کاهش شدید هورمون ............ در خون انسان، در لولۀ گوارش وی، تنظیم pH بهینه  جهت فعالیت همۀ آنزیم هایی که122

............، با اختالل مواجه می شود.

سکرتین - ابتدا به صورت غیرفعال ترشح می شوند. (1

گاسترین - گوارش متنوع ترین گروه مولکول های زیستی را شروع می کنند. (2

گاسترین - پروتئین ها را به واحدهای آمینواسیدی سازندۀ خود تبدیل می کنند. (3

سکرتین - ترکیبات ذخیره ای دیسه های یاخته های بخش خوراکی سیب زمینی را تجزیه می کنند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

باتوجه به  طرح های پیشنهادشده برای همانندسازی دنا، می توان گفت در همانندسازی ............ همانند ............123

نیمه حفاظتی - غیرحفاظتی، هر رشتۀ موجود در مولکول های دنای حاصل، بخشی از نوکلئوتیدهای دنای اولیه را در ساختار (1

خود دارد.

نیمه حفاظتی - غیرحفاظتی، در همۀ مولکول های دنای حاصل امکان مشاهدۀ نوکلئوتیدهای دنای مادر وجود دارد. (2

حفاظتی - نیمه حفاظتی، در هر مولکول دنای حاصل، یکی از رشته ها از نوکلئوتیدهای جدید ساخته شده است. (3

غیرحفاظتی - نیمه حفاظتی، برخی از پیوندهای کوواالن در مولکول دنای اولیه شکسته می شوند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

مطابق با واکنش کّلی تنفس یاخته ای، در ارتباط با هر مولکول معدنِی حاصل از این واکنش که اتم کربن ...............، می توان گفت124

که ............... تولید شده است.

دارد - قطعا در داخل نوعی اندامک واجد دو غشاء فسفولیپیدی (1

ندارد - قطعا ضمن تبدیل آدنوزین دی فسفات به آدنوزین تری فسفات (2

دارد - حین انجام چرخه ای از واکنش ها به کمک کاتالیزورهای زیستی (3

ندارد - با ترکیب یون اکسید و پروتون در فضای بین دو غشاء میتوکندری (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

www.konkur.in

forum.konkur.in



32لرنیتو 1400 /64

چند مورد عبارت زیر را به نادرستی کامل می  کند؟125

"در فرآیند انتقال فعال، به  طور حتم ............"

الف) بر میزان گروه فسفات آزاد درون یاخته افزوده می  شود.

ب) غلظت مادۀ جابه  جا شده، در دو سوی غشاء یاخته تغ�ر می  کند.

ج) نوعی یون برخالف جهت شیب غلظت خود جابه  جا می  شود.

د) شکل و ساختار نوعی پروتئین سراسری غشاء یاخته تغ�ر می  کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دهم

در نخستین مرحلۀ تنفس یاخته  ای در یاختۀ کشندۀ طبیعی، ............ در یک گام اتفاق می  افتد.126

مصرف قندفسفاته و کاهش  (2 آزاد شدن مولکول  و تولید ناقل الکترون (1

تولید دو اسید سه کربنه و تجزیۀ فروکتوز فسفاته (4 تولید دو نوع ترکیب دو فسفاتۀ متفاوت از یکدیگر (3

CO۲N ADP +

تستر علوم تجربی دوازدهم

گیاهانی که با گیاه زیر تعداد لپه  های برابری در دانه دارند، قطعًا ............127

دارای رگبرگ  هایی است که سلول فتوسنتزکننده دارند. (1

هنگام رویش دانه، لپه  های خود را از زیر خاک خارج می  نماید. (2

در مرکزی  ترین سلول  های ریشۀ خود شیرۀ خام را هدایت می  کند. (3

در بخش خارجی ساقۀ خود نسبت به مرکز، تراکم بیشتری از آوندها را دارا است. (4

تستر علوم تجربی دهم

کدام عبارت در ارتباط با مولکولی که سبب کاهش انرژی فعال سازِی واکنش مصرف کرآتین فسفات در ماهیچۀ شکمی می شود،128

به درستی بیان شده است؟

آدنوزین به طور کامل در جایگاه اختصاصِی موجود در آن قرار می گیرد. (1

تعداد فراوردۀ آلی تولیدی آن کمتر از تعداد پیش ماده های مصرف شده است. (2

دو نوع مولکول دارای گروه فسفات، درون جایگاه های فعال آن قرار می گیرند. (3

با تشکیل پیوند اشتراکی بین آدنوزین و فسفات، شکل رایج انرژی در یاخته را تولید می کند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم
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چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟129

"در یاخته های زندۀ بدن انسان، هر مولکولی که .............."

الف) در جایگاه فعال کاتالیزور های درون یاخته ای قرار می گیرد، به فرآورده تبدیل خواهد شد.

ب) عامل تسهیل فعالیت و افزا ش سرعت عملکرد آنزیم ها است، نوعى کوآنز یم محسوب مى شود. 

پ) به متنوع ترین گروه مولکول های زیستی از نظر ساختار تعلق دارد، دارای پیوندهای هیدروژنی است.

ت) برخورد مناسب مولکول ها را تسهیل می کند، در جایگاه فعال خود با پیش ماده های اختصاصی مطابقت دارد.

۱ (2 صفر (1

۳ (4 ۲ (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

فقط در جاندارانی که امکان تنظیم بیان ژن از طریق ............ وجود دارد، ............ مشاهده می شود.130

اتصال ِرنای کوچک مکمل به ِرنای پیک - تغ�ر در طول عمر ِرنای پیک (1

قرارگیری مانعی بر سر راه ِرنابسپاراز - شروع ترجمۀ ِرنا در مرحلۀ طویل شدن رونویسی (2

تغ�ر در میزان فشردگی فام تن ها - فعالیت هم زمان چندین هلیکاز در هر دوراهی همانندسازی (3

اتصال عوامل رونویسی به بخش هایی از ژن - ساخت مولکول های ِرنا توسط انواع ِرنابسپارازها (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟131

" هر یاخته ای که .............. قادر به انجام جهش ............ نخواهد بود. "

به دنبال تقسیمی با کاهش تعداد کروموزوم ها ایجاد می شود - مضاعف شدگی (1

به واسطۀ داشتن نوعی دیسک در برابر آنتی بیوتیک مقاوم است - واژگونی (2

در بدن انسان فاقد الل های وابسته به Y - جابه جایی بین کروموزوم های جنسی (3

در یکی از مراحل ابتدایی چرخۀ یاخته ای متوقف شده باشد - حذف (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

اگر ترتیب نوکلئوتیدها در یک رشته مولکول دنا، ATGC باشد، در طی ساخت یک رشتۀ پلی  نوکلئوتیدی جدید از روی این بخش132

از دنا، ممکن نیست ............

میان باز آلی نخستین نوکلئوتید با باز آلی یوراسیل، پیوند هیدروژنی تشکیل شود. (1

در مقابل نوکلئوتید حاوی باز آلی G، نوعی نوکلئوتید حاوی باز آلی پورین قرار گیرد. (2

در رشتۀ جدید، پیوند فسفودی  استر میان نوکلئوتید تیمین  دار و سیتوزین  دار تشکیل گردد. (3

مجموع تعداد پیوندهای اشتراکی شکسته  شده کمتر از پیوندهای فسفودی  استر تشکیل  شده، باشد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم
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چند مورد عبارت زیر را به نادرستی کامل می  کند؟133

"هر نوع فرآیند تثبیت کربن، ............"

الف) با فعالیت کربوکسیالزی آنزیم روبیسکو همراه است.

ب) به افزایش میزان اکسیژن میان  یاخته منتهی می  شود.

ج) نوعی ترکیب آلی از کربن  دی  اکسید جو حاصل می  شود.

د) توسط جاندارانی انجام می  شود که از نور خورشید استفاده می  کنند.

2 مورد (2 1 مورد (1

4 مورد (4 3 مورد (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

در ساختار واحدهای سازندۀ   عامل مؤثر در انتقال صفات در باکتری استرپتوکوکوس نومونیا، بخشی که ............ می  تواند ...........134

است.

در ایجاد مواد زائد نیتروژن  دار نقش دارد - یوراسیل باشد. (1

یک حلقۀ آلی دارد - در تشکیل پیوند کوواالنسی شرکت نکند. (2

مولکول قند متصل است - دو نوع پیوند متفاوت تشکیل دهد. (3

در تشکیل پیوند غیراشتراکی شرکت می  کند - کربن نداشته باشد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

چند مورد، در رابطه با ترتیب وقایع مربوط به واکنش های تیالکوئیدی، صحیح است؟135

الف) خروج الکترون از کلروفیل P700 ، بر تولید مولکول حامل الکترون مقدم است.

ب) خروج الکترون از مرکز واکنش فتوسیستم2، بر انتقال فعال یون ها  موخر است.

ج) انتقال الکترون به پروتئین پمپ کنندۀ پروتون، بر خروج الکترون از مرکز واکنش فتوسیستم 1 مقدم است.

د) انتقال الکترون به اجزای موجود در سطح خارجی غشاء تیالکوئید، بر خروج الکترون از کلروفیل P680 موخر است.

H+

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

در یاخته های یوکاریوتی، هر پروتئینی که با اتصال به دنای موجود در هسته سبب ............ می شود، قطعًا ............136

تغ�ر در میزان رونویسی ژن - به توالی راه انداز یا افزاینده متصل شده است. (1

شکسته شدن پیوند هیدروژنی در آن - در یک pH خاص بهترین فعالیت را دارد. (2

افزایش میزان رونویسی - تمایل پیوستن آن به راه انداز در اثر عواملی تغ�ر می کند. (3

تنظیم بیان ژن در مرحلۀ رونویسی - خود از روشن شدن ژن های آن سلول ایجاد شده است. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

www.konkur.in

forum.konkur.in



35/64لرنیتو 1400

نوکلئوتید موجود در ساختار یک رشتۀ پلی  نوکلئوتیدی، ............ با نوکلئوتیدی حاوی ............ تشکیل دهد.137

نمی  تواند - باز آلی متفاوت، پیوند اشتراکی (2 می  تواند - قند متفاوت، پیوند غیر اشتراکی (1

نمی  تواند - قند یکسان، پیوند کوواالنسی (4 می  تواند - باز آلی یکسان، پیوند هیدروژنی (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

در گیاه ............ ، ............ می  شود.138

آناناس برخالف ذرت - دو مرحلۀ تثبیت کربن، در هنگام شب انجام (1

گل رز همانند آناناس - اتصال ریبولوز  فسفات به جایگاه فعال روبیسکو، به هنگام روز (2

ذرت همانند گل رز - نوعی مادۀ آلی شش  کربنه در مجاورت رناتن  ها، در طول شب تشکیل (3

ذرت برخالف آناناس - یاخته  های نگهبان روزنه در طول روز، دچار کاهش فشار تورژسانسی (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

باتوجه به توالی زیر که رشتۀ الگوی نوعی ژن مربوط به پروتئین در دنا را نشان می دهد، اگر نوکلئوتید مشخص شده حذف شود،139

کدام مورد رخ نخواهد داد؟

TAC-CAT-AAC-CAT-TAC-ATT

کاهش تنوع آمینواسیدها (2 تغ�ر چارچوب خواندن (1

تغ�ر توالی رشتۀ حاصل از رونویسی (4 کوتاه شدن رشتۀ پلی پپتیدی (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

در صورت وجود قند مالتوز در محیط باکتری اشرشیاکالی، کدام مورد غیرممکن است؟140

مولکول رنابسپاراز پروکاریوتی، فاقد توانایی اتصال به راه انداز باشد. (1

سه نوع رشتۀ پلی پپتیدی از مولکول رنای پیک رونویسی شده، ساخته شوند. (2

فعال کننده پس از چسبیدن به توالی ویژۀ خود، به نوعی دی ساکارید اتصال یابد. (3

نوعی کاتالیزور زیستى، منجر به افزایش غلظت فسفات های آزاد درون  یاخته شود. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

چند مورد صحیح است؟141

"هر یاخته  ای که قابلیت فتوسنتز دارد، به  طور حتم ............"

الف) دارای رنگیزه  های جذب  کنندۀ نور است.

ب) کربن را در طی چرخۀ کالوین تثبیت می  نماید.

ج) در همۀ شرایط، انرژی خود را از نور تأمین می  کند.

د) ژن  های مؤثر در انجام آن را در مولکول های دنای اصلی خود دارد.

2 مورد (2 1 مورد (1

4 مورد (4 3 مورد (3

تستر علوم تجربی دوازدهم
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فردی با گروه خونی ............ فردی با گروه خونی ............، قطعًا ............ است.142

D 1) برخالف -  - در هر کروموزوم شمارۀ 1 خود دارای الل

2) مانند -  - از لحاظ گروه خونی Rh، تنها قادر به تولید یک نوع یاختۀ جنسی

3) برخالف -  - فاقد ژن سازندۀ آنزیم A بر روی کروموزوم شمارۀ 9 خود

4) مانند -  - فاقد محصول نهایی ژن کنترل کنندۀ ABO در غشاء گویچه های قرمز بالغ خود

A+O−

B−AB+

O−B+

AB+O−

تستر علوم تجربی دوازدهم

چند مورد، در ارتباط با بعضی از مولکول های تشکیل دهندۀ زنجیرۀ انتقال الکترون در غشاء داخلی میتوکندری درست است؟143

الف) می توانند الکترون از دست دهند.

ب) با دو الیۀ فسفولیپیدی در تماس هستند.

ج) در جابه جایی یون هیدروژن در عرض غشا نقش دارند.

د) الکترون های آزاد شده از NADH را از خود عبور می دهند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام عبارت در مورد واکنش  های تیالکوئیدی در برگ گیاه نرگس نادرست است؟144

الکترون  های فتوسیستم 2 تنها با عبور از ضخامت غشا به فتوسیستم 1 می  روند. (1

آنزیم ATPساز با مصرف انرژی حاصل از حرکت پروتون  ها به تولید ATP می پردازد. (2

پمپ پروتئینی با مصرف انرژی الکترون برانگیخته، pH فضای بستره را افزایش می  دهد. (3

به جز پمپ پروتئینی، پروتئین   دیگری هم می  تواند غلظت یون هیدروژن را در بستره کاهش دهد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام عبارت در رابطه با انسان نادرست است؟145

در نوعی بیماری غیروابسته به جنس و نهفته، تجمع نوعی آمینواسید در مغز، مستقیمًا باعث آسیب به یاخته های مغزی (1

می شود.

در نوعی صفت غیروابسته به جنس و نهفته، ترکیب انواعی از مولکول های آلی غشاء گویچه های قرمز فرد، مشخص می شود. (2

در نوعی بیماری ارثی، تغ�ر بسیار جزئی در نوعی ژن، می تواند به کاهش میزان درصد حجمی یاخته های خونی بیانجامد. (3

در نوعی بیماری وابسته به X و نهفته، خون ریزی های شدید به علتی غیر از فقدان عامل انعقادی هشت، رخ می دهد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم
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کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟146

"هر یاختۀ زندۀ موجود در خون انسان که دارای منشا لنفوئیدی ............"

نيست، توانایی خروج از منافذ دیوارۀ مویرگ های خونی را دارد. (1

است، می تواند نوعی پیک شیمیایی کوتاه برد را به بيرون از خود ترشح کند. (2

نيست، الكترون های پرانرژی ناقلين خود را به نوعی پذیرندۀ معدنی منتقل می کند. (3

است، به صورت اختصاصی و بر اساس نوع عامل بيگانه، پاسخ های دفاعی ایجاد می کند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟147

"در ........... کروموزوم ها، اگر ......... به طور قطع ..........."

ناهنجاری عددی - تعداد هر کروموزوم غیرجنسی در یاخته افزایش یابد - فرد درجاتی از عقب ماندگی ذهنی را نشان (1

می دهد.

ناهنجاری ساختاری - طول یکی از مولکول های دنا کاهش یابد - قطعه ای از فام تن جداشده و به فام تن دیگری متصل شده (2

است.

جهش  مضاعف شدن - یک کروموزوم فاقد نوعی صفت خاص شود - از تعداد الل های آن صفت در هستۀ سلول کاسته (3

می شود.

پدیدۀ باهم ماندن - آنافاز میوز 1 دچار اختالل باشد - برخی از سلول های حاصل از میوز 2، فاقد بعضی از انواع الل ها هستند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟148

"باکتری های ............ قطعًا ............ می کنند."

نیترات ساز - به کمک مولکول  های  مواد آلی تولید (1

تثبیت  کنندۀ نیتروژن - از انرژی مولکول  های NADPH استفاده (2

آمونیاک ساز - برای فعالیت  های خود از هوموس خاک استفاده (3

نیترات ساز - به منظور استفاده از یون  های آمونیوم، اکسیژن مصرف (4

CO۲

تستر علوم تجربی دوازدهم

به طور معمول، در ............... نوکلئیک اسیدهایی که در سیتوپالسم استرپتوکوکوس نومونیا ساخته می شوند، ...................149

همۀ - دو انتها از طریق پیوند فسفو دی استر به هم متصل شده اند. (1

بعضی از - ستون های نردبان توسط پیوند  اشتراکی کنار هم قرار می گیرند. (2

همۀ - در ساختار هر واحد تکرارشونده، مولکول قند پنج کربنه قابل مشاهده است. (3

بعضی از - مقدار برابری از باز های تک حلقه و دو حلقه ای در هر رشته دیده می شود. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم
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چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟150

"واکنش زیر در نوعی تنفس یاخته ای رخ می دهد که قطعًا ..........."

الف) در واکنش های آن باید مولکول های پذیرندۀ الکترون بازسازی شوند.

ب) آخرین پذیرندۀ الکترون در آن نوعی مولکول آلی در سیتوپالسم است.

ج) تولید ATP در آن به روش های اکسایشی یا در سطح پیش ماده اتفاق می افتد.

د) طی آن، به ازای مصرف هر گلوکز، در بهترین شرایط حدود ATP 30 تولید می شود.

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

هر جایگاهی از ریبوزوم که ............ به طور قطع ............151

آنتی کدون AUU را دریافت می کند - محل قرارگیری عوامل آزادکنندۀ پروتئینی  است. (1

کدون AUG به آن وارد می شود - امکان تشکیل پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها را ندارد. (2

آخرین رنای ناقل هیچ گاه در آن دیده نمی شود - فاصلۀ یکسانی با دو جایگاه دیگر ریبوزوم دارد. (3

رنای ناقل فاقد آمینواسید در آن مشاهده می شود - محل شکسته شدن پیوند هیدروژنی است. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

عدم حضور نور، باعث کاهش تعداد سبزدیسه در بعضی از جانداران می شود. کدام گزینه در رابطه با همۀ این جانداران صحیح152

است؟

قطعا ممکن نیست نیتروژن موردنیاز خود را به صورت یون نیترات از خاک جذب کنند. (1

در غیاب اکسیژن، قادر به تولید مولکول آدنوزین تری فسفات در سطح پیش ماده هستند. (2

برخالف باکتری های نیترات ساز، فرآیند فتوسنتز را فقط در محیط های آبی انجام می دهند. (3

قطعا نمی توانند از طریق تقسیم میوز و تولیدمثل جنسی، زاده های کم وبیش مشابه خود را ایجاد کنند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

C۳کدام گزینه در رابطه با عوامل محیطی موثر بر فتوسنتز در گیاهان  ، صحیح نیست؟153

افزایش غلظت نوعی پیش ماده، می تواند ناشی تغ�رات گسترده در دمای محیط باشد. (1

افزایش فعالیت کربوکسیالزی آنزیم روبیسکو، می تواند ناشی از تغ�ر تراکم اکسیژن باشد. (2

افزایش تولید NADPH در چرخۀ کالوین، می تواند ناشی از افزایش مدت زمان تابش نور باشد. (3

افزایش خروج قندهای سه کربنی از چرخۀ کالوین، می تواند ناشی از افزایش میزان  در دسترس گیاه باشد. (4CO۲
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کدام عبارت در مورد تنظیم بیان ژن در باکتری E.Coli، درست است؟154

به دنبال جداشدن مهارکننده از روی دنا، سه مولکول رنای پیک ساخته می شود. (1

به منظور روشن شدن گروهی از ژن ها، باید مالتوز به آنزیم رنابسپاراز متصل شود. (2

ژن مربوط به پروتئین مهارکننده در یاخته مداومًا فعال بوده و به تولید رنا می پردازد. (3

اتصال فعال کننده به جایگاه خود در دنا هم زمان با اتصال رنابسپاراز به راه انداز رخ می دهد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟155

"به طور معمول در فرآیندی که در آن ............ می شود............ از برقراری پیوند............ است."

بخش هایی از رنای پیک نابالغ جدا - شکسته شدن پیوند فسفودی استر، پس - بین اگزون ها (1

از اطالعات رنا پلی پپتید ساخته - برقراری پیوند پپتیدی، پیش - هیدروژنی در جایگاه میانی رناتن (2

نوکلئوتید اشتباه از رشتۀ دنا جدا - شکسته شدن پیوند اشتراکی، پس - کم انرژی بین نوکلئوتیدهای صحیح (3

از روی دنا، نوکلئیک اسید ساخته - تشکیل پیوندهای کم انرژی بین نوکلئوتیدها، پیش - فسفودی استر (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

طی فرآیند رونویسی درون هستۀ یاخته های کبدی، در مرحلۀ ............ به طورحتم ............156

طویل شدن - در صورت بروز اشتباه، پیوند فسفودی استر توسط رنابسپاراز شکسته می شود. (1

آغاز - دو رشتۀ راه انداز در هیچ بخشی از یکدیگر جدا نشده و از روی آن ها رونویسی نمی شود. (2

طویل شدن - در تمام طول یک حباب رونویسی می توان سه رشتۀ پلی نوکلئوتیدی مشاهده نمود. (3

پایان - ابتدا مولکول رنا به طور کامل از رشتۀ الگو جدا شده و سپس رنابسپاراز از دنا جدا می گردد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

در میان عوامل برهم زنندۀ تعادل در جمعیت ها، عاملی که ............... ممکن نیست ............157

موجب ایجاد ژن های جدید برای یک صفت می شود - اثر خود را بر فنوتیپ جمعیت به سرعت نشان دهد. (1

به دنبال رویدادهای غیرمنتظره فراوانی آلل ها را تغ�ر می دهد - موجب کاهش تنوع الل های جمعیت نشود. (2

سازش افراد با محیط را افزایش می دهد - با ایجاد الل های مطلوب، فراوانی آن ها را در جمعیت بیشتر کند. (3

در پی جابه جایی افراد میان دو جمعیت اتفاق می افتد - در افزایش شباهت خزانه ژنی دو جمعیت عمل کند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم
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چند مورد از موارد زیر در ارتباط با فرآیند رونویسی از روی دنای موجود در هستۀ پارامسی صادق نیست؟158

الف) توالی راه انداز در ابتدای ژن ها همانند توالی پایان رونویسی می تواند از ژنی به ژن دیگر متفاوت باشد.

ب) در مرحلۀ طویل شدن، هر توالی پلی نوکلئوتیدی فاقد پیوند هیدروژنی، مشابه رشتۀ رمز گذار است.

ج) قطعًا هر قسمتی از این مولکول که توسط مجموعه ای آنزیمی رونویسی نمی شود، ژن نام ندارد.

د) در تمام مراحل رونویسی ژن های آنزیم های لیزوزومی، رنابسپاراز می تواند به ۳ رشتۀ پلی نوکلئوتیدی متصل باشد.

۲ (2 ۱ (1

۴ (4 ۳ (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

از ازدواج مردی هموفیل با گروه خونی  با زنی دارای فنوتیپ سالم با گروه خونی  نخستین فرزند آن  ها پسری مبتال به159

هموفیلی با گروه خونی  و دومین فرزند آن  ها پسری مبتال به کوررنگی (بیماری وابسته به X نهفته) با گروه خونی  شده

است. فرزند بعدی این خانواده کدام رخ  نمود را می  تواند داشته باشد؟

AB−B+

A−B+

دختری فقط مبتال به کوررنگی با گروه خونی (1

پسری مبتال به هر دو بیماری با گروه خونی (2

دختری سالم از نظر هر دو بیماری با گروه خونی (3

پسری سالم از نظر هر دو بیماری با گروه خونی (4

B−

A+

AB+

A−

تستر علوم تجربی دوازدهم

باتوجه به ویژگی  های ساختاری پروتئین  ها، می  توان   گفت در ساختار نهایی ............160

میوگلوبین، برقراری پیوند بین زنجیره  ها  ی پلی  پپتیدی نقش کلیدی را بر عهده دارد. (1

هورمون انسولین فعال، گروه  های R آمینواسیدهایی که آب  گریز هستند به هم نزدیک می  شوند. (2

پیش  انسولین، می  توان انواعی از پیوندهای اشتراکی و غیراشتراکی را در زنجیره  ها مشاهده نمود. (3

پروتئین D در غشاء گلبول قرمز، صفحات و مارپیچ  ها با تاخوردگی  های بیشتر به شکل کروی درمی  آیند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

در ارتباط با جهش ایجادشده توسط عوامل جهش زا کدام  یک از گزینه های زیر به درستی بیان نشده است؟161

با برخورد نور خورشید به پوست یک فرد سالم، ممکن است در محل رمز ۶ ُامین آمینواسید زنجیرۀ بتای هموگلوبین، دوپار (1

تیمین شکل بگیرد.

با افزایش برخورد مولکول شیمیایی بنزوپیرن با یاخته های مژک  دار مخاط نای، قطعًا کاهش زنش مژک ها و عفونت  های (2

تنفسی افزایش می یابد.

استفاده از مواد غذایی نمک سود و نگهدارنده هایی مانند سدیم نیتریت احتمال جدا نشدن کروموزوم ها و ایجاد جهش های (3

عددی را افزایش می دهد.

هر نوع عامل جهش زا با ایجاد تغ�ر ساختاری در کروموزوم ها می تواند روند انجام رونویسی را تقویت یا تضعیف کند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم
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در رابطه با ............ صفت گروه خونی ABO در انسان، می توان گفت ............162

ژن نمود - دگرۀ A نسبت به سایر دگره های موجود در جمعیت، بارز است. (1

رخ نمود - اضافه شدن کربوهیدرات A به غشاء گلبول قرمز، فرآیند ی وابسته به دما است. (2

ژن نمود - در هر فام تن (کروموزوم) شمارۀ 9، حداکثر سه نوع دگره در جایگاه ژنی مربوطه قرار گرفته است. (3

رخ نمود - مشاهدۀ بیش از یک نوع کربوهیدرات در سطح داخلی غشاء یاخته های خونی، دور از انتظار نیست. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

چند مورد از موارد زیر، مشخصۀ مشترک گروهی از مولکول  ها که از تجزیۀ آن  ها در بدن انسان آمونیاک ایجاد می  شود، نیست؟163

الف) پس از اتصال به مولکول  های مشابه خود موجب تولید پلیمرهای خطی یا حلقوی می  شوند.

ب) به دنبال کاهش طوالنی  مدت سطح انسولین در بدن، موجب تأمین انرژی موردنیاز می  شوند.

ج) دارای کربن و هیدروژن هستند و قبل از اتصال به مولکول  های مشابه خود باید متحمل تغ�راتی شوند.

د) تنها درون اندامک  هایی با چهار الیۀ فسفولیپیدی می  توانند به مولکول  های مشابه خود متصل شوند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

تعداد انواع ژنوتیپ  های ممکن برای فردی با گروه خونی ............ است.164

2) از  ، کمتر 1) از  ، بیشتر

، کمتر 4) از  ، بیشتر 3) از 

A−AB+B+O−

O+B−AB−A+

تستر علوم تجربی دوازدهم

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟165

"در انسان، ............ یاخته های پوششی اپیدرم پوست ............"

الف) همۀ - می توانند جریان الکتریکی تولیدشده در قلب را از خود عبور دهند.

ب) گروهی از - قادر به انجام فرآیند رونویسی توسط رنابسپارازهای مختلف نیستند.

ج) همۀ - برای تنظیم بیان ژن های خود، حداقل به دو نوع مولکول زیستی نیاز دارند.

د) گروهی از - ممکن است به دنبال فرآیندهای دقیق و برنامه ریزی شده از بدن حذف شوند.

۲ (2 ۱ (1

۴ (4 ۳ (3

تستر علوم تجربی دوازدهم
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چند مورد در رابطه با نوعی بیماری وابسته به جنس در یک فرد بالغ که در هر یاختۀ هسته دار خود، حداقل یک دگره (الل) از این166

بیماری را دارد؛ عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟

"به طور حتم ............"

الف- جایگاه ژنی این بیماری، در یکی از دو فام تن جنسی (X یا Y) قرار گرفته است.

ب- وجود تنها یک الل بیماری زا در کروموزوم های جنسی این فرد، باعث بروز بیماری می شود.

ج- درصورت چنداللی بودن این بیماری، بیش از دو ژن نمود (ژنوتیپ) برای این فرد وجود دارد.

د- در غدد جنسی این فرد، تنها یک دگره (الل) توسط یاخته های جنسی حاصل از میوز دریافت می شود.

۲ (2 ۱ (1

۴ (4 ۳ (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

طی ساخته شدن نخستین مولکول پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، در سطحی که ...............167

فقط یک نوع پیوند بین آمینواسیدها وجود دارد، هر آمینواسید از طریق گروه آمینی خود در تشکیل پیوند پپتیدی شرکت (1

می کند.

اولین تاخوردگی در ساختار پروتئین را ایجاد می کند، با تشکیل پیوندهای اشتراکی بین آمینواسیدهای مختلف، به ثبات نسبى (2

مى رسد.

در اثر پیوندهای آب گریز به وجود می آید، تاخوردگی های بیشتر صفحات و مارپیچ ها در ساختاری با پیوند هیدروژنی رخ (3

می دهد.

tRNA همۀ سطوح دیگر به آن بستگی دارد، آخرین آمینواسید باید در جایگاهی مشابه از سایرین از سر کربوکسیل خود از (4

جدا  شود.

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام عبارت در مورد جهش  های بزرگ درست است؟168

همۀ سلول  های هسته  دار بدن انسان ممکن است دچار جهش مضاعف   شدن شوند. (1

همۀ انواع جهش  های بزرگ در تصویر کاریوتیپ قابل تشخیص   داده   شدن هستند. (2

تنها در جهش  های واژگونی ممکن است طول کروموزوم    های سلول تغ�ر پیدا نکند. (3

طی جهش جابه  جایی ممکن است ژن گروه  های خونی Rh و ABO کنار هم قرار بگیرند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

شکل و ظاهر پروتئینی که ............ با سایر موارد، تفاوت محسوسی دارد.169

در انعقاد خون، یاخته  های خونی و گرده  ها را در برگرفته و لخته را تشکیل می  دهد. (1

نقش اصلی را در فشردگی فام  تن  های موجود در هستۀ یاختۀ یوکاریوتی ایفا می  کند. (2

به مقدار فراوان در بافت پیوندی اتصال  دهندۀ ماهیچۀ سه  سر به استخوان وجود دارد. (3

در تعامل با نوعی نوکلئوتید، در کاهش طول سارکومرهای ماهیچۀ ابتدای مری مؤثر است. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم
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کدام مورد، در ارتباط با انسان به درستی بیان شده است؟170

پرفورین مترشحه از لنفوسیت ها، از طریق فرآیندی مشابه با حذف پرده های بین انگشتان پای پرندگان، مستقیما یاخته های (1

سرطانی را نابود می کند.

به دنبال آسیب به دنا توسط عامل ایجادکنندۀ دیمر تیمین، مرگ تصادفی یاخته های آسیب دیده با رسیدن عالیمی به آن ها (2

راه اندازی می شود.

با تاثیرگذاری آالینده های محیطی و دود خودروها بر یاخته، تجزیۀ اجزای یاخته می تواند منجر به مرگ آن  پیش از انجام (3

همانندسازی شود.

در هرگونه مرگ یاخته های آسیب دیده توسط نوعی عامل محیطی، پروتئین های تخریب کنندۀ موجود در یاخته نقش اصلی (4

را دارند.

تستر علوم تجربی دوازدهم

رنگ چشم نوعی ملخ دیپلوئید، صفتی مستقل از جنس و تک جایگاهی است که دارای الل های رنگ سفید، سیاه و قرمز می باشد.171

اگر الل رنگ سفید نسبت به سایرین و الل رنگ قرمز بر سیاه بارز باشد، از آمیزش ملخ های ............. با یکدیگر،امکان ایجاد

زاده  هایی ............... وجود .................

سیاه و قرمز - با رنگ چشم متفاوت نسبت به هر دو والد - دارد (1

سفید و سیاه - با تمام انواع فنوتیپ های ممکن در مجموع حاالت - ندارد (2

قرمز و سفید - که همگی رنگ چشمی مشابه یکی از والدین دارند - دارد (3

سفید و قرمز - با ژنوتیپ خالص نهفته برای رنگ چشم - ندارد (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

طی واکنش های ............... در سلول استوانه ای چشم انسان، به دنبال مصرف ................ تولید می شود.172

گلیکولیز - مولکول  ، قند سه کربنی تک فسفاته (1

اکسایش پیرووات - هر مولکول استیل، نوعی ترکیب دوکربنه (2

چرخۀ کربس - مولکول شش کربنه، یک مولکول دی اکسید کربن (3

زنجیرۀ انتقال الکترون - هر مولکول  ، یک الکترون پرانرژی (4

N AD+

F ADH۲

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟173

"تنها بعضی از ............"

آنزیم  ها طی واکنش سنتز آبدهی تولید می  شوند. (1

) دارند. هورمون  ها در واحدهای سازندۀ خود، گروه آمین ( (2

کوآنزیم  ها، فاقد عنصر کربن در ساختار خود هستند. (3

کاتالیزورهای زیستی به کمک نوعی ماده جهت فعالیت خود نیاز دارند. (4

−N H۲

تستر علوم تجربی دوازدهم
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باکتری  هایی که در ............ تبدیل می  کنند، قطعًا می  توانند ............ کنند.174

خاک، آمونیوم را به نیترات - اکسیژن مصرف (1

گیاه، نیتروژن را به آمونیوم - کربن را تثبیت (2

خاک، مواد آلی را به آمونیوم - نیتروژن را تثبیت (3

گیاه، آمونیوم را به نیترات - از انرژی مواد آلی استفاده (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

كدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟175

"هنگام انجام فرآیند ترجمه ............"

هر رنای ناقل واردشده به جایگاه A ریبوزوم، قطعًا وارد جایگاه P نیز می شود. (1

زیرواحدهای کوچک و بزرگ ریبوزوم همزمان به سمت رمزۀ   آغاز هدایت می شوند. (2

ممکن است در پی شکسته شدن پیوند اشتراکی، زنجیرۀ پلی  پپتیدی از رنای ناقل جدا نشود. (3

در زنجیرۀ پلی  پپتیدی در حال ساخت، هر آمینواسید دارای دو پیوند اشتراكی به دو آمینواسید دیگر متصل است. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

در مرحلۀ ............ تقسیم میتوز یاخته  های سرالدی لوبیا ............176

پروفاز - فعالیت آنزیم  های هلیکاز و DNA پلی  مراز در سلول کامًال متوقف شده است. (1

متافاز - با فشرده شدن بیشتر دنا، اندازۀ کروموزوم  های هسته به کمترین حد خود می  رسد. (2

آنافاز - کروماتیدهای خواهری هر کروموزوم به سمت سانتریول  های هر قطب سلول کشیده می  شوند. (3

تلوفاز - پس از تشکیل شدن مجدد پوشش هسته باز هم ممکن است رشته  های دوک در سیتوپالسم دیده شوند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

در یاخته های میانبرگ اسفنجی گل رز، پروتئینی که در ریبوزوم  های ............ ساخته می  شود ممکن نیست ............177

آزاد در سیتوپالسم - قبل از اتمام تشکیل ساختار اول، شروع به تشکیل مارپیچ نماید. (1

چسبیده به شبکۀ آندوپالسمی - به دنبال اگزوسیتوز به سمت جسم گلژی حرکت کند. (2

آزاد در سیتوپالسم - به منظور آغاز فعالیت خود از هیچ الیۀ فسفولیپیدی عبور ننماید. (3

چسبیده به شبکۀ آندوپالسمی - پس از عبور از کیسه  های جسم گلژی، در سلول باقی بماند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم
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کدام عبارت به درستی بیان شده است؟178

هر توالی سه نوکلئوتیدی موجود در رشتۀ الگوی یک ژن، نمایان  گر نوعی آمینواسید است. (1

آنزیم رنابسپاراز در حین رونویسی تنها با یکی از رشته های پلی نوکلئوتیدی دنا در تماس است. (2

در محل حباب رونویسی حداکثر می توان هشت نوع مونومر از مولکول های آلی مشاهده نمود. (3

در افراد مبتال به کم خونی داسی شکل، تغ�ر در ژن موجب تغ�ر ساختار اول هموگلوبین شده است. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

زنجیرۀ انتقال الکترون غشاء داخلی راکیزۀ با زنجیرۀ انتقال الکترون بین دو فتوسیستم در غشاء تیالکوئید از نظر ........... شباهت179

دارد اما از نظر ............ متفاوت است.

ATP تأمین انرژی الزم برای پمپ کردن یون هیدروژن از الکترون ها - یکسان بودن محل مصرف یون هیدروژن و محل تولید (1

خارج کردن یون هیدروژن از بخش حاوی رناتن ها - نوع مولکول های واردکنندۀ الکترون به زنجیره (2

ایجاد شیب غلظتی از یون هیدروژن به سمت بستره - انجام واکنش های اکسایشی و کاهشی (3

تولید ATP در پی خارج کردن پروتون ها از بستره - نوع گیرندۀ نهایی الکترون ها (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

چند مورد دربارۀ هر پیوند موجود در ستون  های نردبان مارپیچ مولکول دنا به درستی بیان شده است؟180

الف) توسط آنزیم دنابسپاراز تشکیل می  شود.

ب) بین دو نوکلئوتید با قند یکسان ایجاد می  گردد.

ج) به هنگام همانندسازی مولکول دنا تشکیل می  شود.

د) در تشکیل آن حلقۀ آلی پنج  کربنه و فسفات نقش دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

چند مورد به درستی بیان نشده است؟181

"نوکلئیک  اسیدی که در ساختار خود دارای ............ است، نمی  تواند ............ داشته باشد."

الف) باز آلی یوراسیل - در تنظیم بیان ژن  ها، دخالت

ب) قند دئوکسی  ریبوز - در ساختار رناتن  ها، حضور

ج) پیوندهای هیدروژنی - خاصیت آنزیمی

د) یک رشتۀ پلی  نوکلئوتیدی - محل تولید و فعالیت یکسان

2 مورد (2 1 مورد (1

4 مورد (4 3 مورد (3

تستر علوم تجربی دوازدهم
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کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟182

"در جاندارانی که ............ ممکن نیست ............"

دنای اصلی به غشاء یاخته متصل است - مولکول های رنای پیک پس از حذف توالی های اینترونی ترجمه شوند. (1

مولکول های دنا به کمک پروتئین هایی فشرده می شود - در هر چرخۀ سلولی بیش از یک بار همانندسازی انجام دهند. (2

سرعت همانندسازی بر اساس سرعت رشدونمو تنظیم می شود - رنای پیک را به کمک تجمعات رناتنی ترجمه کنند. (3

در دنای اصلی خود تنها یک جایگاه آغاز همانندسازی دارند - بین دو قند ریبوز متوالی پیوند فسفودی استر برقرار شود. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

باتوجه به ویژگی  های ساختاری پروتئین  ها، می  توان   گفت در ساختار نهایی ............183

میوگلوبین، برقراری پیوند بین زنجیره  ها  ی پلی  پپتیدی نقش کلیدی را بر عهده دارد. (1

هموگلوبین، گروه  های R آمینواسیدهایی که آب گریز هستند به هم نزدیک می  شوند. (2

پیش  انسولین، می  توان انواعی از پیوندهای اشتراکی و غیراشتراکی را در زنجیره  ها مشاهده نمود. (3

پروتئین D در غشاء   گلبول قرمز، صفحات و مارپیچ  ها با تاخوردگی  های بیشتر به شکل کروی درمی آیند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

به طورمعمول در روزهای گرم و خشک تابستانی، در گیاهان ............184

، برخی از محصوالت گام آخر چرخۀ کالوین با اکسیژن ترکیب می شوند. ، به علت افزایش نسبت  به  (1

، اکسیژنه شدن مولکول های پنج کربنه، بخشی از ATP موردنیاز برای مرحلۀ دوم چرخۀ کالوین را فراهم می کند. (2

، ورود یک مولکول دوکربنه از کلروپالست به درون میتوکندری سلول غالف آوندی، موجب تولید  می شود. (3

، برخی از واکنش های وابسته به نور موجب تولید شدن مولکول های سه کربنه در فضای درون بستره می شوند. (4

C۴O  ۲CO  ۲

C۳

C۴CO  ۲

C۳

تستر علوم تجربی دوازدهم

نوعی نوکلئیک  اسید ............ دارد. این نوکلئیک  اسید به  طور حتم دارای ............ است.185

ژن مقاومت به آنتی  بیوتیک - همانندسازی دوطرفه (1

در واکنش سوخت  وسازی ترکیب، نقش - دو سر متفاوت (2

تعداد برابری باز آلی پورین و پیریمیدین - قند دئوکسی  ریبوز (3

در هسته همانند سیتوپالسم، وجود - یک رشتۀ پلی  نوکلئوتیدی (4

تستر علوم تجربی دوازدهم
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کدام گزینه می  تواند توصیف مناسبی از ویژگی جانداری باشد که در پیکر آن، همانندسازی نشان داده شده در شکل زیر قابل رؤیت186

است؟

محیط پیرامون این جاندار، معموًال در حال تغ�ر است. (1

وضع درونی پیکر پریاخته  ای خود را در حد ثابتی نگه می  دارد. (2

اطالعات وراثتی را در نوکلئیک  اسیدهای خود ذخیره کرده است. (3

چهار نوع نوکلئوتید موجود در دنای آن، به نسبت مساوی توزیع شده  اند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

در رابطه با همۀ انواع تخمیرها، کدام عبارت صحیح است؟187

الف) زنجیرۀ انتقال الکترون نقشی ندارد.

ب) در نبود مولکول اکسیژن انجام می  شود.

ج) با آزادسازی مولکول  همراه است.

د) به کاهش pH سیتوپالسم یاخته می  انجامد.

CO۲

"ب" و "ج" (2 "الف" و "ب" (1

"الف" و "د" (4 "ج" و "د" (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

در کدام گزینه، غلط علمی کمتری وجود دارد؟188

هنگام اضافه شدن هر نوکلئوتید سه  فسفاته به ابتدای رشتۀ پلی  نوکلئوتیدی در حال ساخت، سه پیوند پرانرژی شکسته (1

می  شود.

در مدل همانندسازی از نوع غیرحفاظتی، یکی از هر دو رشتۀ دنای مربوط به یاخته  های حاصل از تقسیم، دارای توالی  های (2

جدید است.

فعالیت نوکلئازی آنزیم دنابسپاراز (DNA پلی  مراز) پیرایش نام دارد و با شکست پیوندهای اشتراکی همانند غیراشتراکی (3

همراه است.

هر ژن یوکاریوتی توسط یک آنزیم دنابسپاراز همانندسازی می  شود و برخالف هر ژن پروکاریوتی، درون هسته قرارگرفته (4

است.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟189

"در یاخته هایی از بدن انسان که ارتباط میان نسل ها را برقرار می کنند، طی نخستین مرحله .................."

رونویسى، تشکیل و شکسته شدن پیوندهای اشتراکی در درون هسته قابل مشاهده است. (1

ترجمه، با اتصال زیرواحدهای رناتن به یکدیگر، توالی مکمل رمزۀ آغاز به آن وارد مى شود. (2

همانندسازی دنا، با گسسته شدن پیوندهای هیدروژنی بین دو رشته، ساختارهاى Y مانند شکل مى گیرند. (3

ترجمه، زیرواحد کوچک رناتن پس از اتصال به رنا، توسط بخش هایی از آن به سوى رمزۀ آغاز هدایت مى گردد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

گیاهی که در بخشی از زندگی خود ساختار زیر را ایجاد می  کند ............190

به طورمعمول نمی  تواند در یاخته  های موجود در رگبرگ خود مولکول NADPH بسازد. (1

همیشه به دنبال رشدکردن تخمدان   در گل  ها، میوه  های حقیقی ایجاد می  کند. (2

همیشه مواد غذایی موجود در درون  دانه را به سلول  های دیپلوئیدی وارد می  کند. (3

همیشه به هنگام رویش دانه، لپه  های خود را از خاک خارج کرده و فتوسنتز می  کند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

نوعی نوکلئوتید در ساختار خود دارای باز آلی آدنین است. این نوکلئوتید نمی  تواند ............191

به عنوان منبع رایج انرژی در یاخته مورداستفاده قرار گیرد. (1

از طریق پیوند هیدروژنی، به بازهای آلی دیگر متصل باشد. (2

با بیش   از یک نوع نوکلئوتید، رابطۀ مکملی برقرار کند. (3

در مقابل نوکلئوتیدی با باز آلی گوانین (G) قرار گیرد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام  یک از موارد ذکرشده، عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی  کند؟192

"محل ............ در ............ باشد."

تولید قند سه  کربنه و تولید شکل رایج و قابل استفادۀ انرژی - اوگلنا، می  تواند مشابه (1

تولید استیل  کوآنزیم A و تولید مولکول - جاندار حاوی دیسک، می  تواند متفاوت (2

رونویسی از ژن دخیل در فتوسنتز و فعالیت آنزیم تثبیت  کنندۀ کربن - اسپیروژیر، نمی  تواند متفاوت (3

فعالیت آنزیم رنابسپاراز و تولید پروتئین غشاء یاخته - جاندار دارای فرآیند پیرایش، نمی  تواند مشابه (4

N ADH

تستر علوم تجربی دوازدهم
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نمیتوان گفت، در یاخته های بنیادی میلوئیدی یک مرد بالغ، وقوع جهش ........... می تواند ...........193

حذفی مانند مضاعف شدگی - موجب کاهش طول کروموزوم های غیرجنسی شود. (1

واژگونی برخالف حذفی - همواره در تصویر نهایی کاریوتیپ غیرقابل تشخیص باشد. (2

جابه جایی مانند واژگونی - هیچ اللی را از مجموعۀ ژنوم هسته ای جاندار حذف ننماید. (3

مضاعف شدگی برخالف جابه جایی - موجب افزایش نسخه های یک ژن در کروموزوم فرد شود. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام گزینه دربارۀ نوعی صفت غیروابسته به جنس دو دگره ای (اللی) و نهفته در جانوران، صحیح نیست؟194

تعداد انواع ژن نمود (ژنوتیپ) در جمعیت نرها و ماده ها می تواند با یکدیگر برابر نباشد. (1

وجود یک الل نهفته به تنهایی می تواند سبب بروز رخ نمود (فنوتیپ) نهفته در فرد شود. (2

یک فرد با داشتن الل های مربوط به این صفت، ممکن است هیچ رخ نمودی (فنوتیپی) بروز ندهد. (3

یاخته های جنسی، همواره به دنبال تقسیم میوِز طبیعی، یک الل مربوط به این صفت را دریافت می کنند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

صفت رنگ چشم در زنبورعسل نوعی صفت مستقل از جنس است و الل  های سیاهی و قرمزی در آن باهم رابطۀ بارزیت ناقص195

دارند. از آمیزش زنبور نر چشم   سیاه با زنبور ملکۀ چشم قرمز تیره زاده  های حاصل می  توانند زنبور ............ با رخ  نمود ............

باشند. (با فرض وجود کروموزوم  های جنسی در زنبورعسل)

ماده - چشم قرمز روشن (2 نر - چشم   سیاه (1

ماده - چشم   سیاه (4 نر - چشم قرمز تیره (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

موارد ذکرشده در کدام گزینه، به ترتیب در ارتباط با ساختار نشان داده شده در شکل زیر و بخش مشخص شده با عالمت سوال در196

این شکل، صحیح است؟

اندازه ای در حدود 0/2 میکرومتر در یاخته دارد - دارای مولکول هایی است که سبب (1

اکسایش حامل های الکترون می شوند.

نوکلئیک اسید حلقوی و رناتن های مخصوص به خود دارد - هر پروتئیِن در تماس با دو الیۀ (2

فسفولیپیدی، به انتقال الکترون ها می پردازد.

می تواند به صورت مستقل از یاخته تقسیم شود - بخش های آب گریِز داخلی ترین الیه (3

فسفولیپیدی آن، به سمت محل تولید ATP قرار دارند.

نقش خود را در تنفس هوازی با کمک پروتئین های رمز شده در هسته انجام می دهد - (4

پروتون به طور فعال و غیرفعال از آن عبور داده می شود.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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کدام گزینه از ویژگی مشترک موجوداتی است که جزئی از خاک هستند و در انجام هوازدگی شیمیایی نقش مؤثری دارند؟197

در روند چرخۀ یاخته ای آن ها، قبل از آغاز روند تقسیم هسته ای، فعالیت آنزیم های هلیکاز و دنابسپاراز رخ می دهد. (1

در هنگام ترشح مولکول های پروتئينی، وزیکول ارسالی با صرف انرژی اگزوسیتوز می شود. (2

مولکول های کوچک رنا می توانند سبب توقف روند ترجمه و تولید مولکول های پروتئينی ناقص شود. (3

می توانند به دنبال انجام رونویسی رنا هایی تولید کنند که به دنبال تغ�ر و تشکیل پیوند هایی جدید آمادۀ فعالیت شوند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

در گیاه آلبالو، امکان پیدایش کروماتیدهای نوترکیب در حلقۀ ............ گل این گیاه، وجود ............198

سوم همانند چهارم - دارد. (2 اول برخالف دوم - دارد. (1

اول همانند چهارم - دارد. (4 سوم برخالف دوم - ندارد. (3

تستر علوم تجربی یازدهم

چند مورد از موارد زیر به درستی بیان شده است؟199

الف) با ورود افرادی با ژنوتیپ  به ارتفاعات.، ترشح نوعی پیک شیمیایی به مویرگ های منفذدار و ناپیوسته آغاز

می گردد.

ب) قرارگیری ژن های مربوط به دو بیماری وابسته  به X مختلف در کنار هم، می تواند ناشی از هر یک از انواع جهش های بزرگ

ساختاری باشد.

ج) جهش مانند انتخاب طبیعی می تواند منجر به ایجاد ژن مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک روی دنای کوچک حلقوی در عامل

سینه پهلو شود.

د) سلولی با ژنوتیپ AaBbDdEe که در آن الل های A و e روی یک کروموزوم هستند، می تواند در متافاز 1 هشت نوع آرایش

تترادی داشته باشد.

Hb HbA S

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

از آمیزش گل میمونی نر ............ با گل میمونی ماده ............ ژن  نمود تخم اصلی و ضمیمه می  تواند به ترتیب ............ باشد.200

RRR و RR - قرمز - صورتی (2 RRW و WW - صورتی - سفید (1

RWW و RR - صورتی - قرمز (4 RWW و RW - سفید - قرمز (3

تستر علوم تجربی دوازدهم
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کدام عبارت در رابطه با گروهی از قندهای تولیدشده در واکنش های چرخۀ کالوین، صحیح است؟201

دارای سه کربن هستند و قبل از اکسایش مولکول NADPH تولید شده اند. (1

دارای پنج کربن هستند و با مصرف انرژی، به مولکول ریبولوز بیس فسفات تبدیل می شوند. (2

دارای سه کربن هستند و از تغ�ر یک مولکول اسید سه کربنی در فضای تیالکوئید ایجاد شده اند. (3

دارای پنج کربن هستند و به واسطۀ فعالیت آنزیم روبیسکو، به یک مولکول پایدارتر تبدیل می شوند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام گزینه در رابطه با جفت  بازهای مکمل به درستی بیان شده است؟202

مکمل بودن بازهای آلی، نتایج آزمایش  های چارگاف در رابطه با مولکول  های دنا را رد می  کند. (1

امکان تشکیل پیوند میان آن  ها در ساختار یک رشتۀ پلی  نوکلئوتیدی خطی، وجود ندارد. (2

پیوند میان این بازها، همواره میان دو نوکلئوتید با قند پنج  کربنۀ مشابه دیده می  شود. (3

نحوۀ قرارگیری جفت  بازها مقابل یکدیگر در ساختار دنا، باعث ثبات قطر آن می  شود. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

باتوجه به مراحل تنفس یاخته ای در نورون های حرکتی انسان، می توان گفت ........... از چرخۀ کربس، .......... .203

قبل - مولکول های NADH فقط در پی اکسایش ترکیبات کربن دار فسفاته ایجاد می شوند. (1

قبل - تجزیۀ مولکول گلوکز و تشکیل مولکول های  در مادۀ زمینۀ سیتوپالسم آغاز می گردد. (2

بعد - یکی از اجزای موجود در زنجیرۀ انتقال الکترون غشاء صاف راکیزه، مسئول اکسایش NADH است. (3

بعد - انرژی حاصل از اکسایش مولکول های حامل الکترون برای تولید نوعی نوکلئوتید در راکیزه به کار گرفته می شود. (4

CO۲

تستر علوم تجربی دوازدهم

در بدن فردی که غدۀ درون ریز موجود در پشت استخوان جناغ، حداکثر فعاليت ترشحی خود را دارد، چند مورد غیرممکن است؟204

الف) در گروهی از یاخته های بدن خود، تنها یک دگره (الل) مربوط به گروه خونی ABO داشته باشد.

ب) پیک شیمیایی مترشحه از ناحیۀ گردن، در نمو طناب عصبی پشتی نقش داشته باشد.

ج) تولید فراوان ترین یاخته های خونی را در خارج از اندام های لنفی نیز صورت بگیرد.

د) تخلیۀ غیرارادی کیسۀ ماهیچه ای ذخیره کنندۀ موقتی ادرار صورت گیرد.

٢ (2 ١ (1

٤ (4 ٣ (3

تستر علوم تجربی دوازدهم
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کدام گزینه در ارتباط با نحوۀ تولید انرژی در اسپرم های مردی بالغ، پس از اضافه شدن ترشحات غدد وزیکول سمینال و ورود205

ترشحات به میزراه، به درستی بیان شده است؟

میتوکندری موجود در تنۀ اسپرم ها می تواند با صرف انرژی فعال سازی کمتری نسبت به گذشته واکنش گلیکولیز را انجام (1

دهد.

در اولین مرحله از تنفس یاخته ای طی ایجاد پیرووات از مولکولی ۲ فسفاته به  صورت همزمان ۲ مولکول ATP ساخته (2

می شود.

آنزیمی که مسئول ایجاد مولکولی شش کربنه از چهارکربنه است، می تواند به تولید ATP در سطح پیش ماده بپردازد. (3

طی ترکیب استیل و مولکول چهار کربنی فسفات دار برخالف تجزیۀ مولکول شش کربنی در چرخۀ کربس، همۀ  محصوالت (4

مولکولی آلی هستند.

تستر علوم تجربی دوازدهم

در ارتباط با شکل زیر کدام  یک از گزینه های زیر به درستی بیان نشده است؟206

ساختار نشان داده شده در تصویر را در یاخته های یوکاریوتی نمی بینیم. (1

تمام آنزیم هایی که در این تصویر در حال فعالیت هستند، مونومری واجد گروه (2

آمینی دارند.

تمام مراحلی که منجر به بیان یک ژن می شود، در این تصویر به  صورت یکجا دیده (3

می شوند.

این تصویر یکی از سازوکار هایی است که با کمک آن سرعت و مقدار پروتئين  سازی (4

یاخته بسته  به نیاز آن تنظیم می شود.

تستر علوم تجربی دوازدهم

نوعی از آمیزش غیرتصادفی، خودناسازگاری نام دارد که در گیاهانی مانند شبدر دیده می شود. این خاصیت باعث می شود کاللۀ207

گیاه به گردۀ رسیده ای که دارای الل مشابه با آن است، اجازۀ رشد ندهد. اگر ژن خودناسازگار دارای سه الل  باشد،

کدام عبارت درست است؟

S  , S  , S  ۱ ۲ ۳

ژنوتیپ رویان گیاه نمی تواند  و یا  باشد. (1

ژنوتیپ رویان می تواند مشابه گیاه مادۀ ایجادکنندۀ تخم زا باشد. (2

هر کاللۀ طبیعی می تواند به دو نوع گرده اجازۀ رشد بدهد. (3

هر دانۀ گرده رسیده می تواند روی دو نوع کالله متفاوت رشد نماید. (4

S  S۱ ۱S  S  ۲ ۲

تستر علوم تجربی دوازدهم
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در نوعی یاخته، مولکول دنای متصل نشده به غشا مشاهده می شود. در این یاخته به طور حتم ............208

آنزیم دنابسپاراز در محلی غیر از محل تولید خود، فعالیت نوکلئازی انجام می دهد. (1

آنزیم هلیکاز پس از بازکردن پیچ وتاب دنا، پروتئین های هیستون را از آن جدا می کند. (2

تعداد آنزیم های دنابسپاراز در هر دوراهی همانندسازی، دو برابر آنزیم های هلیکاز است. (3

برخی از مولکول های وراثتی دارای یک گروه هیدروکسیل آزاد در یک انتهای خود هستند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام عبارت دربارۀ بخش مورد نظر صحیح است؟209

پدیدۀ چلیپایی شدن در یاخته هایی که نزدیک سطح داخلی لوله ها قرار گرفته اند، قابل انتظار است. (1

همۀ یاخته های تک الد و بدون تاژک در دیوارۀ لوله ها، هسته ای درشت با 46 فامینک (کروماتید) (2

دارند.

یاخته هایی که در بین لوله ها قرار می گیرند، یک نوع هورمون محرک جنسی مردانه برای تنظیم (3

زامه زایی ترشح می کنند.

تنظیم بیان ژن در زام یاختک هایی که که به سمت وسط لوله ها حرکت می کنند، منجر به تولید (4

یاخته های تمایزیافته می شود.

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام عبارت در رابطه با انتقال اطالعات وراثتی در نسل ها، صحیح است؟210

کشف قوانین بنیادی وراثت، وابسته به درک کامل ساختار و عمل ژن ها است. (1

برخی از دانشمندان زیست شناس، قادر به تعریف صفت و شکل های مختلف آن هستند. (2

قوانین وراثت بیان می کند که صفات فرزندان هرگز نمی تواند آمیخته ای از صفات والدین آن ها باشد. (3

ژن شناسی، شاخه ای از زیست شناسی است که به چرایی وراثت صفات از نسلی به نسل دیگر می پردازد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

در حالت طبیعی در رابطه با گروه خونی ABO در انسان، رابطۀ بین دگرۀ A و B از نوع هم  توانی و دگرۀ O با A و B از نوع بارز و211

نهفتگی است. درصورتی  که رابطۀ بین دگرۀ ............ را از نوع ............ در نظر بگیریم، نسبت به حالت طبیعی ............

A و B - بارزیت ناقص - رخ  نمود جدیدی در جمعیت قابل تصور نیست. (1

O و A - هم  توانی - یک رخ  نمود جدید در جمعیت قابل تصور است. (2

A و B - بارز و نهفتگی - از تعداد ژن  نمودهای قابل تصور در جمعیت، کاسته می  شود. (3

O و B - بارزیت ناقص - بر تعداد ژن  نمودهای قابل تصور در جمعیت، افزوده می  شود. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم
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نوعی سلول (یاخته) گیاهی در ............ نقش دارد؛ این یاخته به  طور حتم ............ است.212

استحکام گیاه - فاقد پروتوپالست زنده و فعال (1

تثبیت کربن - قادر به تولید قند سه  کربنه (2

تشکیل دوک تقسیم - متعلق به سامانۀ بافت زمینه  ای (3

محافظت - فاقد توانایی تولید ATP در نبود اکسیژن (4

تستر علوم تجربی دهم

هنگام انجام تنفس یاخته ای هوازی در نوعی یاخته یوکاریوتی، در فاصله میان تولید اولین ATP تا تولید آخرین مولکول  ،213

انجام ............. مورد انتظار است.

CO  ۲

ورود الکترون از  به زنجیره انتقال الکترون مانند تولید مولکول پنج کربنی (1

تولید مولکول های NADH در میتوکندری برخالف آزاد شدن کوآنزیم A از استیل (2

تشکیل مولکول های آب مانند از دست دادن الکترون توسط مولکول های پیرووات (3

مصرف مولکول شش کربنه برخالف تبدیل قند سه کربنی به اسید سه کربنی فسفات دار (4

F ADH۲

تستر علوم تجربی دوازدهم

هر سلولی که در استحکام اندام های توبره  واش نقش ............ به طور حتم ............214

دارد - با داشتن دیوارۀ پسین، قابلیت رشد خود را از دست داده است. (1

ندارد - برای تولید قند سه  کربنه از الکترون  های NADPH استفاده می  کند. (2

ندارد - دارای دیوارۀ سلولی سلولزی با ضخامت غیریکنواخت است. (3

دارد - پروتوپالست خود را از دست داده و توانایی تولید و ذخیرۀ انرژی ندارد. (4

تستر علوم تجربی دهم

باتوجه به ساختار گیاهان مختلف می  توان   گفت هر گیاه نهاندانه  ای که در برگ خود ............ قطعًا ............215

دمبرگ ندارد - تعداد فراوانی کالنشیم در پوست ساقۀ جوان خود دارد. (1

غالف آوندی فتوسنتزکننده دارد - در ریشۀ خود دارای ساختار مغز است. (2

میان  برگ نرده  ای ندارد - به دنبال کاشته شدن به صورت زیرزمینی رویش می  کند. (3

میان  برگ اسفنجی دارد - دارای ریشه  های افشان بوده و تعداد گلبرگ  های آن مضرب 3 است. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم
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با ........... نوعی پروتئین درون یاخته ای پارامسی، به طور قطع ..........216

بروز جهش دگرمعنا در ژن مربوط به - ساختار و فعالیت آن پروتئین دچار تغ�راتی خواهد شد. (1

اتصال مادۀ سمی به جایگاه فعال - فعالیت پروتئین دچار اختالل شده و رفته رفته کاهش می یابد. (2

تغ�رشکل سه بعدی - تغ�رات pH محیط و یا تاثیرات نوعی مادۀ شیمیایی روی پروتئین دیده می شود. (3

جانشینی یک نوکلئوتید در رشتۀ الگوی ژن - چارچوب الگوی خواندن کدون ها در رنای پیک آن تغ�ر نمی کند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟217

"در هر دوراهی همانندسازی، ..........."

دو نوع آنزیم فعالیت می  کند. (2 یک ساختار Y مانند ایجاد می  شود. (1

در محلی دو رشتۀ دنا از هم جدا می  شود. (4 همانندسازی در یک جهت انجام می  شود. (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام یک از موارد زیر به ترتیب مربوط به "جایگاه P ریبوزوم" و "جایگاه A ریبوزوم" است؟218

اتصال کدون آغاز به آنتی کدون مکمل خود - شکستن پیوند بین رنای ناقل و آمینواسید (1

جداشدن رشتۀ پلی پپتیدی از رنای ناقل - ورود پروتئین عامل آزادکننده به ریبوزوم (2

تشکیل پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها - خالی بودن جایگاه در مرحلۀ آغاز ترجمه (3

خروج آخرین رنای ناقل از ریبوزوم - جایگاهی که کدون پایان در آن قرار نمی گیرد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

در زنجیرۀ انتقال الکترون موجود در غشاء درونی میتوکندری ............219

هر مولکول عبوردهندۀ الکترون با هر دو الیۀ فسفولیپیدی غشا در ارتباط است. (1

آنزیم   ATPساز با عبور دادن پروتون  ها، انرژی الزم برای تولید ATP را به دست می  آورد. (2

مولکولی که موجب تولید FAD می  شود، هم اکسایش پیدا می  کند و هم کاهش می  یابد. (3

انرژی الکترون  ها موجب می  شود تا سه پروتئین غشائی، pH فضای داخلی را کاهش دهند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

به دنبال مصرف مولکول گلوکز در نوعی یاختۀ گیاهی، از پیرووات یک مولکول کربن دی اکسید آزاد شده و مولکولی دو کربنه تولید220

می گردد. کدام عبارت در رابطه با این فرآیند، قطعا صحیح است؟

بنیان پیروویک اسید توسط نوعی مادۀ نیتروژن دار اکسایش می یابد. (1

الکترون های NADH، درنهایت به نوعی مادۀ معدنِی دو اتمی منتقل می گردند. (2

آزاد شدن انرژی، نسبت به افزایش یون  در مادۀ زمینۀ سیتوپالسم زودتر به وقوع می پیوندد. (3

به ازای مصرف یک مولکول گلوکز، تعداد خالص ATP تولیدی، از تعداد  آزاد شده بیشتر است. (4

H+

CO۲

تستر علوم تجربی دوازدهم
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کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟221

"در یک زیست بوم طبیعی ............ است."

هم زیستی نوعی قارِچ رشته ای با ریشۀ گیاه سس، قابل انتظار (1

شکارشدن جانوراِن خرطوم دار توسط گروهی از گیاهان، دور از انتظار (2

نفوذ اندام مکندۀ گل جالیز به بخش های فاقد پوستِک گیاه میزبان، قابل انتظار (3

تأمین یکی از عناصر موجود در ساختار دنا توسط اندام هوایی و کوزه مانند یک گیاه، دور از انتظار (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کاسیا که بیشترین میزان انرژی مصرف می شود، کدام واکنش رخ می دهد؟222 در مرحله ای از چرخۀ کالوین گیاه آ

تبدیل اسید سه کربنه به قند سه کربنه (2 تبدیل مولکول شش کربنه به مولکول سه کربنه (1

تبدیل مولکول شش کربنه به مولکول پنج کربنه (4 تبدیل قند سه کربنه به مولکول پنج کربنه (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟223

"در بدن یک مرد سی ساله، ..........."

دو کروماتید خواهری هر کروموزوم از نظر ژن ها و الل هایی که حمل می کنند، دقیقًا مشابه یکدیگر هستند. (1

به دنبال بروز سرطان و استفاده از شیمی درمانی و پرتودرمانی، نیاز به پیک های شیمیایی کبد افزایش می یابد. (2

تشکیل تومور خوش خیم در بخشی از بدن، نمی تواند موجب بروز اختالل در انجام فعالیت های طبیعی اندام شود. (3

هر تودۀ کروماتین در یاخته های هسته دار، از کروموزوم هایی تشکیل شده که هر یک دارای یک مولکول دنا هستند. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

نوعی بافت در انسان، سطح بدن و سطح حفره  ها و مجاری درون بدن را می  پوشاند. چند مورد دربارۀ هر یاختۀ   این بافت، به224

نادرستی بیان شده است؟

الف) فاصلۀ اندکی تا یاختۀ مجاور خود دارد.

ب) به شکل سنگفرشی یا مکعبی یا استوانه  ای دیده می  شود.

ج) در تماس با شبکه  ای از رشته  های پروتئینی و گلیکوپروتئین است.

د) توانایی ساخت ATP در سطح پیش  ماده در سیتوپالسم خود را دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دهم
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کدام عبارت، فقط دربارۀ بعضی از یاخته های زندۀ روپوستی در گیاهان جوان، صحیح است؟225

در انتهای فرآیند قندکافت (گلیکولیز)، مولکول ATP در سطح پیش ماده تولید شده و در اختیار یاخته قرار می گیرد. (1

به طور معمول در باز و بسته شدن روزنه هایی که مسئول انجام فرآیند تعریق هستند، نقش مهمی ایفا می کنند. (2

در نوعی اندامِک واجد دنای حلقوی، مولکول پرانرژِی آدنوزین تری فسفات به روش نوری تولید می گردد. (3

فرآیند تقسیم سیتوپالسم، وابسته به تشکیل یک حلقۀ انقباضی از جنس اکتین و میوزین است. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟226

"تنفس نوری ............... واکنش های تثبیت کربن  در گیاه آفتاب گردان، ................"

همانند - با مصرف ریبولوز بیس فسفات آغاز می شود. (1

برخالف - با تولید  در راکیزه همراه است. (2

برخالف - بدون تولید انرژى زیستى صورت می گیرد. (3

همانند - در مجاورت دنای حلقوی سبزدیسه آغاز می گردد. (4

CO۲

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام گزینه عبارت را به طور نامناسب کامل می نماید؟227

"در همۀ جاندارانی که رناتن (ریبوزوم)ها، عمل ترجمه را قبل از پایان رونویسی آغاز می کنند، هر مولکول رنا(RNA) یی که ............

دارد، فقط ............"

در ساختار خود پیوندهای غیراشتراکی - از روی یکی از رشته های دنا (DNA) رونویسی شده است. (1

در ساختار خود رمزه (کدون) آغاز - در درون میان یاخته (سیتوپالسم) دست خوش تغ�راتی می شود. (2

به رشتۀ پلی پپتیدی در حال ساخت اتصال - یک نوع آمینواسید خاص را به سمت رناتن (ریبوزوم)ها می برد. (3

از طریق رمزه (کدون)های خود با پادرمزه (آنتی کدون)ها ارتباط - توسط یک رنابسپاراز (RNA پلی مراز) ساخته شده است. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

Nدر کدام نوع تخمیر، مولکول  بازسازی می گردد و ویژگی این نوع تخمیر چیست؟228 AD+

تخمیر الکلی - الکترون های پرانرژی NADH به محصول سه کربنۀ فرآیند قندکافت منتقل شده و اتانول تولید می گردد. (1

تخمیر الکتیکی - قبل از اکسایش مولکول NADH، تعدادی مولکول ATP در مادۀ زمینه سیتوپالسم تولید می گردد. (2

تخمیر الکتیکی - ترکیبی که سبب فساد مواد غذایی می شود، زودتر از مولکول پیرووات تولید می گردد. (3

تخمیر الکلی - تولید مولکول های  و  بر تولید مولکول اتانال مقدم است. (4 CO۲N AD+

تستر علوم تجربی دوازدهم
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کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟229

"هر سلولی که دارای ............ باشد، به  طور حتم ............"

مولکول  های کمک  کننده به رنابسپاراز برای شناسایی راه  انداز - در مولکول   دنای خود دارای چند نقطۀ آغاز همانندسازی است. (1

قدرت تنظیم تعداد نقاط همانندسازی در مولکول دنا - دنای اصلی خود را در تماس با غشاء پالسمایی سازماندهی کرده (2

است.

سازوکارهایی برای جلوگیری از تخریب رنای پیک - نمی  تواند پیش از اتمام رونویسی از روی دنا، ترجمۀ مولکول رنا را آغاز (3

نماید.

دنایی با تعداد فسفات و پیوند فسفو  دی  استر برابر - دارای ژن  هایی است که همگی توسط یک نوع آنزیم رنابسپاراز رونویسی (4

می  شود.

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟230

"به منظور تشکیل ساختار ............ پروتئین ها، ............ موجود در گروه آمین پیوند تشکیل می دهد و ............"

اول - نیتروژن - آمینواسیدها از سر آمین خود به رنای ناقل متصل می شوند. (1

دوم - نیتروژن - در بخش هایی از رشتۀ پلی پپتیدی ساختار دوم ایجاد نمی شود. (2

اول - هیدروژن - تغ�ر آمینواسید، ممکن است عملکرد پروتئین را دچار اختالل کند. (3

دوم - هیدروژن - متیونین موجود در رشته ، می تواند آمین آزاد داشته باشد یا نداشته باشد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟231

"در یاخته های برگ گیاه لوبیا، محصول تولید شده در ..................."

چرخه کالوین، می تواند ضمن خروج یون های پروتون  از فضای داخلی تیالکوئید، مورد استفاده قرار گیرد. (1

نخستین مرحلۀ قندکافت، نمی تواند انرژی الزم برای انتقال پروتون به فضای بین دو غشاء راکیزه را فراهم کند. (2

چرخه کالوین، می تواند در جهت فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو به عنوان پیش ماده مصرف شود. (3

چرخه کربس، نمی تواند هم زمان با مصرف مولکول های ریبولوزفسفات مورد استفاده قرار گیرد. (4

(H )+

تستر علوم تجربی دوازدهم
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چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می  کند؟232

"در ........... به هنگام فعالیت آنزیم ..........."

الف) ریزوبیوم - هلیکاز، فشار اسمزی سیتوپالسم افزایش می  یابد.

ب) پارامسی - دنابسپاراز از نوکلئوتیدهای آزاد هسته کاسته می  شود.

ج) کالنشیم لوبیا - هلیکاز، دو رشتۀ دنا به  صورت تدریجی جدا می  شوند.

د) تار ماهیچه  ای سرینی - دنابسپاراز، جفت شدن بازهای مکمل رخ می  دهد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

از آمیزش مرد هموفیل با گروه خونی  با زنی مبتال به راشیتیسم مقاوم به درمان (بیماری وابسته به X بارز) با گروه خونی 233

، فرزند اول پسری مبتال به راشیتیسم با گروه خونی  و فرزند دوم پسری مبتال به هموفیلی با گروه خونی  شده است.

باتوجه به موارد مطرح شده به فرض انجام کراسینگ اور در مادر، از لقاح گامت  ............. مادر با گامت  عادی پدر، ممکن نیست

دختر .............. متولد شود.

 A+B+

A−O+

والدی - فاقد فاکتور انعقادی هشت و سالم از نظر راشیتیسم با گروه خونی متفاوت از سایر اعضای خانواده (1

نوترکیب - دارای فاکتور انعقادی هشت و سالم از نظر راشیتیسم با گروه خونی مشابه یکی از برادران خود (2

والدی - دارای فاکتور انعقادی هشت و مبتال به راشیتیسم با گروه خونی متفاوت از سایر اعضای خانواده (3

نوترکیب - دارای فاکتور انعقادی هشت و مبتال به راشیتیسم با گروه خونی مشابه یکی از برادران خود (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟234

"به طور طبیعی در هر بخش از تنفس هوازی که ............... می یابد، .............."

1) کاهش - مولکول آدنوزین تری فسفات تولید شده و میزان فعالیت آنزیم های درگیر در قندکافت و کربس را تنظیم

می کند.

2) اکسایش - الکترون های موجود در زنجیرۀ انتقال الکترون، مستقیما به یک مجموعۀ پروتئینِی ATP ساز منتقل

می گردد.

NADH اکسایش - یون های اکسید با پروتون ها واکنش داده و مولکول های آب در سطح خارجی غشاء درونی راکیزه تولید (3

می شوند.

FAD کاهش - چرخه ای از واکنش های وابسته به آنزیم، در بخش داخلی راکیزه انجام شده و یک مولکول چهارکربنه بازسازی (4

می شود.

N AD+

F ADH  ۲

تستر علوم تجربی دوازدهم
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کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟235

"در مرحلۀ ............ آزمایشات ............"

دوم - گریفیت، تزریق باکتری  های پوشینه  دار به موش موجب مرگ آن شد. (1

سوم - ایوری، به دنبال تخریب همۀ پروتئین  های عصارۀ سلولی، انتقال صفت رخ دارد. (2

سوم - گریفیت، باکتری  های کشته  شده با گرما توانستند موجب بروز ذات  الریه در موش  ها شوند. (3

دوم - ایوری، تنها مولکول  های موجود در یک الیۀ لولۀ آزمایش، موجب پوشینه  دار شدن باکتری  ها شد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

باتوجه به بیماری هایی که در فصل سوم کتاب زیست شناسی دوازدهم مطرح شده است، ممکن نیست از ازدواج .............. فرزند236

............ متولد شود که ژنوتیپی .............. داشته باشد.

پدر سالم و مادر بیمار - دختر دارای عالئم بیماری - مشابه مادر خود (1

پدر و مادر بیمار - دختر بدون عالئم بیماری - مشابه پدر خود (2

پدر بیمار و مادر سالم - پسر دارای عالئم بیماری - متفاوت از پدر خود (3

پدر و مادر سالم - پسر با عالئم بیماری - متفاوت از مادر خود (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

نوعی نوکلئیک  اسید (A)، از روی نوکلئیک  اسید دیگری (B) ساخته می  شود. کدام گزینه دربارۀ آن، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب237

است؟

"واحد سازندۀ نوکلئیک  اسید ..........."

A، می  تواند حداکثر با دو نوکلئوتید دیگر، پیوند تشکیل دهد. (1

B، نمی  تواند در تشکیل پیوندهای هیدروژنی شرکت نکند. (2

A، می  تواند قندی مشابه واحد سازندۀ B داشته باشد. (3

B، نمی  تواند فاقد پیوند میان قند و فسفات باشد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

جاندار تراژن، به  طور حتم دارای ........... است.238

ژن  های افراد هم  گونه و یا گونۀ دیگر، در خود (2 مایعی به عنوان محیط زندگی یاخته  های خود (1

پروتئین در مجاورت نوعی رنا، در میان  یاخته (4 هم  ایستایی در یاخته  های تشکیل  دهندۀ خود (3

تستر علوم تجربی دوازدهم
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کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟239

"به طور معمول می توان گفت در زیست کره، ............ نهان دانگان ............."

همۀ - واجد یاخته های زندۀ فتوسنتزکننده در میانبرگ و رگبرگ خود هستند. (1

همۀ - بخشی از گلوکز موردنیاز خود را در سبزدیسه های یاخته های پارانشیم نرده ای تولید می کنند. (2

گروهی از - دارای ساختارهایی به نام عدسک هستند که در تولید ATP توسط یاخته های زنده نقش دارد. (3

گروهی از - قادر به تولید نوعی مولکول سه کربنۀ بدون فسفات، در مادۀ زمینۀ یاخته های زندۀ خود هستند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟240

" به طور معمول، وجه .............. خطوط مختلف دفاع غیراختصاصی در بدن انسان، ............... باشد."

اشتراک - می تواند در دخالت گروهی از یاخته های  موجود در اندام پوست (1

تمایز - می تواند در امکان فعالیت کاتالیزورهای زیستی از جنس پروتئین (2

اشتراک - نمی تواند در حضور سلول هایی با فضای بین یاخته ای اندک (3

تمایز - نمی تواند در وجود انواعی از یاخته های بافت پیوندی خون (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

در فرآیند قندکافت (گلیکولیز) سلول میانبرگ اسفنجی لوبیا، در هر مرحله  ای که ............ می  شود، ............ می  شود.241

ترکیب قندی، مصرف - مولکول ATP، تولید (1

مولکول فسفات  دار، مصرف - ترکیب سه  کربنه، تولید (2

ترکیب اسیدی، تولید - گیرندۀ   الکترون، مصرف (3

مولکول نوکلئوتیددار، تولید - گروه فسفات، مصرف (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام گزینه در رابطه با ساخت مواد آلی در جانداران به درستی عبارت زیر را کامل می کند؟242

"منبع تأمین ............ است."

کربن در سیانوباکتری و باکتری نیتریت  ساز، مشابه (1

الکترون در گیاه گونرا و باکتری هم  زیست با آن، متفاوت (2

انرژی در باکتری گوگردی ارغوانی و جلبک قهوه  ای، مشابه (3

کربن در باکتری حذف  کنندۀ هیدروژن سولفید در فاضالب  ها و اوگلنا، متفاوت (4

تستر علوم تجربی دوازدهم
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کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟243

"دانشمندان با ............. دریافتند که .............."

بررسی سنگواره ها - عمر درختان گیسوی امروزی حدود 170 میلیون سال است. (1

مطالعۀ ردپای تغ�ر گونه ها - احتماًال مارها از تغ�ر یافتن سوسمارها پدید آمده اند. (2

) انجام ژنگان شناسی مقایسه ای - برخی از ژن های موجود در دنای افراد یک جمعیت مشترک است. (3

بررسی اندام حرکتی جلویی مهره داران - جانداران برای پاسخ به یک نیاز، به طور متفاوتی سازش پیدا کرده اند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

از ازدواج مردی هموفیل با گروه خونی B با زنی سالم با گروه خونی O، نخستین فرزند آن  ها پسری مبتال به تحلیل عضالنی دوشن244

(صفت وابسته   به X و نهفته) و فنیل  کتونوری و دومین فرزند آن  ها پسری هموفیل با گروه خونی O است. باتوجه به این موارد، تولد

کدام فرزند در این خانواده ممکن نیست؟

دختری با انعقاد خون طبیعی و مبتال به تحلیل عضالنی و فنیل  کتونوری و دارای کربوهیدرات گروه خونی روی گلبول قرمز (1

پسری با مشکالت انعقادی و سالم از نظر تحلیل عضالنی و فنیل  کتونوری و فاقد کربوهیدرات گروه خونی روی گلبول قرمز (2

دختری با مشکالت انعقادی و سالم از نظر تحلیل عضالنی و فنیل  کتونوری و فاقد کربوهیدرات گروه خونی روی گلبول قرمز (3

پسری با انعقاد خون طبیعی و مبتال به تحلیل عضالنی و فنیل  کتونوری و دارای کربوهیدرات گروه خونی روی گلبول قرمز (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

کدام عبارت، فقط دربارۀ بعضی از یاخته های خونی ساخته شده در مغز استخوان صادق است که با داشتن هسته ای گرد یا245

بیضی شکل در سیتوپالسم بدون دانۀ خود، فاقد توانایی عبور از نقاط وارسی چرخۀ یاخته ای هستند؟

به دنبال تقسیم مادۀ ژنتیک در یاخته های بنیادی لنفوئیدی ساخته می شوند. (1

قابلیت تراگذری (دیاپدز) و عبور از دیوارۀ نازک مویرگ های خونی بدن را ندارند. (2

با وارد کردن آنزیمی به یاخته های سرطانی، باعث مرگ برنامه ریزی شدۀ این یاخته ها می شوند. (3

بخشى از مولکول های ذخیره کنندۀ اطالعات وراثتی را در سیتوپالسم بدون دانۀ خود نگهداری می کنند. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

.............. به دنبال وقوع نوعی جهش  کوچک از نوع .............. در ژن مربوط به آنزیم رنین در گروهی از یاخته های کلیوی انسان،246

دور از انتظار ............

تغ�ر طول مولکول حاصل از فعالیت آنزیم رنابسپاراز - جانشینی - است. (1

عدم تولید رشتۀ پلی پپتیدی به هنگام ترجمۀ رنای پیک - دگرمعنا - نیست. (2

عدم تغ�ر ساختار اول رشتۀ پلی پپتیدی حاصل از ترجمه - جانشینی - است. (3

تغ�ر چارچوب خواندن رمزه های موجود در mRNA حاصل از رونویسی - بی معنا - نیست. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم
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کدام مورد عبارت زیر را دربارۀ انواع تنظیم  کننده  های رشد گیاهان به درستی تکمیل می  کند؟247

"به دنبال ............"

کاهش تولید اکسین در رأس ساقۀ نرگس، ریشه  زایی انجام نمی  شود. (1

فقدان جیبرلین در دانۀ رویش  نیافتۀ ذرت، شدت قندکافت در سلول  ها کمتر می  شود. (2

ترشح سیتوکینین در زنبق، سرعت همانندسازی سانتریول  ها به منظور انجام تقسیم بیشتر می  شود. (3

اثر آبسیزیک  اسید بر یاخته  های روپوستی در برگ تره، ورود فعال یون  های معدنی به یاخته  های نگهبان افزایش می  یابد. (4

تستر علوم تجربی یازدهم

در ارتباط با یک فرد مبتال به سوءتغذیه، چند مورد امکان پذیر است؟248

الف) بیماری های واگیر و انواعی از سرطان ها، سالمتی فرد را به خطر بیندازد.

ب) در قسمت هایی از لولۀ گوارش، فعالیت ماهیچه های طولی و حلقوی کاهش یابد.

ج) از ترکیبات آلی کربن دار برای تولید مولکول های آدنوزین تری فسفات (ATP) در یاخته استفاده شود.

د) به علت فقر غذایی شدید، میزان واکنش های آبکافت و تعداد مولکول های آب در یاخته ها به ترتیب افزایش و کاهش  یابد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تستر علوم تجربی دوازدهم

به دنبال وقوع جهش کوچک جانشینی در رشتۀ الگوی ژن مربوط به ساخت میوگلوبین، ممکن ................249

است، نسبت بازهای پورینی به پیریمیدینی در مادۀ وراثتى دچار تغ�ر شود. (1

نیست، ترتیب زیرواحدهای توالی رنای پیک خارج شده از هسته بدون تغ�ر باقی بماند. (2

است، کاهش تولید مولکول های آب توسط رناتن های چسبیده به شبکۀ آندوپالسمی مشاهده شود. (3

نیست، تعداد حلقه های آلی موجود در توالی نوکلئوتیدی عامل تع�ن کنندۀ ساختار رنای پیک کاهش یابد. (4

تستر علوم تجربی دوازدهم

در یاختۀ غالف آوندی گیاهانی که ریشۀ افشان دارند، طی چرخه کالوین ............. چرخه کربس، .............250

مانند - مولکول آغازگر واکنش، در ساختار خود پنج  کربن دارد. (1

برخالف - مولکول های  با دریافت الکترون کاهش می یابند. (2

مانند - تشکیل و شکسته شدن پیوندهای اشتراکی صورت می گیرد. (3

برخالف - میزان فسفات آزاد درون یاخته کاهش پیدا می کند. (4

N ADP +

تستر علوم تجربی دوازدهم
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تارهای کند در ماهیچۀ دوسر بازو برای تامین انرژی موردنیاز خود به ندرت .............251

به منظور تولید استیل کوآنزیم A، مولکول NADH تولید می کنند. (1

برای تشکیل مولکول فروکتوز دوفسفاته، چهار مولکول ATP مصرف می کنند. (2

با استفاده از انرژی الکترون های مولکول  به تولید آب در راکیزه می پردازند. (3

به دنبال احیا کردن مولکول پیرووات در سیتوپالسم، موجب تولید مواد دفعی می شوند. (4

F ADH۲

تستر علوم تجربی دوازدهم

در آزمایش  های مزلسون و استال، اگر پس از اتمام آزمایش، 20 دقیقۀ دیگر فرصت جهت تقسیم باکتری  ها داده شده و سپس252

دنای آن  ها با سرعت بسیار باال سانتریفیوژ شود، حاصل آن لوله  ای ............ خواهد بود.

مشابه با سومین لوله (2 متفاوت با لوله  های قبلی (1

مشابه با اولین لوله (4 مشابه با دومین لوله (3

تستر علوم تجربی دوازدهم
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درسپایهمدرسه

دبیر

گزینه 4 1

در تنفس نوری، طی فعالیت اکسیژنازی روبیسکو، مولکول  در بسترۀ کلروپالست تولید می  شود. در تنفس یاخته  ای هوازی نیز

مولکول  در طی چرخۀ کربس در بسترۀ میتوکندری ایجاد می  شود. کلروپالست و میتوکندری نوعی اندامک دو غشائی هستند.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": در تنفس نوری ATP تولید نمی  شود (ADP مصرف نمی  شود).

گزینۀ "2": نسبت باالی اکسیژن به نفع انجام تنفس نوری است.

گزینۀ "3": در تنفس نوری، مادۀ آلی تجزیه شده ولی ATP تولید نمی  شود؛ پس با کاهش فرآورده  های فتوسنتز روبه  رو هستیم.

C  ۵

C۵

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 4 2

در هر مرحله ای از ترجمه قطعًا مولکول tRNA دارای متیونین در ریبوزوم وجود دارد زیرا اولین آمینواسید در همۀ رشته های

پلی پپتیدی باید متیونین باشد و در نتیجه اولین آمینواسید ورودی به ریبوزوم متیونین است. در تمام مراحل بعدی هم متیونین در

رشتۀ پلی پپتیدی قابل مشاهده است.

بررسی سایر گزینه ها:

1و 2) به دنبال خروج رنای ناقل از جایگاه E، ممکن است در مرحلۀ طویل شدن رنای ناقل بعدی وارد جایگاه A شود و یا در مرحلۀ

پایان عامل آزادکننده به جایگاهA وارد شود.

3) تشکیل پیوند هیدروژنی در جایگاه P ریبوزوم رخ نمی دهد (توجه داشته باشید که در مرحلۀ آغاز هم پیوند هیدروژنی در

بخشی تشکیل می شود که بعد از تکمیل ساختار ریبوزوم به اسم جایگاه P درخواهد آمد).

تستر علوم تجربی دوازدهم

منبع: تستر

MrKonkoriتستر زیست دوازدهمدوازدهم

آقای کنکور
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گزینه 1 3

کاهش پیرووات در طی فرآیند تخمیر الکتیکی در ماهیچه رخ می  دهد. تخمیر در مادۀ زمینه  ای سیتوپالسم انجام می  شود. به دنبال

کاهش پیرووات، مولکول گیرندۀ الکترون یعنی  حاصل می  شود، نه مولکول حامل الکترون یعنی  و لفظ "تولید

انواعی حامل الکترون" نادرست است.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) مولکول NADH حاصل از قندکافت با عبور از چهار الیۀ فسفولیپیدی میتوکندری، وارد بخش داخلی میتوکندری شده و الکترون

خود را به زنجیرۀ انتقال الکترون می  دهد. مولکول NADH نوعی ترکیب دی  نوکلئوتیدی است.

3) در طی قندکافت در مادۀ زمینه  ای سیتوپالسم، ترکیب شش     کربنی فروکتوز فسفاته حاصل می  شود و مولکول ATP نیز در این

مرحله، مصرف می  شود.

4) در طی چرخۀ کربس که در بخش داخلی راکیزه انجام می  شود، ADP (ترکیب دارای دو فسفات در ساختار خود) مصرف شده و

ATP حاصل می  شود.

N AD+N ADH

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 4 4

همۀ موارد نادرست است.

بررسی موارد:

الف) ممکن است یک یاختۀ یوکاریوتی فاقد هسته باشد؛ مثًال یاختۀ آوند آبکش یا گویچه  های قرمز خون.

ب) ممکن است یاختۀ یوکاریوت موردنظر، توانایی تقسیم نداشته باشد، آنگاه فاقد نقطۀ آغاز همانندسازی است. عالوه بر این، دنای

حلقوی موجود در سیتوپالسم یاخته  های یوکاریوتی نیز می  تواند تنها یک نقطۀ همانندسازی داشته باشد.

ج) آنزیم هلیکاز عالوه بر نقشی که در همانندسازی مادۀ وراثتی هسته دارد، در همانندسازی مادۀ وراثتی سیتوپالسم یاخته نیز

مؤثر است. مادۀ وراثتی سیتوپالسم درون میتوکندری و کلروپالست قرار گرفته و می  تواند در مرحلۀ  نیز همانندسازی شود.

همانندسازی مادۀ وراثتی هسته در مرحلۀ S چرخۀ یاخته  ای انجام می  شود.

د) دنای حلقوی سیتوپالسمی در یاخته  های یوکاریوتی، ممکن است فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی داشته باشد که در این

صورت، نقطۀ آغاز و پایان همانندسازی در مقابل یکدیگر قرار می گیرند.

G۲

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 4 5

اگر قبل از همانندسازی مولکول دنا دچار جهش جانشینی شود، دو نوکلئوتید در آن تغ�ر می کنند. بنابراین پس از همانندسازی دو

دنا ایجاد می شود که روی هم چهار نوکلئوتید تغ�ریافته دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) وقوع جهش جانشینی روی رشتۀ رمزگذار موجب بروز تغ�ر در رشتۀ الگو هم خواهد شد و درنتیجه توالی مولکول رنای حاصل از

رونویسی را تغ�ر می دهد.

2) اگر در حین همانندسازی، جهش در یکی از رشته های درحال ساخت رخ دهد، رشتۀ الگوی آن نیز تغ�ر می کند و مجموعًا در

نهایت دو دنا ایجاد می شود که یکی دارای جهش و دیگری بدون جهش است. حال اگر سلول تقسیم شود تنها یکی از سلول های

حاصل جهش را دریافت می کند.

3) اگر جهش در توالی های بین ژنی رخ دهد، تاثیری روی توالی محصول ژن نخواهد داشت.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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گزینه 4 6

نوکلئیک  اسیدها شامل دنا و رنا است. مولکول  های دنا و رنای خطی، دارای دو انتهای متفاوت در ساختار خود هستند. واحد سازندۀ

نوکلئیک  اسیدها، نوکلئوتید است که در ساختار همۀ آن  ها نوعی باز آلی تک  حلقه  ای (شش   ضلعی) یا دوحلقه  ای (شش   ضلعی +

پنج     ضلعی) به کار رفته است؛ پس می  توان گفت در ساختار همۀ نوکلئوتیدها، یک حلقۀ شش   ضلعی دیده می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) مولکول  های رنا هم درون سیتوپالسم و هم درون هسته دیده می  شوند؛ بنابراین لفظ "یا" نادرست است.

2) مولکول رنا جایگاه آغاز همانندسازی ندارد.

3) گروهی از مولکول  های رنا نقش آنزیمی دارند؛ بنابراین می  توانند مانند سایر آنزیم  ها در ساختار خود دارای جایگاه فعال باشند.

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 2 7

موارد (الف) و (ج) جمله را به درستی تکمیل می کنند.

الف) در فرآیند رونویسی رشتۀ رنای در حال ساخت از رشتۀ الگو جدا می شود اما در فرآیند همانندسازی این گونه نیست و رشتۀ

پلی نوکلئوتیدی جدید به همراه رشتۀ الگوی خود یک دنای جدید را می سازند.

ب) در رونویسی، رنابسپاراز سبب بازشدن رشته های دنا می شود و با قراردادن نوکلئوتیدهای آزاد در رنای درحال ساخت، سبب

افزایش فسفات آزاد می شود؛ زیرا نوکلئوتیدها در ابتدا سه فسفاته هستند اما با از دست دادن دوفسفات، به صورت تک فسفاته وارد

رشته می شوند. اما در همانندسازی، هلیکاز دو رشته را باز می کند که عملکرد بسپارازی در دنا ندارد.

ج) در فرآیند رونویسی، تنها بخش هایی از ژن موردنظر از هم باز می شوند اما در همانندسازی، از آنجایی که کل دنا مورد استفاده

قرار می گیرد، تمام طول آن درنهایت از هم باز شده اند.

د) در همانندسازی دنای خطی، در محل های متعددی از دنا همانندسازی انجام می شود و درواقع چندین دوراهی  همانندسازی

مجاور به هم می رسند و یکی می شوند. در این محل ها، رشته های دنای ساخته شده در هر حباب با پیوند فسفودی استر به هم

متصل می شوند.

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 4 8

همۀ سلول های پیکری گیاه به دلیل وجود الن دارای دیوارۀ سلولی با ضخامت غیریکنواخت هستند، چراکه الن ها مناطق نازک  تر

دیوارۀ سلولی هستند؛ بنابراین وجود آن ها باعث غیریکنواخت شدن ضخامت دیوارۀ سلولی می شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) سلول  هایی مانند کالنشیم، اسکلرانشیم و آوند چوبی در استحکام اندام  های هوایی گیاه نقش دارند. کالنشیم و برخی از

سلول  های اسکلرانشیم پروتوپالست خود را حفظ کرده  اند و به  راحتی به تولید و ذخیرۀ انرژی می  پردازند.

2) فقط سلول های فتوسنتزکننده می توانند با مصرف مولکول  های ATP اسیدهای سه  کربنه را به قند تبدیل کنند (در چرخۀ کالوین)،

در  حالی  که مثًال سلول های پارانشیمی در استحکام اندام های گیاهی نقش ندارند و الزامًا همۀ آن ها فتوسنتزکننده هم نیستند.

3) این ویژگی در مورد کالنشیم  ها درست است اما ارتباطی با اسکلرانشیم و آوند چوبی ندارد.

تستر علوم تجربی دهم
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گزینه 2 9

موارد "الف" و "د" نادرست هستند. اگر از پدر و مادری که بیماری وابسته به جنس دارند، فرزند سالم متولد شود حتمًا الل بیماری

غالب و فرزند سالم هم پسر است. در واقع در این حالت مادر ناخالص است و الل سالمتی خود را به فرزند پسر داده است.

الف) به دنبال میوز یک در مادر، ممکن است الل بیماری وارد اووسیت ثانویه و یا وارد نخستین گویچه قطبی شود. پس لزومًا

اووسیت ثانویه دارای الل بیماری نیست.

ب) گروهی از اسپرم ها دارای کروموزوم Y و فاقد الل بیماری هستند.

ج) در بیماری های غالب فرد ناقل تعریف نمی شود. در واقع هر فردی که ناخالص باشد بیمار خواهد شد.

د) فرزند بعدی می تواند دختری باشد که هم از پدر و هم از مادر الل بیماری دریافت می کند. در این حالت این دختر در همه

گامت های خود نیز الل بیماری را خواهد داشت.

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 2 10

پروتئین D دارای یک رشتۀ پلی پپتیدی است که از روی ژن آن در کروموزوم شمارۀ 1 ساخته شده است، بنابراین دارای ساختار

نهایی سوم است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) گلبول های قرمز موجود در خون فاقد دنا هستند و رونویسی در آن ها اتفاق نمی افتد.

3) بزرگ ترین کروموزوم های غیرجنسی، کروموزوم های شمارۀ 1 هستند که در ساختار خود تعداد زیادی صفت و در نتیجه تعداد

زیادی الل دارند.

4) هنگامی که یاخته های بنیادی همانندسازی انجام می دهند و کروموزوم های تک کروماتیدی خود را به کروموزوم دوکروماتیدی

تبدیل می کنند، دارای 4 الل برای این صفت می شوند.

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 4 11

همۀ موارد صحیح است. در آزمایشات گریفیت، هم باکتری استرپتوکوکوس نومونیا (پوشینه  دار و فاقد پوشینه) مورداستفاده قرار

گرفت و هم موش! که نوعی یوکاریوت پریاخته  ای است. موارد (الف) و (د) در رابطه با موش به عنوان یک جاندار یوکاریوت صدق

می  کند و موارد (ب) و (ج) در رابطه با استرپتوکوکوس نومونیا به عنوان یک جاندار پروکاریوت.

بررسی موارد:

الف) در یوکاریوت  ها، دنای هسته  ای توسط غشاء هسته و دنای سیتوپالسمی نیز توسط غشاء میتوکندری یا کلروپالست محصور

شده است.

ب) در پروکاریوت  ها، دنا به صورت حلقوی است و دنای خطی یافت نمی  شود؛ بنابراین هر نوکلئیک  اسید با دو انتهای متفاوت در

ساختار آن، نوعی رنا محسوب می  شود. رنا دارای قند ریبوز است.

ج) در پروکاریوت  ها، محل تولید و فعالیت همۀ آنزیم  های درون  یاخته  ای، یکسان (درون سیتوپالسم) است.

د) در یوکاریوت  ها، تعداد جایگاه  های آغاز همانندسازی در آن، می  تواند بسته به مراحل رشدونمو تنظیم شود.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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گزینه 2 12

متن تنها یک غلط علمی دارد. الکترونی که انرژی می گیرد ممکن است از مدار خود خارج شود نه اینکه قطعًا این اتفاق برای آن

بیفتد.

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 2 13

در دوران جنینی در مراحل موروال و بالستوال (مرحلۀ تشکیل بالستوسیست) سرعت تقسیم زیاد و تعداد جایگاه های آغاز

همانندسازی نیز زیاد است. بعد از جایگزینی بالستوسیست، پرده های محافظت کننده در اطراف جنین تشکیل می شوند. توجه

کنید که فقط پردۀ کوریون دارای زوائد انگشت مانند می باشد و استفاده از لفظ ((پرده ها)) صحیح نیست.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: موروال پس از رسیدن به رحم به شکل کرۀ توخالی در می آید و درون آن با مایعات پر می شود. در این مرحله به آن

بالستوسیست گفته می شود. باتوجه به شکل کتاب درسی، بالستوسیست بزرگ تر از یاختۀ تخم است.

گزینۀ3: آنزیم ها سرعت واکنش های زیستی را افزایش می دهند. یاخته های الیۀ بیرونی بالستوسیست (تروفوبالست) آنزیم های

هضم کننده ای را ترشح می کنند که یاخته های جدار رحم را تخریب کرده و حفره ای ایجاد می کنند که بالستوسیست در آن جای

می گیرد.

گزینۀ4: برون شامه جنین، هورمونی به نام HCG ترشح می کند. این هورمون سبب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح پروژسترون از آن

می شود. وجود این هورمون ها در خون از قاعدگی و تخمک گذاری مجدد جلوگیری می کند.

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 2 14

موارد ج و د نادرست هستند.

الف) مولکول های فعال کننده در باکتری E.Coli می توانند به مالتوز (دارای گلوکز) و دنا (دارای دئوکسی ریبوز) متصل شوند.

ب) باتوجه به شکل های کتاب درسی، توالی افزاینده نسبت به راه انداز طول کمتری دارد و درنتیجه تعداد نوکلئوتیدهای آن  کمتر

است.

ج) ایجاد خمیدگی در دنا مربوط به ژن هایی است که به کمک توالی افزاینده و عوامل رونویسی متصل به آن، رونویسی خود را

تقویت می کنند. توجه داشته باشید که این موضوع تنها بر سرعت و مقدار رونویسی ژن مؤثر است و بدون آن هم رونویسی از ژن

صورت می گیرد.

د) در تنظیم منفی رونویسی، اتصال رنابسپاراز به راه انداز رخ می دهد. همان طور که می دانید بخشی از مرحلۀ آغاز رونویسی همان

اتصال راه انداز به رنابسپاراز است. پس در این حالت بخش بسیار کمی از فرآیند  رونویسی رخ داده است.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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گزینه 1 15

افزایش میزان ATP سبب مهار گلیکولیز و چرخۀ کربس می شود؛ بنابراین حامل های الکترونی یعنی NADH و  به میزان

.کمتری تولید می شوند.

بررسی گزینه ها:

2) مونوکسید کربن تنها واکنش های هوازی را مختل می کند نه واکنش های بی هوازی.

3) با افزایش میزان سیانید تولید یون اکسید در بخش درونی میتوکندری کم می شود.

4) الکل سرعت ساخت رادیکال های آزاد اکسیژنی را افزایش می دهد نه همۀ انواع رادیکال های آزاد.

F ADH  ۲

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 3 16

در هر دو نوع دیابت شیرین نوع 1 و 2، اگر درمان صورت نگیرد، از چربی ها به عنوان سوخت استفاده می شود. در این حالت با

تولید مداوم اسیدهای چرب PH خون کاهش یافته و احتمال تغ�ر شکل سه بعدی پروتیئن ها افزایش می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در دیابت نوع 1 در اثر نوعی بیماری خودایمنی تولید انسولین کاهش پیدا کرده و ورود آن به خون کمتر می شود.

2) در هر دو نوع دیابت شیرین نوع 1 و 2 حجم ادرار افزایش می یابد. در واقع در این حالت تراوش آب در نفرون ها بیشتر می شود.

4) در هر دو نوع دیابت شیرین نوع 1 و 2 ر اثر تجزیۀ پروتئین ها میزان مقاومت بدنی کاهش پیدا می کند.

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 3 17

تنها مورد "ب" نادرست است. برای تهیه ژنوم باید از یاخته هایی استفاده شود که همۀ انواع کروموزوم های آن گونه را در ساختار

خود داشته باشند. به عنوان مثال در زیتون باید از یاخته ای استفاده شود که هسته، میتوکندری و کلروپالست داشته باشد تا بتوان

ژنوم هسته ای و سیتوپالسمی آن را به طور دقیق مشخص نمود. یاخته های آوند آبکش هیچ یک از اندامک ها و کالنشیم ها

کلروپالست ندارند. برای تهیه ژنوم انسان نیز باید از سلول های مردان استفاده شود که هسته و میتوکندری دارند و همچنین در

هستۀ آن ها هم کروموزوم X و هم کروموزوم Y وجود دارد. بنابراین می توان از یاخته های لنفوسیت B استفاده کرد اما از یاخته های

فولیکولی که در زنان وجود دارند و فاقد کروموزوم Y هستند نمی توان استفاده نمود.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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گزینه 4 18

گیاه حاصل از آمیزش گل مغربی دوالد و چارالد، سه  الد و نازا است و میوز نمی  کند. چلیپایی شدن تنها در مرحلۀ اول میوز قابل

انجام   شدن است.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": اگر گیاه چارالد ماده باشد، یاختۀ دو هسته ای آن نیز دو هستۀ دوالد داشته و با آمیزش با گامت طبیعی n، تخم ضمیمۀ

 ایجاد می  کند.

گزینۀ "2": تخم اصلی که در این فرآیند تشکیل می  شود تریپلوئید است و اولین تقسیم آن میتوزی با سیتوکینز نابرابر است. از بین

دو سلول حاصل، سلول کوچک  تر با تقسیمات خود درنهایت رویان را ایجاد می  کند.

گزینۀ "3": بسته به اینکه در آمیزش مطرح  شده گیاه ماده دوالد باشد یا چارالد، یاخته  های کالله می  توانند دارای دو یا چهار

مجموعۀ کروموزومی باشند.

۵n

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 4 19

گیاهان CAM در شب، اسید سه کربنه و  را با هم ترکیب کرده و اسید چهار کربنه می سازند. برگ، ساقه یا هر دوی آن ها در

چنین گیاهانی گوشتی و پرآب است و در کریچه های آن ها ترکیبات آب نگه دار وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) گیاهان تک لپه دارای غالف آوندی فتوسنتزکننده هستند. گیاهان  و CAM می توانند در شرایطی که برای تنفس نوری مناسب

است (نور و دما زیاد) فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو را مهار کنند تا تنفس نوری انجام نشود. اما توجه داشته باشید که همۀ

گیاهان تک لپه لزومًا  یا CAM نیستند.

2) در گیاهان  و CAM، اولین ترکیب پایدار حاصل از تثبیت  ، چهارکربنی است. گیاهان  در طی روز هم چرخه

کالوین انجام می دهند و هم گاز  را جذب می کنند اما در گیاهان CAM چرخۀ کالوین در روز انجام می شود و جذب 

در شب.

3) در گیاهان  تثبیت  در دو مرحله با تقسیم بندی مکانی انجام می شود ( یک مرحله در میانبرگ اسفنجی و یک مرحله

در غالف آوندی ). باتوجه به نمودار فعالیت کتاب درسی ، از غلظت حدود 70 به بعد گاز  ، میزان فتوسنتز در گیاهان  از

گیاهان  باالتر است.

CO  ۲

C  ۴

C۴

C  ۴CO  ۲C  ۴

CO  ۲CO  ۲

C  ۴CO  ۲

CO  ۲C  ۳

C۴
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گزینه 4 20

در دانۀ بالغ گیاه دولپه  ای مانند لوبیا، اندوختۀ غذایی همان لپه  ها است که عدد کروموزومی آن با رویان برابر (معموًال دیپلوئید)

) بوده و است. در دانۀ بالغ گیاه تک  لپه  ای مانند ذرت، اندوختۀ غذایی همان آندوسپرم است که عدد کروموزومی آن تریپلوئید (

) است. دانۀ بالغ لوبیا متشکل از پوستۀ دانه و رویان (لپه  ها، ریشۀ رویانی و ساقۀ رویانی) است که همگی رویان دانه دیپلوئید (

دیپلوئید هستند. اندوختۀ غذایی ذرت، آندوسپرم است که خارجی  ترین الیۀ آن برای جیبرلین (نوعی هورمون گیاهی) گیرنده

دارد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در دانۀ نهاندانگان، ژن  نمود پوستۀ دانه با گیاه ماده، مشابه است. دقت داشته باشید که ذرت تک  لپه  ای است و استفاده از لفظ

"لپه  ها" برای آن نادرست است.

2) در گیاه لوبیا، برگ  های رویانی، قابلیت انجام فتوسنتز به مدت کوتاهی را دارند. دیوارۀ خارجی دانه  های گردۀ رسیده در

نهاندانگان، منفذدار است.

3) در نهاندانگان، گامت  های نر وسیلۀ حرکتی ندارند. همچنین دقت داشته باشید که در ذرت، آندوسپرم از تقسیمات متوالی تخم

ضمیمه  ای حاصل می  شود.

۳n

۲n

تستر علوم تجربی یازدهم

گزینه 4 21

ژن عامل بیماری هموفیلی روی کروموزوم X قرار دارد درحالی که ژن بیماری فنیل کتونوری روی یک کروموزوم غیرجنسی است.

بنابراین قرارگیری این ژن ها در کنار هم نشان دهندۀ نوعی جهش جابه جایی است که در تخمک هم می تواند رخ دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) پالکت ها یاخته نیستند و هسته و دنا ندارند.

2) ژن گروه خونی Rh روی کروموزوم شمارۀ 1 و ژن گروه خونی ABO روی کروموزوم شمارۀ 9 قرار دارد. بنابراین قرارگیری این

ژن ها در کنار هم نشان دهندۀ نوعی جهش جابه جایی است که در لنفوسیت هم می تواند رخ دهد.

3) اگر دو ژن عامل انعقادی VIII در کنار هم قرار بگیرند، یعنی یکی از آن ها از یک کروموزوم X جدا شده و طی جهش

مضاعف شدن در مجاورت ژن دیگر در کروموزوم همتا قرار گرفته است. اسپرم هاپلوئید است و کروموزوم همتا ندارد.

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 2 22

آنزیم  ها یا پروتئینی هستند و یا از جنس رنا هستند. همان  طور که می  دانید هم رنا و هم پروتئین روی دنا ژن دارد. آنزیم های

پروتئینی به کمک آنزیم rRNA و آنزیم rRNA توسط آنزیم رنابسپاراز تولید می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) آنزیم  ها در بیشتر واکنش  های بدن شرکت می  کنند. مثًال تبدیل اسیدکربنیک به بی  کربنات و یون هیدروژن خودبه خودی است یا

تبدیل پپسینوژن به پپسین به کمک اسید هم انجام می  شود.

3) آنزیم  ها می  توانند یک یا چند واکنش را به انجام برسانند. مثًال دنابسپاراز هم خاصیت بسپارازی دارد و هم خاصیت نوکلئازی؛

اما درهرصورت اختصاصی عمل می کنند.

4) آنزیمی در کبد وجود دارد که از آمونیاک به عنوان پیش  ماده استفاده کرده و اوره می  سازد. آمونیاک با اینکه ماده  ای سمی است

اما اگر به جایگاه فعال متصل شود، سرعت این آنزیم را کاهش نمی  دهد، چون پیش  مادۀ آن است.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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گزینه 3 23

مزلسون و استال دانشمندانی بودند که آزمایشاتی بر روی فرضیه های مطرح شده در مورد انواع روش های همانندسازی کار کردند

تا بتوانند یکی از آن ها را تا�د نمایند. ویلکینز و فرانکلین هم به کمک پرتو X روی مولکول دنا مطالعه کردند. توجه کنید که این دو

دانشمند نتوانستند تشخیص دهند که دنا دارای دو رشته است و صرفًا اعالم کردند که دنا مولکولی است که بیش از یک رشته

دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) مزلسون و استال و ایوری ( کاشف مادۀ وراثتی )، هر دو از سانتریفیوژ مولکول های دنای باکتری (حلقوی) استفاده کردند.

2) گریفیت دانشمندی بود که اطالعات اولیه در مورد مادۀ وراثتی از آزمایشات او به دست آمد. گریفیت روی موش و باکتری

مطالعه می کرد درحالی که مزلسون و استال تنها روی باکتری کار می کردند.

4) چارگاف دانشمندی است که فرضیۀ برابری تعداد آدنین و تیمین و همچنین گوانین و سیتوزین را ارائه داد. چارگاف روی دنای

طیف وسیعی از گونه های جانداران کار کرد در حالیکه مزلسون و استال تنها روی یک نوع جاندار کار کردند.

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 3 24

در تنفس نوری که حاصل فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو است، مادۀ آلی تجزیه شده اما برخالف تنفس یاخته  ای، ATP از آن

ایجاد نمی  شود؛ بنابراین تنفس نوری باعث کاهش فرآورده  های فتوسنتز و کاهش تولید ATP در گیاه می  شود. ازآنجاکه ترابری

شیرۀ پرورده نیاز به مصرف ATP دارد (مانند بارگیری و باربرداری آبکشی)، بنابراین به دنبال افزایش بیش ازحد فعالیت اکسیژنازی

آنزیم روبیسکو، اختالل در جابه  جایی شیرۀ پرورده قابل  انتظار است.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": به دنبال بارگیری آبکشی، قند و مواد آلی در محل منبع به روش انتقال فعال، وارد یاخته  های آبکش می  شوند. با افزایش

مقدار مواد آلی و به ویژه ساکارز، پتانسیل آب یاخته  های آبکشی کاهش پیدا می  کند. درنتیجه آب از یاخته  های مجاور آوندهای

چوبی به آوند آبکش وارد می  شود. یاخته  های آوندهای چوبی مرده  اند و فاقد پروتوپالست و پالسمودسم هستند.

گزینۀ "2": یاخته  های درون  پوست و یاخته  های زندۀ درون استوانۀ آوندی ریشه با انتقال فعال، یون  های معدنی را به درون آوندهای

چوبی منتقل می  کنند. این عمل درنهایت باعث ایجاد فشار ریشه  ای می  شود. با افزایش مصرف ATP توسط این یاخته  ها، فشار

ریشه  ای افزایش یافته و شرایط برای انجام تعریق، مهیا می  شود. تعریق از طریق روزنه  های آبی انجام می  شود که این روزنه  ها

همیشه باز هستند و لفظ "افزایش مدت  زمان باز بودن" برای این روزنه  ها نادرست است.

گزینۀ "4": کمتر بودن ضخامت دیوارۀ پشتی یاخته  های نگهبان روزنه باعث می  شود که به هنگام تورژسانس این یاخته  ها، دیوارۀ

پشتی بیشتر منبسط شود و یاخته خمیدگی پیدا کند. افزایش طولی و نه عرضی یاخته  های نگهبان، به هنگام تورژسانس، مدیون

آرایش شعاعی رشته  های سلولزی موجود در دیوارۀ آن  ها است که مانند کمربندی دور دیوارۀ یاخته  های نگهبان روزنه قرار دارند و

هنگام تورژسانس یاخته، مانع از گسترش عرضی یاخته شده، ولی مانع افزایش طول یاخته نمی  شود.

تستر علوم تجربی دهم
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گزینه 3 25

پیوند میان نوکلئوتید آدنین  دار و تیمین  دار درصورتی  که در ساختار دنا مقابل یکدیگر قرار گرفته باشند از نوع هیدروژنی و

درصورتی  که در یک رشتۀ پلی  نوکلئوتیدی دنا مجاور یکدیگر قرار گرفته باشند، از نوع فسفودی  استر است. اگر آنزیم هلیکاز پیوند

هیدروژنی میان آدنین و تیمین را بشکند، در حین فعالیت خود هیچ مولکول آبی تولید و یا مصرف نمی  کند. ولی دقت داشته

باشید که آنزیم دنابسپاراز توانایی شکستن پیوند فسفودی  استر (مثًال میان نوکلئوتید آدنین  دار و تیمین  دار) را در حین فعالیت

نوکلئازی خود دارد. این آنزیم به دنبال فعالیت بسپارازی خود و تشکیل پیوند فسفودی  استر، مولکول آب تولید می  کند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در حین فرآیند همانندسازی، به  طور حتم دنا حاصل می  شود. مولکول دنا فاقد خاصیت آنزیمی است. مولکول رنا در ساختار خود

دارای پیوند اشتراکی فسفودی  استر است و گروهی از آن  ها می  تواند خاصیت آنزیمی داشته باشد.

2) در هیچ  یک از مراحل آزمایش  های گریفیت از آنزیم استفاده نشد.

4) در نخستین مرحلۀ آزمایش  های ایوری، پروتئازها مورداستفاده قرار گرفتند. پروتئازها، مولکول  های پروتئینی را تخریب می  کنند،

درصورتی که انتقال صفت به  واسطۀ مولکول  های وراثتی یعنی دنا انجام می  شود.

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 3 26

ژن، قسمتی از مولکول دنا است؛ بنابراین حتمًا در ساختار خود دارای دو رشته است که بین آن  ها پیوندهای هیدروژنی وجود دارد و

بازهای آلی بر اساس رابطۀ مکملی در مقابل یکدیگر قرار گرفته  اند. ازاین رو مقدار باز آلی پورین و پیریمیدین در یک ژن، برابر است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) لزومًا هر ژن، بخشی از دنای اصلی جاندار نیست. در پروکاریوت  ها ممکن است عالوه بر دنای اصلی جاندار، پالزمید یا دیسک نیز

وجود داشته باشد که نوعی دنای حلقوی محسوب می  شود. پالزمیدها نیز از واحدهایی به نام ژن تشکیل شده  اند. در یوکاریوت  ها

نیز عالوه بر مولکول  های دنای اصلی جاندار که در هسته قرار گرفته است، مولکول  های دنای حلقوی نیز در سیتوپالسم یافت

می  شود که در ساختار خود، دارای ژن  های مختلف هستند.

2) بیان ژن می  تواند به تولید رنا یا پلی  پپتیدی بیانجامد.

4) یک ژن ممکن است در ساختار خود، باز آلی تیمین و آدنین نداشته باشد و فقط از باز آلی سیتوزین و گوانین تشکیل شده باشد.

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 2 27

تجزیه نوری آب در مرحلۀ وابسته به نور صورت می گیرد. در این مرحله آنزیم ATPساز به تولید ATP می پردازد. همان طور که

بارها گفته شده، این آنزیم جزوء زنجیرۀ انتقال الکترون نیست.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: در مرحله اول فتوسنتز برانگیخته شدن الکترون ها اتفاق می افتد. در این مرحله ممکن است آب تجزیه شده و اکسیژن تولید

شود. اما گروهی از جانداران هم مانند باکتری های گوگردی از آب استفاده نمی کنند و درنتیجه اکسیژن هم نمی سازند.

گزینه 3: در هر دو مرحله فتوسنتز مصرف مواد معدنی دیده می شود. مثًال در مرحلۀ اول مصرف آب و در مرحلۀ دوم مصرف 

. همان طور که می دانید مولکول پنج کربنه در چرخۀ کالوین و در مرحلۀ دوم مصرف می گردد.

گزینه 4: در مرحلۀ دوم فتوسنتز با مصرف مولکول های ATP، فسفات ایجاد می شود. در این مرحله محصول عمل کربوکسیالزی

روبیسکو، ترکیب شش کربنه است که ناپایدار بوده و به دو اسید سه کربنه می شکند.

CO  ۲
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گزینه 4 28

در بیماری وابسته به X بارز، اگر مردی بیمار باشد حتمًا الل بیماری را به دختر خود منتقل کرده و موجب بیماری او می شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در بیماری مستقل از جنس نهفته، اگر دختری دارای پدر سالم و مادر بیمار باشد، می  تواند با دریافت الل سالمتی از پدر خود،

سالم بماند.

2) در بیماری مستقل از جنس بارز، اگر مادر خانواده بیمار باشد، می  تواند با انتقال الل بیماری  زا موجب بیماری پسر خانواده شود.

3) در بیماری وابسته به X نهفته، اگر مادر ناقل باشد  ، می تواند الل بیماری را به پسر خود منتقل کرده و موجب بیماری او شود.

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 4 29

گیاه جالیزی، نوعی گیاه فتوسنتزکننده است. محل عملکرد آنزیم روبیسکو، چه در تنفس نوری و چه در چرخۀ کالوین فتوسنتز در

بسترۀ کلروپالست یاختۀ یوکاریوتی است.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": باکتری فاقد اندامک است.

گزینۀ "2": باکتری  های اطراف دهانۀ آتشفشان  ها، شیمیوسنتزکننده هستند. آنزیم روبیسکو در فتوسنتز نقش دارد.

گزینۀ "3": جاندار موردمطالعۀ مزلسون و استال، باکتری اشرشیاکالی بود که نوعی جاندار مصرف کننده و فاقد آنزیم روبیسکو است.

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 4 30

(در حد کتاب درسی) دو نوع تخمیر در طبیعت وجود دارد؛ تخمیر الکلی و الکتیکی. در هر دو تخمیر، طی انجام قندکافت

مولکول های NADH تولید می شوند. در تخمیر الکتیکی، بنیان پیروویک اسید به بنیان الکتیک اسید تبدیل می شود اما در تخمیر

الکلی از بنیان پیروویک اسید، اتانال حاصل می شود (نه اسید).

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: طی انجام همۀ تخمیرها، در قندکافت انواعی از ترکیبات دو فسفاته و کربن دار (مانند ADP، فروکتوز دو فسفاته و اسید دو

فسفاته) مصرف می شوند. در تخمیر الکتیکی الکترون ها به پیرووات منتقل می شوند اما در تخمیر الکلی، به اتاناِل دو کربنی. دقت

کنید که اتانال الکل نیست بلکه با دریافت الکترون ها، به اتانول که نوعی الکل است تبدیل می شود.

گزینه 2: در همۀ تخمیرها ضمن تولید NADH در قندکافت،  نیز آزاد می شود. ضمنًا در همۀ تخمیرها، فقط قند تک فسفاته که

سه کربنی است، طی قندکافت به  الکترون می دهد.

گزینه 3: فقط در تخمیر الکتیکی پیرووات داخل سیتوپالسم الکترون دریافت می کند(الکترون های NADH به پیرووات منتقل

می گردد).  فقط در تخمیر الکلی  که نوعی مادۀ دفعی معدنی است، تولید می شود.

H+

N AD+

CO۲
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گزینه 1 31

پهنک از روپوست، میانبرگ و دسته های آوندی (رگبرگ) تشکیل شده است. رگبرگ شامل غالف آوندی، آوند چوبی و آوند آبکش

می باشد. یاخته های آوند چوبی و آبکش فاقد هسته هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه2:  هر آنتن گیرندۀ نور از رنگیزه های متفاوت (کلروفیل ها و کاروتنوئیدها) و انواعی پروتئین ساخته شده است. کاروتنوئیدها

به رنگ های زرد، نارنجی و قرمز دیده می شوند.

گزینۀ3: یاخته های نگهبان روزنه فتوسنتز می کنند. این یاخته ها متعلق به روپوست بوده و پارانشیمی نیستند.

گزینۀ4: یاخته های آوند چوبی، غیرزنده هستند. این یاخته ها عالوه بر رگبرگ، در ساقه و ریشۀ گیاهان نیز یافت می شوند.

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 2 32

پیرووات (نوعی ترکیب سه  کربنه) با انتقال فعال از غشاء   میتوکندری عبور کرده و واد آن می  شود. کربن     دی  اکسید حاصل از چرخۀ

کربس درون بسترۀ میتوکندری نیز با عبور از آن، وارد سیتوپالسم یاخته می  شود. مولکول دوکربنۀ حاصل از شکسته شدن ترکیب

پنج    کربنه در تنفس نوری نیز از کلروپالست خارج شده و در واکنش هایی که بخشی از آن  ها در راکیزه انجام می  شود، شرکت کرده

CO۲و از آن  آزاد می  شود.

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 4 33

اغلب مولکول های رنا نوکلئیک اسیدهایی هستند که پیوند هیدروژنی ندارند. این مولکول ها همگی توسط آنزیم رنابسپاراز تولید

می شوند که در شکستن پیوندهای اشتراکی بین فسفات ها و غیر اشتراکی (هیدروژنی) دخالت دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) مولکول های دنا و برخی از مولکول های رنا (مثل tRNA) دارای پیوند هیدروژنی هستند. دناهای حلقوی انتهای آزاد ندارند و

درنتیجه برای آن ها دو انتها با ترکیبات مختلف در نظر گرفته نمی شود. همۀ این مولکول ها از روی دنا ساخته می شوند.

2) هر مولکول رنا تنها دارای یک رشتۀ پلی نوکلئوتیدی است و استفاده از لفظ رشته ها برای آن درست نیست. رنا قطر ثابتی ندارد و

در صورت کمبود اکسیژن در بدن و درنتیجه کاهش تولید ATP دچار اختالل در تولید می شود.

3) در دنا و رنای خطی، نوکلئوتیدی که در انتهای رشته قرار گرفته است، هیدروکسیل آزاد دارد و آن را به هیچ فسفاتی متصل

ننموده است.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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گزینه 4 34

ژن  درمانی یعنی قرار دادن نسخۀ سالم یک ژن در یاخته  های فردی که دارای نسخه  ای ناقص از همان ژن است. در این روش

یاخته  هایی را از بدن بیمار خارج و ژن سالم را با کمک ناقل وارد آن  ها می  کنند؛ سپس یاختۀ تغ�ریافته را به بدن بیمار

بازمی گردانند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) برای تولید گیاهان مقاوم به آفت باید ژن نوعی سم از باکتری  های خاک  زی به گیاه منتقل شود.

2) برای تولید انسولین به کمک زیست  فناوری باید ژن رشته  های A و B را به صورت جداگانه وارد باکتری نموده و آن  ها را در خارج

از سلول باکتری به هم متصل کرد. درواقع نباید باکتری پیش  انسولین بسازد.

3) برای تولید واکسن به کمک مهندسی ژنتیک باید ژن مربوط به آنتی  ژن سطحی ویروس را به نوعی میکروب غیربیماری  زا منتقل

نمود.

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 4 35

سلول های پروکاریوتی فاقد چرخۀ سلولی هستند و تنها یوکاریوت ها چرخۀ سلولی دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

1 و 2) تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها در هر مرحله ای از رونویسی و ترجمه امکان پذیر است.

3) هم تغ�ر در پایداری ِرنا و هم تغ�ر در پایداری پروتئین ها از جمله عوامل تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها محسوب می شود.

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 4 36

همۀ موارد نادرست هستند.

پروتئین D تع�ن کنندۀ گروه خونی Rh است و فقط در غشاء گویچه های قرمز یافت می شود. به عبارت دیگر گویچه های سفید در

همۀ افراد (چه  و چه  ) فاقد پروتئین D هستند.

الف- همان طور که گفتیم در افرادی با ژن نمود DD، گویچه های سفید خون فاقد پروتئین D هستند.

ب- در افراد  با ژن نمود ناخالص Dd، گویچه های قرمز دارای پروتئینD هستند اما سایر یاخته های خونی قادر به تولید

پروتئین D نیستند.

ج- برخی از گویچه های سفید خون مانند لنفوسیت های B قدرت تقسیم دارند.

د- این گزینه در رابطه با گویچه های سفید صادق نیست.

Rh+Rh−

Rh+
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گزینه 3 37

گامت ها یاخته هایی هستند که می توانند در تولیدمثل جنسی، بین نسل های مختلف ارتباط ایجاد کنند. اتصال کروموزوم ها به

رشته هاى دوک در مراحل پروفاز۱ و ۲ تقسیم کاستمان اتفاق مى افتد. در طى هر دو مرحله کروموزوم ها مضاعف (دو کروماتیدى)

هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه (۱): در مرحله آنافاز۱ تقسیم میوز، به دنبال جداشدن کروموزوم هاى همتا از یکدیگر، تفکیک دگره هاى مربوط یه یک صفت

قابل مشاهده است؛ اما توجه کنید که حداکثر فشردگى کروموزوم ها در مرحله متافاز۱ رخ داده است.

گزینه (۲): هر مولکول دنا از دو رشته پلى نوکلئوتیدى تشکیل شده است اما در میان یاخته عالوه بر مولکول هاى دنا، مولکول هاى رنا

نیز قابل مشاهده هستند که هر کدام از یک رشته پلى نوکلئوتیدى تشکیل شده اند.

گزینه (٤): فرضًا اگر یاخته  وارد شده به تقسیم میوز به صورت تتراپلوئید باشد، یاخته های حاصل از تقسیم دارای کروموزوم های

همتا و به صورت دیپلوئید خواهند بود.

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 1 38

جهش می تواند مستقیمًا باعث شود که فرد ناسازگار به فرد سازگار تبدیل شود اما انتخاب طبیعی روی فرد اثر ندارد و تنها با حذف

افراد ناسازگار موجب می شود که در نهایت جمعیت سازگارتری ایجاد شود.

بررسی سایر گزینه ها:

2) آمیزش غیرتصادفی فراوانی نسبی الل ها را تغ�ر نمی دهد و تنها می تواند فراوانی نسبی ژنوتیپ ها را عوض کند.

3) شارش و جهش هر دو می توانند موجب پدید آمدن الل هایی در جمعیت شوند که قبًال در آن وجود نداشته است.

4) رانش به صورت تصادفی موجب مرگ ومیر افراد می شود و هدف دار نیست.

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 2 39

سلولی که در مجموع دارای هشت کروموزوم باشد می تواند چهار تتراد ( نصف کروموزوم ها ) تشکیل دهد. همچنین برای به دست

آوردن تعداد آرایش متافازی (آرایش تترادی) کافی است که انواع صفات ناخالص را در ژنوتیپ پیدا کنیم و آن را در فرمول 

قرار دهیم. باتوجه به اینکه این سلول دارای سه صفت ناخالص است پس می تواند چهار نوع آرایش تترادی داشته باشد. از طرف

دیگر اگر الل های A و e روی یک کروموزوم باشند باید در حالت والدی همواره با هم باشند و مثًال گامت هایی که به طور هم زمان

دارای الل های( A و E ) و یا ( a و e ) باشند نوترکیب محسوب می شوند.

۲n−۱
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گزینه 2 40

پالسمین حاصل از مهندسی ژنتیک دارای کاربرد درمانی است ولی مدت  زمان عمل آن کوتاه است. در عوض پالسمین حاصل از

مهندسی پروتئين عالوه بر کاربرد درمانی مدت اثر طوالنی تری دارد.

بررسی گزینه ها:

1) در مهندسی ژنتیک پیوند های اشتباهی ایجادشده در ساختار اینترفرون به  صورت ناخواسته است.

3) اینترفرون حاصل از مهندسی پروتئين دارای پایداری و مدت اثر طوالنی تری است نه سرعت ایجاد دفاع غیرفعال.

4) در مهندسی ژنتیک جانشینی یک آمینواسید به جای یک آمینواسید دیگر رخ نمی دهد، بلکه در مهندسی پروتئين اتفاق می افتد.

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 4 41

اگر الگوی بیماری از نوع وابسته به X بارز باشد، مرد بیمار دارای یک الل بیماری است و آن   را به دختر خود منتقل کرده و او را بیمار

می  کند. پس وقتی دختر این شخص سالم است، الگوی بیماری قطعًا وابسته به X بارز نبوده است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) هموفیلی را در نظر بگیرید. زن سالم می  تواند هیچ اللی از بیماری را به پسر خود منتقل نکند و پسر سالم بماند. پس بیماری

می  تواند وابسته به X نهفته باشد.

2) باتوجه به توضیحات گزینۀ "4"، الگوی بیماری در این گزینه می  تواند وابسته به X بارز باشد.

3) اگر بیماری را مستقل از جنس بارز در نظر بگیریم (فرض کنید الل T نشان  دهندۀ بیماری و الل t نشان  دهندۀ سالمتی باشد)، پدر

می  تواند Tt و مادر می  تواند tt باشد. اگر پدر الل T و مادر الل t را به فرزند خود بدهند، می  توانند پسر بیمار داشته باشند.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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گزینه 4 42

غشاء داخلی میتوکندری نسبت به غشاء خارجی آن وسیع تر بوده و بنابراین فسفولیپیدهای بیشتری دارد. در این غشا، مجموعه

آنزیمی ATPساز یون های هیدروژن را در جهت شیب غلظت با فرآیند انتشار تسهیل شده به فضای داخلی میتوکندری که طبق

شکل کتاب درسی محل قرارگیری رناتن ها و انجام فرآیند ترجمه است، وارد می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ۱: آنزیم ATPساز با مصرف فسفات آزاد به تولید ATP می پردازد. طبق شکل، بخش هایی از این آنزیم با فسفولیپیدهای

غشایی محصور نشده است.

گزینه ۲: همه اجزاء زنجیره انتقال الکترون، الکترون های آزادشده از NADH را دریافت می کنند. پس هیچ کدام فقط الکترون های

 را دریافت نمی کنند.

گزینه ۳: در مجاورت پمپ سوم یون اکسید تولید می شود. این پمپ الکترون های عبوری از سطح خارجی غشا را دریافت می کند.

F ADH۲

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 2 43

در پروکاریوت  ها، یک نوع رنابسپاراز، ساخت انواع رنا را بر عهده دارد. در همۀ پروکاریوت  ها، مولکول رنا (RNA) یافت می  شود که

نوکلئیک  اسیدهایی خطی با ترکیبات متفاوت در دو انتهای خود به شمار می  روند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) بعضی پروکاریوت  ها دارای سبزینۀ جذب  کنندۀ نور در ساختار غشاء یاخته  ای خود هستند، نه بیشتر آن  ها!

3) فرآیند چلیپایی شدن (کراسینگ  اور) مربوط به تقسیم میوز است. باکتری  ها فاقد هسته و درنتیجه تقسیم میتوز و میوز هستند.

4) اغلب پروکاریوت  ها یک جایگاه آغاز همانندسازی در دنای اصلی متصل به غشاء خود دارند، نه بعضی از آن  ها!

تستر علوم تجربی دوازدهم
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گزینه 4 44

منظور از صورت سوال هر دو نوع یاختۀ یوکاریوتى و پروکاریوتى مى باشد. در یوکاریوت ها عوامل رونویسی پروتئین هایی هستند که

به تسریع عمل رونویسى کمک می کنند؛ در پروکاریوت ها نیز می توان فعال کننده را نوعی پروتئین دانست که با اتصال به جایگاه

خود وصل شدن رنابسپاراز به راه انداز را تسریع مى کند. 

در هر دو نوع یاخته، همکاری جمعی رناتن ها به پروتئین سازی سرعت بیشتری می دهد.

بررسى سایر گزینه ها:

گزینه (۱): فقط درباره یوکاریوت ها صحیح است.

گزینه (۲): در ارتباط با یاخته های یوکاریوتی که فاقد توانایی تقسیم هستند، صادق نیست.

گزینه (۳): در پروکاریوت ها، گروهی از ژن ها به یکدیگر اتصال دارند و بین آن ها توالی های بین ژنی قابل مشاهده نیست؛ مانند

ژن هایی که مسئول ساخت آنزیم های تجزیه کنندۀ الکتوز یا مالتوز هستند.

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 3 45

هیچ  گاه میان بازهای آلی دوحلقه  ای، پیوند هیدروژنی تشكیل نمی  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) مولكول رنا مانند دنا، در ساختار خود دارای پیچ    وتاب است. مولكول رنا در تنظیم بیان ژن  ها، دخالت دارد.

rRNA (2 در ساختار رناتن  ها حضور دارد و می  تواند باز آلی گوانین داشته باشد.

4) مولكول رنا، یک رشتۀ     پلی  نوکلئوتیدی است و در پروكاریوت  ها، محل تولید و فعالیت آن، سیتوپالسم است.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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چلیپایی شدن در پروفاز 1 رخ می دهد و اگر قطعات مبادله شده دارای دگره های متفاوتی باشند، می تواند سبب نوترکیبی شود.

توجه کنید که هر زمان قطعاتی بین کروماتیدهای غیرخواهری کروموزوم های همتا جابه جا شوند کراسینگ اور رخ داده است و این

موضوع ارتباطی به متفاوت یا مشابه بودن الل های جابه جا شده ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) چلیپایی شدن از عوامل حفظ گوناگونی در جمعیت ها است. گوناگونی سبب افزایش سازگاری جمعیت با شرایط می شود و

می تواند توان بقاء جمعیت را افزایش دهد.

2) اگر ژن نمود فردی کامًال خالص باشد، کروموزوم های همتایش همگی دارای الل های مشابه هستند و کراسینگ اور و جابه جایی

قطعات بین کروموزوم  های همتا موجب بروز نوترکیبی نمی شود.

3) چلیپایی شدن سبب تغ�ر در تعداد و اندازه کروموزوم ها نمی شود و در ظاهر کروموزوم تغ�ری ایجاد نمی کند. به همین دلیل

در کاریوتیپ قابل تشخیص نیست.
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گزینه 2 47

در چرخۀ کربس مولکول شش  کربنی با از دست دادن  به پنج  کربنی تبدیل شده و مولکول پنج  کربنی هم با از دست دادن

 به مولکول چهارکربنی تبدیل می  شود. همچنین در چرخۀ کالوین مولکول ریبولوزبیس   فسفات پنج  کربنه در اولین مرحله

مصرف و در آخرین مرحله بازسازی می  شود؛ اما در قندکافت مولکول پنج  کربنی تولید یا مصرف نمی  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در هر سه فرآیند قندکافت و کالوین و کربس مولکول  های شش  کربنی تولید و مصرف می  شود.

3) در چرخۀ کالوین ATP مصرف می  شود نه تولید.

4) در قندکافت و چرخۀ کربس NADH تولید شده و  مصرف می  شود.

CO  ۲

CO  ۲

N AD+

تستر علوم تجربی دوازدهم
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درصورتی  که همانندسازی از نوع حفاظتی باشد، در طی هر نسل همانندسازی، هر دو رشتۀ دنای قبلی به صورت دست  نخورده وارد

یکی از یاخته  های حاصل از تقسیم می  شود و دو رشتۀ جدید هم وارد یاختۀ دیگر می  شوند. مزلسون و استال ابتدا باکتری  های

 را در محیط دارای  کشت دادند. پس از چندین مرحله رشد و تکثیر در این محیط، با فرض همانندسازی حفاظتی،

باکتری  هایی تولید می  شوند که دارای دو زنجیرۀ  هستند و در صورت سانتریفیوژ دنای آن  ها، یک نوار در انتهای لوله تشکیل

می  شود (مورد (د)). حال اگر این باکتری  های  را به محیط کشت دارای  منتقل کنیم و 20 دقیقه فرصت جهت تقسیم

، یک باکتری  و یک باکتری  حاصل خواهد شد که در صورت بدهیم، با فرض همانندسازی حفاظتی، از هر باکتری 

سانتریفیوژ، یک نوار در انتهای لولۀ مربوط به باکتری  های سنگین  وزن  ایجاد می  شود و یک نوار هم در ابتدای لولۀ مربوط به

باکتری  های سبک  وزن  (مورد (ب)). درصورتی  که 20 دقیقۀ دیگر نیز جهت تقسیم باکتری  های حاصل فرصت دهیم و همچنان

، دو باکتری ، یک باکتری  و یک باکتری  و از هر باکتری  همانندسازی از نوع حفاظتی فرض شود، از هر باکتری 

 حاصل خواهد شد که در صورت سانتریفیوژ مادۀ وراثتی آن  ها، همچنان دو نوار در لوله تشکیل می  شود؛ یک نوار در انتهای

؛ لولۀ مربوط به باکتری  های سنگین  وزن  ایجاد می  شود و یک نوار هم در ابتدای لولۀ مربوط به باکتری  های سبک  وزن 

یعنی همان مورد (ب).

N۱۴N۱۵

N۱۵

N۱۵N۱۴

N۱۵N۱۵N۱۴

N۱۵

N۱۴

N۱۵N۱۵N۱۵N۱۴

N۱۴

N۱۵N۱۴
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موارد (ب) و (ج) صحیح است. ایوری در تمامی آزمایش  های خود، عصارۀ باکتری  های پوشینه  دار کشته    شده را استخراج کرد. در

آزمایش نخست، پس از تخریب تمامی پروتئین  ها، انتقال صفات صورت گرفت و نتیجه گرفته شد که پروتئین  ها مادۀ وراثتی

نیستند. در آزمایش دوم، در محیط کشت حاوی دنا، انتقال صفات صورت گرفت. در آزمایش سوم نیز در همۀ محیط  های کشت،

انتقال صفات صورت پذیرفت، به جز محیط کشتی که به آن آنزیم تخریب  کنندۀ دنا اضافه کرده بودند.

بررسی سایر موارد:

الف) ایوری فقط در آزمایش دوم خود از سانتریفیوژ استفاده کرد.

د) در آزمایش اول ایوری، فقط یک محیط کشت حاوی باکتری  های فاقد کپسول، تهیه شد و خبری از چندین محیط کشت مانند

آزمایش  های دوم و سوم نبود. به این محیط کشت، عصارۀ باکتری  های کشته  شده بر اثر گرما که پروتئین  های آن تخریب شده بود،

اضافه شده بود.
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موارد (الف) و (ج) جمله را به  درستی تکمیل می  کنند.

الف) در حباب همانندسازی و رونویسی، با پیشروی آنزیم بسپاراز، این حباب نیز پیشروی می  کند؛ اما ازآنجایی که همانندسازی

دوجهته است، این حباب از هر دو طرف گسترش می  یابد، درحالی  که در رونویسی این گونه نیست و طول حباب تقریبًا ثابت

می  ماند.

ب) در رونویسی، رنابسپاراز سبب باز شدن رشته  های دنا می  شود و با قرار دادن نوکلئوتیدهای آزاد در رنای در حال ساخت، سبب

افزایش فسفات آزاد می  شود؛ زیرا نوکلئوتیدها در ابتدا سه فسفاته هستند اما با از دست دادن دو فسفات، به صورت تک  فسفاته

وارد رشته می  شوند اما در همانندسازی، هلیکاز دو رشته را باز می  کند که عملکرد بسپارازی ندارد.

ج) در فرآیند رونویسی، تنها بخش  هایی از ژن موردنظر از هم باز می  شوند و پس از انجام رونویسی مجددًا به هم می  پیوندند؛ اما

در همانندسازی، ازآنجایی که کل دنا مورداستفاده قرار می  گیرد، تمام طول آن درنهایت از هم باز شده  اند.

د) در همانندسازی دنای خطی، در محل  های متعددی از دنا همانندسازی انجام می  شود و درواقع چندین دوراهی همانندسازی

مجاور به هم می  رسند و یکی می  شوند. در این محل  ها، رشته  های دنای ساخته  شده در هر حباب با پیوند فسفودی  استر به هم

متصل می  شوند اما در رونویسی این  گونه نیست.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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همۀ موارد نادرست هستند.

الف) mRNA به حمل اطالعات مربوط به ساخت پروتئین ها می پردازد. این مولکول لزومًا پس از ساخت کوتاه تر نمی شود.

ب) مولکول tRNA وظیفۀ حمل آمینواسیدها تا ریبوزوم را برعهده دارد. این مولکول قطعًا فاقد آنتی کدون ACU است (چون در این

صورت با کدون UGA که کدون پایان است مکمل می شود و ما می دانیم که کدون های پایان آنتی کدون ندارند). اما توجه داشته

باشید که این مولکول می تواند در بخش های دیگری از خود دارای توالی ACU باشد.

ج) مولکول tRNA دارای پیوند هیدروژنی در ساختار خود است و این مولکول در پروکاریوت ها به کمک رنابسپاراز پروکاریوتی تولید

می شود.

د) از ترجمۀ mRNA پروتئین حاصل می شود. این مولکول به جز هسته ممکن است در میتوکندری، کلروپالست و یا درون

سیتوپالسم باکتری ها تولید شده باشد و دیگر از منفذ هسته عبور نکند.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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در بسترۀ کلروپالست، چرخۀ کالوین و تنفس نوری انجام می  شود که در طی هیچ  کدام، مولکول چهارکربنه تولید نمی  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": طی تنفس نوری در بسترۀ کلروپالست، مولکول دوکربنه از شکسته شدن مولکول پنچ  کربنه ایجاد می  شود.

گزینۀ "2": طی اکسایش پیرووات در بسترۀ میتوکندری، بنیان استیل حاصل می  شود که دو کربنی است.

گزینۀ "4": در طی چرخۀ کربس در بسترۀ میتوکندری، ترکیب چهارکربنی تولید و مصرف می  شود.
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گزینه 1 53

تار ماهیچه  ای چهارسر ران در حضور اکسیژن (به شرط ناکافی بودن آن!) می  تواند تخمیر الکتیکی انجام دهد و در طی آن، با انتقال

الکترون از NADH به پیرووات، مولکول  را بازسازی نماید. تمام مراحل تخمیر در سیتوپالسم یاخته انجام می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "2": اکسایش پیرووات و آزادسازی مولکول کربن     دی  اکسید در طی تنفس یاخته  ای هوازی، در راکیزۀ تار ماهیچه  ای چهارسر

ران انجام می  شود.

گزینۀ "3": چرخۀ کربس در تنفس یاخته  ای هوازی، در بسترۀ میتوکندری انجام می  شود. در این چرخه مولکول  تولید

شده و مولکول آب به هنگام آزاد شدن کربن   دی  اکسید، مصرف می  شود (به دنبال شکسته شدن پیوند کوواالن).

گزینۀ "4": در آخرین مرحلۀ تنفس یاخته  ای هوازی، در زنجیرۀ انتقال الکترون غشاء   درونی راکیزه، الکترون به اتم اکسیژن منتقل و

پس از تولید یون اکسید، مولکول آب در بستره تولید می  شود.

N AD+

F ADH  ۲
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ابتدا سعی کنیم با خواندن صورت سؤال، ژنوتیپ های پدر و مادر را بنویسیم. در صورت سؤال گروه های خونی ABO پدر مادر کامًال

مشخص شده است و از نظر Rh پدر و مادر حتمًا الل بارز را دارند. زمانی که فرزند اول این خانواده مبتال به کم خونی داسی  شکل

می شود یعنی پدر و مادر برای این صفت ناخالص هستند و باتوجه به داشتن پسری هموفیل در این خانواده مادر ناقل هموفیلی

است. در ارتباط با هموفیل بودن پدر هم به دلیل اینکه صورت سؤال به بیمار بودن پدر اشاره نکرده است، پدر را سالم در نظر

می گیریم.

پس ژنوتیپ والدین به این صورت می گردد:

باتوجه به ژنوتیپ های نوشته  شده، در این خانواده دختر هموفیل نخواهیم داشت. در ارتباط با گروه های خونی هم می توانیم

بگو�م فرزندان نمی توانند گروه خونی مشابهی با والدین داشته باشند.

بررسی دیگر گزینه ها:

1) افرادی که برای کم خونی داسی  شکل ناخالص هستند، در برابر ماالریا مقاوم هستند.

2) از نظر گروه خونی فرزندان حتمًا با پدر و مادر متفاوت هستند.

4) ازآنجاکه ژنوتیپ دقیق پدر و مادر در زمینۀ Rh مشخص نیست، این گزینه هم درست است.

X y OO D? Hb HbH A S

X X AB D? Hb HbH h A S
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گیاهانی که به طور طبیعی در شرایط غرقابی رشد می کنند، سازوکارهایی برای تامین اکسیژن موردنیاز خود دارند. یکی از این

سازوکارها، تشکیل بافت پارانشیمی هوادار در گیاهان آبزی است. ( در بافت پارانشیمی هوادار، فاصلۀ بین یاخته ها افزایش یافته

است. این فاصله ها با هوا پر می شود و به تامین اکسیژن موردنیاز گیاه کمک می کند)

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ2: هر دو نوع تخمیر الکلی و الکتیکی در گیاهان وجود دارد. توجه داشته باشید که تجمع الکل یا الکتیک اسید در یاختۀ

گیاهی به مرگ آن می انجامد، بنابراین باید از یاخته ها دور شوند.

گزینۀ3: در یاخته های ماهیچه ای، تخمیر الکتیکی انجام شده و الکتات تولید می شود. یاخته های ماهیچه ای از ATP برای فعالیت

پمپ سدیم پتاسیم و حفظ اختالف پتانسیل دو سوی غشا استفاده می کنند. مولکول ATP یکی از محصوالت فرآیند قندکافت

است.

گزینۀ4: در انتهای تخمیر الکلی، اتانول تولید می شود. در یاخته هایی که تخمیر الکلی انجام می دهند،  در قندکافت

مصرف می شود و در ادامۀ تخمیر (واکنش تبدیل اتانال به اتانول) بازسازی می شود.

N AD+
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همۀ موارد نادرست هستند.

الف) در افراد مبتال به فنیل  کتونوری، اگر از غذاهای فاقد آمینواسید فنیل  آالنین استفاده شده باشد، عالئم بیماری بروز نمی  کند با

اینکه فرد اصًال الل سالمتی را ندارد.

ب) اگر مادری مبتال به فنیل  کتنوری باشد، این بیماری را از طریق شیر دادن به نوزاد خود مبتال نمی  کند. البته در شرایطی ممکن

است نوزاد هم این بیماری را از مادر خود به ارث برده باشد که در این صورت خوردن شیر مادر برای وی مضر است.

ج) اگر مردی به بیماری وابسته به Y مبتال باشد، نمی تواند این بیماری را به دخترانش منتقل کند. همچنین اگر مبتال به بیماری

وابسته به X باشد، نمی  تواند بیماری را به پسرانش منتقل کند.

د) هر کروموزوم 1 و هر کروموزوم 9 برای صفت گروه خونی تنها می  توانند یک الل داشته باشند.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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جهش دگرمعنا از نوع جهش های کوچک جانشینی است و در آن طول دنا تغ�ری نخواهد داشت. اگر این جهش موجب شود که

رمز مربوط به کدون آغاز به رمز آمینواسید دیگری تبدیل شود، ریبوزوم نمی تواند کدون آغاز را در رنای پیک پیدا کند و ممکن است

رشتۀ پلی پپتیدی اصًال ساخته نشود.

بررسی سایر گزینه ها:

1) اگر در جهش دگر معنا یک نوع آمینواسید به طور کلی از رشتۀ پلی پتیدی حذف شود و آمینواسید تکراری جایگزین آن گردد، تنوع

آمینواسیدهای رشته کاهش می یابد. همچنین در این جهش مثًال اگر نوکلئوتید C جایگزین A شود، تعداد پیوندهای هیدروژنی در

دنا افزایش خواهد یافت.

3) در جهش های جانشینی چون طول دنا تغ�ر نمی کند، پس تعداد پیوندهای فسفو دی استر هم در دنا بدون تغ�ر باقی می ماند.

در جهش های جانشینی حداقل یک جفت نوکلئوتید تغ�ر می کند. ( در رشتۀ الگو و رمزگذار )

4) با تغ�ر ساختار اول پروتئین در جهش دگرمعنا، فعالیت پروتئین حاصل از ترجمه می تواند بیشتر یا کمتر شود.
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باتوجه به این که غلظت این هورمون در خون در نیمۀ نخست چرخۀ جنسی تغ�ری نکرده، می توان دریافت که این نمودار

مربوط به غلظت پروژسترون است. گاهی اوقات در یک دورۀ جنسی، تخمدان ها بیش از یک اووسیت ثانویه آزاد کرده و به شرط

LH حضور اسپرم، موجب چندقلوزایی می شوند. در این حالت پس از تخمک گذاری چند انبانک پاره شده وجود دارد که تحت تاثیر

باید به جسم زرد تبدیل شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: به دنبال تخمک  گذاری در روز 14، اووسیت ثانویه، نخستین گویچۀقطبی و یاخته های فولیکولی وارد لولۀ رحمی می شوند.

هیچ یک از این سلول ها نمی توانند الل های یک صفت را از هم جدا کنند زیرا در هیچ یک از آن ها تقسیم میوز یک و جدا شدن

کروموزوم های همتا از هم دیده نمی شود.

گزینه 2: طبق متن کتاب، کمی پس از نیمۀ چرخۀ جنسی، سرعت رشدونمو  رحم کاهش یافته و فعالیت ترشحی آن افزایش

می یابد.

گزینه 3: در حدود نیمۀ چرخۀ جنسی، ترشح استروزن به شدت افزایش می یابد و در روز 28ام، میزان آن در خون کمتر از نیمۀ

چرخۀ جنسی خواهد بود تا با اثر بر هیپوتاالموس چرخۀ جدید آغاز شود.
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افرادی با ژنوتیپ  دچار بیماری کم خونی داسی شکل هستند. این افراد گویچه های داسی شکل دارند و مانند افراد

ناخالص نسبت به بیماری ماالریا مقاومند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) افرادی با ژنوتیپ  سالم هستند و مقاومتی در برابر ماالریا ندارند. به همین دلیل اگر به عامل ماالریا آلوده شوند

شانس بقاءشان کاهش می یابد.

2) در انسآن های ناقل کم خونی داسی شکل، اگر در ترشح سورفاکتانت اختاللی ایجاد شود، میزان اکسیژن خوناب کاهش یافته و

دو اتفاق رخ می  دهد. یکی اینکه گلبول های قرمز داسی  می شوند و دیگری اینکه ترشح اریتروپویتین از کبد و کلیه افزایش می یابد

تا خون سازی را افزایش دهد.

4) افرادی با ژنوتیپ  برای بیماری کم خونی داسی شکل ناقل هستند. بدن این افراد برخالف سایرین به بیماری ماالریا

مقاوم است به همین دلیل این افراد در مناطق ماالریاخیز توسط انتخاب طبیعی برگزیده می شوند و درنتیجه تنوع اللی را حفظ

می نمایند.

Hb HbS S

Hb HbA A

Hb HbA S
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تمامى موارد به نادرستى بیان شده اند.

بررسی همه موارد:

الف) تنها یک نوع رنابسپاراز توانایی رونویسی از یک ژن را دارد.

ب) ژن مربوط به پروتئین رناتنی (نه رناى رناتنی) توسط رنابسپاراز ۲ رونویسى مى شو د.

ج) در یوکاریوت ها، ممکن است عوامل رونویسی دیگری به بخش های خاصی از دنا به نام توالی افزاینده متصل شوند. با پیوستن

این پروتئین ها به توالی افزاینده و با ایجاد خمیدگی در دنا، عوامل رونویسی در کنار هم قرار می گیرند.

د) ممکن است ژن مربوط به یک پروتئین نباشد؛ مثال رنای رناتنی را رمز کند.
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آنزیم های رنابسپاراز 1 و 3 و آنزیم غیرپروتئینِی رنای ریبوزومی، در تولید محصوالت نهایی ژن (رنا و پروتئین) نقش دارند.

رنابسپارازهای 1و3 در سیتوپالسم تولید شده و با عبور از منافذ هسته به محل فعالیت خود می رسند. همچنین رنای ریبوزومی که در

هسته تولید می شود، باید از منافذ هسته عبور کرده و در ساختار رناتن های سیتوپالسم قرار بگیرد. (توجه کنید که این گزینه فقط

مربوط به ژن های موجود در دنای خطی است و نباید دنای حلقوی راکیزه را در نظر گرفت).

بررسی سایر گزینه ها:

1) رنای ریبوزومی در مرحلۀ طویل شدن ترجمه نقش دارد. این آنزیم در هسته و راکیزه تولید می شود.

2) رنای ریبوزومی از جنس رنا بوده و دارای قند ریبوز است. می دانید که این آنزیم در تشکیل پیوندهای پپتیدی (نوعی پیوند

اشتراکی) نقش دارد اما در تشکیل پیوندهای غیراشتراکی (مثل پیوند هیدروژنی) مستقیمًا نقشی ندارد.

3) رنابسپارازها قادر به رونویسی از ژن های موجود در مولکول دنا هستند. می دانید که فرآیند رونویسی در مراحل مختلف چرخۀ

یاخته ای انجام می شود.
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موارد (ب) و (ج) صحیح است.

بررسی موارد:

الف) در ساختار رناتن  ها، رنا (rRNA) و پروتئین یافت می  شود که هیچ  کدام مادۀ وراثتی نیستند! مادۀ وراثتی دنا است.

ب) هر نوکلئوتیدی که در ساختار نوکلئیک    اسیدها (دنا و رنا) وجود دارد، به  طور حتم یک گروه فسفات است و هیچ نوکلئوتیدی

نمی  تواند با بیش از یک گروه فسفات، در ساختار نوکلئیک  اسیدها شرکت کند.

ج) دیسک نوعی دنای حلقوی است. در ساختار دنا، نوکلئوتیدهایی با قند دئوکسی  ریبوز حضور دارند. چون دیسک، نوعی دنای

حلقوی است، بنابراین فاقد انتهای آزاد است و هر نوکلئوتید موجود در ساختار آن، به  طور مستقیم با دو نوکلئوتید مجاور خود پیوند

فسفودی  استر برقرار می  کند و تعداد کل نوکلئوتیدها با تعداد کل پیوندهای فسفودی  استر، برابر است.

د) درصورتی  که از روی بخشی از دنای هسته، مولکول رنا ساخته شود، آنگاه نوکلئوتید آدنین  دار دنا می  تواند با نوکلئوتید

یوراسیل  دار رنا پیوند هیدروژنی تشکیل دهد.
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در فرآیند رونویسی، ریبونوکلئوتیدهای سه فسفاته به منظور پیوستن به هم و تولید RNA باید دو گروه فسفات خود را از دست

بدهند و به شکل تک فسفاته در بیایند. در این حالت مقداری انرژی آزاد می شود که صرف به هم پیوستن این نوکلئوتیدها به هم

می شود. توجه داشته باشید که همۀ یاخته های زندۀ موجود در ریشه توانایی انجام رونویسی را ندارند. مثًال یاخته های آوند آبکش

با اینکه زنده هستند اما دنا و رونویسی ندارند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) نوکلئوتیدها حداکثر دارای سه گروه فسفات و دو پیوند بین فسفاتی هستند.

2) سبزدیسه می تواند به طور مستقل از یاخته یا همراه آن، تقسیم شود البته توجه کنید که یاخته های ریشه، زیرزمینی و دور از نور

هستند و درنتیجه سبزدیسه ندارند.

3) این گزینه در رابطه با یاخته های آوند آبکش صادق نیست. این یاخته ها زنده هستند اما هسته ندارند.
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سلولی که تبدیل انرژی نورانی به شیمیایی را صورت می دهد، فتوسنتزکننده است. این سلول ممكن است سلول گیاهی، آغازی یا

باکتری باشد. در تمامی جانداران فتوسنتزكننده، به منظور جذب نور وجود رنگیزه های فتوسنتزی ضروری است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه (1): این گزینه در رابطه با باکتری های فتوسنتزکنندۀ بی هوازی صادق نیست.

گزینه (2): باکتری ها و گیاهان گل دار، سانتریول ندارند.

گزینه (۳): باكترى ها فاقد هر گونه اندامک درون سلولی هستند.
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همۀ موارد نادرست هستند.

بررسی موارد:

الف) در گیاهان  (مانند ذرت) طی نخستین مرحله تثبیت كربن، کربن  دی اکسید در یاخته های میانبرگ با اسیدی سه کربنی

ترکیب و درنتیجه اسیدی چهارکربنی ایجاد می شود.

ب) در گیاهان  و CAM (مانند آناناس) دومین مرحله تثبت كربن در روز و طى چرخه كالوین انجام مى شود. اولین مادۀ پایدار

در چرخۀ کالوین، ترکیبی سه کربنه است.

ج) نخستین مرحله تثبیت كربن در گیاهان  در روز و در گیاهان CAM در شب انجام مى گیرد.

د) گل رز نوعى گیاه  است. در این گیاهان تثبیت كربن تنها در یک مرحله و در چرخه کالوین صورت می گیرد. در گیاهان 

تثبیت کربن در طی دو مرحله در روز انجام می شود.

C  ۴

C  ۴

C۴

C  ۳C   ۴
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در شیرۀ معده، اسیدکلریدریک، فاکتور داخلی، بی  کربنات و آنزیم  ها (شامل پپسینوژن غیرفعال، پپسین فعال و لیپاز) وجود دارد.

پپسین شامل پروتئازهای فعال است؛ بنابراین از جنس پروتئین بوده و از آمینواسید تشکیل   شده است. همچنین پپسین چون آنزیم

است، در ساختار خود، جایگاه فعال دارد که روی پروتئین  های مختلف تأثیر می  گذارد. آنزیم  های مختلفی که از دهان و طی بلع

وارد معده می  شوند، از جنس پروتئین بوده و می  توانند توسط پپسین، به مولکول  های کوچک  تر پروتئینی تجزیه شوند؛ بنابراین

می  توان گفت که پپسین دارای جایگاه فعال برای آنزیم  های مختلف است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) بزاق ترکیبی از آب، یون  هایی مانند بی  کربنات، آنزیم  های مختلف و موسین (نوعی گلیکوپروتئین) است. از این میان، فقط در

ساختار موسین، گلوکز یافت می  شود. موسین، تحت تأثیر آنزیم گوارشی بزاق شکسته نمی  شود (دقت داشته باشید که محتویات

داخل دهان با بزاق متفاوت است! در محتویات داخل دهان، نشاسته دیده می  شود که تحت تأثیر آمیالز بزاقی شکسته می  شود؛ اما

خود بزاق، نشاسته ندارد.)

3) در شیرۀ لوزالمعده، بی  کربنات و آنزیم  های پانکراسی یافت می  شود و مولکول چربی دیده نمی  شود.

4) صفرا ترکیبی از نمک  های صفراوی، بی  کربنات، کلسترول و فسفولیپید است. صفرا آنزیم ندارد که سبب آبکافت فراوان  ترین

لیپیدهای رژیم غذایی یعنی تری  گلیسریدها شود.
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آخرین گیرندۀ الکترون در فتوسنتز، اسید است که در طی چرخۀ کالوین تولید می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": آخرین گیرندۀ الکترون در تخمیر الکلی، مولکول اتانال است که از NADH الکترون دریافت می کند.

گزینۀ "3": آخرین گیرندۀ الکترون در تنفس یاخته  ای، اکسیژن است که با عبور از دو الیۀ غشا (چهار الیۀ فسفولیپیدی) از راکیزه

خارج می  شود.

گزینۀ "4": آخرین گیرندۀ الکترون در تخمیر الکتیکی، پیرووات است، نه الکتات. پیرووات سبب فساد مواد غذایی نمی  شود.
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در همۀ مراحل رونویسی پیوند هیدروژنی بین دو رشتۀ دنا درحال شکسته شدن است. همچنین در مرحلۀ پایان، مولکول رنای

ساخته شده هم باید با شکستن پیوندهای هیدروژنی بین خودش و رشتۀ الگو از مجموعه جدا شود. از آنجایی که در همۀ مراحل

رونویسی، بین نوکلئوتیدهای ریبوزدار پیوند فسفو دی استر تشکیل می شود تا ساختار رنا تشکیل شود، پس نوکلئوتیدهای آزاد

سه فسفاته باید با شکستن پیوند های اشتراکی خود، دو فسفات از دست بدهند و به صورت تک فسفاته وارد ساختار رنا شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در همۀ مراحل رونویسی پیوند فسفو دی استر تشکیل می شود اما در مرحلۀ آغاز رونویسی پیوستن دو رشتۀ دنا به هم دیده

نمی شود.

2) در هیچ یک از مراحل رونویسی پیوند فسفودی استر شکسته نمی شود.

3) در همۀ مراحل رونویسی بین نوکلئوتیدهای دنا و رنای درحال ساخت پیوند هیدروژنی تشکیل می شود. همچنین در مرحلۀ

طویل شدن و پایان نیز ایجاد پیوند هیدروژنی بین دو رشتۀ دنا دیده می شود. بنابراین در تشکیل این پیوندها تنها نوکلئوتید

دئوکسی ریبوز دار دخالت دارد.
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اینترفرون نوعی پروتئین یوکاریوتی است. در یوکاریوت  ها ممکن نیست ریبوزوم  ها قبل از اتمام رونویسی، ترجمه را آغاز نمایند. از

طرف دیگر پیوند پپتیدی در مرحلۀ طویل   شدن ترجمه تشکیل می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در مرحلۀ آغاز و طویل   شدن کدون AUG می  تواند وارد ریبوزوم شود. همان  طور که می  دانید در مرحلۀ طویل   شدن بین کدون و

آنتی  کدون در جایگاه A ریبوزوم پیوند هیدروژنی برقرار می  شود.

A 3) در مرحلۀ طویل   شدن و پایان ترجمه پیوند هیدروژنی در ریبوزوم شکسته می  شود. در مرحلۀ پایان، عامل آزادکننده در جایگاه

مستقر شده است.

4) در مراحل طویل   شدن و پایان ترجمه رشتۀ پلی  پپتیدی از رنای ناقل جدا می  شود تا یا به رنای ناقل بعدی متصل شود و یا از

ریبوزوم خارج شود. در مرحلۀ طویل   شدن ترجمه حرکت ریبوزوم روی رنای پیک دیده می  شود.
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گزینه 2 70

فعالیت سرالدهای نخستین (مثل سرالدهای میان گرهی) منجر به تشکیل برگ و انشعابات جدید ساقه می شود و مجموعًا تعداد

یاخته های فتوسنتزکننده در گیاه را افزایش می دهد.

بررسی سایرگزینه ها:

1) آنزیم دنابسپاراز، عالوه بر هسته در راکیزه و دیسه ها نیز فعالیت می کند.

3) شبدر جزء گیاهان تیرۀ پروانه واران است. در ریشۀ این گیاهان برجستگی هایی به نام گرهک وجود دارد که باکتری های

تثبیت کنندۀ نیتروژن (ریزوبیوم ها) در آنجا زندگی می کنند. البته توجه کنید که این باکتری ها، آمونیوم را در اختیار گیاه می گذارند،

. نه 

4) هنگامی که گیاهان تیرۀ پروانه واران می میرند یا بخش های هوایی آن ها برداشت می شود، گرهک های آن ها در خاک باقی

می ماند و گیاخاک غنی از نیتروژن ایجاد می کند.

N ۲

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 4 71

براساس مقصد پروتئین های تولیدشده در یاخته، توالی های آمینواسیدی در هر پروتئین وجود دارد که آن را به سمت مقصد

هدایت می کند. واضح است که این توالی ها در مرحلۀ طویل شدن ترجمه تولید شده اند. طویل شدن، طوالنی ترین مرحلۀ فرآیند

ترجمه است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) به یاد دارید که آنزیم رنین نوعی پروتئین ترشحی است. پروتئین های ترشحی توسط رناتن های شبکۀ آندوپالسمی تولید

می شوند، نه رناتن های آزاد.

2) در انتهای مرحلۀ آغاز ترجمه، ساختار رناتن تکمیل شده و جایگاه های آن شکل می گیرند. در این حالت یک توالی سه

نوکلئوتیدی ِغیرقابل ترجمه در جایگاهE رناتن مشاهده می شود.

A رناتن شوند ولی فقط رنایی که مکمل رمزۀ جایگاه A 3) در مرحلۀ طویل شدن، ممکن است رناهای ناقل مختلفی وارد جایگاه

است، استقرار پیدا می کند. به عبارت دیگر برقراری رابطۀ مکملی برای استقرار رناتن در جایگاهA الزامی است، نه برای ورود آن.

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 1 72

E.Coli نوعی باکتری است. در ساختار فامینۀ باکتری، دنا و پروتئین  های همراه آن وجود دارد. در ساختار رناتن  ها نیز پروتئین و رنای

رناتنی یافت می  شود؛ بنابراین هم فامینه و هم رناتن، دارای پیوند پپتیدی در ساختار خود هستند.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) ژن بخشی از مولکول دنا است و حتمًا در ساختار خود پیوند هیدروژنی دارد. رنای ناقل نیز در بخشی از ساختار خود دارای پیوند

هیدروژنی است.

3) در پروتئین  ها، هر ساختار مبنای تشکیل ساختار باالتر است؛ بنابراین وقتی در ساختار سوم، پیوندهای یونی داریم در ساختار

چهارم نیز این پیوندها دیده می  شود.

ATP (4 دارای پیوند کوواالنسی در ساختار خود است، اما پیوند فسفودی  استر ندارد؛ زیرا یک نوکلئوتید با قند ریبوز به شمار می  رود،

درصورتی  که پیوند فسفودی  استر بین دو نوکلئوتید مجاور تشکیل می  شود.
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گزینه 4 73

باتوجه به شکل کتاب درسی، یاخته های میانبرگ اسفنجی در برگ گیاهان دولپه، نزدیک به روپوست پا�نی هستند و نسبت به

میانبرگ های دیگر، فضای بین سلولی بیشتری دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در برگ گیاهان تک لپه و دولپه، آوندهای آبکش موجود در رگبرگ ها (که شیره پرورده و محصوالت فتوسنتزی را حمل می کنند)

به سطح پا�نی برگ نزدیک ترند.

2) یاخته های پوششی موجود در روپوست پا�نی برگ گیاهان دولپه نسبت به گیاهان تک لپه، به طور کلی تعداد بیشتر و اندازۀ

کوچک تری دارند.

3) یاخته های غالف آوندی در رگبرگ های گیاهان تک لپه قدرت انجام فتوسنتز و چرخۀ کالوین را دارند و می توانند با مصرف ATP و

NADPH به تبدیل اسید سه کربنه به قند سه کربنه بپردازند.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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در مجموعۀ فرآیندهای قندکافت و اکسایش پیرووات، به منظور تولید دو مولکول استیل (که دو کربنی و فاقد فسفات هستند)

مجموعا دو پیرووات و برای تولید دو پیرووات، دو اسید دو فسفاته و قند تک فسفاته و همچنین برای تولید دو مولکول قند

تک فسفاته، یک مولکول گلوکز نیاز است. در این مسیر مجموعا 4 مولکول  ، 4 مولکول  (دو تا در قندکافت و دو

تا طی تبدیل پیرووات ها به دو مولکول استیل)، 4 یون  و 2 مولکول  تولید می شوند. همچنین 2 مولکول ATP (در

مرحلۀ اول قندکافت)، 4 مولکول ADP (در مرحلۀ آخر قندکافت) و 4 مولکول  مصرف می شوند.

ATPN ADH

H+CO  ۲

N AD+
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یاختۀ دیپلوئید کیسۀ گردۀ گیاه آلبالو، تقسیم میوز انجام می  دهد. نخستین مرحله می  شود پروفاز I. تبادل قطعات نوکلئوتیدی بین

فامنیک   (کروماتید)های غیرخواهری، همان کراسینگ  اور یا چلیپایی شدن است که در پروفاز I رخ می  دهد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) گیاه آلبالو فاقد سانتریول است و دوک تقسیم را بدون سانتریول، تشکیل می  دهد.

2) تشدید فعالیت پروتئین  سازی فعالیت رنابسپاراز (RNA پلی  مراز) و ساخت مولکول  های رنای پیک (mRNA) در مرحلۀ  رخ

می  دهد که متعلق به تقسیم هسته نیست.

3) تجزیۀ پوشش هسته (نه پوشش سلول) و شبکۀ آندوپالسمی و رسیدن رشته  های دوک به کروموزوم  ها، در پروفاز میوز رخ

می  دهد.

G۲
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گزینه 3 76

یاخته های نگهبان روزنه در ساختار خود دارای میتوکندری و کلروپالست هستند و در هر دوی این اندامک ها زنجیرۀ انتقال الکترون

وجود دارد. در غشاء تیالکوئید، زنجیرۀ انتقالی که بعد از فتوسیستم 1 قرار دارد، درنهایت موجب تولید NADPH (حامل الکترون) در

بستره می شود. باتوجه به شکل کتاب درسی، الکترون ها در این زنجیره، بیشتر مسیر خود را در خارج از غشاء تیالکوئید حرکت

می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) همۀ زنجیره های انتقال الکترون در میتوکندری و کلروپالست، شرایط الزم برای تولید ATP را فراهم می کند. در زنجیره انتقال

میتوکندری، الکترون ها درنهایت به ترکیب معدنی (اکسیژن) منتقل می شوند در حالیکه در کلروپالست، پذیرندۀ نهایی الکترون ها

نوعی ترکیب آلی ( ) است.

2) در زنجیرۀ انتقال الکترون میتوکندری، به دنبال فعالیت  پمپ های غشایی، پروتون ها در خالف جهت شیب غلظت وارد فضای

بین دو غشا می شوند. همان طور که می دانید در این زنجیره، الکترون های مربوط به مولکول  از اولین ناقل پروتئینی عبور

نمی کند.

4) در زنجیره انتقال الکترون کلروپالست، دو ناقل الکترون آخر در تماس با بخش آب گریز غشا قرار ندارند. توجه داشته باشید که

آنزیم ATPساز و درنتیجه تولید ATP (چه در میتوکندری و چه در کلروپالست) جزوء زنجیره انتقال الکترون محسوب نمی شود.

N ADP +

F ADH  ۲
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در مراحل آغاز و پایان ترجمه، برقراری پیوند هیدروژنی بین رمزه و پادرمزه در جایگاه A ریبوزوم اتفاق نمی افتد. در این دو مرحله

امکان حرکت ریبوزوم بر روی رنای پیک وجود ندارد.

بررسی سایرگزینه ها:

A گزینه 1: در مرحله طویل شدن ترجمه، قرار گرفتن مجموعا شش نوکلئوتید در توالی های رمزه و پادرمزۀ موجود در جایگاه

امکان پذیر است اما توجه کنیدکه در ترجمه هیچگاه فقط شش نوکلئوتید وارد جایگاه A نمی شوند! زیرا رنای ناقل عالوه بر توالی

پادرمزه، نوکلئوتیدهای دیگری هم دارد که درجایگاه A قرار می گیرند.

گزینه 2: در مراحل طویل شدن و پایان ترجمه امکان مشاهده دو مولکول واجد پیوند هیدروژنی در جایگاه های رناتن وجود

دارد(هم رنای ناقل و هم عوامل آزادکننده دارای پیوند هیدروژنی هستند). می دانیدکه در مرحله پایان ترجمه، بین رمزه و پادرمزه

پیوند هیدروژنی تشکیل نمی شود.

گزینه3: در هیچ یک از مراحل ترجمه، جایگاه E ریبوزوم توسط رنای ناقل متصل به آمینواسید اشغال نمی شود. حتی درمرحلۀ طویل

شدن، رنای ناقلی که در این جایگاه قرار می گیرد فاقد آمینواسید است.
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گزینه 3 78

گاهی جهش در یکی از توالی های تنظیمی رخ می دهد، مثًال در را ه انداز یا افزاینده. این جهش بر توالی محصول ژن اثری نخواهد

داشت بلکه بر مقدار آن موثر خواهد بود.

بررسی سایر گزینه ها:

1) توالی افزاینده نوعی توالی تنظیمی در دنا است که ممکن است در محلی دور از ژن قرار گرفته باشد. در صورت وقوع جهش در

این توالی، در رونویسی از ژن تغ�راتی ایجاد خواهد شد.

2) توجه کنید که ممکن است ژنی در یک سلول خاص خاموش باشد اما در یاختۀ حاصل از تقسیم روشن شده و بیان شود. مثال

اگر جهش در ژن مربوط به پرفورین در لنفوسیت T رخ دهد، این جهش اثری در این یاخته نخواهد داشت اما با تقسیم یاخته و

تولید یاخته T کشنده، اثر جهِش ذکر شده در آن ها بروز می یابد.

4) جانشینی یک نوکلئوتید در یک رشتۀ دنا موجب جانشینی نوکلئوتید مقابل نیز می شود. درنتیجه اگر جهشی در رشتۀ رمزگذار

یک ژن رخ دهد، رشتۀ الگو هم دچار تغ�ر شده و درنهایت مولکول رنای حاصل از رونویسی هم تغ�ر می کند.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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بیشتر آنزیم  ها، پروتئینی هستند. جهت ساخته  شدن این آنزیم  ها الزم است که ژن یا ژن  های مؤثر در تولید آن  ها، بیان شود که

نخست باید دو رشتۀ مولکول دنا در ناحیۀ خاصی از یکدیگر جدا شده و مولکول  های رنای الزم برای ساخت پروتئین  ها ساخته شود.

جدا شدن دو رشتۀ دنا از یکدیگر، به دنبال شکستن پیوندهای هیدروژنی رخ می  دهد که هرکدام انرژی پیوند کمی دارند. همچنین

گروهی از آنزیم  ها از جنس پروتئین نیستند؛ بلکه از جنس نوکلئیک  اسید هستند. آنزیم rRNA نوعی رنا است که در ساختار رناتن  ها

حضور دارد و در تشکیل پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها نقش دارد. دقت داشته باشید که جهت ساخت این آنزیم نیز، ابتدا باید دو

رشتۀ مولکول دنا در بخشی خاص از یکدیگر جدا شده و سپس مولکول رنا از روی آن قسمت، ساخته شود؛ بنابراین جهت ساخت

این نوع آنزیم نیز نیاز به شکسته شدن پیوندهای هیدروژنی است که انرژی پیوند کمی دارند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) آنزیم rRNA، به دنبال رونویسی از نوعی ژن در هسته تولید می  شود و در رناتن  های سیتوپالسم فعالیت می  کند؛ بنابراین محل

ساخت آن می  شود هسته و محل فعالیت آن می  شود رناتن  ها!

2) دقت کنید که در یک یاختۀ یوکاریوتی به جز دنای هسته  ای، دنای سیتوپالسمی هم می  تواند وجود داشته باشه که آن  ها هم در

ساختار خودش، ژن  های مختلفی دارند که می  تواند در تولید آنزیم  های متنوع نقش داشته باشد؛ مثًال گروهی از آنزیم  هایی که در

تنفس یاخته  ای در میتوکندری نقش دارند و یا گروهی از آنزیم  هایی که در فتوسنتز در کلروپالست نقش دارند.

3) آنزیم  ها از جنس پروتئین و یا نوکلئیک  اسید هستند که در ساختار هرکدم، پیوندهای کوواالنسی در اتصال واحدهای سازنده به

یکدیگر نقش دارد و تشکیل این پیوندها با سنتز آبدهی صورت می  گیرد که طی آن مولکول آب در محل تولید آنزیم، آزاد می  شود و

از فشار اسمزی آن محل،کاسته می  شود. دقت داشته باشید که صورت گزینه گفته است: "تغ�ر فشار اسمزی میان  یاخته" آنزیم

rRNA در هسته تولید می  شود و به دنبال آن، تغ�ر فشار اسمزی هسته رخ می  دهد.
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گزینه 3 80

با وجود یکسانی رخ  نمود مربوط به گروه خونی ABO در والدین، ژن  نمود مربوطه در آن  ها می  تواند یکسان یا متفاوت باشد؛ زیرا در

Ai)، B (BB و یا AA ژن  نمود) A سؤال نیز فقط به یکسانی رخ  نمود اشاره شده است؛ بنابراین گروه خونی پدر و مادر می  تواند

ژن  نمود و یا Bi)، AB و O باشد. در هیچ  یک از حالت  های مذکور امکان اینکه دو فرزند، AB و O باشند، وجود ندارد. چون در این

صورت باید یکی از والدین AO و دیگری BO باشد.

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 2 81

در ژن زنجیرۀ بتای هموگلوبین دو رشته وجود دارد. در یکی از این رشته ها نوکلئوتید آدنین دار به جای نوکلئوتید تیمین دار قرار

گرفته و در رشتۀ مقابل نیز برای جبران نوکلئوتید تیمین دار به جای نوکلئوتید آدنین دار قرار می گیرد . به همین دلیل در ژن زنجیرۀ

بتا مجموعًا دو نوکلئوتید تغ�ر کرده است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) باتوجه به اینکه یک جفت نوکلئوتید A و T با یک جفت نوکلئوتید T و A عوض شده، پس تعداد پیوندهای هیدروژنی در دنا

تغ�ری نمی کند.

3) در هر زنجیرۀ بتای هموگلوبین یک آمینواسید نسبت به حالت طبیعی تغ�ر می کند و چون هموگلوبین دارای دو زنجیرۀ بتا

است پس دو آمینواسید در کل تفاوت کرده است.

4) باتوجه به توضیحات گزینۀ 2، تعداد نوکلئوتیدهای تیمین دار در دنای افراد بیمار و سالم تفاوتی با هم ندارد.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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یاخته  های پوششی سطحی مخاط معده و یاخته  های ترشح  کنندۀ مادۀ مخاطی که در ساختار غدد معده قرار گرفته  اند، در تشکیل

الیۀ ژله  ای- قلیایی محافظت  کننده از معده نقش دارند. هر دو نوع یاخته، جزء یاخته  های پوششی محسوب می  شوند. این

یاخته  ها، مقدار فراوانی مادۀ مخاطی ترشح می  کنند. مادۀ مخاطی نوعی گلیکوپروتئین است و ژن (ژن  های) مربوط به سنتز بخش

پروتئینی آن در هسته قرارگرفته است؛ بنابراین به دنبال بلع و ورود مواد غذایی به معده، رونویسی از این ژن (ژن  ها) در هسته

تشدید شده تا مادۀ مخاطی بیشتری ساخته شود. همچنین مادۀ مخاطی چون از جنس گلیکوپروتئین است، به دنبال اگزوسیتوز

وارد معده می  شود. اگزوسیتوز نیاز به مصرف ATP و فعالیت میتوکندری دارد. ازآنجاکه بخشی از فرآیندهای مربوط به تنفس

یاخته  ای جهت تولید ATP، دارای ژن در بخش داخلی میتوکندری است، می  توان گفت به دنبال بلع، جهت تولید بیشتر ATP برای

اگزوسیتوز مادۀ مخاطی سنتز شده، رونویسی از ژن (ژن  های) راکیزه نیز تشدید می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) یاخته  های پوششی سطحی مخاط معده جزء یاخته  های غدد معدی به شمار نمی  روند.

2) از میان این دو نوع یاخته، تنها یاخته  های پوششی سطحی مخاط معده بی  کربنات نیز ترشح می  کنند و یاخته  های ترشح  کنندۀ

مادۀ مخاطی که در ساختار غدد معده قرار گرفته  اند، فاقد این توانایی هستند. یون بی  کربنات از خون اطراف معده تأمین می  شود

pH و با ورود به درون شیرۀ معده توسط یاخته  های ترشح  کنندۀ آن، میزان بی  کربنات خون اطراف معده کاهش یافته و درنتیجه

خون نیز کاهش می  یابد. سیاهرگ معده نیز به سیاهرگ باب کبد می  ریزد.

4) یاخته  هایی که در مجاور یاختۀ پوششی سطحی قرار گرفته  اند نیز خود جزء یاخته  های پوششی سطحی هستند و مادۀ مخاطی

و بی  کربنات ترشح می  کنند که هر دو سبب محافظت مخاط معده می  شوند؛ اما در مجاورت یاخته  های ترشح  کنندۀ مادۀ مخاطی،

یاخته  های کناری دیده می  شود که در ترشح اسید معده نقش دارند.
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باکتری های گوگردی (ارغوانی و سبز) و باکتری های شیمیوسنتز کننده از مواد شیمیایی (مانند  ) به عنوان منبع الکترون

استفاده می کنند. این باکتری ها فاقد کلروفیل a هستند. از طرف دیگر توجه داشته باشید که سس نوعی گیاه غیرفتوسنتز کننده

است و در ساختار خود کلروفیل a ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) باکتری های نیترات ساز هوازی هستند و برای تولید نیترات اکسیژن مصرف می کنند. همچنین این گیاهان به تثبیت کربن و

تبدیل مواد معدنی به آلی می پردازند در حالیکه ریزوبیوم اینگونه نیست.

2) باکتری های گوگردی برای تصفیه فاضالب به کار می روند. این باکتری ها دارای باکتریوکلروفیل بوده اما چون از آب به عنوان منبع

الکترون استفاده نمی کنند توانایی تولید اکسیژن را ندارند. اسپیروژیر نوعی جلبک سبز پرسلولی است که اکسیژن تولید می کند.

3) سیانوباکتری ها با گیاه گونرا همزیست هستند و نیتروژن موردنیاز آن را فراهم می نمایند. این باکتری ها مانند جلبک های سبز از

آب به عنوان منبع الکترون استفاده کرده و اکسیژن زا هستند. همچنین باکتری ها فاقد کلروپالست و تیالکوئید هستند در حالیکه

اوگلناها معموال کلروپالست دارند.

H  S۲
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در گونه زایی دگرمیهنی، جدایی تولید مثلی پس از توقف شارش ژنی (عدم فعالیت نوعی عامل تغ�ر دهنده جمعیت) با انجام

جهش ، رانش و .... موجب تفاوت دو جمعیت شده و جدایی تولیدمثلی آن ها به تدریج صورت می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در گل مغربی های مورد مطالعۀ دووری، گونه زایی هم میهنی رخ داد. گل مغربی ها با خود لقاحی نیز می توانند زاده های زیستا و

زایا تولید کنند.

2) پس از انجام گونه زایی دگرمیهنی، حتی اگر مانع جغرافیایی نیز از بین برود و دو جمعیت دوباره کنار هم قرار گیرند، آمیزشی بین

آن ها رخ نخواهد داد.

4) در گونه زایی هم میهنی جدایی زیستگاهی رخ نمی دهد. توجه کنید که هم در گونه زایی هم میهنی و هم در گونه زایی دگرمیهنی

خطای میوزی و جهش می تواند اتفاق بیفتد.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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توالی  های موجود در مولکول رنای پیک قابل ترجمه هستند. مولکول رنا تک  رشته  ای است و نسبت به دنای دورشته  ای، قطر کمتری

دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) هنگام رونویسی از ژن سازندۀ   رنای ناقل، توالی پادرمزه به قسمتی از ژن متصل می شود. می دانید که ژن بخشی از مولکول دنا

است و نوکلئوتیدهای تشکیل  دهندۀ   آن، قند دئوکسی  ریبوز دارند.

3) باتوجه به شکل کتاب درسی، توالی پایان آخرین قسمت از ژن است که رونویسی می شود.

4) رمزها توالی  های سه نوکلئوتیدی هستند که می توانند نوکلئوتید تکراری داشته باشند، مثًال ATT یک رمز سه نوکلئوتیدی است

که فقط دو نوع نوکلئوتید دارد.
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، دو مولکول دنای متوسط تشکیل به دنبال یک نسل همانندسازی نیمه  حفاظتی دنای دارای  در محیط کشت حاوی 

می  شود که هر دو با سرعت برابر در لولۀ آزمایش حرکت می  کنند تا نواری در بخش میانی لوله تشکیل دهند.

بررسی سایر گزینه  ها:

، چهار مولکول دنا ایجاد می  شود که سه تا 1) به دنبال دو نسل همانندسازی حفاظتی دنای دارای  در محیط کشت حاوی 

از آن ها سنگین و یکی سبک خواهد بود. به همین علت تعداد مولکول  هایی که در بخش پا�نی لوله هستند، بیشتر است.

2) به دنبال دو نسل همانندسازی نیمه  حفاظتی دنای دارای  در محیط کشت حاوی ، دو مولکول دنای متوسط و دو

مولکول دنای سنگین تشکیل می  شود؛ بنابراین یک نوار در بخش میانی لوله و نوار دیگری در بخش پا�نی تشکیل می  شود. (توجه

داشته باشید که نوارهای سنگین و سبک بیشترین فاصله را از هم دارند)

، یک مولکول دنای سبک و یک مولکول 3) به دنبال یک نسل همانندسازی حفاظتی دنای دارای  در محیط کشت حاوی 

دنای سنگین تشکیل می  شود و اصًال نواری در بخش میانی لوله ایجاد نمی  گردد.

N۱۴N۱۵

N۱۴N۱۵

N۱۴N۱۵

N۱۴N۱۵
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اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه داراى کروموزوم هاى دو کروماتیدى بوده و به ترتیب دیپلوئید و هاپلوئید هستند. اسپرماتوسیت اولیه

با انجام میوز1، سلول هاپلوئیدِى اسپرماتوسیت ثانویه را مى سازد. اسپرماتوسیت ثانویه نیز با انجام میوز2، سلول هاى اسپرماتید را

مى سازد که سلول هایى هاپلوئید با کروموزوم هاى تک کروماتیدى هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه (۲): جداسازى کروماتیدهاى خواهرى فقط در میوز2 و در اسپرماتوسیت هاى ثانویه دیده مى شود.

گزینه (۳): چلیپایی شدن (کراسینگ اور) فقط در میوز1 و در اسپرماتوسیت هاى اولیه دیده مى شود.

گزینه (٤): سلول هاى اسپرماتوگونى (یاخته های زامه زا در الیۀ زاینده)، در تولید اسپرماتوسیت های اولیه نقش دارند.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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بررسی گزینه ها:

1) در مرحلۀ آغاز رونویسی، تشکیل پیوند هیدروژنی بین رنا و دنا صورت می گیرد. در مرحلۀ طویل شدن ترجمه نیز تشکیل پیوند

هیدروژنی بین کدون و آنتی کدون در جایگاه A صورت می گیرد. (درستی 1)

2) در مرحلۀ پایان ترجمه، میوسین آخرین آمینواسید و رنای ناقل (پیوند اشتراکی) هیدرولیزی می شود. در مرحلۀ پایان رونویسی

نیز تخریب پیوند بین فسفات دوم و سوم (پیوند اشتراکی) به منظور استفاده از نوکلئوتید در ساختار رنا صورت می پذیرد. (درستی

(2

3) در فرآیند رونویسی پیوند پپتیدی تشکیل نمی شود. (نادرستی 3)

4) خروج رنای ناقل از ساختار رناتن در مرحلۀ طویل شدن از جایگاه E و در مرحلۀ پایان ترجمه از جایگاه P انجام می شود. (درستی

(4
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اووسیت اولیه در بدن مادر و اسپرماتوسیت اولیه در بدن پدر به هنگام انجام میوز 1 می  توانند کراسینگ  اور انجام دهند. این

یاخته  ها دارای 46 مولکول دنای خطی در هسته و تعدادی دنای حلقوی در میتوکندری  های خود هستند.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": به هنگام تخمک  گذاری اووسیت ثانویه، نخستین گویچۀ قطبی و یاخته  های فولیکولی وارد لولۀ فالوپ می  شوند.

یاخته  های فولیکولی دیپلوئید هستند و دو مجموعۀ کروموزومی دارند.

گزینۀ "3": اووسیت اولیه و ثانویه و گویچۀ قطبی با یاخته  های فولیکولی احاطه شده  اند. همان طور که می  دانید در مرحلۀ آنافاز 1، با

جدا شدن کروموزوم  های همتا از هم دگره  های یک ژن از هم جدا می  شوند. توجه داشته باشید که اووسیت ثانویه میوز 1 ندارد.

اووسیت اولیه نیز نمی  تواند دگره  های ژن  های مربوط به کروموزوم 21 را از هم جدا نماید. گویچۀ قطبی هم که ....

گزینۀ "4": اووسیت ثانویه در پروفاز میوز 2 و اسپرم و تخمک برای انجام لقاح در لولۀ فالوپ پوشش هستۀ خود را از دست

می  دهند. اووسیت ثانویه و تخمک دارای کروموزوم جنسی X هستند اما باتوجه به اینکه فرزند ایجادشده پسر است، اسپرم قطعًا

دارای کروموزوم Y بوده است.
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همۀ موارد نادرست است. بیماری فنیل کتونوری (PKU) یک بیماری غیروابسته به جنس و نهفته است که درکتاب درسی به آن

اشاره شده است.

بررسی موارد:

الف) طبق متن کتاب درسی، در بیماری فنیل کتونوری، آنزیمی که آمینواسید فنیل آالنین را می تواند تجزیه کند، وجود ندارد، بنابراین 

در این بیماری، فقدان این آنزیم مطرح است؛ نه کمبود آن.

ب) نوزاد متولدشده، حتی اگر مبتال به فنیل کتونوری هم باشد، در بدو تولد فاقد عالئم آشکار این بیماری است.

ج) فنیل کتونوری یک بیماری ژنتیکی است و با رعایت رژیم غذایی مخصوص می توانیم عوارض این بیماری را مهار کنیم ولی درمان

این بیماری با رعایت رژیم غذایی میسر نیست.

د) طبق متن کتاب درسی، در صورت ابتال، نوزاد باید با شیرخشک هایی که فاقد آمینواسید فنیل آالنین است، تغذیه شود، زیرا مغز

نوزاد بسیار آسیب پذیر است.
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دقت داشته باشید که همۀ آنزیم  هایی که توسط یاختۀ اصلی مخاط معده تولید می  شوند، در داخل یاخته تولید شده و سپس

سرنوشت متفاوتی پیدا می  کنند: 1- گروهی به بیرون از یاخته ترشح می  شوند (شیرۀ معده) و در گوارش مواد غذایی موجود در

معده مؤثر هستند (پپسینوژن و...)؛ 2- گروهی می  توانند در ساختار غشا قرار بگیرند و فعالیت خود را انجام دهند، مانند پمپ

سدیم- پتاسیم و 3- گروهی نیز در داخل سلول به فعالیت خود ادامه می  دهند. دقت داشته باشید که در ساختار همۀ آنزیم    ها (چه

.(rRNA آمینواسید در آنزیم  های پروتئینی و نوکلئوتید در) پروتئینی و چه نوکلئیک  اسیدی) واحد سازندۀ نیتروژن  دار وجود دارد

بررسی سایر گزینه  ها:

1) آنزیم  های داخل سلولی، محل تولید و فعالیت یکسانی می  توانند داشته باشند.

3) فقط آنزیم  های برون  سلولی گوارشی یاخته  های اصلی معده در pH حدود 2 بهترین فعالیت را دارند.

4) همۀ آنزیم  هایی که یاختۀ اصلی معده در تولید آن نقش دارند، این  گونه نیستند. مثًال هلیکاز و دنابسپاراز! ترشح پپسینوژن

تحت تأثیر هورمون گاسترین قرار دارد.
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در متن مورد نظر دو غلط علمی وجود دارد. اوًال جهش می تواند به علت خطای همانندسازی یا عوامل جهش زا باشد ( نه فقط

عوامل جهش زا ). ثانیًا پرتو فرابنفش موجب پیوند مقابل دو تیمین مجاور هم می شود و دوپار تیمین را ایجاد می کند.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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در تشریح مقایسه  ای اندام  های آنالوگ، بال پروانه نیز با بال پرندگان مقایسه و بررسی می  شود؛ درحالی  که ساختار سختی نیست.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "2": در مطالعات مولکولی، تغ�رات توالی ژنی که سبب گونه  زایی می  شود، بررسی می  گردد. انتخاب طبیعی سبب حذف یا

حفظ تغ�رات ژنی می  شود و در گونه  زایی، اثر انتخاب طبیعی سبب حفظ تغ�رات ژنی شده است.

گزینۀ "3": دیرینه  شناسان می  توانند عمر گونه  ها و تاریخچۀ سنگواره  ها و جاندار سنگواره  شده را تع�ن کنند. همچنین سنگواره  ها از

شواهد نشان  دهندۀ تغ�ر گونه  ها هستند.

گزینۀ "4": در مطالعات مولکولی، ژنگان گونه  های مختلف و تغ�رات ژنتیکی آن  ها که منجر به گونه  زایی شده و همچنین

ویژگی  های خاص گونه  های مختلف که به خاطر ژن  های آن  ها است، بررسی می  شود.
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ترکیب پروتئینی که توسط یاخته تولید می شود، دارای ژن یا ژن هایی در مولکول های وراثتی یاخته است. گلوتن نوعی ترکیب

پروتئینی است که در کریچۀ یاخته های بذر گندم و جو ذخیره می شود و هنگام رویش بذر، برای رشدونمو رویان به مصرف

می رسد. در گزینه  های (2) و (3) ترکیب ذکرشده، نوعی پلی ساکارید است. در گزینۀ (1) نیز منظور پوستک است که از جنس

ترکیبات لیپیدی ساخته شده است.
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باتوجه به شکل کتاب درسی، می بینیم که با گذر زمان اندازۀ حباب  های همانندسازی باهم برابر نخواهد بود. درواقع سرعت

همانندسازی حباب  های بزرگ  تر بیشتر بوده است.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) نوکلئوتیدها برای قرارگیری در رشتۀ پلی نوکلئوتیدی جدید باید دو گروه فسفات خود را از دست بدهند. با شکستن فسفات  ها،

انرژی ایجاد می  شود که باید صرف اتصال نوکلئوتید به انتهای رشتۀ در حال تشکیل شود.

3) هم در فرآیند همانندسازی و هم در فرآیند رونویسی، همواره پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای مکمل زودتر از پیوند

فسفودی  استر بین نوکلئوتیدهای مجاور برقرار می  شود.

4) باتوجه به شکل کتاب درسی، می  بینیم که در دوراهی همانندسازی نوکلئوتیدهای یوراسیل  دار هم مشاهده می شوند.
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فقط مورد (الف) صحیح است. پیوند فسفودی    استر نوعی پیوند اشتراکی است که میان گروه فسفات یک نوکلئوتید و گروه

هیدروکسیل قند نوکلئوتید مجاور آن، تشکیل می  شود و در یک رشتۀ پلی  نوکلئوتیدی در ساختار دنا یا رنا مشاهده می  گردد.

بررسی سایر موارد:

ب) آنزیم دنابسپاراز در فعالیت بسپارازی خود، توانایی تشکیل پیوند فسفودی  استر دارد و در فعالیت نوکلئازی خود نیز، توانایی

شکستن آن را دارد.

ج) به هنگام تشکیل رشتۀ پلی  نوکلئوتیدی جدید، نوکلئوتیدهای آزاد درون یاخته، گروه  های فسفات اضافۀ خود را از دست

می  دهند و تنها با یک گروه فسفات در تشکیل رشتۀ پلی  نوکلئوتیدی شرکت می  کنند. ممکن است نوکلئوتید آزادی که به هنگام

تشکیل رشتۀ پلی  نوکلئوتیدی به کار می  رود دارای دو گروه فسفات در ساختار خود باشد. در این صورت به هنگام تشکیل پیوند

فسفودی  استر، تنها یک گروه فسفات خود را از دست می  دهد (درصورتی  که این نوکلئوتید آزاد دارای سه گروه فسفات در ساختار

خود باشد، به هنگام تشکیل پیوند فسفودی  استر، دو گروه فسفات خود را از دست می  دهد). دقت داشته باشید که صورت سؤال

در رابطه با هر پیوند فسفو  دی  استر صحبت کرده است.

د) همان  طور که توضیح داده شد، پیوند فسفودی  استر میان گروه فسفات یک نوکلئوتید و گروه هیدروکسیل قند نوکلئوتید مجاور

آن تشکیل می  شود.
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تولید ATP به روش اکسایشی درون میتوکندری انجام می شود. مصرف الکل سبب نکروز (بافت مردگی) کبد می شود. در

بافت مردگی، یاخته ها به طور تصادفی از بین می روند اما در مرگ برنامه ریزی شده، پس از رسیدن عالیمی به یاخته، پروتئین های

تخریب کننده در آن به تجزیه اجزاء یاخته می پردازند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ۱: گاه نقص در ژن های مربوط به پروتئین های زنجیرۀ انتقال الکترون، به ساخته شدن پروتئین های معیوب می انجامد.

راکیزه ای که این پروتئین های معیوب را داشته باشد در مبارزه با رادیکال های آزاد، عملکرد مناسبی ندارد.

گزینه ۲: مونواکسید کربن سبب توقف واکنش مربوط به انتقال الکترون ها به اکسیژن می شود و درنتیجه، احتمال تشکیل

رادیکال های آزاد را کاهش می دهد . دود خارج شده از خودروها و سیگار، از منابع تولید مونواکسید کربن اند.

گزینه ۳: رادیکال های آزاد از عوامل ایجاد سرطان اند. سرطان درنتیجۀ تقسیم بی رویۀ یاخته ایجاد می شود. ترکیبات رنگی در کریچه

و دیسه، پاداکسنده اند. پاداکسنده ها به راکیزه برای مقابله با رادیکال های آزاد کمک می کنند و بنابراین در جلوگیری از بروز سرطان

موثر اند.
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در مرحلۀ آغاز، تشکیل و شکست پیوند اشتراکی دیده نمی شود. پس از مرحلۀ آغاز، مرحلۀ طویل شدن اتفاق می افتد. در این مرحله

گسستن پیوند هیدروژنی در جایگاه E و شکست پیوند اشتراکی در جایگاه P مشاهده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در مرحلۀ طویل شدن، در هر سه جایگاه می توانیم رنای ناقل مشاهده کنیم. در مرحلۀ پایان دو جایگاه P و A اشغال است.

2) پیوند پپتیدی میان کربن و نیتروژن دو آمینواسید برقرار می شود. در مرحلۀ طویل شدن، پیوند پپتیدی ایجاد می شود. در مرحلۀ

آغاز، جایگاه Eرناتن فاقد رنای ناقل است.

3) پیوند میان رشتۀ پلی پپتید و رنای ناقل در مرحلۀ طویل شدن و پایان شکسته می شود. در مرحلۀ طویل شدن که مرحلۀ قبل

مرحلۀ پایان است، جابه جایی رناتن دیده می شود.
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ابتدا دو ذرت موردنظر را باهم آمیزش می  دهیم:

aA 

AaAAA

aaAaa

cC 

ccCcc

 

B 

Bbb

 

 باتوجه به جداول پانت باال، برای اینکه قرمزترین ذرت مشخص شود باید بیشترین تعداد الل  های بارز را داشته باشیم. به همین

علت ژنوتیپ قرمزترین ذرت به صورت AABbCc خواهد بود که چهار الل بارز دارد. از بین گزینه  ها هم تنها در گزینۀ "2" با ژنوتیپی

مواجه هستیم که چهار الل بارز دارد.
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باتوجه به شکل کتاب درسی، متیونین آغازین رشتۀ پلی پپتیدی دارای آمین آزاد است. باتوجه به آن که آخرین آمینواسید رشته دارای

کربوکسیل آزاد است پس این آمینواسید از سر آمین خود به رشتۀ در حال تشکیل اضافه شده است.
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براى تولد فرزندى با ژن نمود مشابه یکى از والد ین، نیاز است تا والدین حداقل در یک دگره مشترک باشند.

بررسی سایر گزینه ها:

AB و AA می تواند حاصل از آمیزش افراد AA گزینه (۱): براى رد این گزینه مى توان از مثال های گوناگونی استفاده کرد. مثًال فرد

باشد.

گزینه (۳): پسر BB که گروه خونى B دارد، می تواند حاصل از آمیزش پدر AB و مادر BO (گروه خونی مشابه فرزند) باشد.

گزینه (٤): دختر AB می تواند حاصل آمیزش پدر AO و مادر BO باشد که تمامى اعضاى این خانواده ژن نمودی ناخالص دارند.
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همۀ موارد ممکن است و نادرست هستند. در یک یاختۀ یوکاریوتی، آنزیم  های مؤثر در همانندسازی دنای هسته  ای، مانند هلیکاز و

دنابسپاراز، در سیتوپالسم تولید شده و در درون هسته فعالیت می  کنند. همچنین rRNA نیز به عنوان نوعی آنزیم از جنس

نوکلئیک  اسید، در هسته تولید شده و در ساختار رناتن  های سیتوپالسم حضور داشته و فعالیت می  کند.

بررسی موارد:

الف) پیش  مادۀ آنزیم دنابسپاراز، مولکول دنا است. فرآوردۀ حاصل از فعالیت آنزیم دنابسپاراز نیز، مولکول دنا است.

ب) آنزیم هلیکاز، بدون تولید و یا مصرف آب، پیوندهای هیدروژنی را می  شکند.

ج) متنو  ع  ترین مولکول  های زیستی، پروتئین  ها هستند. rRNA همراه با پروتئین در ساختار رناتن  ها حضور دارد و فعالیت آنزیمی

خود را انجام می  دهد.

د) آنزیم دنابسپاراز، هم فعالیت بسپارازی دارد و هم نوکلئازی؛ بنابراین در سرعت بخشیدن به بیش     از یک نوع واکنش، نقش دارد.
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باتوجه به اطالعات صورت سؤال ژن  نمود والدین در رابطه با صفات هموفیلی و کام شکاف  دار به صورت زیر است (الل بیماری کام

:(B و الل سالمتی آن b شکاف  دار

آمیزش والدین را به کمک جدول پانت انجام می  دهیم:

 

همان  طور که در جدول می  بینید ممکن نیست دختری سالم از نظر هموفیلی متولد شود که به کام شکاف  دار هم مبتال باشد. از

طرف دیگر باتوجه به اینکه در مورد بیماری فنیل  کتونوری پدر و مادر صحبتی نشده باید آن  ها را سالم و ناقل در نظر بگیریم. به

همین علت از آمیزش این دو فرد هم فرزند سالم متولد می  شود و هم فرزند بیمار و هر دو حالت ممکن است. در رابطه با گروه

خونی هم پدر ژن  نمود AO و مادر ژن  نمود OO دارند و بچه  ها هم می  توانند ژن  نمود AO یا OO داشته باشند.
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بر اساس متن کتاب درسی، هموفیلی یک بیماری وابسته به X و نهفته است. در این بیماری فرآیند لخته شدن خون دچار اختالل

می شود. شایعترین نوع هموفیلی، به فقدان عامل انعقادی هشت مربوط است (نوع دیگری از بیماری هموفیلی نیز وجود دارد).

چون در همۀ انواع بیماری هموفیلی فرآیند لخته شدن خون دچار اختالل می شود، بنابراین می توان گفت که تولید فیبرین از

فیبرینوژن مختل می شود (فیبرین با در برگرفتن گویچه های قرمز خون و گرده ها، لخته را تشکیل می دهد). فیبرین نوعی پروتئین با

ساختار رشته ای (غیرکروی) است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در بیماری هموفیلی، تشکیل لخته به هنگام آسیب های شدید به رگ ها مختل می شود. تجمع پالکت ها و چسبیدن آن ها به

یکدیگر و ایجاد درپوش پالکتی در محل آسیب ، به هنگام آسیب های جزئی به دیوارۀ رگ های خونی رخ می دهد و در بیماری

هموفیلی مختل نمی شود.

) باشد. ) و مادر سالم ( )، می تواند حاصل ازدواج پدر سالم ( 3) درصورتی که فرد هموفیل، مرد باشد (

4) همان طور که توضیح داده شد، شایعترین نوع هموفیلی، به فقدان عامل انعقادی هشت مربوط است و نوع دیگری از هموفیلی

نیز وجود دارد که با فقدان این فاکتور انعقادی همراه نیست و مربوط به فقدان فاکتور انعقادی دیگری است.

X YhX YHX XH h
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زنبورهای عسل گرده  افشانی گیاهانی که شهد آن  ها دارای قندهای فراوان است را انجام می دهند. زنبورها یا حاصل بکرزایی زنبور

) هستند و یا حاصل لقاح گامت زنبور ملکه  با لقاح زنبور نر n هستند؛ بنابراین به  طور حتم والد  (زنبور ملکه) در ملکه (

تولید آن  ها نقش دارد.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": زنبورهای عسل می  توانند الگوهای فرابنفش گیاهان را تشخیص دهند. حشرات دارای چشم مرکب هستند که هر واحد

بینایی آن، تصویر کوچکی از بخشی از میدان دید را ایجاد می  کند و دستگاه عصبی با کنار هم چیدن تصاویر همۀ واحدهای بینایی،

تصویر موزا�کی ایجاد می  کند.

گزینۀ "2": در خفاش  ها و پرندگانی که گرده  افشان هستند، دستگاه گردش خون در جابه  جایی گازهای تنفسی نقش دارد. بال این

جانوران با بال حشراتی مانند زنبورعسل آنالوگ محسوب می  شود.

گزینۀ "3": در خفاش، پرنده و زنبور (حشره)، روده در دفع مواد نقش دارد اما فقط در حشرات است که مادۀ زائد نیتروژن  دار

(اوریک  اسید) توسط لوله  های مالپیگی وارد روده می  شود.

۲n۲n۲n
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پمپ سدیم-پتاسیم با مصرف انرژی زیستی، یون های سدیم و پتاسیم را جابه جا می کند. این پمپ، مولکول ATP را به ADP تبدیل

می کند. می دانید که ATP و ADP جزو نوکلئوتیدهای آدنین دار هستند که در واکنش های سوخت وسازی نقش دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: به یاد دارید که پروتئین های غشایی نظیر پمپ سدیم-پتاسیم، توسط رناتن های شبکۀ آندوپالسمی تولید می شوند.

گزینۀ3: کانال های نشتی پتاسیمی، یون های پتاسیم را براساس انرژی جنبشی از میان خود عبور می دهند (انتشار تسهیل شده). این

کانال ها همواره فعال هستند.

گزینۀ4: این گزینه در رابطه با کانال های نشتی سدیمی صادق نیست. کانال های نشتی، فاقد دریچه هستند.
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اولین تاخوردگی پروتئین در ساختار دوم ایجاد می  شود. همچنین هموگلوبین نیز دارای چهار رشتۀ پلی  پپتیدی است که هریک

ساختار نهایی سوم را دارند. در ساختار دوم برخی از بخش  های رشتۀ پلی  پپتیدی به شکل مارپیچ و صفحه درمی  آیند و برخی از

بخش  ها به شکل ساختار اول باقی می  مانند. در ساختار سوم شکل سه بعدی پروتئین مشخص می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "2": ساختار چهارم - ساختار اول

گزینۀ "3": ساختار دوم - ساختار چهارم

گزینۀ "4": ساختار سوم - ساختار دوم
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موارد "ب" و "د" درست هستند.

الف) باتوجه به نمودار زیر، افزایش میزان نور از حدود 700 واحد به بعد، میزان فتوسنتز گیاهان  را با شدت کمتری، افزایش

می دهد.

ب و ج) باتوجه به نمودارهای زیر می بینید که در شرایطی ممکن است با افزایش  محیط میزان فتوسنتز گیاهان  از

گیاهان  بیشتر شود اما این موضوع در رابطه با افزایش شدت نور صدق نمی کند.

د) باتوجه به نمودار زیر، افزایش میزان  از حدود 40 واحد به بعد تغ�ری در میزان فتوسنتز ایجاد نمی کند زیرا در این حالت

آنزیم های روبیسکو اشباع شده و نمی توانند  بیشتری بپذیرند.
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تخمیر الکتیکی موجب ترش   شدن شیر می  شود. در این فرآیند مولکول  های NADH با از دست دادن الکترون اکسایش می  یابند و

الکترون    های خود را به پیرووات می  دهند تا کاهش پیدا کند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) تخمیر الکلی موجب ورآمدن خمیر نان می  شود اما گویچه  های قرمز تخمیر الکتیکی انجام می  دهند.

2) هر دو نوع تخمیر الکلی و الکتیکی در گیاهان قابل انجام   شدن است اما تنها در تخمیر الکلی  تولید می  شود.

4) تخمیر الکتیکی در تولید خیار شور دخالت دارد. در این تخمیر مولکول  های  به کمک پذیرندۀ آلی الکترون (پیرووات)

بازسازی می  شوند.
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پیراپوست یا پریدرم ساختاری است که در اندام های مسن گیاهی، جانشین روپوست می شود. پیراپوست شامل 1- چوب پنبه، 2-

کنه است. یاخته ای که دارای پروتوپالست زنده و فعال است ولی آنزیم های رنابسپاراز 1 و 2 و 3 را کامبیوم چوب پنبه ساز و 3- نرم آ

ندارد، فاقد هسته است. این ویژگی در یاخته های گیاهی، مربوط به یاخته های آوند آبکش است که میان یاختۀ آن ها از بین نرفته

ولی فاقد هسته هستند. بافت آوند آبکش در پیراپوست وجود ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

2) یاخته های مریستمی موجود در کامبیوم چوب پنبه ساز، توانایی تقسیم دارند؛ یعنی در بخشی از زندگی خود پوشش هسته  را

کنه ای نیز توانایی تقسیم دارند). تجزیه کرده و دوک تقسیم تشکیل می دهند (گروهی از یاخته های نرم آ

3) کامبیوم چوب پنبه ساز به سمت بیرون یاخته هایی را می سازد که پروتوپالست این یاخته ها، چوب پنبه (نوعی مادۀ لیپیدی)

ساخته و به دیواره اضافه می کند. درنتیجه به تدریج این یاخته ها چوب پنبه ای می شوند و بافت چوب پنبه را تشکیل می دهند.

کنه دیوارۀ نازک سلولزی و نفوذپذیر به آب در خارج غشاء خود دارند. 4) یاخته های نرم آ

تستر علوم تجربی دوازدهم
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یاخته های تمایز یافتۀ پوششی در ساقۀ گیاهان شامل نگهبان  روزنه، کرک و یاخته ترشحی است. از بین این یاخته ها تنها نگهبان

روزنه قادر به انجام فتوسنتز است و می تواند چرخۀ کالوین را انجام دهد. همان طور که به یاد دارید در آخرین مرحلۀ چرخۀ کالوین

قندهای سه کربنه به قندهای پنج کربنۀ دوفسفاته (ریبولوز بیس فسفات) تبدیل می شوند و در این فرآیند ATP مصرف می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1) از بین یاخته های گفته شده تنها یاخته نگهبان روزنه دارای تیالکوئید است. اما توجه داشته باشید که یون های هیدروژن در خالف

جهت شیب غلظت و به کمک پمپ پروتئینی به درون تیالکوئید وارد می شوند.

2) در فرآیند تنفس یاخته ای هوازی، گلوکز در سیتوپالسم می سوزد (قندکافت) و پس از اکسایش پیرووات های حاصل از آن (تولید

استیل کوآنزیم A) در چرخۀ کربس میتوکندری  تولید می شود. توجه داشته  باید که همۀ یاخته های تمایز یافتۀ روپوستی

می توانند این فرآیند را انجام بدهند و استفاده از لفظ بعضی برای آن ها درست نیست.

4) تولید NADPH در فضای بستره انجام می شود و نه در غشاء تیالکوئید.

CO  ۲
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ویلکینز و فرانکلین با استفاده از پرتوی ایکس از مولکول  های دنا تصاویری تهیه کردند و با بررسی این تصاویر به این نتیجه رسیدند

که مولکول دنا حالت مارپیچی دارد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) ایوری و همکارانش به ماهیت مادۀ وراثتی پی بردند اما از ساختار مولکول دنا و وجود بازهای مکمل در ساختار آن خبری

نداشتند.

2) گریفیت اطالعات اولیه در مورد مادۀ وراثتی را به دست آورد، اما ماهیت مادۀ وراثتی و چگونگی انتقال آن را کشف نکرد.

4) چارگاف، برابری مقدار باز آلی آدنین با تیمین و گوانین با سیتوزین در دنا را کشف کرد، اما نتوانست دلیل این برابری را توضیح

دهد. سال  ها بعد واتسون و کریک با ارائۀ مدل نردبان مارپیچ دنا، دلیل این برابری را توضیح دادند.
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بیشتر گیاهان می  توانند به  وسیلۀ فتوسنتز، بخشی از مواد موردنیاز خود مانند کربوهیدرات  ها، پروتئین  ها، لیپیدها و بعضی مواد آلی

دیگر را تولید کنند؛ بنابراین فقط بعضی از گیاهان فاقد توانایی فتوسنتز برای تأمین مواد آلی خود هستند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) امروزه نهاندانگان (گیاهان گل دار) بیشترین گونه  های روی زمین را تشکیل می  دهند. نهاندانگان لقاح مضاعف یا دوتایی دارند؛

بنابراین بیشتر گیاهان دارای قابلیت لقاح مضاعف یا دوتایی هستند.

2) هیچ  یک از گیاهان نمی  توانند شکل مولکولی نیتروژن موجود در جو زمین را جذب کنند.

3) همۀ گیاهان دارای هر دو نوع تقسیم میتوز و میوز هستند. تقسیم میتوز که واضح است! تقسیم میوز را نیز جهت تولیدمثل

جنسی خود انجام می  دهند.
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رونویسى و همانندسازى، فرآیندهایی هستند که طى آن ها، از نوکلئوتید ها به عنوان الگو برای ساخت مولکول بسپار جدید استفاده

می شود. در هر دو نوع این فرآیندها، آنزیم(هایی) فعالیت مى کنند که به منظور انجام اعمال خود، انرژى زیستى مصرف مى کنند.

ADP است که نوعى مولکول ریبونوکلئوتیدى بوده و به منظور استفاده از انرژى آن، باید به ATP انرژى زیستى نیز همان مولکول

تبدیل شود. به عبارتى از تعداد فسفات های آن کاسته شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه (١): فقط در رونویسی، آنزیم رنابسپاراز ضمن جدا کردن دو رشتۀ دنا، رشتۀ رنا را می سازد که در آن پیوند فسفو دی استر

تشکیل می دهد. این عبارت درمورد همانندسازى صادق نیست.

گزی نه (٢): در همانندسازى، آنزیم دنابسپاراز مسئول ساخت مولکول جدید است. این آنزیم تنها یک رشته را به عنوان الگو و

پیش مادۀ خود قرار می دهد. اما دقت داشته باشید که باتوجه به نقش مشابه آنزیم هلیکازی آنزیم رنابسپاراز، هر دو رشتۀ دنا برای

بازشدن در جایگاه فعال این آنزیم قرار می گیرند.

گزینه (٤): در پروکاریوت ها، هستۀ مشخص و سازمان یافته وجود ندارد.
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در تخمیر الکتیکی، پیرووات کاهش می  یابد. در تخمیر الکتیکی  الزم برای انجام گلیکولیز بازسازی می  شود. همان  طور که

می  دانید در گلیکولیز ATP در سطح پیش  ماده تولید می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) گیرنده  های درد، سازش پیدا نمی  کنند. در صورت انجام تنفس بی  هوازی (تخمیر الکتیکی) به علت تولید الکتیک  اسید

گیرنده  های درد تحریک می  شوند اما اکسایش پیرووات مربوط به تنفس هوازی است.

3) در واکنش  های مربوط به اکسایش پیرووات، تولید  پیش از تولید NADH صورت می  گیرد.

4) در فرآیند تخمیر الکتیکی (درواقع تنفس بی  هوازی)  تولید نمی  شود. آهنگ تنفس زمانی افزایش می  یابد که میزان

 در خون افزایش یافته باشد.
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(DNA) نوع قند موجود در ساختار ژن  ها، قند پنج کربنۀ دئوکسی  ریبوز است. در آزمایشات مزلسون و استال، مولکول  های دنا

سانتریفیوژ شدند که قند موجود در ساختار آن  ها نیز دئوکسی  ریبوز است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در آزمایش نخست ایوری، مولکول  های پروتئینی به صورت کامل تخریب شدند.

2) تصاویر مولکول  های DNA توسط ویلکینز و فرانکین تهیه شد.

4) ریزوبیوم نوعی باکتری است و فاقد هسته است.
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بازهای آلی نوکلئوتیدها در ساختار خود حلقۀ شش ضلعی دارند. حلقه  های شش   ضلعی نوکلئوتیدهای مکمل باهم پیوند

هیدروژنی برقرار می  کنند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) بازهای آلی دارای حلقۀ آلی هستند اما در تشکیل پیوند فسفودی  استر نقشی ندارند.

2) در بازهای پورین، دو حلقۀ نیتروژن  دار وجود دارد اما تنها یکی از حلقه  ها به قند متصل است.

3) قند دئوکسی  ریبوز یک حلقۀ پنج   ضلعی است و پنج کربن دارد؛ اما توجه کنید که طبق شکل کتاب درسی، از بین این پنج کربن

یکی در ساختار حلقه قرار ندارد و بیرون از آن قرار گرفته است.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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کنه ای) و اسکلرانشیمی کنه ای)، کالنشیمی (چسب آ سامانۀ بافت زمینه ای در نهان دانگان، از سه نوع بافت پارانشیمی (نرم آ

کنه ای)، رایج ترین بافت این سامانه محسوب می شود و کارهای متفاوتی کنه ای) تشکیل شده است. بافت پارانشیمی (نرم آ (سخت آ

مانند ذخیرۀ مواد، فتوسنتز، ترمیم زخم ها و کمک به تولیدمثل جنسی را انجام می دهد. یاخته های پارانشیمی دیوارۀ نخستین

نازک و چوبی نشده دارند و نسبت به آب نفوذپذیر هستند. وقتی گیاه زخمی می شود، گروهی از یاخته های پارانشیمی تقسیم

می شوند و آن را ترمیم می کنند. جهت تقسیم یاخته، فعالیت آنزیم هلیکاِز هسته الزامی است.

بررسی سایر گزینه ها:

کنه ای) است. 1) مربوط به بافت کالنشیمی (چسب آ

2) دیوارۀ یاخته های پارانشیمی چوبی نمی شود.

4) در گیاهان آبزی، فاصلۀ فراوانی بین یاخته های پارانشیمی وجود دارد که با هوا ُپر شده است.
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در همۀ مراحل رونویسی شکسته شدن پیوند هیدروژنی بین دو رشتۀ دنا و تشکیل شدن پیوند هیدروژنی بین رشتۀ الگوی دنا و

رشتۀ رنای در حال ساخت مشاهده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1) آنزیم رنابسپاراز در مرحلۀ پایان روی رشتۀ الگو حرکت نمی کند.

2) در همۀ مراحل رونویسی پیوندهای اشتراکی بین فسفات ها در نوکلئوتیدهای آزاد سه فسفاته شکسته می شود تا بتوانند با

تک فسفاته شدن در ساختار رنا قرار بگیرند.

4) جدا شدن رنا از رشتۀ الگوی دنا در مراحل طویل شدن و پایان دیده می شود.
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شکل مربوط به روزنه های گیاه است که در حالت بسته قرار دارند. می دانید که گل رز جزوء گیاهان  می باشد. افزایش

بیش ازحد دما و نور سبب بسته شدن روزنه ها در گیاهان  می شود. در چنین حالتی  برگ کم شده اما میزان اکسیژن در

آن افزایش می یابد. درنتیجه وضعیت برای نقش اکسیژنازی آنزیم روبیسکو و تنفس نوری مساعد می شود. تنفس نوری وابسته به

دما و اکسیژن است و سبب کاهش فرآورده های فتوسنتز می گردد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: در تنفس نوری، اکسیژن با ریبولوز بیس فسفات ترکیب می شود. مولکول حاصل ناپایدار است و به دو مولکول دو کربنی و

سه کربنی تجزیه می شود. مولکول سه کربنی برای بازسازی ریبولوز بیس فسفات مصرف می شود. مولکول دوکربنی وارد راکیزه شده

و  از آن آزاد می گردد. ریبولوز بیس فسفات و  پیش ماده های آنزیم روبیسکو در چرخۀ کالوین هستند. بنابراین هم

مولکول سه کربنی و هم مولکول دوکربنی می توانند در تولید پیش ماده های آنزیم روبیسکو نقش داشته باشند.

گزینۀ3: تنفس یاخته ای برخالف تنفس نوری، با تولید ATP همراه است. توجه کنید که تنفس یاخته ای با قندکافت آغاز می شود و

محل انجام قندکافت مادۀ زمینۀ سیتوپالسم می باشد.

گزینۀ4: در تنفس نوری، مولکول دو کربنی و مولکول سه کربنی تشکیل می گردد. مولکول سه کربنی برای بازسازی ریبولوز

بیس فسفات استفاده می شود.
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جایگاه تشخیص آنزیم ECoR1 مجموعًا دارای 6 جفت نوکلئوتید با توالی GAATTC است. هر نوکلئوتید یک حلقۀ آلی در قند و

یک یا دو حلقۀ آلی در باز آلی خود دارد. باتوجه به  توالی جایگاه تشخیص، می  توان گفت 12 حلقۀ آلی در قندها و 18 حلقۀ آلی در

بازهای آلی دارد. (در کل 30 حلقۀ آلی)

بررسی سایر گزینه  ها:

2) هنگامی  که ژن خارجی به دیسک اضافه می  شود، باز هم در دو طرف خودش دارای جایگاه تشخیص است. از این جایگاه

تشخیص برای جداسازی این ژن پس از اتمام تکثیر استفاده می  شود.

3) انتهای چسبنده دارای توالی AATT و تک  رشته  ای است و اصًال پیوند هیدروژنی ندارد.

4) انتهای چسبنده هم در جداسازی ژن موردنظر از دنا و هم در مرحلۀ برش دادن مولکول حامل تشکیل می  شود.
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گاسترین pH موردنیاز آنزیم پپسین و سکرتین pH موردنیاز آنزیم های لوزالمعده را تنظیم می کنند. پروتئین ها متنوع ترین گروه

مولکول های زیستی هستند که در لولۀ گوارش، آنزیم پپسین گوارش آن ها را شروع می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) پروتئازهای معده و لوزالمعده در ابتدای ترشح غیرفعال هستند؛ اما سکرتین فقط در تنظیم pH موردنیاز آنزیم های لوزالمعده

اثرگذار است.

3) پروتئازهای معده، پروتئین ها را به پپتیدهای کوچک تر تجزیه می کنند و در ایجاد واحدهای آمینواسیدی نقش ندارند.

4) ذخیرۀ دیسه های یاختۀ خوراکی سیب زمینی، نشاسته است. آمیالز نشاسته را تجزیه می کند. دقت کنید که عالوه بر لوزالمعده،

یاخته های غدد بزاقی دهان هم می توانند آمیالز تولید کنند که سکرتین بر آن ها اثری ندارد.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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هم در روش نیمه حفاظتی و هم در روش غیرحفاظتی، در همۀ مولکول های حاصل از همانندسازی امکان مشاهدۀ نوکلئوتیدهای

دنای مادر وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در هر یک از مولکول های دنای حاصل از همانندسازی نیمه حفاظتی، یک رشتۀ پلی نوکلئوتیدی از دنای مادر و یک رشتۀ

پلی نوکلئوتیدی جدید وجود دارد. پس یکی از رشته های این مولکول های دنا فاقد نوکلئوتیدهای دنای اولیه است.

3) در همانندسازی حفاظتی در یکی از مولکول های حاصل، هر دو رشته مربوط به دنای اولیه است.

4) در همانندسازی نیمه حفاظتی، پیوندهای کوواالن در مولکول های دنای اولیه شکسته نمی شوند.

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 1 124

فرآورده های معدنی واکنش تنفس یاخته ای، آب و کربن دی اکسید هستند. همۀ مولکول های کربن دی اکسید داخل میتوکندری و

طی واکنش های اکسایش پیرووات و چرخۀ کربس تولید می شوند. اندامک راکیزه دارای دو غشا است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 2: مولکول های آب می توانند در زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه تولید شوند.

گزینه 3: چرخۀ کربس، چرخه ای از واکنش های آنزیمی است که در بخش داخلی راکیزه انجام می شود. همانطور که گفته شد،

مولکول های کربن دی اکسید عالوه بر چرخۀ کربس، در واکنش های مربوط به فرآیند اکسایش پیرووات نیز تولید می شوند.

گزینه 4: در این واکنش، مولکول های آب با ترکیب یون اکسید و پروتون در بخش داخلی راکیزه تولید می شوند.
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در انتقال فعال، به  طور حتم نوعی پمپ پروتئینی فعالیت دارد. این پمپ پروتئینی جزء پروتئین  های سراسری غشا (غشاء یاخته و یا

غشای اندامک  ها) محسوب می  شود و به هنگام فعالیت خود تغ�رشکل می  دهد.

بررسی همۀ موارد:

الف) در انتقال فعال، همواره انرژی زیستی مصرف می  شود. این انرژی زیستی می  تواند از مولکول  های ATP تأمین و باعث افزایش

میزان فسفات آزاد درون یاخته شود و می  تواند از سایر انرژی  های دیگر (مانند انرژی الکترون  ها و یا انرژی حاصل از شیب غلظت

برخی از یون  ها) تأمین شود و بر میزان فسفات آزاد درون یاخته بی  تأثیر باشد. مثًال در غشاء درونی میتوکندری، پمپ شدن یون

هیدروژن به کمک انرژی الکترون  ها صورت می  گیرد و مستقیمًا ATP مصرف نمی  شود.

ب و د) لزومًا نمی توان گفت پروتئین مؤثر در انتقال فعال در غشاء یاخته قرار گرفته است. ممکن است در غشاء اندامک میتوکندری

و یا کلروپالست باشد!

ج) لزومًا ماده  ای که در انتقال فعال جابه  جا می  شود، یون نیست؛ مثًال در هم  انتقالی که در رودۀ باریک انسان انجام می  شود، گلوکز

برخالف جهت شیب غلظت خود جابه  جا می  شود. هم  انتقالی نوعی انتقال فعال است و گلوکز نوعی یون نیست!

تستر علوم تجربی دهم

گزینه 3 126

نخستین مرحلۀ تنفس یاخته  ای، قندکافت است. در نخستین گام قندکافت، فروکتوز فسفاته (دارای دو فسفات در ساختار خود) و

مولکول ADP (دارای دو فسفات در ساختار خود) حاصل می  شود که دو نوع ترکیب دوفسفاتۀ متفاوت از یکدیگر به شمار می  روند.

بررسی سایر گزینه  ها:

ای آزاد نمی  شود. گزینۀ "1": در طی گلیکولیز، هیچ مولکول 

. گزینۀ "2": در طی گلیکولیز، مولکول  کاهش می  یابد، نه 

گزینۀ "4": در طی گلیکولیز، دو قند فسفاته از فروکتوز فسفاته حاصل می شود، نه دو اسید سه کربنی.

CO۲

N AD+N ADP +
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شکل مربوط به گیاه دولپه است. مرکزی  ترین سلول  های ریشه در گیاهان دولپه آوندهای چوبی هستند که به هدایت شیرۀ خام

می  پردازند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) گیاهان تک  لپه در رگبرگ  های خود، غالف آوندی فتوسنتزکننده دارند.

2) بسیاری از گیاهان دولپه دارای رویش روزمینی هستند و لپه  های خود را از خاک خارج می  کنند.

4) در مقطع ساقۀ گیاهان تک  لپه، تراکم آوندها در بخش خارجی بیشتر از بخش مرکزی است.

تستر علوم تجربی دهم

www.konkur.in

forum.konkur.in



47لرنیتو 1400 /91

گزینه 3 128

آنزیم ها سبب کاهش انرژی فعال سازی می شوند. طبق شکل، کرآتین فسفات و ADP که هر دو فسفات دار هستند، در جایگاه فعال

آنزیمی که انرژی فعال سازی واکنش مصرف کرآتین فسفات را کاهش می دهد ، قرار می گیرند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: طبق شکل، آدنوزین به طور کامل در جایگاه فعال این آنزیم قرار نمی گیرد.

گزینه 2: در این واکنش، دو مولکول آلی مصرف و دو مولکول آلی تولید می شوند.

گزینه 4: آنزیم مذکور، بین گروه فسفاِت ADP (نه آدنوزین) و گروه فسفات جداشده از کرآتین فسفات پیوند برقرار می کند.

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 2 129

تنها مورد "پ" به درستی بیان شده است.

بررسی همه موارد:

الف) برخی از ترکیباتی که در جایگاه فعال آنزیم ها قرار می گیرند، پیش مادۀ آن آنزیم نیستند. مثال چنین ترکیباتی، آرسنیک و

سیانید است که با قرارگیری در جایگاه فعال آنزیم، مانع عملکرد آن می شوند.

ب) بعضی آنزیم ها برای فعالیت به یون های فلزی مانند آهن، مس و یا مواد آلی مثل ویتامین ها نیاز دارند. کوآنزیم تنها نام مواد

آلى است که عامل تسهیل فعالیت و افزایش سرعت عملکرد آنزیم ها است.

پ) متنوع ترین گروه مولکول های زیستی پروتئین ها هستند، که همۀ آن ها در ساختار خود پیوند هیدروژنی دارند.

ت) آنزیم ها امکان برخورد مناسب مولکول ها را افزایش می دهند و انرژی فعال سازی واکنش را کاهش می دهند. هر آنزیم روی یک

یا چند پیش مادۀ خاص مؤثر است.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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در پروکاریوت ها پروتئین سازی حتی ممکن است پیش از پایان رونویسی(یعنی مرحلۀ طویل شدن) رنای پیک آغاز شود؛ زیرا

طول عمر رنای پیک در این یاخته ها کم است. در تنظیم منفی رونویسی در پروکاریوت ها، مهارکننده با اتصال به اپراتور، مانعی بر سر

راه ِرنابسپاراز ایجاد می کند و جلوی حرکت آن را می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) اتصال بعضی رناهای کوچک مکمل به رنای پیک مثالی از تنظیم بیان  ژن پس از رونویسی در یوکاریوت ها است. ازطرفی تغ�ر

در طول عمر رنای پیک در یوکاریوت ها و پروکاریوت ها دیده می شود.

3) به طور معمول بخش های فشردۀ فام تن در یوکاریوت ها کمتر در دسترس رنابسپارازها قرار می گیرند. ازطرفی در هر دوراهی

همانندسازی (چه در یوکاریوت ها و چه در پروکاریوت ها) یک هلیکاز و دو دنابسپاراز فعالیت دارند.

4) عوامل رونویسی در یوکاریوت ها وجود دارند. این پروتئین ها به راه انداز و افزاینده متصل می شوند که هر دو جزء ژن نیستند.
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یاخته هایی که در بدن انسان فاقد کروموزوم Y هستند شامل گویچۀ قرمز و برخی اسپرم ها در بدن مردان و همۀ یاخته های بدن

زنان می باشد. باتوجه به اینکه جهش جابه جایی بین کروموزوم های جنسی تنها زمانی ممکن است که بین کروموزوم X و Y رخ

دهد، پس هیچ کدام از این یاخته ها نمی توانند چنین جهشی داشته باشند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) اگر یک سلول تتراپلوئید میوز انجام دهد، یاخته های دیپلوئید می سازد که می توانند جهش مضاعف شدگی را انجام دهند.

2) باکتری ها می توانند جهش واژگونی داشته باشند.

4) هر یاختۀ دارای دنا می تواند جهش حذفی داشته باشد.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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رشتۀ پلی  نوکلئوتیدی که از روی این قسمت از دنا ساخته می  شود، می  تواند از جنس دنا و یا رنا باشد. نوکلئوتیدی که در ساختار رنا

یا دنا وجود دارد، همواره یک گروه فسفات در ساختار خود دارد؛ بنابراین هنگام اضافه شدن هر نوکلئوتید آزاد به رشتۀ در حال

ساخت، به  طور حتم فسفات  های بیشتر آن باید آزاد شوند و پیوند کوواالنسی که بین این گروه  های فسفات وجود دارد، باید شکسته

شود. ازاین رو به ازای قرار گرفتن هر نوکلئوتید در ساختار رشتۀ پلی  نوکلئوتیدی جدید، باید یک یا دو گروه فسفات از نوکلئوتید

مربوطه آزاد شود (یک و یا دو پیوند کوواالنسی شکسته شود). حال آنکه رشتۀ پلی  نوکلئوتیدی جدید دارای چهار نوکلئوتید بوده و

سه پیوند فسفودی  استر خواهد داشت (حتی اگر پدیدۀ ویرایش را نیز در نظر بگیریم، این موضوع صدق می  کند).

بررسی سایر گزینه  ها:

1) درصورتی  که رشتۀ پلی  نوکلئوتیدی جدید از جنس رنا باشد، آنگاه میان باز آلی نخستین نوکلئوتید در دنای موردنظر یعنی A، با باز

آلی یوراسیل، پیوند هیدروژنی تشکیل می  شود.

2 و 3) ممکن است در طی همانندسازی، اشتباه صورت بگیرد و باز غیر مکمل در مقابل نوعی باز قرار بگیرد. در این صورت پیوند

فسفودی  استر بین نوکلئوتید اشتباه با نوکلئوتید مجاور خود، تشکیل می  شود، اما بین بازهای آلی غیر مکمل، هیچ پیوند هیدروژنی

تشکیل نمی  شود.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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همۀ موارد نادرست است.

فرآیند تثبیت کربن به معنای تثبیت این عنصر در قالب یک ترکیب آلی پایدار است. این فرآیند توسط جانداران تولیدکننده، یعنی

فتوسنتزکننده  ها و شیمیوسنتزکننده  ها انجام می  شود. فتوسنتزکننده  ها با استفاده از نور خورشید و شیمیوسنتزکننده  ها با استفاده از

ترکیبات معدنی این فرآیند را انجام می  دهند (علت نادرستی مورد (د)). فتوسنتزکننده  ها به دو گروه اکسیژن  زا و غیراکسیژن  زا

طبقه  بندی می  شوند. در فتوسنتزکننده  های غیراکسیژن زا، در طی تثبیت کربن اکسیژن ساخته نمی شود (علت نادرستی مورد (ب)).

، نخستین مرحلۀ تثبیت کربن   دی  اکسید جو را آنزیمی به جز آنزیم روبیسکو انجام می  دهد (علت یاختۀ میانبرگ گیاهان 

نادرستی مورد (الف)). همچنین در مرحلۀ دوم این تثبیت که در یاخته  های غالف آوندی انجام می  شود، مولکول کربن   دی  اکسید از

ساختار ترکیب چهارکربنه جدا شده و در طی چرخۀ کالوین تثبیت می  شود و تثبیت کربن   دی  اکسید جو فقط در مرحلۀ اول رخ

می دهد (علت نادرستی مورد (ج)).

C  ۴
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عامل مؤثر در انتقال صفات، مولکول DNA است. واحدهای سازندۀ   DNA، نوکلئوتیدهای دارای قند دئوکسی  ریبوز است. در ساختار

نوکلئوتید، باز آلی و فسفات به مولکول قند متصل هستند. باز آلی با مولکول قند، پیوند اشتراکی دارد و می  تواند با باز آلی مکمل

خود، پیوند هیدروژنی (غیراشتراکی) تشکیل دهد؛ بنابراین باز آلی می  تواند در تشکیل دو نوع پیوند متفاوت شرکت کند.

بررسی سایر گزینه  ها:

DNA 1) در ساختار یک نوکلئوتید، باز آلی نیتروژن  دار در ایجاد مواد زائد نیتروژن  دار نقش دارد. باز آلی یوراسیل نمی  تواند در ساختار

باشد.

2) هم باز آلی می  تواند یک حلقه   داشته باشد (مانند تیمین و سیتوزین) و هم مولکول قند دارای یک حلقۀ آلی است. در ساختار

یک نوکلئوتید مولکول دنا، حتمًا بین باز آلی و قند، پیوند کوواالنسی وجود دارد.

4) بازهای مکمل در تشکیل پیوند غیراشتراکی شرکت می  کنند و در ساختار خود کربن دارند.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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موارد (الف)، (ج) و (د) صحیح است.

واکنش های فتوسنتزی را در دو گروه واکنش های وابسته به نور و مستقل از نور قرار می دهند. واکنش های تیالکوئیدی همان

واکنش های وابسته به نور هستند.

بررسی موارد:

الف: به سبزینۀ a در فتوسیستم P700 ،1 می گویند. باتوجه به شکل کتاب درسی، خروج الکترون از فتوسیستم 1 بر تولید مولکول

NADPH (حامل الکترون) مقدم است.

ب: یکی از اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون که بین فتوسیستم 2و1 قرار دارد، پروتئینی است که یون های  را از بستره به فضای

درون تیالکوئیدها پمپ می کند. بنابراین خروج الکترون از فتوسیستم 2 بر انتقال فعال پروتون ها مقدم است.

ج: همانطور که گفتیم پروتئین پمپ کنندۀ پروتون بین فتوسیستم 2و 1 قرار دارد. بنابراین الکترون ابتدا به پروتئین ناقل پروتون و

سپس به فتوسیستم 1 منتقل می گردد.

د: به سبزینۀ a در فتوسیستم P680 ،2 می گویند. باتوجه به شکل کتاب درسی، خروج الکترون از فتوسیستم 2 بر انتقال الکترون به

اجزای موجود در سطح خارجی غشاء تیالکوئید مقدم است.

H+
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آنزیم های هلیکاز و رنابسپاراز در شکستن پیوندهای هیدروژنی بین دو رشتۀ دنا دخالت دارند. هر آنزیمی دارای یک pH بهینه است

که در آن بهترین فعالیت را دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) افزایش فشردگی در بخش هایی خاص از فام تن ها نیز سبب کاهش دسترسی رنابسپاراز و کاهش رونویسی می شود.

پروتئین های هیستون در این رویداد نقش دارند و محل اتصال آن ها هرجایی از دنا می تواند باشد.

3) عوامل رونویسی سبب افزایش میزان رونویسی می شوند. جایگاه اتصال گروهی از عوامل رونویسی، توالی افزاینده است.

4) گروهی از آنزیم های مؤثر در تنظیم بیان ژن سلول ممکن است از یاختۀ مادری به سلول ها منتقل شده باشد.
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به هنگام ساخته   شدن رنا از روی بخشی از دنا، ریبونوکلئوتید مکمل در مقابل دئوکسی    ریبونوکلئوتید قرار می  گیرد و میان این دو نوع

نوکلئوتید با قند متفاوت، پیوند هیدروژنی (نوعی پیوند غیر اشتراکی) تشکیل می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) مثًال در ساختار دنا یا رنا، میان دو نوکلئوتید مجاور با باز آلی متفاوت، پیوند فسفودی  استر که نوعی پیوند اشتراکی است، تشکیل

می  شود.

3) هیچ  گاه بین دو نوکلئوتید با باز آلی یکسان، پیوند هیدروژنی تشکیل نمی  شود.

4) در ساختار دنا، دو نوکلئوتید مجاور با پیوند فسفودی  استر (نوعی پیوند کوواالنسی) به یکدیگر متصل و هر دو، دارای قند

دئوکسی  ریبوز هستند. در ساختار رنا نیز دو نوکلئوتید مجاور با پیوند فسفودی  استر به یکدیگر متصل هستند و هر دو، قند ریبوز

دارند.
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هم در ذرت و هم در گل رز، طی گلیکولیز، فروکتوز فسفاته تشکیل می  شود که نوعی مادۀ آلی شش  کربنه است. گلیکولیز در

سیتوپالسم انجام می  شود و رناتن  ها نیز در سیتوپالسم یاخته  های یوکاریوتی حضور دارند. عالوه بر این، در نخستین مرحلۀ کربس

نیز نوعی مادۀ آلی شش  کربنه از ترکیب بنیان استیل با ترکیب چهارکربنه ایجاد می  شود. چرخۀ کربس در بسترۀ میتوکندری انجام

می  شود که محل حضور رناتن  های مخصوصی است.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": آناناس نوعی گیاه CAM است. در این گیاه، تثبیت کربن طی دو مرحله انجام می  شود که تقسیم  بندی زمانی دارد؛ یعنی

مرحلۀ نخست در طی شب و مرحلۀ دوم در طی روز.

گزینۀ "2": آنزیم روبیسکو برای ریبولوزبیس  فسفات دارای جایگاه فعال است، نه ریبولوز فسفات.

گزینۀ "4": روزنه  ها در ذرت برخالف آناناس، در طول روز باز و در شب، بسته هستند. روزنه های هوایی به دنبال افزایش فشار

تورژسانسی یاخته  های نگهبان باز می  شوند.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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اگر از روی این رشته قبل از جهش رونویسی شود مولکول رنای حاصل به صورت AUG-GUA-UUG-GUA-AUG-UAA خواهد بود.

پس باتوجه به اینکه به جز کدون پایان در آن سه نوع کدون وجود دارد پس رشتۀ پلی پپتیدی حاصل از ترجمه آن هم سه نوع

TAC-CAT-AAC-ATT-ACA-TT از رشته ، توالی به صورت C آمینواسید خواهد داشت. حاال پس از بروز جهش و حذف نوکلئوتید

خواهد بود و درنتیجه توالی رنای حاصل از رونویسی نیز به صورت AUG-GUA-UUG-UAA-UGU-AA خواهد شد ( تغ�ر چارچوب

). باتوجه به اینکه ترجمه از کدون AUG آغاز می شود و تا کدون UAA ادامه دارد و در این حالت هم سه نوع کدون در رنا دیده

می شود، پس بازهم رشتۀ پلی پپتیدی دارای سه نوع آمینواسید خواهد بود و تنوع آمینواسیدها در رشته تغ�ری نخواهد کرد. از

طرفی توجه داشته باشید که رنای اولیه دارای 5 کدون قابل ترجمه بود درحالی که رنای پس از جهش دارای سه کدون قابل ترجمه

است و درنتیجه رشتۀ پلی پپتیدی نسبت به قبل کوتاه می شود.
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در حضور مالتوز در محیط و عدم حضور قند گلوکز، پروتئین فعال کننده، ابتدا به قند مالتوز و سپس به جایگاه خود متصل می شود

و پس از اتصال به رنابسپاراز کمک می کند تا به راه انداز اتصال یابد.

بررسى سایر گزینه ها:

گزینه (۱): اگر عالوه بر مالتوز، گلوکز نیز در محیط باکتری باشد، در این صورت نیازی به رونویسی از ژن های تجزیه کنندۀ الکتوز

نیست. درنتیجه، مولکول رنابسپاراز پروکاریوتی، فاقد توانایی اتصال به راه انداز است.

گزینه (۲): سه ژن مربوط به تجزیۀ الکتوز، یک راه انداز دارند و هر سه باهم یک رنای پیک ایجاد می کنند. از ترجمۀ این رنای پیک

سه نوع رشتۀ پلی پپتیدی ایجاد می شود.

گزینه (٤): فعال شدن رونویسی ژن های تجزیۀ الکتوز، مصرف نوکلئوتیدهای سه فسفاته و تولید فسفات آزاد افزایش می یابد.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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فقط مورد (الف) صحیح است.

یاخته  های پروکاریوتی فتوسنتزکننده (اکسیژن  زا و غیراکسیژن  زا) و یاخته  های یوکاریوتی فتوسنتزکننده جزء این گروه هستند. همۀ

این یاخته  ها جهت به دام انداختن نور خورشید و استفاده از انرژی آن، دارای رنگیزه  های جذب  کنندۀ نور هستند. مورد (ب) در

رابطه با یاختۀ میانبرگ گیاهان  صدق نمی  کند. در رابطه با مورد (ج) دقت داشته باشید که اوگلنا نوعی تک  یاختۀ آغازی با

قابلیت فتوسنتز است و در شرایطی که نور خورشید نباشد، با تغذیه از مواد آلی ترکیبات موردنیاز خود را به دست می  آورد.

همچنین در رابطه با مورد (د) توجه کنید که در باکتری  های فتوسنتزکننده، تنها یک کروموزوم اصلی وجود دارد و لفظ مولکول  های

دنا نادرست است.

C  ۴
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محصول نهایی ژن کنترل کنندۀ ABO ، آنزیم A و B است. این آنزیم ها بر روی غشاء گویچه های قرمز بالغ هیچ فردی قرار

نمی گیرند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) فردی با گروه خونی  اگر از نظر گروه خونی Rh ناخالص ( Dd ) باشد، در یک کروموزوم الل D و در دیگری الل d دارد.

2) فردی که گروه خونی  دارد، اگر از لحاظ گروه خونی Rh ناخالص ( Dd ) باشد، می تواند برای این صفت دو نوع گامت D و

d تولید کند.

3) ژن سازندۀ آنزیم A در افرادی با گروه خونی A یا AB وجود دارد.

A+

AB+
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موارد  (ب)و (ج)  درست هستند.

الف: زنجیره انتقال الکترون از مولکول هایی تشکیل شده که همه آن ها می توانند الکترون بگیرند یا از دست بدهند.

ب: مولکولی که بین پمپ دوم و سوم قرار دارد، تنها با یک الیه فسفولیپیدی در تماس است. اما سایر مولکول های زنجیره انتقال

الکترون با دو الیه فسفولیپیدی در تماس اند.

ج: فقط پمپ ها در جابه جایی یون های هیدروژن از عرض غشاء داخلی میتوکندری نقش دارند و مولکول های بین آن ها، به

جابه جایی این یون نمی پردازند.

د: همه اجزاء زنجیره انتقال الکترون، می توانند الکترون های آزادشده از NADH را از خود عبور دهند.
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گزینه 1 144

الکترون  های پرانرژی برای اینکه از فتوسیستم 2 به فتوسیستم 1 بروند از ضخامت غشا و بخشی از قسمت درونی تیالکوئید عبور

می  کنند.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) آنزیم   ATPساز با صرف انرژی حاصل از حرکت یون  های هیدروژن (انرژی حاصل از شیب غلظت) به تولید ATP می  پردازد.

3) پمپ پروتئینی با مصرف انرژی الکترون  های آزادشده از فتوسیستم 2، یون  های هیدروژن را از بستره وارد تیالکوئید می  کنند و

به این ترتیب موجب افزایش pH بستره می  شود.

4) برای ساخت هر مولکول NADPH توسط ناقل پروتئینی باید یون  های هیدروژن موجود در بستره مصرف شوند.
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در بیماری فنیل کتونوری که نوعی بیماری غیروابسته به جنس و نهفته است، آنزیمی که آمینواسید فنیل آالنین را می تواند تجزیه

کند، وجود ندارد. درنتیجه تجمع آمینواسید فنیل آالنین در بدن، به ایجاد ترکیبات خطرناکی منجر می شود و باعث آسیب به

یاخته های مغزی می شود؛ بنابراین تجمع این آمینواسید مستقیمًا باعث آسیب نمی شود، بلکه ترکیبات خطرناک حاصل از آن، باعث

ایجاد آسیب می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

2) گروه خونِی ABO و Rh، هر دو نوعی صفت غیروابسته به جنس و نهفته محسوب می شوند که در این صفات، براساس ژن نمود

فرد، نوع کربوهیدرات های غشاء گویچه های قرمز از نظر گروه خونی ABO و نوع پروتئین ها از نظر گروه خونی Rh، مشخص

می شود.

3) کم خونی داسی شکل نوعی بیماری ارثی است که در اثر تغ�ر بسیار جزئی در نوعی ژن، ایجاد می شود. در این بیماری میزان

گویچه های قرمز خون کاهش می یابد، درنتیجه مقدار هماتوکریت یا خون بهر (درصد حجمی یاخته های خونی) کم می شود.

4) طبق متن کتاب درسی، بیماری هموفیلی، نوعی بیماری وابسته به X و نهفته است که در آن تشکیل لخته مختل می شود و فرد

دچار خون ریزی های شدید خواهد شد. شایع ترین نوع آن به علت فقدان عامل انعقادی هشت است؛ اما نوع دیگری از هموفیلی

نیز وجود دارد که به علت کمبود فاکتور انعقادی هشت نیست.
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توجه داشته باشيد هر ياختۀ زندۀ هسته دار موجود در بدن انسان، در صورت ابتال و آلودگی با یک عامل ویروسی، می تواند

اینترفرون نوع یک (پیک شیمیایی کوتاه برد) را به بیرون از خود ترشح کرده و در دومین خط دفاعی بدن نقش ایفا کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه (۱): نوتروفیل، ائوزینوفیل، بازوفیل، مونوسیت و گویچه های قرمز، یاخته های خونی هستند که منشأ میلوئیدی دارند.

گویچه های قرمز فاقد توانایی عبور از منافذ مویرگ های خونی و خروج از خون هستند.

گزینه (۳): گویچه های قرمز فاقد اندامک راکیزه (میتوکندری) هستند؛ لذا توانایی انجام تنفس هوازی را نداشته و ناقلین الکترون

خود را طی فرآیند تخمیر، به نوعی پذیرنده آلی (پیرووات) منتقل می کند.

گزینه (٤): سلول های دارای منشأ لنفوئیدی، لنفوسیت ها هستند؛ اما دقت کنید یاخته های کشنده طبیعی نیز نوعی لنفوسیت

هستند که در دفاع غیراختصاصی نقش ایفا می کنند.
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گزینه 4 147

اگر باهم ماندن کروموزوم ها در میوز 1 رخ دهد،کروموزوم های همتا از هم جدا نشده و هر دو وارد یکی از سلول ها می شوند. سلول

مقابل هم طبیعتًا آن کروموزوم را نخواهد داشت. سلول های حاصل از میوز 2 این سلول نیز آن کروموزوم و الل های موجود در آن را

ندارند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) اگر تعداد کروموزوم های شماره 21 افزایش پیدا کنه، سندرم داون ایجاد می شود که عقب ماندگی ذهنی ایجاد می کند. اما

افزایش کروموزوم های غیرجنسی دیگر لزومًا باعث ایجاد عقب ماندگی نمی شود.

2) ممکن است جهش از نوع حذفی باشد.

3) در جهش مضاعف شدن از تعداد الل های یک صفت در سلول کم نمی شود زیرا یک الل از کروموزومی جدا شده و به کروموزوم

دیگر انتقال می یابد و در واقع از بین نمی رود.
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باکتری  های تثبیت  کنندۀ نیتروژن می  توانند فتوسنتزکننده باشند (مثل سیانوباکتری) و از انرژی NADPH استفاده کنند اما در مواردی

هم فتوسنتزکننده نیستند؛ مانند ریزوبیوم.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) باکتری  های نیترات  ساز، شیمیوسنتزکننده هستند و می  توانند به کمک  به تولید مواد آلی بپردازند.

3) باکتری  های آمونیاک  ساز با استفاده از مواد آلی موجود در خاک (هوموس) به تولید آمونیوم می  پردازند.

4) باکتری  های نیترات  ساز به مصرف اکسیژن می  پردازند تا بتوانند آمونیوم  را به نیترات  تبدیل نمایند.
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باکتری ها فاقد هستۀ مشخص هستند و مولکول های دنا و رنای آن ها در سیتوپالسم قرار دارد، پس همانندسازی و رونویسی نیز در

سیتوپالسم صورت می گیرد و تمام نوکلئیک اسیدهای باکتری (هم دنا و هم رنا) در سیتوپالسم ساخته می شوند.

نوکلئیک اسیدها که شامل دئوکسی ریبونوکلئیک اسید (دنا) و ریبونوکلئیک اسید (رنا) هستند، همگی بسپارهایی (پلیمرهایی) از

واحدهای تکرارشونده به نام نوکلئوتید هستند. هر نوکلئوتید شامل سه بخش است: یک قند پنج کربنه، یک باز آلی نیتروژن دار و

یک تا سه گروه فسفات؛ پس هر نوکلئیک اسیدی که در سیتوپالسم باکتری استرپتوکوکوس نومونیا ساخته می شود، در ساختار هر

واحد تکرارشوندۀ خود، دارای قندی پنج کربنه است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه (۱): دو انتهای رشته های پلی نوکلئوتیدی نیز می توانند با پیوند فسفو دی استر به هم متصل شوند و نوکلئیک اسید حلقوی را

ایجاد کنند؛ برای مثال دنا در باکتری ها به صورت حلقوی است. در نوکلئیک اسیدهای خطی گروه فسفات در یک انتها و گروه

هیدروکسیل در انتهای دیگر آزاد است؛ بنابراین هر رشتۀ دنا و رنای خطی همیشه دو سر متفاوت دارد و این سرها به هم متصل

نیستند. البته در باکتری ها دنای خطی وجود ندارد.

گزینه (۲): در مولکول دنا، دو رشته (ستون های نردبان) به واسطۀ پیوندهای هیدروژنی در کنار هم قرار می گیرند.

گزینه (٤): دقت کنید که در یک رشتۀ دنا یا رنا، محدودیتی برای قرار گیری انواع نوکلئوتید ها وجود ندارد و ممکن است در یک

رشته اصًال باز A وجود نداشته باشد ولی در دو رشتۀ دنا، طبق تحقیقات چارگارف، میزان A با T و C با G برابر است.
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فقط مورد "الف" درست است. تبدیل مولکول سه کربنی به دو کربنی همراه با تولید ATP هم در تنفس هوازی و هم در تنفس

بی هوازی دیده می شود. در تنفس هوازی پیرووات به استیل و در تنفس بی هوازی (تخمیر الکلی) پیرووات به اتانال تبدیل

می شود.

الف) چه در تنفس هوازی و چه در تنفس بی هوازی، مولکول های  باید بازسازی شوند تا در گلیکولیز مجددا مورد استفاده

قرار بگیرند.

ب) آخرین پذیرندۀ الکترون در تنفس هوازی، اکسیژن ( معدنی ) است که در فضای درون راکیزه استفاده می شود.

ج) در تنفس بی هوازی، تولید ATP تنها به هنگام گلیکولیز و در سطح پیش ماده رخ می دهد.

د) در تنفس هوازی، به ازای هر مولکول گلوکز در حدود 30 مولکول ATP در بهترین شرایط ایجاد می شود.

N AD+
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در جایگاه E و P رنای ناقل فاقد آمینواسید دیده می شود. همان طور که می دانید در هر دوی این جایگاه ها پیوند هیدروژنی

می تواند بین کدون و آنتی کدون شکسته شود. در مرحلۀ طویل شدن در جایگاه E و در مرحلۀ پایان در جایگاه P این اتفاق رخ

می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در سلول ها آنتی کدون AUU وجود ندارد زیرا باید با کدون UAA که نوعی کدون پایان است مکمل باشد و می دانیم که کدون های

پایان آنتی کدون ندارند.

2) کدون AUG در هر جایگاهی از ریبوزوم می تواند قرار گیرد، از جمله جایگاه A که محل تشکیل پیوند پپتیدی است. توجه داشته

باشید که هر کدون AUG لزومًا کدون آغاز نیست.

3) آخرین رنای ناقل هیچ گاه در جایگاه E ریبوزوم دیده نمی شود. مشخصًا این جایگاه به جایگاه P نزدیک تر است.
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اوگلنا جزوء آغازیان است. این جاندار در حضور نور فتوسنتز می کند و در صورتی که نور نباشد، سبزدیسه های خود را از دست

می دهد و با تغذیه از مواد آلی، ترکیبات موردنیاز خود را به دست می آورد. همچنین در پا�ز با کاهش طول روز و کم شدن نور،

ساختار سبزدیسه ها در بعضی گیاهان تغ�ر می کند و به رنگ دیسه تبدیل می شوند. می دانید که در همۀ جانداران، قندکافت به

صورت مستقل از اکسیژن انجام می شود. در این فرآیند، ATP در سطح پیش ماده تولید می گردد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: گیاهان می توانند اکسیژن موردنیاز خود را به صورت یون نیترات از خاک جذب کنند.

گزینۀ3: باکتری های نیترات ساز شیمیوسنتز کننده هستند. گروهی از گیاهان فرآیند فتوسنتز را در خشکی انجام می دهند و گروهی

از آن ها قادر به انجام فتوسنتز در محیط های آبی هستند.

گزینۀ4: گیاهان می توانند از طریق تقسیم میوز و تولیدمثل جنسی، زاده های کم وبیش مشابه خود را ایجاد کنند.
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میزان  ، طول موج، شدت و مدت زمان تابش نور بر فتوسنتز اثر می گذارند. توجه کنید که افزایش مدت زمان تابش نور

می تواند سبب افزایش مصرف NADPH در چرخۀ کالوین شود، نه تولید آن.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: فتوسنتز فرآیندی آنزیمی است. بیشترین فعالیت آنزیم ها در گسترۀ دمایی خاص انجام می شود، بنابراین دما نیز بر فتوسنتز

اثر می گذارد. اگر دما بیش از اندازه باال یا پا�ن باشد، فعالیت آنزیم ها متوقف شده و میزان پیش مادۀ آن ها افزایش می یابد.

گزینۀ2: به دنبال کاهش تراکم اکسیژن و افزایش میزان کربن دی اکسید، فعالیت کربوکسیالزی آنزیم روبیسکو افزایش می یابد.

گزینۀ4: افزایش میزان  سبب افزایش فعالیت آنزیم ها در چرخۀ کالوین و افزایش میزان فتوسنتز می شود. باتوجه به شکل

کتاب درسی، تعدادی از قندهای سه کربنی برای تولید گلوکز و سایر ترکیبات آلی از چرخۀ کالوین خارج می شوند.
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پروتئین مهارکننده در باکتری همواره تولید می شود و درنتیجه ژن مربوط به آن مداومًا درحال رونویسی شدن و تولید رنا است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) پس از جداشدن مهارکننده از مولکول دنا، از هر سه ژن مربوط به آنزیم های تجزیه کنندۀ الکتوز، تنها یک رنای پیک ساخته

می شود.

2) در تنظیم مثبت، مالتوز به عامل فعال کننده می چسبد و نمی تواند مستقیمًا به رنابسپاراز متصل شود.

4) در فرآیند  تنظیم مثبت رونویسی در E.Coli، باحضور مالتوز در محیط، پروتئین فعال کننده به جایگاه خود متصل می شود و پس

از اتصال به رنابسپاراز کمک می کند تا به راه انداز متصل شود.
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در همانندسازی و رونویسی از روی دنا مولکول نوکلئیک اسید ساخته می شود. در هردوی این فرآیندها، ابتدا پیوند هیدروژنی بین

نوکلئوتیدهای مکمل تشکیل شده و سپس پیوند فسفودی استر ایجاد می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در فرآیند پیرایش رنای نابالغ، ابتدا رونوشت های اینترون با شکسته شدن پیوند فسفودی استر جدا شده و سپس رونوشت

اگزون ها با تشکیل این پیوند به هم متصل می شوند.

2) در فرآیند ترجمه ابتدا در مرحلۀ آغاز پیوند هیدروژنی در جایگاه P تشکیل شده و سپس در مرحلۀ طویل شدن پیوند پپتیدی بین

آمینواسیدها برقرار می شود.

3) در فرآیند ویرایش دنا، نوکلئوتید اشتباه با شکسته شدن پیوند اشتراکی برداشته می شود و سپس بین نوکلئوتیدهای صحیح

پیوند هیدروژنی برقرار می شود.
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باتوجه به شکل کتاب درسی، در مرحلۀ پایان باید ابتدا مولکول رنا به طور کامل از رشتۀ الگو جدا شده و سپس رنابسپاراز از روی دنا

جدا گردد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در فرآیند رونویسی پدیدۀ ویرایش و شکسته شدن پیوند فسفودی استر دیده نمی شود.

2) در مرحلۀ آغاز رونویسی، دو رشتۀ راه انداز در بخش های انتهایی از هم باز می شوند.

3) در بخش های انتهایی حباب رونویسی، تنها دو رشتۀ پلی نوکلئوتیدی الگو و رمزگذار قابل رؤیت است؛ درحالی که در بخش های

دیگر حباب عالوه بر این دو رشته، رنای درحال ساخت هم قابل مشاهده است.
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انتخاب طبیعی در جهت افزایش سازگاری افراد جمعیت با محیط عمل می کند اما هیچ گاه نمی تواند موجب ایجاد الل های جدید

در جمعیت شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1) جهش می تواند موجب تشکیل آلل ها یا ژن هایی جدید برای یک صفت شود. اثر جهش ها بیشتر کند و طوالنی مدت است اما

برخی جهش ها ممکن است اثر فوری و سریع بر فنوتیپ جمعیت داشته باشند.

2) رانش ژنی می تواند تحت تاثیر رویدادهای غیرمنتظره باعث کاهش فراوانی الل ها شود اما کاهش فراوانی الل با کاهش تنوع

الل ها یکسان نیست. به عبارت دیگر ممکن است اللی طی رانش از جمعیت حذف نشود.

4) شارش ژنی می تواند با جابه جایی افراد میان دو جمعیت فراوانی نسبی آلل ها را تغ�ر دهد و اگر این جابه جایی پیوسته و دو

طرفه باشد، به افزایش شباهت میان دو جمعیت منتهی می شود.
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پارامسی نوعی آغازی تک یاخته ای است و در هستۀ خود دنای خطی دارد.

فقط مورد (د) صحیح است.

بررسی موارد:

الف) توالی راه انداز جزئی از ژن نیست.

ب) قسمتی از رشتۀ رمز گذار در مرحلۀ طویل شدن فاقد رشتۀ مکمل است. این توالی ها مشابه  رشتۀ رمز گذار نیستند بلکه خود رشتۀ

رمز گذار هستند.

ج) این گزینه در رابطه با ژن های خاموش صادق نیست.

د) در تمام مراحل رونویسی رنابسپاراز می تواند به هر ۳ رشتۀ پلی نوکلئوتیدی متصل باشد (۲ رشتۀ الگو و رمزگذار و رنای تازه

ساخته شده)
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برای حل این سؤال توجه داشته باشید که اگر در مورد بیماری فردی صحبت نشده باشد باید او را سالم در نظر بگیریم. فرزند اول

خانواده پسری هموفیل است و چون در مورد کوررنگی او بحثی نشده باید او را سالم در نظر بگیریم  و فرزند دوم نیز پسری

، این فرزندان کروموزوم x خود را از مادر کوررنگ است که در مورد هموفیلی آن بحثی نشده و باید آن را سالم در نظر بگیریم 

خود دریافت کرده اند، پس ژنوتیپ مادر آن  ها باید  باشد. پدر هم هموفیل است و در مورد کوررنگی او بحثی نشده، پس

ژنوتیپ او  است؛ پس درنهایت داریم.

حاال باید جدول پالت را برای این والدین رسم کنیم.

همان  طور که می بینید در بین فرزندان این خانواده دختر سالم وجود دارد  اما دختر فقط کوررنگ، پسر مبتال به هر دو بیماری

و پسر کامًال سالم وجود ندارد.

نکته: جالب اینکه برای حل این سؤال، گروه خونی کمک خاصی به ما نمی کند.
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پروتئین D از روی یک ژن در کروموزوم 1 ساخته می  شود و درنتیجه دارای یک رشتۀ پلی  پپتیدی است و ساختار نهایی آن ساختار

سوم است. همان  طور که می  دانید در ساختار سوم با تاخوردگی بیشتر، صفحات و مارپیچ  ها به شکل کروی درمی  آیند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) میوگلوبین دارای یک رشتۀ پلی  پپتیدی است و ساختار نهایی آن، ساختار سوم است.

2) انسولین فعال دارای دو رشتۀ پلی  پپتیدی است و درنتیجه ساختار نهایی آن ساختار چهارم است. در ساختار سوم پروتئین  ها گروه

R آمینواسیدهای آب  گریز به هم نزدیک می  شوند.

3) مولکول پیش  انسولین دارای یک زنجیرۀ پلی  پپتیدی است و درنتیجه ساختار نهایی آن ساختار سوم است. توجه داشته باشید که

استفاده از لفظ زنجیره  ها برای این مولکول درست نیست.
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مولکول بنزوپیرن از مولکول های سرطان زا است و با ایجاد جهش در ژن های مسئول تنظیم چرخۀ یاخته ای سبب افزایش روند

تقسیم یاخته ای و سرطان می گردد. این مولکول شیمیایی در دود سیگار یافت می شود. دود سیگار به جز بنزوپیرون هزاران مولکول

شیمیایی دیگر نیز دارد که یکی از تأثیرات این مولکول های شیمیایی از کار افتادن مژک های یاخته های پوششی مخاط نای است.

بررسی دیگر گزینه ها:

1) در فرد سالم رمز مربوط به ششمین آمینواسید زنجیرۀ بتای هموگلوبین دارای توالی CTT است. باتوجه به این موضوع با برخورد

پرتوی فرابنفش نور خورشید به یاخته های پوششی پوست فردی سالم ممکن است دوپار تیمین شکل بگیرد.

3) عوامل جهش  زای شیمیایی مانند مواد غذایی دودی و نمک سود یا نگهدارنده های غذایی چون سدیم نیتریت می توانند احتمال

ایجاد انواع مختلف جهش های عددی و ساختاری را افزایش دهند.

4) با ایجاد جهش در بخش های غیرژنی ولی تنظیمی احتمال تقویت یا تضعیف فرآیند رونویسی وجود دارد. به همین دلیل این

گزینه نیز درست است.
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اضافه شدن کربوهیدرات های A و B به غشاء گلبول قرمز، یک واکنش آنزیمی است. معموًال آنزیم های بدن انسان در دمای 37

درجۀ سانتی گراد بهترین فعالیت را دارند و در دماهای باالتر ممکن است غیرفعال شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) دگرۀ A نسبت به دگرۀ O بارز و نسبت به دگرۀ B هم توان است.

3) جایگاه ژن های گروه خونی ABO در فام تن شمارۀ 9 است. توجه کنید که هر یک از این جایگاه ها، فقط دارای یک دگره (الل)

است.

4) باتوجه به شکل کتاب درسی، کربوهیدرات های A و B در سطح خارجی غشاء گلبول های قرمز قرار دارند.
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از تجزیۀ نوکلئوتیدها و آمینواسیدها، آمونیاک ایجاد می  شود.

الف) از اتصال نوکلئوتیدها به هم مولکول  های خطی و حلقوی مثل دنا و رنا ایجاد می  شود اما آمینواسیدها نمی  توانند پلیمر حلقوی

تولید کنند.

ب) به دنبال کاهش طوالنی  مدت انسولین در بدن (مانند آنچه در دیابت شیرین نوع 1 رخ می  دهد) به  جای گلوکز از پروتئین  ها و

چربی  ها به عنوان منبع انرژی استفاده می  شود.

ج) نوکلئوتیدها و آمینواسیدها دارای کربن و هیدروژن هستند. نوکلئوتیدها قبل از اتصال به نوکلئوتیدهای دیگر باید گروه فسفات

از دست بدهند اما آمینواسیدها نیازی به تغ�ر کردن ندارند.

د) آمینواسیدها در ریبوزوم  های سیتوپالسمی می  توانند به یکدیگر متصل شوند.
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فردی با گروه خونی  تنها دارای ژنوتیپ ABdd است؛ درحالی  که فردی با گروه خونی  می تواند دارای 4 نوع ژنوتیپ

AODd - AODD - AADd - AADD باشد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) فردی با گروه خونی  می  تواند دارای 2 نوع ژنوتیپ AOdd - AAdd باشد. همچنین فردی با گروه خونی  نیز می تواند

دارای 2 نوع ژنوتیپ ABDd- ABDD باشد.

2) فردی با گروه خونی  می  تواند دارای 4 نوع ژنوتیپ BODd - BODD - BBDd - BBDD باشد. همچنین فردی با گروه خونی

 نیز دارای ژنوتیپ OOdd است.

3) فردی با گروه خونی  می  تواند دارای 2 نوع ژنوتیپ OODd - OODD باشد. همچنین فردی با گروه خونی  نیز می تواند

دارای 2 نوع ژنوتیپ BOdd - BBdd باشد.

AB−A+

A−AB+

B+

O−

O+B−
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فقط مورد (ج) نادرست است.

بررسی موارد:

الف) فعالیت الکتریکی یاخته های ماهیچه ای قلب به اندازه ای قوی است که می توان اثر آن ها را در سطح پوست نیز دریافت کرد.

به عبارت دیگر، این جریان الکتریکی از یاخته های پوست عبور کرده و توسط الکترودهای دستگاه ثبت کنندۀ نوارقلب، در سطح

پوست دریافت می شوند.

ب و ج) خارجی ترین یاخته های الیۀ اپیدرم پوست، مرده اند و قادر به انجام فرآیندهای زیستی (نظیر رونویسی و تنظیم بیان ژن)

نیستند.

د) مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته ای شامل یکسری فرآیندهای دقیق و برنامه ریزی شده است که در بعضی از یاخته ها و در شرایط

خاص ایجاد شده و درنهایت منجر به حذف یاخته های مذکور از بدن می گردد. حذف یاخته های پیر و آسیب دیده مانند آنچه در

آفتاب سوختگی اتفاق می افتد، مثالی از مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته ای است.
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همۀ موارد نادرست است. این بیماری به طور حتم، نوعی بیماری وابسته به جنس از نوع وابسته به X است و این فرد به طور حتم،

یک زن بالغ است؛ زیرا در یک مرد بالغ، بیماری وابسته به جنس، می تواند از نوع وابسته به X و یا وابسته به Y باشد. درصورتی که

وابسته به X باشد، آن گاه در گروهی از اسپرم های این مرد که کروموزوم Y را دریافت کرده اند، الل مربوط به این بیماری یافت

نمی شود. درصورتی هم که بیماری وابسته به Y باشد، باز هم گروهی از اسپرم های این مرد که کروموزوم X را دریافت کرده اند، الل

مربوط به این بیماری را ندارند. چون صورت سؤال گفته است که این فرد بالغ در هر یاختۀ هسته دار خود، حداقل یک الل از این

بیماری را دارد، بنابراین فرد موردنظر، مؤنث بوده و بیماری وابسته به جنس موردنظر نیز فقط می تواند از نوع وابسته به X باشد

(دلیل نادرستی مورد الف). زن دارای دو کروموزوم X است و درصورت بارزبودن الل بیماری زا، وجود تنها یک الل بیماری زا در

کروموزوم های جنسی آن نیز می تواند باعث بروز بیماری شود. اما درصورتی که الل بیماری زا از نوع نهفته باشد، وجود هر دو الل

بیماری زا برای بروز بیماری الزم است (دلیل نادرستی مورد ب). در رابطه با مورد (ج) نیز دقت داشته باشید که هر فرد برای هر

صفت، تنها یک نوع ژن نمود (ژنوتیپ) دارد. همچنین توجه داشته باشید که در غدد جنسی (تخمدان ها) این فرد، تنها یک دگره

(الل) از این بیماری توسط تخمک حاصل از میوز دریافت می شود. به دنبال میوز طبیعی در زن، تنها یک تخمک حاصل می شود؛

بنابراین لفظ "یاخته های جنسی حاصل از میوز" در مورد (د) نادرست است.
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اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، میوگلوبین بود. باتوجه به اهمیت توالی آمینواسیدها در ساختار اول، همه سطوح دیگر

ساختاری در پروتئین ها به این ساختار بستگی دارند. به هنگام تشکیل این ساختار در فرآیند ترجمه، آمینواسیدها در جایگاه P از سر

کربوکسیل خود از رنای ناقل جدا شده و به سر آمین آمینواسید جدید در جایگاه A متصل می شوند. در مرحلۀ پایان ترجمه نیز

آخرین آمینواسید باید در جایگاه P از سر کربوکسیل از رنای ناقل جدا شود و ترجمه تمام گردد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) اولین آمینواسید رشتۀ پلی پپتیدی با گروه کربوکسیل خود وارد پیوند پپتیدی با آمینواسید دوم می شود و آمین آن آزاد است.

2) اولین تاخوردگی در ساختار پروتئین ها درنتیجه تشکیل پیوندهای هیدروژنی در ساختار دوم رخ می دهد؛ اما دقت کنید که

ساختار سوم پروتئین ها، با تشکیل پیوندهای اشتراکی، یونی و ... بین آمینواسیدها به ثبات نسبى مى رسد.

3) در ساختار سوم، تاخوردگی بیشتر صفحات و مارپیچ ها رخ می دهد و پروتئین ها به شکل های متفاوتی درمی آیند. تشکیل این

ساختار در اثر برهم کنش های آب گریز است؛ به این صورت که گروه های R آمینواسیدهایی که آب گریزند، به یکدیگر نزدیک

می شوند تا در معرض آب نباشند. البته توجه داشته باشید که میوگلوبین تنها دارای ساختار مارپیچی است و صفحه ندارد.
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در جهش جابه  جایی قطعه  ای از یک کروموزوم شکسته شده و به یک کروموزوم غیرهمتا متصل می  شود. ژن گروه خونی Rh روی

کروموزوم شمارۀ 1 و ژن گروه خونی ABO روی کروموزوم شمارۀ 9 قرار دارد؛ بنابراین طی جهش جابه  جایی ممکن است این ژن  ها

در مجاورت هم قرار بگیرند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) سلول  های هاپلوئید بدن انسان مثل اسپرم و تخمک فاقد کروموزوم همتا هستند و نمی  توانند دچار جهش مضاعف   شدن شوند.

2) گروهی از جهش  های بزرگ مثل برخی از واژگونی  ها در کاریوتیپ قابل  تشخیص نیست.

3) در جهش جابه  جایی که یک قطعه از کروموزوم شکسته شده و به خود همان کروموزوم متصل شود هم طول نهایی کروموزوم

تغ�ر نمی  کند.
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هیستون  ها نقش اصلی در فشردگی فام  تن  های موجود در هستۀ یاختۀ یوکاریوتی را دارند. این پروتئین  ها به صورت کروی دیده

می  شود. در سایر گزینه  ها، پروتئین موردنظر به صورت رشته  ای دیده می  شود. گزینۀ "1" منظور پروتئین فیبرین است. گزینۀ "3"

منظور پروتئین کالژن است و گزینۀ "4" منظور پروتئین میوزین است.

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 3 170

پرتوهای فرابنفش، بعضی آالینده های محیطی و دود خودروها به ساختار ِدنا آسیب می زنند و سبب ایجاد سرطان می شوند . نقطۀ

وارسی  یاخته را از سالمت ِدنا مطمئن می کند. اگر ِدنا آسیب دیده باشد و اصالح نشود، فرآیندهای مرگ یاخته ای پیش از ورود

یاخته به مرحلۀ S و همانندسازی دنا، به راه می افتد. یاخته های سرطانی با مرگ برنامه ریزی شده می میرند. در این فرآیند با

رسیدن عالیمی به یاخته، در چند ثانیه پروتئین های تخریب کننده در یاخته شروع به تجزیۀ اجزای یاخته و مرگ آن می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: پرفورین از لنفوسیت های T کشنده و یاختۀ کشندۀ طبیعی ترشح می شود. همانطور که گفته شد، یاخته های سرطانی با

مرگ برنامه ریزی شده می میرند. حذف یاخته های اضافی از بخش های عملکردی مانند پرده های بین انگشتان پا در پرندگان نیز با

مرگ برنامه ریزی شده صورت می گیرد. دقت کنید که پرفورین مستقیما سبب مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته های سرطالنی نمی شود

بلکه با ایجاد منافذی در غشاء آن ها، سبب ورود نوعی آنزیم به یاخته می شود که عامل راه اندازی مرگ برنامه ریزی شده است.

گزینه 2: دیمر تیمین تحت تاثیر پرتو فرابنفش خورشید ایجاد می شود. پرتو فرابنفش با آسیب به دنا از عوامل ایجاد سرطان است.

یاخته های سرطانی با مرگ برنامه ریزی شده می میرند، نه مرگ تصادفی که در بافت مردگی رخ می دهد.

گزینه 4: عوامل محیطی در بافت مردگی و مرگ برنامه ریزی شده نقش دارند. این گزینه فقط برای مرگ برنامه ریزی شده صدق

می کند و برای بافت مردگی صادق نیست. در بافت مردگی، مرگ یاخته ها تصادفی است؛ مثًال در بریدگی، یاخته ها آسیب می بینند

و از بین می روند.

G۱
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باتوجه به اطالعات سوال می توانیم الل های رنگ های سفید، سیاه و قرمز را به ترتیب با حروف W، B و R نشان دهیم. افرادی

همچنین باتوجه به روابط بارز و نهفتگی بین الل ها در می یابیم که ملخ های چشم سفید دارای ژنوتیپ های WW-WB-WR، ملخ های

چشم قرمز دارای ژنوتیپ های RR-RB و ملخ های چشم سیاه دارای ژنوتیپ BB هستند. در رابطه با گزینه سوم مثًال از آمیزش ملخ

چشم قرمز RR با ملخ چشم سفید WW، همۀ زاده ها WR و چشم سفید می شوند که مشابه یکی از والدین است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) از آمیزش ملخ سیاه BB با ملخ قرمز RR یا RB زاده ها می توانند دارای ژنوتیپ RB یا BB خواهند بود و همگی یا چشم قرمز

خواهند شد یا چشم سیاه و مشابه والدین خود خواهند بود.

2) اگر ملخ چشم سفید WR ، WW و یا WB با ملخ چشم سیاه BB آمیزش کند، ژنوتیپ زاده های انواع آمیزش ها می تواند

به صورت WB-BB-RB باشد. همان طور که می بینید در این آمیزش ها امکان ایجاد زادۀ چشم سفید، چشم سیاه و چشم قرمز وجود

دارد.

4) از آمیزش ملخ سفید WB با ملخ قرمز RB، زاده ها می توانند ژنوتیپ RW-RB-WB-BB داشته باشند. همان طور که می بینید

زاده ای با ژنوتیپ خالص نهفته BB می تواند در این آمیزش متولد شود.
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در چرخۀ کربس ترکیب شش کربنه با از دست دادن یک مولکول  به مولکول پنج کربنه تولید می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1) به هنگام مصرف  و تولید NADH مولکول های اسید دوفسفاته تولید می شوند.

2) به دنبال مصرف استیل در اکنش اکسایش پیرووات، استیل کوآنزیم A تولید می شود که قطعًا بیش از دو کربن  دارد. ( توجه داشته

باشید که استیل دو کربنه است و کوآنزیم A هم نوعی مادۀ آلی و کربن دار است. )

4) به ازای مصرف هر مولکول  در زنجیرۀ انتقال الکترون دو الکترون پرانرژی ایجاد می شود.

CO۲

N AD+

F ADH۲
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بعضی آنزیم  ها (کاتالیزورهای زیستی) برای فعالیت به یون  های فلزی مانند آهن، مس و یا مواد آلی مثل ویتامین  ها نیاز دارند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) همۀ آنزیم  ها طی واکنش سنتز آبدهی تولید می  شوند؛ چه آنزیم پروتئینی باشد و چه نوکلئیک  اسیدی.

) دارند. 2) بیشتر هورمون  ها، پروتئینی هستند و در واحدهای سازندۀ خود یعنی آمینواسیدها، گروه آمین (

3) به مواد آلی که به آنزیم  ها کمک می  کنند، کوآنزیم می  گویند؛ بنابراین همۀ کوآنزیم  ها دارای عنصر کربن در ساختار خود هستند.

−N H۲
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باکتری  های نیترات  ساز در خاک می  توانند آمونیوم را به نیترات تبدیل کنند. این باکتری  ها اکسیژن مصرف می  کنند. (درواقع مادۀ

بدون اکسیژن را به مادۀ اکسیژن  دار تبدیل می  کنند)

بررسی سایر گزینه  ها:

2) باکتری  هایی مانند ریزوبیوم و سیانوباکتری می  توانند در گیاه نیتروژن را به آمونیوم تبدیل کنند. از بین دو باکتری نام برده شده،

ریزوبیوم قدرت تثبیت کربن و فتوسنتز را ندارد.

3) باکتری  های آمونیاک  ساز در خاک به تبدیل مواد آلی به آمونیوم می  پردازند. این باکتری  ها تثبیت  کنندۀ نیتروژن نیستند.

4) باکتری  ای در گیاه نداریم که آمونیوم را به نیترات تبدیل کند.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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در مرحلۀ طویل   شدن ترجمه، پیوند اشتراکی بین آمینواسید و رنای ناقل شکسته می شود. با شکسته شدن اولین پیوند اشتراکی،

فقط یک آمینواسید (متیونین) از رنای ناقل جدا می شود زیرا هنوز زنجیرۀ پلی  پپتیدی ساخته نشده است.

بررسی سایر گزینه ها:

A ریبوزوم شوند ولی فقط رنایی که مکمل رمزۀ   جایگاه A 1) در مرحلۀ   طویل   شدن ممکن است رناهای ناقل مختلفی وارد جایگاه

A است، استقرار پیدا می کند و در غیر این صورت جایگاه را ترک می کند. توجه کنید که هر رنای ناقل مستقرشده در جایگاه

ریبوزوم، وارد جایگاه P نیز می شود.

2) ابتدا زیرواحد کوچک ریبوزوم به سمت رنای پیک هدایت می شود؛ سپس رنای ناقلی که مکمل رمزۀ   آغاز است به آن متصل

می شود و درنهایت با افزوده شدن زیرواحد بزرگ ریبوزوم به این مجموعه، ساختار ریبوزوم کامل می شود.

4) در حین ترجمه، آمینواسیدهای موجود در رشتۀ   پلی  پپتیدی میتوانند با رنای ناقل و با سایر آمینواسیدها پیوند اشتراکی داشته

باشند؛ بنابراین ممکن است آمینواسیدی که دو پیوند اشتراکی دارد، از یک طرف به رنای ناقل و از یک طرف به آمینواسید قبلی

وصل باشد.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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باتوجه به شکل کتاب درسی، به دنبال تشکیل مجدد پوشش هسته در سلول، رشته  های دوک تا اواسط سیتوکینز نیز در سیتوپالسم

باقی می  مانند.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": همانندسازی DNA میتوکندری در یاخته  های یوکاریوتی مستقل از چرخۀ سلولی است و در هر زمانی می  تواند رخ دهد.

به همین دلیل در مرحلۀ پروفاز نیز ممکن است آنزیم  های مربوط به همانندسازی فعالیت داشته باشند.

گزینۀ "2": در مرحلۀ متافاز پوشش هسته ناپدید شده و دیگر هسته  ای در سلول دیده نمی  شود.

گزینۀ "3": لوبیا نوعی گیاه نهان  دانه است و در ساختار خود سانتریول ندارد.
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پروتئین  هایی که در ریبوزوم  های شبکۀ آندوپالسمی تولید می  شوند ابتدا در وزیکول  هایی بسته  بندی   شده و سپس به سمت جسم

گلژی می  روند. توجه کنید که خروج وزیکول از شبکۀ آندوپالسمی اگزوسیتوز محسوب نمی شود. (اگزوسیتوز خروج مواد از سلول

است نه اندامک)

بررسی سایر گزینه  ها:

1) باتوجه به شکل کتاب درسی، پروتئین  هایی که در ریبوزوم  های آزاد در سیتوپالسم ساخته می  شوند می  توانند قبل از اتمام ساختار

اول (اتمام تشکیل رشتۀ پلی  پپتیدی) شروع به پیچ خوردن بکنند و ساختار دوم را نیز بسازند.

3) برخی از پروتئین  های تولیدشده در ریبوزوم  های سیتوپالسم در همان فضای سیتوپالسم باقی می  مانند و وارد هیچ اندامکی

نمی  شوند؛ پس از غشائی هم عبور نمی  کنند.

4) گروهی از پروتئین  های تولیدشده در ریبوزوم  های شبکۀ آندوپالسمی در لیزوزوم  ها و یا کریچه  ها قرار می گیرند و درنهایت درون

سلول باقی می  مانند.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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در افراد مبتال به کم خونی داسی شکل، بروز تغ�ر در ژن رشتۀ بتا، موجب تغ�ر آمینواسید در هموگلوبین (بروز تغ�رات در ساختار

اول) و درنتیجه تغ�رشکل گویچۀ قرمز می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1) برخی از توالی های سه نوکلئوتیدی در ژن ها مربوط به هیچ آمینواسیدی نیستند. مثًال توالی های ATT-ATC-ACT مربوط به

کدون های پایان هستند و هیچ آمینواسیدی را رمز نمی کنند.

2) باتوجه به شکل کتاب درسی، آنزیم رنابسپاراز در حین رونویسی با هر دو رشتۀ دنا در ارتباط است.

3) در محل حباب رونویسی تنوع مونومرها بسیار بیشتر از 8 نوع است. مثًال آنزیم رنابسپاراز از جنس پروتئین است و خود می تواند

حداکثر 20 نوع آمینواسید داشته باشد.

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 2 179

پمپ های هیدروژن در غشاء تیالکوئید یون هیدروژن را از بستره (واجد رناتن و رنا) به فضای داخلی تیالکوئید آزاد می کنند. در

غشاء راکیزه نیز پمپ های هیدروژنی یون هیدروژن  را از فضای داخلی راکیزه (واجد رناتن و رنا) به فضای بین دو غشاء وارد

می کند. در زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه الکترون ها توسط مولکول های NADH و  تامین می شود در حالی که در زنجیرۀ

انتقال الکترون ها آب و مرکز واکنش فتوسیستم ها مسئول تولید الکترون هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) انرژی الزم برای پمپ کردن یون هیدروژن در هر دو زنجیره از الکترون ها تأمین می گردد. توجه کنید که هم در راکیزه و هم در

کلروپالست در محل مصرف یون هیدروژن، مولکول ATP تولید می شود.

3) در هر دو زنجیرۀ انتقال الکترون واکنش های اکسایشی و کاهشی انجام می پذیرد. همچنین در هر دو زنجیرۀ انتقال الکترون ها،

یون های هیدروژن شیب غلظتی به سمت بستره دارند تا حین برگشت از طریق پروتئین کانالی ATP نیز ساخته شود.

4) در زنجیره های انتقال الکترون موجود در غشاء راکیزه و سبزدیسه به ترتیب پروتون ها از داخل تیالکوئید به بستره و از فضای

بین دو غشاء به بسترۀ راکیزه منتقل می شوند. در این حین مولکول ATP تولید می گردد.

F ADH  ۲
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فقط مورد (د) صحیح است. باتوجه به شکل زیر، در ستون  های نردبان مارپیچ مولکول دنا، دو نوع پیوند مشاهده می  شود: 1- پیوند

فسفودی  استر (میان فسفات یک نوکلئوتید و قند نوکلئوتید مجاور) و 2- پیوند کوواالنسی میان فسفات و قند یک نوکلئوتید. در

تشکیل هر دو مورد، مولکول قند (حلقۀ آلی پنج کربنه) و فسفات نقش دارد.

بررسی سایر موارد:

الف) مورد شمارۀ (2) توسط آنزیم دنابسپاراز ایجاد نمی  شود.

ب) مورد شمارۀ (2) در ساختار یک نوکلئوتید دیده می  شود؛ نه میان دو نوکلئوتید.

ج) فقط مورد شمارۀ (1) به هنگام همانندسازی دنا تشکیل می  شود و مورد (2) قبل از همانندسازی در ساختار هر نوکلئوتید وجود

داشته است.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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موارد (ب) و (ج) صحیح است.

الف) گروهی از مولکول  های رنا (RNA) در تنظیم بیان ژن شرکت دارند. باز آلی یوراسیل (U) در ساختار رنا وجود دارد.

ب) در ساختار رناتن  ها، پروتئین و RNA وجود دارد. قند موجود در رنا، ریبوز است.

ج) مولکول DNA و tRNA، نوکلئیک  اسیدهایی هستند که در ساختار خود پیوندهای هیدروژنی دارند و هیچ  کدام خاصیت آنزیمی

ندارند.

د) در پروکاریوت  ها، محل تولید و فعالیت مولکول  های RNA، سیتوپالسم یاخته است.

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 1 182

در پروکاریوت ها دنای اصلی سلول به غشا متصل است. در این سلول ها پیرایش و توالی های اگزون و اینترون وجود ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

2) همۀ جانداران باید دنای خود را به کمک پروتئین ها فشرده کنند. در سلول های یوکاریوتی که دارای چرخۀ سلولی هستند، دنای

هسته در مرحلۀ S و دنای میتوکندری و کلروپالست هم در مراحل دیگر می توانند همانندسازی کنند.

3) در یوکاریوت ها سرعت همانندسازی بر اساس سرعت رشدونمو تنظیم می شود. تجمعات ریبوزومی و ایجاد ساختارهای

تسبیح مانند در یوکاریوت ها هم دیده می شود.

4) اغلب سلول های پروکاریوتی در دنای خود دارای یک نقطۀ آغاز همانندسازی هستند. در این سلول ها رنا تولید می شود و در

ساختار این مولکول بین دو ریبوز متوالی پیوند فسفودی استر برقرار می شود.
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پروتئین D از روی یک ژن در کروموزوم 1 ساخته می  شود و درنتیجه دارای یک رشتۀ پلی  پپتیدی است و ساختار نهایی آن ساختار

سوم است. همان  طور که می  دانید در ساختار سوم با تاخوردگی بیشتر، صفحات و مارپیچ  ها به شکل کروی درمی  آیند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) میوگلوبین دارای یک رشتۀ پلی  پپتیدی است و ساختار نهایی آن، ساختار سوم است.

R 2) هموگلوبین دارای چهار رشتۀ پلی  پپتیدی و درنتیجه ساختار نهایی چهارم است. در ساختار سوم پروتئین  ها گروه

آمینواسیدهای آب  گریز به هم نزدیک می  شوند.

3) مولکول پیش  انسولین دارای یک زنجیرۀ پلی  پپتیدی است و درنتیجه ساختار نهایی آن ساختار سوم است. توجه داشته باشید که

استفاده از لفظ زنجیره  ها برای این مولکول درست نیست.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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در تنفس نوری (که یک واکنش وابسته به نور است)، درون بسترۀ کلروپالست یک مولکول 3 کربنه و یک مولکول 2 کربنه تولید

می شود که درنهایت مولکول دوکربنه وارد میتوکندری شده و  از آن تولید می شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در گیاهان  باتوجه به سازگاری های ایجادشده، غلظت  همیشه باال است و به طورمعمول در این شرایط، افزایش نسبت

اکسیژن به  نداریم. توضیح این گزینه مربوط به تنفس نوری است.

2) در تنفس نوری هیچ مولکول ATP ساخته نمیشود.

3) در گیاهان  به طورمعمول تنفس نوری نداریم.

CO۲

C  ۴CO  ۲

CO۲

C۴
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نوعی مولکول رنا (rRNA) نقش آنزیمی داشته و در تشکیل پیوند پپتیدی میان آمینواسیدها نقش دارد؛ بنابراین می  توان گفت در

واکنش سوخت  وسازی ترکیب، نقش دارد. rRNA نوعی نوکلئیک  اسید خطی است و دو سر متفاوت در ساختار خود دارد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) دیسک (پالزمید) می  تواند حاوی ژن مقاومت باکتری به آنتی  بیوتیک باشد ولی لزومًا همانندسازی دوطرفه ندارد.

3) در ساختار مولکول دنا به  طور حتم تعداد بازهای آلی پورین و پیریمیدین با یکدیگر برابر است، اما دقت داشته باشید که ممکن

است در نوعی مولکول رنا نیز، تعداد کل نوکلئوتیدهای آدنین  دار و گوانین  دار برابر با تعداد کل نوکلئوتیدهای یوراسیل  دار و

سیتوزین  دار باشد!

4) در یک یاختۀ یوکاریوتی، هم دنا و هم رنا می  تواند در هسته همانند سیتوپالسم دیده شود (دنای هسته  ای و دنای

سیتوپالسمی). دنا دارای دو رشتۀ پلی  نوکلئوتیدی است.
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در شکل صورت سؤال، همانندسازی دنای حلقوی با یک جایگاه آغاز همانندسازی آورده شده است. عالوه بر پروکاریوت  ها،

یوکاریوت  ها نیز در سیتوپالسم خود دنای حلقوی دارند که همانندسازی می  شود؛ بنابراین شکل، می  تواند نشان  دهندۀ همانندسازی

دنای حلقوی یک جاندار یوکاریوت باشد. پیکر یوکاریوت  ها هم می  تواند تک  یاخته  ای (مانند پارامسی) باشد و هم پریاخته  ای.

بررسی سایر گزینه ها:

1) محیط پیرامون هر جانداری، همواره در حال تغ�ر است.

3) اطالعات وراثتی فقط در مولکول دنا ذخیره شده است و مولکول رنا، در ذخیرۀ اطالعات وراثتی نقشی ندارد.

4) قبل از مشاهدات و تحقیقات چارگاف، تصور می  شد چهار نوع نوکلئوتید موجود در دنا، در سراسر مولکول به نسبت مساوی

توزیع شده  اند؛ درصورتی  که این  گونه نبود.
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موارد (الف) و (د) صحیح است.

تخمیر از روش  های تأمین انرژی در شرایط کمبود (علت نادرستی مورد (ب)) یا نبود اکسیژن است که در انواعی از جانداران رخ

می  دهد. در فرآیند تخمیر، راکیزه و زنجیرۀ انتقال الکترون نقشی ندارند (علت درستی مورد (الف)). تخمیر الکلی و الکتیکی انواعی

از تخمیر هستند که در صنایع متفاوت مورداستفاده قرار می  گیرند. در تخمیر الکتیکی، مولکول  آزاد نمی  شود (علت نادرستی

مورد (ج)). در مرحلۀ اول تخمیر یعنی گلیکولیز، مولکول  های NADH تولید می شود که جهت تداوم گلیکولیز، بازسازی مولکول  های

 ضروری است. در طی تبدیل NADH به  در مراحل انتهایی تخمیر، یون  در سیتوپالسم تولید می  شود که

باعث کاهش pH سیتوپالسم می  شود (علت درستی مورد (د)).

CO  ۲

N AD+N AD+H+
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در گزینۀ "2" تنها یک غلط علمی یافت می  شود. در مدل همانندسازی از نوع غیرحفاظتی یا پراکنده، هر دو رشتۀ دنای مربوط به

یاخته  های حاصل از تقسیم، دارای توالی  های جدید است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) دو غلط علمی در این گزینه یافت می  شود. هنگام اضافه شدن هر نوکلئوتید سه  فسفاته به انتهای (نه ابتدا) رشتۀ پلی  نوکلئوتیدی

در حال ساخت، دو پیوند پرانرژی (بین سه گروه فسفات دو پیوند پرانرژی وجود دارد) شکسته می  شود.

3) دو غلط علمی در این گزینه یافت می  شود. فعالیت نوکلئازی آنزیم دنابسپاراز (DNA پلی  مراز) ویرایش نام دارد، نه پیرایش.

همچنین در فعالیت نوکلئازی این آنزیم، پیوند اشتراکی فسفودی  استر شکسته می  شود و خبری از شکستن پیوندهای هیدروژنی

(غیراشتراکی) نیست؛ زیرا درصورتی  که نوکلئوتیدی به اشتباه در مقابل نوکلئوتید غیرمکمل خود قرار بگیرد، پیوند هیدروژنی میان

آن  ها تشکیل نمی  شود.

4) در این گزینه نیز چندین غلط علمی وجود دارد. اول از همه اینکه ممکن است ژن یوکاریوتی اصًال همانندسازی نشود (مثًال در

یاخته  های فاقد قدرت تقسیم). دوم اینکه در صورت همانندسازی از دنای موردنظر، در هر دو راهی همانندسازی، یک آنزیم هلیکاز

و دو آنزیم دنابسپاراز فعالیت می  کند. سوم اینکه هر ژن یوکاریوتی درون هسته قرار نگرفته است؛ درون سیتوپالسم (میتوکندری یا

کلروپالست) یاخته  های یوکاریوتی نیز مادۀ وراثتی یافت می  شود.
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در طى مرحله آغاز رونویسی، تشکیل رشته رنای کوچک، با تشکیل پیوندهای فسفو دی استر میان نوکلئوتیدها همراه است.

همچنین، به  منظور ساخته شدن این رشته، پیوندهای کواالنسی موجود در بین گروه های فسفات نوکلئوتیدهای آزاد دچار

شکستگی می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه (٢): ورود آنتى کدون آغاز نسبت به کامل شدن ساختار رناتن زودتر صورت می گیرد.

گزینه (٣): گامت ها فاقد توانایی تقسیم و همانندسازی ماده وراثتی خود هستند.

گزینه (٤): در این مرحله بخش هایی از رنای پیک، زیر واحد کوچک رناتن را به سوی رمزۀ آغاز هدایت می کند. سپس در این محل

رنای ناقلی که مکمل رمزۀ آغاز است به آن متصل می شود؛ اتصال زیرواحد کوچک به رنا پس از هدایت شدن آن صورت مى گیرد. 
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باتوجه به اینکه رویان موجود در شکل قلبی است و دولپه دارد، پس گیاه موردنظر سؤال یک گیاه دولپه است. همان  طور که

می  دانید رگبرگ در گیاهان دولپه از غالف آوندی و سلول  های آوند چوبی و آبکش ایجادشده که هیچ  یک قادر به انجام فتوسنتز و

تولید NADPH نیستند.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) گیاهان دولپه ممکن است میوۀ کاذب داشته باشند.

3) گیاهان دولپه لزومًا رویان دیپلوئید ندارند و ممکن است رویان آن  ها مجموعه  های کروموزومی بیشتری داشته باشد.

4) بسیاری از گیاهان دولپه دارای رشد روزمینی هستند و لپه  های خود را از زیر خاک خارج می  کنند.
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نوکلئوتیدی که در ساختار خود دارای باز آلی آدنین است، می  تواند دارای قند ریبوز یا دئوکسی  ریبوز باشد. هر نوکلئوتید در صورت

تشکیل پیوند هیدروژنی، همزمان تنها می  تواند با یک باز آلی رابطۀ مکملی برقرار کند و لفظ "بازهای آلی" نادرست است.

بررسی سایر گزینه  ها:

ATP (1 نوعی نوکلئوتید است که به  عنوان منبع رایج انرژی در یاخته مورداستفاده قرار می  گیرد. در ساختار ATP، باز آلی آدنین به

کار رفته است.

3) نوکلئوتید دارای باز آلی آدنین می  تواند با نوکلئوتید دارای باز آلی تیمین (در ساختار مولکول دنا) و یا نوکلئوتید دارای باز آلی

یوراسیل (در ساختار مولکول دنا) رابطۀ مکملی برقرار کند.

4) به هنگام همانندسازی ممکن است به اشتباه، یک نوکلئوتید در مقابل نوکلئوتید غیرمکمل خود قرار گیرد. در این صورت، آنزیم

دنابسپاراز با فعالیت نوکلئازی خود این اشتباه را تصحیح می  کند؛ بنابراین ممکن است هنگام همانندسازی، باز آلی A مقابل باز آلی

G قرار گیرد، اما باتوجه به اینکه این دو باز با یکدیگر مکمل نیستند، میان آن  ها پیوند هیدروژنی تشکیل نمی  شود.
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اسپیروژیر نوعی جلبک سبز دارای کلروپالست نواری  شکل است. گروهی از ژن  های دخیل در فتوسنتز در هسته و گروهی دیگر در

بسترۀ کلروپالست قرار گرفته است. فعالیت آنزیم تثبیت  کنندۀ کربن نیز در بسترۀ کلروپالست است؛ بنابراین اگر رونویسی از

ژن  های مؤثر در فتوسنتز که در هسته قرار گرفته  اند صورت پذیرد، با محل فعالیت آنزیم تثبیت  کنندۀ   کربن که بستره است، متفاوت

خواهد بود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) اوگلنا آغازی تک  یاختۀ فتوسنتزکننده است. در مادۀ زمینه  ای سیتوپالسم اوگلنا، قندکافت انجام می  شود. در طی قندکافت، در

مرحلۀ دوم قند فسفاتۀ سه  کربنه و در مرحلۀ چهارم، ATP تولید می  شود؛ بنابراین هر دو در مادۀ زمینه  ای سیتوپالسم ایجاد

می  شوند.

2) دیسک معموًال درون باکتری  ها و در بعضی از قارچ  ها مانند مخمر نان وجود دارد. عالوه بر این، یوکاریوت تراژنی که دیسک

باکتری را دریافت کرده است را نیز می  توان جزء این موارد به شمار آورد. در این جاندار در صورت هوازی بودن، تولید

استیل  کوآنزیم A در بخش داخلی میتوکندری انجام می  شود. تولید مولکول NADH نیز می  تواند در طی قندکافت در مادۀ زمینه  ای

سیتوپالسم انجام شود.

4) جاندار دارای فرآیند پیرایش، قطعًا نوعی یوکاریوت است. فعالیت آنزیم رنابسپاراز در یک یاختۀ یوکاریوتی، هم درون هسته و

هم درون میتوکندری و کلروپالست دیده می  شود. تولید پروتئین  هایی که در ساختار غشاء یاخته قرار می  گیرند، توسط ریبوزوم  های

چسبیده به شبکۀ آندوپالسمی زبر انجام می  شود؛ بنابراین در یک یاختۀ یوکاریوتی، محل فعالیت آنزیم رنابسپاراز (هسته یا

میتوکندری یا کلروپالست) و تولید پروتئین غشاء یاخته (ریبوزوم  های شبکۀ آندوپالسمی زبر) نمی  تواند مشابه باشد.
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جهش حذفی با کاهش دادن طول کروموزوم در کاریوتیپ سلول قابل مشاهده است. جهش واژگونی نیز تنها در صورتی که بتواند

محل سانترومر را در کروموزوم تغ�ر دهد، قابل تشخیص در کاریوتیپ می باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) هم در جهش حذفی و هم در جهش مضاعف شدگی بخشی از یک کروموزوم از آن جدا می شود و درنتیجه طول کروموزوم

کاهش پیدا می کند.

3) در جهش جابه جایی بخشی از کروموزوم جدا شده و به همان کروموزوم و یا کروموزوم غیرهمتا متصل می شود. در جهش

واژگونی نیز بخشی از یک کروموزوم جدا شده و برعکس در جای قبلی خود قرار می گیرد . همان طور که می بینید هیچ بخشی از

ژنوم جاندار در این جهش ها حذف نمی شود و از بین نمی رود.

4) در جهش مضاعف شدن بخشی از کروموزوم کنده شده و به کرومووزم همتا متصل می شود. توجه داشته باشید که کروموزوم

همتا از قبل هم یک نسخه از این  ژن ها داشته و اکنون با دریافت قطعۀ جدید، تعداد نسخه های ژنیش افزایش می یابد اما در

جهش جابه جایی اینگونه نیست زیرا کروموزومی که قطعۀ جدید را دریافت می کند غیرهمتا است و اصًال از قبل آن ژن ها را نداشته

است.
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زنبور نر، جانوری هاپلوئید (n) است و یاختۀ جنسی نر در این جانور، به دنبال تقسیم میتوز، الل مربوط به این نوع صفت را دریافت

می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در جمعیت زنبورها، زنبور نر هاپلوئید (n) و زنبور ماده (شامل کارگر یا ملکه) دیپلوئید (2n) است. در رابطه با صفت غیروابسته به

جنس دو اللی و نهفته، اگر به طور مثال الل های A و a را به عنوان الل های این صفت در نظر بگیریم، در جمعیت نرها تنها دو نوع

ژنوتیپ a و A و در جمعیت ماده ها سه نوع ژنوتیپ AA و Aa و aa دیده می شود.

(a) به تنهایی می تواند سبب بروز فنوتیپ نهفته (a) 2) باتوجه به توضیحات داده شده در گزینۀ (1)، در زنبور نر، وجود یک الل نهفته

در فرد شود.

3) گاهی برای بروز یک رخ نمود، تنها وجود ژن کافی نیست و عوامل محیطی نیز می توانند بر ظهور رخ نمود اثر بگذارند.

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 4 195

زنبور ملکه و زنبور ماده دیپلوئید هستند و برای صفات مستقل از جنس دو الل دارند؛ درحالی که زنبور نر هاپلوئید است و برای

صفات مستقل از جنس یک الل دارد. همچنین زنبور نر حاصل بکرزایی است و در لقاح بین ملکه و زنبور دیگر ایجاد نمی  شود. (رد

گزینه  های "1" و "3"). باتوجه به این موارد از آمیزش زنبور نر چشم   سیاه (B) با زنبور ملکه با چشم قرمز تیره (BR) نیمی از زاده  ها

زنبور مادۀ چشم   سیاه (BB) و نیمی دیگر زنبور مادۀ چشم قرمز تیره (BR) خواهند شد.
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شکل مربوط به راکیزه و بخش مشخص شده در آن، غشاء داخلی این اندامک است. راکیزه برای انجام نقش خود در تنفس

یاخته ای به پروتئین هایی وابسته است که ژن های آن ها در هسته قرار دارند و به وسیلۀ ِرناتن های سیتوپالسمی ساخته می شوند.

پروتون توسط پمپ ها به طور فعال و توسط آنزیم ATPساز به طور غیرفعال جابه جا می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: طبق شکل کتاب درسی، میتوکندری اندازه ای بسیار بیشتر از 0/2 میکرومتر دارد. غشاء داخلی میتوکندری مولکول هایی

دارد که باعث اکسایش حامل های الکترون (NADH و  ) می شوند.

کزینه 2: میتوکندری دنای حلقوی و رناتن های مخصوص به خود را دارد. در غشاء داخلی این اندامک، پمپ ها و آنزیم ATPساز در

تماس با هر دو الیۀ فسفولیپیدی هستند. آنزیم ATPساز جزوء زنجیره انتقال الکترون نیست و به جابه جایی الکترون ها نمی پردازد.

گزینه 3: میتوکندری می تواند مستقل از یاخته نیز تقسیم شود. طبق شکل کتاب درسی، بخش های آب دوسِت داخلی ترین الیه

فسفولیپیدی غشاء داخلی، به سمت محل تولید  ATP  (بخش درونی میتوکندری) قرار دارند.

F ADH۲
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یکی از اجزای خاک میکروارگانیسم ها یا ریزاندامگان است. این جزء خاک شامل باکتری ها و قارچ ها می شود. باتوجه به اینکه در این

جزء خاک هم پروکاریوت ها و هم یوکاریوت ها دیده می شوند برای همین باید ویژگی ای مشترک را انتخاب کنیم.

بررسی گزینه ها:

1) داشتن چرخۀ یاخته ای و تقسیم هسته ای از ویژگی های یوکاریوت ها است و در پروکاریوت ها دیده نمی شود.

2) پروکاریوت ها فاقد ساختار های غشادار درونی هستند و توانایی اگزوسیتوز و آندوسیتوز مولکول ها را ندارند.

3) این نوع تنظیم بیان ژن که نوعی مولکول رنای کوچک مکمل رنای پیک روند ترجمه را متوقف کند، تنها در یوکاریوت ها دیده

می شود.

4) رنای ناقل در همۀ موجودات زنده ای که روند ترجمه را انجام می دهند، پس از رونویسی دچار تغ�راتی می شود تا ساختار نهایی

خود را پیدا کند.
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گیاه آلبالو، دارای گل کامل است (طبق شکل کتاب درسی). کروماتیدهای نوترکیب به دنبال کراسینگ  اور و تقسیم میوز ایجاد

می  شوند. همان  طور که می  دانید از بین چهار حلقۀ گل کامل، تقسیم میوز تنها در حلقۀ سوم و چهارم انجام می  شود.
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فقط مورد "ب" درست است.

الف) با ورود افراد ناقل بیماری کم خونی داسی شکل به ارتفاعات، گلبول های قرمز آن ها داسی شده و درنتیجه ظرفیت حمل اکسیژن

در بدن آن ها کاهش می یابد. در این شرایط ترشح هورمون اریتروپویتین به درون مویرگ های منفذدار کلیه و مویرگ های

ناپیوسته ی کبد افزایش می یابد نه اینکه آغاز شود. توجه کنید همواره مقدار کمی اریتروپویتین در خون وجود دارد.

ب) اگر دو ژن مربوط به بیماری های وابسته به X در کنار هم قرار بگیرند ممکن است بخشی از کروموزوم X بین آن ها حذف شده

باشد. یا اینکه ژنی از کروموزوم X کنده شده و به مجاورت ژن دیگری در کروموزوم X همتا متصل شده باشد (مضاعف شدن).

همچنین ممکن است بخشی از کروموزوم X کنده شده و به بخش دیگری از همان کرومووزم چسبیده باشد (جابه جایی) و یا اینکه

بخشی از کروموزوم X کنده شده و به صورت واژگون مجددًا به کروموزوم متصل شود.

ج) انتخاب طبیعی هیچ گاه نمی تواند موجب بروز سازگاری و ایجاد ژن جدید در مولکول های دنا شود و درنتیجه نمی تواند یک

جاندار را سازگار نماید.

د) باتوجه به اینکه الل های A و e روی یک کروموزوم قرار دارند، پس در کل این سلول دارای سه جفت کروموزوم همتا با الل های

ناخالص است و در مجموع می تواند چهار نوع آرایش تترادی داشته باشد. (انواع آرایش تترادی را می توانید از فرمول 

محاسبه کنید و n در آن تعداد جفت کروموزوم های همتا با الل های ناخالص است)

۲n−۱
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از آمیزش گل میمونی نر قرمز با گل میمونی مادۀ صورتی، اسپرم دارای ژنوتیپ R و سلول تخم  زا   هم می تواند R یا W باشد، پس

ژنوتیپ تخم اصلی می  تواند RW یا RR باشد. همچنین ژنوتیپ سلول دو هسته ای نیز می  تواند RR یا WW باشد و درنتیجه ژنوتیپ

تخم ضمیمه RRR یا RWW خواهد بود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) از آمیزش گل میمونی نر صورتی با گل میمونی مادۀ سفید، اسپرم دارای ژنوتیپ R یا W و سلول تخم  زا   هم می  تواند W باشد؛

پس ژنوتیپ تخم اصلی می  تواند RW یا WW باشد. همچنین ژنوتیپ سلول دو هسته ای نیز WW است و درنتیجه ژنوتیپ تخم

ضمیمه WWW یا RWW خواهد بود.

3) از آمیزش گل میمونی نر سفید با گل میمونی مادۀ قرمز، اسپرم دارای ژنوتیپ W و سلول تخم  زا   دارای ژنوتیپ R و درنتیجه تخم

اصلی RW است. همچنین ژنوتیپ سلول دو هسته ای نیز RR بوده و درنتیجه ژنوتیپ تخم ضمیمه RRW خواهد بود.

4) از آمیزش گل میمونی نر صورتی با گل میمونی مادۀ قرمز، اسپرم دارای ژنوتیپ R یا W و سلول تخم  زا   هم R است، پس ژنوتیپ

تخم اصلی می  تواند RW یا RR باشد. همچنین ژنوتیپ سلول دو هسته ای نیز RR است و درنتیجه ژنوتیپ تخم ضمیمه RRR یا

RRW خواهد بود.
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ریبولوز فسفات نوعی قند پنج کربنی و تک فسفاته است که با مصرف انرژی (ATP) به ریبولوز بیس فسفات (قند پنج کربنی و دو

فسفاته) تبدیل می گردد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: در چرخۀ کالوین قندهای سه کربنی، بعد از اکسایش NADPH تولید می شوند.

گزینۀ3: در چرخۀ کالوین مولکول های اسید سه کربنی به قندهای سه کربنی تبدیل می شوند. توجه کنید که چرخۀ کالوین در بسترۀ

سبزدیسه انجام می شود، نه در فضای درون تیالکوئیدها.

گزینۀ4: در چرخۀ کالوین  با قندی پنج کربنی به نام ریبولوز بیس فسفات ترکیب شده و مولکول شش کربنی ناپایداری تشکیل

می گردد. افزوده شدن  به ریبولوز بیس فسفات به واسطۀ فعالیت آنزیم روبیسکو صورت می گیرد.

CO  ۲

CO۲
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باتوجه به اینکه در ساختار مولکول دنا، در مقابل باز آلی دو  حلقه  ای، یک باز آلی تک  حلقه  ای قرار می  گیرد، قطر مولکول دنا در سرتاسر

آن یکسان است و این موضوع باعث پایداری آن می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) مکمل بودن بازهای آلی، نتایج آزمایش  های چارگاف در رابطه با مولکول  های دنا را تأ�د می  کند.

2) امکان تشکیل پیوند میان بازهای مکمل در رنا که نوعی نوکلئیک  اسید خطی است، وجود ندارد.

3) خیر! می  دانیم که مولکول رنا از روی بخشی از مولکول دنا ساخته می  شود؛ بنابراین پیوند هیدروژنی میان نوکلئوتیدهای دنا با

رنای در حال ساخت از روی آن، پیوند هیدروژنی میان دو نوکلئوتید است با قند پنج  کربنۀ متفاوت!
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بعد از انجام چرخۀ کربس، انرژی مولکول های حامل الکترون (NADH و  ) برای تولید ATP به کار می رود (زنجیرۀ انتقال

الکترون راکیزه). می دانید که ATP نوعی نوکلئوتید آدنین دار است.

بررسی سایرگزینه ها:

گزینۀ1: قبل از انجام چرخۀ کربس، مولکول NADH در فرآیندهای قندکافت و اکسایش پیرووات تولید می گردد. در قندکافت،

NADH در پی اکسایش قند تک فسفاته ایجاد می گردد اما در مرحلۀ بعد، NADH در حین اکسایش پیرووات در راکیزه ایجاد

می شود. می دانید که پیرووات فاقد گروه فسفات است.

گزینۀ2: در تنفس یاخته ای (هوازی)، اولین مولکول  در مرحلۀ اکسایش پیرووات تولید می گردد. این مرحله درون راکیزه

انجام می شود، نه مادۀ زمینۀ سیتوپالسم.

گزینۀ3: باتوجه به شکل کتاب درسی؛ اولین جزء زنجیرۀ انتقال الکترون، الکترون های مولکول NADH را دریافت می کند (اکسایش

NADH). البته توجه کنید که زنجیرۀ انتقال الکترون در غشاء درونی راکیزه (غشاء چین خورده) قرار دارد.

F ADH  ۲
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موارد (الف) و (ج) به درستی بیان شده اند.

تیموس در دوران نوزادی و کودکی فعالیت زیادی دارد اما به تدریج از فعالیت آن کاسته می شود و اندازۀ آن تحلیل می رود.

بررسى همه موارد:

الف: در بدن انسان، گامت ها سلول هایی هستند که در ارتباط با گروه خونی ABO یک دگره (الل) دارند. دقت داشته باشید که

تولید گامت فقط در سنین پس از بلوغ امکان پذیر است.

ب: در دوران جنینی و کودک  ی، هورمون  براى نمو دستگاه عصبی مرکزی الزم است.

ج: در دوران جنينى (نه نوزادى يا كودكى)، ياخته هاى خونى در اندام هاى غیرلنفی مثل كبد (اندام گوارشی) ساخته مى شوند.

د: در نوزادان و کودکانی که هنوز ارتباط مغز و نخاع آنان به طور کامل برقرار نشده است، تخلیه مثانه به صورت غیرارادی صورت

می گیرد.

T ۳
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یکی از ترشحات غدد وزیکول  سمینال قند فروکتوز است. این قند می تواند از یک مرحله جلوتر گلیکولیز را آغاز کند. به همین دلیل

در روند ایجاد انرژی با مصرف کمتر انرژی و سرعت بیشتری گلیکولیز را به پایان می رساند.

بررسی دیگر گزینه ها:

2) طبق شکل کتاب درسی در مرحلۀ تبدیل مولکول سه کربنۀ دوفسفاته به پیرووات به ازای هر مولکول سه کربنه ۲ مولکول پر انرژی

ATP تولید می گردد. باید دقت کرد که این مولکول های ATP به صورت همزمان شکل نمی گیرند بلکه ابتدا یکی و سپس دیگری

ایجاد می گردد.

3) در مراحل چرخۀ کربس از اکسایش و تجزیۀ مولکول شش کربنی مولکول های ATP،  و NADH شکل می گیرند.

4) در واکنش ترکیب استیل و مولکول چهارکربنه، آب و در واکنش تجزیۀ شش کربنه دی اکسید کربن مولکولی غیر آلی هستند.

F ADH۲
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تصویر مشخص  شده انجام رونویسی و ترجمه را به  صورت همزمان در یک یاختۀ پروکاریوتی نشان می دهد.

بررسی گزینه ها:

1) رونویسی و ترجمه در یک محل را در یاخته های یوکاریوتی نمی بینیم.

2) آنزیم ها می توانند پروتئينی یا اسیدنوکلئیک باشند که درهرصورت در مونومر آن ها گروه آمینی را می بینیم.

3) بیان ژن به واکنش هایی گفته می شود که سبب بروز ویژگی های یک ژن در یاخته می گردد؛ یعنی تمام فرآیند هایی که درنهایت

به تولید پروتئين فعال می انجامد. در این تصویر تنها بخشی از این مراحل یعنی رونویسی و ترجمه را می بینیم و دیگر مراحل حضور

ندارند.

4) در پروکاریوت ها انجام همزمان رونویسی و ترجمه یکی از سازوکار های مؤثر در تنظیم پروتئين  سازی است.

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 1 207

یاختۀ تخم زا در گیاه ماده، هاپلوئید است و تنها یک الل دارد. این الل، قطعًا در کالله هم وجود دارد. به عنوان مثال اگر کالله

 باشد تخم زا یا  است و یا . باتوجه به اینکه کالله اجازه رشد دانه گرده ای که دارای الل مشابه با خودش باشد را

نمی دهد، پس عمًال در این گیاهان گرده ای که با تخم زا لقاح می کند الل متفاوتی با آن دارد و هیچگاه گرده و تخم زا نمی توانند الل

یکسانی داشته باشند و به همین دلیل در این گیاهان رویان نمی تواند ژنوتیپ خالص داشته باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

2) رویان نمی تواند ژنوتیپ مشابه مادر داشته باشد چون گرده ای که وارد لقاح می شود اللش با الل های گیاه مادر متفاوت است.

3) کالله دیپلوئید است و دارای دو الل متفاوت می باشد. باتوجه به اینکه گرده باید برای رشد الل متفاوتی نسبت کالله داشته باشد

پس گرده می تواند یک الل باقی مانده را داشته باشد.

4) هر دانه گرده رسیده باید روی کالله ای رشد کند که دارای الل های متفاوت از الل خودش باشد. مثًال گرده دارای الل 

نمی تواند روی کالله های  و  رشد کند و تنها می تواند روی کاللۀ  رشد نماید.

S  S  ۱ ۲S  ۱S  ۲

S  ۱
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در یوکاریوت ها دنا در فضای هسته محصور شده است و به غشاء پالسمایی متصل نیست. در پروکاریوت ها، دنای اصلی به غشاء

پالسمایی متصل است. اما دقت کنید که بعضی از باکتری ها دارای دیسک (پالزمید) هستند که به غشا متصل نیست. پس منظور

سؤال هم پروکاریوت ها و هم یوکاریوت ها است. اگر به شکل کتاب درسی نگاه کنید می بینید که در هر دوراهی همانندسازی دو

آنزیم دنابسپاراز و یک آنزیم هلیکاز فعالیت می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) در یوکاریوت ها پروتئین ها در سیتوپالسم ساخته می شوند؛ آنزیم دنابسپاراز نیز در سیتوپالسم ساخته می شود و به هسته می رود.

اما در پروکاریوت ها محل تولید و عمل این آنزیم در سیتوپالسم است.

۲) پروکاریوت ها فاقد پروتئین هیستون هستند.

۴) در دناهای خطی گروه فسفات در یک انتها و گروه هیدروکسیل در انتهای دیگر آزاد است. در پروکاریوت ها دنای خطی وجود

ندارد.
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بخش موردنظر، لوله های زامه ساز در بیضه را نشان می دهد. تنظیم بیان ژن موجب ایجاد یاخته های مختلف از یک یاخته می شود

که این پدیده تمایز نام دارد. در حین حرکت زام یاختک ها به سمت وسط لوله های زامه ساز، تمایزی در آن ها رخ می دهد تا به زامه

تبدیل شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: پدیدۀ چلیپایی شدن (کراسینگ اور) در تقسیم میوز1 رخ می دهد. زام یاخته های اولیه که میوز1 را انجام می دهند، به سطح

خارجی لوله های زامه ساز نزدیک هستند.

گزینۀ2: این گزینه در رابطه با زام یاختک هاِی تازه تشکیل شده، صادق نیست. باتوجه به شکل کتاب درسی، زام یاختک ها می توانند

فاقد تاژک باشند. این یاخته ها هاپلوئید بوده و 23 کروماتید دارند.

FSH و LH ،گزینۀ3: یاخته های بینابینی هورمون تستوسترون ترشح می کنند. توجه کنید که منظور از هورمون محرک جنسی

است.
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در علم ژن شناسی، ویژگی های ارثی جانداران را صفت می نامند و به انواع مختلف یک صفت، شکل های آن صفت می گویند. توجه

کنید که ژن شناسی شاخه ای از علم زیست شناسی است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در اواخر قرن نوزدهم، زمانی که هنوز ساختار و عمل دنا و ژن ها معلوم نبود، دانشمندی به نام گریگور مندل توانست قوانین

بنیادی وراثت را کشف کند.

3) در بارزیت ناقص، افراد ناخالص حدواسط حالت های خالص را نشان می دهند. بنابراین در صفاتی که از رابطۀ بارزیت ناقص

پیروی می کنند، فرزندان می توانند آمیخته ای از صفات والدین و حالت حدواسط را نشان دهند.

4) ژن شناسی، شاخه ای از علم زیست شناسی است که به چگونگی وراثت صفات از نسلی به نسل دیگر می پردازد.
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A,) و چهار رخ  نمود (AO, AA, BO, BB, AB, OO) در جمعیت انسان، شش ژن  نمود ABO در حالت طبیعی، در رابطه با گروه خونی

B, AB, O) قابل تصور است. درصورتی  که رابطۀ بین A و O، هم  توانی در نظر گرفته شود، ژن  نمود AO دارای رخ  نمود AO است و

جدید به شمار می  رود و دیگر رخ  نمود آن A نیست.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) درصورتی  که رابطۀ بین A و B از نوع بارزیت ناقص فرض شود، تعداد انواع رخ  نمود جمعیت تغ�ری نمی  کند، ولی رخ  نمود AB با

رابطۀ بارزیت ناقص، متفاوت با رخ  نمود AB با رابطۀ هم  توانی است و نوعی رخ  نمود جدید به شمار می  رود.

3 و 4) تعداد انواع ژن  نمود ممکن با 3 دگرۀ مختلف در یک جمعیت با فرض هر نوع رابطۀ بین این دگره  ها، شش ژن  نمود است.
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یاخته  های مریستمی و یاخته  های پارانشیمی که قابلیت انجام تقسیم هسته و تشکیل دوک تقسیم را دارند، همگی متعلق به

سامانۀ بافت زمینه  ای هستند.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": سلول  های کالنشیمی در استحکام گیاه نقش دارند. این سلول  ها دارای پروتوپالست زنده و فعال هستند.

گزینۀ "2": یاخته  های غالف آوندی در گیاهان  در تثبیت کربن به شکل اسید چهارکربنه نقش دارند. این یاخته  ها فاقد چرخۀ

کالوین و توانایی تولید قند سه  کربنه هستند.

گزینۀ "4": یاخته  های روپوستی در محافظت از گیاه نقش دارند. این یاخته  ها زنده بوده و قادر به تولید ATP در نبود اکسیژن از

طریق گلیکولیز در سیتوپالسم خود هستند.

C  ۴
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در تنفس هوازی، اولین ATP در انتهای گلیکولیز تولید می شود و آخرین  هم در میانۀ چرخۀ کربس تولید می شود. در

دومین مرحله  از چرخۀ کربس، مولکول شش کربنی با از دست دادن  به مولکول پنج کربنی تبدیل می شود اما تبدیل قند

سه کربنی به اسید  سه کربنی در مرحلۀ سوم گلیکولیز ( قبل از تولید اولین ATP ) دیده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1) زنجیرۀ انتقال الکترون بعد از اتمام چرخۀ کربس انجام می شود. مولکول پنج کربنی هم در مرحلۀ دوم کربس تولید می گردد.

NADH (2 در واکنش اکسایش پیرووات و چرخۀ کربس تولید می شود. آزاد شدن کوآنزیم A از استیل هم در ابتدای چرخۀ کربس

رخ می دهد.

3) تشکیل آب در زنجیرۀ انتقال الکترون رخ می دهد.

CO  ۲

CO  ۲
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همۀ سلول های پیکری گیاه به دلیل وجود الن دارای دیوارۀ سلولی با ضخامت غیریکنواخت هستند، چراکه الن ها مناطق نازک  تر

دیوارۀ سلولی هستند؛ بنابراین وجود آن ها باعث غیریکنواخت شدن ضخامت دیوارۀ سلولی می شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) سلول های کالنشیمی در استحکام سلول ها نقش دارند ولی قابلیت رشدشان را حفظ کرده اند.

2) فقط سلول های فتوسنتزکننده می توانند با مصرف مولکول NADPH، قند تولید کنند (در چرخۀ کالوین)، درحالی  که مثًال

سلول های پارانشیمی در استحکام اندام های گیاهی نقش ندارند و الزامًا همۀ آن ها فتوسنتزکننده هم نیستند.

4) کالنشیم و برخی از سلول  های اسکلرانشیم پروتوپالست خود را حفظ کرده  اند و به  راحتی به تولید و ذخیرۀ انرژی می  پردازند.
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گیاهان  تک  لپه در برگ خود غالف آوندی فتوسنتزکننده دارند. همان  طور که می  دانید این گیاهان دارای مغز ریشه نیز هستند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) گیاهان تک  لپه دمبرگ ندارند. باتوجه به شکل کتاب، ساقۀ گیاهان تک  لپه پوست ندارد.

3) گیاهان تک  لپه در برگ خود میانبرگ نرده  ای ندارند. بیشتر گیاهان تک  لپه رویش زیرزمینی دانه دارند.

4) هم گیاهان تک  لپه و هم گیاهان دولپه در برگ خود میانبرگ اسفنجی دارند. گیاهان تک  لپه ریشه  های افشان گلبرگ  های با

مضرب 3 دارند.
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جهش های جانشینی تعداد نوکلئوتیدهای ژن و درنتیجه رنای پیک را تغ�ر نمی دهند و نمی توانند موجب بروز تغ�ر چارچوب

خواندن شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) جهش دگرمعنا موجب تبدیل یک آمینواسید به آمینواسید دیگر در رشتۀ پلی پپتیدی می شود. تغ�ر آمینواسید ممکن است(و نه

لزومًا) موجب تغ�ر فعالیت پروتئین شود. مثًال ممکن است پروتئین ما نوعی آنزیم باشد و آمینواسید تغ�ریافته دور از جایگاه فعال

باشد و تاثیری بر آن نداشته باشد. در این حالت احتمال تغ�ر فعالیت پروتئین بسیار کم و یا حتی صفر است.

2) اگر مادۀ سمی که به جایگاه فعال آنزیم پروتئینی متصل می شود، پیش مادۀ آن آنزیم باشد به فرآورده تبدیل شده و موجب

کاهش فعالیت آن نمی شود.

3) تغ�ر شکل سه بعدی یک پروتئین می تواند به دلیل اثر مواد شیمیایی روی پروتئین، تغ�رات pH، تغ�رات دمای محیط و یا

تغ�رات ساختار اول و درنتیجه ساختار سوم پروتئین باشد.
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در هر دوراهی همانندسازی، بیش از دو نوع آنزیم فعالیت می  کند. آنزیم هلیکاز، دنابسپاراز و آنزیم  های دیگری که با یکدیگر

فعالیت می  کنند تا یک رشتۀ دنا در مقابل رشتۀ الگو ساخته شود (که یکی از مهم  ترین آن  ها، دنابسپاراز است).

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در هر دوراهی همانندسازی، یک ساختار Yمانند ایجاد می  شود.

3) در هر دوراهی همانندسازی، در یک جهت همانندسازی انجام می  شود. در یک جایگاه آغاز، همانندسازی به  صورت یک    طرفه یا

دوطرفه قابل انجام است.

4) در هر دوراهی همانندسازی، در محلی خاص دو رشتۀ دنا به  صورت تدریجی از هم جدا می  شوند.
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رشتۀ پلی پپتیدی در مرحلۀ طویل شدن و پایان ترجمه در جایگاه P از رنای ناقل جدا می شود. همچنین پروتئین آزادکننده نیز در

مرحلۀ پایان، وارد جایگاه A می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

P جایگاه - P 1) جایگاه

E و A جایگاه - A 3) جایگاه

E و A جایگاه - P 4) جایگاه
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یکی از مولکول  های ناقل الکترون که بین پمپ اول و دوم قرار دارد موجب تبدیل  به FAD می  شود. همان  طور که

می  دانید همۀ اجزای زنجیر  ۀ انتقال الکترون که هم الکترون می  گیرند (کاهش می  یابند) و هم الکترون از دست می  دهند، دچار

اکسایش می  شوند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) ناقل الکترونی که بین پمپ دوم و سوم قرار دارد تنها با یکی از الیه  های فسفولیپیدی غشا در ارتباط است.

2) آنزیم ATP ساز جزء زنجیرۀ انتقال الکترون نیست.

4) پمپ  های غشائی با واردکردن پروتون  ها از فضای داخلی به فضای خارجی، pH فضای داخلی را افزایش می  دهند.

F ADH  ۲
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هم در تخمیر الکلی و هم در تنفس هوازی (در مرحله اکسایش پیرووات)، یک مولکول  از پیرووات آزاد شده و مولکولی دو

کربنه (استیل در تنفس هوازی و اتانال در تخمیر الکلی) تولید می گردد. در هر دو فرآیند، قندکافت انجام می شود. طی قندکافت،

آزادشدن انرژی (با مصرف ATP) زودتر از تولید NADH و آزاد شدن یون هیدروژن رخ می دهد. قندکافت در ماده زمینه

سیتوپالسم انجام می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ۱: این گزینه برای تخمیر الکلی صدق نمی کند. فقط در تنفس هوازی بنیان پیروویک اسید (پیرووات) توسط 

اکسایش می یابد.

گزینه ۲: در تنفس هوازی الکترون های آزادشده از حامل های الکترون درنهایت به اکسیژن مولکولی ( ) می رسد اما در تخمیر

الکلی، پذیرنده نهایی الکترون اتانال است.

گزینه ۴: در تخمیر الکلی، تمام مولكول های ATP طی قندکافت تولید می شوند. به ازای مصرف یک مولکول گلوکز، بازدهی خالص

ATP دو مولکول است و مجموعا دو مولکول پیرووات و درنتیجه دو مولکول  تولید می شود. پس تعداد خالص ATPتولیدی

با تعداد  ازادشده برابر است.

CO  ۲

N AD+

O  ۲

CO  ۲

CO۲
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گل جالیز نمونه ای از گیاهان انگل است که با ایجاد اندام مکنده و نفوذ آن به ریشۀ گیاهان جالیزی، مواد مغذی را دریافت می کند.

می دانید که پوستک در اندام های هوایی گیاه مشاهده می شود و در ریشه وجود ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) گیاه سس فاقد ریشه است.

2) گیاهان حشره خوار، قادر به شکار و گوارش جانوران کوچک مانند حشرات هستند. گروهی از حشرات مانند شته ها، خرطوم

دارند.

4) نیتروژن یکی از عناصر موجود در ساختار دنا است. گیاه توبره واش به کمک برگ های کوزه مانند خود، حشرات را شکار کرده و

نیتروژن موردنیاز خود را تأمین می کند.

تستر علوم تجربی دوازدهم
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در چرخۀ کالوین، زمانی که اسید سه کربنه به قند سه کربنه تبدیل می شود، به ازای هر اسید، دو مولکول NADPH و دو مولکول

ATP مصرف می شود. این میزان مصرف انرژی در سایر گزینه ها دیده نمی شود
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پرتودرمانی و شیمی درمانی موجب بروز اختالل در عملکرد مغز استخوان و کم خونی می شوند. در چنین شرایطی نیاز به ترشح

هورمون اریتروپویتین از کلیه و کبد افزایش می یابد تا تولید گویچه های قرمز را افزایش دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) به دنبال بروز پدیده ی کراسینگ اور در تقسیم میوز، الل های موجود در کروماتیدهای خواهری می تواند با هم متفاوت شود.

3) در مواردی که تومور خوش خیم بیش از اندازه بزرگ شود، می تواند در انجام اعمال طبیعی اندام اختالل ایجاد کند.

4) تودۀ کروماتین در مرحلۀ  چرخۀ یاخته ای از کروموزوم های تک کروماتیدی و در مرحلۀ  چرخه از کروموزوم های دو

کروماتیدی تشکیل شده است. هر کروموزوم تک کروماتیدی دارای یک دنا و هر کروموزوم دو کروماتیدی دارای دو دنا در ساختار

خود است.

G۱G۲
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همۀ موارد نادرست است. منظور از بافتی که در صورت سؤال آورده شده است، بافت پوششی است.

الف) یاخته  های پوششی که در دیوارۀ مویرگ  های ناپیوسته قرار دارند، فاصلۀ زیادی تا یاختۀ پوششی مجاور خود داشته و میان

آن  ها، حفرۀ بین  یاخته  ای دیده می  شود.

ب) پودوسیت یا یاختۀ پادار، نوعی یاختۀ پوششی است که نه به شکل سنگفرشی است، نه مکعبی و نه استوانه  ای!

ج) در بافت  های پوششی چندالیه، همۀ یاخته  ها در تماس با غشاء پایه نیستند.

د) یاخته  های پوششی که در سطح اپیدرم پوست قرار دارند، مرده  اند و فاقد قندکافت و توانایی ساخت ATP در سطح پیش  ماده

هستند.
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سامانۀ بافت پوششی در برگ ها، ساقه ها و ریشه های جوان گیاه، روپوست نامیده می شود. یاخته های نگهبان روزنه برخالف سایر

یاخته های روپوست، سبزدیسه دارند. یکی از روش های ساخته شدن ATP، ساخته شدن نوری است که در سبزدیسه انجام

می شود. هم چنین سبزدیسه دارای دنای حلقوی است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: این گزینه در رابطه با همۀ یاخته های زندۀ روپوست، صادق است. می دانید که فرآیند قندکافت (گلیکولیز) در همۀ

یاخته های زنده انجام می شود. در آخرین مرحلۀ قندکافت، مولکول ATP در سطح پیش ماده تولید می گردد.

گزینۀ 2: تعریق از ساختارهای ویژه ای به نام روزنه های آبی انجام می شود. این روزنه ها همیشه باز هستند. توجه کنید که

یاخته های نگهبان روزنه در باز و بسته شدن روزنه های هوایی نقش دارند، نه آبی.

گزینۀ4: این گزینه مربوط به یاخته های جانوری است و در رابطه با یاخته های گیاهی صادق نیست.
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در تنفس نوری گرچه ماده آلی تجزیه می گردد، اما ATP از آن ایجاد نمی شود. همچنین در واكنش های مربوط به تثبیت كربن

درگیاهان  (چرخۀ کالوین) انرژی زیستی ایجاد نمی شود بلكه از انرژِى تولید شده در مرحلۀ وابسته به نور فتوسنتز، استفاده

می شود.

بررسى سایر گزینه ها:

گزینه (۱): در هر دو واكنش، ریبولوزبیس فسفات در اولین مرحله مورد استفاده قرار مى گیرد.

گزینه (۲): در تنفس نوری، اکسیژن با ریبولوز بیس فسفات ترکیب می شود. مولکول حاصل ناپایدار است و به دو مولکول دو کربنی و

سه کربنی تجزیه می شود. مولکول سه کربنی برای بازسازی ریبولوز بیس فسفات مصرف می شود. مولکول دوکربنی وارد راکیزه شده

و  از آن آزاد می گردد.

گزینه (٤): دنای سبزدیسه در بستره قرار دارد. همچنین تنفس نوری و چرخۀ کالوین (واکنش های تثبیت کربن در گیاهان  ) در

بسترۀ سبزدیسه آغاز می شود.

C  ۳

CO۲

C  ۳

تستر علوم تجربی دوازدهم

گزینه 2 227

در باکتری ها رناتن (ریبوزوم)ها، عمل ترجمه را قبل از پایان رونویسی آغاز می کنند. در سیتوپالسم یاخته های یوکاریوتی نیز عمل

ترجمه می تواند قبل از پایان رونویسی انجام شود (در میتوکندری و سیتوپالسم). نوعی رنا که در ساختار خود رمزۀ (کدون) آغاز

دارد، رنای پیک است؛ در پروکاریوت ها فرآیند پیرایش نداریم، همچنین در یاخته های یوکاریوتی نیز درون هسته پیرایش انجام

می شود.

بررسی سایرگزینه ها:

1) رنایی که در ساختار خود پیوندهای غیراشتراکی (پیوند هیدروژنی) دارد، رنای ناقل است؛ همۀ انواع رناها از روی یکی از

رشته های دنا (DNA) رونویسی شده اند.

3) رنای ناقل به رشتۀ پلی پپتیدی در حال ساخت اتصال دارد، هر مولکول رنای ناقل یک نوع آمینواسید خاص را به سمت رناتن

(ریبوزوم)ها می برد.

4) رنای پیک، از طریق رمزه (کدون)های خود با پادرمزه (آنتی کدون)ها ارتباط دارد. همۀ انواع رنا در پروکاریوت ها توسط یک

رنابسپاراز (RNA پلی مراز) ساخته می شوند.
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در هر دو نوع تخمیر (الکلی و الکتیکی)، بازسازی  انجام می شود. در تخمیر الکتیکی، ابتدا قندکافت انجام شده و مولکول

ATP تولید می گردد و در ادامه مولکول پیرووات به الکتات تبدیل شده و NADH اکسایش می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: محصول سه کربنۀ فرآیند قندکافت، پیرووات است. در تخمیر الکلی، الکترون های NADH به اتانال منتقل می گردد، نه

پیرووات.

گزینۀ3: الکتات (الکتیک اسید) سبب فساد مواد غذایی می شود. در تخمیر الکتیکی، ابتدا پیرووات و سپس الکتات تولید می گردد.

گزینۀ4: در تخمیر الکلی، تولید مولکول اتانال بر تولید مولکول  مقدم است.

N AD  +

N AD+
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سلول  های یوکاریوتی دارای سازوکارهایی هستند که از تخریب رنای پیک جلوگیری می  کند. در سلول  های پروکاریوتی ترجمۀ رنای

پیک می  تواند قبل از اتمام رونویسی رخ بدهد اما در یوکاریوت  ها این  گونه نیست.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در سلول  های یوکاریوتی، عوامل رونویسی و در سلول  های پروکاریوتی پروتئین فعال  کننده به رنابسپاراز کمک می  کنند تا راه  انداز را

شناسایی کند. سلول  های یوکاریوتی و برخی سلول  های پروکاریوتی دارای چندین نقطۀ آغاز همانندسازی در دنای خود هستند.

2) سلول  های یوکاریوتی می  توانند بسته به مراحل رشدونمو تعداد نقاط آغاز همانندسازی را تنظیم کنند. در پروکاریوت  ها دنای

اصلی در تماس با غشا قرار دارد.

4) در دناهای حلقوی تعداد فسفات  ها با پیوندهای فسفودی  استر برابر است. هم سلول  های یوکاریوتی و هم سلول  های پروکاریوتی

دارای دنای حلقوی هستند؛ اما در سلول  های یوکاریوتی انواعی از رنابسپاراز وجود دارد که رونویسی از ژن  ها را انجام دهد.
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در ساختار دوم پروتئین ها، پیوند هیدروژنی بین اکسیژن کربوکسیل و هیدروژن آمین برقرار می شود. (رد گزینۀ 2) در رشتۀ

پلی پپتیدی اولین آمینواسید همواره متیونین است که آمین آزاد دارد. در بخش های دیگر رشته هم ممکن است متیونین وجود

داشته باشد که در آن صورت آمین آزاد نخواهند داشت.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در ساختار اول پروتئین پیوند پپتیدی بین کربن کربوکسیل و نیتروژن آمین برقرار می شود. (رد گزینۀ 3) آمینواسیدها در سلول از

سر کربوکسیل خود به رنای ناقل متصل می شوند.

2) در بخش هایی از رشتۀ پلی پپتیدی ساختارهای صفحه و مارپیچ ایجاد نمی شود.

3) تغ�ر آمینواسیدها در رشتۀ پلی پپتیدی ساختار پروتئین را قطعًا تغ�ر می دهد اما روی عملکرد آن می تواند اثرگذار باشد یا

نباشد.
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مولکول های ATP تولید شده در طی چرخه کربس می توانند در واکنش تبدیل ریبولوز فسفات به ریبولوز بیس فسفات، مورد

استفاده قرار گیرند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه (۱):  مولكول ADP تولید شده در طی چرخۀ کالوین می تواند ضمن خروج یون های هیدروژن از تیالکوئید برای فعالیت آنزیم

ATPساز مصرف شود.

گزینه (۲): مولکول ADP در مرحله اول گلیکولیز تولید می شود که نقشی در تأمین انرژی الزم برای انتقال پروتون ها به فضای بین

دو غشاء میتوکندری ندارد.

گزینه (۳): مولکول ریبولوز بیس فسفات در طی چرخۀ کالوین تولید شده که می تواند به عنوان پیش ماده آنزیم روبیسکو در جهت

اکسیژنازی در تنفس نوری مصرف شود.
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فقط مورد (ب) صحیح است. پارامسی، نوعی آغازی تک  یاخته  ای است و دارای هسته است. به هنگام همانندسازی از دنا درون

هسته، آنزیم دنابسپاراز از نوکلئوتیدهای آزاد درون هسته استفاده می  کند و آن  ها را به انتهای رشتۀ پلی  نوکلئوتیدی در حال ساخت

اضافه می  کند.

بررسی سایر موارد:

الف) ریزوبیوم، نوعی باکتری تثبیت  کنندۀ نیتروژن است. هنگام همانندسازی مادۀ وراثتی این جاندار که درون سیتوپالسم قرار

گرفته است، آنزیم هلیکاز با شکستن پیوندهای هیدروژنی، دو رشتۀ دنای حلقوی را از یکدیگر باز می  کند. دقت داشته باشید که

شکستن پیوندهای هیدروژنی، با مصرف مولکول آب همراه نیست که فشار اسمزی سیتوپالسم افزایش یابد.

ج و د) یاختۀ کالنشیمی و تار ماهیچۀ اسکلتی توانایی تقسیم ندارند.
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باتوجه به اطالعات صورت سوال، پدر خانواده از نظر راشیتیسم سالم است (زیرا اطالعاتی در مورد بیماری آن به ما داده نشده

است) و دارای ژنوتیپ  است. پسران خانواده نیز به ترتیب دارای ژنوتیپ های  و 

هستند. باتوجه به ژنوتیپ پسران می توان ژنوتیپ مادر را هم مشخص نمود که هر کدام کروموزوم X خود را از مادر دریافت

کرده اند. در واقع مادر دارای ژنوتیپ  خواهد بود. توجه داشته باشید به دنبال انجام کراسینگ اور در مادر

گامت های والدی در رابطه با صفات وابسته به X به صورت  و  و گامت های نوترکیب به صورت  و  خواهد بود.

باتوجه به این موضوع به جدول زیر توجه کنید:

 گامت پدری 

 گامت والدی مادر

 گامت والدی مادر

 گامت نوترکیب مادر

 گامت نوترکیب مادر

باتوجه به جدول باال می بینید که ممکن نیست از لقاح گامت نوترکیب مادر با گامت پدر، دختری سالم از نظر هموفیلی و سالم از

نظر راشیتیسم متولد شود.
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در چرخۀ کربس، مولکول FAD با دریافت الکترون کاهش یافته و  تولید می گردد. چرخۀ کربس چرخه ای از

واکنش های آنزیمی است که در بخش داخلی راکیزه انجام می شود. در انتهای چرخۀ کربس، یک مولکول چهار کربنی برای واکنش

با یک استیل کوآنزیم A دیگر و شروع چرخۀ بعدی، بازسازی می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: در قندکافت، اکسایش پیرووات و چرخۀ کربس،  کاهش یافته و NADH تولید می گردد. توجه کنید که در مرحلۀ

اکسایش پیرووات ATP تولید نمی گردد. میزان انجام واکنش های قندکافت و کربس، وابسته به میزان ATP و ADP در یاخته است.

گزینۀ2: در زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه، الکترون ها در نهایت به اکسیژن مولکولی می رسند. توجه کنید که در این زنجیره،

الکترون ها مستقیما به آنزیم ATP ساز منتقل نمی شوند.

گزینۀ3: یون های اکسید در ترکیب با پروتون هایی که در بخش داخلی راکیزه قرار دارند، مولکول های آب را تشکیل می دهند.

توجه کنید که واکنش تشکیل آب در سطح داخلی غشاء درونی راکیزه انجام می شود.

F ADH  ۲

N AD+
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در آزمایش دوم ایوری، عصارۀ استخرا  ج  شده از باکتری های کشته  شدۀ پوشینه  دار را در یک گریزانه با سرعت باال قرار دادند و مواد

آن را به صورت الیه  الیه جدا کردند. با اضافه کردن هریک از الیه  ها به صورت جداگانه به محیط کشت باکتری فاقد پوشینه

مشاهده کردند که انتقال صفت فقط با الیه  ای که در آن دنا وجود دارد انجام می شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در مرحلۀ دوم آزمایش گریفیت از باکتری  های بدون پوشینه استفاده شد.

2) ایوری و همکارانش در مرحلۀ اول آزمایش خود، ابتدا از عصارۀ استخراج  شده از باکتر  ی  های کشته  شدۀ پوشینه  دار استفاده کردند

و در آن تمامی پروتئین  های موجود را تخریب کردند؛ سپس باقی  ماندۀ محلول را به محیط کشت باکتری فاقد پوشینه اضافه کردند

و دیدند که انتقال صفت صورت می  گیرد؛ پس می  توان نتیجه گرفت که پروتئین  ها مادۀ وراثتی نیستند.

3) در مرحلۀ سوم آزمایش گریفیت مرگ موش  ها اتفاق نیفتاد.
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بیماری های فنیل کتونوری (مستقل از جنس نهفته) و هموفیلی (وابسته به X نهفته) در فصل سوم کتاب مطرح شده است. در مورد

فنیل کتونوری اگر پدر بیمار ff و مادر سالم Ff ازدواج کنند، ممکن است پسر بیمار ff متولد شود که همان طور که می بینید ژنوتیپی

، با زن سالم و ناقل  ، پسر بیمار مشابه پدر خود دارد. همچنین در مورد هموفیلی هم از ازدواج مرد هموفیل 

 می تواند متولد شود که ژنوتیپی مشابه پدر خود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) از ازدواج مرد ناقل فنیل کتونوری Ff با زن بیمار ff، دختر بیمار ff می تواند متولد شود که ژنوتیپی مشابه مادر دارد.

2) از ازدواج پدر و مادر مبتال به فنیل کتونوری ff، ممکن است دختر مبتال به فنیل کتونوری ff متولد شود اما به علت عدم مصرف

غذاهای دارای فنیل آالنین عالئمی از بیماری نداشته باشد.

4) از ازدواج پدر و مادر ناقل فنیل کتونوری Ff ممکن است پسر بیمار ff متولد شود که به دلیل عدم رعایت رژیم غذایی عالئم

بیماری را نشان دهد. همان طور که می بینید ژنوتیپ این فرزند با والدین متفاوت است.

X YhX XH h

X Yh
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از روی دنا، هم می  تواند مولکول دنای جدید ساخته شود (طی فرآیند همانندسازی) و هم می  تواند مولکول رنا تشکیل شود؛ بنابراین

نوکلئیک  اسید A، می  تواند دنا یا رنا باشد و نوکلئیک  اسید B، قطعًا دنا است. چه نوکلئیک  اسید A دنا باشد و چه رنا، واحد سازندۀ

آن یعنی نوکلئوتید، می  تواند حداکثر با سه نوکلئوتید دیگر، پیوند تشکیل دهد؛چطوری؟ این نوکلئوتید مثًال می  تواند در وسط

مولکول دنا و یا رنا قرار گرفته باشد؛ یا مثًال در ساختار یک دنای حلقوی باشد! در این صورت با دو تا نوکلئوتید مجاور خودش که

پیوند فسفودی  استر تشکیل داده است و با نوکلئوتید مقابل خود نیز پیوند هیدروژنی؛ پس حداکثر سه نوکلئوتید شد(دقت داشته

باشید که در ساختار رنا نیز ممکن است پیوند هیدروژنی مشاهده شود).

بررسی سایر گزینه  ها:

2) نوکلئیک  اسید B، قطعًا دنا است و دو رشتۀ پلی  نوکلئوتیدی دارد که با پیوند هیدروژنی در کنار یکدیگر قرار گرفته  اند.

3) اگر نوکلئیک  اسید A طی همانندسازی از B ساخته شده باشد، نوعی دنا خواهد بود و قند آن مشابه نوکلئیک  اسید B یعنی

دئوکسی  ریبوز خواهد بود.

4) نوکلئیک  اسید B، قطعًا دنا است و در ساختار نوکلئوتیدهای آن، قطعًا پیوند اشتراکی میان قند و فسفات وجود دارد.
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جاندار تراژن، می  تواند پروکاریوت و یا یوکاریوت باشد. در همۀ   جانداران (چه پرسلولی و چه تک  سلولی) ریبوزوم (رناتن) در

سیتوپالسم وجود دارد که در ساختار آن، پروتئین و rRNA یافت می  شود. گزینه  های "1" و "3" در رابطه با جاندار تراژن تک  یاخته  ای

صدق نمی  کند. همچنین دقت کنید که جاندار تراژن ژن  های افراد گونۀ دیگر را در خود دارد.
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در گروهی از گیاهان، پیراپوست در اندام های مسن، جانشین روپوست می شود. پیراپوست به علت داشتن یاخته های چوب پنبه ای

شده، نسبت به گازها نفوذ ناپذیر است. در حالی که بافت های زیر آن زنده اند و برای زنده ماندن به اکسیژن نیاز دارند؛ به همین

علت در پیراپوست مناطقی به نام عدسک ایجاد می شود. به عبارت دیگر، عدسک ها در تامین اکسیژن موردنیاز یاخته ها و تنفس

هوازی نقش دارند. می دانید که در تنفس هوازی ATP تولید می گردد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: همانطور که در شکل کتاب درسی مشاهده می کنید؛ در رگبرِگ بعضی از گیاهان، یاختۀ فتوسنتزکننده وجود ندارد.

گزینۀ2: گیاهان تک لپه ممکن است فاقد پارانشیم نرده ای باشند.

گزینۀ4: این گزینه دربارۀ همۀ نهان دانگان صادق است. می دانید که فرآیند قندکافت در همۀ یاخته های زنده انجام می شود. در

انتهای قندکافت، پیرووات (مولکول سه کربنۀ بدون فسفات) تولید می گردد.
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اولین و دومین خط دفاعی بدن به صورت غیراختصاصی عمل می کنند. یاخته های دارینه ای موجود در پوست در خط دوم و غدد

عرق و چربی موجود در پوست در خط اول دفاعی دارای نقش هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه (۲): آنزیم ها به صورت کاتالیزورهای زیستی عمل می کنند و سرعت واکنش شیمیایی خاصی را زیاد می کنند. در خط اول

دفاعی آنزیم لیزوزیم و در خط دوم آنزیم های لیزوزومی دارای نقش هستند.

گزینه (۳): در پاسخ التهابی (خط دوم دفاعی)، یاخته های دیوارۀ مویرگ ها با تولید پیک های شیمیایی، گویچه های سفید خون را

به موضع آسیب فرا می خوانند. یاخته های دیوارۀ مویرگ ها از جنس بافت پوششی بوده و فضای بین یاخته ای اندک دارند. در خط

اول دفاع نیز یاخته های پوششی الیۀ بیرونی پوست نقش ایفا می کنند.

گزینه (٤): در خط دوم دفاع غیراختصاصی برخالف خط اول دفاعی یاخته های خونی دارای نقش هستند.
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در فرآیند قندکافت، به جز در مرحلۀ دوم یعنی تبدیل فروکتوز فسفاته به قند فسفاته، مولکول نوکلئوتیددار تولید می  شود. در مرحلۀ

اول به هنگام تبدیل گلوکز به فروکتوز فسفاته، مولکول ADP تولید می  شود که نوعی مولکول نوکلئوتیددار است. همچنین فسفات

حاصل از تبدیل ATP به ADP، مورداستفاده جهت تولید فروکتوز فسفاته قرار می  گیرد. در مرحلۀ سوم به هنگام تبدیل قند فسفاته

به اسید فسفاته، مولکول NADH تولید می  شود که در ساختار خود دو نوکلئوتید دارد. همچنین فسفات آزاد درون یاخته نیز جهت

تولید اسید دوفسفاته مصرف می  شود. در مرحلۀ آخر قندکافت نیز به هنگام تبدیل اسید دوفسفاته به پیرووات، ATP که نوعی

مولکول نوکلئوتیددار است، تولید می  شود. فسفات  های موجود در ساختار اسید دوفسفاته، جهت تولید ATP از ADP مورداستفاده

قرار می  گیرد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در فرآیند قندکافت، در مرحلۀ اول (تبدیل گلوکز به فروکتوز فسفاته)، مرحلۀ دوم (تبدیل فروکتوز فسفاته به قند فسفاته) و مرحلۀ

سوم (تبدیل قند فسفاته به اسید دوفسفاته)، ترکیب قندی مصرف می  شود. تولید مولکول ATP، در مرحلۀ آخر قندکافت یعنی

مرحلۀ چهارم رخ می  دهد.

2) در مرحلۀ اول (مصرف مولکول ATP که نوعی مولکول فسفات  دار است)، در مرحلۀ دوم (تبدیل فروکتوز فسفاته به قند فسفاته)،

مرحلۀ سوم (تبدیل قند فسفاته به اسید دوفسفاته) و مرحلۀ چهارم (تبدیل اسید دوفسفاته به پیرووات)، مولکول فسفات  دار مصرف

می  شود. در همۀ این مراحل به جز مرحلۀ اول، ترکیب سه  کربنی تولید می  شود.

3) در مرحلۀ سوم (تبدیل قند فسفاته به اسید دوفسفاته) و مرحلۀ چهارم (تبدیل اسید دوفسفاته به پیرووات)، ترکیب اسیدی تولید

Nمی  شود. فقط در مرحلۀ سوم قندکافت، گیرندۀ الکترون یعنی  مصرف می  شود. AD+
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منبع انرژی در باکتری  های فتوسنتزکننده (اکسیژن  زا و غیراکسیژن  زا) نور خورشید است. همچنین منبع انرژی یورکاریوت  های

فتوسنتزکننده مثل جلبک  ها نیز نور خورشید است.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": منبع کربن در سیانوباکتری  ها، کربن   دی اکسید است. باکتری نیترات  ساز نوعی باکتری شیمیوسنتزکننده   است؛ نه باکتری

نیتریت  ساز!

گزینۀ "2": منبع الکترون در گیاهان، مولکول آب است. در سیانوباکتری  ها (باکتری هم  زیست با گونرا) نیز چون نوعی فتوسنتزکنندۀ

اکسیژن  زا هستند، منبع الکترون مولکول آب است.

گزینۀ "4": باکتری حذف  کنندۀ هیدروژن سولفید در فاضالب  ها، نوعی باکتری فتوسنتزکنندۀ غیراکسیژن  زا است که منبع کربن در

آن، مولکول کربن   دی  اکسید است. همچنین اوگلنا نیز نوعی یوکاریوت تک  یاختۀ فتوسنتزکننده   است که از کربن   دی  اکسید به عنوان

منبع کربن استفاده می  کند.
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اندام های وستیجیال، ردپای تغ�ر گونه ها هستند. امروزه دانشمندان با مطالعۀ این ساختارها (مثل وجود بقاءای پا در لگن مارهای

پیتون) به این نتیجه رسیده اند که مارها از تغ�ر یافتن سوسمارها پدید آمده اند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) بررسی های سنگواره ای نشان می دهد که درختان گیسو در 170 میلیون سال پیش هم وجود داشته اند نه اینکه از 170 میلیون

سال پیش تا االن زنده هستند. در واقع هر درخت گیسو عمر محدودی دارد و از بین می رود.

3) در ژنگان شناسی مقایسه ای باید ژن های گونه های مختلف باهم مقایسه شود تا مشخص شود کدام ژن ها بین گونه های مختلف

مشترک هستند. همان طور که می دانید افراد یک جمعیت همگی از یک گونه هستند.

4) اندام های حرکتی جلویی در مهره داران باهم همتا هستند درحالی که اندام های آنالوگ نشان می دهند جانداران برای پاسخ به

یک نیاز، به طور متفاوتی سازش پیدا کرده اند.
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در رابطه با سؤاالتی که دو صفت وابسته به جنس را باید در آن در نظر بگیرید، به دو نکته توجه کنید:

1) هرگاه در مورد بیماری فردی صحبت نشده بود، یعنی سالم است.

2) ژنوتیپ مادر را از روی دو فرزندش بنویسید.

باتوجه به اطالعات صورت سؤال ژن  نمود والدین در رابطه با صفات هموفیلی و تحلیل عضالنی به صورت زیر است (الل بیماری

:(B و الل سالمتی آن b تحلیل عضالنی

آمیزش والدین را به کمک جدول پانت انجام می  دهیم:

 

 

همان  طور که در جدول می  بینید ممکن نیست دختری سالم از نظر هموفیلی متولد شود که به تحلیل عضالنی هم مبتال باشد. از

طرف دیگر باتوجه به اینکه در مورد بیماری فنیل  کتونوری پدر و مادر صحبتی نشده باید آن  ها را سالم و ناقل در نظر بگیریم. به

همین علت از آمیزش این دو فرد هم فرزند سالم متولد می  شود و هم فرزند بیمار و هر دو حالت ممکن است. در رابطه با گروه

خونی هم پدر ژن  نمود BO و مادر ژن  نمود OO دارند و بچه  ها هم می  توانند ژن  نمود BO یا OO داشته باشند.
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لنفوسیت ها، هستۀ تکی گرد یا بیضی به همراه سیتوپالسم بدون دانه  دارند. گروهی از لنفوسیت ها مانند لنفوسیت B بالغ قابلیت

تقسیم دارند اما گروه دیگری از لنفوسیت ها فاقد توانایی تقسیم شدن و در نتیجه عبور از نقاط وارسی چرخۀ یاخته ای هستند(مانند

لنفوسیت T کشنده).

از طرفی لنفوسیت های نابالغ نیز، به دلیل نداشتن گیرندۀ آنتی ژنی، قادر به شناسایی عامل بیگانه و تقسیم شدن نیستند.

همانطور که گفتیم لنفوسیت های T کشنده قابلیت تقسیم شدن ندارند اما با اتصال به یاختۀ سرطانی و ترشح پرفورین و آنزیم،

می توانند مرگ برنامه ریزی شده را به راه بیندازند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: این گزینه در رابطه با همۀ لنفوسیت های ساخته شده توسط مغز استخوان، صادق است.

گزینۀ2: تراگذری (دیاپدز) از ویژگی های همۀ گویچه های سفید است.

گزینۀ4: این گزینه در رابطه با همۀ لنفوسیت ها صادق است. همۀ لنفوسیت ها دارای راکیزه هستند و دنای سیتوپالسمی خود را در

راکیزه نگهداری می کنند.
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اگر جهش دگرمعنا موجب شود کدون آغاز مربوط به آمینواسید متیونین به کدون آمینواسید دیگر در مولکول رنای پیک به کدون

دیگری تبدیل شود و در رنای پیک کدون AUG دیگری هم وجود نداشته باشد، در این صورت ریبوزوم نمی تواند ترجمه را آغاز نماید

و درنتیجه رشتۀ پلی پپتیدی اصًال تولید نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1) چنانچه جهش جانشینی موجب از بین رفتن ترتیب صحیح نوکلئوتیدها در توالی پایان رونویسی شود، موجب می گردد آنزیم

رنابسپاراز نتواند رونویسی را در زمان مناسبی به اتمام برساند و درنتیجه طول رنای پیک بیشتر از حالت عادی شود.

3) در جهش جانشینی از نوع خاموش، رمز یک آمینواسید به رمز دیگر همان  آمینواسید تبدیل می شود و درنتیجه ساختار اول

پروتئین حاصل از فرآیند ترجمه تغ�ری نخواهد کرد.

4) جهش های جانشینی نمی توانند موجب بروز تغ�رچارچوب خواندن شوند.
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در صورت فقدان جیبرلین در دانۀ رویش  نیافتۀ غالت، نشاستۀ موجود در آندوسپرم کمتر تجزیه می  شود و میزان گلوکز در دسترس

یاخته  ها کم شده و بنابراین قندکافت هم کمتر انجام می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": طبق شکل کتاب درسی، با وجود اکسین کم نیز ریشه  زایی صورت می  گیرد.

گزینۀ "3": گیاهان پیشرفته مانند نهاندانگان سانتریول ندارند.

گزینۀ "4": آبسیزیک  اسید موجب بسته شدن روزنه  های هوایی و پالسمولیز سلول  های نگهبان روزنه می  شود. در این فرآیند باید

یون  های معدنی از یاخته  های نگهبان خارج شوند.

تستر علوم تجربی یازدهم

www.konkur.in

forum.konkur.in



90لرنیتو 1400 /91

گزینه 4 248

همۀ موارد درست هستند.

یاخته های بدن ما به طور معمول از گلوکز و ذخیرۀ قندی کبد برای تامین انرژی استفاده می کنند. درصورتی که این منابع کافی

نباشد، آن ها برای تولید ATP به سراغ تجزیۀ چربی ها و پروتئین ها می روند. به همین علت تحلیل و ضعیف شدن ماهیچه های

اسکلتی و سیستم ایمنی از عوارض سوء تغذیه و فقر غذایی شدید است.

بررسی موارد:

الف: به دلیل ضعیف شدن سیستم ایمنی، احتمال بروز بیماری های واگیر و ابتال به سرطان افزایش می یابد.

ب: تحلیل و ضعیف شدن ماهیچه های اسکلتی از عوارض سوء تغذیه است. الیۀ ماهیچه ای لولۀ گوارش در دهان، حلق و ابتدای

مری و بندارۀ خارجی مخرج از نوع مخطط (اسکلتی) است.

ج: درصورتی که گلوکز و ذخیرۀ قندی کبد کافی نباشد، از چربی ها و پروتئین ها (ترکیبات آلی کربن دار) برای تولید ATP استفاده

می شود.

د: تجزیۀ چربی ها و پروتئین ها به وسیلۀ واکنش آبکافت (هیدرولیز) صورت می گیرد. هیدرولیز با مصرف مولکول های آب و کاهش

میزان آب در یاخته ها همراه است.
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جهش کوچک جانشینى رخ داده در مادۀ وراثتى، تغ�رى در تعداد نوکلئوتیدهاى این مولکول پدید نیاورده، درنتیجه تعداد

حلقه های آلی موجود در آن نیز بدون تغ�ر باقی می ماند.

بررسى سایر گز ینه ها:

گزینه (١): درصورت وقوع هر گونه جهش در نوکلئوتیدهای مادۀ وراثتى، باز هم نسبت بازهای پورین به پیریمیدین در دنا ثابت

می ماند.

گزینه (۲): درصورتی که جهش در توالی اینترونی ژن رخ داده باشد، بر اثر حذف شدن رونوشت این توالى طی فرآیند پیرایش رناى

پیک خارج شده از هسته، بدون تغ�ر باقی می ماند.

گزینه (٣): دقت داشته باشید که پروتئین میوگلوبین یکی از پروتئین هایی است که در سیتوپالسم یاخته ها فعالیت می کند و

براساس شکل کتاب درسى دیده می شود که ساخته شدن این پروتئین ها توسط رناتن های آزاد سیتوپالسم صورت می گیرد، نه

ریبوزوم هایی که به شبکۀ آندوپالسمی متصل اند.
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گیاهان تک لپه ریشه افشان دارند. طی چرخۀ کالوین و کربس گروهی از مولکول ها تشکیل و گروهی از مولکول ها تجزیه می شوند.

بنابراین در هر دو چرخه پیوندهای اشتراکی شکسته و تشکیل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: مولکول آغازگر چرخۀ کربس چهار کربنی است.

گزینه 2:  در چرخه کالوین کاهش نمی یابد بلکه در مرحله اول فتوسنتز این اتفاق می افتد.

گزینه 4: در چرخه کالوین با مصرف ATP بر میزان فسفات آزاد یاخته افزوده می شود اما در چرخۀ کربس باید ATP تولید شود و

فسفات آزاد درون یاخته کاهش پیدا می کند.

N ADP +
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تارهای کند در ماهیچه ها بیشتر انرژی خود را از طریق تنفس هوازی و به ندرت از طریق تنفس بی هوازی و تخمیر به دست

می آورند. در فرآیند تخمیر الکتیکی، مولکول پیرووات با دریافت الکترون از NADH احیا شده و الکتیک اسید تولید می شود که نوعی

مادۀ دفعی است.

بررسی سایر گزینه ها:

1 و 3) تولید استیل کوآنزیم A و  در تنفس هوازی صورت می گیرد.

2) تارهای کند برای استفاده از گلوکز باید قندکافت انجام دهند. طی این فرآیند گلوکز با مصرف دو مولکول ATP به فروکتوز دو

فسفاته تبدیل می شود. در واقع این واکنش در تارهای کند بسیار زیاد انجام می شود.

F ADH۲
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در آزمایش  های مزلسون و استال نخستین لوله دارای یک نوار در انتهای خود بود. دومین لوله نیز یک نوار داشت که در میانۀ لوله

تشکیل شد. سومین لوله دارای دو نوار بود که یک نوار در ابتدای لوله و نوار دیگر، در میانۀ لوله تشکیل شد. نوار میانی حاصل

سانتریفیوژ دناهای  و نوار ابتدایی حاصل سانتریفیوژ دناهای  بود. درصورتی  که 20 دقیقۀ دیگر فرصت جهت

تقسیم باکتری  ها داده شود، دناهای حال باز هم  و  خواهند بود.

N N۱۴ ۱۵N N۱۴ ۱۴

N N۱۴ ۱۵N N۱۴ ۱۴
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