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 3گزینة پاسخ : 

 را دریافت کرده و کاهش می یابد. NADHالف( تبدیل اتانال به اتانول طی تخمیر الکلی صورت می گیرد که طی آن اتانال، الکترون های 

 )درست(

 کاهش یافته و به الکتات تبدیل می شود.)درست( NADHطی تخمیر الکتیکی ، پیرووات با دریافت الکترون های ب( 

 تولید می شود.)نادرست( NADHتبدیل پیرووات به استیل نوعی واکنش اکسایشی است که طی آن ج( 

احتماال طراح علی رغم اینکه سیانوباکتری ها بی هوازی هستند؛ آن ها را هوازی در نظر گرفته است و در نتیجه بیان کرده است که  د( 

قت کنید د .اکسایش می یابددرون آن ها چرخة کربس اتفاق می افتد و مولکول پنج کربنی با از دست دادن الکترون به مولکول چهارکربنی 

 درست(نا).یند کاهش مولکول پنج کربنی رخ نمی دهدفرادر چرخة کربس 

 

 2پاسخ : گزینة 

باکتری های شیمیوسنتزکننده در اطراف دهانة آتشفشان در زیر آب زندگی می کند. هر باکتری دارای یک فام تن اصلی بوده که هر فام 

 تن اصلی دارای یک مولکول دنای حلقوی است. 

 بررسی سایر گزینه ها:

تولید می کنند که بویی شبیه تخم مرغ گندیده می دهد. باکتری ها فاقد  H2Sتری های گوگردی، فتوسنتز می کنند و گاز ( باک1گزینة 

 بیانه و میانه هستند. 

 باکتری های نیترات ساز در تبدیل آمونیوم به نیترات نقش دارند. باکتری ها فاقد عوامل رونویسی می باشند. ( 3گزینة

 نوع رنابسپاراز بیش از یکقارچ یوکاریوت است و قارچ ریشه ای دارای پیکر رشته مانند در محاورت ریشة گیاهان دانه دار است. ( 4گزینة

 دارد. 
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 3پاسخ : گزینة 

تارهای کند منظور از تارهای ورزشکار دوی استقامت، تارهای کند و تارهای ورزشکار وزنه بردار حرفه ای، تارهای تند است. دقت کنید در 

 انقباض به آهستگی رخ می دهد؛ در نتیجه سرعت نشت کلسیم به مادة زمینه ای سیتوپالسم کند تر است. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( تارهای کند تنفس هوازی بیشتری انجام می دهند؛ در نتیجه نیاز به شبکة مویرگی گسترده تری در اطراف تارهای خود هستند. 1گزینة

 تارهای کند به علت نیاز بیشتر به اکسیژن، میزان میوگلوبین بیشتری دارند. ( 2گزینة

 یرة انتقال الکترون بیشتری دارند.م های مربوط به زنجتارهای کند تنفس هوازی بیشتری انجام می دهند, در نتیجه آنزی( 4گزینة 

 

 1پاسخ : گزینة 

 می دانیم که یاختة دو هسته ای دو الل یکسان دارد و با اسپرم لقاح می یابد؛ هم چنین تخمزا نیز دارای یک آلل از نوع الل های دو هسته

 می باشد. ABباشد، ژنوتیپ رویان)لپه(  BAAای است. پس اگر ژنوتیپ درون دانه 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 د بود. خواه BA( ژنوتیپ رویان به صورت 2گزینة

 خواهد بود.  BA( ژنوتیپ رویان به صورت 3گزینة 

 خواهد بود.  BB( ژنوتیپ رویان به صورت 4گزینة 

 

 3گزینة پاسخ : 

 این مورد مربوط به یادگیری شرطی شدن کالسیک است. حل مساله پاسخ غریزی نمی باشد.)نادرست(الف( 
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 این مورد دربارة شرطی شدن فعال صادق است.)نادرست(ب( 

  درست()رفتارسازگار کننده محسوب می شود که توسط انتخاب طبیعی، برگزیده می شود. حل مساله نوعی یادگیری است و نوعیرفتار ج( 

گذشته استفاده می کند و برای پاسخ به یک موقعیت جدید یک رفتار مناسب ایجاد می کند.  رفتار حل مساله ، جانور از تجارب درد( 

 )درست(

 

 4گزینة پاسخ : 

، مرحلة پنجم شامل بررسی دقیق ایمنی زیستی  اثبات بی خطر بودن برای سالمت انسان و 3مطابق توضیحات کتاب درسی زیست شناسی

 محیط زیست است. 

 بررسی سایز گزینه ها:

 است.  4( مربوط به مرحلة 1گزینة 

 است.  3( مربوط به مرحلة 2گزینة 

 است.  3مربوط به مرحلة ( 3گزینة 

 

 4پاسخ : گزینة 

ی می دانیم که رنای حلقواز روی یک رشتة دنا هستند. منظور صورت سوال، انواع مولکول های رنا است که محصول مستقیم رونویسی از دنا 

 دقت کنید ممکن است منظور از رنای کامل ساخته شده ممکن است منظور رنای بالغ باشد!.هم چنین دارای دو سر متفاوت نمی باشد

 بررسی سایر گزینه ها: 

 طی رونویسی در مرحلة طویل شدن، مولکول رنا به تدریج از دنا جدا می شود. ( 1گزینة

 می دانیم که چندین آنزیم تحت عنوان رنابسپاراز ها شناخته شود.( 2گزینة 

 ( رونویسی دارای سه مرحلة آغاز، طویل شدن و پایان است. 3گزینة

را به عنوان پاسخ انتخاب کند با این دیدگاه که رنای حلقوی وجود ندارد و در ساخت هر رنا،  2طراح گزینه البته دقت کنید ممکن است 

 فقط یک آنزیم شرکت می کند.
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 3پاسخ : گزینة

این بخش، ابتدا الکترون ها را به منظور صورت سوال، دومین عضو زنجیرة انتقال الکترون است که از هردو حامل الکترون دریافت می کند. 

 دومین پمپ پروتئینی منتقل می کند. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 این عضو، پمپ نمی باشد و  در جابه جایی یون های هیدروژن برخالف شیب غلظت نقش ندارد.( 1گزینة

 ( این مورد دربارة آخرین عضو زنجیرة انتقال الکترون صادق است. 2گزینة

 مورد دربارة آخرین عضو زنجیرة انتقال الکترون صادق است. این ( 4گزینة

 

 3گزینة پاسخ : 

 همة یاخته های ماهیچه ای قلب برای هورمون های تیروئیدی و انسولین گیرنده دارند.)درست(الف( 

 فقط یاخته های بافت هادی قلب، توانایی تحریک خودبخودی دارند.)درست(ب( 

البته ممکن است طراح اینطور در نظر بگیرد که منظور فقط یاخته برای یاخته های بافت پیوندی موجود در ماهیچة قلب صادق نیست. ج( 

 )نادرست(های ماهیچه ای قلب است که همگی توانایی هدایت پیام الکتریکی دارند.

البته ممکن است طراح این مورد را  فت پیوندی متصل هستند.دقت کنید بسیاری از یاخته های ماهیچه ای قلب به رشته های کالژن باد( 

 درست()باشد که منظور فقط گروهی از یاخته ها است. 98مشابه با کنکور « فقط بعضی از»صحیح بگیرد و منظور 

 

 2پاسخ : گزینة
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منظور صورت سوال، کبوتر و الک پشت دریایی است. هردو جانور دارای لقاح داخلی بوده و نیازمند دستگاه تولید مثلی با اندام های تخصص 

 یافته هستند. 

 بررسی سایر گزینه ها:

 این مورد تنها دربارة پرندگان صادق است. ( 1گزینة

 است.  این مورد دربارة پرندگان و پستانداران صادق( 3گزینة

 ( این مورد دربارة دوزیستان صادق است. 4گزینة

 2پاسخ : گزینة 

 گیاه کدو دارای گل های تک جنسی است؛ در نتیجه همة گل ها دارای سه حلقه هستند و حلقة چهارم برای هیچ گلی صادق نیست. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( گلبرگ های گل های تک جنسی کدو، به یکدیگر متصل هستند. 1گزینة

 ( در گل های ماده، تخمدان پایین ترین حلقة گل است و به شکل متورم درامده است. 3گزینة

 ( در گل های نر، کیسة گرده باالترین بخش است و حاوی دانه های گردة رسیده)دیوارة منفذ دار( می باشند. 4گزینة

 

 1گزینة پاسخ : 

 و پاراتیروئید در مجاورت حنجره قرار دارند و در تنظیم یون کلسیم خوناب نقش دارند.  تیروئید

 بررسی سایر گزینه ها: 

تیروئید و پاراتیروئید در مجاورت نای هستند اما اندازة آن ها در طی زمان تغییر می کند. این مورد تنها دربارة تیموس صادق ( 2گزینة 

 است. 

 غدة فوق کلیه با ترشح آلدوسترون، بازجذب یون های سدیم را افزایش می دهد و در نتیجه فشارخون بیشتر می شود.  (3گزینة

 برای غدة اپی فیز صادق نیست تنها برای هیپوفیز صادق است. ( 4گزینة
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 4گزینة پاسخ : 

 چند قسمتی دارند.)نادرست( ده در التهاب نوتروفیل ها هستند که هستةچابک ترین یاخته های شرکت کننالف( 

 یاختة دارینه ای ، آنتی ژن ها را به یاختة ایمنی غیرفعال ارائه می کند و بدین ترتیب باعث فعال شدن آن ها می شود.)نادرست(ب( 

 منظور پالسموسیت ها هستند. این یاخته ها هستة غیرمرکزی و شبکة آندوپالسمی وسیعی دارند.)درست(ج( 

 شندة طبیعی صادق نیست. )نادرست(دربارة یاختة کد( 

 

 1پاسخ : گزینة 

منظور صورت سوال، ناقل های عصبی و هورمون های شیمیایی  و سایر پیک های شیمیایی است. همة این پیک ها به گیرندة پروتئینی 

ل سه . می دانیم که شکتغییر فعالیت پروتئین ها می شوند . هم چنین همة پیک های شیمیایی منجر بهمخصوص به خود متصل می شوند

ر ساختار سه د الزم است بعدی پروتئین ها، فعالیت آن ها را مشخص می کند؛ برای تغییر فعالیت پروتئین در پی اتصال به پیک شیمیایی، 

 تغییر می کند.نیز که طی آن  برهم کنش های آبگریز  بعدی پروتئین ها تغییر ایجاد شود

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( تنها برای ناقل های عصبی صادق است. 2گزینة

 رخ داده است.  1( این مورد بعد از گزینة 3گزینة 

 ( این مورد برای ناقل های عصی صادق نیست. 4گزینة

 

 3گزینة پاسخ : 

 شش کربنی به پنچ کربنی( تولید نمی شود.  یب در طی چرخة کربس )تبدیل مولکولاست. این ترک NADPHمنظور صورت سوال  

 بررسی سایر گزینه ها: 
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 تولید می شود.  NADPH( در پی پمپ شدن پروتون ها به درون بستره، 1گزینة

 توسط زنجیرة انتقال الکترون دوم تیالکوئید ساخته می شود.  NADPH( 2گزینة

 تامین می کند.  1ساختار نوکلئوتیدی دارد و الکترون های خود را از مرکز فتوسیستم  NADPH ( 4گزینة

 

 3گزینة پاسخ : 

 ق شکل با انتشارور یاخته های میانبرگ هستند که طبیاخته های روپوست، سطحی ترین یاخته های برگ هستند. این یاخته ها در مجا

 جذب می کنند. به ترتیب از آوند چوبی و محیط اطراف آب و دی اکسید کربن را 

 بررسی سایر گزینه ها:

 برای یاخته های آوند چوبی صادق نیست. ( 1گزینة 

 ( میانبرگ ها فراوان ترین یاخته ها هستند. دقت کنید در همة انواع میانبرگ، فضای بین یاخته ای مشاهده می شود. 2گزینة 

 د چوبی صادق نیست.( برای یاخته های آون4گزینة 

 

 3گزینة پاسخ : 

 درست(ورد برای اسبک ماهی صادق است. )این مالف( 

 برای کرم های هرمافرودیت صادق است.)درست(ب( 

 دزنبور عسل نر و گیاهان دارای توانایی تولید گامت از طریق تقسیم میتوز هستند. گیاهان دیواره یاخته ای دارند و زنبور نر نیز هاپلوئیج( 

 است. )نادرست(

 زنبور عسل نر، از طریق میتوز گامت میسازد و زاده تولید نمی کند.)نادرست(د( 
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 4گزینة پاسخ : 

نقش دارد. تشریح مقایسه ای نیز با بررسی ساختار های همتا در بررسی  )مطالعات مولکولی(زیست فناوری در مطالعه در مورد دنای فسیل ها

 خویشاوندی نقش دارد. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( برای کراسینگ اور صادق نیست. 1گزینة

 ( دریک زیست بوم، اقلیم و پراکندگی جانداران در یوم سازگان های مختلف مشابه است. 2گزینة 

 ( دقت کنید برای یک جمعیت بودن، باید در یک مکان و زمان بودن نیز تایید شود.3گزینة 

 

 2گزینة  پاسخ :

بینابینی، با ترشح تستوسترون در تحریک رشد اندام های جنسی نقش دارند. دقت کنید همة یاخته های بینابینی با ترشح یاخته های 

 تستوسترون بر زامه زایی مؤثر هستند.

 بررسی سایر گزینه ها: 

 است.و بینابینی است که فقط سرتولی در داخل لولة زامه زا سرتولی  ( منظور صورت سوال یاخته های1گزینة

 یاخته های سرتولی و وزیکول سمینال در تامین انرژی زامه نقش دارند اما فقط سرتولی مستقیماً تحت تأثیر هیپوفیز است. ( 3گزینة 

 ( غدة پروستات و پیازی میزراهی ترشحات خود را به درون میزراه وارد می کنند. فقط پروستات در مجاورت مثانه است.4گزیة

 

 3گزینة پاسخ : 

نسان ن امنظور صورت سوال، یاخته هایی در بدن انسان است که دی اکسید کربن را طی تنفس هوازی تولید می کنند. دقت کنید در بد

کز ، اسید چرب نیز مصرف می شود. هم چنین در گویچه های تخمیر الکلی رخ نمی دهد؛ مثالً در اسپرم فروکتوز ، در عضالت عالوه بر گلو

این گزینه تنها دربارة یاخته های دارای تنفس هوازی صادق  بی کربنات و یون هیدروژن، دی اکسید کربن آزاد می شود.قرمز نیز از ترکیب 

  است.

 بررسی سایر گزینه ها: 

 این مورد مربوط به تولید پیرووات از اسید سه کرینی است. در همة یاخته های زندة بدن انسان قندکافت رخ می دهد. ( 1گزینة
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 . در همة این یاخته ها گلیکولیز رخ می دهد (2گزینة 

 در همة این یاخته ها، اجزای زنجیرة انتقال الکترون که الکترون های حاملین الکترون را دریافت می کنند؛ آنزیم هستند.( 4گزینة

 

 3 گزینةپاسخ : 

 برای صفت های وابسته به جنس نهفته صادق نیست. الف( 

 برای هردونوع صفت وابسته و مستقل از جنس نهفته صادق است. ب( 

 برای صفت های وابسته به جنس نهفته صادق نیست. ج( 

 برای هردونوع صفت وابسته به جنش و نهفته صادق است. د( 

 

 4پاسخ : گزینة 

، مطابق شکل کتاب درسی، بعضی از رشته های دوک طویل شده در مجاورت یکدیگر قرار می  Mو  G2در حدفاصل بین نقطة وارسی 

 گیرند. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 این مورد مربوط به مرحلة تلوفاز است. ( 1گزینة

 است.  Sاین مورد مربوط به مرحلة ( 2گزینة

 ( این مورد مربوط به مرحلة آنافاز است.3گزینة
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 محمد مهدی روزبهانی                         محمدحسن مومن زاده

  1گزینة پاسخ : 

 دقت کنید در دم عصایی خود فرد زاده ای نخواهد داشت بلکه به نفع سایر افراد جامعه است. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 رفتار دگرخواهی دم عصایی به علت اینکه در معرض شکار قرار می گیرد ، حیات خود جانور را به شدت کاهش می دهد.( 2گزینة

 عسل و خفاش خون اشام ، براساس انتخاب طبیعی برگزیده شده است.  همة رفتار های دگرخواهی در زنبور( 3گزینة

 این مورد یکی از ویژگی های رفتار دگر خواهی است که شانس بقای سایر افراد جامعه بیشتر می شود.( 4گزینة 

 

 2 پاسخ : 

 نتیجه استفاده از ژن کاهشالف( دقت کنید ممکن است تنظیم بیان ژن غیر طبیعی باعث شود که یک ژن غیرفعال شود و در 

 یابد.)نادرست(

 گاهی اوقات نوعی جهش باعث عدم تولید گیرنده می شود. در نتیجه گیرنده های سطحی یاخته کمتر شود.)درست(ب( 

 ادرست(ود؛ باعث مرگ یاخته ای نمی شود.)ندقت کنید لزوماً هر جهشی که باعث برهم زدن تنظیم بیان ژن شج( 

 ه دچار جهش شود و سرطانی شود و از نقاط وارسی چرخة یاخته ای عبور کنند.)درست(ممکن است یک یاختد( 

 

 1پاسخ : 

در حشرات مغز از چند گره به هم جوش خورده تشکیل شده است. مغز جانوران در منظور صورت سوال نوعی مگس است. 

 شناسایی و پردازش اطالعات حاصل از محرک های شیمیایی نقش دارند. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 دقت کنید این جانورا ساماة مالپیگی دارند و مواد دفعی به رودة آن ها وارد می شود و سپس از بدن خارج می شود.( 2گزینة

 دقت کنید منافذ تنفسی در تنفس نایدیسی در ابتدای نایدیس قرار دارد. ( 3گزینة
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 محمد مهدی روزبهانی                         محمدحسن مومن زاده

 اییکی تولید می کند نه یک عدد به تنهایی!دقت کنید مجموع واحد های بینایی، تصویر موز( 4گزیة

 

 3پاسخ : گزینة 

کیسة صفرا، معده و مثانه و رحم و کیسه های حبابکی و هم چنین اندامک هایی مانند شبکة آندوپالسمی  اندام هایی مانند کیسة بیضه ! 

 زبر و دستگاه گلژی ساختار های کیسه مانند بدن انسان هستند. همة این بخش ها، دارای مولکول های زیستی پروتئینی و لیپیدی هستند. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ای اندامک ها صادق نیست. ( این مورد بر1گزینة

 ( اندام های فوق، دارای بافت پیوندی بوده و فضای بین یاخته ای زیادی دارد. 2گزینة

 ( این مورد دربارة اندامک ها صادق نیست. 4گزینة

 

 1پاسخ : گزینة 

اهش وع و گوناگونی را در جمعیت کمنظور صورت سوال، انتخاب طبیعی می باشد. می دانیم که انتخاب طبیعی برخالف نوترکیبی، میزان تن

 می دهد. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

( می دانیم که انتخاب طبیعی، بر روی جمعیت مؤثر است ؛ نه افراد! از طرفی بعضی جهش ها، اثر بر روی رخ نمود دارند؛ مثالً جهش 2گزینة

 خاموش بر روی رخ نمود اثری ندارد. 

 شارش، نوترکیبی عواملی هستند که می توانند در بروز گونه زایی دگر میهنی مؤثر باشند.( رانش ،انتخاب طبیعی، قطع 3گزینة 

 ( آمیزش تصادفی، فراوانی نسبی دگره ها را تغییر نمی دهد ؛ اما انتخاب طبیعی فراوانی نسبی دگره های جمعیت را تغییر می دهد.4گزینة 

 

 4پاسخ : گزینة 
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 محمد مهدی روزبهانی                         محمدحسن مومن زاده

 راز بعد از عبور از توالی های تنظیمی ، دو رشتة دنا در محل ژن از هم باز می شوند. در هردونوع تنظیم رونویسی، رنابسپا

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( برای تنظیم منفی صادق نیست، زیرا توالی راه انداز در مجاورت ژن اول قرار ندارد. 1گزینة 

 ( دقت کنید در باکتری ها، پیرایش وجود ندارد. 2گزینة

 تئین مهارکننده صادق نیست.( برای پرو3گزینة

 

 2گزینة پاسخ : 

 ( : بزرگ سیاهرگ زیرین4( : سرخرگ آئورت / یخش )3( : سیاهرگ کلیه / بخش )2( : سرخرگ کلیه / بخش)1بخش )

 سرخرگ آئورت نسبت به بزرگ سیاهرگ زیرین، الیة ماهیچه ای و پیوندی ضخیم تری دارد.)درست(مورد الف( 

 برخالف سیاهرگ کلیه ، در تشکیل کالفک دخالت دارد. )درست(سرخرگ کلیه مورد ب( 

 دقت کنید محتویات بزرگ سیاهرگ زیرین به کبد وارد نمی شود.)نادرست(مورد ج( 

 سیاهرگ کلیه نسبت به سرخرگ کلیه، میزان دی اکسید کربن بیشتری دارد. )نادرست( مورد د( 

 

 3پاسخ : گزینة 

 مطابق شکل کتاب درسی، هیپوکامپ در داخل لوب گیجگاهی قرار دارد. 

 بررسی سایر گزینه ها:

 این مورد دربارة مخچه، بصل النخاع و مغز میانی صادق است. ( 1گزینة

 ( منظور هیپوتاالموس است که در مجاورت سایر بخش های لیمبیک است. 2گزینة

 این بخش جزئی از ساقة مغز است.( 4گزیة
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 2گزینة پاسخ : 

 توسط عامل پایان ترجمه اشغال شده است.  Aقرار دارد اما در این مرحله، جایگاه  Pمثالً در مرحلة پایان رنای ناقل در جایگاه 

 بررسی سایر گزینه ها:

خالی است زیرا ممکن است رنای ناقل از درون آن خارج  E، حتما جایگاه Aمی دانیم که در زمان استقرار رنای ناقل در جایگاه  ( 1گزینة

 شده است. 

شده است و بعد از آن پیوند  Aخالی است زیرا رنای ناقل وارد جایگاه  Eدر زمانی که پیوند پتتیدی تشکیل می شود ، قطعاً جایگاه ( 3گزینة

 پپتیدی تشکیل می شود. 

 می شود. Aود؛ رنای ناقل یا عامل پایان ترجمه، بعد از آن وارد جایگاه خارج می ش Eزمانی که رنای ناقل از جایگاه ( 4گزیة

 

 4گزینة 

 های مطرح شده در هر گزینه محاسبه کنیم.های بارز را در ارتباط با ذرتبرای پاسخ به این سوال تنها نیاز است که تعداد الل

 ها:بررسی گزینه

 الل بارز 3الل بارز، ذرت دوم  4( ذرت اول 1گزینة 

 الل بارز 5الل بارز، ذرت دوم  4( ذرت اول 2گزینة 

 الل بارز 2الل بارز، ذرت دوم  4( ذرت اول 3گزینة 

 الل بارز 4الل بارز، ذرت دوم  4( ذرت اول 4گزینة 
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 4گزینة پاسخ : 

 رگبرگ موازی در تک لپه، رگبرگ منشعب در دولپه دیده می شود. 

 بررسی موارد:

تماس  های آوندی درلپه بخش پوست نشان داده نشده است و حتی برخی از دستهکتاب، در ارتباط با ساقة گیاه تکالف( با توجه به شکل 

 با الیة روپوست قرار دارند، اما با توجه به نادرست بودن سایر موارد احتماالً طراح این گزینه را صحیح در نظر گرفته است. )درست(

ا ها در ارتباط بشود. در ضمن لفظ لپهها بزرگ است و ذخیرة دانه محسوب میدر دانة بالغ اندازة لپه لپه،ب( در گیاهان دولپه برخالف تک

 لپه نادرست است. )نادرست(گیاهان تک

 لپه بیشتر از دولپه است. )نادرست(ج( بر اساس شکل کتاب، تعداد دستجات آوندی در ساقة گیاهان تک

ده لپه دیپوست ریشة برخی از گیاهان تکین در دیوارة پشتی خود هستند، صرفاً در الیة درونشکل که دارای سوبرهای نعلید( یاخته

 )نادرست( هم چنین دقت کنید نوارکاسپاری در دیواره های جانبی دیده می شود؛ نه دیوارة پشتی! شود.می

 

  1پاسخ : گزینة 

 است.های سفید های دارای توانایی تراگذری، گویچهمنظور از یاخته

 ها:بررسی گزینه

ن را دارند. همچنی ،اندغیرفعال شده های پوشیده وهایی که توسط پادتنژنها توانایی شناسایی آنتی( به عنوان مثال، نوتروفیل1گزینة 

را دارند. این پروتئین  1های زندة بدن، در صورت آلوده شدن به ویروس، توانایی تولید و ترشح اینترفرون نوع ها همانند سایر یاختهنوتروفیل

 شود.ها در برابر ویروس میهای ایمنی( باعث مقاوم شدن آنهای اطراف )از جمله سایر یاختهبا اتصال به گیرندة خود در یاخته

 پادتن تولید می کنند و میتواند آنتی ژن های غیرفعال را شناسایی کنند. Bلنفوسیت های 

 ژن از دو یاختة مجزا، وجود ندارد.ژنی یک لنفوسیت به دو آنتیآنتیهای ( الزامی به اتصال گیرنده2گزینة 

 شود، آنزیم نیست!های ایمنی که باعث ایجاد منفذ در یاختة هدف می( دقت کنید که پرفورین آزاد شده از برخی یاخته3گزینة 

 شود که گویچة سفید نیستند.م میها انجا( بر اساس کتاب درسی، تولید هیستامین در محل التهاب توسط ماستوسیت4گزینة 
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 محمد مهدی روزبهانی                         محمدحسن مومن زاده

 

 3گزینة پاسخ : 

 رو است.های طحال، معده، لوزالمعده، بخش چپ رودة باریک و کولون پایینمنظور صورت سوال، اندام

 ها:بررسی گزینه

حدوداً در مجاورت محل خروجی از معده و و سیاهرگ خروجی از لوزالمعده،  های کتاب، محل اتصال سیاهرگ( با توجه به شکل1گزینة 

 اتصال بین مجرای لنفی راست و چپ )در خط وسط بدن و زیر دیافراگم(  قرار دارد.

خروجی از معده و و سیاهرگ خروجی از لوزالمعده، در نزدیکی ابتدای دوازدهه قرار  کتاب، محل اتصال سیاهرگ ( با توجه به شکل2گزینة 

 دارد.

 د.ریزمعده به انشعاب سمت چپ سیاهرگ باب و خون رودة باریک به انشعاب سمت راست این سیاهرگ میرو و پایین( خون کولون3گزینة 

توانند بدون دخالت شوند و میهای عصبی موجود در جدار لوله کنترل میهای لولة گوارش از مری تا مخرج، توسط شبکه( همة اندام4گزینة 

 ریزند.لة گوارش که زیر دیافراگم قرار دارند، خون خود را به سیاهرگ باب میهای لومغز و نخاع نیز فعالیت کنند. همة بخش

 

 1گزینة پاسخ : 

 بررسی موارد:

دارد.  مستقیمهای حل شده در دو سوی غشا ارتباط های آب به روش اسمز از عرض غشا، با اختالف غلظت یونالف( میزان عبور مولکول

 )نادرست(

 های پرانرژیهای نورون، توسط الکتروننیاز برای پمپ شدن یون هیدروژن از عرض غشای درونی میتوکندری ب( به عنوان مثال انرژی مورد

 شود. )نادرست(تامین می

 های سازندة غشا همراه هستند، صحیح است. )درست(رانی که با کاهش و افزایش تعداد مولکولبری و برونهای درونج( در ارتباط با فرایند

ها رانی، ممکن است مواد در خالف جهت شیب غلظت خود از غشا عبور کنند. این فرایند با تغییر شکل پروتئینبری و بروندرون د( در فرایند

 همراه نیست. )نادرست(
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 2گزینة پاسخ : 

 ها:بررسی گزینه

 های کالژن همانند کشسان، در بافت پیوندی سست کم است.( تراکم رشته1گزینة 

 های کشسان است.های مستحکم کالژن بیشتر از رشتهبه شکل کتاب، قطر رشته ( با توجه2گزینة 

 اند.های موجود در بافت پیوندی سست، به صورت منظم و موازی با یکدیگر قرار نگرفته( هیچ یک از انواع رشته3گزینة 

 اند.د، واقع شدهدارن های بافت پیوندی سست که هستة کشیده( هر دو نوع رشته در مجاورت یاخته4گزینة 

 

 4پاسخ : گزینة 

 زایی، شامل اووگونی، اووسیت اولیه و اووسیت ثانویه است.های دارای امکان تقسیم در فرایند تخمکمنظور صورت سوال، همة یاخته

 ها:بررسی گزینه

ه صرفاً پس از سن بلوغ در هر دورة جنسی ( یاختة اووسیت ثانویه پس از آغاز لقاح، توانایی تشکیل جدار لقاحی را دارد. این یاخت1گزینة 

 شود.ایجاد می

 شوند.ها در دوران جنینی در بدن تولید میهای اووگونی و اووسیت اولیه دیپلوئید هستند. هر دوی این یاخته( یاخته2گزینة 

ها در درون غدد همة این یاخته محل تولیدهای دو کروماتیدی هستند. های اووگونی، اووسیت اولیه و ثانویه دارای کروموزوم( یاخته3گزینة 

 ها( است.جنسی زنانه )تخمدان

های اولیه در دوران شود. اووسیتدرون یاختة اووسیت اولیه تشکیل می 1( تتراد )ساختار چهار کروماتیدی( در مرحلة پروفاز میوز 4گزینة 

 هیپوفیزهای محرک غدد جنسی )که از جنسی، تحت تاثیر هورمونکنند و پس از بلوغ در هر چرخة جنینی رشد و تمایز خود را آغاز می

های جنسی )تخمدانی( قرار ها تحت تاثیر هورموندهند. بنابراین در هر صورت رشد و تمایز آنشوند( رشد و تمایز خود را ادامه میآزاد می

 ندارد.
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 3گزینة پاسخ: 

پایین با استخوان گیجگاهی )نارنجی رنگ( و استخوان گونه )آبی رنگ( تماس  ، استخوان آرواره2کتاب زیست  43با توجه به شکل صفحة 

 دارد.

 ها:بررسی گزینه

 دهد.( استخوان منطقة پیشانی با استخوان گونه مفصل تشکیل می1گزینة 

 دهد.( استخوان ناحیه پس سر با استخوان گیجگاهی مفصل تشکیل می2گزینة 

 است، مستقیماً با آروارة پایین تماسی ندارد. یانة مغز را در برگرفته( استخوان آهیانه که لوب آه3گزینة 

 ( استخوان گیجگاهی گوش درونی را در برگرفته است.4گزینة 

 

 4پاسخ : گزینة 

ها یبوزومرهای انتقالی آزاد شده از شبکة آندوپالسمی زبر با جسم گلژی و اتصال منظور صورت سوال با توجه به مطالب کتاب، ادغام وزیکول

 به غشای شبکة آندوپالسمی زبر است. همة موارد صحیح هستند.

 بررسی موارد:

هایی از آن جدا شده و ساختار صفحة ای پس از رسیدن به جسم گلژی، توسط وزیکولهای صفحة یاختهسازهای گیاهی پیشالف( در یاخته

 دهند.ای را تشکیل مییاخته

 پار ایجاد کنند.های زیستی تکتوانند با تجزیة سایر مولکولشوند، میم گلژی منتقل میهایی )بسپار( که به جسب( آنزیم

 گیرد.های هیدرولیز و سنتز آبدهی صورت میها، واکنشج( در هنگام تولید پروتئین در ریبوزوم

 شوند.شبکة آندوپالسمی زبر وارد میهای متصل به اندامک های تولید شده طی ترجمه )نوعی فعالیت آنزیمی(، توسط ریبوزمد( پروتئین
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 1گزینة پاسخ : 

هایی با صفر، یک یا دو مجموعة ، گامت2ها در یکی از تقسیمات میوز با توجه به شکل کتاب در صورت وقوع پدیدة جدانشدن کروموزوم

شود. ایجاد می 4nو یک زادة  3nگل مغربی تتراپلوئید، دو زادة  2nهای ها با گامتشود. در صورت لقاح این گامتکروموزومی ایجاد می

 می دانیم که یک تخم حاصل کمترین فام تن و یک زاده واجد بیشترین فام تن است.

 ها:بررسی گزینه

 ( است.4nتن )مجموعه فام 4(، بیشتر از تعداد یک زاده با 3nتن )مجموعه فام 3( تعداد دو زاده با 2گزینة 

 بیشتر است. 4nهای ها از زادهفقط زیستا هستند اما زایا نیستند. تعداد این زاده 3nهای ( زاده3گزینة 

 دو زاده حامل ژن ها هردو والد و یک زاده فقط ژن های بک والد را دارد.( 4گزینة 

 

 2 پاسخ : گزینة

 ساختار انعطاف پذیر است.  منظور صورت سوال جسم مژگانی است که می تواند باعث تغییر قطر عدسی شود. عدسی

 بررسی سایر گزینه ها:

 ( صلبیه مربوط به الیة خارجی کرة چشم است. 1گزینة 

 ( این مورد مربوط به عنبیه است. 3گزیة

 ( دقت کنید مایع زاللیه در جلوی عدسی قرار دارد و مادة ژله ای زجاجیه در پشت زجاجیه است.4گزینة

 

 4گزینة 

 شود.بزرگ محسوب می شود. انشعابات اولیة آئورت، سرخرگهای کوچک انجام میدر بدن، توسط سرخرگتنظیم اصلی جریان خون 

 ها:بررسی گزینه
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 ها.ها وجود دارد، نه سرخرگای در ابتدای مویرگ( حلقة ماهیچه1گزینة 

 های بزرگ و کوچک برابر سه است.ها در همة سرخرگ( تعداد الیه2گزینة 

 های بزرگ است. های کوچک بیشتر از سرخرگهای صاف در سرخرگاهیچه( مقدار م3گزینة 

 های بزرگ است. های کوچک کمتر از سرخرگهای ارتجاعی )کشسان( در سرخرگ( مقدار رشته4گزینة 

 

 4 پاسخ : گزینة

 آبسیزیک اسید مانع رویش دانه می شود. دقت کنید آبسیزیک اسید در ریزش برگ و ساقه نقش ندارد. 

 ررسی سایر گزینه ها :ب

 ( هورمون اکسین و جیبرلین باعث رشد طولی می شوند و هردو در تولید میوة بدون دانه نقش دارند. 1گزینة 

 هورمون جیبرلین باعث تولید آمیالز می شود. جیبرلین بر ریشه زایی نقش ندارد. ( 2گزینة

 هورمون مهارکنندة رشد است.( هورمون اتیلن باعث رسیدن میوه می شود. اتیلن نوعی 3گزینة

 

 1پاسخ : گزینة 

زردپی ها، رباط ها و کپسل مفصلی در کنارهم ماندند استخوان ها در محل مفصل زانو کمک می کنند. همة این ساختار ها دارای بافت 

 پیوندی هستند؛ در نتیجه رشته های کالژن فراوانی دارند.

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ارة رباط ها نیست. ( این مورد درب2گزینة

 ( این مورد تنها دربارة غضروف مفصل ها صادق است و دربارة ساختارهای فوق صادق نیست. 3گزینة 

  ( این مورد تنها دربارة زردپی عضالت صادق است که می توانند استخوان ها را حرکت دهند.4گزینة
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