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دکتر صدقی

 در ارتباط با غالف میلین، کدام عبارت نادرست است؟

توسط یک دسته از سلول هاي غیرعصبی ویژه ساخته می شود. بر سطح خارجی آکسون و دندریت قرار می گیرد.

سبب افزایش تماس غشاي سلولی رشته عصبی، با محیط اطراف می شود. باعث افزایش سرعت سیر پیام عصبی در طول رشته ي عصبی می شود.

1

 بخشی از هر نورون که پیام عصبی را از جسم سلولی دور میکند، ..................  بخشی از آن که پیام را به جسم سلولی نزدیک میکند ،...................

مانند - توسط غالفی از جنس لیپید پوشانده شده است. برخالف - داراي انشعابات فراوان میباشد.

برخالف - میتواند از طریق غشاي خود به ریزکیسه هاي سیناپسی بپیوندد. مانند - واجد شبکهي آندوپالسمی گسترده و هسته میباشد.

2

 یاخته هاي عصبی حسی .................. یاخته هاي عصبی حرکتی....................

همانند - می توانند با یاخته هاي پشتیبان عایق شوند. همانند - پیام را به مغز و نخاع می آورند.

برخالف - می توانند دندریت منشعب داشته باشند. برخالف - با پایانه ي آکسون یاخته ي عصبی رابط، همایه دارند.

3

   کدام عبارت نادرست است؟

همواره غلظت یون سدیم در خارج یاخته بیشتر از داخل یاخته است و غلظت یون پتاسیم در داخل بیش تر از خارج سلول است.

پمپ سدیم / پتاسیم هم با بخش آب گریز و هم با بخش آب دوست غشا در تماس است.

در پتانسیل آرامش، کانال هاي دریچه دار سدیمی و پتاسیمی بسته اند و فعالیت پمپ سدیم- پتاسیم باعث حفظ حالت آرامش می شود.

در بخش باالرو منحنی پتانسیل عمل، غشا نسبت به یون سدیم نفوذ پذیر و به یون پتاسیم نفوذ ناپذیر است.

4

 در یک یاختۀ عصبی، در پتانسیل  ..................  ممکن نیست ...................

آرامش - غلضت یون سدیم درون یاخته از بیرون یاخته بیش تر باشد.  زمان مشاهده شود.

آرامش - ورود و خروج یون هاي سدیم به طور هم  و پتاسیمی هردو هم زمان بسته باشند.

عمل - کانال هاي دریچه دار سدیمی - میلی ولت باز باشند.  پتاسیمی در اختالف پتانسیل 

عمل - کانال هاي دریچه دار

5

25

  کدام گزینه جملۀ زیر را به  درستی تکمیل می کند؟
«ناقل عصبی..........................................................»

با ورود به یاختۀ پس سیناپس، پتانسیل الکتریکی این یاخته را تغییر می دهد.

باقی مانده در فضاي سیناپسی می تواند به یاختۀ پس سیناپسی دوباره جذب می شود یا توسط آنزیم ها تجزیه  شوند.

از یاخته پس سیناپسی، اگزوسیتوز می شود تا یاختۀ بعدي را فعال یا مهار کند.

قطعاً سبب تغییر در نفوذپذیري غشاي یاختۀ پس  سیناپسی به یون ها می شود.

6

 چند مورد میتواند جملهي مقابل را به طور صحیح تکمیل نماید؟ «شبکههاي نورونی موجود در انسان،  ....................»

الف) اطالعاتی را دربارهي شرایط داخلی بدن جمع آوري میکنند.

ب) اطالعاتی را دربارهي شرایط محیطی جمع آوري میکنند.

ج) اطالعات جمعآوري شده را هماهنگ میکنند.  تفسیر میکنند.

د) اطالعات جمع آوري شده را

7
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 کدام جمله درست است؟

عالوه بر پرده هاي مننژ، بافت پیوندي دیگري از مغز محافظت می کند.

مایع مغزي - نخاعی مانند سّد خونی - مغزي نقش ضربه گیر دارد.

در نخاع، پرده ي مننژ بر روي بخشی که شامل رشته هاي بدون میلین است، قرار دارد.

سّد خونی - مغزي مانند مایع مغزي - نخاعی نوعی بافت پیوندي است.

8

 چند مورد از جمالت زیر صحیح می باشد؟
الف) درمغز فقط لوب گیجگاهی و لوب پس سري با مخچه در ارتباط اند.

ب) مغز انسان  شیار عمیق دارد که یک شیار آن طولی می باشد.
ج) لوب آهیانه از پایین با لوب گیجگاهی و از پشت با مخچه در ارتباط است.

د) دو لوب پیشانی و پس سري برخالف دو لوب گیجگاهی و پیشانی مرز مشترك ندارند.

9
7

1234

 کدام جمله در مورد مخچه صحیح است؟

نیمکره هاي مخچه همانند کرمینه فقط از سطح پشتی مغز قابل مشاهده هستند.

نیمکره هاي مخچه همانند نیمکره هاي مخ بخش خارجی خاکستري رنگ دارد.

نیمکره هاي مخچه بر خالف نیمکره هاي مخ فاقد چین خوردگی و شیار است.

نیمکره هاي مخچه بر خالف نیمکره هاي مخ  از اندام هاي حسی اطالعات دریافت نمی کند.

10

 چند مورد در ارتباط با ساقه مغز صحیح اند؟
الف) در تنظیم تنفس می تواند نقش داشته باشد.

ب) بخشی از آن داراي  برجستگی است.
ج) در بخش میانی خود داراي بخش میانی است.

د) در گوسفند، داراي بخشی است که بین مخچه و اپی فیز قرار دارد.

11
4
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 .................. که در تبدیل حافظۀ کوتاه مدت به بلند مدت نقش دارد...................

هیپوکامپ - در ارتباط نزدیک با لوب هاي بویایی. لیمبیک - با بصل النخاع، تاالموس و هیپوتاالموس در ارتباط است.

لیمبیک - یکی از سامانه هاي آن، لوب هاي بویایی است. هیپوکامپ - در احساساتی مانند ترس، خشم و لذت نیز نقش ایفا می کند.

12

 کدام عبارتها نادرست هستند؟ «در انسان سالم،.................... » 

الف) لوبهاي بویایی با سامانۀ لیمبیک در ارتباط هستند.  مرکز تشنگی و گرسنگی و قشر مخ متصل میکند.

ب) قسمتی از مغز که مرکز احساسات است، تاالموس را به  اطالعات در باالي ساقهي مغز وجود دارند.

ج) عالوه بر تاالموس، مراکز مهم دیگري براي پردازش  حفظ تعادل، در مجاورت هیپوتاالموس قرار دارد.

د) مهمترین مرکز هماهنگی حرکات بدن براي

ج و د ب و د  الف و ج الف و ب
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 کدام گزینه، درست است؟

در ریشۀ پشتی نخاع می توان پایانۀ نورون هاي حسی را یافت

نورون هاي موجود در ریشۀ شکمی، پیام هاي حسی را به نخاع وارد می کنند.

ریشۀ شکمی سمت راست نخاع مسیر پیام هاي سمت چپ بدن است.

مرکز برخی از حرکت هاي غیر ارادي بدن، نخاع است.

14

 کدام عبارت دربارة مواد اعتیادآور نادرست است؟          

با اثر بر قشر مخ توانایی قضاوت کردن را کاهش می دهند. بیشتر بر بخشی از مغز اثر می گذارند که در حافظه نقش دارد.

باعث افزایش مصرف گلوکز توسط سلول هاي مغزي می شوند. بر مغز نوجوانان اثرات شدیدتري می گذارند.

15

 در اعتیاد به الکل ممکن نیست،................... 

آزاد شدن ناقلین عصبی تحریک کننده تحت تأثیر قرار بگیرد.  مشکالت کبدي و قلبی و انواعی از سرطان ها به وجود بیاید. 

با هر بار مصرف موجب افزایش هوشیاري و فعالیت هاي بدن شود.  زمان فعالیت دستگاه عصبی و واکنش به محرك ها تغییر کند. 

16

 در تشریح مغز کدام عبارت به درستی بیان شده است؟   

بعد از برش طولی در رابط سه گوش، برجستگی هاي چهارگانه در جلوي اپی فیز مشاهده می شوند.

هنگامی که لوب هاي بویایی در باال قرار گرفته اند، محل تقاطع اعصاب بینایی در سطح شکمی و پایین تر از مغز میانی است.

در برش درونی سطح پشتی مغز گوسفند، از باال به پایین می توانیم به ترتیب اپی فیز، رابطۀ سه گوش و اجسام مخطط را ببینیم.

با برش زدن کرمینه، بطن چهارم مغز که بین مخچه و بصل النخاع قرار دارد، مشاهده می شود.

17

 هر بخشی از دستگاه عصبی که مغز و نخاع را به بخش هاي دیگر مرتبط می کند................... .

حاوي رشته هاي عصبی است که بسیاري از آن ها درون بافت پیوندي قرار دارند.  آن ها می تواند به جز ماهیچه ها باشد.

داراي بخش حرکتی است که اندام اجرا کنندة از  جفت رشتۀ عصبی تشکیل شده که به مغز متصل است.  اسکلتی شوند.

داراي بخش حسی است که نورون هاي آن می توانند به صورت نا آگاهانه سبب انقباض ماهیچه هاي

18

12

 در انعکاس عقب کشیدن دست، نورون هاي .................. با................... سیناپس ندارند.

دستگاه عصبی - ماهیچه ي سه سر بازو دستگاه عصبی پیکري - ماهیچه ي دو سر بازو

حسی - نورون هاي حرکتی دو سر بازو رابط - با نورون هاي حرکتی دو سر بازو

19

 در انسان با شروع فعالیت نورونهاي پاراسمپاتیک، .................. افزایش و با توقف فعالیت نورونهاي سمپاتیک................... کاهش مییابد.

ترشح بزاق - حجم تنفسی فشار خون - ترشح صفرا

قطر مردمک چشم - مقدار قند خون ضربان قلب - برون ده قلب

20

 ساختار عصبی هیدر .................. دستگاه عصبی حشرات داراي................... .

همانند – نورون هایی است که در آن ها می تواند پیام عصبی به وجود بیاید.  بخش محیطی آن را می سازد.

بر خالف – ساختار نردبانی شکل است که رشته هاي کوچک تري  یاخته هاي ماهیچه اي را تنظیم کنند.

بر خالف – نورون هایی است که می توانند انقباض  که جزء بخش مرکزي دستگاه عصبی محسوب می شوند.

همانند – داراي چند گره در مغز است

21
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 کدام گزینه نادرست است؟

حشرات برخالف ماهی ها طناب عصبی شکمی دارند. هر جانور مهره داري، دستگاه عصبی محیطی دارد.

مغز هیدر از طریق شبکۀ عصبی با یاخته هاي بدن در تماس است. پالناریا مانند گنجشک، دستگاه عصبی مرکزي و محیطی دارد.

22

 نقش هر گیرنده حسی ...................

دریافت اطالعات از محیط فرد است. 

دریافت و ارسال اطالعات به دستگاه عصبی مرکزي است. 

دریافت اثر محرك و تبدیل قطعی آن به پیام عصبی است. 

با دیگر انواع گیرنده هاي حسی یکسان است، ولی نوع محرکی که دریافت می کنند با هم متفاوت است. 

23

 گیرنده هاي حسی در انسان.................... .

پیام عصبی تولید شده را فقط به مغز انتقال می دهند. همگی جزو دستگاه عصبی محیطی هستند.

همگی می  توانند اثر محرك را دریافت و به پیام عصبی تبدیل کنند. فقط در اندام هاي حسی وجود دارند.

24

 کدام مورد میتواند جمله ي زیر را تکمیل کند؟ «گیرندههاي فشار در پوست....................»

انواعی از گیرنده هاي دمایی محسوب میشوند. واجد پوشش چندالیهاي پیوندي هستند.

به بافت پوششی سطح پوست، نزدیک ترند. در معرض محرك ثابت سازش پیدا نمی کند.

25

 در پوست انسان، گیرندههاي درد...................

دندریتهاي محصور در بافت پیوندي دارند. تنها با ضربههاي مکانیکی شدید تحریک میشوند.

دندریتهاي قرار گرفته در عمق پوست دارند. با محركهاي شدید متفاوتی تحریک می شوند.

26

 کدام گزینه نادرست است؟

گیرنده هاي حس پیکري، مغز را از چگونگی قرارگیري دست ها و پاها نسبت به هم، هنگام راه رفتن مطلع می کنند. 

گیرنده هایی که با ارتعاش تحریک می شوند همانند گیرنده هاي حس وضعیت از نوع مکانیکی هستند. 

در بزرگ ترین سرخرگ بدن، گیرنده هایی براي سنجش میزان اکسیژن خون وجود دارد. 

گیرنده هاي حساس به آسیب بافتی، انتهاي دارینه هایی با پوششی از بافت پیوندي هستند. 

27

 به طور معمول، در بدن انسان سالم  ..................  می توانند ...................

گیرنده هاي تماسی پوست - در بخشی که در تولید صدا نقش دارد، تعداد بیش تري از سایر نقاط بدن داشته باشید.

گیرنده هاي دمایی - در هر سیاهرگ بدن در اثر تغییر دما تحریک شوند و پیام عصبی تولید کنند.

گیرنده هاي حس وضعیت - در ماهیچه هاي اسکلتی، زردپی ها و کپسول پوشانندة مفصل ها یافت شوند.

گیرنده هاي درد - به دنبال فشرده شدن پوشش اطراف خود، به آسیب بافتی پاسخ دهند.

28

 در انسان، بخش شفاف الیه ي خارجی کره ي چشم، ...................

در تماس مستقیم با ماده اي شفاف و ژله اي است. می تواند مواد دفعی خود را به طور مستقیم به خون وارد نماید.

توانایی تولید و ذخیره ي انرژي را دارد. نور را بیواسطه بر روي عدسی متمرکز می کند.
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 در تشریح چشم سالم،...................

بخش تخم مرغی شکل مردمک میتواند نشان دهندة راست یا چپ بودن چشم باشد.

اتصال دهنده عضالت ارادي با کرة چشم، نوعی بافت پیوندي است.

ماهیچههاي صاف شعاعی، تنگکنندة مردمک میباشند.

مقداري دانههاي سیاه مالنین از بخشهاي دیگر در مایع زجاجیه پخش میشوند.

30

 در هر چشم انسان،...................

عدسی پشت قرنیه، توسط زاللیه احاطه شده است.

نقطۀ کور در امتداد محور نوري کرة چشم قرار دارد.

انواعی از یاخته هاي عصبی و گیرنده هاي نوري در داخلی ترین الیۀ چشم قرار دارد.

عنبیه بین مادهاي ژلهاي که از مویرگها ترشح میشود، قرار دارد.

31

 کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟
«در بیماري  ..................  به طور قطع ................... »

آستیگماتیسم - سطح بخشی که زاللیه آن را تغذیه می کند، صاف و کروي نیست.

نزدیک بینی ناشی از تغییر قطر کره ي چشم - پرتوهاي نوري اجسام نزدیک به طور طبیعی بر روي شبکیه به هم می رسند.

دوربینی ناشی از تغییر قطر کره ي چشم - براي درمان از عینکی داراي عدسی مشابه با عدسی چشم استفاده می شود.

پیرچشمی - قدرت تطابق افزایش می یابد.

32

 کدام جمله درست است؟

دو طرف پرده اي که استخوان چکشی به آن چسبیده است،  هوا وجود دارد.

شیپور استاش فشار هواي گوش بیرونی را با فشار هواي گوش میانی یکسان می کند.

امواج صوتی با عبور از مجراي شنوایی و گذر از پردة صماخ باعث لرزش استخوان چکشی می شوند.

سه مجراي نیم دایره در بخش دهلیزي، تنها بخشی از گوش است که مایع دارد.

33

 کدام در ارتباط با گوش انسان صحیح است؟

استخوان گیگجگاهی فقط از بخش هاي گوش میانی و درونی محافظت می کند.

پشت پردة صماخ بخشی پر از هوا وجود دارد.

استخوان سندانی از بخش بزرگ خود به استخوان رکابی متصل می شود.

درون بخش حلزونی برخالف مجاري نیم  دایره سلول هاي مژك دار وجود دارد.

34

 کدام عبارت درست است؟

عصب تعادلی از بخش حلزونی گوش خارج میشود.

غدههاي درون ریز مجراي گوش، مادة موم مانندي ترشح میکنند.

سلولهاي مژك دار گوش درونی توسط محرك هاي مکانیکی تحریک میشوند.

سلولهاي مژك دار مجاري نیم دایره پیام صوتی را به پیام عصبی تبدیل میکنند.

35
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 کدام عبارت دربارة بویایی انسان درست است؟

اتصال مولکول هاي بودار به پیاز بویایی، پیام عصبی تولید می کند.  گیرندة بویایی بخشی از دستگاه عصبی محیطی محسوب می شود. 

گیرنده هاي بویایی، دندریت هاي تاژك دار دارند.  در پیاز بویایی ناقل عصبی آزاد نمی شود. 

36

 کدام عبارت در مورد (حس چشایی) انسان نادرست می باشد؟

سلول هاي چشایی در واقع گیرنده هاي شیمیایی هستند که در یک جوانۀ چشایی به تعداد بیشتري نسبت به سلول پشتیبان می باشند.

اتصال مولکول ها در بزاق به غشاي سلول چشایی سبب تولید پیام عصبی می شود.

عصارة گوشت به دلیل داشتن آمینواسید گلوتامات مزة اومامی دارد.

برجستگی هاي زبان داراي جوانۀ چشایی و درون این جوانه ها گیرنده هاي چشایی قرار گرفته است.

37

 هر یک از عصبهاي مرتبط با چشم انسان،....................

پس از ورود به مغز، از تاالموس هم می گذرند. اطالعات حسی را به لوب پسسري در نیمکرة مخالف مخ میبرند.

در کیاسماي بینایی با عصب مقابل کامًال جا به جا می شوند. مجموعه اي از تارهاي عصبیاند که توسط غالفی احاطه شدهاند.

38

 خط جانبی در ماهیها....................

حاوي گیرندههاي مکانیکی است که نسبت به دماي آب بسیار حساس هستند.

تنها قادر به تشخیص امواج حاصل از حرکت اجسام غیر زنده، درون آب است.

ساختارهاي متعددي دارد که هر کدام داراي سلولهاي تاژکدار مخصوصی است.

کانالی در زیر پوست جانور است که سوراخهاي متعددي به محیط بیرون دارد.

39

 نوع گیرنده هاي حساس موجود در................... با بقیه متفاوت است.

موهاي حسی روي پاهاي مگس  مجاري نیم دایرة گوش انسان روي پاهاي جلویی جیرجیرك خط جانبی ماهی
40

 کدام گزینه در ارتباط با جیرجیرك صحیح است؟

در مفصل هر پاي جانور پرده صماخ وجود دارد.

به هر پردة صماخ چندین گیرندة مکانیکی متصل است.

برخالف انسان در هر دو طرف پردة صماخ، هوا وجود دارد.

جانور براي دریافت صدا باید پیام عصبی را از پردة صماخ، به محفظۀ هوا وارد کند.

41

 کدام عبارت نادرست است؟ (با تغییر)

برخی از حشرات به کمک چشم مرکب، قادر به دیدن پرتوهاي فرابنفش میباشند.

در هر واحد مستقل چشم مرکِب زنبور، تعدادي سلوِل گیرنده وجود دارد.

در چشم انسان، آکسونهاي سلولهاي گیرندة نور، عصب بینایی را میسازند.

در چشم انسان، بخش رنگین چشم در پشت قرنیه قرار دارد.

42

 نوع گیرندة موجود در .................. که براي................... اختصاص یافته است، با سایر گیرندهها تفاوت اساسی دارد.

خط جانبی ماهی - تشخیص اجسام ساکن سر مار زنگی - شکار طعمه در تاریکی

گوش داخلی انسان - حس وضعیت روي پاي جیرجیرك - براي دریافت صدا

43
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 در مغز ماهی .................. مغز انسان ....................

برخالف- مخچه اتصال فیزیکی با مخ ندارد.  برخالف- عصب بینایی، در سطح پشتی مغز دیده می شود. 

همانند- لوب بینایی با لوب بویایی اتصال فیزیکی دارد.  همانند- مخ بیشترین حجم بخش مغز را نشان می دهد. 

44

 کدام مورد درست است؟

بخش محوري اسکلت برخالف بخش جانبی، نقشی در حرکات بدن ندارد.

استخوان کشکک برخالف جناغ، از سطح شکمی انسان قابل مشاهده است.

استخوان هاي مهره مانند جمجمه، از نوع نامنظم هستند.

در حفره هاي استخوانی اسفنجی مانند مجاري هاورس، رگ خونی وجود دارد.

45

 با حذف یا برداشتن .................. ممکن نیست...................

معده - مغز زرد استخوان به قرمز تبدیل شود. استخوان هاي گوش میانی - شنیدن انجام شود.

مایع مفاصل - حرکات استخوان ها نسبت به هم بیشتر شود. جاذبۀ زمین - تراکم استخوانی کاهش یابد.

46

 استخوان هایی که در سطح پشتی بدن قرار دارند و با استخوان هاي دنده نیز مفصل دارند، از چه نوع استخوانی هستند؟

استخوان هاي نامنظم استخوان هاي پهن  استخوان هاي کوتاه استخوان هاي دراز
47

 کدام جمله درست است؟

هر مفصل، داراي کپسول رشته اي است. هر پروتئین تشکیل دهندة بافت استخوانی، کالژن نام دارد.

هر استخوان دراز، درون مجراي مرکزي خود، مغز استخوان قرمز دارد. هر اندام استخوان، داراي دو نوع بافت استخوانی اسفنجی و متراکم است.

48

 در بافت استخوانی داراي سامانه هاي هاورس...................

تیغه هاي استخوانی هر سامانه به شکل منظم به دور مجراي هاورس داراي مغز استخوان قرار گرفته اند.

تیغه هاي استخوانی هر سامانه به صورت فشرده در کنار هم قرار گرفته اند. و درون این بافت مغز استخوانی وجود ندارد.

تیغه هاي استخوانی نامنظم قرار گرفته اند و بین آن ها حفره هایی وجود دارد که از رگ ها و مغز استخوان پر شده است.

تیغه هاي استخوانی از جنس نمک هاي کلسیم فقط در این بافت دیده می شود.

49

 کدام مورد عبارت را به درستی تکمیل می کند؟ «در انسان سالم و بالغ................... »(با تغییر)

سر استخوان نازك نی بیشتر از بافتی تشکیل شده که فاقد رگ هاي خونی است.  قابلیت انعطاف پذیري دارد.

سر استخوان ران در محل مفصل توسط بافتی پوشیده شده که  تشکیل شده که حاوي حفرات نامنظم است.

تنه ي استخوان ران بیشتر از بافتی  با بافتی پوشیده شده که کانال هاي هاورس آن محتوي رگ هاي خونی اند.

تنه ي استخوان درشت نی

50

 در افرادي که.................... .

دچار افزایش وزن می شوند، تراکم استخوان افزایش می یابد. به فضا سفر می کنند، تراکم استخوان افزایش می یابد.

حدود  سال سن دارند، تراکم استخوان از افراد  ساله بیشتر است. کمبود ویتامین  دارند، تراکم استخوان کاهش می یابد.

51
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 در محل....................

زانو، ران و نازك نی با هم مفصل دارند. زانو، ران و درشت نی با هم مفصل ندارند.

شانه، بازو و ترقوه با هم مفصل دارند. شانه، بازو و کتف با هم مفصل دارند.

52

 کدام عبارت، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟
«ماهیچه هاي اسکلتی................... »

می توانند در حفظ دماي بدن مؤثر باشند. نوعی کنترل ارادي براي دهان، مخرج و پلک ها ایجاد می کنند.

با ایجاد حرکات چهره در برقراري ارتباط، ایفاي نقش می کنند. با انقباض خود همۀ حرکات بدن را ایجاد می کنند.

53

 سلول هاي ماهیچه هاي مخطط بر خالف سلول هاي ماهیچه هاي صاف.................... .

انقباض سریع و طوالنی مدت دارند. داراي تارچه هاي انقباضی هستند. 

داراي آرایش خاص کنار هم قرار گرفتن اکتین و میوزین هستند. داراي هسته و میتوکندري هستند.

54

 کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟
هر یاختۀ ماهیچۀ اسکلتی...................

یک یاختۀ دوران جنینی است که داراي چندین هسته می باشد.

داراي تعداد زیادي رشته هاي موازي است که در طول یاخته قرار گرفته اند.

داراي تعدادي تارچه است که اطراف هر دسته تارچه، بافت پیوندي قرار دارد.

 تعدادي رشتۀ ضخیم دارد که از یک سمت به خط  متصل هستند.

55

Z

 کدام، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟
در یک تار ماهیچه اي اسکلتی...................

هر رشته ي ضخیم در مجاورت گیرنده هاي ناقل عصبی قرار دارد.  هسته در مجاورت رشته هاي نازك وجود دارد. 

گلیکوژن و کرآتین فسفات هر دو وجود دارند. دلیل ظاهر مخطط، آرایش خاص تارچه ها در کنار یکدیگر است. 

56

 در یک یاختۀ ماهیچه اي دو سر انسان، در هنگام انعکاس عقب کشیدن دست، طول...................

سارکومر همانند طول میوزین، کوتاه می شود. سارکومر برخالف طول اکتین، کوتاه می شود.

اکتین همانند طول میوزین، بلند می شود. سارکومر برخالف طول اکتین، بلند می شود.

57

 در هر سارکومر...................

رشته هاي نازك اکتینی بین رشته هاي میوزین ضخیم قرار دارند. 

با تحریک یاختۀ ماهیچه اي، سرهاي پروتئین هاي اکتین به رشته هاي میوزین متصل می شوند. 

رشته هاي نازك، دو رشتۀ اکتینی به هم تابیده هستند که از یک طرف به خط  و از طرف دیگر به درون سارکومر کشیده شده اند.

رشتۀ ضخیم، از یک مولکول میوزین ساخته شده است که این مولکول دو سر و یک دم دارد. 

58

z

 کدام مورد در زمان توقف انقباض ماهیچه اتفاق می افتد؟

مصرف انرژي  براي انتقال کلسیم  تشکیل پل هاي اتصال اکتین و میوزین

ایجاد یک موج تحریکی در طول غشا ماهیچه حرکت رو به جلو اکتین ها

59ATP
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 تجزیۀ گلیکوژن ماهیچه ها .................. از................... براي تأمین انرژي الزم براي انقباض سلول ماهیچه، استفاده می شود.

قبل - تجزیۀ کراتین فسفات در سلول قبل - هیدرولیز مولکول هاي  ذخیره شده در سلول، 

بعد - افزایش مولکول  در سلول بعد - سوختن اسیدهاي چرب 

60ATP

ADP

 تارهاي ماهیچه اي کند ..................  تارهاي ماهیچه اي تند،................... .

برخالف - به کمک میتوکندري هاي خود،  می سازند. برخالف - در بلند کردن وزنه نقش دارند.

همانند - داراي تعداد زیادي واحد تکراري به نام سانترومر مشاهده می شود. همانند - داراي نوعی پروتئین مشابه هموگلوبین هستند.

61ATP

 در....................

جانوران، اساس حرکت مشابه است. حرکت عروس دریایی، اسکلت جانور فاقد نقش است.

حرکت همۀ مهره داران، اسکلت استخوانی قطعًا داراي نقش است. حلزون ها، اسکلت تنها در حفاظت از جانور نقش دارد.

62

 کدام عبارت دربارة اسکلت جانوران درست است؟

ساختار استخوان پرندگان، بسیار شبیه ساختار استخوان انسان است. در حشرات برخالف عروس دریایی، اسکلت داراي نقش حفاظتی نیست.

حلزون برخالف عروس دریایی، اسکلت آب ایستایی دارد. در اسکلت کوسه ماهی برخالف اسکلت پرندگان، غضروف وجود دارد.

63

 هورمون ها .................. ناقل عصبی ،.................... (با تغییر)

همانند - وارد مایع بین سلول ها می شوند. برخالف - از سلول هاي عصبی ترشح نمی شوند.

همانند - داراي اثرات سریع هستند. برخالف - ترشح شان تحت تأثیر تنظیم عصبی قرار نمی گیرند.

64

 جملۀ درست کدام عبارت زیر است ؟

پیک هاي کوتاه برد می توانند با همه یاخته هاي بدن ارتباط برقرار کنند.

یکی از ویژگی هاي  پریاختگان این است که یاخته ها می توانند مستقل از یکدیگر باشند.

ارتباط شیمیایی فقط توسط پیک هاي دور برد صورت می گیرد.

همه پیک هاي شیمیایی در یاختۀ هدف داراي گیرنده هستند.

65

 غدد درون ریز  .................. غدد برون ریز....................

همانند – موادي را از خون دریافت و یا به خون ترشح می کنند. همانند – قطعًا از بافت پوششی تشکیل شده اند.

برخالف –  ترشحات خود را توسط خون به سلول هدف می رسانند. برخالف – ترشحات خود را از طریق مجرا به محل مورد نظر می رساند.

66

 کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟
«به طور معمول در انسان سالم و بالغ، بخش پسین غدة زیر مغزي...................»

محل ساخت و ترشح برخی پیک هاي شیمیایی دوربرد می باشد.  عصبی زیرنهنج است.

محل قرارگیري جسم یاخته اي و پایانۀ آکسون یاخته هاي  در غدد شیري زنان می باشد.

محل ترشح نوعی هورمون مؤثر بر تولید شیر  زمینه اي بافت پیوندي خون وارد می شوند.

موادي را تولید می کند که به ماده

67
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 کدام جمله درست است.

هورمون پروالکتین غدد شیري را به خروج و ترشح شیر وا می دارد. 

هورمون رشد، باعث می شود که سلول هاي استخوانی جانشین سلول هاي غضروفی جدیدتر،  صفحات رشد شوند.

، کار غدة جنسی ( تخمدان و بیضه) را تنظیم می کنند.  و  هورمون هاي جنسی  

هورمون ضد ادراري، در زمان افزایش فشار اسمزي خون ترشح می شود.

68

FSHLH

 کدام گزینه دربارة هورمون هاي تیروئیدي درست است؟

تمام یاخته هاي بدن، یاختۀ هدف این هورمون ها هستند. فقدان آن ها باعث عقب ماندگی ذهنی و جسمی افراد بالغ می شود.

سبب ساخته شدن گلیکوژن و افزایش انرژي ذخیره اي بدن می شوند. در اثر کمبود ید، ساخته شدن آن ها در بدن متوقف می شود.

69

 هر گاه میزان کلسیم خوناب .................. پیدا کند، هورمون .................. بیشتر ترشح می گردد و باعث.................... می شود.

کاهش - کلسی تونین - افزایش باز جذب کلیوي کلسیم افزایش - کلسی تونین - افزایش برداشت کلسیم از مادة زمینه اي استخوان  ادرار

افزایش - پاراتیروئیدي - افزایش دفع کلسیم از طریق کاهش - پاراتیروئیدي - افزایش جذب کلسیم از روده

70

 هورمون هاي بخش قشري غدة فوق کلیه،....................

متنوع تر از هورمونهاي بخش مرکزي فوق کلیهاند.

برخالف هورمونهاي بخش مرکزي، فشار خون را افزایش میدهند.

برخالف هورمونهاي بخش مرکزي، قند خون را افزایش میدهند.

برخالف هورمونهاي بخش مرکزي، در شرایط فشار روحی – جسمی ترشح میشوند.

71

 به طور معمول در انسان، .................. می تواند ناشی از................... آلدوسترون باشد.

افزایش مقدار فشار وارده به دیوارة سرخرگ آئورت- افزایش ایجاد فشار روحی و جسمی- افزایش

افزایش مقدار سدیم در خون- کاهش کاهش مقدار سدیم موجود در ادرار- کاهش

72

 .................... ،  در دیابت نوع  .................. دیابت نوع 

همانند - غلظت گلوکز درون میان یاخته اي افزایش می یابد.

برخالف- دستگاه ایمنی، یاخته هاي غیر خودي را به عنوان خودي شناسایی کرده اند.

برخالف - یاخته هاي بدن، چربی را تجزیه می کنند.

همانند- افراد مبتال عطش دارند.

73

III

 جزایر النگرهانس در بدن انسان،...................

دو هورمون براي کاهش قند خون تولید می کنند. از دو بخش درون ریز و برون ریز تشکیل شده اند.

ترشحاتی دارند که ابتدا در مایع میان بافتی و سپس به خون می ریزند. مجموعه اي از سلول هاي برون ریز در پانکراس هستند.

74

 کدام مطلب درباره ي غدة اپی فیز در انسان نادرست است؟ (با تغییر)

ترشحات آن احتماالً در تنظیم ریتم هاي شبانه روزي دخالت دارند. درون مغز بوده و در باالي برجستگی هاي چهارگانه قرار دارد.

ترشحات آن احتماالً در پاسخ به تاریکی صورت می گیرند. هورمون مالتونین می سازد که نقش کامًال مشخصی دارد.
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 یک نوع هورمون:

می تواند بر سلول هاي انواع مختلف، اثرات متفاوت داشته باشد. فقط بر یک نوع سلول هدف، اثر می کند.

حتماً بر سلول هاي انواع مختلف، اثرات متفاوت دارد. حتماً بر سلول هاي انواع مختلف، اثرات یکسان دارد.

76

 چند مورد در ارتباط با هورمون گلوکاگون صحیح است؟
الف) ترشح آن، سبب تبدیل گلوکز به گلیکوژن می شود.

ب) ترشح آن طی مکانیسم بازخورد منفی و از طریق غلظت قند خون تنظیم می شود.
ج) ترشح دراز مدت هورمون محرك فوق کلیه موجب کاهش ترشح آن می شود.

د) موجب افزایش فشار اسمزي سلول هدف می شود.

77

1234

 چند مورد از موارد زیر به درستی بیان شده است؟
الف) فرومون ها از یک فرد ترشح شده و فقط در افراد گونۀ دیگر، پاسخ هاي رفتاري ایجاد می کند.

ب) زنبور از فرومون ها براي هشدار خطر حضور شکارچی به دیگر زنبورها استفاده می کند.
ج) مارها قادرند با گیرنده هاي شیمیایی بینی خود، فرومون هاي موجود در هوا را تشخیص دهند.

د) گربه ها از فرومون ها براي تعیین قلمرو خود استفاده می کنند.

78

4321

 همه ي گزینه هاي زیر درست است به جز ....................

در ضخیم ترین الیه پوست ، نحوة استقرار رشته هاي بافت پیوندي ، سد محکمی را در برابر نفوذ عوامل بیماریزا است.

یاخته هاي مرده بدن می توانند در جلوگیري از ورود میکروب ها به بدن نقش داشته باشند.

در خط نخستین دفاع ، پروتئین ها نقشی در جلوگیري از ورود میکروب به محیط داخلی ندارند.

خط نخستین دفاع در مجاري ادراري عالوه بر دفع ادرار،  مخاط را نیز شامل می شود.

79

 پوست....................

همانند الیۀ مخاطی، فاقد یاخته هاي مرده در سطح خود می باشد.

همانند الیۀ مخاطی، با ترشح مادة مخاطی باعث جلوگیري از ورود میکروب ها به بدن می شود.

برخالف الیۀ مخاطی، داراي بافت پیوندي است.

همانند الیۀ مخاطی، داراي بافت پوششی و هم چنین آنزیمی براي مقابله با باکتري ها است.

80

 نمی تواند جزئی از نخستین خط دفاعی باشد.» کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟
«به طور معمول در بدن انسان سالم و بالغ،.........................................................................................

خروج نوتروفیل از خون و ورود به بافت تخریب باکتري ها توسط نوعی آنزیم

جلوگیري از رشد میکروب هاي سطح پوست به دام افتادن میکروب در مادة مخاطی
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 مچنیکو، کدام سازوکار دفاعی را در الرو ستارة دریایی مشاهده کرد؟

یاخته هایی که با شناسایی آنتی ژن، آن را می بلعیدند.

یاخته هاي دفاعی که با ترشحات خود، خرده هاي خار گل رز را از بین می برند.

یاخته هایی که با درون بري، ذرات خارجی را از بین می بردند.

یاخته هایی که مانند آمیب حرکت می کردند اما فاقد آنزیم بودند.

82

 همه یاخته هایی که در خط دوم دفاع نقش دارند ...................

به طور مستقیم یا غیرمستقیم از تقسیم یاخته هاي میلوئیدي در مغز استخوان به وجود آمده اند.

در میان یاخته خود ، دانه هایی دارند که در دفاع از آنها استفاده می کنند.

با عمل بیگانه خواري , عامل بیماري زا را نابود می کنند.

می تواند تنها در برابر آنچه بیگانه تشخیص داده می شود، پاسخ دهند.

83

 » کدام گزینه، جملۀ زیر را به صورت صحیح تکمیل می کند؟
«یاخته هاي دارینه اي .................. درشت خوارها، ممکن نیست.....................

برخالف – در تنظیم فعالیت لنفوسیت ها نقش داشته باشند.  همانند – از یک نوع یاخته منشأ بگیرند.    

برخالف – سبب پاکسازي گویچه هاي قرمز مرده در کبد شوند. همانند – توانایی بیگانه خواري در الیۀ بیرونی پوست داشته باشند.

84

 چند مورد، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟
«همۀ گویچه هاي سفید...................................... »

ب) میان یاختۀ دانه دار دارند.  الف) توانایی تراگذري دارند.
د) هستۀ چند قسمتی دارند.ج) از یاخته هاي بنیادي منشأ می گیرند.

85

1234

 فرآیند مبارزه نوتروفیل با عوامل بیماري زا .................. فرآیند مبارزه ائوزینوفیل با عوامل بیماري زا...................

همانند- به انرژي  نیاز دارد. برخالف- همراه با تشکیل ریز کیسه غشایی است.

همانند- از سطح غشا یاخته، کاسته می شود. برخالف- به سطح غشا یاخته، افزوده می شود.

86ATP

 پرفورین  .................. پروتئین مکمل....................

همانند- گروهی از پروتئین هاي محلول در خوناب است، که در دومین خط دفاعی نقش دارد.

برخالف-باعث مرگ برنامه  ریزي شدة میکروب می شود.

همانند- در بین دو الیه فسفولیپیدي یاختۀ هدف، قرار می گیرد. 

برخالف- باعث مرگ یاخته هدف می شود، در نتیجه زمینه براي فعالیت درشت خوارها را فراهم می کند.
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 چند مورد از موارد زیر در مورد اینترفرون درست است؟

، سبب مقاومت سلول آلوده به ویروس می شود. الف) اینترفرون نوع 

، کشنده می تواند پرفورین و اینترفرون نوع  ترشح کند. ب) لنفوسیت 

، نقش مهمی در مبارزه علیه یاخته هاي سرطانی دارد. ج) اینترفرون نوع 

، در دومین خط دفاع غیراختصاصی نقش دارد. د) اینترفرون نوع 

88

I

TII

I

II

1234

 در پاسخ التهابی، کدام یک زودتر از سایرین رخ می دهد؟

آسیب بافتی آزادسازي هیستامین تراگذاري نوتروفیل ها فعال شدن پروتئین هاي مکمل
89

 هر.................... ،

سلول بیگانه خواري در سیستم ایمنی، قطعًا یک سلول درشت خوار است.  بیماري، قطعاً یکی از نشانه هاي مهم آن، تب است. 

گویچه سفید، قطعًا توانایی خروج از خون را دارد.  سلول بیگانه خواري در سیستم ایمنی، قطعًا یک گویچه سفید است.

90

 هر لنفوسیتی....................

از خون خارج شود بالغ است. به خون وارد شود بالغ است.

در هر محلی تولید شود در همان جا هم بالغ می شود. در سطح خود گیرنده هاي آنتی ژنی دارد، نوعی یاخته دفاع اختصاصی است.

91

  » کدام عبارت جمله زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ (با تغییر)
« لنفوسیت هایی که در محل ساخت گویچه هاي قرمز بالغ می شوند،......................

توانایی عبور از خون به مایع بین بافتی را دارند.  غشاي سلول آلوده به ویروس را سوراخ می کنند.

با ترشح پروتئینی،  هاي ترشح کننده پادتن، توانایی بیگانه خواري نوتروفیل ها را افزایش می دهند.

با تولید سلول با تولید یاخته هاي پادتن ساز، در بی اثر کردن میکروب ها نقش دارند.

92

 چند مورد از موارد زیر می توانند توسط سلول هایی که در دفاع اختصاصی شرکت دارند و در اندامی پشت جناغ بالغ می شوند، ترشح شوند؟ (با تغییر)
الف) پروتئینی که نوع دیگر آن توسط سلول هاي آلوده به ویروس ترشح می شود.

ب) پروتئین هایی که با ایجاد منفذ بر روي غشا سلول هاي آلوده به ویروس، آن ها را از بین می برند.
ج) پروتئین هایی که در خون وجود دارند و بر روي غشاي سلول هاي باکتري، منافذ ریز زیادي ایجاد می کنند.

د) پروتئین هایی که باعث افزایش بیگانه خواري می شوند.

93

1234

 » کدام یک از جمله هاي زیر به نادرستی بیان شده است؟
«به طور معمول در پاسخ ایمنی ثانویه،.....................

شناسایی آنتی ژن، نسبت به پاسخ ایمنی اولیه سریع تر است. مقدار پادتن ترشحی از یاختۀ خاطره، بیشتر از پاسخ اولیه است.

نسبت به پاسخ اولیه، مقدار پادتن بیشتري تولید می شود. نسبت به پاسخ اولیه، تعداد یاخته هاي پادتن ساز افزایش می یابد.
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   کدام عبارت نادرست است؟
واکسن همواره .................. و سرم همواره...................

ایمنی دائمی- ایمنی موقت ایجاد می کند. داراي آنتی ژن- داراي پادتن است.

قبل از ورود عامل بیماري زا- براي ایجاد ایمنی موقت به بدن تزریق می شود. ایمنی فعال- ایمنی غیرفعال ایجاد می کند.

95

 کدام جمله دربارة ایدز نادرست است؟

هر فردي که به  آلوده باشد بیمار است. تاکنون درمانی براي این بیماري یافت نشده است.

عامل آن به لنفوسیت  کمک کننده حمله می کند. در این بیماري، سیستم ایمنی فرد مبتال، ضعیف می شود.

96HIV

T

 در دفاع غیر اختصاصی، آزاد شدن هیستامین از ماستوسیت هاي آسیب دیده، موجب.................. می شود. (با تغییر)

تراگذري گلبول هاي سفید به ویژه درشت خوار ( ماکروفاژ) افزایش دما در محل آسیب دیده

بروز عالئم حساسیت و تولید چرك در محل آسیب دیده تورم، قرمزي، خارش چشم ها و آبریزش بینی

97

 در بیماري خود ایمنی...................

دستگاه ایمنی توانایی شناسایی یاخته هاي غیرخودي را ندارد. 

دستگاه ایمنی توانایی حمله به یاخته هاي غیر خودي را ندارد. 

، میلین اطراف یاخته هاي عصبی در بخش محیطی دستگاه عصبی مورد حملۀ دستگاه ایمنی قرار می گیرد و در قسمت هایی از بین می رود.  مالتیپل اسکلروزیس یا 

دیابت نوع یک، تعداد لنفوسیت هایی که گیرندة آنتی ژنی آنها، سلول هاي ترشح کنندة انسولین را به عنوان غیرخودي شناسایی می کنند، افزایش می یابد.

98

MS

 کدام عبارت نادرست است؟ (با تغییر)

همۀ مهره داران دفاع اختصاصی دارند. بی مهرگان و مهره داران، دفاع غیراختصاصی دارند.

مشابه ایمنی اختصاصی در مگس وجود دراد. در اغلب بی مهرگان دفاع اختصاصی وجود دارد.

99

 کدام گزینه از بین عبارت هاي زیر، به درستی بیان شده است؟          

دوك تقسیم، مجموعه اي از ریز لوله هاي پروتئینی است که هنگام تقسیم، ساخته می شوند. 

به هر دوك تقسیم، سانترومر کروموزوم متصل می شود، تا کروموزوم ها حرکت و جدا شدن صحیحی را در حین تقسیم داشته باشند. 

هر دوك تقسیمی در حین تقسیم میتوز، کوتاه می شود.  

سانتریول ها، در مرحله اینترفاز، همانند سازي می کنند. 

100

 کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟

بین دو هسته تن متوالی، هیستون وجود ندارد. در دو هسته تن متوالی،  مولکول هیستون وجود دارد.

دو فام تن مضاعف، شامل دو جفت فامینک خواهري است. پیش از تقسیم یاخته، فامینه دو برابر می شود.

1018

 کدام عبارت، صحیح است؟ 

«تعداد کروموزومهاي...................»  (با تغییر)

افراد گونههاي مختلف، همواره با یک دیگر متفاوت است. افراد یک گونه و نوع آن ها یکسان است.

همۀ سلولهاي بدن یک جاندار، یکسان است. بعضی جانداران بیشتر از  است.

102

1000
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 کدام یک از موارد زیر به درستی بیان شده است؟

هر دو نوع کروموزوم جنسی یک مرد سالم از جفت کروموزوم شمارة  کوچک تر هستند.

سانترومر همواره در بخش میانی کروموزوم قرار دارد.

می توان از هر یاختۀ خونی براي تهیۀ کاریوتیپ انسان استفاده کرد.

در بدن یک انسان سالم و بالغ یاخته هایی با تعداد مجموعه هاي کروموزومی متفاوت یافت می شود.

103

22

 در کوتاه ترین مرحلۀ اینترفاز،.................... 

یک یاختۀ پیکري هسته دار انسان،  مولکول  در هستۀ خود دارد.

نورون ها می توانند وارد مرحلۀ  شوند.

ساخت پروتئین ها و عوامل مورد نیاز براي تقسیم یاخته شروع می شود.

یاخته ها آمادة تقسیم می شوند و مولکول هاي  هسته، دو برابر مرحلۀ  شده است.

104
46DNA

G0

DNAG1

 کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟
هر کروموزوم موجود در هسته سلول انسان با توانایی تقسیم میتوز ...................

داراي یک کروموزوم شبیه به خود است که از والد دیگر دریافت شده است.  هستند.

در مرحلۀ  داراي دو رشته کروماتین است که شبیه یکدیگر  مضاعف شده در می آید.

، دناي خود را دو برابر کرده و به صورت در مرحلۀ   را پشت سر گذاشته است.

، همۀ مراحل فشردگی در 

105
G1

S

G2

 در تقسیم یاخته هاي پوششی روده، بالفاصله پس از ...................

کوتاه شدن رشته هاي دوك متصل به سانترومرها، سیتوپالسم یاخته تقسیم می شود.  می رسند.

تشکیل رشته هاي دوك، کروموزوم ها به حداکثر فشردگی خود

تجزیۀ کامل شبکۀ آندوپالسمی، سانتریول ها به سمت دو طرف یاخته حرکت می کنند.

ردیف شدن کروموزوم ها در استواي یاخته، کروماتیدهاي خواهري از هم جدا می شوند.

106

 در تقسیم یاختۀ گیاهی با توانایی سیتوکینز................... .

صفحۀ یاخته اي فقط داراي پیش سازهاي تیغۀ میانی است.

در مرحلۀ تلوفاز میتوز قبل از شروع سیتوکینز، رشته هاي دوك کامًال ناپدید می شوند.

الن و پالسمودسم پس از تشکیل دیوارة جدید پایه گذاري می شوند.

برخالف یاخته هاي جانوري دستگاه گلژي نقش مؤثري دارد.

107

 ورود به کدام مرحله از چرخۀ یاخته اي، مستقیمًا و بدون عبور از نقطۀ وارسی امکان پذیر است؟

پروفاز آنافاز
108

SG2
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 کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟
«نقطۀ وارسی .................. در چرخۀ یاخته اي................... »

اول - می تواند باعث به راه افتادن فرایندهاي مرگ یاخته اي شود.

سوم - جهت اطمینال از اتصال دقیق فامینه ها به رشته هاي دوك می باشد.

دوم - در مرحله اي رخ می دهد که نسبت به مراحل قبلی اینترفاز، کوتاه تر است.

آخر - همزمان با مرحله اي است که کروموزوم ها حداکثر فشردگی را پیدا می کنند.

109

«  کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «مالنوما .................. لیپوما...................

برخالف - در اثر بر هم خوردن تعادل بین تقسیم یاخته ها و مرگ یاخته ها به وجود می آید.  شده باشد.

همانند - ممکن است در اثر تقسیمات تنظیم نشدة یاخته هاي نوعی اندام ایجاد  مجاور خود آسیب نمی زند.

برخالف - توده اي از یاخته ها است که معموالً به بافت هاي  طریق لنف یا خون به بافت هاي دیگر بفرستد.

همانند - می تواند گروهی از یاخته هاي خود را از

110

 کدام گزینه، عبارت درستی را بیان می کند؟

در پرتو درمانی، تقسیم یاخته ها در سراسر بدن سرکوب می شود. آزمایش خون به تنهایی می تواند نشان دهندة وجود بافت سرطانی باشد.

شیمی درمانی بر روي یاخته هاي پوششی بی تاثیر است. شیمی درمانی سبب مرگ یاخته هایی می شود که تقسیم دائمی دارند.

111

 کدام عبارت در رابطه با سرطان نادرست است؟ (با تغییر)

ژن ها در ایجاد برخی سرطان ها نقش دارند. عامل برخی از سرطان ها، پرتوهاي فرابنفش هستند.

یاخته هاي سرطانی فقط توسط خون به بافت هاي دورتر می روند. برخی از روش هاي درمان سرطان، به پیاز مو آسیب می رساندند.

112

 کدام گزینه نادرست است؟

در مرگ برنامه ریزي شده ابتدا پروتئین هایی درون یاخته تخریب می شوند، سپس عالئمی به یاخته ارسال می گردد.

در بافت مردگی، یک عامل تصادفی سبب مرگ یاخته می شود.

) و نهایتا حذف یاخته هاي آسیب دیده در اثر مرگ برنامه ریزي شده می شود.  در آفتاب سوختگی، اشعۀ فوق بنفش سبب آسیب به دنا (

پردة بین انگشتان پا در جوجه اردك در اثر مرگ برنامه ریزي شده از بین نمی رود. 

113

DNA

 کدام گزینه، جملۀ زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟
« «در نوعی تقسیم هسته در یاخته ها که اشتباه در آن از اهمیت بیشتري برخوردار است، قطعًا در..................

مرحله یا مراحلی از آن کروموزوم ها مضاعف و فشرده می شوند.  هاي درون هسته متصل می باشد.

هر متافاز، رشته هاي دوك به سانترومر کروموزوم  سلول نسبت به متافاز قبل از آن تغییر نمی کند.

طی هر آنافاز، تعداد کروماتیدهاي  هاي دوك تقسیم، به هر کروموزوم دو رشتۀ دوك متصل می شود.

زمان شروع تشکیل رشته

114
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 در مورد تتراد کدام جمله صحیح است؟

یک کروموزوم که چهار سانترومر دارد.

چهار کروموزوم همتا که مجاور هم قرار دارند.

دو جفت کروموزوم همتا و دو کروماتیدي که از طول، مجاور و متصل هستند.

یک جفت کروموزوم همتا و مضاعف که از طول، مجاور و متصل هستند.

115

 کدام عبارت صحیح است؟

در تلوفاز همهي تقسیمها، کروموزومها تک کروماتیدي هستند.

در آنافاز همهي تقسیمها، کروماتیدهاي خواهري از یک دیگر جدا میشوند.

در پروفاز همهي تقسیمها، سانتریولها مسئول تولید رشته هاي دوك هستند.

در متافاز همهي تقسیمها، رشتههاي دوك به کروموزومهاي دو کروماتیدي متصل هستند.

116

 شكل مقابل .................. را در سلول اولیھ................... نشان مي دھد.

،II آنافاز میوز ،I آنافاز میوز

آنافاز میتوز، آنافاز میتوز،
1172n = 22n = 4

2n = 42n = 2

 دختر مبتال به نشانگان داون .................. یک مرد سالم................... دارد.

همانند - یک جفت کروموزوم جنسی در یاخته هاي پیکري هسته دار خود  نشانگان داون

برخالف - قطعًا مادري مبتال به همانند - قطعًا در هر گامت خود  کروموزوم  بیشتر

برخالف - در یاخته هاي پیکري هسته  دار خود یک مجموعۀ کروموزومی

118

24

 تعداد کروموزوم ها در مراحل اسپرم زایی، در زمان.................... نصف می شود.

تبدیل اسپرماتوسیت اولیه به اسپرماتوسیت ثانویه تبدیل اسپرماتوگونی به اسپرماتوسیت اولیه

تقسیم اسپرماتوگونی تبدیل اسپرماتوسیت ثانویه به اسپرماتید

119

 یاخته هاي اسپرماتوگونی، در تماس با ..................  لوله هاي اسپرم ساز قرار دارند و با.................... تقسیم می شوند.

اسپرماتیدها - میوز سلول سرتولی - میوز اسپرماتیدها - میتوز سلول سرتولی - میتوز
120

 .................. اسپرم سالم انسان،...................

سر - قطعًا داراي یک کروموزوم جنسی  است. سر - هر کروموزوم آن، داراي دو مولکول  است.

دم - حداقل بخشی از آن توسط غشاي پالسمایی احاطه شده است. قطعۀ میانی - در مصرف  نقش دارد.

121DNAX

CO2

 در یک مرد سالم و بالغ، غده هاي................... .

پروستات همانند شش ها حالت اسفنجی دارند.

سازندة مایع منی، به خروج یاختۀ تاژك دار به خارج از میزراه کمک می کنند.

وزیکول سمینال از نماي نیم رخ در جلوي مجراي اسپرم بر هستند.

پیازي میزراهی همانند غدة زیرمغزي به اندازة نخود هستند و در کیسۀ بیضه قرار دارند.

122
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 در یک مرد بالغ، یکی از هورمون هاي مترشحه از هیپوفیز پیشین می تواند،................... (با تغییر)

متحرك شدن اسپرم در محل باعث بلوغ اسپرم ها در محل تولید خود شود.  را افزایش دهد.

با تأثیر مستقیم بر لوله هاي اسپرم ساز، تولید تستوسترون  در سر سلول هاي جنسی شود.

باعث آزادسازي آنزیم هاي درون وزیکولی موجود   لوله هاي اسپرم ساز نقش داشته باشد.

در میوز بعضی از سلول هاي دیوارة

123

 کدام گزینه عبارت درستی را بیان می کند؟

جنس طنابی که تخمدان را به دیوارة رحم متصل می کند، یک نوع بافت است که یاخته هاي آن تک هسته اي هستند.

پس از تولد تعداد یاخته هاي فولیکولی افزایش نمی یابد.

هنگام تخمک گذاري عالوه بر یاخته هاي خارج شده، مقداري مایع نیز خارج می شود.

داخل لوله هاي رحم از نوعی بافت پیوندي مخاطی و مژکدار تشکیل شده است. 

124

 چند گزینۀ زیر عبارت درستی را بیان می کند؟
الف. دوره هاي جنسی در زنان ابتدا نامنظم سپس منظم و پس از آن متوقف می شود.

ب. علت یائسگی پیري زودرس تخمدان ها است.
پ. تغذیۀ مناسب می تواند طول دورة باروري فرد را به طور چشم گیري افزایش دهد.

ت. در مادة خارج شده از واژن و در هنگام قاعدگی، بافت پوششی و پیوندي وجود دارد.

125

1234

 اولین جسم قطبی .................. دومین جسم قطبی...................

همانند - در خارج از تخمدان، در لولۀ رحم تشکیل می  شود.

همانند - در هستۀ خود داراي  مولکول  است. 

برخالف - حاصل تقسیم نابرابر سیتوپالسم است.

برخالف - در زمان تشکیل اش، میزان هورمون استروژن در خون پایین است.

12646DNA

 کدام مورد جمله ي زیر را به درستی تکمیل می نماید؟
« «در چرخۀ تولیدمثل زنان.........................................

الف- افزایش استروژن براي رسیدن به حداکثر غلظت خود در پی افزایش هورمون  انجام می گیرد.

ب- افزایش هورمون   می تواند در پی افزایش و یا کاهش هورمون استروژن انجام می گیرد.
ج- افزایش پروژسترون می تواند همزمان با کاهش استروژن انجام گیرد.

د- حداکثر هورمون هاي جنسی لوتئینی کننده و استروژن در اواخر مرحله فولیکولی مشاهده می شود.

الف - د الف - ج ج - د ب - ج

127
LH

LH

 در طی چرخۀ جنسی یک فرد سالم، زمانی میزان ترشح .................. افزایش می یابد که...................

استروژن - آغاز رشد فولیکول پاره شده می باشد.  بگیرد.

پروژسترون - آزاد شدن اووسیت ثانویه از تخمدان صورت

 یافته باشند. - میزان غلظت استروژن و پروژسترون به حداکثر خود رسیده باشد.

 - میزان ترشح هورمون هاي هیپوتاالموسی کاهش

128

FSH

LH
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 سلول هاي سازندة ماده اي که با تاثیر بر دیوارة رحم سبب می شود دیوارة آن ضخیم و پرخون شود،....................

درون تخمدان یافت می شوند.

قادرند هورمون ترشح کنند که باعث انجام اولین تقسیم میوزي اووسیت هاي اولیه شود.

در هفتۀ اول مرحله ي لوتئال به طور کلی از بین می روند.

در هفتۀ دوم مرحله ي فولیکولی بر میزان ترشح  خود می افزایند.

129

FSH

 به طور معمول، در چرخۀ جنسی یک زن سالم، هم زمان با .................. مقدار پروژسترون خون، افزایش می یابد و میزان.................... در خون، رو به
کاهش می رود.

افزایش اندازة جسم زرد- هورمون محرك فولیکولی شروع ضخیم شدن دیوارة رحم- هورمون آزادکننده

ریزش دیوارة رحم- هورمون استروژن شروع رشد فولیکول ها- هورمون لوتئینی کننده

130

 در حدود روز چهاردهم از چرخۀ جنسی زنان ،................... (با تغییر)

دیوارة رحم تحت تاثیر مستقیم  و  رشد می کند. مقدار ترشح هورمون هاي جنسی افزایش می یابد.

با مکانیسم خود تنظیمی مثبت، مقدار ترشح استروژن  تنظیم می شود. با مکانیسم خود تنظیمی مثبت ، میزان  افزایش می یابد.

131FSHLH

LHLH

 لقاح موقعی آغاز می شود که...................

مایع منی به رحم وارد شود. 

هستۀ اسپرم وارد تخمک شده، با هسته تخمک ادغام شود.

الیه فسفولیپیدي یاخته اسپرم با الیه فسفولیپیدي یاخته هاپلوئید داراي کروموزوم مضاعف در تماس قرار می گیرند. 

آکروزوم اسپرم پاره شده و آنزیم هاي هضم کننده جدار لقاحی را هضم کنند. 

132

 کدام گزینه در ارتباط با زن  سالۀ بالغ و سالم، صحیح است؟

در صورت لقاح موفقیت آمیز، عمل جایگزینی و ترشح هورمون  قبل از آغاز تحلیل جسم زرد انجام می شود.

هر اندام دستگاه تولیدمثل زنان که تحت اثر هورمون استروژن می باشد، محل لقاح گامت ها و تشکیل یاختۀ تخم می باشد.

بعد از جایگزینی تودة سلولی بالستوسیست، زوائد انگشتی در دیوارة رحم توسط یاخته هاي تودة درونی بالستوسیست ایجاد می شود.

هر اندام داراي پوشش مخاطی مژکدار در سطح درونی خود، محل شروع تقسیم میتوز یاختۀ تخم و تشکیل تودة سلولی موروال می باشد.

133

30

HCG

 اساس تست هاي بارداري در انسان بر اساس سنجش هورمونی است که...................

یاخته هاي ترشح کنندة آن به همراه بخشی از بندناف، جفت را تشکیل می دهد.  می کند.

تداوم ترشح آن از جسم زرد، از تخمک گذاري مجدد جلوگیري  بدن مادر منتقل می شود.

توسط سیاهرگ بندناف به سمت جفت و  محافظت کنندة جنین وارد خون مادر می شود.

از نوعی پردة

134

 کدام جمله به درستی بیان شده است؟

دوقلوهاي به هم چسبیده از لحاظ جنسیت و سایر صفات ظاهري شبیه به هم هستند. 

دوقلوهاي ناهمسان از لحاظ جنسیت بر خالف دو قلوهاي یکسان متفاوت هستند. 

در تشکیل دو قلوهاي ناهمسان ممکن است توده درونی بالستوسیت، به دو یا چند قسمت تقسیم شود. 

اثر انگشت دو قلوهاي همسان بر خالف دوقلوهاي ناهمسان یکسان است. 

135

19

دکتر صدقی



6/25/2019 ُمـنتا - آموزش و ارزیابی ھوشمند

https://www.monta.ir/#print;a5=%25D8%25AA%25D8%25B1%25DA%25A9%25DB%258C%25D8%25A8+%25D8%25AA%25D8%25B1%25D… 20/45

 موادي که از طریق جفت به جنین منتقل می شوند...................

همگی از طریق انتشار ساده از کوریون به درون رگ هاي جنینی وارد می شود.   باشد.

می تواند مواد مغذي، اکسیژن و کراتینین قطعا عوامل بیماري زا نمی توانند باشند.  باشد. 

می تواند مولکول هاي درشتی مانند پروتئین ها

136

 در مورد امواج صوتی با فرکانس باال یا سونوگرافی چند جمله صحیح می باشد؟

الف) برخالف اشعۀ  براي جنین ضرري ندارد.
ب) می توان به کمک آن بارداري را در ماه اول تشخیص داد.
ج) از این دستگاه فقط در مورد زنان باردار استفاده می شود.

د) امواج به کمک دستگاهی به درون بدن فرستاده می شوند و بازتاب آن به صورت تصویر ویدئویی قابل مشاهده است.
ه) می توان ناهنجاري هاي کروموزومی جنین و سالم بودن حرکات قلب را بررسی کرد.

137

x

1234

 از بین جمالت زیر کدام جمله به نادرستی بیان شده است؟

پزشکان براي سرعت بخشیدن به زایمان، به مادر قرص اکسی توسین می دهند.

نشانه نزدیک بودن زایمان، خروج یک مرتبه اي مایع آمنیوتیک است. 

فشار سر جنین، باعث پاره شدن کیسۀ آمنیون می شود.

ابتدا نوزاد و سپس جفت و اجزاي مرتبط به آن از رحم خارج می شوند. 

138

 در همۀ جانوران، گامت نر...................

براي تولید جانور جدید، الزامًا با گامت دیگري لقاح انجام می دهد. خارج از بدن جانور تولیدکنندة آن، با گامت ماده لقاح انجام می دهد.

تحت تأثیر دماي محیط، طول روز و یا مواد شیمیایی آزاد می گردد. نیمی از کروموزوم هاي جانور تولیدکنندة خود را دریافت می کند.

139

 در اسبک ماهی....................

لقاح در بدن نر انجام می شود و پس از تولد ، رشد و نمو جنین در آب آغاز می شود. 

اساس تولید مثلی آن با ماهی هاي لقاح خارجی مشابه است. 

جانور ماده تخمک را به درون حفره هاي بدن جنس نر، منتقل می کند. 

براي افزایش احتمال برخورد گامت ها، والدین تعداد زیادي گامت را هم زمان وارد آب می کنند. 

140

 هر زنبور عسل.................... (با تغییر)

حاصل تقسیم یاخته تخم، به وسیلۀ تقسیم میوز، گامت به وجود می آورد. فاقد قدرت بکرزایی، به وسیله ي میتوز، گامت به وجود می آورد.

حاصل از لقاح، نیمی از کروموزوم هاي هر والد را به ارث می برد. داراي قدرت بکرزایی، ماده است.
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 نمی توان گفت................... (با تغییر)

در پستانداران کیسه دار، احتیاجات جنین از طریق جفت تأمین می شود.

پالتی پوس برخالف کانگورو تخم گذار است و مانند انسان داراي غدد شیري است.

در قورباغه حفاظت از جنین برعهده دیواره هاي تخمک است.

در دستگاه تولید مثل زن همانند دستگاه تنفس آن مژك وجود دارد.

142

 چند گزینه در رابطه با روش پیوند زدن درست است؟
الف) در این روش، الزم است از دو گیاه مختلف استفاده شود.
ب)  قطعۀ جدا شده از گیاه، ابتدا باید درون خاك قرار گیرد.

پ) بخش جدا شده از گیاه، قطعًا باید داراي جوانه باشد.
ت) قطعه اي که پس از جدا شدن، به گیاه جدید تبدیل می شود، قطعًا داراي توانایی تولید میوة مطلوب است.

143

1234

 نوع ساقۀ تخصص یافته در ................... است.

سیب زمینی همانند درخت آلبالو، غده پیاز خوراکی برخالف الله، پیاز

توت فرنگی برخالف زنبق، زمین ساقه زنبق برخالف نرگس، ریزوم

144

 کدام گزینه صحیح است؟

در فن کشت بافت، بخشی از گیاه که براي تکثیر استفاده می شود، قطعا جزئی از دانه است.

براي تولید کال، یاخته ها می توانند در محیط خاك قرار گیرند.

پس از کشت کال ها در خاك، تعداد زیادي گیاهان مشابه ایجاد می شود.

گیاه مورد استفاده در فن کشت بافت، می تواند داراي ویژگی هاي مطلوب یا نامطلوب باشد.

145

 گزینۀ درست کدام است؟

گل هاي بدون حلقۀ دوم، تک جنس محسوب می شوند. هر گل ناکامل، قطعا تک جنسی است.

تقسیم میوز در حلقۀ چهارم منجر به تولید گامت هاي نر می شود. گل هاي دوجنسی و داراي حلقۀ اول و دوم، کامل محسوب می شوند.

146

 چند گزینه نادرست است؟
الف) دانه هاي گردة نارس که با میتوز به وجود آمده اند، با انجام میوز، به دانه هاي گردة رسیده تبدیل می شوند.

ب) کیسه هاي گرده در یک گیاه دیپلوئید، ابتدا داراي یاخته هاي  و پس از مدتی داراي یاخته هاي  کروموزومی می شوند.
پ) هر گامت نر مربوط به گیاهان مختلف، با تشکیل لولۀ گرده، گامت نر را به بخش ماده منتقل می کند. 

ت) عده اي از گیاهان براي تولید مثل جنسی، به محیط مرطوب نیاز دارند.

147
2nn

1234

 ویژگی هاي دانۀ گردة رسیده در نهاندانگان کدام است؟

دو پوسته، چهار یاخته یک پوسته، دو هسته

یک  پوسته، یک سلول رویشی، یک سلول زایشی و دو بال دو پوسته، دو یاخته
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 کدام عبارت در مورد گیاه بلوط، نادرست است؟(با تغییر)

این گیاه داراي گل هاي فراوانی است. 

درون هر دانۀ گردة رسیده، دو یاخته وجود دارد.

تکثیر گیاه از طریق دانه امکان پذیر است.

هر سلول آندوسپرم دانه، داراي  مجموعه کروموزومی است که حاصل ترکیب تخم با گامت نر است.

149

3

 چند عبارت، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟
«گرده افشانی................................. انجام می دهد.»

الف) هر درخت توسط حشرات
ب) گل قاصد را جانداري که هر واحد بینایی چشم آن از یک قرنیه، یک عدسی و یک گیرنده تشکیل می شود.

ج) هر گلی که قند تولید می کند را زنبور
د) گل هایی که فاقد بوي قوي و گل هاي درشت و رنگی هستند را باد

150

1234

 در هر دانۀ رسیده................... (با تغییر)

پوسته، ژنوتیپ والد ماده را دارد. رویان تعدادي لپه دارد.

بیشترین حجم دانه را لپه ها پر کرده اند. اندوختۀ دانه، اندوسپرم است.

151

 کدام مورد درست است؟

برگ هاي رویانی مربوط به هر گونه گیاهی فتوسنتز می کند.

برگ هاي رویانی پس از برگ هاي رویانیپس از خروج از خاك، تا پایان عمر گیاه فتوسنتز می کنند.

دانه ها معموال پوسته تولید می کنند تا وسیلۀ حفاظت از رویان باشد.

پوستۀ دانه وسیله اي براي ممانعت از ورود آب به دانه است.

152

 در همۀ گیاهانی که میوه .................. تولید می کنند،...................  

کاذب - میوه از رشد یکی از چهار حلقۀ گل، حاصل می شود. بدون دانه - لقاح بین گامت هاي نر و ماده صورت نمی گیرد.

حقیقی - از رشد تخمدان میوه تشکیل می شود. بدون دانه - رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو از بین می رود.

153

 همۀ گیاهان ................... هستند. (با تغییر)

چند ساله، چوبی هستند  علفی، چند ساله  چند ساله، هر سال گل می دهند یک ساله، علفی
154

 کدام یک از آزمایش هاي داروین، منجر به خمیدگی دانه رست چمن نشد؟ پوشش .................... 
الف. مات در قسمت پایین تر از راس، در نور همه جانبه

ب. شفاف در راس دانه رست، در نور یک جانبه  جانبه
پ. مات در راس دانه رست، در نور یک  نور یک جانبه

ت. مات در قسمت پایین تر از راس، در

الف و پ ب و ت ب و پ الف و ب
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 هورمونی که سبب نورگرایی در گیاهان نورسته می شود، در................... نقش دارد.(با تغییر)

کاهش سرعت پیر شدن برخی اندام ها مهار رشد جوانه هاي جانبی

بستن روزنه هاي هوایی تشکیل ساقه از سلول هاي کال

156

 هورمونی که باعث تحریک تقسیم سلولی می شود،...................

سرعت پیرشدن برخی از اندام هاي گیاهی را کاهش می دهد. باعث چیرگی رأسی می شود.

باعث ریشه دار کردن قلمه ها می شود. باعث تشکیل ریشه از سلول هاي تمایز نیافته می شود.

157

 هورمون ژیبرلین، کدام یک از اعمال زیر را انجام نمی دهد؟

نمو میوه و جوانه زنی تحریک طویل شدن ساقه

سرعت پیر شدن بخشی از اندام هاي گیاهی بدون دانه را افزایش می دهد.  درشت کردن انگور بدون دانه

158

 چند مورد در رابطه با هورمون اتیلن درست است؟
الف. قبل از شناسایی اتیلن در گیاهان، تاثیر اتیلن در ریزش برگ ثابت شده بود.

ب. اتیلن در ریزش میوه همانند رسیدن آن نقش دارد.
پ. تولید اتیلن در جوانه هاي جانبی در حضور اکسین، افزایش می یابد.

ت. بافت هاي آسیب دیدة گیاهان نیز می توانند اتیلن تولید کنند.

159

1234

 کدام هورمون می تواند باعث پایین آمدن فشار تورژسانسی در سلول هاي نگهبان روزنه شود؟

آبسیزیک اسید سیتوکینین ژیبرلین اکسین
160

 در پاسخ به افزایش نسبت اتیلن به اکسین در برگ...................

چوب پنبه اي شدن یاخته هاي برگ افزایش می یابد.

در شاخه در محل اتصال با دمبرگ، الیۀ جدا کننده تشکیل می شود..

یاخته هاي منطقۀ الیۀ محافظ با فعالیت آنزیم هاي تجزیه کننده از هم جدا می شوند و به تدریج از بین می روند.

ترکیبات لیپیدي دیوارة یاخته هایی از شاخه، که در محل اتصال به دمبرگ قرار دارند، افزایش می یابد. 

161

 کدام عبارت دربارة گلدهی گیاهان، نادرست است؟

با ایجاد شرایطی، گیاه شبدر در روزهاي کوتاه پاییز گل می دهد.

گیاه داوودي در تابستان که روزها طوالنی هستند، گل می دهد.

گل دهی گیاه گوجه فرنگی به طول روز و شب وابسته نیست.

نور مصنوعی می تواند همانند نور طبیعی باعث گلدهی گیاهان وابسته به نور شود.

162

 در پاسخ هایی از جنس دفاع در گیاهان، کدام موارد به یک گروه از پاسخ ها تعلق دارند؟
 الف) وجود سیلیس در دیوارة یاخته

ج) تولید نیکوتین
هـ) رهاسازي سالیسیلیک اسید

ب) شکل گیري سنگواره هاي حشره از ترشحات گیاه
د) شکل گیري کرك در برگ تله مانند گیاه گوشتخوار

ب و هـ الف و ب ب و د ج و هـ
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 چند عبارت جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟
هر ................... 

الف. ترکیب شیمیایی که در لولۀ گوارش جانور تجزیه شود، به ماده اي تبدیل می شود، که براي جانور مضر نیست.
ب. یاختۀ گیاهی، با رها کردن نوعی تنظیم کنندة رشد، سبب مرگ یاخته اي می شود.

پ. مادة شیمیایی که توسط گیاه تولید می شود، سبب جلب حشرات می شود.
ت. نوع زنبور وحشی، می تواند نوعی ترکیب فرار که توسط گیاه تنباکو تولید می شود را ردیابی کند.

164
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میلین تماس غشاي نورون ها را با محیط اطراف کم می کند، به طوري که غشاي نورون فقط در محل گره هاي رانویه در تماس مستقیم با مایع اطراف قرار می گیرد. به همین گزینه 4
دلیل در حین هدایت، به نظر می رسد که پیام عصبی از یک گره ي رانویه به گره ي دیگر جهش می یابد.

1

گزینه 4

 آکسون پیام عصبی را از جسم سلولی دور میکند ولی دندریت پیام را به جسم سلولی نزدیک میکند،

آکسونها توانایی اگزوسیتوز دارند.
بررسی سایر گزینه ها:

): انشعابات دندریت از انشعابات آکسون بیشتر است. گزینه ي (

): همهي آکسونها و دندریتها میلین ندارند. گزینه ي (

): هسته و بیشتر اندامکهاي داخل سلولی، درون جسم سلولی قرار دارند. گزینه ي (

ایجسم یاختھ

دندریت
اکسون

اکسون

دندریت

ایجسم یاختھ

ایجسم یاختھ

اکسون

دندریت

یاختۀ عصبی حرکتی

یاختۀ عصبی حسی

یاختۀ عصبی رابط

1

2

3

2

1

2

3

): دندریت و آکسون یاخته هاي عصبی حسی، همانند آکسون یاخته هاي عصبی حرکتی می توانند با یاخته هاي پشتیبان عایق شوند. یعنی داراي غالف میلین گزینه ي ( گزینه 2
شوند.

): نادرست، یاخته هاي عصبی حسی، پیام را به مغز و نخاع می برند؛ ولی یاخته هاي عصبی حرکتی، پیام را از مغز و نخاع به سوي اندام ها می برند. گزینه ي (

): نادرست، پایانه ي آکسون یاخته ي عصبی رابط با یاخته ي عصبی حرکتی، همایه سیناپس دارد. گزینه ي (

): نادرست، همه ي انواع یاخته هاي عصبی می توانند دندریت منشعب داشته باشند. گزینه ي (

3

2

1

3

4

- چه در پتانسیل عمل و چه در پتانسیل آرامش، همواره یون سدیم در خارج یاخته بیشتر است و یون پتاسیم در داخل سلول بیشتر است. گزینۀ  گزینه 4  

K+

K+

ATP

- مطابق شکل روبرو، پمپ سدیم - پتاسیم هم با بخش آب گریز و هم با بخش آب دوست غشا در ارتباط است. گزینۀ 

- پمپ سدیم - پتاسیم همیشه فعال است و دو یون مثبت را به درون سلول و سه یون مثبت را به بیرون سلول می برد و بنابراین باعث می شود که بار مثبت بیرون در اثر فعالیت گزینۀ 
پمپ، بیشتر از درون سلول باشد. در پتانسیل آرامش کانال هاي دریچه دار سدیمی و کانال هاي دریچه دار پتاسیمی بسته اند.

- به علت وجود کانال هاي نشتی که همیشه باز هستند، هیچ گاه غشا به یون سدیم و پتاسیم  نفوذ ناپذیر نیست.  گزینۀ 

4

1

2

3

4

. غلظت یون سدیم بیرون یاخته همواره از غلظت آن درون یاخته بیش تر است. گزینه 1  

. در حالت آرامش، کانال هاي نشتی به طور هم زمان یون هاي سدیم و پتاسیم را به ترتیب وارد و خارج می کنند.

. هنگام پتانسیل عمل، در قلۀ نمودار، قبل از باز شدن کانال هاي دریچه دار پتاسیمی، کانال هاي دریچه دار سدیمی بسته می شوند. بنابراین در زمانی در قلۀ نمودار هردو کانال بسته
هستند.

. در یک پتانسیل عمل، در بخش پایین رو نمودار، در اختالف پتانسیل  - میلی ولت، کانال هاي دریچه دار پتاسیمی باز هستند.

5

1

2

3

425

ناقل عصبی با تغییر نفوذپذیري غشاي یاختۀ پس  سیناپسی، به یون ها، پتانسیل الکتریکی این یاخته را تغییر می دهد. گزینه 4  
بررسی سایر گزینه ها:

) ناقل عصبی وارد یاختۀ پس سیناپسی نمی شود.

) ناقل عصبی باقی مانده با جذب دوبارة ناقل به یاختۀ پیش سیناپسی (نه پس سیناپسی) انجام می شود یا توسط آنزیم تجزیه می شود.

) ناقل عصبی از غشاء یاختۀ پیش سناپس اگزوسیتوز می شود.

61

2

3

شبکههاي نورونی موجود در بدن انسان، همواره اطالعاتی را در رابطه با محیط بیرون و درون بدن جمعآوري میکنند و پس از آن که آن ها را هماهنگ و تفسیر کردند، به گزینه 1

آنها پاسخ میدهند.
7

25
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): از مغز پرده هاي مننژ و نیز استخوان جمجمه که نوعی بافت پیوندي است، محافظت می کنند. گزینه ي ( گزینه 1  

): نادرست، سّد خونی - مغزي نقش ضربه گیر ندارد. گزینه ي (

): نادرست، در نخاع پرده ي مننژ بر روي بخش سفید که اجتماع رشته هاي میلین داراست، قرار دارد. گزینه ي (

): نادرست، سّد خونی - مغزي مربوط به ساختار بافت پوششی مویرگ است. گزینه ي (

8

1

2

3

4

فقط مورد (ج) نادرست است.  گزینه 3
لوب آهیانه از پشت با لوب پس سري در ارتباط است، نه مخچه.

9

- کرمینه فقط در سطح پشتی مغز و نیمکره هاي مخچه هم در سطح پشتی و هم در سطح شکمی مغز قابل رویت هستند.(شکل مقابل) گزینه 2 گزینۀ   

ھای بویاییلوب

کیاسمای بینایی

مخنیمکرة چپ

نیمکرة مخچھ

نخاع

مغزمیانی

ھای بویاییلوب

مغزیپل
مخچھ

النخاعبصل نخاع
کرمینة مخچھ

دونیمکرهشیاربین

نیمکرة راست مخ

سطح شکمی مغزسطح پشتی مغز

- نیمکره هاي مخچه همانند نیمکره هاي مخ در بخش خارجی، خاکستري رنگ هستند.  گزینۀ 

- نیمکره هاي مخچه نیز داراي چین خوردگی در نیمکره هاي خود هستند اما این چین خوردگی ها به نسبت مخ، عمق کمتري دارد. گزینۀ 

گانھھای چھاربرجستگی

نیفراپی
گوشرابط سھ

ایرابط پینھاجسام مخطط

زندگیدرخت
بطن چھارم

- نیمکره هاي مخچه، اطالعاتی را از اندام هاي حسی مانند گوش، چشم، پوست و...براي اطالع از چگونگی وضعیت بدن دریافت می کنند. نیمکره هاي مخ نیز براي پردازش و گزینۀ 
تفسیر نهایی اطالعات حسی، پیام هایی را از اندام هاي حسی دریافت می کنند.

10

1

2

3

4

الف. درست. پل مغزي و بصل النخاع از بخش هاي ساقۀ مغز محسوب می شوند و در تنظیم تنفس نقش دارند. گزینه 2
ب. درست. منظور از این گزینه، برجستگی هاي چهارگانه است که جز مغز میانی و مغز میانی نیز جز بخشی از ساقۀ مغز است.

ج. نادرست. پل مغزي در بخش میانی ساقۀ مغز قرار دارد. مغز میانی باالتر از پل مغزي واقع است. مغز میانی باالترین بخش ساقۀ مغز است.
د. درست. برجستگی هاي چهارگانه بین اپی فیز و مخچه قرار دارند و بخشی از ساقۀ مغز محسوب می شوند.

11

): در تبدیل حافظۀ کوتاه مدت به بلند مدت، هیپوکامپ (اسبک) نقش دارد که هیپوکامپ بخشی از لیمبیک (سامانۀ کناره اي) است. لیمبیک با هیپوتاالموس و گزینۀ ( گزینه 2  
تاالموس و قشر مخ در ارتباط است.

): در تبدیل حافظۀ کوتاه مدت به بلند مدت، هیپوکامپ (اسبک) نقش دارد. هیپوکامپ با لوب بویایی در ارتباط نزدیک قرار دارد. گزینۀ (

): مرکز احساسات در لیمبیک است اما در بخشی به غیر از هیپوکامپ (اسبک) قرار دارد. گزینۀ (

): لوب بویایی یکی از اجزاء سامانۀ لیمبیک نیست اما لوب بویایی با لیمبیک ارتباط نزدیک دارد. گزینۀ (

12

1

2

3

4

موارد (ب) و (د) نادرست هستند. گزینه 3  
بررسی موارد:

الف) درست - لوبهاي بویایی با سامانۀ لیمبیک ارتباط مستقیم دارند.

ب) نادرست - سامانۀ لیمبیک، تاالموس و هیپوتاالموس (مرکز تشنگی و گرسنگی) را به قسمت هایی از قشر مخ متصل میکند، نه تاالموس را به هیپوتاالمس و قشر مخ.
ج) درست - عالوه بر تاالموس قشر مخ براي پردازش نهایی پیام عصبی در باالي ساقه ي مغزي وجود دارد.

د) نادرست - مهمترین مرکز هماهنگی حرکات مربوط به تنظیم حالت بدن و تعادل بدن، مخچه میباشد که در مجاورت ساقه ي مغز است نه هیپوتاالموس!

13

. در ریشۀ پشتی نخاع، پایانۀ نورون وجود ندارد گزینه 4  

. در ریشۀ شکمی نورون هاي حرکتی وجود دارد.
141

2

26
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. ریشۀ شکمی هر سمت، مسیر حرکت پیام هاي مربوط به همان سمت بدن است.

. نخاع مرکز برخی انعکاس هاي بدن است. انعکاس ها فعالیت هاي غیر ارادي بدن هستند.

3

4

طبق تصویرمقابل  با مصرف مواد اعتیادآور، فعالیت سلول هاي مغزي کم می شود؛ بنابراین گلوکز کمتري مصرف می شود.  گزینه 4  

گزینه هاي  و  و  درست هستند. 

15

123

»: مشکالت کبدي، سکتۀ قلبی و انواع سرطان از پیامدهاي مصرف بلند مدت الکل است.  گزینه « گزینه 4

»: الکل، بر فعالیت انواعی از ناقل هاي عصبی تحریک کننده و باز دارنده تاثیر می گذاد.  گزینه «

»: الکل، زمان واکنش فرد به محرك هاي محیطی را افزایش می دهد.  گزینه «

»: الکل، میزان هوشیاري و فعالیت بدن را کاهش می دهد.  گزینه «

16

1

2

3

4

علت نادرستی سایر گزینه ها: گزینه 4  

:برجستگی هاي چهارگانه در عقب اپی فیز قرار دارد. گزینۀ 

: کیاسماي بینایی (محل تقاطع اعصاب بینایی) باالتر از مغز میانی است. گزینۀ 

: از باال به پایین ابتدا اجسام مخطط سپس رابط سه گوش و سپس اپی فیز. گزینۀ 

171

2

3

بخشی از دستگاه عصبی که مغز و نخاع را به بخش هاي دیگر مرتبط می کند، دستگاه عصبی محیطی است. گزینه 2
بررسی گزینه ها:

): دستگاه عصبی محیطی از تعدادي عصب تشکیل شده است. همۀ عصب ها از رشته هاي عصبی تشکیل شده اند که درون بافت پیوندي قرار دارند. گزینۀ (

): دستگاه عصبی محیطی از دو بخش حسی و حرکتی تشکیل شده است. بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی، پیام عصبی را به ماهیچه ها و غدد می رسانند. گزینۀ (

): دستگاه عصبی محیطی از  جفت عصب مغزي (نه رشتۀ عصبی) و  جفت عصب نخاعی تشکیل شده است. گزینۀ (

): انقباض ماهیچه هاي اسکلتی تحت کنترل نورون هاي حرکتی است نه حسی. گزینۀ (

18
1

2

31231

4

نورون حسی با هیچ یک از نورون حرکتی دو سر و سه سر سیناپسی ندارد، بلکه با نورون هاي رابط سیناپس دارد. گزینه 4  19

اعصاب پاراسمپاتیک و اعصاب سمپاتیک، دو بخش دستگاه عصبی خودمختار هستند که حالت پایدار بدن را حفظ میکنند. عمل این دو بخش به طور معمول برخالف گزینه 2  

یکدیگر است. عمل پاراسمپاتیک باعث برقراري حالت آرامش در بدن میشود. در این حالت فشار خون کاهش مییابد و ضربان قلب کم میشود. پاراسمپاتیک در دستگاه گوارش باعث

آغاز فعالیتهاي گوارشی میشود.

بنابراین در انسان با توقف فعالیت نورونهاي سمپاتیک، حجم تنفسی کاهش و با شروع فعالیت نورونهاي پاراسمپاتیک، ترشح بزاق افزایش مییابد.

20

بررسی گزینه ها: گزینه 1  

): دستگاه عصبی هیدر و حشرات هردو از نورون تشکیل شده است و همۀ نورون ها توانایی ایجاد پیام عصبی را دارند. گزینۀ (

): ساختار نردبانی شکل مربوط به دستگاه عصبی پالناریا است. هیدر و حشره هیچکدام دستگاه عصبی با ساختار نردبانی ندارند. گزینۀ (

): در دستگاه عصبی هیدر و حشرات هر دو نورون هایی وجود دارند که با تنظیم انقباض ماهیچه ها حرکات موجود را بر عهده دارند. گزینۀ (

): هیدر در دستگاه عصبی خود، مغز، گره و بخش محیطی و مرکزي ندارد. گزینۀ (

21
1

2

3

4

در هیدر، مغز وجود ندارد؛ ولی داراي شبکۀ عصبی در دیوارة بدن خود است. گزینه 4  22

27
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سایر گزینه ها درست هستند.

بررسی گزینه ها: گزینه 4  

): بعضی گیرنده هاي حسی اطالعاتی را از درون بدن براي دستگاه عصبی مرکزي ، جمع آوري می کنند. مانند گیرنده هایی که کشش ماهیچه ها و یا دماي درون بدن را به دستگاه گزینۀ (
عصبی مرکزي اطالع می دهند.

): همۀ گیرنده هاي حسی کار دریافت اثر محرك را انجام می دهند و می توانند این اثر محرك را به پیام عصبی تبدیل نمایند اما فقط برخی از گیرنده هاي حسی کار انتقال پیام گزینۀ (
عصبی به دستگاه عصبی مرکزي را به عهده دارند.

): گیرنده هاي حسی دریافت کننده اثر محرك از محیط داخل یا خارج بدن هستند. گیرنده ها اثر محرك را به پیام عصبی تبدیل می کنند.   گزینۀ (

): گیرنده هاي حسی بر اساس" نوع محرکی" که دریافت می کنند، به پنج نوع مختلف تقسیم بندي می شوند اما همگی اثر محرك را دریافت و می توانند آن را به پیام عصبی گزینۀ (
تبدیل نمایند.

23

1

2

3

4

همۀ گیرنده هاي حسی اثر محرك را دریافت کرده و می توانند آن را به پیام عصبی تبدیل کنند. گزینه 4
علت نادرستی سایر گزینه ها:

: گیرندة حسی، یاخته یا بخشی از آن است و آن دسته که یاختۀ عصبی یا بخشی از یاختۀ عصبی اند جزو دستگاه عصبی محیطی اند و در واقع برخی گیرنده هاي حسی نورون گزینۀ 
نیستند.

: گیرنده هاي حسی پیام عصبی تولید شده را به مغز و نخاع انتقال می دهند. گزینۀ 

: گیرند ه هاي حسی در تمام قسمت هاي بدن قرار دارند. گزینۀ 

241

2

3

بررسی سایر گزینه ها: گزینه 1  

) و توسط پوشش چند الیهي پیوندي احاطه شدهاند. گیرندههاي مکانیکی فشار در پوست انسان از عمقی ترین گیرندهها هستند (رد گزینۀ 

( گیرندة فشار داراي توانایی سازش پذیري است. (رد گزینۀ

254

3

گیرنده درد، سطحیترین گیرنده و فاقد پوشش است.گیرنده هاي درد به آسیب بافتی پاسخ می دهند مانند عوامل مکانیکی،سرما یا گرماي شدید-و برخی مواد شیمیایی گزینه 3  26

گیرنده هاي درد که به آسیب بافتی حساس هستند، انتهاي دارینه هاي (دندریت هاي) فاقد پوشش هستند.  گزینه 4  27

گیرنده هاي حس وضعیت در ماهیچه هاي اسکلتی، زردپی ها و کپسول پوشانندة مفصل ها قرار دارند. گیرنده هاي مکانیکی حس وضعیت موجب می شود که مغز از گزینه 3  
چگونگی قرارگیري قسمت هاي مختلف بدن نسبت به هم، هنگام سکون و حرکت اطالع یابد. گیرنده هاي وضعیت درون ماهیچه ها به تغییر طول ماهیچه تغییر می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

) گیرنده هاي تماس، گیرنده هاي مکانیکی در پوست و بافت هاي دیگرند که با تماس، فشار یا ارتعاش تحریک می شوند. بخش هاي که تعداد گیرنده هاي بیشتري دارند، مانند گزینۀ 
«نوك انگشتان و لب ها»، حساس ترند.

لب ها در واژه سازي نقش دارند (نه در تولید صدا)، در ضمن پرده هاي صوتی (تولید کنندة صدا) نیز پوست ندارند بلکه از مخاط چین خورده تشکیل شده اند.

) گیرنده هاي دمایی درون بدن در برخی سیاهرگ هاي بزرگ بدن قرار دارند. گزینۀ 

) گیرنده هاي درد، انتهاي آزاد دندریت آزاد نورون هاي موجود در دستگاه عصبی محیطی می باشند. پس فشرده شدن پوشش پیوندي اطراف خود براي آن ها صدق نمی کند. گزینۀ 

28
1

2

4

بخش شفاف الیهي خارجی چشم (الیه صلبیه)، قرنیه نام دارد. قرنیه داراي سلولهاي زنده است و مانند تمام سلولهاي زنده بدن، تنفس سلولی انجام میدهد و توانایی گزینه 4  
تولید و ذخیره ATP را دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

: قرنیه مواد دفعی خود را ابتدا وارد زاللیه می کند. گزینه ي 

: در تماس مستقیم با مایع شفاف به نام زاللیه است. گزینه ي 

: نور پس از قرنیه، از زاللیه و سوراخ مردمک عبور کرده و به عدسی می رسد. گزینه ي 

29
(1)

(2)

(3)

اتصال بین عضالت ارادي (عضالت کرة چشم) و صلبیه کرة چشم، از نوع زردپی است که نوعی بافت پیوندي محسوب میشود. گزینه 2

رد سایر گزینهها:

): قرنیه به شکل تخم مرغ می باشد که می تواند به تشخیص چپ یا راست بودن چشم کمک کند نه مردمک. گزینۀ (

): ماهیچههاي صاف شعاعی، مسئول گشادکردن مردمک و ماهیچههاي حلقوي، مسئول تنگ کردن مردمک میباشند.  گزینۀ (

): در زمان آماده سازي براي تشریح چشم (نه چشم سالم)، مقداري از مالنین موجود در بخشهاي مختلف به زاللیه وارد میشوند.  گزینۀ (

301

3

4

داخلی ترین الیۀ چشم شبکیه است که داراي  نوع گیرندة نوري و تعدادي یاختۀ عصبی می باشد. گزینه 3
بررسی سایر گزینه ها:

: عدسی بین زاللیه و زجاجیه قرار دارد یعنی از جلو به وسیلۀ زاللیه و از عقب به وسیلۀ زجاجیه احاطه شده است. گزینه ي 

: امتداد محور نوري کرة چشم لکۀ زرد است، نه نقطۀ کور. گزینه ي 

: عنبیه درون مایعی شفاف که از مویرگها ترشح میشود یعنی زاللیه قرار گرفته است. گزینه ي 

31

2

(1)

(2)

(4)
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در بیماري پیرچشمی، انعطاف پذیري عدسی چشم کاهش و در نتیجه قدرت تطابق کاهش می یابد. گزینه 4
بررسی سایر گزینه ها:

) عدسی و قرنیه از بخش هایی هستند که توسط زاللیه تغذیه می شوند، در بیماري آستیگماتیسم سطح عدسی یا قرنیه صاف و کروي نمی باشد و تصاویر واضح ایجاد نمی شود.

) در بیماري نزدیک بینی ناشی از تغییر قطر کره ي چشم، پرتوهاي نور اجسام نزدیک به طور طبیعی بر روي شبکیه متمرکز می شوند و پرتوهاي نور اجسام دور به علت بزرگ شدن
کره ي چشم در جلوي شبکیه چشم به هم می رسند.

) در بیماري دوربینی ناشی از تغییر قطر کره ي چشم، چون کره ي چشم کوچک تر از حالت طبیعی است، پرتوهاي اجسام نزدیک در پشت شبکیه به هم می رسند و از عدسی همگرا
استفاده می شود. عدسی چشم نیز همگرا است (نه واگرا).

32
1

2

3

: استخوان چکشی روي پردة صماخ چسبیده است که دو طرف پردة صماخ، هوا قرار دارد( هم در مجراي گوش و هم در گوش میانی) گزینۀ  گزینه 1

: شیپوراُستاش فشار هواي گوش میانی را با فشار هواي بیرونی یکسان می کند و نه برعکس. گزینۀ 

: امواج صوتی از پردة گوش عبور نمی کنند، بلکه انرژي امواج صوتی باعث لرزش پردة صماخ می شود.  گزینۀ 

: مجاري نیم دایره و بخش حلزونی  هر دو داراي مایع هستند. گزینۀ 

33

1

2

3

4

پشت پردة صماخ هوا وجود دارد. گزینه 2  
بررسی سایر گزینه ها:

): استخوان گیجگاهی بخشی از گوش خارجی یعنی انتهاي مجراي شنوایی را نیز محافظت می کند. رد گزینۀ (

): با بخش کوچک خود به استخوان رکابی متصل است. رد گزینۀ (

): کلمۀ برخالف غلط است همانند. رد گزینۀ (

341

3

4

تمام سلول هاي مژکدار گوش داخلی به خاطر حرکت مایع اطرافشان (محرك مکانیکی) تحریک می شوند. گزینه 3
بررسی سایر گزینه ها:

: عصب تعادلی از مجاري نیم دایره خارج می شود. گزینۀ 

: ماده موم مانند توسط غدد برون ریز مجراي خارجی، تولید و ترشح می شود. گزینۀ 

: سلول هاي مژك دار حلزون شنوایی در تبدیل پیام صوتی به پیام عصبی نقش دارد. گزینۀ 

35(1)

(2)

(4)

علت رد سایر گزینه ها گزینه 1  

- مولکول هاي بودار به مژك هاي گیرندة بویایی متصل می شوند.  گزینۀ 

- در پیاز بویایی، سیناپس وجود دارد به همین دلیل انتقال دهندة عصبی آزاد می شود  گزینۀ 

- دندریت گیرنده هاي بویایی، مژك دارند.  گزینۀ 

36
2

3

4

) همگی صحیح می باشند. ) و ( ) ،( تعداد سلول هاي گیرندة چشایی کمتر از سلول هاي پشتیبان در یک جوانۀ چشایی می باشد. گزینه هاي ( گزینه 1  37234

عصب هاي چشم انسان شامل عصب بینایی و اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک (که در تغییر قطر مردمک و تغییر قطر ماهیچههاي مژکی دخالت دارند) می باشد. همۀ گزینه 3  
تارهاي عصبی درآن ها میلین دار می باشد.

بررسی گزینه ها:

) مربوط به اعصاب بینایی، اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک است. ) فقط مربوط به عصبهاي بینایی است، ولی گزینۀ ( ) و ( گزینههاي (

) در کیاسماي بینایی فقط بخشی از آکسون هاي عصب هر چشم با آکسون هاي عصب مقابل جا به جا می شود. گزینۀ (

38

123

4

خط جانبی کانالی در زیر پوست ماهی است که به وسیلۀ سوراخ هاي متعددي که در سطح بدن ماهی وجود دارد با محیط بیرون ارتباط دارد. گزینه 4
بررسی سایر گزینه ها:

: خط جانبی ماهیها، داراي گیرندههاي مکانیکی حساس به ارتعاش آب می باشد نه دما. رد گزینۀ 

: خط جانبی قادر به تشخیص اجسام و جانوران است. رد گزینۀ 

: خط جانبی، حاوي سلولهاي مژکدار حساس به ارتعاش آب می باشد. رد گزینۀ 

39(1)

(2)

(3)

) گیرنده هاي مکانیکی دارند. ) و ( ) ،( موهاي حسی روي پاهاي مگس، گیرنده هاي شیمیایی دارند ولی گزینه هاي ( گزینه 4  40123

روي پاهاي جلویی جیرجیرك یک محفظۀ هوایی وجود دارد که پردة صماخ روي آن کشیده شده است. لرزش پرده در اثر امواج صوتی، گیرنده هاي مکانیکی متصل به گزینه 2  
پرده را تحریک کرده و جانور صدا را دریافت می کند.

41

آکسون یاخته هاي عصبی در شبکیه، عصب بینایی را می سازند نه آکسون گیرنده هاي نوري. گزینه 3
بررسی سایر گزینه ها:

: حشرات داراي چشم مرکب اند و برخی از حشرات قادر به دیدن پرتوهاي فرابنفش می باشند. گزینۀ 

: هر واحد مستقل بینایی چشم مرکب شامل یک قرنیه و یک عدسی و چندین سلول گیرنده نوري می باشد. گزینۀ 

42(1)

(2)
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: بخش رنگین چشم، یعنی عنبیه در پشت قرنیه قرار دارد. (4)گزینۀ 

) از نوع گیرنده هاي سر مار زنگی براي شکار طعمه در تاریکی، از نوع گیرنده هاي دریافت امواج فروسرخ است. ولی گیرنده هاي ذکر شده در گزینه هاي ( ، و گزینه 1
گیرنده هاي مکانیکی هستند. 

43234

گزینه 2  
بررسی گزینه ها:   

): در مغز ماهی همانند مغز انسان، عصب بینایی در سطح شکمی مغز دیده می شود. گزینۀ (

): در مغز ماهی برخالف مغز انسان، مخچه اتصال فیزیکی با مخ ندارد. گزینۀ (

): در مغز ماهی بر خالف مغز انسان، بیشترین بخش مغز، لوب بینایی است. گزینۀ (

): در مغز ماهی همانند مغز انسان، لوب بینایی با لوب بویایی اتصال فیزیکی ندارد. گزینۀ (

ھای بویایی لوب

کیاسمای بینایی
مخ نیمکرة چپ

نیمکرة مخچھ
نخاع

مغزمیانی

ھای بویایی لوب

مغزی پل مخچھ
النخاع بصل نخاع

کرمینة مخچھ

دونیمکره شیاربین

نیمکرة راست مخ

سطح شکمی مغزسطح پشتی مغز

بویایی لب

بینایی عصب بصل النخاع

مخچھ

بویایی عصب

نخاع

بینایی لوب
مخ

44

1

2

3

4

حفره هاي بافت اسفنجی، توسط رگ ها و مغز استخوان پر شده است. و درون مجراي مرکزي هر سامانه هاورس، اعصاب و همانند حفره هاي بافت اسفنجی رگ ها نیز گزینه 4  
وجود دارد.

: هم بخش محوري و هم بخش جانبی در حرکت بدن نقش دارد اما بخش جانبی نقش مهم تري دارد. گزینۀ 

: استخوان کشکک و جناغ هر دو از سطح شکمی مشخص هستند. گزینۀ 

: استخوان هاي جمجمه از استخوان هاي پهن و استخوان هاي مهره از نوع استخوان هاي نامنظم هستند. گزینۀ 

استخوان جمجھ

استخوان مھره

ستخوان مھره

استخوان ران

45

1

2

3

بررسی گزینه ها: گزینه 4  

): استخوان هاي گوش میانی با تشدید صدا کمک به شنیدن دقیق می کنند، بدون این استخوان ها شنیدن انجام می شود اما به سختی. رد گزینۀ (

): با برداشتن معده و کم خونی شدید ممکن است مغز زرد به مغز قرمز استخوان تبدیل شود. رد گزینۀ (

): با نبود جاذبۀ زمین و بی وزنی، تراکم استخوانی کاهش می یابد.  رد گزینۀ (

): مایع مفصلی باعث تسهیل در حرکت می شود و ممکن نیست با برداشتن این مایع حرکت استخوان ها آسان تر و بیشتر شود. درستی گزینۀ (

46
1

2

3

4

بررسی گزینه ها: گزینه 4  
استخوان هاي ستون مهره ها از استخوان هایی هستند که در سطح پشتی بدن دیده می شوند. استخوان هاي دنده از سطح پشتی به استخوان هاي ستون مهره مفصل شده اند. استخوان هاي

ستون مهره ها از نوع استخوان هاي نامنظم هستند. 

47

بررسی گزینه ها: گزینه 3  48
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): هر استخوان داراي هر دو نوع بافت استخوانی می باشد. درستی گزینۀ (

): در مادة زمینه اي انواعی از پروتئین ها وجود دارد از جمله، کالژن. رد گزینۀ (

): مفاصل ثابت، کپسول رشته اي ندارند.  رد گزینۀ (

): ممکن است مغز زرد باشد. رد گزینۀ (

3

1

2

4

متن سوال در مورد بافت استخوانی فشرده یا متراکم است. گزینه 2  
بررسی سایر گزینه ها:

): درون مجراي هاوروس مغز استخوان نیست، بلکه اعصاب و رگ ها قرار دارد. رد گزینۀ (

): تیغه ها در بافت استخوانی فشرده به شکل منظم  و دوایر هم مرکز هستند. رد گزینۀ (

): نمک هاي کلسیم در هر دو بافت استخوانی دیده می شوند. رد گزینۀ (

491

3

4

سر استخوان ران در محل مفصل غضروفی است. غضروف بافتی با قابلیت انعطاف پذیري است. گزینه 2
رد سایر گزینه ها:

): در هر دو نوع بافت استخوانی رگ هاي خونی قابل مشاهده است. گزینۀ (

): تنۀ استخوان ران بیشتر از بافت استخوانی فشرده تشکیل شده است. گزینۀ (

): تنۀ استخوان درشت نی با بافت پیوندي پوشیده شده است. گزینۀ (

501

3

4

افزایش وزن و ورزش سبب افزایش تراکم استخوان می شوند. گزینه 2
بررسی سایر گزینه ها:

- تراکم استخوان فضانوردان در محیط بی وزنی کاهش می یابد.  رد گزینۀ 

- کمبود ویتامین  موجب بروز پوکی استخوان و کاهش تراکم آن می شود.  رد گزینۀ 

- تراکم استخوان براساس فعالیت  فصل  در افراد  ساله کمتر از  ساله می باشد. رد گزینۀ 

511

3D

4233020

مفصل شانه شامل کتف و بازو؛ مفصل زانو متشکل از استخوان هاي ران و درشت نی می باشد. گزینه 3  52

. ماهیچۀ اطراف دهان، انتهاي مخرج و پلک ها، ماهیچۀ مخطط است. این ماهیچه ها به غیر از موارد انعکاس داراي فعالیت ارادي هستند. گزینه 3  

. فعالیت سوخت و ساز در یاخته هاي ماهیچه اي باعث ایجاد گرماي زیادي می شود که می تواند در حفظ دماي بدن موثر باشد.

. عده اي از حرکات بدن توسط ماهیچه هاي صاف و قلبی انجام می شود.

. یکی از وظایف ماهیچه هاي اسکلتی این است که با ایجاد حاالت چهره در برقراري ارتباط نقش ایفا کنند.

53

1

2

3

4

بررسی گزینه ها: گزینه 4

: هم ماهیچۀ صاف و هم مخطط، هر دو ماهیچه هستند و براي انقباض تمایز یافته اند، بنابراین نیاز به تارچه هاي انقباضی دارند. گزینۀ 

: مخطط، انقباض سریع و کوتاه مدت دارد. گزینۀ 

: هر دو سلول هستند و بنابراین هر دو داراي هسته و میتوکندري هستند. گزینۀ 

: نحوة قرار گیري و آرایش خاص اکتین و میوزین، به این سلول ها ظاهري مخطط می دهد.  گزینۀ 
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بررسی گزینه ها: گزینه 2  

) یک یاختۀ ماهیچۀ اسکلتی، چندین یاختۀ جنینی است. گزینۀ 

) منظور از رشته هاي موازي، تارچه هاي ماهیچه اي است که در طول یاخته قرار دارد. گزینۀ 

) در اطراف تارچه ها بافت پیوندي رشته اي وجود ندارد. گزینۀ 

) رشته هاي ضخیم به خط  متصل نیستند. گزینۀ 
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بررسی گزینه ها: گزینه 4  

) هسته در مجاورت غشا پالسمایی قرار دارد. گزینۀ 

) رشته هاي ضخیم درون تارچه ها قرار دارند، ولی هسته ها در مجاورت غشا پالسمایی. گزینۀ 

) دلیل ظاهر مخطط، آرایش خاص اکتین و میوزین در کنار یکدیگر است نه تارچه ها. گزینۀ 

) در تارچه گلیکوژن به صورت ذخیره و کرآتین فسفات وجود دارد. گزینۀ 
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در هنگام انعکاس عقب کشیدن دست، ماهیچۀ دو  سر بازو منقبض می شود که با کاهش طول این ماهیچه همراه است. در طی انقباض ماهیچۀ اسکلتی، طول سارکومر کوتاه گزینه 1
می شود، ولی از طول پروتئین هاي انقباضی اکتین و میوزین کاسته نمی شود.

57

بررسی گزینه ها: گزینه 3  

: برعکس نوشته شده، باید می نوشت رشته هاي ضخیم در بین رشته هاي نازك قرار دارند. گزینۀ 
58

1
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: با تحریک یاخته اي، سرهاي پروتئین میوزین به پروتئین اکتین متصل  می شود. گزینۀ 

:رشته هاي اکتین نازك و از یک طرف به خط Z متصل اند. این رشته ها به درون سارکومر کشیده شده اند. گزینۀ 

: هر رشتۀ ضخیم از تعدادي مولکول میوزین ساخته شده است و نه یک مولکول میوزین. گزینۀ 

2

3

4

( تشکیل پل هاي اکتین و میوزین، حرکت رو به جلو اکتین و ایجاد موج تحریکی در غشا ماهیچه، مربوط به زمان انقباض است. (رد گزینه هاي  و  و  گزینه 2  59134

بررسی گزینه ها: گزینه 4  

: تجزیۀ گلیکوژن بعد از تمام شدن  آماده شده قبلی در سلول انجام می گیرد. گزینۀ 

: از نظر تقدم تأمین انرژي براي ماهیچه، ابتدا از مولکول هاي  آماده، سپس از کراتین فسفات، سپس از گلوکز آزاد شده از گلیکوژن و در آخر از اسید چرب گزینۀ  و گزینۀ 
استفاده می شود.

، نشان دهندة این است که مولکول ATP کم شده در سلول، در نتیجه براي تولید  در سلول از گلوکز، سلول شروع به تجزیۀ گلیکوژن و آزاد کردن : با افزایش  گزینۀ 
گلوکز می کند. 

60

1ATP

23ATP

4ADPATP

هم تارهاي کند و هم تارهاي تند داراي میوگلوبین (پروتئین مشابه به هموگلوبین) هستند اما تارهاي کند میوگلوبین بیشتري دارند. گزینه 3  

: در بلند کردن وزنه، تارهاي ماهیچه اي تند نقش اساسی دارد. گزینۀ 

: هر دو نوع تار تند و تار کند داراي تنفس هوازي هستند. هر دوي این تارها، داراي میتوکندري در یاختۀ خود هستند و به کمک میتوکندري هاي خود فرآیند تنفس یاخته اي را گزینۀ 
انجام می دهند اما  تارهاي تند بیشتر انرژي خود را از تنفس بی هوازي به دست می آورند.

: هر دو نوع تار ماهیچه اي درون یاختۀ خود، واحدهاي تکراري به نام سارکومر (سانترومر) دارند. گزینۀ 

61
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): براي انجام حرکت، جانوران نیازمند ساختار اسکلتی و ماهیچه اي هستند؛ بنابراین، در حرکت عروس دریایی اسکلت آب ایستایی نقش دارد. گزینۀ ( گزینه 2

): اساس حرکت در جانوران مشابه است. به این معنا که براي حرکت در یک سو جانور باید نیرویی در خالف آن وارد کند. گزینۀ (

): حلزون یک جانور بی مهره و داراي اسکلت بیرونی است؛ حشرات و حلزون ها نمونه هایی از جانوران داراي اسکلت بیرونی هستند در این جانوران اسکلت عالوه بر کمک به گزینۀ (
حرکت وظیفۀ حفاظتی هم دارد.

): جنس اسکلت در انواعی از ماهی ها مانند کوسه ماهی از نوع غضروفی است. ماهی ها مهره دار هستند. پس نمی توان گفت در حرکت همۀ مهره داران اسکلت استخوانی نقش گزینۀ (
دارند.

62
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برسی گزینه ها: گزینه 2

. در حشرات و حلزون که نمونه هایی از جانوران داراي اسکلت بیرونی هستند، اسکلت عالوه بر حرکت، نقش حفاظتی دارد.

. پرندگان از انواع مهره داران هستند. ساختار استخوان، در مهره داران داراي اسکلت استخوانی بسیار شبیه ساختار استخوان انسان است.

. اسکلت پرندگان از استخوان و غضروف تشکیل شده است.  در پرندگان نیز با وجود دارا بودن بافت استخوانی در اسکلت آن ها غضروف دیده می شود مثال در دو سر استخوان هاي
دراز در محل مفصل.

. حلزون اسکلت بیرونی و عروس دریایی اسکلت آب ایستایی دارد.

63
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هورمون ها پس از اینکه در سلول سازندة خود ساخته می شوند، ابتدا وارد مایع میان بافتی و سپس وارد خون می شوند. در دستگاه عصبی نیز ناقلین عصبی ابتدا وارد فضاي گزینه 2
سیناپسی می شوند و سپس به گیرندة خود در سلول پس سیناپسی می رسند.

بررسی سایر گزینه ها:

) در سلول هاي عصبی هیپوتاالموس تولید و ازطریق آسه ها در ): برخی هورمون ها از سلول هاي عصبی ترشح می شوند. براي مثال اکسی توسین و هورمون ضد ادراري ( گزینۀ (
هیپوفیز پسین ذخیره می شوند.

): تنظیم ترشح بخشی از هورمون ها بر اساس پیام عصبی می باشد. مثًال ترشح هورمون اکسی توسین توسط هیپوفیز پسین تحت اثر پیام هاي عصبی رسیده از هیپوتاالموس است گزینۀ (
یا ترشح اپی نفرین و نوراپی نفرین که تحت تأثیر اعصاب است.

): ناقلین عصبی اثر سریع و کوتاه دارند، در حالی که هورمون ها اثر کند و طوالنی تري دارند. گزینۀ (

64
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- ناقل هاي عصبی یک پیک کوتاه برد است و نمی تواند با همۀ یاخته ها ارتباط برقرار کند. گزینۀ  گزینه 4

- برعکس .در پر یاختگان یاخته ها نمی توانند مستقل از یکدیگر باشند. گزینۀ 

- ارتباط شیمیایی هم توسط پیک هاي دور برد وهم نزدیک برد صورت می گیرد. گزینۀ 

- همه پیک هاي شیمیایی در یاختۀ هدف باید گیرنده داشته باشند تا بتوانند برآن تاثیر بگذارند. گزینۀ 
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- غدد درون ریز مثل هیپوتاالموس از سلول عصبی تشکیل شده اند. گزینۀ  گزینه 4

- غدد برون ریز موادي به درون خون ترشح نمی کنند. گزینۀ 

- غدد درون ریز مجرا ندارند. گزینۀ 

- غدد درون ریز ترشحات خود را به درون خون می ریزند اما غدد برون ریز ترشحات خود را به درون خون نمی ریزند. گزینۀ 

66
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یاخته ها و آکسون نورون هاي بخش پسین هیپوفیز، با انجام تنفس یاخته اي، دي اکسید کربن و آب تولید می کنند، که این مواد به جریان خون وارد می شوند. گزینه 4
بررسی سایر گزینه ها:

) بخش پسین غده ي زیر مغزي، محل ساخت هورمون نیست. بلکه هورمون هاي ترشح شده از بخش پسین غده ي زیر مغزي توسط نورون هایی است که جسم سلولی آنها در گزینۀ 
هیپوتاالموس (زیرنهنج) قرار دارد.

) فقط بخشی از آکسون نورون هاي هیپوتاالموس در بخش پسین هیپوفیز یافت می شود و جسم یاخته اي نورون ها در هیپوتاالموس (زیرنهنج) قرار دارند. گزینۀ 

) هورمون پروالکتین از بخش پسین هیپوفیز ترشح می شود. این هورمون بر تولید شیر در غدد شیري زنان تاثیرگذار است. هورمون اکسی توسین که از غدة زیر مغزي ترشح گزینۀ 
می شود بر روي ترشح شیر (نه ساخت شیر) اثر دارد.
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: هورمون پروالکتین، پس از تولد نوزاد، غدد شیري را به تولید شیر وا می دارد. ولی خروج و ترشح شیر با کمک هورمون دیگري انجام می شود به نام اکسی گزینۀ گزینه 4  
توسین. 

: یاخته هاي استخوانی جانشین یاخته هاي غضروفی قدیمی تر می شوند. گزینۀ

، هورمون هاي محرك جنسی هستند و هورمون جنسی نیستند. هورمون هاي جنسی شامل، استروژن، پروژسترون و تستوسترون است.  و  : هورمون هاي  گزینۀ

: اگر غلظت مواد حل شده در خوناب از حد مشخصی فراتر رود، گیرنده هاي اسمزي در زیر نهنج تحریک می شوند. بنابراین زمان ترشح هورمون ضد ادراري در فشار اسمزي گزینۀ
باالي خون است، تا با افزایش بازجذب آب فشار اسمزي را تا رسیدن به حالت طبیعی پایین می آورد. 
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: فقدان هورمون هاي تیروئیدي باعث عقب ماندگی ذهنی و جسمی جنین می شود. گزینۀ  گزینه 2

: تمام یاخته هاي بدن، یاختۀ هدف این هورمون ها هستند. گزینۀ 

: در اثر کمبود ید، هورمون هاي تیروئیدي به اندازة کافی ساخته نمی شود. گزینۀ 

: میزان تجزیۀ گلوکز و انرژي در دسترس را تنظیم می کنند.  گزینۀ 
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بررسی گزینه ها: گزینه 3  

): هر گاه میزان کلسیم خوناب افزایش یابد، هورمون کلسی تونین افزایش می یابد. افزایش کلسی تونین مانع از برداشت بیشتر کلسیم از استخوان می شود و در نتیجه مانع ورود گزینۀ (
بیشتر کلسیم به داخل خون می گردد.

): اگر میزان کلسیم خوناب کاهش پیدا کند، ترشح کلسی تونین نیز کاهش پیدا می کند تا مانع برداشت کلسیم از استخوان نشود. در ضمن کلسی تونین بر روي باز جذب کلیوي گزینۀ (
کلسیم تاثیري ندارد.

 

): اگر میزان کلسیم خوناب کاهش پیدا کند، ترشح هورمون پاراتیروئیدي افزایش می یابد تا با افزایش میزان کلسیم خوناب به راه هاي مختلف کاهش کلسیم را جبران کند. گزینۀ (
یکی از این راه ها افزایش جذب کلسیم از روده است.

): اگر میزان کلسیم خوناب افزایش پیدا کند، ترشح هورمون پاراتیروئیدي کاهش می یابد. در نتیجه باز جذب کلسیم از کلیه کاهش و میزان دفع کلسیم از طریق ادرار زیاد می گزینۀ (
شود.
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از بخش مرکزي غدة فوق کلیه، دو نوع هورمون اپی نفرین نفرین ترشح می شوند. در حالی که بخش قشري این غده چندین نوع هورمون ترشح میکند، آلدوسترون و گزینه 1  
کورتیزول و هورمون هاي جنسی زنانه و مردانه در هردو جنس از بخش قشري ترشح می شود. کورتیزل و آلدوسترون که از بخش قشري فوق کلیه ترشح می شوند به ترتیب قند و فشار

خون را همانند هورمون هاي بخش مرکزي افزایش می دهند.

71

. هنگام افزایش فشار روحی جسمی ترشح برخی هورمون ها مانند کورتیزول افزایش می یابد. گزینه 2  

. با افزایش میزان ترشح آلدسترون، بازجذب سدیم و به دنبال آن بازجذب آب افزایش می یابد و فشار خون باال می رود، درنتیجه فشار وارد بر دیوارة سرخرگ آئورت هم افزایش می 
یابد.

. کاهش آلدسترون سبب کاهش بازجذب سدیم و افزایش سدیم ادرار می شود.

. کاهش آلدسترون سبب کاهش سدیم خون می شود.  
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، نوعی بیماري خود ایمنی است که در آن دستگاه ایمنی به یاخته هاي خودي (انسولین ساز پانکراس) حمله می کند. در نتیجه، این ، دیابت نوع  دلیل رد گزینه هاي  و  گزینه 4
یاخته ها تخریب شده و انسولین کافی در بدن ترشح نمی شود.

، انسولین به مقدار کافی وجود دارد در واقع اشکال در تولید انسولین نیست، اما گیرنده هاي انسولین به آن پاسخ نمی دهند. در دیابت نوع 

، به علت اینکه آب به دنبال گلوکز وارد ادرار می شود، میزان آب بدن کاهش و فرد دچار عطش می شود. : در دیابت نوع  همانند دیابت نوع  گزینۀ 
بررسی سایر گزینه ها:

: در دیابت نوع  و  همانند هم یاخته ها نمی توانند گلوکز را از خون بگیرند در نتیجه غلظت گلوکز خون (نه گلوکز میان یاخته اي) افزایش می یابد. گزینۀ 

، دستگاه ایمنی یاخته هاي خودي را به عنوان غیرخودي شناسایی می کند (نه اینکه غیرخودي را به عنوان خودي شناسایی کنند) : دیابت نوع  برخالف نوع  گزینۀ 

: هر دو نوع افراد دیابت نوع  و  مجبورند براي تأمین انرژي، چوبی و پروتئین را تجزیه کنند. و از آن ها به عنوان منبع انرژي استفاده کنند. گزینۀ 
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جزایر النگرهانس بخش درون ریز پانکراس هستند و هورمون تولید می کنند که این هورمون ها را ابتدا به مایع میان بافتی می ریزند و سپس از آنجا به خون انتقال می  یابد. گزینه 4  
لوزالمعده در انسان، تنها غده اي است که دو بخش درون ریز و برون ریز را با هم دارد و فقط به مجموعۀ سلول هاي درون ریز آن اصطالحًا «جزایر النگرهانس» می گویند که یک نوع از 74
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سلول هاي آن هورمون انسولین و نوع دیگري از سلول ها هورمون گلوکاگون براي تنظیم قند خون می سازند.

 

نقش هورمون مالتونین که از غدة پینه آل (اپی فیز) در مغز ترشح می شود، هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. گزینه 3

). غدة اپی ) و ترشحات آن احتماال در تنظیم ریتم هاي شبانه روزي دخالت دارد (رد گزینۀ  غده ي اپی فیز در مغز قرار دارد و در باالي برجستگی هاي چهارگانه قرار دارد. (رد گزینۀ 

( فیز در پاسخ به تاریکی ترشح مالتونین را افزایش می دهد. (رد گزینۀ 
7512

4

یک هورمون می تواند بر سلول هاي مختلف، اثرات متفاوت داشته باشد. گزینه 2  76

موارد ب، ج و د صحیح اند. گزینه 3  
بررسی گزینه ها:

الف) نادرست - گلوکاگون، باعث تجزیۀ گلیکوژن به گلوکز می شود.
ب) درست - غلظت گلوکاگون از طریق غلظت قند و طی بازخورد منفی تنظیم می شود.

ج) درست - ترشح دراز مدت هورمون محرك فوق کلیه، منجر به ترشح کورتیزول و افزایش قند خون می شود که طی خود تنظیمی منفی موجب کاهش غلظت گلوکاگون می شود.

د) درست - با افزایش غلظت گلوکز درون سلول، فشار اسمزي سلول افزایش مییابد.

77

موارد (ب) و (د) درست است. گزینه 3  
بررسی سایر موارد:

الف) نادرست، فرومون ها از یک فرد ترشح شده و در افراد دیگري از همان گونه پاسخ هاي رفتاري ایجاد می کند.
ج) نادرست، مارها قادرند با گیرنده هاي شیمیایی زبانشان (نه بینی) فرومون هاي موجود در هوا را تشخیص دهند.

78

گزینه 3

. طبق شکل مقابل ضخیم ترین الیۀ پوست درم است . در این الیه رشته ها به طرز محکمی به هم تابیده اند و سد  گزینه 
محکمی را ایجاد می کنند.

. یاخته هاي مرده که خارجی ترین بخش الیۀ بیرونی را تشکیل می دهند به تدریج می ریزند و میکروب هاي گزینه 
چسبیده به آنها از بدن دور می شود.

. لیزوزیم نوعی پروتئین در عرق، اشک ، بزاق و مادة مخاطی است که در خط نخستین دفاع ، مانع از ورود گزینه 
میکروب به محیط داخلی می شود.

. مخاط و دفع ادرار هر دو جز خط نخستین دفاع محسوب می شود. گزینه 

)بیرونی یة اپیدرم)

)یةدرونی درم)

کشسان ھای رشتھ

79

1

2

3

4

): الیۀ بیرونی پوست شامل چندین الیۀ یاخته پوششی است که خارجی ترین یاخته هاي آن مرده اند.  گزینه ( گزینه 4  

): پوست ترشح ماده مخاطی ندارد.  گزینه (

): پوست و الیۀ مخاطی هر دو داراي بافت پوششی و پیوندي اند. گزینه (

): در عرق و ماده مخاطی، آنزیم لیزوزیم وجود دارد که سبب از بین رفتن باکتري ها می شود. در پوست و الیۀ مخاطی، بافت پوششی و آنزیم لیزوزیم وجود دارد. گزینه (

80

1

2

3

4

در نخستین خط دفاعی، گویچه هاي سفید خون (مانند نوتروفیل) حضور ندارند. خروج گویچه هاي سفید از خون و ورود آن ها به بافت مربوط به دومین خط دفاعی بدن گزینه 2  
است.

بررسی سایر گزینه ها:

) عرق، آنزیم لیزوزیم هم دارد. این آنزیمی است که در از بین بردن باکتري ها نقش دارد. گزینۀ 

) مادة مخاطی که چسبناك است، میکروب ها را به دام می اندازد و از پیش روي میکروب ها جلوگیري می کند. گزینۀ 

) در سطح پوست ما میکروب هایی زندگی می کنند که با شرایط پوست، از جمله اسیدي بودن، سازش یافته اند. این میکروب ها از تکثیر میکروب هاي بیماري زا جلوگیري می  گزینۀ 
کنند، چون در رقابت براي کسب غذا بر آن ها پیروز می شوند.

811

3

4

): مچنیکو در بدن الرو ستارة دریایی، یاخته هایی شبیه به آمیب را دید که مواد اطراف خود را می بلعیدند. بیگانه خوارها جزیی از دفاع غیراختصاصی هستند در گزینۀ ( گزینه 3  
صورتی که شناسایی آنتی ژن مربوط به دفاع اختصاصی است.

): یاخته هاي مثل آمیب در بدن الرو، ابتدا خرده هاي خار گل رز را درون بري می کنند و سپس در درون یاخته با کمک آنزیم هاي درون یاخته اي، خرده هاي خار گل را از بین می گزینۀ (
برند.

): بلعیدن ذرات بزرگ خارجی از طریق درون بري (آندوسیتوز) است. گزینۀ (

): هر نوع یاخته اي براي انجام واکنش هاي شیمیایی درون خود نیاز به آنزیم دارد. گزینۀ (

 

 تصویر درشت خوار در حال بیگانه خواري 

82

1

2

3

4
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. یاخته هاي کشنده طبیعی ، نوعی لنفوسیت هستند و لنفوسیت ها از یاخته هاي لنفوئیدي مغز استخوان به وجود آمده اند گزینۀ  گزینه 4

. مونوسیت ها و یاخته هاي کشنده طبیعی ، در سیتوپالسم ( میان یاخته ) دانه ندارند گزینۀ 

. ائوزینوفیل ها از جمله یاخته هاي خط دوم هستند که براي نابودي عوامل بیگانه بزرگ بیگانه خواري انجام نمی دهند گزینۀ 

. دستگاه ایمنی هر فرد ، یاخته هاي خودي را می شناسد و تنها در برابر آنچه که بیگانه تشخیص داده می شود پاسخ می دهد گزینۀ 

83

1

2

3

4

): مونوسیت هایی که وارد بافت می شوند به درشت خوار یا یاخته هاي دارینه اي تبدیل می شوند. گزینه ( گزینه 4  

): یاخته هاي دارینه اي قسمت هایی از میکروب را در سطح خود قرار می دهند. سپس خود را به گره هاي لنفاوي نزدیک می رسانند تا این قسمت ها را به لنفوسیت هاي غیر گزینه (
فعال ارائه کنند و لنفوسیت ها را فعال کنند.

): یاخته هاي دارینه اي، در الیه بیرونی پوست نیز،  بیگانه خواري انجام می دهند.  گزینه (

): درشت خوارهاي موجود در کبد و طحال سبب پاکسازي گویچه هاي قرمز مرده می شوند،  گزینه (

84

1

2

3

4

الف. (درست) همۀ گویچه هاي سفید توانایی تراگذري دارند. گزینه 2  
ب. (نادرست) در بین گویچه هاي سفید، نوتروفیل ها، بازوفیل ها و ائوزینوفیل ها داراي میان یاختۀ دانه دار و مونوسیت ها و لنفوسیت ها داراي میان یاختۀ بدون دانه هستند.

ج. (درست) همۀ گویچه هاي سفید، از یاخته هاي بنیادي منشأ می گیرند.
د. (نادرست) مونوسیت ها و لنفوسیت ها، هستۀ یک قسمتی دارند.

85

یاختھ خارج

کیسھغشایي

: نوتروفیل، براي مبارزه باعوامل بیماري زا، مواد بیگانه را درون بري می کند. ائوزینوفیل، براي مبارزه با عوامل بیگانه، محتویات دانه هاي درشت میان یاخته خود گزینۀ  گزینه 2  
را با برون رانی، به روي انگل می ریزد. فرآیند درون بري و برون رانی، همراه با تشکیل ریز کیسه است.

: فرایند درون بري و برون رانی هر دو به انرژي  نیاز دارد. گزینۀ 

:  با توجه به شکل زیر، درون بري، از سطح غشا کم می کند و برون رانی به سطح غشا اضافه می کند. گزینۀ  و گزینۀ 

86

1

2ATP

34

: پس از اتصال یاختۀ کشندة طبیعی به یاختۀ هدف، پرفورین ترشح می شود. پرفورین بر خالف پروتئین هاي مکمل از پروتئین هاي محلول در خوناب نیست. گزینۀ  گزینه 3

: پرفورین در غشا یاخته هاي سرطانی یا آلوده به ویروس قرار می گیرد. و باعث ایجاد منفذ در غشاي یاخته آن ها می شود در صورتی که در گزینه گفته شده باعث مرگ برنامه گزینۀ 
ریزي شده میکروب ها می شود.

: همانطور که در تصاویر روبرو مشخص است، پرفورین همانند پروتئین هاي مکمل، در البه الي دو الیه فسفولیپیدي غشاء هدف قرار می گیرد. گزینۀ 

روزنھ یاختة مھاجمغشای

ھای مکملپروتئین

: پرفورین و پروتئین هاي مکمل، در نهایت باعث مرگ یاخته هدف می شوند. یاختۀ مرده توسط درشت خوار، بیگانه خواري می شود. گزینۀ 
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1

2

3

4

بررسی موارد: گزینه 3  

موارد (الف) و (د) و (ب) درست است. اینترفرون نوع  از یاختۀ آلوده به ویروس ترشح می شود و عالوه بر یاختۀ آلوده، بر یاختۀ سالم مجاور هم اثر می کند و آن ها را در برابر
88

I
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ویروس مقاوم می کند. اینترفرون نوع  و نوع  در دومین خط دفاع غیراختصاصی نقش دارند. 

مورد (ب) نادرست، زیرا لنفوسیت   اینترفرون نوع  ترشح می کنند، پرفورین توسط لنفوسیت  کشنده تولید می شود.

، نقش مهمی در مبارزه علیه یاخته هاي سرطانی دارد. مورد (ج) نادرست، اینترفرون نوع 

III

TIIT

II

گزینه 3 به دنبال آسیب بافتی، پاسخ التهابی صورت می گیرد. سپس از ماستوسیت هاي اسیب دیده، هیستامین ترشح می شود و نوتروفیل ها با تراگذري از دیوارة مویرگ عبور می
کنند. پروتئین هاي مکمل نیز از خون خارج می شوند و پس از برخورد با میکروب فعال می شوند. بنابراین آزادسازي هیستامین زودتر از سایر موارد رخ می دهد.

89

: بیماري علت هاي مختلفی دارد. برخی از بیماري ها، میکروبی هستند. یکی از نشانه هاي بیماري میکروبی، تب است.  گزینۀ  گزینه 4

: درشت خوار یکی از انواع بیگانه خوارها (فاگوسیت ها) است. گزینۀ 

: براي مثال یکی از انواع بیگانه خوارها، ماستوسیت است که یاخته ماستوسیت گویچه سفید نیست. اما گویچه سفید می تواند (نه قطعا) بیگانه خوار باشد. مانند نوتروفیل ها.  گزینۀ 

: توانایی خروج از خون (تراگذري) از ویژگی هاي همه گویچه هاي سفید است.  گزینۀ 

90
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2

3

4

داشتن گیرنده هاي آنتی ژنی، ویژگی یاخته هاي دفاع اختصاصی است. گزینه 3
بررسی سایر گزینه ها:

: لنفوسیت  نابالغ از مغز استخوان وارد جریان خون می شود و از طریق خون به تیموس می رود. گزینۀ 

: لنفوسیت  نابالغ از خون به تیموس منتقل می شود تا در آنجا بالغ شود. گزینۀ 

: لنفوسیت  در مغز استخوان تولید می شود اما در تیموس بالغ می شود. گزینۀ 

91(1)T

(2)T

(4)T

لنفوسیت هاي  در مغز استخوان بالغ می شوند.  گزینه 2

-  همۀ گویچه هاي سفید توانایی دیاپدز (تراگذري) دارند.

-  پروتئین سوراخ کننده غشاي یاختۀ آلوده به ویروس پرفورین است که توسط یاختۀ  کشنده و یاختۀ کشندة طبیعی تولید می شود.

-  این یاخته ها، یاخته هاي پادتن سازرا تولید می کنند و پادتن تولید شده توسط آن ها در افزایش بیگانه خواري نقش دارد. 

- پادتن هاي در خنثی سازي ویروس ها (نوعی میکروب) نقش دارند.

92

B
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2T

3

4

لنفوسیت هاي  در تیموس بالغ می شوند. این سلول ها می توانند انواع اینترفرون ها و پرفورین ترشح کنند (موارد «الف» و «ب»). مورد «د» نیز درست  است. زیرا لنفوسیت  گزینه 3

 با ترشح اینترفرون نوع دو ماکروفاژها را جذب می کند. و باعث افزایش بیگانه خواري می شود. مورد «ج» داللت بر پروتئین هاي مکمل و پادتن ها دارد و صحیح نمی باشد.
93T

T

گزینه 1  

فعال لنفوسیت غیر
اولین برخورد

دومین برخورد
ھای خاطره لنفوسیت

ھای فعال لنفوسیت

ھای خاطره لنفوسیت

ھای فعال لنفوسیت

ت
 شد

سخ
پا برخورد اولین

پاسخ ایمنی اولیھ

دومین برخورد

ثانویھ پاسخ ایمنی

((ھفتھزمان
0 1 2 3 4 5 6 7

( )مربوط به گزینه( مربوط به گزینه(

): مقدار پادتن ترشحی از یاختۀ "پادتن ساز" بیشتر از پاسخ اولیه است. یاخته خاطره پادتن ترشح نمی کند.  گزینه (

): به علت وجود تعدادي یاخته هاي خاطره، شناسایی آنتی ژن با سرعت بیشتري انجام می شود. گزینه (

):همان طور که در نمودار روبرو مشاهده می کنید، در پاسخ ایمنی ثانویه، نسبت به پاسخ اولیه، مقدار پادتن بیشتري تولید می شود.  گزینه (

): همان طور که در شکل روبرو مشاهده می کنید، تعداد یاخته هاي پادتن ساز در پاسخ ایمنی ثانویه بیشتر از پاسخ ایمنی اولیه است. گزینه (

94
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واکسن ها که داراي  آنتی ژن بیماري زاي بیماري مورد نظر هستند، قبل از ورودعامل بیماري زا به بدن، تزریق می شوند و ایمنی فعال ایجاد می کنند به این معنی که توسط گزینه 2  
خود شخص یاخته هاي خاطره تولید می شوند. اما ایمنی حاصل از همۀ واکسن ها دائمی نیست. مثل واکسن بیماري آنفلوآنزا و کزاز. در مقابل، سرم ها داراي پادتن هستند و معموًال بعد از

ورود آنتی ژن به بدن و در مواردي، قبل از ورود آنتی ژن تزریق می شوند که ایمنی موقت ایجاد می کنند و توسط خود شخص پادتن و یاختۀ خاطره تولید نمی شوند. 

95

. این بیماري در حال حاضر راه درمانی ندارد. گزینه 2  961
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. فردي که ویروس ایدز به بدنش وارد شده آلوده محسوب می شود. اما تا زمانی که نشانه هاي بیماري را نشان ندهد، بیمار محسوب نمی شود.

. در این بیماري ، ویروس  به نوع خاصی از لنفوسیت هاي  حمله می کند و آنها را از پاي در می آورد. فعالیت لنفوسیت هاي  و دیگر لنفوسیت  هاي  به کمک این نوع خاص
لنفوسیت انجام می شود. به همین دلیل سیستم ایمنی ضعیف می شود.

. در این بیماري ، ویروس  به نوع خاصی از لنفوسیت هاي  به نام لنفوسیت  کمک کننده حمله می کند.

2

3HIVTBT

4HIVTT

به علت گشاد شدن رگ ها و افزایش جریان خون، دماي محل آسیب دیده افزایش می یابد. آبریزش بینی در آلرژي مشاهده می شود. گزینه 1

) و بروز عالئم حساسیت و تولید )، روي چشم ها و بینی اثر ندارد (رد گزینۀ  هیستامین تولید شده موجب تراگذاري گلبول هاي سفید نمی شود ماکروفاژ ها تراگذري ندارند(رد گزینۀ 

.( چرك در محل آسیب دیده را به همراه ندارد (رد گزینۀ 
9723

4

: گاهی دستگاه ایمنی یاخته هاي خودي را به عنوان غیرخودي شناسایی و به آنها حمله می کند و باعث بیماري می شود.. گزینۀ  گزینه 4  

: در بیماري خود ایمنی، توانایی حمله به غیرخودي با اختالل همراه نشده است بلکه به دلیل اختالل در کار دستگاه ایمنی، به اشتباه به یاخته هاي خودي حمله می کند.   گزینۀ 

، میلین اطراف یاخته هاي عصبی در مغز و نخاع ( بخش مرکزي دستگاه عصبی) مورد حمله دستگاه ایمنی قرار می گیرد.  : در بیماري مالتیپل اسکلروزیس یا  گزینۀ 

: لنفوسیت هایی که گیرنده آنتی ژنی آنها مکمل با گیرنده سلول هاي ترشح کننده انسولین هستند، سلول خودي را غیرخودي تشخیص می دهند، و پس از شناسایی، تعداد این گزینۀ 
نوع لنفوسیت ها افزایش می یابد.  

98

1

2

3MS

4

در بی مهرگان اساسًا دفاع غیر اختصاصی دیده می شود. گزینه 3  99

بررسی گزینه ها: گزینه 4  

: دوك تقسیم، مجموعه اي از ریز لوله هاي پروتئینی است که هنگام تقسیم، "پدیدار" می شوند.  گزینۀ 

: اگر به شکل روبرو خوب دقت کنید، متوجه می شوید که سانترومر به همۀ دوك هاي تقسیم متصل نمی شود، برخی از دوك هاي تقسیم به کروموزوم  گزینۀ 
متصل نیستند.  

 

متافاز 4-

بخش استوایی یاختھ

: همۀ رشته هاي دوك کوتاه نمی شوند بلکه فقط رشته هاي دوك متصل به سانترومر کوتاه می شوند و در نتیجه کروموزوم ها به قطبین می روند. گزینۀ 

: سانتریول ها، یک جفت استوانۀ عمود بر هم اند که در اینترفاز، براي تقسیم یاخته، همانند سازي می کنند.  گزینۀ 

100

1

2

3

4

): در هر هسته تن  مولکول هیستون وجود دارد. بنابراین در دو هسته تن متوالی  مولکول هیستون وجود دارد.  گزینه ( گزینه 1  

)) که فاقد پروتئین است به هم متصل می شود.  ): دو نوکلئوزوم، توسط  (( گزینه (

): فامینه ها در مرحله همانند سازي، که از مراحل پیش تقسیم است، دوبرابر می شود. گزینه (

): هر فام تن مضاعف،  فامینک خواهري دارد(ولی فامینک هاي فام تن هاي متفاوت، خواهر نیستند) بنابراین دو فام تن مضاعف، دو جفت فامینک خواهري دارد. گزینه (

101

1816

2DNA

3

42

بعضی از جانداران کروموزوم زیادي دارند، تعداد کروموزوم هاي جاندارن مختلف از  تا بیش از  عدد متغیر است. گزینه 3
بررسی سایر گزینه ها:

دارند ولی زنان ندارند. ): براي مثال در انسان نوع کروموزوم جنسی در نر و ماده متفاوت است.در یاخته هاي مردان کروموزوم جنسی  گزینۀ (

): همواره این گونه نیست مثال در یاخته هاي پیکري انسان و درخت زیتون  کروموزوم وجود دارد. گزینۀ (

): دستهاي از سلولهاي بدن مانند گویچه هاي قرمز اصًال هسته و کروموزوم ندارند یا سلول هاي ماهیچه مخطط براي مثال به دلیل چندین هسته اي بودن داراي تعداد بیشتري گزینۀ (
کروموزوم درون سلول خود هستند.

102

21000

1Y

246

4

گزینه 4  

بزرگ تر است. . مردان داراي دوکروموزوم جنسی یکی  و دیگري  هستند. کروموزوم  از کروموزوم شماره 

. در عده اي از کروموزوم ها، سانترومر در بخش میانی کروموزوم نیست. 

. گویچه هاي قرمز، مادة وراثتی ( هسته ) ندارند. این یاخته ها تقسیم نمی شوند.

. در بدن یک انسان بالغ یاخته هاي پیکري حاوي دو مجموعۀ کروموزومی هستند. هم چنین با تقسیم میوز، یاخته هایی با یک مجموعۀ
کروموزومی مثال گامت ها نیز به وجود می آیند.

مربوط به گزینه 

103

1xyx22

2

3

4

2

کوتاه ترین مرحله در اینترفاز، مرحلۀ  است. گزینه 4  104G2
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بررسی گزینه ها:

،  کروموزوم دو کروماتیدي دارد. بنابراین داراي  مولکول  است. ) یک یاختۀ پیکري هسته دار با قابلیت تقسیم در انسان، در مرحله 

( ) ورود به مرحلۀ  ویژگی مرحلۀ  است. ( نه مرحله 

) در مرحلۀ  ساخت پروتئین ها و عوامل مورد نیاز براي تقسیم افزایش (نه شروع) پیدا می کند.  

، دو برابر شده است. ) مرحلۀ  است که یاخته ها آمادة تقسیم می شوند و چون مرحلۀ  را پشت سر گذاشته اند، مقدار  هسته نسبت به مرحلۀ قبل از 

1G24692DNA

2G0G1G2

3G2

4G2SDNAS

بررسی گزینه ها: گزینه 3  

. در مردان کروموزوم هاي جنسی به صورت  و  هستند و مشابه هم نیستند.

. در مرحلۀ  هنوز رشته هاي کروماتین مضاعف نشده اند.

، مرحلۀ دو برابر شدن دناي هسته و در نتیجه مضاعف شدن کروموزوم هاست. . مرحلۀ 

، کروموزوم ها ساختار نوکلئوزومی دارند و هنوز همۀ مراحل فشردگی طی نشده است. فشردگی در متافاز کامل می شود. . در مرحلۀ 

105
1XY

2G1

3S

4G2

بررسی گزینه ها: گزینه 4  

): کوتاه شدن رشته هاي دوك متصل به سانترومر ها مربوط به مرحلۀ آنافاز است و پس از آن مرحلۀ تلوفاز قرار دارد. در حالی که تقسیم سیتوپالسم پس از مرحلۀ تلوفاز است.  گزینۀ (

): تشکیل رشته هاي دوك در مرحلۀ پروفاز رخ می دهد و پس از آن مرحلۀ پرومتافاز قرار دارد، در حالی که حداکثر فشردگی کروموزوم ها مربوط به مرحلۀ متافاز است.  گزینۀ (

): تجزیۀ کامل شبکۀ آندوپالسمی مربوط به مرحلۀ پرومتافاز است، در حالی که حرکت سانتریول ها به سمت دو طرف یاخته مربوط به مرحلۀ پروفاز است. گزینۀ (

): کروموزوم ها در مرحلۀ متافاز در استواي یاخته ردیف می شوند و بالفاصله پس از آن مرحلۀ آنافاز است که در آن، کروماتیدهاي خواهري از هم جدا می شوند. گزینۀ (

106
1

2

3

4

گزینه 4

. صفحۀ یاخته اي عالوه بر پیش سازهاي تیغۀ میانی، پیش سازهاي دیوارة یاخته اي را هم شامل می شود.

. طبق شکل روبه رو پس از سیتوکینز نیز هنوز رشته هاي دوك هنوز مشاهده می شوند.

. الن و پالسمودسم در هنگام تشکیل دیوارة جدید، پایه گذاري می شوند نه پس از آن.

. در تقسیم یاخته هاي گیاهی، دستگاه گلژي به دلیل تولید ریزکیسه هاي حاوي مواد دیواره و تیغۀ میانی نقش مؤثري دارد. اما در جانوران دستگاه گلژي نقش مؤثري در تقسیم ندارد.

ھای جدیدغشای یاختھ
ھاکیسھحاصل از غشای ریز

حاصل از(یاختة جدیددیوارة
(ایمحتوای ریز کیسھ کیسةدر نھایت یک ریز

شودبزرگ ساختھ می

ھا بھ ھمکیسھریز
ھایکیسھپیوندند و ریزمی

سازندبزرگتر می ھا در بخشکیسھریز
شوندمیانی یاختھ جمع می

صفحة یاختھدیوارة یاختھ

مربوط به گزینه

107

1

2

3

4

2

. نقطۀ وارسی متافازي . نقطۀ وارسی         . نقطۀ وارسی        نقاط وارسی شامل:  گزینه 3

، نقطۀ وارسی وجود ندارد. براي ورود به مرحلۀ 
1081G12G23

G2

، یاخته از سالمت دنا مطمئن می شود. اگر دنا آسیب دیده باشد و اصالح نشود، فرآیندهاي مرگ یاخته اي به راه می افتد. . در نقطۀ وارسی اول یا  گزینه 2  

. نقطۀ وارسی سوم یا متافازي زمانی اتفاق می افتد که کروموزوم ها کوتاه و فشرده شده اند و دیگربه صورت فامینه یا کروماتین نیستند.

. نقطۀ وارسی دوم در مرحلۀ  رخ می دهد. این مرحله از بقیه مراحل اینترفاز کوتاه تر است.

. نقطۀ وارسی آخر همان نقطۀ وارسی متافازي است. که در آن کروموزوم ها حداکثر فشردگی را دارند.

109

1G1

2

3G2

4

مالنوما نوعی تومور بدخیم یاخته هاي رنگدانه دار پوست است و لیپوما نوعی تومور خوش خیم یاخته هاي چربی است، که هر دو در پی تقسیمات تنظیم نشده در بدن ایجاد گزینه 2
شده اند.

110

. آزمایش خون به تشخیص سرطان کمک می کند. گزینه 3  

. در پرتو درمانی، یاخته هایی که به سرعت تقسیم می شوند به طور مستقیم تحت تاثیر پرتوهاي قوي قرار می گیرند.

. شیمی درمانی سبب مرگ یاخته هاي مغز استخوان می شود. یاخته هاي مغز استخوان تقسیم دائمی دارند.

. شیمی درمانی سبب مرگ یاخته هاي مغز استخوان، پیاز مو و پوشش دستگاه گوارش می شود.

111

1

2

3

4
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بررسی سایر گزینه ها: گزینه 4  

. پرتوهاي فرابنفش عامل برخی سرطان ها هستند. گزینۀ    

. در ایجاد سرطان ، ژن ها نقش دارند. خارج از کتاب هم برخی سرطان ها در اثر . علت اصلی سرطان بعضی تغییرات در مادة ژنتیکی یاخته است ( نه علت همۀ سرطان ها).  . گزینۀ 

کمبود برخی یون ها ایجاد می شود که ربطی به ژن ندارد. . برخی از روش هاي درمان سرطان، مثال شیمی درمانی به پیاز مو آسیب می رساند. گزینۀ   لنف به نواحی دیگر بدن می روند.

. یاخته هاي سرطانی، همراه با جریان خون یا به ویژه گزینۀ 

112

1

212

3

4

. در مرگ برنامه ریزي شده ابتدا عالئمی به یاخته ارسال می گردد، سپس پروتئین هاي تخریب کننده سبب تجزیۀ اجزا یاخته می شوند. گزینه 1  

. علت بافت مردگی عوامل تصادفی است.

) در اثر اشعۀ فوق بنفش خورشید آسیب می بیند. واکنش بدن در برابر این آسیب حذف یاخته هاي آسیب دیده است که با راه اندازي مرگ برنامه  . در آفتاب سوختگی، دنا (
ریزي شده انجام می شود.

. جوجه اردك ها براي شنا به پردة بین انگشتان پا نیاز دارند. بنابراین در اثر مرگ برنامه ریزي شده از بین نمی روند.

113

1

2

3DNA

4

صورت سؤال به تقسیم میوز اشاره دارد. گزینه 3  

، تعداد کروماتیدهاي یاخته ثابت است و تغییر نمی کند. در حالت طبیعی، در مراحل آنافاز میوز   و 
بررسی گزینه ها:

) دقت کنید که همانندسازي مادة ژنتیک هسته اي در طی تقسیم میوز صورت نمی گیرد. گزینۀ   

، میوز هسته در سلول مشاهده نمی شود. ) دقت کنید در مراحل متافاز  و  گزینۀ   

، به هر کروموزوم یک رشتۀ دوك متصل می شود. ) در مرحلۀ پروفاز میوز 

114

12

1

212

41

تتراد، شامل  کروموزوم همتا است که از طول کنار هم قرار می گیرند. گزینه 4  1152

اتصال رشتههاي دوك به کروموزومهاي دو کروماتیدي به مرحله ي متافاز تمام انواع تقسیمها است. گزینه 4

) در تلوفاز میوز I کروموزومها، دو کروماتیدي هستند.

) در آنافاز میوز I، کروموزومهاي همتا از هم جدا میشوند.

) بعضی از جانداران سانتریول ندارند ولی دوك دارند (مثل گیاهان دانه دار).

1161

2

3

و رد گزینۀ  می باشد. (تأیید گزینۀ  , تعداد کروموزوم ها نیز  کروموزوم هاي شکل با هم همتا نیستند، پس شکل مربوط به آنافاز میوز  است نه آنافاز میوز  گزینه 2

(

.( شکل نمی تواند مربوط به آنافاز میتوز سلول  باشد چون در آن صورت باید در سلول  کروموزوم تک کروماتید داشته باشیم (رد گزینۀ 

.( شکل نمی تواند مربوط به آنافاز میتوز سلول  باشد چون در شکل همتا مشاهده نمی شود (رد گزینۀ 

117

III2n = 42

1

2n = 4n3

2n = 24

بررسی گزینه ها: گزینه 1  

( ) و یک مرد سالم هم در هر یاخته پیکري خود دو کروموزوم جنسی ( و  . دختر مبتال به نشانگان داون، در هر یاختۀ پیکري هسته دار خود داراي دو کروموزوم جنسی (دو عدد 
دارد.

. دختر مبتال به نشانگان می تواند از یک مادر سالم به دنیا بیاید. علت این پدیده، جدا نشدن کروموزوم ها به دلیل سن باال، پرتوهاي مضر، مصرف الکل و دخانیات و ... می باشد. هم چنین
پدیدة جدا نشدن کروموزوم ها می تواند در مردان اتفاق بیفتد.

. یک مرد سالم، در هر گامت خود در طی یک میوز طبیعی،  کروموزوم دارد نه  کروموزوم.

) بیشتر دارد نه یک مجموعۀ کروموزومی. . دختر مبتال به نشانگان داون، یک کروموزوم جنسی (شماره 

118

1xxy

2

32324

421

در تقسیم اول میوز کروموزوم هاي همتا از هم جدا می شوند و در تقسیم میوز دوم دو کروماتید هر کروموزوم از هم جدا می گردند. پس در هنگام تبدیل اسپرماتوسیت گزینه 2  
اولیه به اسپرماتوسیت ثانویه عدد کروموزومی نصف می شود.

119

اسپرماتوگونی ها، نزدیک سطح خارجی لوله ها و در تماس با سلول هاي سرتولی قرار دارند و با میتوز تقسیم می شوند و یاخته هاي اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتوگونی را گزینه 1
ایجاد می کنند.

120

سر اسپرم داراي یک هستۀ بزرگ و کمی سیتوپالسم است. میتوکندري ها در قطعۀ میانی قرار دارند که اکسیژن مصرف و  تولید می کنند. دم اسپرم توسط غشاي گزینه 4  

سلولی احاطه شده است. توجه کنید که تمام وقایعی که در میتوکندري روي می دهد در قطعه میانی اسپرم انجام می شود. از آنجایی که نوزاد پسر از لقاح تخمک با کروموزوم  با اسپرم

با کروموزوم  به وجود می آید بنابراین نمی توان گفت هر اسپرم قطعًا داراي کروموزوم جنسی  است و ممکن است کروموزوم جنسی  داشته باشد.

121
CO2

X

YXY

. یک غدة پروستات در یک فرد وجود دارد. بنابراین عبارت غده هاي پروستات ها در این جمله درست نیست. گزینه 2  

. مایع منی سبب خروج اسپرم ها از بدن می شود. مایع منی توسط غدد وزیکول سمینال، پروستات و پیازي میزراهی تولید می شود.

. وزیکول سمینال از نماي نیمرخ، در پشت مجراي اسپرم برقرار دارد.

122
1

2

3
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4. پیازي میزراهی درون کیسۀ بیضه قرار ندارد.

تولید اسپرم با میوز توسط سلول هاي اسپرم ساز بیضه اتفاق می افتد. در مردان،  یاخته هاي سرتولی را تحریک می کند تا تمایز اسپرم را تسهیل کنند. گزینه 4  
بررسی سایر گزینه ها:

. متحرك شدن اسپرم ها در مجراي اپی دیدیم انجام می شود و تحت تاثیر ترشحات اپی دیدیم نه هورمون هاي هیپوفیزي  گزینۀ 

. تستوسترون از یاخته هاي بینابینی ترشح می شود. گزینۀ 

. آنزیم هاي درون وزیکولی اسپرم تحت تاثیر هورمون هاي هیپوفیزي آزاد نمی شود. گزینۀ 

123

FSH

1

2

3

گزینه 3

. جنس این طناب از بافت پیوندي، عضالنی است. یک نوع بافت نیست.

. پس از تولد تعداد فولیکول ها زیاد نمی شود اما در هر دورة جنسی تعداد یاخته هاي فولیکولی افزایش می یابد.

. طبق شکل روبه رو مقداري مایع نیز خارج می شود.

. بافت  داخل لوله هاي رحم پوششی مخاطی و مژك دار است نه پیوندي.  

جسم سفیدجسم زرد تخمک گذاری

جسم قطبی

فولیکول در مراحل مختلف
فولیکول بالغ

ووسیت ثانویھ 124

1

2

3

4

الف. (درست) در شروع، دوره هاي جنسی نامنظم هستند. سپس منظم می شوند و در دوران یائسگی متوقف می گردند. گزینه 4
ب. (درست) تخمدان ها زودتر از بقیۀ دستگاه هاي بدن از کار می افتند.

پ. (درست) تغذیۀ نامناسب، کار زیاد و سخت، فشار روحی و جسمی به گونه اي چشم گیر از طول دورة باروري می کاهد.
ت. (درست) هنگام قاعدگی، مخلوطی از خون و بافت هاي تخریب شده از بدن خارج می شود. خون بافت پیوندي و آندومتر بافت پوششی است.

125

بررسی گزینه ها: گزینه 4

): اولین جسم قطبی در داخل تخمدان و دومین جسم قطبی در لولۀ رحم و در صورت برخورد اووسیت ثانویه با سلول جنسی نر و آغاز فرآیند لقاح، تشکیل می شود. گزینۀ (

) دومین جسم قطبی داراي یک ): اولین جسم قطبی داراي یک مجموعه کروموزوم دو کروماتیدي است زیرا یاختۀ حاصل از اولین مرحلۀ تقسیم میوز است. ( مولکول  گزینۀ (

( مجموعۀ کروموزوم تک کروماتیدي است، زیرا یاختۀ حاصل از دومین مرحلۀ تقسیم میوز است. ( مولکول 

): اولین جسم قطبی، حاصل تقسیم نابرابر اوویست اولیه، و دومین جسم قطبی حاصل تقسیم نابرابر اووسیت ثانویه است. گزینۀ (

): اووسیت ثانویه در صورتی میوز خود را تکمیل می کند که با یاختۀ جنسی نر برخورد کند و فرآیند لقاح آغاز شود. گزینۀ (
در این حالت اووسیت ثانویه میوز خود را تکمیل می کند و تخمک و گویچۀ قطبی دوم تشکیل می شود.

126

1

246DNA

23DNA

3

4

گزینه 1 البته پاسخ براي الف دچار مشکل است ولی به ناچار و باتوجه به گزینه ها، گزینه ي  را انتخاب می کنیم.
بررسی موارد:

«الف» افزایش  به حداکثر غلظت خود در پی افزایش هورمون استروژن صورت می گیرد. (نادرست)

«ب»: افزایش هورمون  می تواند در پی افزایش هورمون استروژن (در زمان بلوغ نهایی فولیکول پیش از تخمک گذاري) و یا در پی کاهش هورمون استروژن (پس از پایان (انتهاي)
چرخه ي جنسی) رخ دهد. (درست)

«ج»: در انتهاي چرخه ي فولیکولی افزایش اندکی در میزان هورمون پروژسترون مشاهده می شود که با کاهش میزان استروژن همراه است. (درست)

«د»: هورمون  هورمون جنسی نیست بلکه هورمونی هیپوفیزي است. (نادرست)

127

1

LH

LH

LH

با آزاد شدن اووسیت ثانویه، فولیکول به جسم زرد تبدیل شده و تولید پروژسترون از جسم زرد افزایش می یابد. گزینه 2  
بررسی موارد در سایر گزینه ها: 

: هم  زمان با رشد فولیکول میزان ترشح استروژن افزایش می یابد. در صورتی که آغاز رشد فولیکول پاره شده از مرحله لوتئال آغاز می شود. گزینۀ 

: زمانی که غلظت استروژن و پروژسترون حداکثر است، میزان  و  کاهش می یابد.  گزینۀ 

: هورمون آزاد کننده با تأثیر بر هیپوفیز پیشین باعث ترشح  می شود. گزینۀ 

1281

3FSHLH

4LH

سؤال اشاره به هورمون استروژن یا پروژسترون دارد که از سلول هاي فولیکولی ترشح می شوند. این سلول ها در تخمدان قرار دارند.  گزینه 1  
بررسی سایر گزینه ها:

): هورمون  که از هیپوفیز پیشین ترشح می شود.  گزینۀ (

): تعداد زیادي از سلول هاي فولیکولی در هفته ي اول لوتئال تبدیل به جسم زرد می شوند.  گزینۀ (

1292LH

3
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): هورمون  از هیپوفیز پیشین ترشح می شود. 4FSHگزینۀ (

در نیمۀ دوم دورة جنسی زنان بالغ و هم زمان با بزرگتر شدن جسم زرد در تخمدان، غلظت پروژسترون در خون زیادتر شده، ولی غلظت  کاهش می یابد. سایر گزینه 2  
موارد نادرست هستند. 
بررسی سایر گزینه ها:

): در مرحلۀ فولیکولی چرخه ي تخمدان، اصًال هورمون پروژسترون افزایش نمی یابد.  ) و ( گزینه هاي (

): در هنگام قاعدگی، هورمون هاي استروژن و پروژسترون هر دو کاهش می یابند. گزینۀ (

130

FSH

13

4

بررسی سایر گزینه ها: گزینه 3  

: در فاصه ي روزهاي  تا  دوره ي جنسی، مقدار ترشح پروژسترون افزایش نمی یابد. گزینۀ 

: هورمون هاي  یا  مستقیما بر سلول هاي فولیکولی تاثیر دارند. گزینۀ 

: در بازة زمانی  تا  هورمون هاي  و استروژن با مکانیسم خودتنظیمی منفی تنظیم می شوند.  گزینۀ 

131
(1)713

(2)FSHLH

(4)713LH

بررسی گزینه ها: گزینه 3

): ورود مایع منی به رحم  باید انجام گیرد اما این مرحله از مراحل قبل از لقاح است. گزینۀ (

): هسته اسپرم وارد تخمک شده، با هسته تخمک ادغام می شود اما این مرحله اواخر لقاح است. گزینۀ (

): لقاح موقعی آغاز می شود که غشاي یک اسپرم (غشاي پالسمایی از جنس فسفولیپیدي) با غشا اووسیت ثانویه (یاخته هاپلوئید با کروموزوم مضاعف، زیرا هنوز تقسیم میوز دو گزینۀ (
خود را کامل نکرده است) در تماس قرار گیرد.

): آکروزوم الیه داخلی ژله اي و شفاف را هضم می کند. گزینۀ (

132

1

2

3

4

بررسی سایر گزینه ها: گزینه 1  

) دقت کنید برخورد اسپرم با اووسیت ثانویه و عمل لقاح در لوله (هاي) رحمی صورت می گیرد. رحم تحت تأثیر هورمون استروژن قرار دارد. گزینۀ   

) توسط یاخته هاي کوریون (الیۀ بیرونی بالستوسیست) تولید می شود. گزینۀ 

) براي مجاري تنفسی انسان که داراي مخاط مژکدار هستند؛ صحیح نیست. گزینۀ 

133
2

3

4

اساس تست هاي بارداري،  سنجش هورمون  است که توسط کوریون (برون شامۀ جنین) ترشح شده و وارد خون مادر می شود. گزینه 4  134HCG

بررسی گزینه ها: گزینه 1  

): دوقلوهاي به هم چسبیده از لقاح یک اسپرم و یک تخمک ایجاد شده اند. بنابراین از لحاظ جنسیت و سایر صفات ظاهري شبیه به هم هستند. گزینۀ (

): دو قلو هاي ناهمسان از لحاظ جنسیت می توانند شبیه یا متفاوت باشند. گزینۀ (

): در حین تقسیمات اولیه تخم ممکن است یاخته هاي بنیادي از هم جدا شوند، یا تودة درونی بالستوسیسیت، به دو یا چند قسمت تقسیم شود. در این حالت بیش از یک جنین گزینۀ (
شکل می گیرد که این جنین ها همسان اند.

): حتی اثر انگشت در دوقلوهاي یکسان نیز متفاوت است. زیرا بر اثر انگشت عالوه بر ژنتیک، عواملی محیطی که جنین رشد می کند نیز موثر است. گزینۀ (

135

1

2

3

4

بررسی گزینه ها: گزینه 4  
): براي مثال، بعضی از پادتن ها نیز از طریق جفت به خون جنین منتقل می شوند. پادتن ها، از جنس پروتئین هستند و چون پروتئین مولکول درشتی است نمی تواند از طریق گزینۀ (

انتشار ساده از غشا عبور نماید.

): کراتینین یک ماده دفعی است و مواد دفعی از خون مادر به جنین منتقل نمی شوند. گزینۀ (

(عامل بیماري ایدز) از جفت به خون جنین منتقل شود. ): ممکن است بعضی از عوامل بیماري زا مانند ویروس  گزینۀ (

):مواد مغذي، اکسیژن و بعضی از پادتن ها می توانند از جفت به جنین منتقل شوند. پادتن ها از جنس پروتئین هستند. پروتئین ها از درشت مولکول ها هستند. گزینۀ (

136

1

2

3HIV

4

جمالت (الف)، (ب) و (د) صحیح اند. گزینه 3  
از این دستگاه براي تشخیص بیماري هاي مختلف استفاده می شود. ناهنجاري کروموزومی به کمک سونوگرافی قابل تشخیص نیست.

137

بررسی گزینه ها: گزینه 1  

): پزشکان براي سرعت بخشیدن به زایمان به مادر، اکسی توسین تزریق می کنند. اگر اکسی توسین به صورت خوراکی تجویز شود، در معده توسط آنزیم هاي پروتئاز تجزیه گزینه (
شده و دیگر اثر گذاري خود را از دست می دهد.

): کیسه آمنیون پاره می شود، مایع آمنیوتیک یک مرتبه به بیرون رانده می شود. خروج این مایع، نشانه نزدیک بودن زایمان است. گزینه (

): در ابتدا سر جنین به سمت پایین فشار وارد می کند  و کیسه آمنیون پاره می شود. گزینه (

): ابتدا نوزاد خارج می شود و در مرحله بعدي با ادامه انقباض رحم، جفت و اجزاي مرتبط با آن خارج می شود. گزینه (

138

1

2

3

4

در همۀ جانوران، گامت نر براي ایجاد جانور جدید با گامت ماده لقاح انجام می دهد. گزینه 2  139
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بررسی سایر گزینه ها:

) در برخی جانوران نرماده، مثل کرم هاي پهن، گامت هاي نر، درون بدن جانور با گامت هاي ماده لقاح انجام می دهد. همچنین لقاح در اسبک ماهی در بدن جانور نر صورت می  گزینۀ 
گیرد.

) اسپرم زنبور عسل نر، با تقسیم میتوز تولید می شود و هاپلوئید است. گزینۀ 

) این گزینه تنها در رابطه با جانورانی که لقاح خارجی دارند، صادق است. گزینۀ 

1

3

4

بررسی گزینه ها: گزینه 2

): در اسبک ماهی لقاح در بدن جنس نر انجام می شود، جنین ها را در بدن خود نگه می دارد، پس از طی مراحل رشد و نمو، نوزادان متولد می شوند. گزینۀ (

): اساس تولید مثلی همه جانوران با هم مشابه است. گزینۀ (

): جانور ماده تخمک را به درون"حفره" و نه حفره هاي بدن جنس نر منتقل می کند. گزینۀ (

): لقاح در اسبک ماهی، داخلی و در بدن جنس نر انجام می شود (نه در آب) گزینۀ (

140
1

2

3

4

سه نوع زنبور عسل داریم: زنبور عسل نر، زنبور عسل ماده ي کارگر و زنبورعسل مادة ملکه. زنبور عسل نر، هاپلویید است و گامت را با میتوز به وجود می آورد و قادر به گزینه 3
بکرزایی نیست و حاصل بکرزایی است. زنبور عسل مادة کارگر نیز قادر به تولید گامت و بکرزایی نیست و حاصل لقاح و تقسیم زیگوت است. زنبور عسل مادة ملکه نیز قادر به تولید

گامت و حاصل لقاح و تقسیم زیگوت است و تنها این زنبورعسل داراي قدرت بکرزایی است.
بررسی سایر گزینه ها:

: زنبور عسل کارگر همانند زنبور عسل نر فاقد قدرت بکرزایی اما به دلیل عقیم بودن قادر به تولید گامت نمی باشد. گزینۀ 

: زنبور عسل کارگر حاصل لقاح و تقسیم زیگوت است اما به دلیل عقیم بودن قادر به تولید گامت نمی باشد. گزینۀ 

: زنبورهاي عسل حاصل از لقاح نیمی از کروموزوم هاي مادري و تمام کروموزوم هاي پدري را دریافت می کنند. گزینۀ 

141
(1)

(2)

(4)

در پستانداران کیسه دار، جفت وجود ندارد.. گزینه 1
بررسی سایر گزینه ها:

) : پالتی پوس، پستاندار تخم گذاري است و داراي غدد شیري است به همین دلیل در گروه پستانداران تقسیم بندي می شود. گزینۀ (

) : در جاندارانی که لقاح خارجی دارند (مثل قورباغه)، تخمک ها داراي دیواره هاي چسبناك ژله اي و محکمی هستند که حفاظت از جنین را بر عهده دارد. گزینۀ (

) : لوله هاي فالوپ همانند مجاري تنفسی مژك دارد. گزینۀ (

1422

3

4

موارد الف و پ صحیح هستند. گزینه 2  
بررسی گزینه ها:

الف. (درست) در روش پیوند زدن، از یک گیاه به عنوان پایۀ پیوند و از قطعه اي ازگیاه دیگر به عنوان پیوندك استفاده می شود.
ب. (نادرست) در روش پیوند زدن، قطعۀ جدا شده در زیر خاك قرار نمی گیرد.

پ. (درست) در روش پیوند زدن، پیوندك که از گیاه جدا می شود، باید داراي جوانه باشد.
ت. (نادرست) گیاهی که پیوندك از آن گرفته می شود، داراي ویژگی هاي مطلوب است. مثال میوه یا گل مطلوب

143

پیاز

ساقھ
برگ

زمین ساقھ پایھ جدید

غدهساقھ رونده

گزینه 3  

 بررسی گزینه
ها: 

): پیاز گزینه (  ساقۀ تخصص یافته اي به نام پیاز دارند و می توانند با استفاده از پیاز تکثیر شوند. 
خوراکی، الله و نرگس

): سیب زمینی ساقۀ تخصص یافته اي به نام غده دارد، اما درخت آلبالو فاقد آن است.  گزینه (

): ریزوم، در گیاهی مانند زنبق ایجاد می شود، اما ساقۀ تخصص یافتۀ نرگس که براي تکثیر مورد استفاده قرار می گیرد، پیاز است. گزینه (

): زنبق داراي ریزوم است، اما توت فرنگی گیاهی است که ساقۀ تخصص یافته اي به نام ساقه رونده دارد.  گزینه (

144
1

2

3

4

بررسی گزینه ها: گزینه 2  145
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) در این فن، یاخته یا قطعه اي از بافت گیاهی در محیط کشت گذاشته می شود. گزینۀ 

) یاخته و بافت در شرایط مناسب، با تقسیم میتوز، توده اي از یاخته هاي هم شکل را به وجود می آورد که کال نامیده می شود. گزینۀ 

) کال ها در محیط سترون ودر آزمایشگاه ایجاد می شوند. گزینۀ 

) گیاه مورد استفاده در فن کشت بافت، داراي ویژگیهاي مطلوب است. و براي تولید انبوه مورد استفاده قرار می گیرد. گزینۀ 

1

2

3

4

) گل ناکامل، ممکن است فاقد کاسبرگ یا گلبرگ باشد. ولی پرچم و مادگی هردو را داشته باشد. و در این صورت دوجنسی است. گزینۀ  گزینه 3

) حلقۀ دوم گلبرگ است و فقدان آن، گل تک جنس ایجاد نمی کند. گزینۀ  

) گل دو جنسی پرچم و مادگی دارد. اگر حلقۀ اول و دوم را هم داشته باشد، گل کامل است. گزینۀ  

) حلقۀ چهارم، مادگی است وتقسیم میوز در این حلقه، منجر به تولید گامت ماده می شود. گزینۀ  

146

1

2

3

4

الف. (نادرست) دانه هاي گردة نارس، حاصل میوز یاخته هاي  کروموزومی هستند. سپس با میتوز به یاخته هاي رسیده تبدیل می شوند. گزینه 2
ب. (درست) کیسه هاي گرده ابتدا داراي یاخته هاي دیپلوئید هستند. پس از مدتی یاخته هاي دیپلوئید با انجام میوز، یاخته هاي هاپلوئید را به وجود می آورند.

پ. (نادرست) گیاهانی مانند خزه، گامت نر متحرك دارند و لولۀ گرده تولید نمی کنند.
ت. (درست) گامت نر در خزه، در آب شنا می کند و خود را به گامت ماده می رساند. این گیاهان براي تولید مثل جنسی به محیط مرطوب نیاز دارند.

147

2n

دانۀ گردة رسیده در نهاندانگان داراي دو پوسته، یک یاختۀ زایشی و یک یاختۀ رویشی است. گزینه 3  148

سلول هاي آندوسپرم از تقسیم میتوز تخم ضمیمه به وجود می آیند و تخم ضمیمه حاصل لقاح سلول دو هسته اي و گامت نر است. گزینه 4
بررسی سایر گزینه ها:

: درخت بلوط با باد گرده افشانی می کند و به همین دلیل گل هاي فراوان داردتا بتواند گرده هاي فراوان تولید کند. گزینۀ 

: درون دانۀ گردة رسیده، دو یاخته (یاختۀ رویشی و یاختۀ زایشی) وجود دارد. گزینۀ 

: در گیاهان دانه دار (بازدانگان و نهاندانگان) تکثیر گیاه از طریق دانه امکان پذیر می باشد. گزینۀ 

149(1)

(2)

(3)

همۀ موارد به جز مورد (د) عبارت نادرستی را بیان می کنند. گزینه 1  
الف) گرده افشانی عده اي از درختان توسط باد انجام می شود. 

ب) گرده افشانی گل قاصد توسط زنبور انجام می شود. اما یک واحد بینایی در چشم حشره از یک قرنیه، یک عدسی و تعدادي گیرنده تشکیل می شود.
ج) همۀ گل ها قند تولید می کنند.

د) گلی که فاقد بوي قوي و گل درشت باشد نمی تواند توجه حشرات را جلب کند.

150

در همۀ دانه ها، پوستۀ دانه از تمایز پوسته تخمک به وجود می آید و ژنوتیپ آن همانند ژنوتیپ گیاه ماده است. گزینه 2  

). در اغلب دو لپه اي ها (و نه همه) مانند لوبیا بیشترین حجم دانه را لپه ها پر ). در لوبیا، اندوختۀ دانه، لپه است (رد گزینۀ  هر دانۀ رسیده در تک لپه اي ها، یک لپه دارد (رد گزینۀ 

.( کرده اند (رد گزینۀ 
15113

4

. در بسیاري از گونه ها برگ هاي رویانی از خاك بیرون می آیند و در مدت کوتاهی فتوسنتز انجام می دهند. گزینه 4  

. برگ هاي رویانی به مدت کوتاهی فتوسنتز می کنند.

. همۀ دانه ها پوسته تولید می کنند.

. پوستۀ دانه با جلوگیري از ورود آب و اکسیژن به دانه مانع از رشد سریع رویان می شوند.

152

1

2

3

4

.در عده اي از میوه هاي بدون دانه، مثل موز، لقاح انجام می شود ولی دانه هاي نارس تشکیل می شوند. گزینه 4  

. در سیب که میوة کاذب است، میوه از رشد نهنج حاصل می شود.

. عده اي از میوه هاي بدون دانه، لقاح انجام نمی شود. بنابراین رویان و دانه تشکیل نمی شود.

. همۀ میوه هاي حقیقی از رشد تخمدان تشکیل می شوند.

153

1

2

3

4

همۀ گیاهان یک ساله علفی هستند ولی همۀ گیاهان علفی یکساله نیستند. گزینه 1  
بررسی سایر گزینه ها:

: نادرست گزینۀ 

: گیاهان یکساله نیز ساقۀ علفی دارند. گزینۀ 

: گیاهان علفی چند ساله نیز وجود دارند. گزینۀ 

154(2)

(3)

(4)

الف. در نور همه جانبه دانه رست به طور مستقیم رشد می کند. گزینه 4  
ب. پوشش شفاف در راس دانه رست مانع رسیدن نور به راس دانه نمی شود. بنابراین خمیدگی اتفاق می افتد.

پ.پوشش مات در راس دانه رست، مانع رسیدن نور به دانه رست می شود و در نتیجه خمیدگی اتفاق نمی افتد.

155
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ت. براي ایجاد خمیدگی، نور باید به راس دانه رست برخورد کند. بنابراین وجود پوشش مات در پایین راس دانه مانع خمیدگی نمی شود.

هورمون اکسین که عامل نورگرایی در ساقه ها است، بر رشد جوانه هاي جانبی درخت، اثرات بازدارنده دارد (چیرگی رأسی). گزینه 1
بررسی سایر گزینه ها:

: سیتوکینین باعث کاهش سرعت پیر شدن می شود. گزینۀ 

: سیتوکینین باعث تشکیل ساقه از سلول هاي کال می شود. گزینۀ 

: آبسیزیک اسید باعث بستن روزنه هاي هوایی می گردد. گزینۀ 

156(2)

(3)

(4)

سیتوکینین هورمونی است که باعث تحریک تقسیم سلولی می شود. این هورمون سرعت پیرشدن برخی از اندام هاي گیاهی را کاهش می دهد.  گزینه 2
بررسی سایر گزینه ها:

: اکسین باعث چیرگی رأسی می شود. گزینه ي 

: سیتوکینین موجب تشکیل ساقه از سلول هاي تمایز نیافته می شود نه ریشه. گزینه ي 

: اکسین موجب ریشه دار کردن قلمه ها می شود. گزینه ي 

157
(1)

(3)

(4)

هورمون هاي بازدارندة اتیلن و آبسیزیک اسید سرعت پیر شدن را تنظیم می کنند. گزینه 4  158

هر چهار مورد مطالب درستی را بیان می کنند. گزینه 4  
الف. قبل از کشف اتیلن در گیاهان، معلوم شده بود، اتیلن حاصل از سوخت هاي فسیلی باعث ریزش برگ درختان می شود.

ب. اتیلن سبب رسیدن میوه هاي نارس، و ریزش آنها می شود.
پ. با افزایش اکسین در جوانه هاي راسی، تولید اتیلن در جوانه هاي جانبی تحریک می شود.

ت. بافت هاي آسیب دیدة گیاهان نیز اتیلن تولید می کنند.

159

آبسیزیک اسید باعث بسته شدن روزنه هاي هوایی می شود که براي تحقق این امر الزم است سلول هاي نگهبان روزنه آب از دست دهند و فشار تورژسانس در آن ها گزینه 4
کاهش یابد.

160

بررسی گزینه ها: گزینه 4  

): بعد از ریزش برگ با چوب پنبه اي شدِن یاخته هایی از شاخه که در محل اتصال به دمبرگ قرار دارند، الیۀ محافظی در برابر محیط بیرون ایجاد می شود. در این گزینه به اشتباه گزینۀ (
مطرح شده چوب  پنبه اي شدن در برگ ها انجام می شود. 

): الیۀ جدا کننده در دمبرگ ایجاد می شود نه در شاخۀ محل اتصال با دمبرگ. گزینۀ (

): یاخته هاي منطقه جدا کننده در اثر فعالیت آنزیم هاي تجزیه کننده از هم جدا می شوند و نه منطقۀ محافظ گزینۀ (

) یکی از تغییرات دیوارة یاخته ها، چوب پنبه اي شدن است. چوب پنبه از ترکیبات لیپیدي است.  گزینۀ (

161

1

2

3

4

بررسی گزینه ها:  گزینه 2

): شبدر گیاهی روز بلند است، و اما با ایجاد شرایط نوري مصنوعی می تواند در روزهاي کوتاه پاییز نیز گل دهد.  گزینه (

): داوودي گیاهی روز کوتاه است و در روزهاي کوتاه پاییز گل می دهد. گزینه (

): گوجه فرنگی از گیاهان بی تفاوت به نور است. گل دهی گیاهان بی تفاوت به نور به طول شب و روز وابسته نیست.  گزینه (

): نور مصنوعی همانند نور طبیعی می تواند باعث گلدهی گیاهان وابسته به نور شود.  گزینه (

162
1

2

3

4

پاسخ هایی از جنس دفاع شامل:  گزینه 3

) مرگ یاخته اي است. ) دفاع شیمیایی و  ) تالش براي جلوگیري از ورود، 
موارد «الف» و «ب» مربوط به تالش براي جلوگیري از ورود، مورد «ج» مربوط به دفاع شیمیایی و مورد «هـ» مربوط به مرگ یاخته اي است، دقت کنید مورد «د» مربوط به پاسخ به تماس در

گیاهان گوشتخوار است و جزء پاسخ هایی از جنس دفاع محسوب نمی شود.

163123

همگی موارد نادرست هستند. گزینه 4  
الف. برخی ترکیبات شیمیایی که توسط گیاهان تولید می شوند، پس از تجزیه در لولۀ گوارش جانوران به ترکیبات سمی تبدیل می شوند.

ب. یاخته هاي گیاهی آلوده نه هر یاخته اي، با رها کردن سالیسیلیک اسید که نوعی تنظیم کنندة رشد است، سبب مرگ یاخته اي می شوند.
پ. نوعی ترکیب شیمیایی توسط گیاه آکاسیا تولید و منتشر می شود که مورچه ها را فراري می دهد.

ت. نوعی زنبور وحشی نه هر نوع زنبور وحشی می تواند ترکیب شیمیایی خاصی را که توسط گیاه تنباکو تولید می شود ردیابی کند.

164
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