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تنظیم عصبی

1010از 1 تا 18

استاندارد

کدام گزینه، عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می  کند؟ »در یک فرد سالم ............... قطعاً ............... مستقر شده است.«6 171
2( مرکز تنظیم زمان دم ـ در بخش میانی ساقءه مغز  1( پایین  ترین بخش مغز ـ جلوی مرکز تعادل بدن 

4( مرکز تنظیم دمای بدن ـ در حد فاصل رابط سه   گوش و نهنج )تاالموس( 3( لوب آهیانه ای ـ در حد فاصل لوب پس  سری و بزرگ  ترین لوب مخ 
کدام گزینه، دربارءه نورون  های مستقر در ریشءه پشتی نخاع، درست است؟6 172

1( آکسون آن طول بیشتری نسبت به دندریت دارد.
2( جسم یاخته  ای آن  ها جزئی از دستگاه عصبی مرکزی است.

3( در محل چهارمین مهرءه کمری به مادءه خاکستری نخاع وارد می  شود.
4( آکسون و دندریت آن در یک نقطه به جسم یاخته  ای متصل می  شوند.

اعصاب هم  حس و پادهم  حس ............... برخالف جهت یکدیگر عمل می  کنند و ............... از پیامدهای عملکرد اعصاب ............... است.6 173
2( همواره ـ کاهش میزان برون  ده قلب ـ پاراسمپاتیک 1( همواره ـ افزایش حرکات کرمی روده ـ سمپاتیک 

4( معموالً ـ افزایش خون هدایت شده به سمت دیافراگم ـ پاراسمپاتیک 3( معموالً ـ کاهش فاصلءه امواج P متوالی در ECG ـ سمپاتیک 
چند مورد دربارءه ملخ درست است؟6 174

الف ـ غدد بزاقی در زیر چینه  دان جانور مشاهده می  شود.
ب ـ هر لولءه مالپیگی آن از طریق منفذ ویژه  ای به روده متصل می  شود.

ج ـ در هر بند از بدن آن یک جفت گره عصبی فعالیت ماهیچه  ها را کنترل می  کند.
د ـ امکان ورود اکسیژن و خروج کربن دی  اکسید از طریق یک منفذ تنفسی مشترک وجود دارد.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
در فرایند انعکاس عقب  کشیدن دست پس از برخورد به جسم داغ ............... سیناپس تحریکی وجود دارد و ............... .6 175

1( چهار ـ در هر سیناپس تشکیل  شده در مادءه خاکستری، ناقل عصبی آزاد می  شود
2( چهار ـ خروج انتقال  دهنده  های عصبی از نورون رابط مساحت غشای آن را کاهش می  دهد

3( سه ـ هر نورون رابط در مادءه خاکستری نخاع، بین نورون حسی و نورون  حرکتی مستقر است
4( سه ـ در این فرایند پیام تحریکی از نورون رابط به نورون حرکتی ماهیچءه سه  سر بازو منتقل می  شود

کدام گزینه، عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می  کند؟ »در هر نیمکرءه مغز انسان، لوب ............... با............... لوب دیگر مرز مشترک دارد.«6 176
4( گیجگاهی ـ سه 3( پس سری ـ دو  2( پیشانی ـ دو  1( آهیانه ـ دو 
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در پیکرءه هیدر ............... مشاهده نمی  شود و این جانور............... .6 177
1( سازوکار تنفسی ویژه ـ پس از فاگوسیتوز مواد غذایی، گوارش شیمیایی آن  ها را آغاز می  کند

2( تجمع جسم یاخته  ای به صورت مغز ـ مواد غذایی گوارش نیافته را از طریق مخرج خود دفع می  کند
3( سیناپس بین یاخته  های عصبی و ماهیچه  ای ـ در شبکءه عصبی خود، نورون  های حسی و حرکتی دارد

4( سخت  ترین نوع بافت پیوندی ـ تحریک ایجادشده در یک نقطه از بدن خود را در سرتاسر آن پخش می  کند
در دستگاه عصبی انسان هر نورون ............... قطعاً ............... .6 178

1( رابط ـ باعث ایجاد پتانسیل عمل در نورون پس  سیناپسی می  شود
2( حسی ـ در بخش  های مختلف خود پیام عصبی را به صورت جهشی هدایت می  کند

3( حرکتی ـ در پی آزادکردن انتقال  دهندءه عصبی، پتانسیل نورون پس  سیناپسی را تغییر می  دهد
4( حرکتی ـ آکسون آن در دستگاه عصبی محیطی قرار دارد

کدام گزینه، دربارءه دستگاه عصبی انسان، درست است؟6 179
1( هیپوکامپ همانند لوب بویایی جزئی از سامانءه لیمبیک است.

2( افزایش میلین همانند کاهش آن، باعث ایجاد بیماری می  شود.
3( نیمکرءه راست همانند نیمکرءه چپ در ریاضیات و استدالل نقش مهمی دارد.

4( لوب پیشانی برخالف لوب گیجگاهی در اثر مصرف کوکائین تحت تأثیر قرار می  گیرد.
پس از این که پیام عصبی به پایانءه آکسونی نورون  های رابط می  رسد قطعاً ............... .6 180

1( با بازشدن کانال  های دریچه  دار سدیمی، پتانسیل دو سوی غشا کاهش می  یابد
2( ریزکیسه    های حاوی مولکول  های انتقال  دهندءه عصبی به فضای سیناپسی آزاد می  شوند

3( انتقال  دهنده  های عصبی آزادشده به فضای سیناپسی، به نوعی مولکول پروتئینی متصل می  شوند
4( مولکول  های انتقال  دهندءه عصبی آزادشده به فضای سیناپسی بعد از مدتی به پایانءه آکسونی جذب می  شوند

تنظیم عصبی

1010از 1 تا 18

استاندارد

چند مورد دربارءه پمپ سدیم ـ پتاسیم در انسان، نادرست است؟6 181
الف ـ ضمن هر بار فعالیت خود تعداد برابر یون سدیم و پتاسیم را در دو سوی غشا جابه  جا می  کند.

ب ـ این پروتئین انرژی مورد نیاز برای ورود گلوکز به یاخته  های رودءه باریک را تأمین می کند.
ج ـ در پی بازشدن کانال  های دریچه  دار سدیمی فعالیت این پمپ پروتئینی متوقف می  شود.

د ـ یون سدیم و پتاسیم به محل  های مشابهی از این مولکول پروتئینی متصل می  شوند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

چند مورد، عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می  کند؟ »هر نورونی که ............... قطعاً ............... .«6 182
الف ـ دارای چندین دندریت است ـ در سطح جسم یاخته  ای خود گیرندءه انتقال  دهندءه عصبی ندارد

ب ـ پیام عصبی را به صورت جهشی در طول آکسون انتقال می  دهد ـ در بیماری MS دچار اختالل در عملکرد می  شود
ج ـ به فرایند تحریک یاخته  های غیرعصبی می  پردازد ـ به صورت ارادی و غیرارادی بر فعالیت ماهیچه  های اسکلتی اثر می  گذارد

د ـ دندریت و آکسون آن در محلی مشابه به جسم یاخته  ای آن متصل هستند ـ جسم یاخته  ای در دستگاه عصبی مرکزی مستقر است
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

در میان مهره  داران اندازءه نسبی مغز پستانداران و ............... از سایرین بیشتر است و همءه اعضای این دو گروه از جانوران ............... .6 183
1( پرندگان ـ ضمن یک بار گردش خون در بدن، خون را دو بار از قلب خود عبور می  دهند

2( پرندگان ـ به گروهی از شبکه  های مویرگی خود خون فاقد اکسیژن را می  ریزند
3( پرندگان ـ فقط با دفاع اختصاصی به مبارزه با عوامل بیماری  زا می  پردازند

4( خزندگان ـ پیچیده  ترین شکل کلیه را در پیکرءه خود دارند



37

چند مورد، عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می  کند؟ »هر مهره  دار ............... .«6 184
الف ـ در سوراخ همءه مهره  های خود، نخاع دارد

ب ـ خون کم  اکسیژن را به دهلیز راست خود می  ریزد
ج ـ به هر شبکءه مویرگی خود خون غنی از اکسیژن وارد می  کند

د ـ به کمک سخت  ترین نوع بافت پیوندی از مغز خود محافظت می  کند
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

محل هیپوتاالموس کجاست و ویژگی آن چیست؟6 185
1( جلوتر از مغز میانی ـ به کمک گیرنده  های حسی، دمای خون را تنظیم می  کند.

2( زیر تاالموس ـ اغلب اطالعات حسی بدن را به بخش  های مربوط در قشر مخ می  فرستد.
3( مجاور قسمتی از دستگاه لیمبیک ـ به همراه پل مغزی در تنظیم فشار خون نقش دارد.

4( باالتر از رابط پینه  ای ـ در تنظیم فاصلءه دو موج QRS متوالی در منحنی ECG نقش دارد.
کدام گزینه، دربارءه نیمکرءه چپ و راست مخ انسان، درست است؟6 186

1( راست ـ اطالعات را از همءه بدن دریافت می  کند.
2( چپ ـ پردازش اولیءه اطالعات حسی را انجام می  دهد.

3( راست ـ برای پردازش اطالعات حرکتی اختصاصی شده است.
4( چپ ـ هر لوب آن حداکثر با سه لوب دیگر آن نیمکره مرز مشترک دارد.

کدام گزینه، دربارءه نخاع یک فرد سالم درست است؟6 187
1( جسم یاخته  ای نورون  های ریشءه پشتی و شکمی در مادءه خاکستری نخاع مستقر است.

2( در بخش خاکستری آن پیام به صورت جهشی و نقطه  به  نقطه هدایت می  شود.
3( هر پیام خروجی از بخش حرکتی آن باعث انقباض نوعی عضله می  شود.

4( ورود و خروج مواد در مویرگ  های آن به شدت کنترل می  شود.
به طور معمول ............... از پیامدهای مصرف ............... الکل محسوب می  شود.6 188

2( کاهش ارتفاع موج QRS ـ کوتاه  مدت 1( ایجاد تودءه سرطانی در پیلور ـ کوتا  ه  مدت 
4( کندشدن فعالیت  های مغزی ـ بلندمدت 3( اختالل در اندام سازندءه صفرا ـ بلندمدت 

کدام گزینه، به ترتیب دربارءه رابط پینه  ای و رابط سه  گوش در مغز گوسفند، درست است؟6 189
1( باالی بطن  های جانبی مستقر شده است ـ با اپی  فیز در تماس است.

2( درون آن اجسام مخطط دیده می  شوند ـ باالی رابط پینه  ای دیده می  شود.
3( در عقب با رابط سه گوش یکی می  شود ـ پایین تاالموس  ها مستقر شده است.

4( دو طرف آن بطن 1 و 2 دیده می  شود ـ در جلو به رابط پینه  ای متصل می  شود.
چند مورد، عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می  کند؟ »جسم یاخته  ای نوعی نورون در دستگاه عصبی ............... مستقر شده است. این 6 190

نورون قطعاً ............... .«
الف ـ محیطی ـ در دستگاه عصبی محیطی با نورون  های حرکتی سیناپس تشکیل می  دهد

ب ـ مرکزی ـ ضمن انتقال پیام عصبی، پتانسیل نورون پس  سیناپسی را تغییر می  دهد
ج ـ مرکزی ـ در ایجاد ارتباط بین نورون  های حسی و حرکتی نقش دارد

د ـ محیطی ـ پیام عصبی را به صورت جهشی هدایت نمی  کند
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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جامع دهم

5050کل کتاب دهم

استاندارد

در برش عرضی ریشءه نوعی گیاه نهان دانه، بخش پوست فضایی چندین برابر استوانءه آوندی را به خود اختصاص داده است. کدام عبارت، 2 621
به طور حتم دربارءه این گیاه صادق است؟

1(نوعیسرالدبینآوندهایچوبوآبکشآنتشکیلمیشود.
2(دستههایآوندیساقهتوسطبافتزمینهایازهمجداشدهاند.

3(انواعآوندهایآبکشوچوبیدرریشهباالیءهریشهزامجاورتدارند.
4(تراکمدستههایآوندیدربخشخارجیساقهبیشترازبخشمرکزیآناست.

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ »در مهره دارانی که شبکءه مویرگی یکنواخت و وسیعی در زیر پوست، تبادل گازها را 2 622
با محیط آسان می کند، ............... .«

2(بههنگامخشکشدنمحیط،ادرارکمتریدرمثانهجمعمیشود 1(انقباضماهیچههایحلقموجبمکشهوابهششهامیشود
4(بطنخونرایکباربهششهاوسپسبهپوستوبقیءهبدنتلمبهمیکند 3(خونروشنخارجشدهازسطوحتنفسیفقطبهدهلیزچپواردمیشود

کدام گزینه، عبارت مقابل را به نادرستی کامل می نماید؟ »در انسان، به دنبال ............... انتظار می رود که ............... .«2 623
1(ایجادسنگدرکیسءهصفراـجذبویتامینمؤثردرانعقادخونکاهشیابد

2(اختاللدرفعالیتغددمعدیـتولیدگویچءهقرمزبامشکلمواجهشود
3(ایجادعالئمبیماریسلیاکـمیزانمونوساکاریدهادرفضایرودهکاهشیابد

4(انسدادبخشانتهاییمجرایصفراـدرنخستینگامگوارشچربیهااختاللایجادنشود
به طور طبیعی، در شرایط محیطی ایجادکنندءه شبنم کدام مورد قابل انتظار است؟2 624

2(اختالفپتانسیلآببینفضایبرگوهوایبیرونافزایشمییابد. 1(نیرویمکشتعرقممکناستباعثکاهشقطرساقءهدرختانشود.
4(فشارشیرءهخامدرانواعآوندهایچوبیافزایشمییابد. 3(قطراتآبازروزنههایهواییبعضیگیاهانخارجمیشود.

کدام عبارت، دربارءه سامانءه دفعی در پالناریا صادق است؟2 625
1(یاختههاییتاژکداردرطولکانالهایپروتونفریدیقراردارند.

2(بخشکمیازنیتروژندفعیبدنبهیاختههایشعلهایواردمیشود.
3(مایعاتدفعیازحفرءهعمومیبدنبهدرونپروتونفریدیمنتشرمیشوند.

4(زوائدمتحرکیاختههایشعلهایدرونمایعاتبینیاختهایبدنقراردارند.
کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می کند؟ »در هر روش عبور مواد از غشای یک یاختءه یوکاریوتی که یاخته انرژی مصرف ............... .«2 626

1(میکند،پروتئینانتقالدهندءهمواد،ATPراتجزیهمینماید
2(نمیکند،مولکولهاازمیاننوعیپروتئینغشاییعبورمیکنند

3(نمیکند،ازاختالفغلظتمولکولدردوسویغشاکاستهمیشود
4(میکند،پروتئینانتقالدهندهبهطورموقتشکلخودراتغییرمیدهد

در انسان، پرده های صوتی ............... حاصل چین خوردگی الیءه ............... هستند و واژه سازی را انجام ............... .2 627
2(همانندچینهایحلقویرودهـزیرمخاطـمیدهند 1(برخالفپرزهایرودهـمخاطـنمیدهند

4(هماننددریچءهانتهایمیزنایـمخاطـنمیدهند 3(برخالفریزپرزهایرودهـزیرمخاطـمیدهند
کدام گزینه، درست است؟2 628

1(درختانجنگلهایحّرابرخالفگیاهانآبزی،دارایحفرههایبزرگهوادرمیانبرگخودهستند.
2(درفرورفتگیغارمانندسطحزیرینبرگهایخرزهره،فقطیکنوعیاختءهتمایزیافتءهروپوستیوجوددارد.

3(دربعضیگیاهان،کاهشنورمحیطمنجربهتبدیلرنگدیسه)کروموپالست(هایبرگبهکلروپالستمیشود.
4(گیاهتوبرهواشهمانندگونرادرمناطقفقیرازنیتروژن،نیتروژنخودراازجاندارانغیرفتوسنتزکنندهتأمینمیکند.
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در انسان، گویچه های قرمز مسن پس از عبور از رگ هایی که دارای ............... هستند، تخریب شده و آهن آزادشده در پی تخریب آن ها قطعاً ............... .2 629
1(غشایپایءهناقصـازمویرگهایکبدعبورمیکند

2(حفرءهبینیاختهایـدریاختههایبافتکبدذخیرهمیشود
3(فاصلءهبینیاختهایزیادـهمراهخونبهمغزاستخوانمنتقلمیشود

4(یاختههایسنگفرشیفاقدمنفذیاختهایـدرساختدوبارءهگویچههایقرمزاستفادهمیشود
کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی کامل می نماید؟ »در انسان، بعضی از انواع حرکات لولءه گوارش ............... .«2 630

2(موجبمخلوطشدنموادغذاییباشیرءهگوارشیمیشود 1(باانقباضماهیچءهحلقویجدارلولهامکانپذیراست
4(باایجادنوعیحلقءهانقباضیکهدرطوللولهحرکتمیکند،همراهاست 3(تحتتأثیرشبکءهعصبیموجوددردیوارءهلولءهگوارشقرارمیگیرد

به طور طبیعی در گیاه لوبیا، هر سرالد )مریستم( ی که در اندام ............... وجود دارد، ............... .2 631
2(غیرهواییـتوسطبخشانگشتانهمانندیپوشیدهمیشود 1(هواییـتوسطبرگهایجوانهمحافظتمیشود

4(غیرهواییـدرتولیدهمءهیاختههایموجوددرساختارریشهنقشدارد 3(هواییـدررشدقطریبرخالفرشدطولیاندامبیتأثیراست
کدام عبارت، دربارءه حمل گازها در خون انسان، درست است؟2 632

1(هرگویچءهقرمزمیتواند4مولکولاکسیژنرابهوسیلءههموگلوبینخودحملکند.
2(کربنمونواکسیدبرخالفاکسیژنبهطوربرگشتناپذیربهگروهِهممتصلمیشود.
3(70درصدازکربندیاکسیدواردشدهبهگویچءهقرمزبهبیکربناتتبدیلمیشود.

4(خروجاکسیژنوبیکربناتازگویچءهقرمزدرمجاورتبافتهاصورتمیگیرد.
دستگاه گوارش در ملخ چه مشخصه ای دارد؟2 633

1(طولپیشمعدهبیشترازطولمعدهاست.
2(گوارشموادغذاییتوسطآروارههایدروندهانآغازمیشود.

3(موادغذاییدرحجیمترینبخشلولءهگوارش،توسطآنزیمگوارشمییابند.
4(موادغذاییپسازورودبهمعده،توسطآنزیمهایترشحشدهازکیسههایمعدهگوارشمییابند.

کدام عبارت، دربارءه انواع باکتری هایی درست است که در خاک زندگی می کنند و ضمن مصرف مولکول نیتروژن، یون آمونیوم می سازند؟2 634
1(نیتروژنتثبیتشدءهآنهافقطپسازمرگباکتریدراختیارگیاهانقرارمیگیرد.

2(میتوانندمقدارقابلتوجهیازنیتروژنتثبیتشدهرادفعنمایند.
3(تنهاباکتریهایتولیدکنندءهآمونیومدرخاکهستند.

4(باتثبیتمجددآمونیوم،نیتراتتولیدمیکنند.
کدام گزینه، برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ »به طور طبیعی، نوعی حجم تنفسی که ............... قطعاً ............... .«2 635

1(باانقباضماهیچءهگردنیبهششهاواردمیشودـنیمیازحجمظرفیتحیاتیرابهخوداختصاصمیدهد
2(پسازبازدممعمولی،بابازدمعمیقازششخارجمیشودـحجمتنفسیدردقیقهراتعیینمیکند

3(تبادلگازهادرفاصلءهبیندوتنفسراممکنمیکندـجزءظرفیتحیاتیمحسوبنمیشود
4(میتواندبدونانقباضماهیچءهتنفسیازششخارجشودـبهبخشمبادلهایواردنشدهاست

در مورد نوعی بافت پیوندی که به طور منظم و یک طرفه در رگ های خونی جریان دارد، کدام عبارت صحیح است؟2 636
2(لیپوپروتئینبرخالفکیلومیکروندرآنوجوددارد. 1(90درصدحجمآنراآبتشکیلمیدهد.

4(وجودیونهایسدیموپتاسیمدرآن،برایعملکردیاختههاالزامیاست. 3(درطولمویرگ،فشاراسمزیآنبهتدریجافزایشمییابد.
چند مورد، دربارءه جانداری که با حرکت مژک های خود، غذا را به حفرءه دهانی منتقل می کند، درست است؟2 637

الف ـ با ادغام چند کافنده تن )لیزوزوم( با کریچءه غذایی، کریچءه گوارشی تشکیل می دهد.
ب ـ می تواند بیش از یک کریچءه )واکوئول( انقباضی در سیتوپالسم خود داشته باشد.

ج ـ همانند ماهی قرمز، فشار اسمزی بدن بیشتر از مایع اطراف جاندار است.
د ـ ذرات بزرگ غذا را با فرایند درون بری )آندوسیتوز( جذب می کند.

4)4 3)3 2)2 1)1
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گروهی از گیاهان هنگامی که می میرند به واسطءه گرهک هایی که در خاک باقی می گذارند، گیاخاک غنی از نیتروژن ایجاد می کنند. 2 638
باکتری هایی که ضمن ایجاد رابطءه همزیستی، نیتروژن مورد نیاز این گیاهان را تأمین می کنند، چه مشخصه ای دارند؟

2(همانندباکتریهایهمزیستباگونرا،درونگیاهزندگیمیکنند. 1(برخالفباکتریهایآمونیاکساز،موادآلیمحیطرامصرفمیکند.
4(همانندگیاهانحشرهخوارمیتوانندفتوسنتزکنند. 3(برخالفهرنوعازقارچریشهای،بهبافتریشهنفوذمیکند.

کدام مورد، دربارءه ویژگی های حیات در همءه جانوران، به نادرستی بیان شده است؟2 639
1(محرکهاییراازمحیطدریافتوبهآنهاپاسخمیدهند.

2(بااستفادهازدونوعنوکلئیکاسیددریاخته،بهرشدونمومیپردازند.
3(دریکبومسازگان،بهطورحتمموجوداتیشبیهبهخودرابهوجودمیآورند.

4(برایانجامفعالیتهایزیستیخود،مولکولهایآدنوزینتریفسفاتراهیدرولیزمیکنند.
با توجه به منحنی قلب نگاره )ECG( زیر، می توان بیان داشت که در هر دو نقطءه ............... .2 640

a)1وc،فشارخوندهلیزهابیشترازفشارخوندرونبطنهااست 
b)2وd،موجالکتریکیدرمسیرهایبینگرهیمنتشرمیشود

f)3وh،ماهیچءهمخططقلبی،درحالاستراحتاست
e)4وg،نیمیازدریچههایسینیقلببازاست

در دستگاه گوارش گاو، مواد غذایی پس از آن که از ............... خارج می شوند، ابتدا به محلی وارد می شوند که جایگاه ............... است.2 641
2(اتاقکالیهالیءهمعدهـشروعگوارششیمیایی  1(معدءهواقعیـشروعگوارشسلولز

4(انتهایمریـگوارشمیکروبیبهکمکحرارتبدن 3(بزرگترینبخشمعدهـآبگیریموادغذایی
چند مورد، دربارءه بخشی از دستگاه تنفسی انسان که در انتهای خود به ساختاری شبیه به خوشءه انگور ختم می شود، درست است؟2 642

الف ـ حاوی یاخته های پوششی مژک دار است.
ب ـ ساختارهایی دارد که محل تبادل گازها بین هوای دمی و خون هستند.

ج ـ توسط عامل سطح فعال )سورفاکتانت( پوشیده شده است.
د ـ نمی تواند در بین یاخته های  پوششی دیوارءه خود یاخته های  درشت خوار داشته باشد.

4)4 3)3 2)2 1)1
همءه گیرنده هایی که در ایجاد سازوکارهای انعکاسی برای حفظ فشار سرخرگی نقش دارند، دارای چه مشخصءه مشترکی هستند؟2 643

2(دردیوارءهسرخرگهایگردشعمومیقراردارند. 1(درخارجازدستگاهعصبیمرکزیقرارگرفتهاند.
4(براساسنوعمحرک،دریکدستهطبقهبندیمیشوند. 3(جزءگیرندءهحسهایپیکریبدنمحسوبنمیشوند.

کدام گزینه، دربارءه جذب مواد در دستگاه گوارش انسان، درست است؟2 644
1(فقطموادیکهبهمویرگخونیپرزرودهواردشدهاند،ازسیاهرگبابکبدیعبورمیکنند.

2(فقطموادیکهبهمویرگلنفیپرزرودهواردشدهاند،بدونعبورازکبدبهگردشخونواردمیشوند.
3(همءهموادیکهباانجامبرونرانی)اگزوسیتوز(ازیاختءهپرزخارجشدهاند،بدونعبورازکبد،بهخونواردمیشوند.
4(همءهموادیکهبدونمصرفATPتوسطیاختءهپرزجذبمیگردند،بهمویرگهاییباانتهایبستهواردمیشوند.

کدام گزینه، عبارت مقابل را در مورد انتقال مواد در عرض ریشءه گیاهی دولپه، به درستی کامل می نماید؟ »در هر مسیری که می تواند آب 2 645
را از ............... عبور دهد، مواد محلول می توانند از ............... عبور کنند.«

2(خارجیترینالیءهاستوانءهآوندیـپروتوپالست 1(الیءهروپوستـکانالهایمیانیاختهای
4(همءهیاختههایمتعلقبهبافتزمینهایریشهـالنهایموجوددردیواره 3(نزدیکترینالیءهپوستبهدستههایآوندیـغشاییاختهای

کدام عبارت، دربارءه بخش کیسه ای شکل دستگاه گوارش انسان، صحیح است؟2 646
1(درهمءهغددبرونریزدیوارءهخود،یاختههایدرونریزنیزدارد.

2(چینخوردگیهایدیوارءهخودرادرحضورتودءهغذاافزایشمیدهد.
3(توسطدونوعیاختءهبرونریزدردیوارءهخودآنزیمگوارشیترشحمیکند.

4(بعدازاندکیانبساط،انقباضهایکرمیآنبهصورتموجیشروعمیشود.
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در هنگام یک خونریزی شدید در بدن یک فرد سالم، برای تشکیل لختءه خون الزم است تا ابتدا ............... .2 647
2(بافتهایآسیبدیدهنوعیآنزیمآزادنمایند 1(گردههایآسیبدیدهپروترومبینراترشحکنند

4(فیبرینوژنتوسطپروترومبینبهفیبرینتجزیهشود 3(پروترومبینازپسازتغییراتیبهترومبینتبدیلشود
کدام عبارت، با دیدگاه زیست شناسی نوین مغایر است؟2 648

1(برایکشفارتباطهایدرهمآمیختءهدرونهرسامانءهزنده،بایدکلنگریکرد.
2(هنگامبررسیهرموجود،بایدهمءهعواملغیرزندءهمؤثربرحیاتآنرانیزبررسیکرد.

3(برایکلنگریسامانههایزندهبایدارتباطبینسطوحمختلفسازمانیسامانهرابررسیکرد.
4(افرادیکهبرایژندرمانیژنسالمراازاعضایخانوادهخوددریافتمیکنندنیزنوعیتراژنهستند.

دربارءه هر جانوری که دارای فضای سلوم )حفرءه عمومی بدن( در فاصلءه بین بخش خارجی دستگاه گوارش با دیوارءه داخلی بدن می باشد، 2 649
کدام عبارت درست است؟

1(دستگاهگوارشکاملشکلگرفتهاست.
2(فاقددستگاهیاختصاصیبرایگردشمواداست.

3(حفرءهعمومیبدنبامایعیپرمیشودکهدرانتقالموادنقشدارد.
4(درهرمقطعازبدن،لولءهگوارشبیشترفضایسلومرابهخوداختصاصدادهاست.

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ »تصویر زیر، بافت زمینه ای را در گیاهانی نشان می دهد که نوعی از آن می تواند ............... .«2 650
1(نیتروژنتثبیتشدهراازسیانوباکتریهادریافتکند 

2(بارشدسریعخود،موجبافزایشاکسیژنمحیطشود
3(فاصلءهاندکیبینیاختههایبافتنرمآکنهایخودداشتهباشد
4(درحضورکودهایشیمیایی،میزانفسفرکمتریمصرفکند

کدام عبارت، دربارءه غده ای که در زیر و موازی با معدءه انسان قرار گرفته است، نادرست است؟2 651
1(هیچیکازفراوردههایآنزیمهایگوارشیآننمیتوانندبهطورمستقیمجذبشوند.

2(باافزایشسدیمدرفضایرودهشرایطرابرایجذبگلوکزتسهیلمیکند.
3(تحتتأثیرهورمونترشحشدهازدوازدهه،بیکربناتراترشحمیکند.

4(مجراهایآندرسمتراستبدنبهدوازدههمتصلمیشوند.
کدام عبارت، دربارءه همءه جانورانی درست است که ساختارهای تنفسی ویژه ای، ارتباط یاخته های بدن با محیط را فراهم می کند؟2 652

1(تبادلگازهابینبدنومحیطفقطدرنواحیمحدودیازبدنانجاممیشود.
2(درسطحتنفسیمرطوب،اکسیژنبهداخلبدنمنتشرمیشود.

3(دستگاهگردشمواد،گازهایتنفسیرابهیاختههامنتقلمیکند.
4(جریانپیوستهایازهوادرمجاورتسطوحتنفسیبرقراراست.

چند مورد، دربارءه پروانه های مونارک صادق است؟2 653
الف ـ نوزاد آن ها از برگ سبز گیاهان تغذیه می کند.

ب ـ هر سال در مسیری هزاران کیلومتری، مهاجرت می کنند.
ج ـ به وسیلءه نورون هایی ویژه، جهت مقصد خود را تعیین می کنند.

د ـ اسید اوریک را بعد از یون های پتاسیم و کلر به لوله های مالپیگی ترشح می کنند.
4)4 3)3 2)2 1)1

کدام گزینه، به درستی بیان شده است؟2 654
1(درگیاهخرزهره،بیشازدوالیهیاختهدرروپوستباالییبرگهاقراردارد.

2(درریشءهدرختدولپه،بنالدآوندسازبهشکلیکدایرهبینآوندهاتشکیلمیشود.
3(درساقءهگندم،یاختههایپارانشیمیبرخالفکالنشیمیبالفاصلهدرزیرروپوستساقهقراردارند.

4(تغییرترکیبشیمیاییدیوارهدربافتروپوستبرخالفپیراپوستازنفوذعاملبیماریزاجلوگیریمیکند.
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کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می نماید؟ »در هر جانوری که دارای ساده ترین ............... است، ............... .«2 655
1(ساختاراندامتنفسیدربینمهرهدارانـپیچیدهترینشکلکلیهایجادشدهاست

2(سامانءهگردشخونبستهـدوانتهایبازنفریدیدردوحلقءهمتفاوتبدنقراردارد
3(ساختارعصبیـگوارشموادغذاییدرکریچههایغذاییآغازمیشود

4(آبششهاـگازهایتنفسیبدونعبورازپوست،بینمحیطداخلیبدنومحیطمبادلهمیشوند
کدام عبارت، دربارءه نوعی از بافت پیوندی که وظیفءه پشتیبانی از بافت پوششی را دارد، صادق است؟2 656

1(فاقدرشتههایپروتئینیومولکولهایگلیکوپروتئینیدرمادءهزمینهایخوداست.
2(تعدادوتراکمیاختههایآننسبتبهبافتپیوندیمتراکم،کمتراست.
3(رشتههایکالژنآن،قطورترازرشتههایکشسان)االستیک(هستند.

4(همءهیاختههایآنتکهستهایبودهوشکلظاهرییکساندارند.
کدام گزینه، در مورد قلب انسان، درست است؟2 657

1(سیاهرگهایاکلیلی)کرونری(خونتیرهرابهدهلیزراستتخلیهمیکنند.
2(درمجاورتانواعدریچههایسینیقلب،منفذسرخرگاکلیلی)کرونری(قراردارد.

3(تحریکهردوگرهشبکءههادیقلبدرزمانورودخونازدهلیزهابهبطنهاصورتمیگیرد.
4(بستهشدنهرسرخرگاکلیلی)کرونری(منجربهتوقفخونرسانیبهسراسرماهیچءهقلبمیشود.

کدام عبارت، دربارءه هر گیاهی درست است که می تواند مواد غذایی مورد نیاز خود را از گیاهان فتوسنتزکننده دریافت کند؟2 658
1(ساقهایزردیانارنجیتولیدمیکندکهفاقدریشهاست.

2(بهوسیلءهفتوسنتزبخشیازموادموردنیازخودراتولیدمیکند.
3(باایجادبخشمکندهبهدرونبافتهایگیاهدیگرنفوذمیکند.

4(همءهآبوموادغذاییموردنیازخودراازگیاهمیزبانخودبهدستمیآورد.
در انسان، تنظیم اصلی جریان خون در مویرگ ها براساس تغییرات قطر نوعی از رگ ها صورت می گیرد. چند مورد، دربارءه این رگ ها درست است؟2 659

الف ـ براساس نیاز بافت به اکسیژن، انقباض بنداره )اسفنکتر( خود را تنظیم می کنند.
ب ـ فقط از یک الیه بافت پوششی به همراه غشای پایه تشکیل شده اند.

ج ـ به دنبال هر بار انقباض قلب، دچار تغییر حجم می شوند.
د ـ به کوچک ترین رگ های بدن منتهی می شوند.

4)4 3)3 2)2 1)1
وجه مشترک دستگاه گردش مواد در کرم خاکی و ملخ کدام است؟2 660

1(درانتهایرگورودیبهقلبدریچهوجوددارد.
2(رگشکمیخونراازسربهسمتانتهایبدنمیراند.

3(منافذدریچهدارقلب،فقطبههنگامانقباضآنبستهمیشوند.
4(دریچءهابتدایرگخروجیازقلب،حرکتمایعرایکطرفهمیکند.

کدام گزینه، درست است؟2 661
1(همءهکاکتوسهادرطولشبروزنههایهواییخودرابازمیکنند.

2(دربیشترگیاهانفشارریشهاینقشاصلیرادرصعودشیرءهخامدارد.
3(بخشکمیازتعرقگیاهاندرمحلهایفاقدروزنءههواییصورتمیگیرد.

4(همءهیاختههاییکهدارایدیوارءهچوبپنبهایهستند،فاقدپروتوپالستزندهاند.
کدام عبارت، دربارءه رگ هایی درست است که با داشتن فضای داخلی وسیع و دیواره ای با مقاومت کم تر، بیشتر حجم خون را در خود جای می دهند؟2 662

1(فشارخوندرونآنهابیشترازکوچکترینرگهایبدناست.
2(درهنگامدمفشاروسرعتحرکتخوندرآنهاافزایشمییابد.

3(وجوددریچهدربعضیازآنهاجهتحرکتخونرایکطرفهمیکند.
4(درالیءهمیانیآنهاماهیچءهصافورشتههایاالستیکقرارگرفتهاست.
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چند مورد، برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ »در گیاهانی که مغز ساقه بخشی از سامانءه بافت زمینه ای است، بعضی از ............... .«2 663
الف ـ آوندهای چوبی، فاقد دیوارءه عرضی هستند

ب ـ آوندهای آبکشی، در مجاور یاختءه همراه قرار دارند
ج ـ یاخته های روپوستی هر اندام، سبزدیسه )کلروپالست( دارند

د2یاخته ها، کریچءه درشتی دارند که موجب قرارگیری هسته در مجاور غشا می شود
4)4 3)3 2)2 1)1

در انسان، همءه گویچه های سفیدی که ............... قطعاً ............... .2 664
1(ازتقسیمیاختءهبنیادیمیلوئیدیایجادمیشوندـهستءهچندقسمتیوسیتوپالسمدانهداردارند

2(فاقددانهدرسیتوپالسمخودهستندـهستءهتکیخمیدهوزوائدسیتوپالسمیبلنددارند
3(سیتوپالسمبدوندانهدارندـازتقسیمیاختءهبنیادیلنفوئیدیایجادشدهاند

4(سیتوپالسمبادانءهروشنریزدارندـدارایهستءهچندقسمتیهستند
کدام گزینه، عبارت مقابل را در مورد تبادل مواد در مویرگ ها به درستی کامل می نماید؟ »به طور طبیعی در یک مویرگ غدءه فوق کلیه، 2 665

............... فقط ............... .«
1(گلوکزـدرخالفشیبغلظتوباانتقالفعالازمویرگخارجمیشود

2(مولکولهایمحلولدرمایعمیانبافتیـازمنافذدیوارءهمویرگعبورمیکنند
3(مولکولهایمحلولدرخونـازراهانتشارازیاختههایدیوارءهمویرگعبورمیکنند

4(پروتئینهایدرشتـباصرفآدنوزینتریفسفاتمیتوانندازدیوارءهمویرگعبورکنند
کدام عبارت دربارءه نوعی سامانءه بافت پوششی درست است که فقط در اندام های مسن گیاهان، یافت می شود؟2 666

1(بیشترضخامتآنازیاختههاییتشکیلشدهاستکهدارایچوبپنبهدراطرافپروتوپالستخودهستند.
2(فقطازیکنوعیاختهتشکیلشدهاستوفاقدپوستکدرسطحخودمیباشد.

3(همءهیاختههایآننسبتبهگازهایتنفسینفوذناپذیرهستند.
4(درمحلعدسک،انواعالیههایآنیافتمیشود.

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ »به طور طبیعی در بدن انسان، ............... .«2 667
1(میزانزیادیاریتروپویتینبهمویرگهاییکهدردوطرفخودبهیکنوعرگمتصلاند،ترشحمیشود

2(بههنگامافزایشpHمحیطداخلی،ترشحیونهیدروژنبرخالفبیکربناتافزایشمییابد
3(انشعاباتسرخرگهایهرکلیهباعبورازدرونستونهایکلیهبهبخشقشریمیرسد

4(بیشترحجملنفوسیتهایاولیءهتولیدشدهدرمغزاستخوان،توسطهستهاشغالشدهاست
کدام گزینه، عبارت زیر را به  درستی کامل می نماید؟ »در انسان، عامل دوم مؤثر در فرایند دم ............... عامل اول مؤثر در این فرایند ............... .«2 668

2(برخالفـدرتنفسآراموطبیعی،نقشاصلیرابهعهدهدارد 1(همانندـدرهرنوعدم،بهافزایشحجمقفسءهسینهکمکمیکند
4(برخالفـدربازدمعمیقنیزبهانقباضدرمیآید 3(همانندـضمنانقباضخود،جناغرابهسمتباالمیبرد

کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی کامل می کند؟ »در انسان، ............... یاخته  های موجود در نیمءه پایینی هر غدءه معده ............... .«2 669
2(برخیـباترشحگاسترین،تولیداسیدمعدهراتحریکمیکنند 1(بیشترـانواعیازآنزیمهایفعالوغیرفعالراترشحمیکنند
4(برخیـدرساختمادءهمخاطیبههمراهبیکربناتنقشدارند نقشدارند B

12
3(بیشترـدرساختعاملحفاظتکنندهاز

چند مورد می تواند از پیامدهای کاهش ترشح عامل سطح فعال )سورفاکتانت( در یک فرد بالغ باشد؟2 670
الف ـ تغییر شکل آنزیم های مؤثر در انجام تنفس یاخته ای

ب ـ تحریک گیرنده های درد در ماهیچءه بین دنده ای
ج ـ تحریک نوعی گیرندءه شیمیایی در ساقءه مغز

د ـ کاهش حجم ظرفیت حیاتی شش ها
4)4 3)3 2)2 1)1
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جامع 1

5050کل کتاب های درسی زیست

استاندارد

هر سلولی که در استحکام اندام های توبره  واش نقش ............... به طور حتم ............... .2 871
1(داردـباداشتندیوارءهپسین،قابلیترشدخودراازدستدادهاست

2(نداردـبرایتولیدقندسهکربنهازالکترونهایNADPHاستفادهمیکند
3(نداردـدارایدیوارءهسلولیسلولزیباضخامتغیریکنواختاست

4(داردـپروتوپالستخودراازدستدادهوتواناییتولیدوذخیرءهانرژیندارد
با توجه به تنوع رفتارها در جانوران، می  توان  گفت )در( رفتار ............... قطعاً ............... .2 872

1(قلمروخواهیـشانسبقایجانوریکهبهجانورمزاحمتهاجممیکند،افزایشپیدامیکند
2(غذایابیـجانورموادیرامصرفمیکندکهدرعینداشتنانرژیباال،راحتتربهدستبیاید
3(زادآوریـجانوردارایصفاتظاهریچشمگیر،دارایژنهایصفاتسازگارکنندهنیزهست

4(مهاجرتـنوعیشارشژناستومیتواندمنجربهافزایشتنوعزیستیدرجمعیتمقصدشود
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کدام مورد برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ »بخشی از لولءه گوارش ............... که بالفاصله پس از ............... قرار گرفته است، نقش مهمی 2 873
در گوارش ............... مواد غذایی ............... .«

2(گوسفندبرخالفملخـمریـمکانیکیـندارد 1(کرمخاکیمانندکبوترـسنگدانـشیمیاییـدارد
4(ملخمانندکرمخاکیـچینهدانـشیمیاییـدارد 3(گنجشکبرخالفگاوـمعدهـمکانیکیـندارد

با توجه به عوامل مؤثر در ایجاد تنوع ژنی و عوامل حفظ  کنندءه آن، می  توان  گفت بروز هر نوع ............... می  تواند منجر به ............... شود.2 874
2(شارشژنـشبیهشدنخزانءهژنیدوجمعیتبهیکدیگر 1(چلیپاییشدندرکروموزومهاـتولیدگامتهاینوترکیب

4(برگزیدهشدنافرادناخالصدرانتخابطبیعیـحفظتنوعاللها 3(کاهشفراوانیاللهادرجمعیتـافزایشسازگاریبامحیط
چند مورد در ارتباط با گوارش کربوهیدرات ها به نادرستی بیان شده است؟2 875

الف ـ تعداد زیرواحدهای تمام مولکول های حاصل از فعالیت آمیالز بزاق از زیرواحدهای الکتوز بیشتر است.
ب ـ آنزیم های گوارشی کربوهیدرات ها در رودءه باریک، تنها توانایی هیدرولیز دی ساکاریدها را دارند.

ج ـ بیش از یک نوع ماده از طریق صفرا از بدن انسان دفع می شود.
د ـ دی ساکاریدها برخالف پلی ساکاریدها می توانند جذب خون شوند.

4)4 2)3 1)2 3)1
طی انعکاس عقب  کشیدن دست، در هر سیناپسی که در ............... برقرار می  شود ............... .2 876

1(مادءهخاکسترینخاعـنوعیناقلعصبیموجببازشدنکانالهایدریچهدارسدیمیدرسلولپسسیناپسیمیشود
2(مادءهخاکسترینخاعـدرپیرسیدنپیامعصبیبهپایانءهآکسوننوعینورون،مساحتغشایآنافزایشپیدامیکند

3(مجاورتیاختءهماهیچهایـنوعینورونحرکتیموجبتغییرپتانسیلالکتریکیوتحریکسلولپسسیناپسیمیگردد
4(مجاورتیاختءهماهیچهایـوزیکولهایحاویناقلعصبیباصرفانرژیمولکولهایATP،واردفضایسیناپسیمیشوند

کدام مورد برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ »هر جانداری که دارای ............... است، ............... .«2 877
mRNA)1ساختهشدهازرویچندژنـرونویسیهرژنراازنوکلئوتیدمجاورراهاندازآنژنآغازمیکند

2(پروتئینمهارکنندهـبهمنظورخاموشنمودنهرژن،دیگرازرویآنرونویسینمیکند
3(پروتئینفعالکنندهـتعدادجایگاههایآغازوپایانهمانندسازیدردنایآنباهمبرابراست
4(ژنمقاومتبهآنتیبیوتیکـمیتواندرونوشتهایاینترونراازرنایپیکخودحذفنماید

با توجه به انواع روش  های ساخت ATP، می  توان  گفت به هنگام تولید این مولکول ............... قطعاً ............... .2 878
1(درسطحپیشمادهـمولکولفسفاتداراولیهدرتشکیلبیشازیکمولکولATPدخالتدارد

راازخودعبورمیدهد،انرژیخودراتنهاازالکترونهایNADHتأمینمیکند H+ 2(بهروشاکسایشیـهرپمپغشاییکه
3(درسطحپیشمادهـنوعیمولکولآلیدرجریانتنفسیاختهای،گروهفسفاتخودراازدستمیدهد

4(بهروشاکسایشیـمولکولیکهفسفاترابهADPاضافهمینماید،بخشیاززنجیرءهانتقالالکتروننیست
در بدن یک انسان سالم، هر سلول ............... .2 879

1(سازندءهسورفاکتانت،بهکمکمژکهایخودترشحاتمخاطیوناخالصیهایهوارابهسمتحلقمیراند
2(غدءهپروستات،ترشحاتقلیاییوشیریرنگخودراواردساختارلولهمانندبخصوصیمینماید

3(بافتاستخوانی،درتماسمستقیمباسلولهایهدفهورمونترشحشدهازکلیهقراردارد
4(ماهیچءهدیافراگم،میتوانددرساختارخودنوعیدرشتمولکولذخیرهکنندءهانرژیداشتهباشد

کدام گزینه عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »هورمون ............... در گوجه فرنگی می تواند در اندام تحت تأثیر خود در ............... 2 880
نقش داشته باشد.«

1(سیتوکینینـتسریعرسیدنیاختههابهنقاطوارسی
2(آبسیزیکاسیدـافزایشجذبآبتوسطبرخییاختهها

3(اکسینـازبینرفتنرویانقبلازرشدونموکامل
4(اتیلنـتبدیلکلروپالستهاییاختهبهکروموپالست
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کدام مورد برای تکمیل عبارت مقابل مناسب نیست؟ »در بررسی سطوح ساختاری تشکیل دهندءه پروتئین  ها، هر ساختاری که در آن ............... 2 881
به طور قطع ............... .«

1(نوعیپیونداشتراکیتشکیلمیشودـفاقدمجموعهایازآرایشهایصفحهایومارپیچیشکلاست
2(پیوندهیدروژنیمشاهدهمیشودـدرتعیینشکلنهاییمولکولهموگلوبیننقشمؤثریایفامیکند

3(آرایشزیرواحدهایپروتئینهامشخصمیشودـدرپروتئینهاییبابیشازیکرشتءهپلیپپتیدیدیدهمیشود
4(بینآمینواسیدهایغیرمجاوریکرشتهپیوندبرقرارمیشودـدارایثباتبیشترینسبتبهسطحقبلیاست

چند مورد در ارتباط با همءه گیرنده  های شیمیایی ویژه در بدن انسان درست است؟2 882
الف ـ در دو سمت خود دارای زوائد رشته   مانند و کوتاه هستند.

ب ـ در برابر محرک نفوذپذیری خود را نسبت به برخی یون  ها تغییر می  دهند.
ج ـ موجب تحریک نوعی نورون حسی در دستگاه عصبی محیطی می  شوند.

د ـ برای تحریک شدن نیاز به وجود مایعی در مجاورت خود دارند.
4)4 3)3 2)2 1)1

با توجه به منحنی الکتروکاردیوگرام روبه رو، نمی توان گفت در نقطءه ............... . 2 883
A)1مانندنقطءهD،دریچءهسهلختیخونراازخودعبورمیدهد

D)2برخالفنقطءهB،دریچءهمیترالدرحالتحملفشارازسمتبطناست
C)3مانندنقطءهA،برخیازسلولهایمنشعبدرحالاستراحتهستند

B)4برخالفنقطءهC،سلولهایبطنیدرحالخارجکردنپیامازخودنمیباشند
صفت طول بال و رنگ چشم )قرمز یا سیاه( در زنبورها به ترتیب از روابط بارزیت ناقص و بارز و نهفتگی پیروی می کنند و هر دو مستقل از 2 884

جنس، دواللی و تک جایگاهی هستند. با توجه به این موضوع نمی توان گفت ............... .
1(زنبورهاینرحداکثر4نوعژننمودوزنبورهایمادهحداکثر9نوعژننمودخواهندداشت

2(ازآمیزشزنبورنربالکوتاهباچشمسیاهبازنبورملکءهبالمتوسطوچشمقرمزناخالص،برخیاززادههابالکوتاهوچشمقرمزخواهندبود
3(هرزنبورمادهبرخالفهرزنبورنرمیتواندحداکثربرایاینصفات4نوعگامتتولیدنماید

4(زنبورملکءهبالمتوسطوچشمقرمزناخالص،پسازبکرزاییمیتواندزنبورنربالبلندوچشمسیاهتولیدکند
885 2 ............... A مستقر می شود ............... و دومین آنتی کدون واردشده به جایگاه P مقابل، چهارمین آنتی کدونی که در جایگاه mRNA با توجه به

و سومین کدون واردشده به جایگاه A ریبوزوم ............... است.
ACU2CAU2CGU2AUG2AGU2CGG2UUU2CAC2UCA2GAG2AGG  

UUUـGCCـAAA)2  CGUـGCAـUAC)1
CGGـUCAـAAA)4  AAGـCGUـUUU)3

کدام مورد برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ »هر جانوری که دارای ............... باشد به طور حتم ............... .«2 886
1(دستگاهعصبیمرکزیـهمایستاییخودرابهکمکیاختههایعصبیوغیرعصبیحفظمینماید

2(سادهتریندستگاهعصبیـفعالیتماهیچههایخودرابهکمکنورونهایدستگاهعصبیمحیطیتنظیممیکند
3(طنابعصبیـفعالیتهایماهیچههایمریورودءهخودرابهکمکگرههایعصبیمختلفیتنظیممینماید

4(مغزیبادوگرهعصبیـدرتمامطولبدنخود،بیندوطنابعصبیخودفاصلءهیکسانیدارد
از لقاح تخمک غیرطبیعی یک مادر 50ساله با اسپرم طبیعی، پسری مبتال به سندروم داون متولد شده است. با توجه به این موضوع 2 887

می  توان  گفت هر یاخته  ای که برای انجام این لقاح در بدن مادر ............... .
1(بههنگامتخمکگذاریواردلولءهفالوپشده،داراییکمجموعءهکروموزومیاست

2(کراسینگاورانجامداده،درمرحلهپروفازمیوز1،دارایبیشاز46مولکولدنااست
3(بهکمکیاختههایفولیکولیاحاطهشده،نمیتوانددگرههایبرخیصفاتراازهمجدانماید
4(پوششهستءهخودرادرلولءهفالوپازدستداده،حداقلداراییککروموزومجنسیXاست
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کدام عبارت در مورد همءه هورمون  های تولیدشده در اندام  های حفرءه شکمی یک مرد بالغ درست است؟2 888
1(ازیاختههاییترشحمیشوندکهبررویشبکهایازرشتههایپروتئینیقراردارند.

2(پسازخروجازغدءهدرونریز،بهکمکنوعیسیاهرگبهسمتقلبحرکتمیکنند.
3(نمیتوانندبدونعبورازالیههایفسفولیپیدیغشا،بهگیرندههایاختصاصیخودمتصلشوند.

4(ابتداواردمویرگهاییمیشوندکهمنافذمتعددیداشتهوبهکمکیکالیءهپروتئینیپوشیدهشدهاند.
کدام مورد در ارتباط با چرخءه زندگی گیاه ذرت به درستی بیان شده است؟2 889

1(بههنگامرشددانه،لپههایگیاهازخاکخارجنمیشوند.
2(دردانءهبالغگیاه،عددکروموزومیهمءهیاختههاباهمیکساناست.

3(همءهسلولهایمؤثردرتشکیلتخم،درداخلیترینالیءهگلتشکیلمیشوند.
4(تخماصلیپسازتشکیل،میتوزیباتقسیمنامساویسیتوپالسمانجامدادهونهایتاًرویانقلبیرامیسازد.

بررسی دقیق دورءه قلبی یک انسان سالم نشان دهندءه این واقعیت است که مدت زمان ............... از مجموع زمان ............... بیشتر است.2 890
1(فاصلءهبینصدایاولتاصدایدومقلبـسیستولدهلیزودیاستولبطن

2(استراحتدهلیزهاـسیستولبطنهاواستراحتعمومی
3(فاصلءهبینصدایدومتاصدایاولبعدیـسیستولدهلیزواستراحتعمومی

4(استراحتبطنهاـسیستولبطنهاوسیستولدهلیزها
چند مورد عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »تخمک لقاح یافتءه گل مغربی، در میان سلول هایی قرار دارد که قطعاً ............... .«2 891

ب ـ وظیفءه تغذیءه رویان را تا مدتی بر عهده دارند الف ـ دارای دو مجموعءه کروموزومی هستند 
د ـ با گذر زمان سفت شده و از دانه محافظت می کنند ج ـ توانایی ایجاد نوترکیبی به دنبال کراسینگ  اور را دارند 

4)4 3)3 2)2 1)1
به طور معمول در روزهای گرم و خشک تابستانی، در گیاهاِن ............... .2 892

CO2،برخیازمحصوالتگامآخرچرخءهکالوینبااکسیژنترکیبمیشوند به O2 ،بهعلتافزایشنسبت C4 )1
،اکسیژنهشدنمولکولهایپنجکربنه،بخشیازATPموردنیازبرایمرحلءهدومچرخءهکالوینرافراهممیکند C3 )2
CO2میشود ،ورودیکمولکولدوکربنهازکلروپالستبهدرونمیتوکندریسلولغالفآوندی،موجبتولید C4 )3

،برخیازواکنشهایوابستهبهنورموجبتولیدمولکولهایسهکربنهدربسترهمیشوند C3 )4
کدام عبارت درست است؟ »هر سلول موجود در الیءه ............... رودءه انسان، ............... .«2 893

1(مخاطـدربخشزیرینخودباشبکهایازرشتههایگلیکوپروتئینیدرارتباطاست
2(زیرمخاطـنسبتبهسلولمجاورخود،فاصلءهنسبتاًزیادیدارد
3(مخاطـتحتکنترلسلولهایموجوددرالیءهدیگرقرارندارد

4(زیرمخاطـدرافزودنکربندیاکسیدبهمایعبینسلولینقشدارد
چند مورد، عبارت مقابل را به درستی تکمیل نمی کند؟ »............... می تواند در ............... نقش داشته باشد.«2 894

الف ـ خشک  شدن دریاچءه ارومیه ـ کاهش خدمات بوم سازگان
ب ـ تولید سوخت از روغن   دانه  های گیاهی ـ تخریب محیط زیست

ج ـ مهندسی ژنتیک ـ ایجاد ویژگی  های جدید در جانداران تک  سلولی
د ـ رعایت اخالق زیستی ـ عدم افشای اطالعات پزشکی بیماران به افراد دیگر

4)4 3)3 2)2 1)1
در گیاهان دوساله، ............... در بعضی سلول های ............... به کمک ............... انجام می شود.2 895

1(جداشدناللهایمربوطبهیکصفتـبافتزمینهایـساختارهایاستوانهایمتشکلازریزلولءهپروتئینی
2(انتشارعواملبیماریزاـموجوددراستوانءهآوندیـانتقالآبوبدوندخالتپالسمودسم
3(تولیدانرژیدرشرایطبیهوازیـروپوستساقهـتبدیلنوعیاسیددوفسفاتهبهپیرووات

4(تنظیمعملکردآنزیمهایدرونسلولیـهادیآبوموادمعدنیـنوعخاصیازمحرکهایرشد
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در ساختار ماهیچءه دلتایی انسان، هر رشتءه پروتئینی موجود در ............... سارکومر ............... .2 896
1(بخشروشنـهنگاماستراحتدرارتباطمستقیمباخطZقراردارد

2(نوارتیرءهـبههنگامانقباضدرتغییرطولماهیچهنقشدارد
3(بخشروشنـمیتوانددرشرایطیدرمجاورتیونکلسیمقراربگیرد

4(نوارتیرءهـممکناستباناقلعصبیتحریکیبرخوردداشتهباشد
ساختاری تنفسی که بیشتر حجم شش انسان را تشکیل می دهد، ............... است.2 897

2(برخالفنایژهفاقدغضروفوتواناییمبادلءهگازهایتنفسی 1(مانندنایدارایمادءهمخاطیومژک
4(برخالفنایدارایعاملسطحفعالوتواناییتغییرحجم 3(مانندنایژکهافاقدغضروفومادءهمخاطی

یک زن سالم از نظر بیماری هموفیلی دارای گروه خونی AB است و توانایی تولید پروتئین D را ندارد. قطعاً همءه ............... . 2 898
1(گامتهایاینفرد،فاقداللهاینهفتهبرایبیماریهموفیلیوگروههخونیABOاست

2(گامتهایطبیعیاینفرد،فاقددگرههاییبارابطءههمتوانییابارزونهفتگینسبتبههمهستند
3(فرزنداناینفرد،تواناییبیانکردنژنگروهخونیبارزدرکروموزومشمارءه1راندارند

4(فرزنداناینفرد،فقطداراییکیازکربوهیدراتهایAیاBدرسطحگویچههایقرمزخودهستند
در سلول های اسپرماتوسیت اولیءه یک مرد بالغ، وقوع جهش از نوع ............... .2 899

1(حذف،قطعاًموجبمرگسلولدیپلوئیدحاصلازلقاحاینسلولباتخمکمیشود
2(واژگونی،نمیتواندمحلسانترومرکروموزومهایغیرجنسیموجوددرهستهراتغییردهد

3(جابهجایی،میتواندموجبقرارگیریژنبیماریکمخونیداسیشکلدرمجاورتژنهموفیلیشود
4(مضاعفشدگی،موجبمیشودکهبهطورحتمازبرخیژنهادرسلولتخم،بیشازیکنسخهوجودداشتهباشد

کدام گزینه عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »در بدن یک انسان سالم، ............... در سمت ............... قرار گرفته است.«2 900
2(کیسءهصفرامانندآپاندیسـراست 1(بندارءهانتهایمریمانندطحالـچپ

4(کولونباالروبرخالفابتدایدوازدههـچپ 3(کبدبرخالفبخشاعظممعدهـراست
هر زمان که در یک نورون رابط فعال در مغز، ............... به طور حتم ............... .2 901

1(کانالدریچهدارسدیمیفعالیتمیکندـاختالفپتانسیلدوسرغشاینورونکاهشمییابد
2(پتاسیمازسیتوپالسمنورونخارجمیشودـبخشنزولینموداراختالفپتانسیلثبتمیشود

3(قلءهنموداراختالفپتانسیلتشکیلمیشودـورودسدیمبهدروننورونمتوقفشدهاست
4(اختالفپتانسیلدوسرغشاینورون20میلیولتباشدـسدیمبهمایعبینسلولیواردمیشود

کدام گزینه برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ »از پژوهش های ............... می توان دریافت که ............... .«2 902
1(ویلکینزوفرانکلینـنوکلئیکاسیدها،مولکولهاییمارپیچیوچندرشتهایهستند

2(ایوریوهمکارانشـآنزیمکربوهیدرازتمامیکربوهیدراتهایموجوددرعصارهراازبینبرد
3(واتسونوکریکـوجودرابطءهمکملیبینبازهایآلیدرفرایندهمانندسازینقشاساسیدارد

4(چارگافـدرهررشتءهمولکولDNA،تعدادبازهایآلیتکحلقهایودوحلقهایباهمبرابراست
اگر تزریق ماده ای به بدن انسان بتواند ترشح هورمونی را که ...............، به صورت غیرطبیعی بیشتر کند، احتمال بروز خیز افزایش می یابد.2 903

2(رسوبیونکلسیمدراستخوانهاراکاهشمیدهد 1(میزانسدیمدرخونابسیاهرگکلیویراافزایشمیدهد
4(بااثربریکیازپروتئینهایخوناب،ترشحاتقشرفوقکلیهراافزایشمیدهد 3(پسازسنتزوترشحازهیپوفیزپسینآبادرارراکاهشمیدهد

در افراد مبتال به سلیاک ............... .2 904
1(غلظتمونومرهایغذاییدرمدفوعفردکاهشپیدامیکند

2(باازبینرفتنچینهایحلقوی،جذبآمینواسیدهاکمترمیشود
3(پروتئینذخیرهایدردیسههایگندممیتواندباعثازبینرفتنیاختههایرودهشود

4(چینخوردگیهایغشاییبرخییاختههایپوششیدستگاهگوارشازبینمیروند
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در متن زیر که در مورد دستگاه دفع ادرار در انسان است چند غلط علمی وجود دارد؟2 905
»در بدن انسان، تنها دستگاهی که به حفظ هومئوستازی می پردازد، دستگاه دفع ادرار است. مهم ترین بخش این دستگاه کلیه  ها هستند که 
روی هم حدود یک میلیون نفرون یا گردیزه دارند. نفرون  ها ترکیب نهایی ادرار را می  سازند و نهایتاً آن را وارد مجرای جمع  کننده می  کنند تا 
به سمت لگنچه برود. منشأ ادرار از خون است و به همین دلیل در کلیه  ها بین نفرون  ها و رگ  های خونی ارتباط تنگاتنگی برقرار شده است.«

4)4 3)3 2)2 1)1
کدام گزینه عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »در یک فرد سالم، بالفاصله پس از ............... .«2 906

2لیترهوادرششهایفردوجوددارد 5/ 1(خروجهوایجاریازبدن،حدود
2(ورودهوایذخیرءهدمیبهبدن،هواییمعادلظرفیتتامدرششهاوجوددارد

لیترهواازنایژکهایمبادلهایعبورمیکند 3 5/ 3(ورودهواییبهبدنبادمعمیق،حدود
4(خروجهوایذخیرءهبازدمی،هواییکمترازحجمهوایخارجشده،درششهاوجوددارد

کدام مورد برای تکمیل عبارت مقابل مناسب نیست؟ »در چرخءه جنسی یک زن بالغ، بالفاصله قبل از ............... و میزان استروژن کاهش می یابد.«2 907
2(شروعقاعدگی،اندازءهجسمزردموجوددرتخمدانکوچکترشده 1(تخمکگذاری،غلظتهورمونلوتئینیکنندهافزایشیافته

4(شروعپرخونشدندیوارءهرحم،یکیازفولیکولهاشروعبهرشدکرده 3(رسیدنضخامترحمبهحداکثرخود،ترشحپروژسترونکمترشده
در بدن انسان )در( هر رگی که خون را ............... .2 908

1(بهسمتقلبمیبرد،کربندیاکسیدبیشترینسبتبهاکسیژنوجوددارد
2(ازمویرگهادریافتمیکند،فاقدماهیچههایحلقویتغییردهندءهقطردردیوارءهخوداست

3(بهسمتجگرمیبرد،دارایموادغذاییاستونمیتوانددارایفشارخونبیشینهوکمینهباشد
4(ازجفتدریافتمیکند،باداشتنمقاومتکمدردیواره،میتواندحجمخونورودیبهخودراافزایشدهد

در شب  های تابستان که خاک اطراف گیاه گرم است، جذب آب توسط ریشه  ها به مقدار زیادی انجام می  شود. اگر در این شرایط بتوانیم 2 909
فعالیت پروتئین های هیدرولیزکنندءه ATP را، در سلول های آندودرم ریشءه گوجه  فرنگی مهار کنیم ............... .

2(صعودشیرءهخامدرتراکئیدهاتاحدزیادیبااختاللمواجهمیشود 1(خروجآبازگیاهبهحالتتعریق،همچنانادامهمییابد
4(میزانانتقالیونهایمعدنیبهآوندهایچوبیساقهافزایشپیدامیکند 3(پتانسیلآبدرعناصرآوندیبهشدتکاهشمییابد

چند مورد، عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می  کند؟ »در مرحله ای از همسانه سازی دنا که ............... می شود، به طور حتم ............... می گردد.«2 910
الف ـ بخش  های تک رشته ای از دنا ایجاد ـ مولکول دنای حلقوی به دنای خطی تبدیل

ب ـ یاختءه دارای دنای نوترکیب از سایرین جدا ـ از نوعی مولکول آنتی بیوتیک استفاده
ج ـ از آنزیم لیگاز استفاده ـ دو پیوند فسفودی استر بین دنای خارجی و مولکول ناقل ایجاد

د ـ دنای نوترکیب به محیط کشت وارد ـ این مولکول به همءه یاخته های محیط وارد
4)4 3)3 2)2 1)1

کدام عبارت در رابطه با همءه مولکول  های دنای غیرجنسی در بدن انسان درست است؟2 911
1(درکاریوتیپ،قبلازدناهایغیرجنسیکوچکترازخودقرارمیگیرد.
2(فامتنیتشکیلمیدهدکهدربخشمیانیخوددارایسانترومراست.

3(درمحلهاییحدوددودوردراطرافهشتمولکولهیستونمیپیچد.
چرخءهیاختهایموجبتولیدانواعیازپروتئینهامیشود. G2 4(درمرحلءه

............. مقدار 2 912 لولءه  یا همان کال در محیط کشت نشان می دهد. در  تمایزنیافته  یاختءه  تودءه  از یک  را  تمایز ریشه و ساقه  شکل روبه رو 
هورمونی بیشتر است که می  تواند مانند ............... .

1()الف(ـاکسین،منجربهافزایشرشدجوانههایجانبیگیاهشود
2()ب(ـسیتوکینین،طولاینترفازدرگروهیازیاختههاراافزایشدهد

3()الف(ـسالیسیلیکاسید،درشرایطیمرگیاختهایرابهتأخیربیندازد 
4()ب(ـجیبرلین،مانعازلقاحبیناسپرموتخمزادربرخیگیاهانشود
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پس از ورود باکتری مولد کزاز به بدن انسان واکنش  های ایمنی اختصاصی به راه می  افتد. در رابطه با این واکنش  ها می  توان گفت یاخته  های .............. .2 913
1(لنفوسیتB،درمحلتولیدگیرندءهخود،فعالیتیندارند

2(پادتنساز،دنایخطیخودرادرمرکزیاختهسازماندهیکردهاند
3(لنفوسیتB،درسطحغشایخودتنهاداراییکنوعگیرندههستند

4(پادتنساز،باترشحاتخود،میتوانندفشاراسمزیخونابرااندکیافزایشدهند
در استخوان ران یک انسان بالغ، هر بافت استخوانی که ............... است، قطعاً ............... .2 914

1(داراییاختههایمنظمـدرتنءهاستخواندارایبافتچربیمیباشد
2(داراییاختههاییباگیرندءهاریتروپویتینـباغضروفسراستخوانتماسمستقیمندارد

3(درتنءهاستخوانخارجیترقرارگرفتهـدرونمجاریهرسامانءههاورس،رگخونیوعصبدارد
4(فاقدمجاریمتعددموازیـیاختههایبنیادیباقابلیتتقسیمشدنوخونسازیدارد

کدام مورد برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ »پیش  هورمون انسولین ............... هورمون انسولین فعال ............... .«2 915
1(مانندـآخرینساختارتشکیلدهندهاش،ساختارچهارماست

2(برخالفـدارایسهنوعزنجیرءهپلیپپتیدیمختلفاست
3(مانندـدرباکتریهایدارایژنسازندءهانسولین،ساختهمیشود

4(برخالفـدرزنجیرءهAتنهادارایگروهکربوکسیلآزاداست
در مرحله  ای از چرخءه کالوین گیاه آکاسیا که بیشترین میزان انرژی مصرف می  شود، کدام واکنش رخ می  دهد؟2 916

1(تبدیلمولکولششکربنهبهمولکولسهکربنه
2(تبدیلاسیدسهکربنهبهقندسهکربنه

3(تبدیلقندسهکربنهبهمولکولپنجکربنه
4(تبدیلمولکولششکربنهبهمولکولپنجکربنه

کدام مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل می  کند؟ »در چرخءه کربس طبیعی یاختءه غالف آوندی، ............... می  گردد.«2 917
اضافه NAD+ 1(برایتولیدهرمولکولNADH،یکالکترونویکپروتونبه
2(همزمانباتولیدهرمولکولچهارکربنی،یکمولکولکربندیاکسیدهمتولید

3(مولکولATPتولیدشده،باروشیمشابهتولیدATPدرواکنشقندکافتایجاد
4(بهمنظورایجاداولینترکیبپایدار،کوآنزیمAدوکربنیبهمولکولچهارکربنیمتصل

با توجه به شکل مقابل نمی توان گفت ............... . 2 918
1(سلولبزرگتراینفرایندرامیتوانددرخونابویادربافتهایبدنانجامدهد
2(سلولبزرگترمیتوانددرپاسخالتهابیموجبفراخوانیگویچههایسفیدشود
3(سلولکوچکترممکناستتحتتأثیراسیدهایچربپوستقرارنگرفتهباشد

4(پروتئینAمیتواندحداکثربهدوآنتیژناینمیکروبمتصلشود
در یک درخت چنار چهارساله، ............... نزدیک  ترین آوند ............... به ............... است. 2 919

1(آوندچوبسالچهارمـموجوددرپوستدرختـبنالدچوبپنبهساز
2(آوندچوبسالاولـچوبیپسینـبنالدچوبپنبهساز

3(آوندآبکشسالچهارمـموجوددرپوستدرختـبنالدآوندساز
4(آوندآبکشسالاولـآبکشپسینـبنالدآوندساز

کدام عبارت در مورد همءه جانداران فتوسنتزکننده درست است؟2 920
1(همءهموادغذاییموردنیازخودراتولیدکردهوازآناستفادهمیکنند.
2(بهکمکپمپغشایی،pHفضایداخلیتیالکوئیدراکاهشمیدهند.

3(انرژیموردنیازخودراازبخشیازامواجالکترومغناطیسیتأمینمیکند.
4(بهدنبالانجامواکنشهایی،برمیزانگازاکسیژنموجوددرجّومیافزاید.
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مرکز تنظیم دمای بدن، هیپوتاالموس است که در 6 171  
زیر  هیپوتاالموس  ندارد.  قرار  تاالموس  و  سه گوش  رابط  فاصل  حد 

تاالموس قرار دارد.
بررسی سایر گزینه  ها:

 بصل  النخاع پایین  ترین بخش مغز است. همان طور که در شکل 
)مرکز  مقابل مخچه  در  بخش  این  می  کنید،  مشاهده  کتاب درسی 

تعادل بدن( مستقر شده است.

 مرکز تنظیم زمان دم در پل مغزی مستقر شده است. مغز میانی 
باالترین بخش ساقءه مغز است. ساقءه مغز از باال به پایین شامل مغز 

میانی، پل مغزی و بصل النخاع است.
لوب  می  شود،  دیده  درسی  کتاب   15 شکل  در  که  همان طور   
پیشانی بزرگ ترین لوب مغز است. لوب آهیانه ای در حد فاصل لوب 

پس  سری و لوب پیشانی قرار دارد.

در نورون  های حسی ریشءه پشتی نخاع، دندریت و 6 172  
آکسون در یک نقطه به جسم یاخته ای متصل می  شوند.

بررسی سایر گزینه  ها:
 نورون  های حسی در ریشءه پشتی نخاع دیده می  شوند. در ریشءه 

پشتی نخاع طول دندریت بلندتر از آکسون است.
از  جزئی  نخاع  پشتی  ریشءه  حسی  نورون  های  یاخته  ای  جسم   

اعصاب محیطی است.
 نخاع درون ستون مهره  ها از بصل  النخاع تا دومین مهرءه کمری 

امتداد یافته است.

خالف 6 173 در  معموالً  پادهم  حس  و  هم  حس  اعصاب   
تعداد  سمپاتیک  اعصاب  تحریک  با  می  کنند.  عمل  یکدیگر  جهت 
ضربان قلب افزایش یافته و فاصلءه دو موج مشابه در نوار قلب )که 

برابر با طول یک دورءه کار قلب است( کاهش می  یابد.
بررسی سایر گزینه  ها:

اعصاب  تحریک  و  افزایش  باعث  پاراسمپاتیک  اعصاب  تحریک   
سمپاتیک باعث کاهش حرکات لولءه گوارش می  شود.

 تحریک اعصاب پاراسمپاتیک با کاهش تعداد ضربان قلب، میزان 
برون  ده قلب را نیز کاهش می  دهد.

و  قلب  سمت  به  هدایت شده  خون  سمپاتیک  اعصاب  تحریک   
ماهیچه  های اسکلتی )از جمله دیافراگم( را افزایش می  دهد.

موارد »الف« و »د« درست هستند.6 174  
بررسی موارد:

زیر  می  بینید،  دهم  گوارش  فصل   39 در شکل  که  همان طور  الف( 
چینه  دان ملخ، غدد بزاقی مشاهده می  شود.

می شه  دیده  دهم  مواد  دفع  فصل   16 شکل  در  که  همان طور  ب( 
متصل  روده  به  مشترک  منفذ  یک  طریق  از  مالپیگی  لولءه  چندین 
منفذ  طریق  از  مالپیگی  لولءه  هر  گفت  نمی توان  بنابراین  می  شوند؛ 

»ویژءه« خود به روده متصل می شود.
ج( در هر بند بدن حشرات یک گره عصبی وجود دارد که فعالیت  های 

آن بند از بدن را کنترل می  کند.
در  مشاهده می  کنید،  در شکل 21 فصل 3 دهم  که  د( همان طور 
حشرات امکان ورود اکسیژن و خروج کربن دی  اکسید از طریق یک 

منفذ تنفسی مشترک وجود دارد.

در انعکاس عقب  کشیدن دست پس از لمس جسم 6 175  
داغ، که چهار سیناپس تحریکی، یک سیناپس مهاری و یک سیناپس 

غیرفعال وجود دارد.
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1( سیناپس نورون حسی با نورون رابط 1 )تحریکی(
2( سیناپس نورون حسی با نورون رابط 2 )تحریکی(

3( سیناپس نورون رابط 1 با نورون حرکتی ماهیچءه دوسر بازو )تحریکی(
4( سیناپس نورون رابط 2 با نورون حرکتی ماهیچءه سه سر بازو )مهاری(

5( سیناپس نورون حرکتی با ماهیچءه دوسر بازو )تحریکی( 
6( سیناپس نورون حرکتی با ماهیچءه سه سر بازو )غیرفعال(

نخاع،  در  تشکیل شده  سیناپس  های  همءه  در  انعکاس،  این  در 
انتقال  دهندءه عصبی آزاد می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:
فرایند  با  آکسونی  پایانءه  از  عصبی  انتقال  دهنده  های  خروج   
اگزوسیتوز صورت می  گیرد. این فرایند باعث افزایش مساحت غشای 

نورون  ها می  شود.
 یک نورون رابط بین نورون حسی و نورون حرکتی مستقر می  شود.

 بین نورون رابط و نورون حرکتی ماهیچءه سه  سر بازو پیام مهاری 
منتقل می  شود.

در هر نیمکره، لوب آهیانه با سه لوب )پس  سری، 6 176  
گیجگاهی و پیشانی( مرز مشترک دارد )شکل )15 ـ الف((.

بررسی سایر گزینه  ها:
 در هر نیمکره، لوب پیشانی با دو لوب )لوب آهیانه و گیجگاهی( 

مرز مشترک دارد.
 در هر نیمکره، لوب پس  سری با دو لوب )لوب آهیانه و گیجگاهی( 

مرز مشترک دارد.
 در هر نیمکره، لوب گیجگاهی با سه لوب )لوب آهیانه، گیجگاهی 

و پیشانی( مرز مشترک دارد.

سخت  ترین نوع بافت پیوندی بافت استخوانی است. 6 177  
بافت استخوانی در مهره  داران وجود دارد. در هیدر، تحریک هر نقطه 

از بدن در سرتاسر آن منتشر می  شود.
بررسی سایر گزینه  ها:

 هیدر سازوکار ویژءه تنفسی ندارد و یاخته ها از طریق انتشار به 
مواد  با محیط می  پردازند. گوارش شیمیایی  تنفسی  گازهای  تبادل 
آغاز  گوارشی  آنزیم  های  ترشح  با  و  هیدر  گوارشی  حفرءه  در  غذایی 

می  شود )گوارش برون یاخته ای(.

دستگاه  ندارد.  مرکزی  و  دستگاه عصبی محیطی  و  مغز  هیدر   
حفرءه  در  است.  ساده  عصبی  شبکءه  یک  صورت  به  هیدر  مرکزی 
حفرءه  در  واقع  در  است.  مشابه  غذا  خروج  و  ورود  محل  گوارشی 
به  دهان  طریق  از  غذایی  )مواد  می  شود  دیده  دهان  فقط  گوارشی 
حفرءه گوارشی وارد شده و مواد دفعی نیز از طریق آن خارج می  شوند(.
 در دیوارءه بدن هیدر سیناپس بین یاخته  های ماهیچه  ای و عصبی 
وجود دارد. نورون های حرکتی با ماهیچه  ها سیناپس برقرار می  کنند. 

نورون  های حسی نیز در تماس با محرک، تحریک می  شوند.

جسم سلولی و دندریت نورون حرکتی در سیستم 6 178  
عصبی مرکزی و آکسون آن در دستگاه عصبی محیطی قرار دارد.

بررسی سایر گزینه  ها:
 نورون رابط می  تواند باعث مهار یا تحریک )ایجاد پتانسیل عمل( 

در نورون پس  سیناپسی شود.
 نورون حسی در ابتدای دندریت، پایانءه آکسونی و جسم یاخته  ای 

پیام عصبی را به صورت نقطه  به  نقطه هدایت می  کند.
 نورون حرکتی معموالً به یاخته  های عضالنی یا غدد پیام عصبی 

را منتقل می کند!

افزایش یا کاهش میلین به بیماری منجر می  شود.6 179  
بررسی سایر گزینه  ها:

بویایی  لوب  می کنید،  مشاهده   17 شکل  در  که  همان طور   
برخالف هیپوکامپ جزء دستگاه لیمبیک نیست.

 هر نیمکره کارهای اختصاصی خود را دارد؛ مثالً بخش  هایی از 
نیمکرءه چپ به توانایی در ریاضیات و استدالل مربوط  اند و نیمکرءه 

راست در مهارت  های هنری تخصص یافته است.
 همان طور که در شکل 18 می  بینید لوب گیجگاهی و پیشانی 
هر دو در اثر مصرف کوکائین تحت تأثیر قرار گرفته و مصرف گلوکز 

در آن  ها کاهش می  یابد.

یاخته  های 6 180 به  رسیدن  از  پس  عصبی  ناقل  های   
پس  سیناپسی به پروتئینی به نام گیرنده متصل می  شوند.

بررسی سایر گزینه  ها:
باعث  عصبی  انتقال  دهندءه  آزادکردن  با  پیش  سیناپسی  نورون   
تغییر پتانسیل یاختءه پس  سیناپسی می  شود. این تغییر می  تواند در 
یا مهار کردن یاختءه پس  سیناپسی باشد. اگر در جهت  جهت فعال 

فعال  کردن باشد باعث بازشدن کانال  های دریچه  دار سدیم می  شود.
رابط  نورون  های  آکسونی  پایانءه  به  عصبی  پیام  این که  از  پس   
می  رسد؛ محتویات ریزکیسه    ها به فضای سیناپسی آزاد می  شود، نه 

خود ریزکیسه  ها!
باید از فضای  انتقال پیام، مولکول  های ناقل باقی  مانده،  از   پس 
همایه  ای تخلیه شوند تا از انتقال بیش از حد پیام جلوگیری و امکان 
ناقل به  با جذب دوبارءه  این کار  انتقال پیام  های جدید فراهم شود. 
یاختءه پیش سیناپسی انجام می شود؛ هم چنین آنزیم  هایی ناقل عصبی 

را نیز تجزیه می  کنند.
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فقط مورد »ب« درست است.6 181  
بررسی موارد:

الف( پمپ سدیم ـ پتاسیم ضمن هر بار فعالیت خود دو یون پتاسیم 
را به یاخته وارد و سه یون سدیم را از یاخته خارج می  کند.

انرژی  با حفظ شیب غلظت یون سدیم،  ب( پمپ سدیم ـ پتاسیم 
رودءه  یاخته  های  به  گلوکز  ورود  و  فرایند هم انتقالی  برای  نیاز  مورد 

باریک را تأمین می  کند.
ج( پمپ سدیم ـ پتاسیم همواره فعاله!

د( همان طور که در شکل 6 کتاب درسی می  بینید محل اتصال یون 
سدیم و پتاسیم به این پمپ پروتئینی متفاوت است.

همءه موارد عبارت داده شده را به نادرستی تکمیل 6 182  
می  کنند.

بررسی موارد:
برای  گیرنده  هایی  دندریت  همانند  یاخته  ای  جسم  سطح  در  الف( 

انتقال  دهنده  های عصبی وجود دارد.
ب( در بیماری MS نورون  های دارای میلین دستگاه عصبی مرکزی 
)که پیام عصبی را به صورت جهشی هدایت می  کنند( تحت تهاجم 

دستگاه ایمنی قرار می گیرند و غالف میلین آن  ها تخریب می  شود.
ج( نورون  های حرکتی می  توانند باعث تحریک یاخته  های ماهیچه  ای 

و غدد شوند.
جسم  به  آکسون  و  دندریت  اتصال  محل  حسی  نورون  های  در  د( 
این نورون  ها در ریشءه پشتی  یاخته  ای مشابه است. جسم یاخته ای 

نخاع )دستگاه عصبی محیطی( مستقر شده است.

در میان مهره  داران اندازءه نسبی مغز پستانداران و 6 183  
پرندگان از سایرین بیشتر است. پرندگان و پستانداران گردش خون 
مضاعف دارند و ضمن یک بار گردش خون در بدن خود، خون را دو 

بار از قلب عبور می  دهند.
بررسی سایر گزینه  ها:

 به همءه شبکه  های مویرگ خونی مهره داران خون دارای اکسیژن 
وارد می  شود. حواستون باشه خون تیره کم  اکسیژنه، نه فاقد اکسیژن!

 همءه مهره  داران دفاع اختصاصی و نیز غیراختصاصی را دارند.
 خزندگان، پرندگان و پستانداران پیچیده  ترین شکل کلیه را دارند.

همءه موارد عبارت داده شده را به نادرستی تکمیل 6 184  
می  کنند.

بررسی موارد:
الف( در انسان نخاع از بصل  النخاع تا دومین مهرءه کمر کشیده شده است.

ب( ماهی  ها کالً یک دهلیز دارن، چپ و راستش کجا بود دیگه!
ج( به گروهی از شبکه  های مویرگی خون کم  اکسیژن می  ریزد؛ مانند 
شبکءه مویرگی کبد که خون تیرءه سیاهرگ باب به آن وارد می  شود.

اسکلت  کمک  به  سفره  ماهی(  و  )کوسه  ماهی  غضروفی  ماهیان  د( 
غضروفی از مغز و نخاع خود محافظت می  کنند.

کتاب درسی مشاهده 6 185 در شکل 16  همان طور که   
می کنید هیپوتاالموس در:

1( جلوتر از مغز میانی
2( زیر تاالموس

3( مجاور بخشی از دستگاه لیمبیک
4( پایین  تر از دستگاه لیمبیک

دیده می  شود. در تاالموس گیرنده  های سرما و گرما وجود دارد که به 
تنظیم دمای خون می  پردازند.

بررسی سایر گزینه  ها:
 اغلب اطالعات حسی بدن در تاالموس گرد هم می  آیند و پس از 

تقویت به بخش  های مربوط در قشر مخ ارسال می  شوند.
 هیپوتاالموس به همراه بصل النخاع در تنظیم فشار خون نقش دارد.

 هیپوتاالموس زیر رابط پینه  ای قرار دارد و در تنظیم ضربان قلب 
)که در واقع همون فاصلءه بین امواج QRS می شه( نقش دارد.

لوب آهیانه و گیجگاهی بیشترین تعداد مرز مشترک با 6 186  
لوب دیگر در هر نیمکره را دارند )هر یک سه مرز مشترک با لوب  های دیگر(.

بررسی سایر گزینه  ها:
 دو نیمکره به صورت هم زمان اطالعات را از همءه بدن دریافت و 
پردازش می  کنند تا بخش  های مختلف به صورت هماهنگ با یکدیگر 

فعالیت کنند. 
 تاالموس محل پردازش اولیه و تقویت اطالعات حسی است.

 هر دو نیمکره در حرکت نقش دارند؛ بنابراین نمی توان گفت که 
یکی از آن ها برای انجام حرکت اختصاصی شده است.

در دستگاه عصبی مرکزی انسان مویرگ  های پیوسته 6 187  
تنگاتنگی  ارتباط  مویرگ  ها  این  پوششی  یاخته  های  بین  دارد.  وجود 

وجود داشته و ورود و خروج مواد از آن به شدت کنترل می  شود.
بررسی سایر گزینه  ها:

 جسم یاخته  ای نورون  های حسی ریشءه پشتی خارج از نخاع و 
جسم یاخته  ای نورون  های حرکتی در مادءه خاکستری نخاع مستقر 

شده است.
آکسونی  پایانءه  مانند  بخشی  در  نخاع  خاکستری  بخش  در   
نورون  های حسی، پیام عصبی به صورت نقطه  به  نقطه هدایت می شود. 
پیام  و  دارد  میلین  نیز  حرکتی  نورون های  آکسون  ابتدایی  بخش 

عصبی را به صورت جهشی هدایت می  کند.
 پیام حرکتی می  تواند باعث انقباض عضله یا ترشح یک نوع غده شود.

مشکالت کبدی، سکتءه قلبی و انواعی از سرطان  ها 6 188  
تولید  کبد  در  صفرا  است.  الکل  طوالنی  مدت  مصرف  پیامدهای  از 
می  شود. در سکتءه قلبی نیز امکان کاهش ارتفاع QRS )در صورتی 

که سکته در ناحیءه بطن ها رخ بدهد( وجود دارد.
بررسی سایر گزینه  ها:

ایجاد  بدنی،  فعالیت  های  میزان  کاهش  و     ، گزینه های 
ناهماهنگی در حرکات بدن و اختالل در گفتار از پیامدهای مصرف 

کوتاه  مدت الکل است.
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و 6 189 سه  گوش  )رابط  نیمکره  دو  رابط  های  طرف  دو   
پینه  ای( بطن 1 و 2 مشاهده می  شود. رابط سه گوش و رابط پینه  ای 

در جلو به یکدیگر متصل هستند.
بررسی سایر گزینه  ها:

مشاهده  گوسفند  مغز  تشریح  فعالیت  شکل  در  که  همان طور   
می  کنید رابط سه  گوش با اپی  فیز در تماس نیست.

 درون بطن 1 و 2 اجسام مخطط وجود دارد. رابط سه گوش زیر 
رابط پینه  ای است.

 رابط سه  گوش باالی تاالمو  س  ها مستقر شده است.

همءه موارد عبارت داده شده را به نادرستی تکمیل 6 190  
می  کنند.

بررسی موارد:
الف( جسم یاخته  ای نورون  های حسی ریشءه پشتی نخاع در دستگاه 
عصبی محیطی مستقر شده است. نورون حسی و حرکتی در مادءه 
خاکستری نخاع )که جزئی از دستگاه عصبی مرکزی است( توسط 

نورون رابط، با یکدیگر سیناپس تشکیل می  دهند.
ب( جسم یاخته  ای نورون  های حرکتی ریشءه شکمی نخاع و نورون  های 
رابط در مادءه خاکستری نخاع مستقر شده است. نورون  های حرکتی معموالً 
پیام عصبی را به ماهیچه  ها و غدد منتقل می  کنن، نه نورون پس  سیناپسی!
ج( نورون رابط )نه نورون حرکتی!( در ایجاد ارتباط بین نورون  های 

حسی و حرکتی نقش دارد.
د( نورون  های حسی و حرکتی هر دو می توانند دارای غالف میلین 

باشند و پیام عصبی را به صورت جهشی هدایت   کنند.
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در برش عرضی ریشۀ نهان دانۀ دولپه، بخش پوست 9 621  
فضایی چند برابر استوانۀ آوندی را به خود اختصاص داده است. در 
این گیاهان الیۀ ریشه زا با آوند چوب و آبکش مجاورت دارد )زیست 

دهم ـ فصل 7 ـ شکل 13(.
بررسی سایر گزینه ها:

 در گیاهان دولپه ای مسن )نه هر گیاه دولپه ای( ، بین آوندهای 
چوب و آبکش نخستین، بُن الد آوندساز تشکیل می شود. 

باشد، دسته های آوندی ساقه   در صورتی که گیاه دولپه علفی 
توسط بافت زمینه ای از هم جدا می شوند؛ در حالی که در گیاهان 
دولپه ای چوبی، دسته های آوندی به شکل حلقه ای کامل شده و دیگه 

بافت زمینه ای بین آن ها نیست!
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آوندی در  تراکم دسته های   در برش عرضی ساقه گیاه تک لپه 
بخش خارجی ساقه بیشتر از بخش مرکزی آن است. در حالی که در 
ساقءه گیاه دولپءه علفی، دسته های آوندی بر روی یک دایره قرار دارند 

و در بخش عمقی پوست قرار گرفته اند.

در قورباغه ها، شبکءه مویرگی یکنواخت و وسیعی در 2 622  
می کند.  آسان  محیط  با  را  گازها  تبادل  پوست،  زیر 
همان طور که در شکل مقابل مشاهده می کنید، در سامانءه 
تنفسی  سطوح  از  روشن  خون  دوزیستان  خون  گردش 
می شود. وارد  دهلیز چپ  به  و  خارج  پوست(   + )شش

بررسی سایر گزینه ها:
با  حلق،  و  دهان  ماهیچه های  کمک  به  قورباغه   

حرکتی شبیه قورت دادن هوا را با فشار به شش ها می راند )نه این که 
مکشی ایجاد شود!( به این سازوکار پمپ فشار مثبت می گویند.

 در انسان سازوکار فشار منفی وجود دارد که در آن، هوا به 
وسیلءه مکش حاصل از فشار منفی، به شش ها وارد می شود.

 در دوزیستان به هنگام خشک شدن محیط، دفع ادرار کم و مثانه 
برای ذخیرءه بیشتر آب بزرگ تر می شود و سپس بازجذب آب از مثانه 

به خون افزایش می یابد.
 دوزیستان قلب سه حفره ای با دو دهلیز و یک بطن دارند با توجه 
به شکل می بینید که بطن، خون را یکباره به شش ها، پوست و بقیءه 

بدن تلمبه می کند.

کیسءه 2 623 در  کلسترول،  مانند  صفرا  ترکیبات  گاهی   
سنگ،  می شود.  ایجاد  صفرا  کیسءه  سنگ  و  می کنند  رسوب  صفرا 
مجرای خروج صفرا را می بندد، در نتیجه در ورود صفرا به روده اختالل 
ایجاد می شود و درد ایجاد می کند. نخستین گام در گوارش چربی ها، 
اثر  تبدیل آن ها به قطره های ریز است تا آنزیم لیپاز بتواند بر آن ها 
کند. صفرا و حرکات رودءه باریک موجب ریزشدن چربی ها می شوند. 
حاال اگر مجرای صفرا انسداد یابد، ورود صفرا به رودءه باریک مختل 
می شود و نخستین گام از گوارش چربی ها با اختالل مواجه می شود. 

بررسی سایر گزینه ها:
و  چربی ها  مانند   )DEKA( چربی  در  محلول  ویتامین های   
همراه آن ها جذب می شوند؛ بنابراین اختالل در ترشح صفرا ممکن 
است به سوء جذب این ویتامین ها و کمبود آن ها در بدن منجر شود. 

ویتامین K و کلسیم در روند انعقاد خون نقش دارند.
داخلی  عامل  و  اسید  کلریدریک  معده،  کناری غدد  یاخته های   
B12 در رودءه باریک  ترشح می کنند. عامل داخلی برای جذب ویتامین
ضروری است. اگر این یاخته ها تخریب شوند یا معده برداشته شود، 
عالوه بر ساخته نشدن کلریدریک اسید، فرد به کم خونی خطرناکی مبتال 
B که برای ساختن گویچه های قرمز در مغز 

12
می شود؛ زیرا ویتامین

قرمز استخوان الزم است، جذب نمی شود و زندگی فرد به خطر می افتد.
و جو  در گندم  )که  گلوتن  پروتئین  اثر  بر  بیماری سلیاک  در   
حتی  و  ریزپرز ها  و  می شوند  تخریب  روده  یاخته های  دارد(  وجود 
پرزها از بین می روند. یاخته های رودءه باریک آنزیم هایی دارند که با 
تجزیءه دی ساکاریدها و مولکول های درشت تر، مونوساکارید را ایجاد 

می کنند، با از بین رفتن یاخته های رودءه باریک این آنزیم ها هم از 
بین رفته و تولید مونوساکارید و جذب آن کاهش می یابد.

شرایط 2 624 مشابه  تعریق  ایجادکنندءه  محیطی  شرایط   
ایجاد شبنم است )هنگام شب یا در هوای بسیار مرطوب(. در این 
شرایط، یاخته های درون پوست هم چنان به پمپ کردن یون های معدنی 
به استوانءه آوندی ادامه می دهند؛ در نتیجه مقدار آبی که در اثر فشار 
ریشه ای به برگ ها می  رسد از مقدار تعرق بیشتر است، پس در اثر 
تجمع آب و یون ها، فشار شیرءه خام در آوندهای چوبی افزایش می یابد 
که در نهایت منجر به خروج قطرات آب از انتها یا لبءه برگ ها می شود.

بررسی سایر گزینه ها:
 نیروی مکش تعرق در یک روز گرم می تواند باعث کاهش قطر 
کافی  استحکام  چوبی  آوندهای  دیوارءه  اگر  و  شود  درخت  یک  تنءه 
نداشت به راحتی در اثر مکش تعرق، له می شد؛ اما می دونیم که در 

شرایط ایجاد شبنم، تعرق کاهش می یابد.
 در هوای بسیار مرطوب اختالف پتانسیل آب بین فضای برگ و 
هوای بیرون کاهش می یابد در نتیجه تعرق کم تری صورت می گیرد.

 در تعریق آب به صورت قطراتی از انتها یا لبءه برگ های بعضی 
نام  به  ویژه ای  ساختارهای  از  تعریق  می شود.  خارج  علفی  گیاهان 

روزنه های آبی )نه روزنه های هوایی( صورت می گیرد.

سامانءه دفعی پالناریا از نوع پروتونفریدی است که 2 625  
بدن  از  خارج  به  دفعی  منافذ  طریق  از  که  کانال هاست  از  شبکه ای 
و  است  اضافی  دفع آب  پالناریا،  در  سامانه  این  اصلی  کار  دارند.  راه 
بیشتر دفع نیتروژن از طریق سطح بدن انجام می شود. در نتیجه بخش 
کمی از نیتروژن بدن به یاخته های شعله ای که در طول کانال های 

پروتونفریدی قرار دارد، وارد می شود. 
بررسی سایر گزینه ها:

دارند.  قرار  یاخته های شعله ای  پروتونفریدی،  کانال های  طول  در   
مایعات بدن از فضای بین یاخته ای به یاخته های شعله ای وارد می شوند 
و ضربان مژک های )نه تاژک!( این یاخته مایعات را به کانال های دفعی 

هدایت و از منافذ دفعی خارج می کند. 
پس  دارند،  حفرءه گوارشی  پالناریا،  مانند  آزادزی  پهن   کرم های 
پالناریا فاقد لولءه گوارشی است و در نتیجه، حفرءه عمومی )سلوم( نیز ندارد.

 همان طور که در شکل مقابل 
مژک های  می کنید،  مشاهده 
یاختءه شعله ای به سمت کانال ها 
بین  مایعات  درون  نه  دارند  قرار 

یاخته ای!

در انتشار ساده و تسهیل شده، مولکول ها به دلیل 2 626  
منتشر  غلظت  شیب  جهت  در  می توانند  جنبشی  انرژی  داشتن 
شوند، بنابراین یاخته انرژی مصرف نمی کند. نتیجءه انتشار هر ماده، 

یکسان شدن )کاهش اختالف( غلظت آن در دو سوی غشاست.
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بررسی سایر گزینه ها:
و  آندوسیتوز  فعال،  انتقال  روش های  در  و   گزینه های  

اگزوسیتوز یاخته برای عبور مواد از غشا، انرژی مصرف می کند.
در آندوسیتوز و اگزوسیتوز این انرژی از ATP تأمین می شود ولی 
در آن ها از پروتئین های انتقال دهنده استفاده نمی شود. از طرفی در 
انتقال فعال که از پروتئین های انتقال دهندءه غشایی استفاده می شود 
انرژی مورد نیاز می تواند از ATP تأمین شود و شکل پروتئین نیز به 

طور موقت تغییر می کند.
عبور  غشا  فسفولیپیدهای  بین  از  مولکول ها  ساده  انتشار  در   

می کنند و از پروتئین های انتقال دهنده استفاده نمی شود.

است. 2 627 صوتی  پرده های  قرارگیری  محل  حنجره   
این پرده ها حاصل چین خوردگی مخاط به سمت داخل اند. پرده های 
صوتی صدا را تولید می کنند. واژه سازی به وسیلءه لب ها و دهان )شامل 
حاصل  نیز  میزنای  انتهای  دریچءه  می گیرد.  صورت  دندان ها(  و  زبان 
چین خوردگی مخاط مثانه بر روی دهانءه میزنای است و مانع بازگشت 

ادرار به میزنای می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

لولءه  دیوارءه  مخاط  الیءه  چین خوردگی  حاصل  روده  پرزهای   
گوارش هستند.

زیرمخاط  و  مخاط  چین خوردگی  حاصل  حلقوی  چین  روده:  در   
حاصل  ریزپرز،  است.  مخاط  چین خوردگی  حاصل  روده،  پرز  است. 

چین خوردگی غشای یاخته های پرز است.
گزینه های  و  پرده های صوتی حاصل چین خوردگی مخاط 

)نه زیرمخاط!( به سمت داخل اند.

در پاییز با کاهش طول روز و کم شدن نور، ساختار 2 628  
سبزدیسه ها در بعضی گیاهان تغییر می کند و به رنگ دیسه تبدیل 
مقدار  و  می شود  تجزیه  برگ  در  سبزینه  هنگام  این  در  می شود. 
کاروتنوئیدها افزایش می یابد. از طرفی، برگ بعضی گیاهان بخش های 
کاهش نور در چنین  یا بنفش دارد.  غیرسبز، مثالً سفید، زرد، قرمز 
گیاهانی، سبب افزایش مساحت بخش های سبز می شود که در واقع در 
این حالت، رنگ دیسه ها به سبزدیسه تبدیل می شوند تا گیاه بتواند با 
وجود نور کم، بیشتر فتوسنتز کند )فعالیت صفحءه 98 کتاب درسی(.

بررسی سایر گزینه ها:
 در گیاهان آبزی سامانءه بافت زمینه ای از نرم آکنه ای ساخته می شود که 
فاصلءه فراوانی بین یاخته های آن وجود دارد. این فاصله ها با هوا پر می شوند.
 خرزهره گیاهی است که روزنه های آن در فرورفتگی های غارمانندی 
قرار می گیرند. در این فرورفتگی ها تعداد فراوانی کُرک وجود دارد.  
پس این جوری شد که در فرورفتگی های غارمانند، یاخته های نگهبان روزنه 
و کرک قرار دارند و هر دو نوعی یاختءه تمایزیافتءه روپوستی هستند. 
زندگی  نیتروژن  از  فقیر  مناطق  در  گونرا  همانند  توبره واش  گیاه   
شکار  طریق  از  را  خود  نیاز  مورد  نیتروژن  توبره واش،  گیاه  می کند. 
می کند  تأمین  حشرات  مثل  )غیرفتوسنتزکننده(  کوچک  جانوران 
سیانوباکتری  با  همزیستی  طریق  از  گونرا  گیاه  که  حالی  در 

)فتوسنتزکننده( نیتروژن مورد نیاز خود را تأمین می کند.

در 2 629 مرده  و  آسیب دیده  خونی  یاخته های  تخریب   
مویرگ های  طحال  و  )کبد(  جگر  در  می شود.  انجام  کبد  و  طحال 
می کنید،  مشاهده  زیر  شکل  در  که  همان طور  دارد.  وجود  ناپیوسته 
هم چنین  هستند،  ناقص  پایءه  غشای  دارای  ناپیوسته  مویرگ های 
یاخته های پوششی دیوارءه این مویرگ ها منافذ یاخته ای ندارند و فاصلءه 
است. کرده  ایجاد  را  یاخته ای  بین  حفرءه  که  است  زیاد  آن ها  بین 

قرمز  گویچه های  تخریب  از  آزادشده  آهن 
سیاهرگ  طریق  از  نهایت  در  طحال،  در 
آهن  هم چنین  می شود،  وارد  کبد  به  باب 
حاصل از تخریب گویچه های قرمز در خود 
کبد نیز، در نهایت از مویرگ های کبد عبور 
می کند. پس در هر دو صورت، آهن حاصل 

از تخریب گویچه های قرمز به کبد وارد می شود. این آهن یا در کبد 
ذخیره می شود و یا از طریق جریان خون به مغز قرمز استخوان می رود 
و برای ساخت دوبارءه گویچه های قرمز مورد استفاده قرار می گیرد.

از طرفی، می دانیم که عالوه بر هموگلوبین، میوگلوبین هم آهن دارد، 
پس این آهن ممکن است برای ساخت میوگلوبین در ماهیچه ها به 

مصرف برسد.

انقباض ماهیچه های لولءه گوارش، حرکات منظمی را 2 630  
در آن به وجود می آورد. لولءه گوارش، دو حرکت کرمی و قطعه قطعه کننده 
از اون جایی که صورت سؤال می گه بعضی حرکات ...، یعنی گزینه ای درست  دارد. 

هست که فقط دربارءه یکی از این حرکات صدق کنه!
در حرکات کرمی، ورود غذا لولءه گوارش را گشاد و یاخته های عصبی 
دیوارءه لوله را تحریک می کند. یاخته های عصبی، ماهیچه های دیواره 
را به انقباض وادار می کنند. در نتیجه، یک حلقءه انقباضی در لوله ظاهر 
می شود که به جلو )از دهان به سمت مخرج( حرکت می کند. حرکات 

کرمی، غذا را در طول لوله با سرعتی مناسب به جلو می رانند.
بررسی سایر گزینه ها:

طولی(،   + )حلقوی گوارش  لولءه  دیوارءه  ماهیچه های  انقباض   
حرکات منظمی را در آن به وجود می آورد. برای ایجاد هر دو نوع 

حرکت، ماهیچه های حلقوی و طولی نقش دارند.
 تداوم حرکات قطعه قطعه کننده در لولءه گوارش موجب می شود 
شوند.  مخلوط  گوارشی  شیره های  با  بیشتر  و  ریزتر  لوله،  محتویات 
که  وقتی  ویژه  به  دارند؛  مخلوط کنندگی  نقش  نیز  کرمی  حرکات 
حرکت رو به جلوی محتویات لوله با برخورد به یک بنداره متوقف 
شود؛ مثل وقتی که محتویات معده به پیلور برخورد می کنند. در این 
حالت، حرکات کرمی فقط می توانند محتویات لوله را مخلوط کنند. 
 شبکه های یاخته های عصبی تحرک و ترشح را در لولءه گوارش 
تنظیم می کنند؛ پس هر دو نوع حرکت، تحت تأثیر این شبکه های 

عصبی قرار می گیرند.

لوبیا گیاهی علفی است در نتیجه فاقد مریستم های 2 631  
نخستین  سرالد  لوبیا،  غیرهوایی(  )اندام  ریشءه  در  می باشد.  پسین 
با  و  دارد  قرار  انتهای ریشه  به  نزدیک  این سرالد  دارد.  ریشه وجود 

بخش انگشتانه مانندی به نام کالهک پوشیده می شود.
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بررسی سایر گزینه ها: 
دارند.  قرار  جوانه ها  در  عمدتاً  سرالدها  ساقه،  هوایی  اندام  در   
جوانه ها مجموعه ای از یاخته های سرالدی و برگ های بسیار جوان اند که 
این برگ ها در حفاظت از سرالد نقش دارند. در ساقه، سرالدها عالوه 
بر جوانه ها در فاصلءه بین دو گره از ساقه نیز حضور دارند که سرالد 

میان گرهی نام دارد. این سرالدها توسط جوانه محافظت نمی شوند!
 نتیجءه فعالیت سرالدهای نخستین، افزایش طول و تا حدودی 

عرض ساقه، شاخه و ریشه است.
 لوبیا جزء گیاهان تیرءه پروانه واران است و در ریشءه خود دارای 
گرهک هایی است که درون آن ها ریزوبیوم ها زندگی می کنند و قطعاً 
تولید این باکتری ها توسط سرالد نخستین ریشه صورت نگرفته است!

مشخص 2 632 هموگلوبین  اطراف  در  اکسیژن  غلظت   
جدا  آن  از  یا  شود  متصل  هموگلوبین  به  اکسیژن  باید  که  می کند 
شود. در شش ها که غلظت اکسیژن در خون مویرگ های ششی زیاد 
بافت ها، که  در مجاورت  و  به هموگلوبین می پیوندد  اکسیژن  است، 
غلظت اکسیژن به علت مصرف شدن توسط یاخته ها کاهش یافته است، 

اکسیژن از هموگلوبین جدا و به یاخته ها داده می شود.
در مجاورت بافت ها، کربن دی اکسید وارد گویچه های قرمز می شود. 
کربن  که  هست  انیدراز  کربنیک  نام  به  آنزیمی  قرمز  گویچءه  در 
دی اکسید را با آب ترکیب می کند و کربنیک اسید را پدید می آورد. 
کربنیک اسید به سرعت به یون بی کربنات و هیدروژن تجزیه می شود. 
یون بی کربنات از گویچءه قرمز خارج و به خوناب وارد می شود. پس 
بافت ها  مجاورت  در  قرمز  گویچءه  از  بی کربنات  و  اکسیژن  خروج 

صورت می گیرد.
بررسی سایر گزینه ها:

هر  و  هستند  هموگلوبین  از  سرشار  خون  قرمز  گویچه های   
یک  پس  کند؛  حمل  را  اکسیژن  مولکول   4 می تواند  هموگلوبین 

گویچءه قرمز بیش از 4 اکسیژن را حمل می کند!
 کربن مونواکسید، مولکول دیگری است که می تواند به هموگلوبین 
متصل شود با این تفاوت که وقتی متصل شد، به آسانی جدا نمی شود 
)نه این که اصاًل جدا نشه!(. اکسیژن، کربن دی اکسید و کربن مونواکسید 

همگی به صورت برگشت پذیر به هموگلوبین متصل می شوند.
 در دمای بدن، 7 درصد از کربن دی اکسیدی که در خون جابه جا 
می شود به صورت محلول در خوناب است؛ 23 درصد آن به صورت 
است.  بی کربنات  صورت  به  آن  درصد   70 و  هموگلوبین  به  متصل 
دقت کنید که از کل کربن دی اکسید واردشده به خون، 70 درصد 
آن به صورت بی کربنات حمل می شود نه 70 درصدی که به گویچءه 
COخون وارد گویچءه قرمز می شود. 2 قرمز وارد می شود. 93 درصد 

همان طور که در شکل می بینید، چینه دان حجیم ترین 2 633  
بخش لولءه گوارش در ملخ است. چینه دان بخش حجیم انتهای مری 
است که در آن غذا ذخیره و نرم می شود. گوارش کربوهیدرات ها که در 
دهان توسط آنزیم  آمیالز بزاق شروع شده بود در چینه دان ادامه می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:
 با توجه به شکل، طول معده بیشتر از پیش معده است.

 ملخ، با استفاده از آرواره ها مواد غذایی را خرد و به دهان منتقل 
می کند. این یعنی آرواره ها خارج از دهان قرار دارند!

 معده و کیسه های معده آنزیم هایی ترشح می کنند که به پیش معده 
وارد می شوند. گوارش مواد غذایی قبل از ورود مواد به معده تکمیل 

می شود. معده جایگاه جذب مواد غذایی در ملخ است.

مصرف 2 634 با  نیتروژن  تثبیت کنندءه  باکتری های   
مولکول نیتروژن، یون های آمونیوم می سازند. نیتروژن تثبیت شده در 
این باکتری ها به مقدار قابل توجهی دفع و یا پس از مرگ آن ها برای 

گیاهان قابل دسترس می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

 همان طور که گفتیم، نیتروژن تثبیت شده یا در زمان زنده بودن 
باکتری در دسترس گیاه قرار می گیرد یا پس از مرگش!

و  نیتروژن  تثبیت کنندءه  باکتری های  توسط  خاک  در  آمونیوم   
باکتری های آمونیاک ساز تولید می شود.

 باکتری های نیترات ساز، آمونیوم را به نیترات تبدیل می کنند.

دو 2 635 بین  فاصلءه  در  گازها  تبادل  باقی مانده،  حجم   
تنفس را ممکن می کند. همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید، 

حجم باقی مانده جزء ظرفیت حیاتی محسوب نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها: 
وارد  به شش ها  گردنی  ماهیچءه  انقباض  با  دمی  ذخیرءه  هوای   
می شود. با توجه به شکل می بینید که این هوا، نیمی از حجم ظرفیت 
تام شش ها )3000 میلی لیتر( را به خود اختصاص داده؛ نه نیمی از 

ظرفیت حیاتی!
 حجم ذخیرءه بازدمی، به مقدار هوایی گفته می شود که می توان 
پس از یک بازدم معمولی، با یک بازدم عمیق از شش خارج کرد. اما 
حجم تنفسی در دقیقه از حاصل ضرب حجم جاری در تعداد تنفس 

در دقیقه به دست می آید.
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 مثالً حجم جاری )بازدمی( می تواند بدون انقباض ماهیچءه تنفسی 
از شش ها خارج شود. همان طور که می دانید طی دم بخش زیادی از 
حجم جاری به بخش مبادله ای می رسد. حواست هست که هوای مرده یک 
حجم تنفسی مستقل نیست و بخشی از هوای جاری یا ذخیرءه دمی محسوب می شه!

از یک دم عمیق، هوای ذخیرءه دمی  بازدم عادی پس  فرایند   در 
خارج  شش  از  تنفسی،  ماهیچه های  انقباض  بدون  جاری  هوای  و 

می شوند که هر دو هم وارد بخش مبادله ای شده اند.

منظم 2 636 طور  به  که  است  پیوندی  بافت  نوعی  خون،   
است:  بخش  دو  دارای  و  دارد  در رگ های خونی جریان  و یک طرفه 
خوناب که حالت مایع دارد و بخش یاخته ای که گویچه های قرمز، 
گویچه های سفید و گرده ها را شامل می شود. وجود یون های سدیم 
و پتاسیم در خوناب، اهمیت زیادی دارد، چون در فعالیت یاخته های 

بدن نقش کلیدی دارند.
بررسی سایر گزینه ها:

 بیش از 90 درصد خوناب، آب است که در آن پروتئین ها، مواد 
غذایی، یون ها و مواد دفعی حل شده اند.

 دستگاه لنفی چربی های جذب شده از دیوارءه رودءه باریک را به 
خون می ریزد. لنف بعد از عبور از مویرگ ها و رگ های لنفی از طریق 
دو مجرای لنفی به سیاهرگ های سینه )زیرترقوه ای چپ و راست( 
می ریزد؛ بنابراین در خون هم لیپوپروتئین و هم کیلومیکرون وجود دارد.

 با توجه به شکل زیر مشاهده می کنید که به طور معمول، فشار 
اسمزی خون در طول مویرگ ثابت است.

در پارامسی که جانداری تک یاخته ای است، حرکت 2 637  
مژک ها غذا را از محیط به حفرءه دهانی منتقل می کند.

بررسی موارد:
تشکیل  غذایی  کریچءه  پارامسی،  دهانی  حفرءه  انتهای  در  د(  و  الف 
حرکت  سیتوپالسم  درون  غذایی  کریچءه  )آندوسیتوز(.  می شود 
می کند. اندامکی به نام کافنده تن )لیزوزوم(، که دارای آنزیم گوارشی 
است به آن می پیوندد و آنزیم های خود را به درون آن آزاد می کند. 
در نتیجه، کریچءه گوارشی تشکیل می شود. همان طور که در شکل 
زیر مشاهده می کنید، چند کافنده تن با کریچءه غذایی ادغام می شوند.

ب( در پارامسی، آبی که در نتیجءه اسمز وارد می شود به همراه مواد 
دفعی توسط کریچه های انقباضی دفع می شود. 

ج( ماهی قرمز همانند پارامسی در آب شیرین زندگی می کند. در این 
جانداران فشار اسمزی مایعات بدن از آب بیشتر است و آب می تواند 

وارد بدن شود.

به 2 638 می میرند  پروانه واران  تیرءه  گیاهان  که  هنگامی   
از  غنی  گیاخاک  می گذارند،  باقی  خاک  در  که  گرهک هایی  واسطءه 
رابطءه  گیاهان  این  با  ریزوبیوم  باکتری های  می کنند.  ایجاد  نیتروژن 
تیرءه  گیاهان  ریشءه  گرهک های  درون  ریزوبیوم ها  دارند.  همزیستی 
پروانه واران و سیانوباکتری های همزیست با گونرا درون ساقه و دمبرگ 

گیاه زندگی می کنند.
بررسی سایر گزینه ها:

یون  و  مصرف  را  محیط  آلی  مواد  آمونیاک ساز  باکتری های   
آمونیوم تولید می کنند. ریزوبیوم ها نیز فتوسنتزکننده نیستند و مواد 

آلی را از گیاه همزیست خود دریافت می کنند.
زندگی  ریشه  درون  قارچ  داریم: 1(  دو حالت  قارچ ریشه ای  در   
می کند. 2( قارچ به صورت غالفی در سطح ریشه زندگی می کند ولی 
رشته های ظریفی به درون ریشه می فرستد؛ پس در هر دو حالت، 

قارچ درون ریشه نفوذ کرده است.
 باکتری های ریزوبیوم توانایی فتوسنتز ندارند.

هم 2 639 با  گوناگون  جمعیت های  بوم سازگان  هر  در   
طی  جانوران  می آورند.  وجود  به  را  اجتماع  یک  و  دارند  تعامل 

تولیدمثل موجوداتی کم وبیش شبیه به خود را به  وجود می آورند.
بررسی سایر گزینه ها:

 همءه جانداران به محرک های محیطی پاسخ می دهند؛ مثالً ساقءه 
گیاهان به سمت نور خم می شود. در جانوران پاسخ به محرک های محیطی 
توسط دستگاه عصبی یا درون ریز و یا هر دوی آن ها صورت می گیرد. 
دقت کنید که هر جاندار لزوماً به هر محرک محیطی پاسخ نمی دهد.

 )RNA( همءه جانوران دارای دو نوع نوکلئیک اسید، یعنی رنا 
و دنا )DNA( هستند که به کمک این نوکلئیک اسیدها ذخیره و 
انتقال اطالعات در یاخته صورت می گیرد و از این اطالعات برای رشد 

و نمو استفاده می شود.
 جانوران انرژی می گیرند و از آن برای انجام فعالیت های زیستی 
مولکول های  در  را  انرژی  یاخته ها می توانند  استفاده می کنند.  خود 
ویژه ای از جمله ATP ذخیره کنند. وقتی یاخته به انرژی نیاز دارد، 
پیوندهای پرانرژی مولکول ATP را می شکند و از انرژی آزادشده آن 

برای انجام فعالیت های زیستی استفاده می کند.

640 2c مربوط به مرحلءه استراحت عمومی و نقطءه a نقطءه  
از  انقباض دهلیزی است. در هر دو مرحله، خون  به مرحلءه  مربوط 
دهلیز به بطن وارد می شود؛ پس در هر دو نقطه، فشار خون دهلیز 

بیشتر از فشار خون بطن است.
بررسی سایر گزینه ها:

 در نقطه b موج الکتریکی در دهلیزها و مسیرهای بین گرهی 
منتشر می شود، در حالی که در نقطءه d این گونه نیست.



273

 در نقطه f بطن ها هنوز در حال انقباض هستند.
 دریچه های سینی آئورتی و سینی ششی هر دو با هم بسته و هر دو 
با هم باز می شوند. نه این که یکی از آن ها باز و دیگری بسته باشد. در 
نقطءه e دریچه های سینی باز و در نقطءه g این دریچه ها بسته هستند.

در دستگاه گوارش گاو، مواد غذایی پس از آن که از 2 641  
مری خارج شد همواره به سیرابی وارد می شود. مواد غذایی در سیرابی 
در معرض میکروب ها قرار می گیرند. حرکات سیرابی و حرارت بدن به 

گوارش میکروبی کمک می کنند. 
بررسی سایر گزینه ها:

 غذا پس از عبور از معدءه واقعی )همان شیردان!( وارد رودءه باریک 
می شود. در حالی که گوارش سلولز در معده شروع می شود.

 در معدءه گاو، هزارال به شکل یک اتاقک الیه الیه است. غذا پس 
از عبور از هزارال وارد شیردان می شود. در شیردان گوارش شیمیایی 

ادامه می یابد؛ نه شروع!
 سیرابی بزرگ ترین بخش معده است و غذا بعد از آن وارد نگاری 

می شود؛ در حالی که آبگیری مواد غذایی وظیفءه هزارال است.

موارد »الف« و »ب« درست هستند.2 642  
نایژک مبادله ای در انتهای خود به ساختاری شبیه خوشءه انگور ختم 
این  از  یک  هر  است.  آمده  پدید  حبابک ها  اجتماع  از  که  می شود 
خوشه ها را یک کیسءه حبابکی می نامند. پس منظور صورت سؤال، 

نایژک مبادله ای است.
بررسی موارد:

الف( مخاط مژک دار در نایژک مبادله ای به پایان می رسد؛ پس نایژک 
مبادله ای دارای یاختءه پوششی مژک دار است.

با توجه به شکل 7 فصل 3 زیست دهم می بینید که در طول  ب( 
تبادل  از  بخشی  که  دارد  وجود  تکی!  حبابک های  مبادله ای  نایژک 

گازها در آن ها انجام می شود. 
ج( عامل سطح فعال که از یاخته های نوع 2 دیوارءه حبابک ها ترشح 

می شود، سطح داخلی حبابک ها را می پوشاند. 
د( می تواند! چراکه کتاب درسی گفته است درشت خوارها نه فقط در 
کیسه های حبابکی شش ها، بلکه در دیگر نقاط بدن نیز حضور دارند 
مبادله ای  نایژک   در  بافت ها هستند، پس می توانند  در  درشت خوار ها 

هم باشند.

سرخرگ های 2 643 دیوارءه  در  که  فشاری  گیرنده های   
گردش عمومی قرار دارند؛ هم چنین گیرنده های حساس به کمبود 
یون  و  دی اکسید  کربن  افزایش  به  حساس  گیرنده های  و  اکسیژن 
هیدروژن که گیرنده های شیمیایی نام دارند پس از تحریک، به مراکز 
و  حفظ  طبیعی  حد  در  سرخرگی  فشار  تا  می فرستند  پیام  عصبی 
نیاز بدن در شرایط خاص تأمین شود. هیچ یک از این گیرنده ها جزء 

حواس پیکری نیستند.
 حواس پیکری شامل حس تماس، دما، وضعیت و درد است.

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه های  و  گیرندءه حساس به افزایش کربن دی اکسید در 

دستگاه عصبی مرکزی و در بصل النخاع قرار دارد.

و  مکانیکی  نوع  از  فشاری  گیرنده های  محرک،  نوع  براساس   
گیرنده های حساس به افزایش کربن دی اکسید و گیرنده های حساس 

به کمبود اکسیژن از نوع شیمیایی هستند.

درون 2 644 به  لیپیدها  گوارش  از  حاصل  مولکول های   
یاختءه پرز منتشر می شوند. درون یاخته های پرز، این مولکول ها دوباره 
لیپیدها  سایر  و  پروتئین  با  همراه  تری گلیسرید  می شوند.  ساخته 
فسفولیپید،  تری گلیسرید،  شامل  )ذره هایی  کیلومیکرون  شکل  به 
کلسترول و پروتئین( درمی آیند و با برون رانی )اگزوسیتوز( به مایع 
بین یاخته ای و سپس به مویرگ لنفی وارد می شوند. لنف هم بدون 
عبور از کبد، از طریق مجرای لنفی به سیاهرگ زیرترقوه ای می ریزد.

بررسی سایر گزینه ها:
 با توجه به شکل زیر، مواد جذب شده در معده نیز، از سیاهرگ 

باب کبدی عبور می کنند.

 موادی که در دهان جذب می شوند هم، بدون عبور از کبد، به 
گردش خون وارد می شوند.

وارد  دارند،  بسته  انتهای  که  لنفی  مویرگ های  به  لیپیدها   
می شوند اما به جز لیپیدها مواد دیگری هم هستند که بدون صرف 

ATP جذب می شوند؛ مثل برخی مواد معدنی و آب!

آب و مواد حل شده فقط از طریق مسیر سیمپالستی 2 645  
عبور  ریشه  زمینه ای  بافت  به  متعلق  یاخته های  همءه  از  می توانند 
یاخته  یک  پروتوپالست  از  مواد  حرکت  سیمپالستی  انتقال  کنند. 
به یاختءه مجاور، از راه پالسمودسم هاست. پالسمودسم ها در مناطقی 
از دیواره به نام الن به فراوانی وجود دارند. الن به منطقه ای گفته 

می شود که دیوارءه یاخته ای در آن جا نازک مانده است.
  آب و مواد محلول فقط می توانند از طریق مسیر سیمپالستی وارد 
یاخته های آندودرم شوند؛ بنابراین تنها مسیری که در سراسر پوست 

ریشه می تواند آب را انتقال دهد، مسیر سیمپالستی است.
بررسی سایر گزینه ها:

کشیده  دیگر  یاختءه  به  یاخته ای  از  میان یاخته ای  کانال های   
شده اند. به این کانال ها پالسمودسم می گویند. عبور آب و مواد محلول 
از الیءه روپوست از هر سه مسیر آپوپالستی، سیمپالستی و عرض غشایی 
صورت می گیرد در حالی که فقط در مسیر سیمپالستی از کانال های 

میان یاخته ای استفاده می شود.
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 الیءه ریشه زا خارجی ترین الیءه استوانءه آوندی است. عبور آب و 
مواد محلول در استوانءه آوندی از هر سه مسیر صورت می گیرد. در 
مسیر آپوپالستی، مواد محلول از پروتوپالست یاخته عبور نمی کنند.

  در مسیرهای عرض غشایی و سیمپالستی، آب و مواد محلول از 
پروتوپالست عبور می کنند؛ با این تفاوت که در مسیر عرض غشایی، 
برای انتقال از یک یاخته به یاختءه دیگر، آب و مواد محلول از عرض غشا 
عبور می کنند؛ در حالی که در مسیر سیمپالستی، آب و مواد محلول از 
طریق پالسمودسم و بدون عبور از غشا، بین دو یاخته جابه جا می شوند.

 آندودرم )درون پوست( نزدیک ترین الیءه پوست به استوانءه آوندی 
وارد  سیمپالستی  مسیر  طریق  از  فقط  محلول  مواد  و  آب  است. 

یاخته های درون پوست می شوند.

معده، بخش کیسه ای شکل لولءه گوارش است. پس 2 646  
از بلع غذا، معده اندکی انبساط می یابد و انقباض های کرمی معده، به 
به  باالتر معده  از بخش های  امواج  این  آغاز می شود.  صورت موجی 

سمت پیلور حرکت می کنند و غذا را با شیرءه معده می آمیزند.
بررسی سایر گزینه ها:

پیلور  مجاور  که  معده  غدد  درون ریز  یاخته های  از  گاسترین   
هستند، ترشح می شود و باعث افزایش ترشح اسید معده و پپسینوژن 

می شود. پس همءه غدد معدی، یاختءه ترشح کنندءه هورمون ندارند!
باز  معده  پرشدن  با  که  دارد  چین خوردگی هایی  معده  دیوارءه   

می شود تا غذای بلع شده در آن انبار شود.
را  لیپاز(  و  )پروتئازها  معده  آنزیم های  غده ها،  اصلی  یاخته های   

ترشح می کنند.

در خونریزی های شدید، گرده ها با ترشح مواد و با 2 647  
می کنند.  ایجاد  را  لخته  فیبرینوژن،  مثل  پروتئین های خون  کمک 
آنزیم  آسیب دیده،  گرده های  و  بافت ها  ابتدا  لخته،  تشکیل  برای 

پروترومبیناز را ترشح می کنند.
بررسی سایر گزینه ها:

 پروترومبین یکی از پروتئین های دائمی خوناب است که تحت 
گرده های  می شود.  تبدیل  ترومبین  به  پروترومبیناز  آنزیم  تأثیر 

آسیب دیده آنزیم پروترومبیناز را ترشح می کنند.
به  پروترومبیناز  آنزیم  توسط  تغییر  اثر  در  پروترومبین  نه!  خب   

ترومبین تبدیل می شود.
 ترومبین با اثر بر فیبرینوژن آن را به فیبرین تبدیل می کند.

جاندارانی که ژن های افراد گونه ای دیگر را در خود دارند، 2 648  
جانداران تراژن نامیده می شوند. اعضای یک خانواده از یک گونه هستند!

بررسی سایر گزینه ها:
گزینه های  و  زیست شناسان امروزی به این نتیجه رسیده اند 
که بهتر است برای درک سامانه های زنده، جزءنگری را کنار بگذارند 
و بیشتر کل نگری کنند تا بتوانند ارتباط های درهم آمیختءه درون هر 
سامانءه زنده را کشف و آن ها را در تصویری کامل تر و بزرگ مشاهده 
کنند؛ یعنی سعی می کنند هنگام بررسی یک موجود زنده، به همءه 
عوامل زنده و غیرزنده ای نیز توجه کنند که بر حیات آن اثر می گذارند.

 زیست شناسان امروزی برای »کل نگری« به سامانه های زنده، نه 
را  زنده  سامانه های  سازمانی  مختلف  سطوح  بین  ارتباط های  فقط 
بررسی می کنند، بلکه برای شناخت هر چه بیشتر آن ها از اطالعات 

رشته های دیگر نیز کمک می گیرند.

به 2 649 و  از دهان، شروع  لولءه گوارش که  با شکل گیری   
و  دستگاه  این  خارجی  بخش  بین  فاصلءه  در  می شود  منتهی  مخرج 
دیوارءه داخلی بدن، فضایی شکل می گیرد که سلوم یا حفرءه عمومی 
بدن نامیده می شود. از طرفی، لولءه گوارش در اثر تشکیل مخرج شکل 
را بدون مخلوط شدن غذای  امکان جریان یک طرفءه غذا  می گیرد و 
گوارش یافته و مواد دفعی فراهم می کند. در نتیجه، دستگاه گوارش 
کامل شکل می گیرد، پس هر جانوری که سلوم دارد، دارای دستگاه 

گوارش کامل می باشد.
بررسی سایر گزینه ها:

)نه هر  لوله ای  مثل کرم های  بی مهرگانی  در  و   گزینه های  
که  می شود  پر  مایعاتی  با  بدن  عمومی  حفرءه  سلوم(،  دارای  جانور 
از آن برای انتقال مواد استفاده می شود. این جانوران، فاقد دستگاه 
دیگر،  جانورانی  که  حالی  در  مواد هستند.  گردش  برای  اختصاصی 
مانند کرم خاکی که لولءه گوارش هم دارد، دستگاه اختصاصی برای 

گردش مواد شکل گرفته است.
با توجه به شکل 24 فصل 4 زیست دهم در مقطع بدن کرم   

لوله ای، لولءه گوارش بخش کمی را به خود اختصاص می دهد.

بافت زمینه ای در گیاهان 2 650 به سامانءه  شکل مربوط   
آبزی  گیاهان  در  درسی(.  کتاب   100 صفحءه  )فعالیت  است  آبزی 
سامانءه بافت زمینه ای از نرم آکنه ای ساخته می شود که فاصلءه فراوانی 
پر می شوند.  هوا  با  فاصله ها  این  که  دارد  آن وجود  یاخته های  بین 
آزوال گیاهی کوچک و آبزی است که در تاالب های شمال و مزارع برنج 
کشور به فراوانی وجود دارد. این گیاه با سیانوباکتری همزیستی دارد 

و نیتروژن تثبیت شدءه آن را دریافت می کند.
بررسی سایر گزینه ها:

مرگ  و  اکسیژن  کاهش  موجب  آزوال  گیاه  سریع  رشد  برعکس!   
بسیاری از آبزیان می شود.

ساخته  نرم آکنه ای  از  زمینه ای  بافت  سامانءه  آبزی  گیاهان  در   
می شود که فاصلءه فراوانی بین یاخته های آن وجود دارد. این فاصله ها 

با هوا پر می شوند.
 کودهای شیمیایی شامل عناصر معدنی هستند که به راحتی در 
اختیار گیاه قرار می گیرند. با شسته شدن کود شیمیایی از خاک توسط 
بارش ها، این مواد به آب وارد می شوند. حضور این مواد موجب رشد 
سریع باکتری ها، جلبک ها و گیاهان آبزی می شود. پس در حضور کود 
شیمیایی، آزوال مقدار فسفر بیشتری مصرف می کند چون رشد بیشتری دارد.

غدءه لوزالمعده در زیر و موازی با معده قرار گرفته است 2 651  
و آنزیم های الزم برای گوارش شیمیایی انواع مواد را تولید می کند.

ذرات  خردکردن  در  صفرا  عملکرد  از  بعد  لوزالمعده،  لیپازهای 
به  را  به ذرات کوچک، تری گلیسریدها   بزرگ چربی و تبدیل آن ها 
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اسید چرب و گلیسرول آبکافت می کنند که این مولکول ها به طور 
مستقیم جذب می شوند؛ پس فراوردءه آنزیم لیپاز لوزالمعده می تواند 

به طور مستقیم جذب شود.
بررسی سایر گزینه ها:

سکرتین  هورمون  تأثیر  تحت  لوزالمعده  و   گزینه های  
به  بی کربنات سدیم  زیادی  مقدار  دوازدهه(  از  ترشح شده  )هورمون 
درون روده ترشح می کند. بی کربنات اثر اسید معده را خنثی و درون 
دوازدهه را قلیایی می کند. به این ترتیب دیوارءه دوازدهه از اثر اسید 
فراهم  لوزالمعده  آنزیم های  فعالیت  برای  مناسب  محیط  و  حفظ 
می شود. گلوکز با کمک مولکول های ویژه ای، همراه با سدیم وارد یاختءه 
پرز می شود. پس می توان گفت لوزالمعده با افزایش سدیم در رودءه 
نکته هم مخصوص  این  می کند.  گلوکز کمک  افزایش جذب  به  باریک، 

مازی هایی که قراره تک رقمی بشن!
به  بدن  راست  سمت  در  که  است  مجرا  دو  دارای  لوزالمعده   
دوازدهه متصل می شوند. یکی از مجراها با مجرای صفرا یکی می شود 
رودءه  وارد  آن  از طریق  با صفرا  هم زمان  و  همراه  پانکراس  و شیرءه 

باریک می شود.

در تک یاخته ای و جانورانی مثل کرم پهن و هیدر آب 2 652  
در  اما  مبادله شوند  و محیط  یاخته ها  بین  گازها می توانند  شیرین، 
سایر جانوران، ساختارهای تنفسی ویژه ای مشاهده می شود که ارتباط 
بین یاخته های بدن را با محیط فراهم می کند. در همءه این جانوران 
می شود.  منتشر  بدن  داخل  به  اکسیژن  مرطوب،  تنفسی  سطح  در 

رطوبت برای تبادل گازها ضروری است.
بررسی سایر گزینه ها:

 آبشش های ستارءه دریایی برجستگی های کوچک و پراکندءه پوستی 
به  محیط  و  بدن  بین  گازها  تبادل  دریایی  ستارءه  در  پس  هستند. 

بخش خاصی از بدن محدود نشده است. 
 تنفس نایدیسی در بی مهرگان خشکی زی مانند حشرات و صدپایان 
انتقال  در  نقشی  مواد  گردش  دستگاه  جانوران  این  در  دارد.  وجود 

گازهای تنفسی ندارد. 
 در ماهی ها، جریان آب در مجاورت سطح تنفسی است نه هوا!

همءه موارد درست است.2 653  
بررسی موارد:

الف( بله!
تا جنوب  از مکزیک  را  کیلومتر  هزاران  هر سال  مونارک  پروانءه  ب( 

کانادا و بالعکس می پیماید.
ج( در بدن پروانءه مونارک یاخته های عصبی )نورون( وجود دارد که 
پروانه با استفاده از آن ها، جایگاه خورشید در آسمان و جهت مقصد 

را تشخیص می دهد و به سوی آن پرواز می کند.
به  روده  به  متصل  دفعی  سامانءه  مونارک(  پروانءه  )مثل  حشرات  د( 
به  همولنف  از  کلر  و  پتاسیم  یون های  دارند.  مالپیگی  لوله های  نام 
این  وارد  اسمز  طریق  از  آب  آن  پی  در  و  ترشح  مالپیگی  لوله های 

لوله ها می شود، سپس اوریک اسید به این لوله ها ترشح می شود.

در 2 654 می کنید،  مشاهده  زیر  در شکل  که  همان طور   
گیاه خرزهره، بیش از دو الیه یاخته )حدود سه الیه!( در روپوست 

باالیی برگ ها قرار دارد.

  سامانءه بافت پوششی در برگ ها، ساقه ها و ریشه های جوان روپوست 
نامیده می شود و معموالً از یک الیه یاخته تشکیل شده است.

بررسی سایر گزینه ها:
 تشکیل بن الد آوندساز در ریشءه دولپه برخالف ساقه، به شکل 

دایره ای نیست! اینم نکتءه مخصوص مازی ها!
 یاخته های کالنشیمی معموالً در زیر روپوست قرار دارند.

 کوتینی شدن و چوب پنبه ای شدن از تغییرات دیواره در یاخته های 
ورود  از  جلوگیری  و  آب  دادن  دست  از  کاهش  در  که  گیاهی اند 
روپوستی  یاخته های  روی  بر  دارد.  نقش  گیاه  به  بیماری زا  عوامل 
لیپیدی  ترکیبات  از  که  دارد  وجود  پوستک  هوایی،  اندام های  در 
از ورود نیش حشرات و  مانند کوتین ساخته شده است. پوستک 
عوامل بیماری زا به گیاه نیز جلوگیری می کند و پیراپوست نیز به 
نفوذ عوامل  از  یاخته هایش در جلوگیری  علت چوب پنبه ای شدن 

بیماری زا نقش دارد.

در کرم  های حلقوی 2 655 بسته  ساده ترین سامانءه گردش   
نظیر کرم خاکی وجود دارد. بدن کرم خاکی از حلقه هایی تشکیل شده 
است که هر کدام یک جفت متانفریدی دارند. هر متانفریدی یک لوله 
با دو انتهای باز است که سر مژک دار آن در حلقءه جلویی و سر انتهایی 

آن که به منفذ ادراری ختم می شود در حلقءه مجاور قرار دارد.
بررسی سایر گزینه ها:

 پوست دوزیستان ساده ترین ساختار در اندام های تنفسی مهره داران 
است؛ اما پیچیده ترین شکل کلیه، در خزندگان، پرندگان و پستانداران 

وجود دارد.
گوارش  است.  هیدر  در  عصبی  شبکءه  عصبی،  ساختار  ساده ترین   
غذا در هیدر، ابتدا به  صورت برون یاخته ای آغاز می شود و سپس به 

 صورت درون یاخته ای و در کریچه های غذایی ادامه می یابد.
پوستی  پراکندءه  و  کوچک  برجستگی های  آبشش ها،  ساده ترین   
هستند، مانند آبشش های ستارءه دریایی. گازهای تنفسی برای واردشدن 

به محیط داخلی ستارءه دریایی از پوست جانور هم عبور می کنند.
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بافت پیوندی سست معموالً از بافت پوششی پشتیبانی 2 656  
می کند. مادءه زمینه ای بافت پیوندی، سست، شفاف، بی رنگ، چسبنده 
و مخلوطی از مولکول های درشت مانند گلیکوپروتئین است. در بافت 
پیوندی سست، رشته های کالژن از رشته های کشسان قطورتر هستند.

بررسی سایر گزینه ها:
 هر دوتا رو داره!

از  رشته های کالژن  میزان  )رشته ای(  متراکم  پیوندی  بافت  در   
بافت پیوندی سست بیشتر، تعداد یاخته های آن کم تر و مادءه زمینه ای 

آن نیز اندک است.
 این بافت دارای یاخته هایی با شکل ظاهری متفاوت است.

می کنید، 2 657 مشاهده  زیر  شکل  در  که  همان طور   
تحریک گره اول شبکءه هادی قلب در زمان استراحت عمومی قلب 
و تحریک گرءه دوم در زمان انتشار موج تحریک و انقباض دهلیزها 
از دهلیزها به  صورت می  گیرد، در هر دوی این زمان ها ورود خون 

بطن ها صورت می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:
از  اکلیلی که  نام سرخرگ  به  با رگ های ویژه ای   ماهیچءه قلب 
از رفع  این رگ ها پس  انشعاب گرفته است، تغذیه می شود.  آئورت 
سیاهرگ  صورت  به  و  می شوند  یکی  هم  با  قلبی،  یاخته های  نیاز 
اکلیلی به دهلیز راست متصل می شوند. پس یک سیاهرگ اکلیلی 

)نه سیاهرگ ها( به دهلیز راست تخلیه می شود. 
  دو سرخرگ اکلیلی از ابتدای آئورت منشعب شده ولی در نهایت 

یک سیاهرگ اکلیلی به دهلیز راست تخلیه می شود.
 در ابتدی سرخرگ آئورت، باالی دریچءه سینی آئورتی، دو ورودی 

سرخرگ های اکلیلی وجود دارد. 
سخت شدن  یا  لخته  توسط  اکلیلی  سرخرگ های  بسته شدن   
دیوارءه آن ها )تصلب شرایین(، ممکن است باعث سکتءه قلبی شود؛ 
و  اکسیژن نمی رسد  از ماهیچءه قلب،  بخشی  به  این حالت  چون در 

یاخته های آن می میرند. 

یا 2 658 همه  که  دارند  وجود  انگل  گیاهان  از  انواعی   
بخشی از آب و مواد غذایی خود را از گیاهان فتوسنتزکننده دریافت 
بافت های  به درون  بخش های مکنده  ایجاد  با  انگل  گیاهان  می کنند. 

گیاه دیگر نفوذ می کنند و مواد مورد نیاز خود را جذب می کنند.
بررسی سایر گزینه ها:

 گیاه سس، نمونه ای از گیاهان انگل است. این گیاه ساقءه نارنجی 
است. در حالی که همءه  ریشه  فاقد  تولید می کند که  رنگی  زرد  یا 

گیاهان انگل این گونه نیستند!

گزینه های  و  گیاهان انگل همه یا بخشی از آب و مواد غذایی 
خود را از گیاهان فتوسنتزکننده دریافت می کنند. گروهی از گیاهان 
انگل می توانند فتوسنتز کنند که این گیاهان، بخشی از آب و مواد 
غذایی خود را از گیاه میزبان تأمین می کنند. در حالی که گروهی 
دیگر، انگل مطلق هستند و همءه آب و مواد غذایی خود را از گیاهان 

فتوسنتزکننده تأمین می کنند.

موارد »ج« و »د« درست هستند.2 659  
تنظیم اصلی جریان خون در مویرگ ها براساس نیاز بافت به اکسیژن 
انجام  کوچک  سرخرگ های  شدن  گشاد  و  تنگ  با  مغذی  مواد  و 

می شود که قبل از مویرگ ها قرار دارند. 
بررسی موارد:

مویرگ ها فقط یک الیءه بافت پوششی همراه با غشای پایه  الف و ب( 
دارند. این ساختار با وظیفءه آن ها که تبادل مواد بین خون و مایع 
میان بافتی است، هماهنگی دارد. در دیوارءه مویرگ ها الیءه ماهیچه ای 
که  هست  ماهیچه ای  حلقه ای  آن ها  از  بعضی  ابتدای  در  ولی  نیست 
میزان جریان خون در آن ها را تنظیم می کند و به آن بندارءه مویرگی 
می گویند. در حالی که سرخرگ های کوچک دارای سه الیءه خارجی 
رشته های کشسان( و داخلی  + )بافت پیوندی(، میانی )ماهیچءه صاف
)بافت سنگفرشی ساده( هستند و فاقد بنداره در ابتدای خود هستند.
ج( تغییر حجم سرخرگ، به دنبال هر انقباض بطن، به صورت موجی 
در طول سرخرگ ها پیش می رود و به صورت نبض احساس می شود.
د( سرخرگ های کوچک به مویرگ ها منتهی می شوند که کوچک ترین 

رگ های بدن هستند.

در 2 660 می کنید،  مشاهده  زیر  در شکل  که  همان طور   
هر دو جانور در ابتدای رگ خروجی از قلب دریچه وجود دارد. وجود 
باعث یک طرفه شدن  از دستگاه گردش مواد  دریچه در هر بخشی 

جریان مواد )خون یا همولنف( در آن قسمت می شود.

بررسی سایر گزینه ها: 
است.  دریچه  دارای  قلب،  به  ورودی  رگ  خاکی  کرم  در  فقط   

در ملخ، همولنف از طریق منافذ دریچه دار قلب به قلب بازمی گردد.
 در ملخ رگ شکمی وجود ندارد. نکتءه پرتکرار آزمون ها و کنکور!

 فقط در ملخ قلب دارای منافذ دریچه دار است.
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و 2 661 عدسک ها  هوایی،  روزنه های  از  می تواند  تعرق   
از  انجام شود. بیشتر تبادل گازها و در نتیجه تعرق برگ ها  پوستک 
منفذ بین یاخته های نگهبان روزنءه هوایی انجام می شود. پس بخش 

اندکی از تعرق، از طریق عدسک و پوستک صورت می گیرد.
بررسی سایر گزینه ها:

 برخی گیاهان نواحی خشک مانند بعضی کاکتوس ها، در حضور 
نور )در طول روز( روزنه های هوایی خود را می بندند تا از هدررفتن 

آب جلوگیری شود.
 در بیشتر گیاهان، فشار ریشه ای در صعود شیرءه خام نقش کمی 

دارد و در بهترین حالت می تواند چند متر آن را به باال بفرستد.
که  زنده ای هستند  یاخته های  درون پوست  یاخته های  مثالً  نه!   
در دیواره های جانبی خود دارای نواری از جنس چوب پنبه هستند. 
چوبی شدن دیوارءه یاخته های بافت اسکلرانشیم نیز، اغلب سبب مرگ 

پروتوپالست می شود.
  یاخته های بافت چوب پنبه که توسط کامبیوم چوب پنبه ساز تولید 

می شوند، پروتوپالست خود را از دست می دهند و مرده اند.

سیاهرگ ها با داشتن فضای داخلی وسیع و دیواره ای 2 662  
با مقاومت کم تر، بیشتر حجم خون را در خود جای می دهند. دیوارءه 
همءه سرخرگ ها و سیاهرگ ها از سه الیءه اصلی تشکیل شده است. 
الیءه داخلی آن ها بافت پوششی سنگفرشی است که در زیر آن، غشای 
پایه قرار گرفته است. الیءه میانی آن ها ماهیچه ای صاف است که همراه 
این الیه، رشته های کشسان )االستیک( زیادی وجود دارد. آخرین الیه 

نیز، بافت پیوندی است که الیءه خارجی آن ها را می سازد.
بررسی سایر گزینه ها:

می کنه،  حرکت  فشار  براساس  همیشه  خون  که  باشه  یادتون   
بنابراین فشار خون درون سیاهرگ کم تر از مویرگ است و خون را از 

مویرگ دریافت می کند.
روی  از  فشار  می شود،  باز  سینه  قفسءه  که  دم  هنگام  در   
سیاهرگ های نزدیک قلب برداشته می شود و درون آن ها فشار مکشی 
)کاهش فشار( ایجاد می شود که خون را به سمت باال می کشد. پس 

در هنگام دم، فشار درون آن ها کم می شود.
 بسیاری از سیاهرگ ها دریچه هایی دارند که جهت حرکت خون 

را یک طرفه می کنند.

موارد »الف« و »د« درست هستند.2 663  
بافت  از  بخشی  و  نرم آکنه ای  بافت  ساقه  مغز  دولپه ای،  گیاهان  در 

زمینه ای است.
بررسی موارد:

الف( بعضی آوندهای چوبی از یاخته های دوکی شکل دراز به نام نایدیس 
)تراکئید( ساخته شده اند. در حالی که بعضی دیگر، از به دنبال هم 
قرارگرفتن یاخته های کوتاهی به نام عنصر آوندی تشکیل می شوند که 
در آن ها دیوارءه عرضی از بین رفته و لولءه پیوسته ای تشکیل شده است.

ب( در کنار آوندهای آبکش نهان دانگان، یاخته های همراه قرار دارند. این 
یاخته ها به آوندهای آبکش در ترابری مواد کمک می کنند. یعنی همءه آوندهای 
آبکش در گیاهان نهان دانه در مجاور یاخته های همراه قرار دارند، نه بعضی هاشون!

ج( بعضی از یاخته های روپوستی در اندام های هوایی گیاه )نه هر اندام!( 
به یاخته های نگهبان روزنه، ُکرک و یاخته های ترشحی تمایز می یابند. 
یاخته های نگهبان روزنه برخالف یاخته های دیگر روپوست، سبزینه دارند.

 بعضی یاخته های روپوستی در ریشه )اندام غیرهوایی( تمایز می یابند 
و تار کشنده را به وجود می آورند.

حجم  بیشتر  که  دارند  درشتی  کریچءه  گیاهی  یاخته های  بعضی  د( 
یاخته را اشغال می کند و موجب می شود تا سایر اندامک ها و هسته 

در مجاورت غشای یاخته قرار گیرند.

و 2 664 ریز  روشن  دانه های  با  سیتوپالسمی  نوتروفیل ها   
یک هستءه چندقسمتی دارند. 

بررسی سایر گزینه ها:
 از تقسیم یاختءه بنیادی میلوئیدی هم گویچه های سفید دانه دار 
بدون دانه  سفید  گویچءه  هم  و  ائوزینوفیل(  و  بازوفیل  )نوتروفیل، 

)مونوسیت ها( ایجاد می شود.
که  هستند  سفیدی  گویچه های  لنفوسیت ها،  و  مونوسیت ها   
تکی  مونوسیت ها هستءه  اما  دانه هستند.  فاقد  در سیتوپالسم خود 
مونوسیت ها  در ضمن  دارند.  گرد  تکی  هستءه  لنفوسیت ها  و  خمیده 

دارای زوائد سیتوپالسمی در اطراف خود هستند.
 مونوسیت ها گویچه های سفید بدون دانه ای هستند که از یاختءه 

بنیادی میلوئیدی ایجاد می شوند.

می کنید، 2 665 مشاهده  زیر  شکل  در  که  همان طور   
با درون بری وارد  از دیوارءه مویرگ،  برای عبور  پروتئین های درشت 
یاخته های پوششی و برون رانی از آن ها خارج می شود. در برون رانی و 

درون بری، ATP مصرف می شود.

بررسی سایر گزینه ها:
گزینه های  ،  و  بسیاری از مولکول های محلول در خون یا 
مایع میان بافتی از راه انتشار مبادله می شوند؛ مانند اکسیژن، گلوکز و 
کربن دی اکسید. جهت انتشار را شیب غلظت تعیین می کند. مولکول های 
محلول می توانند هم از راه منافذ پر از آب دیوارءه مویرگ منتشر شوند 
و هم به طور مستقیم از غشای یاخته های پوششی عبور کنند. راه عبور را 
میزان انحالل مواد در لیپیدهای غشا یا آب تعیین می کند. مولکول هایی 
که انحالل آن ها در لیپیدهای غشا، کم است مثل گلوکز و یون های 
سدیم و پتاسیم از طریق منافذ منتشر می شوند و مولکول هایی مثل 
اکسیژن، کربن دی اکسید و اوره که انحالل آن ها در لیپیدهای غشا 
منتشر  مویرگ  دیوارءه  یاخته های  غشای  از  می توانند  است  بیشتر 
شوند. مولکول های آب از هر دو روش از دیوارءه مویرگ منتشر می شوند.
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گیاه، 2 666 مسن  اندام های  در  پوششی  بافت  سامانءه   
مسن،  اندام های  در  پیراپوست  می شود.  نامیده  )پریدرم(  پیراپوست 
جانشین روپوست می شود و به علت یاخته های چوب پنبه ای شده نسبت 
بافت های زیر آن زنده اند و  نفوذناپذیر است، در حالی که  به گازها 
برای زنده ماندن به اکسیژن نیاز دارند؛ به همین علت در پیراپوست 
زیر  در شکل  که  همان طور  می شود.  ایجاد  عدسک  نام  به  مناطقی 
پیراپوست  الیه های  انواع  همءه  عدسک  محل  در  می کنید،  مشاهده 
مشاهده می شود اما تعداد این الیه ها کاهش یافته است و شرایط الزم 

برای تبادل گازها فراهم شده است.

بررسی سایر گزینه ها:
 بیشتر ضخامت پیراپوست از بافت چوب پنبه تشکیل شده است. 

یاخته های بافت چوب پنبه مرده و فاقد پروتوپالست هستند.
)یاخته های  آن  از  حاصل  یاخته های  و  چوب پنبه ساز  بن الد   
را  پیراپوست  مجموع  در  نرم آکنه ای(  یاخته های  + چوب پنبه ای

تشکیل می دهند.
نفوذناپذیر  گازها  به  نسبت  چوب پنبه ای شده  یاخته های  فقط   

هستند؛ نه همءه یاخته های پیراپوست!

تولید 2 667 جهت  در  لنفوئیدی  بنیادی  یاخته های   
حجم  بیشتر  اولیه،  لنفوسیت های  در  می کنند.  عمل  لنفوسیت ها 

یاخته توسط هسته اشغال شده است.
بررسی سایر گزینه ها:

ترشح  کم  مقدار  به  طبیعی  طور  به  اریتروپویتین  هورمون   
کند.  جبران  را  قرمز  گویچه های  تعداد  معمولی  کاهش  تا  می شود 

اریتروپویتین، توسط بافت کلیه و کبد ترشح می شود.
 در هنگام افزایش pH خون، بازجذب بی کربنات کاهش و ترشح 

یون هیدروژن نیز کاهش می یابد.
 به هر کلیه یک سرخرگ وارد می شود و انشعابات این سرخرگ 

از فواصل بین هرم ها )ستون های کلیه( عبور می کند.

حجم 2 668 افزایش  نتیجءه  در  که  است  فرایندی  دم،   
قفسءه سینه رخ می دهد. در این رویداد دو عامل دخالت دارد. اول، 
هر  در  خارجی!  دنده ای  بین  ماهیچه های  دوم  و  دیافراگم  ماهیچءه 
دو نوع دم )شامل دم عادی و عمیق( ماهیچه های دیافراگم و بین 
دنده ای خارجی، منقبض می شوند و با انقباض خود، موجب افزایش 

حجم قفسءه سینه می شوند.
بررسی سایر گزینه ها:

 دیافراگم )عامل اول(، در تنفس آرام و طبیعی نقش اصلی را به 
عهده دارد.

 ضمن انقباض ماهیچءه بین دنده ای خارجی، دنده ها به سمت باال 
و جلو و جناغ به سمت جلو حرکت می کند.

 در هنگام بازدم، دیافراگم و ماهیچه های بین دنده ای خارجی در 
حالت استراحت به سر می برند.

همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید، بیشتر 2 669  
یاخته های  نوع  از  معدی،  غدد  پایینی  نیمءه  در  موجود  یاخته های 
پروتئازهای  از  )انواعی  پپسینوژن  یاخته ها،  این  که  هستند  اصلی 

غیرفعال( به همراه لیپاز )آنزیم فعال( ترشح می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:
 یاخته های ترشح کنندءه گاسترین فقط در غدد مجاور پیلور یافت 

می شوند.
 یاخته های کناری که در ترشح اسید معده و عامل داخلی معده 

نقش دارند، برخی از یاخته های غدد معدی را تشکیل می دهند.
غدد  درون  یاخته های  )نه  معده  سطحی  پوششی  یاخته های   

معدی(، بی کربنات ترشح می کنند.

ترشح 2 670 کاهش  پی  در  هستند.  درست  موارد  همءه   
بنابراین  می شود،  مواجه  مشکل  با  حبابک ها  بازشدن  سورفاکتانت، 
و  کم  اکسیژن خون  غلظت  می یابد،  کاهش  تنفس  دستگاه  کارایی 

میزان کربن دی اکسید خون افزایش می یابد.
بررسی موارد:

 الف( افزایش کربن دی اکسید خون منجر به افزایش تولید کربنیک اسید
ساختار  تغییر  به  منجر   pH تغییر  این  و  می شود   pH کاهش  و 
پروتئین ها )از جمله آنزیم های مؤثر در تنفس یاخته ای( می شود که 

می تواند عملکرد پروتئین ها را مختل کند.
ب( در هنگام کاهش میزان اکسیژن خون، گلوکز به روش تخمیر در 
 یاخته های ماهیچه ای تجزیه می شود که منجر به تولید الکتیک اسید
به  منجر  که  است  محرک هایی  از  یکی  اسید  الکتیک  و  می شود 

تحریک گیرنده های درد می شود.
ج( گیرنده های حساس به افزایش کربن دی اکسید خون در ساقءه مغز 

)بصل النخاع( قرار دارند.
د( سورفاکتانت با کاهش نیروی کشش سطحی، بازشدن حبابک ها را 
تسهیل می کند؛ بنابراین هنگام کاهش این ماده، حبابک ها کم تر باز 
می شوند و هوای کم تری به شش وارد می شود. پس ظرفیت حیاتی 

شش ها نیز کم تر از حد طبیعی خواهد بود.
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الن 2 871 وجود  دلیل  به  گیاه  پیکری  سلول های  همءه   
دارای دیوارءه سلولی با ضخامت غیریکنواخت هستند، چراکه الن ها 
باعث  آن ها  وجود  بنابراین  هستند؛  سلولی  دیوارءه  نازک تر  مناطق 

غیریکنواخت شدن ضخامت دیوارءه سلولی می شود.
بررسی سایر گزینه  ها:

 سلول های کالنشیمی نیز، در استحکام سلول ها نقش دارند، ولی 
قابلیت رشدشان را حفظ کرده اند. 
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مولکول  مصرف  با  می توانند  فتوسنتزکننده  سلول های  فقط   
NADPH، قند تولید کنند )در چرخءه کالوین(، در حالی که مثالً 
سلول های پارانشیمی در استحکام اندام های گیاهی نقش ندارند ولی 

همءه آن ها فتوسنتزکننده هم نیستند.
 کالنشیم و برخی از سلول  های اسکلرانشیم پروتوپالست خود را 

حفظ کرده  اند و به تولید و ذخیرءه انرژی می پردازند.

قطعاً 2 872 دارد،  چشمگیر  ظاهری  صفات  که  جانوری   
سازگارکننده  صفات  داشتن  دارد.  هم  صفات   سازگارکننده  ژن  های 
به جانور کمک می کند تا بتواند کاهش شانس بقا )که در اثر صفات 

چشمگیر ایجاد شده است( را جبران نماید.
بررسی سایر گزینه  ها:

 ممکن است طی قلمروخواهی بین طرفین درگیری رخ دهد. در 
این شرایط تهاجم ممکن است باعث آسیب دیدن جانور صاحب قلمرو 

بشود که در این شرایط شانس بقای وی کاهش پیدا می کند. 
 در بعضی موارد جانور غذایی را می  خورد که انرژی چندانی ندارد؛ 
مثالً طوطی  های شکل 12 کتاب درسی در فصل 8 زیست دوازدهم 
خاک رس می  خورند. خاک رس محتوای انرژی چندانی ندارد، ولی 

مواد سمی حاصل از گوارش مواد گیاهی را تجزیه می کند.
 مهاجرت را نباید با شارش ژن اشتباه گرفت. مهاجرت یک فرایند 
رفت و برگشتی است، در حالی که در شارش یک طرفه، جا به جایی افراد 
از یک جمعیت به جمعیت دیگر انجام می  شود )برگشتی تو کار نیست!(؛ 
هم چنین شارش تنها در صورتی موجب افزایش تنوع در جمعیت مقصد 

می شود که الل جدیدی را با خود به آن جمعیت برده باشد.

در کرم خاکی و کبوتر، بالفاصله پس از سنگدان، روده 2 873  
قرار گرفته است. در هر دو جانور روده محل گوارش شیمیایی غذاست. 

بررسی سایر گزینه  ها:
معده(  از  )بخشی  سیرابی  گوسفند،  در  و  چینه دان  ملخ،  در   
برخالف چینه دان در  است. معده  قرار گرفته  از مری  بعد  بالفاصله 

گوارش مکانیکی غذا نقش دارد.
 در گنجشک، سنگدان و در گاو، روده بالفاصله بعد از معده قرار 

گرفته است. سنگدان یکی از محل های گوارش مکانیکی غذاست. 
کرم خاکی  در  و  پیش معده  از چینه دان  بعد  بالفاصله  ملخ  در   
سنگدان قرار گرفته است. سنگدان محل گوارش مکانیکی غذاست و 

نقشی در گوارش شیمیایی غذا ندارد.

هرگاه افراد ناخالص نسبت به افراد دیگر جمعیت 2 874  
تنوع  شوند،  برگزیده  طبیعی  انتخاب  توسط  و  باشند  داشته  برتری 
الل  ها در جمعیت حفظ می  شود؛ زیرا هم الل بارز و هم الل نهفته در 

جمعیت باقی می  ماند. مثاِل کم  خونی داسی شکل را به یاد بیاورید.
بررسی سایر گزینه  ها:

نوترکیب  گامت  تولید  به  منجر  در صورتی  تنها  چلیپایی شدن   
می  شود که در آن قطعاتی حاوی الل  های متفاوت جابه  جا شده باشد.
 شارش اگر به صورت دوطرفه برای مدتی ادامه پیدا کند، منجر 
یک طرفه  شارش  می شود.  جمعیت  دو  ژنی  خزانءه  شبیه شدن  به 

این گونه نیست.

 مثالً رانش دگره ای می تواند منجر به کاهش فراوانی برخی الل ها شود، 
اما این فرایند منجر به سازگاری نمی  شود؛ چراکه رانش ژن تصادفی است.

به جز »ج« همءه موارد نادرست هستند.2 875  
بررسی موارد:

و مولکول های  )مالتوز(  به دی ساکارید  را  نشاسته  بزاق  آمیالز  الف( 
تعداد  که  می کند  ایجاد  هم  دی ساکارید  پس  می شکند؛  درشت تر 

زیرواحدهایش دوتاست، یعنی برابر با تعداد زیرواحدهای الکتوز.
ب( نخیر! توانایی هیدرولیز کربوهیدرات های درشت را نیز دارند.

ج( صفرا در دفع برخی مواد مثل بیلی روبین و کلسترول اضافی نقش دارد.
د( فقط مونوساکاریدها جذب خون می شوند.

نگاه 2 876 یازدهم  زیست   1 فصل  در   20 شکل  به   
کنید لطفاً! در انعکاس عقب کشیدن دست، چهار سیناپس در مادءه 
و  حسی  نورون  بین  سیناپس  دو  می  شود.  برقرار  نخاع  خاکستری 
نورون رابط، یک سیناپس بین نورون رابط و نورون حرکتی مربوط به 
ماهیچءه جلوی بازو )دوسر( و یک سیناپس بین نورون رابط و نورون 
سیناپس  به جز  که  )سه سر(  بازو  عقب  ماهیچءه  به  مربوط  حرکتی 
آخر همگی از نوع تحریکی هستند. در همءه این سیناپس  ها نورون 
پس  سیناپسی با اگزوسیتوز، ناقل عصبی را به فضای سیناپسی ترشح 
می  کند و چون در این فرایند وزیکول  های حاوی ناقل با غشای نورون 

ادغام می  گردند، مساحت غشا اندکی افزایش پیدا می  کند. 
بررسی سایر گزینه  ها:

 سیناپس نورون رابط و نورون حرکتی که به ماهیچءه عقب بازو 
دریچه  دار  کانال  های  بازشدن  موجب  و  است  مهاری  نوع  از  می رود 

پتاسیمی در سلول پس  سیناپسی می  شود. 
 در این انعکاس دو سیناپس در مجاورت یاخته  های ماهیچه  ای 
و  بازو  جلوی  ماهیچءه  و  حرکتی  نورون  بین  یکی  می  شود.  تشکیل 
دیگری بین نورون حرکتی و ماهیچءه عقب بازو. همان طور که می  دانید 
سیناپس دوم در این انعکاس از نوع غیرفعال است و در آن ناقل عصبی 
ترشح نمی  شود. در این حالت ماهیچءه عقب بازو به استراحت می  رود. 
 هیچ  گاه وزیکول  های حاوی ناقل، وارد فضای سیناپسی نمی  شوند 

بلکه فقط ناقل های عصبی به این فضا ترشح می شوند.

فعال کننده 2 877 پروتئین  دارای  پروکاریوتی  سلول های   
تعداد  دلیل  همین  به  و  دارند  حلقوی  دنای  سلول  ها  این  هستند. 

جایگاه های آغاز و پایان همانندسازی در آن با هم برابر است. 
بررسی سایر گزینه  ها:

 پروکاریوت ها می توانند رنای پیکی تولید کنند که از روی چندین 
ژن رونویسی شده است. همان طور که در شکل 16 کتاب درسی در 
فصل دوم زیست دوازدهم می بینید این ژن ها فقط یک راه انداز دارند، 

یعنی هر ژن به طور جداگانه برای خودش راه انداز مستقلی ندارد!
 تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها می تواند در هر یک از مراحل ساخت 
رنا )رونویسی( و پروتئین )ترجمه( باشد و این یعنی در پروکاریوت ها این 
اما آن ژن هم چنان  از روی ژنی رونویسی بشود  امکان وجود دارد که 

خاموش بماند به دلیل تنظیم بیان آن ژن در سطح ترجمه!
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به  مقاومت  ژن  دارای  خود،  پالزمید  روی  بر  باکتری  ها  برخی   
آنتی بیوتیک هستند. همان  طور که می  دانید رونوشت اینترون باید از رنای 

پیک هسته  ای یوکاریوت  ها حذف شود و پروکاریوت ها اینترون ندارند. 

به 2 878 فسفات  اضافه  کردن  مسئول  ATP ساز  آنزیم   
ADP است تا ATP را به روش اکسایشی تولید نماید. همان  طور که 

می  دانید این آنزیم بخشی از زنجیرءه انتقال الکترون محسوب نمی  شود.
بررسی سایر گزینه  ها:

 نه! مثالً کرآتین فسفات در ساختار خود تنها یک گروه فسفات دارد 
و می  تواند در تولید یک ATP در سطح پیش  ماده نقش داشته باشد.
در  هم   FADH2 مولکول های  ،NADH مولکول  بر  عالوه   

تأمین انرژی پمپ های غشایی دخالت دارند. 
 تولید ATP در سطح پیش  ماده لزوماً طی تنفس یاخته  ای انجام 
نمی  شود، مثالً استفاده از کرآتین فسفات برای تولید ATP ارتباطی 

به تنفس یاخته  ای ندارد. 

در 2 879 می تواند  و  است  اسکلتی  ماهیچءه  دیافراگم   
سلول های خود گلیکوژن )پلی ساکارید ذخیره ای( داشته باشد. همان  طور 
که می  دانید برای تأمین انرژی ماهیچه  ها، گلیکوژن شکسته و گلوکز 
تولید می  شود، سپس گلوکز وارد تنفس هوازی یا تخمیر می  گردد. 

بررسی سایر گزینه  ها:
از سلول های دیوارءه حبابک ها می سازند.  را برخی   سورفاکتانت 

حبابک  ها مژک ندارند و مادءه مخاطی هم ترشح نمی کنند.
 در هر غدءه برون ریز تنها سلول های پوششی غده  ای توانایی ترشح 
دارند و می توانند محتویات خود را به درون مجرا بریزند، در حالی 
که در یک غده سلول های مختلفی مثل سلول های بافت پیوندی آن، 
رگ ها و ... هم وجود دارند که جزء سلول های ترشحی غده نیستند. 
بافت  می شود.  ترشح  کلیه  از  که  است  هورمونی  اریتروپویتین   
هدف اریتروپویتین مغز قرمز استخوان است؛ فقط بعضی از سلول های 
مستقیم  تماس  در  استخوان  قرمز  مغز  با  استخوان  اسفنجی  بافت 
هستند )فضای درون استخوان اسفنجی می تواند با مغز قرمز پر شود( 

و سلول های بافت فشرده این گونه نیستند.

اکسین از هورمون  هایی است که موجب تولید میوءه 2 880  
بین  لقاح  از  این عمل  انجام  برای  این هورمون  دانه می  شود.  بدون 
اسپرم و تخم  زا جلوگیری می  کند. البته روش دیگری هم برای تولید 
میوءه بدون دانه وجود دارد که با مرگ رویان قبل از رشد و نمو کامل 

همراه است. این روش ارتباطی به هورمون  ها ندارد.
بررسی سایر گزینه  ها:

رسیدن  تسریع  موجب  سلولی،  تقسیم  تحریک  با  سیتوکینین   
سلول ها به نقاط وارسی می  شود. در واقع این هورمون موجب کاهش 

فاصلءه زمانی بین نقاط وارسی می شود.
 یکی از اعمال آبسیزیک اسید بستن روزنه  های هوایی است. در 
این حالت باید یاخته  های روپوستی در برگ یا اندام هوایی دیگر از 
یاخته  های نگهبان آب دریافت کنند تا این سلول  ها وارد پالسمولیز 

شده و روزنه بسته شود.

می  شود  باعث  مثالً  می  شود؛  میوه  ها  رسیدن  موجب  اتیلن   
حالت  این  در  شود.  قرمز  و  برسد  است،  سبز  که  کال  گوجه  فرنگی 

کلروپالست  های سلول به کروموپالست تبدیل شده است.

پروتئین ها 2 881 و سوم  اول  در ساختار  اشتراکی  پیوند   
تشکیل می شود. در ساختار سوم پروتئین  ها می توان مجموعه ای از 
آرایش های صفحه ای و مارپیچی پلی پپتیدها را )که در ساختار دوم 

ایجاد شده   است( مشاهده کرد.
بررسی سایر گزینه ها:

پیوندهای  اول،  ساختار  به جز  پروتئین  ساختارهای  همءه  در   
هیدروژنی مشاهده می شود که این پیوندها در ساختار دوم و سوم 
است  4رشته ای  پروتئینی  هموگلوبین  مولکول  شده  اند.  تشکیل 
ایجاد  برای  در ساختار چهارم مشخص می  شود.  آن  نهایی  و شکل 
ساختار چهارم این پروتئین، تشکیل ساختار سوم و دوم الزامی است.
مشخص  پروتئین ها  زیرواحدهای  آرایش  چهارم،  ساختار  در   
می شود. این ساختار هنگامی تشکیل می شود که پروتئین از دو یا 

چند زنجیرءه پلی پپتیدی تشکیل شده باشد.
غیرمجاور  آمینواسیدهای  بین  چهارم  و  سوم  دوم،  ساختار  در   
پیوند برقرار می  شود )این پیوند می  تواند از نوع اشتراکی، هیدروژنی 
یا یونی باشد(. در ساختار پروتئین  ها قطعاً هر سطحی نسبت به سطح 
قبلی خود ثبات بیشتری دارد؛ زیرا پیوندهای بیشتری تشکیل داده 
است. هم چنین توجه داشته باشید که در ساختار اول، آمینواسیدهای 

مجاور با هم پیوند ایجاد می  کنند نه غیرمجاور.

موارد »ب« و »د« درست هستند. گیرنده  های بویایی 2 882  
و چشایی، گیرنده  های شیمیایی و ویژه در بدن انسان هستند.

بررسی موارد:
الف( گیرندءه بویایی در یک سمت خود دارای دندریت مژک  دار است 
و در سمت دیگر خود دارای آکسون بلند می باشد. گیرندءه چشایی 

نیز تنها در یک سمت خود دارای مژک است.
ب( همءه گیرنده  های حسی در برابر محرک  ها باید نفوذپذیری خود را 

به برخی یون  ها تغییر دهند تا تحریک شوند. 
ج( آکسون گیرنده  های بویایی با عبور از منافذ استخوان  های جمجمه 
را  آن  نورون  های حسی  و  مرکزی(  عصبی  )دستگاه  شده  مغز  وارد 
تحریک می  کنند؛ در واقع این آکسون ها، با دندریت نورون های پیاز 

بویایی در مغز سیناپس تشکیل می دهند.
د( گیرندءه چشایی برای تحریک شدن نیازمند وجود بزاق و گیرنده  های 

بویایی نیز نیازمند وجود مایع مخاطی هستند.

در نقطءه D  استراحت عمومی و در نقطءه B انقباض 2 883  
انقباض  طی  می دانید  که  همان طور  است.  رخ دادن  حال  در  بطن 
بطن ها، دریچءه میترال بسته است و جلوی بازگشت خون به دهلیز 
چپ را می گیرد )به همین علت تحت فشار است( اما در استراحت 
عمومی این دریچه باز است و خون را از خود عبور می دهد، پس در 

نقطءه D این دریچه تحت فشار از سمت بطن نیست.
بررسی سایر گزینه  ها:

 در نقطءه D مرحلءه استراحت عمومی قلب و در نقطءه A انقباض 
دهلیزها در حال انجام است. در هر دو مرحله دریچءه سه لختی باز است و 
خون از آن عبور کرده و وارد بطن می شود. )زیست دهمـ  فصل 4ـ  شکل 8(
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 نقطءه C در مرحلءه انقباض بطنی است و دهلیزها در آن در حال 
استراحت هستند. نقطءه A نیز در مرحلءه انقباض دهلیزهاست که در 
آن بطن  ها در حال استراحت اند؛ بنابراین در هر دو مرحله برخی از 
سلول های ماهیچه ای قلب در حال استراحت هستند )این سلول ها 

منشعب هستند طبق شکل 6 فصل 4 زیست دهم(.
 خروج پیام از یاخته  های بطنی موجب تشکیل موج T در نمودار 
الکتروکاردیوگرام می  شود؛ بنابراین یاخته  های بطنی در نقطءه B در حال 

خارج کردن پیام نیستند، اما در نقطءه C این کار را انجام می  دهند.

باشند. 2 884 یا کارگر  زنبورهای ماده ممکن است ملکه   
تولیدمثل شرکت  ماده، در  زنبورهای کارگر  همان طور که می دانید 
نمی کنند و تقسیم میوز انجام نمی دهند، پس گامتی هم تولید نمی کنند.

بررسی سایر گزینه ها:
 زنبور نر هاپلوئید است و برای هر صفت تنها یک الل دارد، پس 
برای صفت رنگ  و  و کوتاه(  )بلند  بال، دو حالت  برای صفت طول 
 2 2 4´ = چشم هم دو حالت )سیاه و قرمز( خواهد داشت؛ بنابراین
و  است  دیپلوئید  نیز  ماده  زنبور  باشد.  داشته  می تواند  ژن نمود  نوع 
برای هر کدام از صفات می تواند دو الل بگیرد و در مجموع 3 نوع 

3 نوع ژنوتیپ دارد. 3 9´ = ژنوتیپ داشته باشد، پس
 اگر الل L نشان دهندءه بلندی بال، الل S نشان دهندءه کوتاهی 
بال و الل های A و a به ترتیب نشان دهندءه رنگ قرمز و مشکی چشم 
باشند )توجه کنید چون رنگ قرمز ناخالص داریم، پس حتماً الل بارز 

رنگ قرمز دارد( ژنوتیپ زنبور نر و ماده به صورت زیر خواهد بود:
¾§±¶ n¼Lºp: 

ôw¼T¶ ÏIM }²IiIº q¶o¤ ´za
LSAa  oº n¼Lºp: 

½IU¼¨ ÏIM ½IÃw ´za
Sa

توجه داشته باشید که زنبور نر هاپلوئید است و برای هر صفت تنها 
یک الل خواهد داشت.
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آغاز 2 885  AUG کدون  از  ترجمه  که  کنید  توجه   
این  با  می گیرد.  قرار  ریبوزوم   P جایگاه  در  کدون  این  و  می شود 
حساب چهارمین آنتی کدونی که در جایگاه P مستقر می شود مکمل 
به  واردشده  آنتی کدون  دومین  و   )AAA( است   UUU کدون 
جایگاه A، مکمل CGG است )GCC( و سومین کدون واردشده 

به جایگاه A ریبوزوم UUU می باشد.

مهره  داران و برخی بی  مهرگان مانند پالناریا دارای 2 886  
برای  جانوران  این  همءه  محیطی هستند.  و  مرکزی  دستگاه عصبی 
غیرعصبی  و  عصبی  سلول  های  حضور  به  خود  هومئوستازی  حفظ 
نیاز دارند تا به کمک آن ها بتوانند مواردی مانند دما، pH و غلظت 

یون  های مختلف را در محیط داخلی خود تنظیم کنند.
بررسی سایر گزینه  ها:

از  مجموعه ای  که  دارد  را  عصبی  دستگاه  ساده  ترین  هیدر   
دستگاه  جانور  این  است.  جانور  بدن  دیوارءه  در  پراکنده  نورون های 

عصبی محیطی ندارد.
دارای طناب  و حشرات  پشتی  دارای طناب عصبی  مهره  داران   
عصبی شکمی هستند. هم چنین پالناریا نیز دارای دو طناب عصبی 
متصل به مغز است. توجه داشته باشید که پالناریا لولءه گوارش و در 

نتیجه مری و روده ندارد. این جانور دارای حفرءه گوارشی است.
 پالناریا دارای مغزی با دو گره عصبی است، اما اگر به شکل کتاب 
طناب  دو  که  می بینید   ،)21 ـ شکل   1 ـ فصل  یازدهم  )زیست  کنید  نگاه 

عصبی آن در همءه بخش های بدن فاصلءه یکسانی از هم ندارند.

اووسیت اولیه در بدن مادر به هنگام انجام میوز 1 2 887  
می  تواند کراسینگ  اور انجام دهد. این یاخته عالوه بر مولکول های دنای 
خطی خود در هسته، تعدادی دنای حلقوی در میتوکندری  نیز دارد که 
می شود بیش از 46تا! از طرفی این یاخته قبل از تقسیم همانندسازی 
می کند. مضاعف  را  خود  دنای  مولکول های  تعداد  و  می کند  هم 

بررسی سایر گزینه  ها:
 به هنگام تخمک  گذاری اووسیت ثانویه، نخستین گویچءه قطبی 
و یاخته  های فولیکولی وارد لولءه فالوپ می  شوند. یاخته  های فولیکولی 

دیپلوئید هستند و دو مجموعءه کروموزومی دارند. 
شده  اند.  احاطه  فولیکولی  یاخته  های  با  ثانویه  و  اولیه  اووسیت   
اووسیت اولیه میوز 1 را انجام می دهد و همان  طور   که می  دانید در 
دگره  های  هم،  از  همتا  کروموزوم  های  جداشدن  با   ،1 آنافاز  مرحلءه 
یک ژن از هم جدا می  شوند. توجه داشته باشید که در اووسیت اولیه 
دگره  های ژن  های مربوط به کروموزوم 21 از هم جدا نشده اند و به 

همین دلیل تخمک غیرطبیعی ایجاد شده است.
 اووسیت ثانویه در پروفاز میوز 2 و اسپرم و تخمک برای انجام 
لقاح در لولءه فالوپ پوشش هستءه خود را از دست می  دهند. اووسیت 
ثانویه و تخمک دارای کروموزوم جنسی X هستند؛ اما با توجه به 
 Y این  که فرزند ایجادشده پسر است، اسپرم قطعاً دارای کروموزوم

بوده است. 

انسولین، 2 888 سکرتین،  گاسترین،  هورمون  های   
اپی  نفرین،  جنسی،  هورمون  های  آلدوسترون،  کورتیزول،  گلوکاگون، 
نوراپی  نفرین و اریتروپویتین از اندام های موجود در حفرءه شکمی ترشح 
می  شوند. همءه این هورمون  ها پس از تولید باید از یاختءه سازندءه خود 
خارج شوند و سپس به کمک جریان خون به اندام هدف برسند. وقتی 
هورمون به یاختءه هدف می  رسد ممکن است از غشای آن عبور بکند 
یا نکند اما این هورمون حتماً از غشای یاختءه سازندءه خود عبور کرده 

است )اگزوسیتوز(. 
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بررسی سایر گزینه  ها:
است  پایه  غشای  پروتئینی،  رشته  های  از  شبکه  ای  از  منظور   
هورمون  های  دارد.  قرار  پوششی  یاخته  های  زیرین  بخش  در  که 
نه  تولید شده  اند  یاخته  های عصبی  بخش مرکزی فوق کلیه توسط 

یاخته  های پوششی.
 هورمون  هایی مانند گاسترین و سکرتین از یاخته  های درون  ریز 

ترشح شده  اند نه غده  های درون  ریز.
 مویرگ دارای منافذ متعدد و الیءه پروتئینی همان مویرگ منفذدار 
منفذدار  مویرگ  های  دارای  روده  و  کلیه  است. همءه غدد درون  ریز، 
هستند، اما کبد دارای مویرگ ناپیوسته است؛ بنابراین اریتروپویتین 

که از کبد ترشح می  شود وارد مویرگ ناپیوسته می  گردد. 

ذرت نوعی گیاه نهان دانه و تک  لپه است. در همءه 2 889  
گیاهان نهان  دانه گامت  ها در درونی ترین الیءه گل تشکیل می  شوند. 
تشکیل  گرده  لولءه  درون  نیز  اسپرم  و  رویانی  کیسءه  درون  تخم  زا 
می شود. لولءه گرده از رشد یاختءه رویشی در برچه تشکیل می شود. 
وجود  به  را  اسپرم  و  می شود  تقسیم  گرده  لولءه  در  زایشی  یاختءه 

می آورد؛ پس اسپرم ها هم در برچه تشکیل می شوند. 
بررسی سایر گزینه  ها:

 ذرت تک لپه است و استفاده از لفظ لپه  ها برای آن درست نیست. 
 در دانءه بالغ ذرت اجزای دیپلوئید و تریپلوئید )آندوسپرم( دیده می  شود. 
 رویان قلبی مربوط به گیاهان دولپه است. در واقع در این گیاهان 

دو گوش رویان قلبی به دو لپه تبدیل می  شود. 

0 ثانیه 2 890 3/ 0 ثانیه(، بطن ها 8/ در یک دورءه قلبی )  
0 ثانیه  5/ در حال انقباض بوده و در بقیءه زمان باقی مانده که حدود
0 ثانیه  1/ است، استراحت می کنند. در حالی که سیستول دهلیزها
ثانیه؛   0 4/ با سیستول بطنی روی هم می شوند طول می کشد که 
پس مجموع زمان استراحت بطن ها بیشتر از مجموع زمان سیستول 

بطن ها و دهلیزهاست. 
بررسی سایر گزینه  ها:

تا  ابتدا  فاصلءه  واقع  در  دوم،  صدای  تا  اول  صدای  بین  فاصلءه   
سیستول  می کشد.  طول  ثانیه   0 3/ که است  بطن  انقباض  انتهای 
0 ثانیه طول می کشد که  5/ 0 ثانیه و دیاستول بطن ها 1/ دهلیزها

0 ثانیه. 6/ روی هم می شوند
0 ثانیه منقبض می شوند و در بقیءه زمان باقی مانده  1/  دهلیزها
بطن ها، سیستول  می کنند.  استراحت  است،  ثانیه   0 7/ حدود که 

هم  روی  که  است  ثانیه   0 4/ عمومی، استراحت  و  ثانیه   0 3/
زمان  با مجموع  استراحت دهلیزها  زمان  ثانیه؛ پس   0 7/ می شوند

سیستول بطن ها و استراحت عمومی برابر است.
 صدای دوم کمی قبل از انتهای موج T و صدای اول در دورءه 
استراحت  فاصله شامل  این  R است که  نقطءه  بعد، در حدود  قلبی 
0 ثانیه(. استراحت عمومی، 5/ عمومی قلب و انقباض دهلیزهاست )
0 ثانیه است که روی هم می شود 1/ 0 ثانیه و انقباض دهلیزها، 4/

0 ثانیه؛ پس این ها هم برابرند. 5/

گل مغربی 2 891 در  می باشند.  نادرست  موارد  تمامی   
میان  در  لقاح  یافته  تخمک  و  می شود  انجام  رویانی  کیسءه  در  لقاح 

سلول های بافت خورش قرار دارد. 
بررسی موارد:

به  باشد.  تتراپلوئید هم  تولیدمثل دارد می  تواند  الف( گل مغربی که 
همین دلیل بافت خورش نیز لزوماً دیپلوئید نیست. 

ب( تغذیءه رویان بر عهدءه آندوسپرم است که از تقسیم تخم ضمیمه 
ایجاد می  شود. بافت خورش نقشی در تغذیءه رویان ندارد. 

ج( با توجه به این که بافت خورش می  تواند میوز کند، پس توانایی 
کراسینگ  اور و ایجاد نوترکیبی را نیز دارد؛ اما دقت کنید که نوترکیبی 
زمانی رخ می دهد که قطعات مبادله شده حاوی دگره های متفاوتی باشند، 
در غیر این صورت نوترکیبی رخ نمی دهد؛ پس این گزینه قطعی نیست.

د( در تخمک لقاح یافته، پوستءه دانه سفت شده و از تخمک حفاظت 
می  کند نه بافت خورش. 

892 2C3 در روزهای گرم و خشک که روزنه های گیاهان  
CO2 موجود در برگ ها و کاهش  بسته می شوند، به علت مصرف شدن
مقدار آن در برگ ها، میزان فعالیت کربوکسیالزی روبیسکو کم می شود. 
 CO2 وجود عدم  در  است،  کربن  تثبیت  آغاز  مسئول  که  روبیسکو 
)ریبولوزبیس فسفات(  5کربنی  مولکول  یک  با  را  اکسیژن  و  می رود 
ترکیب می کند و این آغازگر تنفس نوری است، یعنی در واقع فتوسنتز 
تعطیل می شود و گیاه به جای آن تنفس نوری انجام می دهد که کار 
بدی است! در تنفس نوری )که یک واکنش وابسته به نور است(، در 
بسترءه کلروپالست یک مولکول 3کربنه و یک مولکول 2کربنه تولید 
و طی  میتوکندری شده  وارد  مولکول 2کربنه  نهایت  در  می شود که 

CO2 تولید می شود. فرایندهایی از آن،
بررسی سایر گزینه  ها:

 CO2 C4 با توجه به سازگاری های ایجادشده، غلظت  در گیاهان
 O2 همیشه باالست و به طور معمول در این شرایط، افزایش نسبت
در  نمی شود.  انجام  نوری هم  تنفس  نتیجه  در  نداریم.  را   CO2 به
تنفس نوری ریبولوزبیس فسفات )در چرخءه کالوین تولید می شود( با 

اکسیژن ترکیب می شود.
 در تنفس نوری هیچ مولکول ATPای ساخته نمی شود.

C4 به طور معمول تنفس نوری نداریم که بخواهد   در گیاهان
این اتفاق ها بیفتد.

تنفس 2 893 و  زنده اند  روده  زیرمخاط  الیءه  سلول های   
CO2 تولید می کنند. سلولی دارند و طی چرخءه کربس

بررسی سایر گزینه  ها:
 الیءه مخاط در لولءه گوارش از سلول های بافت پوششی، پیوندی، 
ماهیچه  ای و عصبی تشکیل شده است. درست است که روده دارای 
بافت پوششی تک الیه است و همءه سلول های بافت پوششی اش در 
بخش زیرین خود با غشای پایه )شبکه ای از رشته  های پروتئینی و 
گلیکوپروتئینی( در ارتباط هستند، اما سلول های غیرپوششی آن در 

بخش زیرین خود با غشای پایه در ارتباط نیستند.
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 زیرمخاط دارای بافت پیوندی با رگ های خونی فراوان و رگ های 
لنفی و اعصاب است. هم چنین در شکل 15 فصل 2 زیست دهم می بینید 
که غدد ترشحی هم در این الیه دیده می  شود. سلول های پوششی 
این غده ها و رگ ها به هم نزدیک هستند و از یکدیگر فاصله ندارند.

کنترل  تحت  روده  مخاط  در  موجود  ماهیچه  ای  سلول  های   
یاخته های  شبکه های  هستند.  زیرمخاط  عصبی  شبکءه  سلول  های 

عصبی، تحرک و ترشح را در لولءه گوارش تنظیم می کنند.

مورد »ب« نادرست است. 2 894  
بررسی موارد:

الف( به منابع و سودهایی که هر بوم سازگان در بر دارد، خدمات بوم سازگان 
آن  تولیدکنندگان  میزان  به  بوم سازگان،  هر  خدمات  میزان  می گویند. 
)خدمات  تولیدکنندگی  میزان  دریاچه  ها،  خشک شدن  دارد.  بستگی 

بوم سازگان( را کاهش می دهد.
ب( سوختی که از دانه های روغنی به دست می آید سوخت زیستی 
است؛ در حالی که استخراج و استفاده از سوخت  های فسیلی موجب 

تخریب محیط زیست می  شود نه سوخت  های زیستی.
از جانداری به  با منتقل کردن ژن  ها  ج( مهندسان ژنتیک می توانند 
جاندار دیگر )مانند باکتری  ها( موجب ایجاد ویژگی  های جدیدی در 
آن  ها شوند. حتماً می دانید که باکتری ها، جاندارانی تک سلولی هستند.

د( محرمانه بودن اطالعات ژنتیکی و اطالعات پزشکی افراد از مسائل 
مورد توجه در اخالق زیستی است. 

سعی 2 895 گیاهان،  به  واردشده  بیماری زای  عوامل   
دارند تا خود را به سراسر پیکر جاندار برسانند. ُخب برای این کار 
چه سیستم حمل ونقلی بهتر از آوند چوبی؟ آوند چوبی آب و مواد 
محلول را از ریشءه گیاهان تا برگ ها منتقل می کند و برخی عوامل 
بیماری زا با ورود به درون این سلول ها، همراه با شیرءه خام در گیاه 
پخش می شوند. همان طور که می دانید آوندهای چوبی مرده هستند 

و پالسمودسم ندارند.
بررسی سایر گزینه  ها:

 الل های مربوط به یک صفت طی میوز از هم جدا می شوند. سلول های 
بافت خورش نوعی از سلول های بافت زمینه ای هستند که دیپلوئید بوده 
و توانایی میوز دارند؛ بنابراین با میوز این سلول ها الل های یک ژن از هم 
جدا می شوند. دقت کنید که گیاهان دوساله نهان  دانه و پیشرفته هستند 

و سانتریول )استوانءه متشکل از ریزلولءه پروتئینی( ندارند.
 همءه سلول های روپوستی گلیکولیز دارند و در گام آخر آن با تبدیل 
اسید 2فسفاته به پیرووات، انرژی تولید می کنند. توجه داشته باشید که 
گلیکولیز نوعی واکنش بی  هوازی است و در آن اکسیژن مصرف نمی  شود. 
 سلول های آوند چوبی که آب و مواد معدنی را جا به جا می کنند، 
تنظیم  به  احتیاج  که  ندارند  فعالی  آنزیم  اصالً  و  مرده اند  همه شان 

عملکردشان باشد!

هنگامی که ماهیچه تحریک می شود یون کلسیم از 2 896  
شبکءه آندوپالسمی آزاد شده و به تارچه می  رود؛ بنابراین این یون ها 
میوزین که در  و  اکتین  پروتئینی  در مجاورت رشته های  می توانند 

بخش روشن قرار دارند، باشند. 

بررسی سایر گزینه  ها:
 به شکل 13 در فصل 3 زیست یازدهم نگاه کنید. بخش روشن 
شامل نوارهای روشن طرفین سارکومر )شامل اکتین( و صفحءه روشن 
میانی سارکومر )شامل میوزین( است. در حالت استراحت، میوزین ها 

با خط Z ارتباط مستقیم ندارند.
دیده  طول  تغییر  اسکلتی،  ماهیچءه  انقباض  های  از  برخی  در   
نمی  شود و اصالً حرکتی در بدن اتفاق نمی  افتد؛ مثالً وقتی وزنه  ای 
در باالی سر خود نگه داشته  اید ماهیچه  های دست منقبض هستند 
برداشت  باید  کجا  از  را  نکته  این  ندارند.  حرکت  و  طول  تغییر  اما 
این که  با  کنید.  نگاه  دهم  سال   4 فصل   15 شکل  به  می  کردید؟ 

ماهیچءه اسکلتی منقبض شده اما تغییر طولی انجام نداده است!!!
 گیرنده های ناقل عصبی در سطح غشای تار ماهیچه  ای هستند 
)نوعی کانال پروتئینی( و اصالً مولکول  های ناقل وارد تار نمی  شود که 

با رشته  های پروتئینی ارتباط برقرار نماید. 

ساختاری تنفسی که بیشتر حجم شش ها را، تشکیل 2 897  
می دهند، حبابک ها هستند. برخی یاخته های حبابک  ها عامل سطح فعال 
ترشح می کنند، هم چنین با ورود و خروج هوا می  توانند حجم خود را 
تغییر دهند، در حالی که نای عامل سطح فعال ندارد و به علت داشتن 

حلقه  های غضروفی نمی  تواند حجم خود را تغییر بدهد.
بررسی سایر گزینه  ها:

 حبابک  ها مادءه مخاطی و مژک ندارند.
 حبابک  ها غضروف ندارند، اما می  توانند گازهای تنفسی را مبادله کنند.
 حبابک  ها غضروف و مادءه مخاطی ندارند اما نایژک  ها مادءه مخاطی دارند.

برای 2 898 و  هاپلوئید هستند  انسان  گامت  های طبیعی   
الل  هایی  دارای  نمی  توانند  بنابراین  دارند؛  الل  یک  تنها  صفت  هر 

باشند که با هم رابطءه هم  توانی یا غالب و مغلوبی دارند.
بررسی سایر گزینه ها:

 زن سالم از نظر هموفیلی می  تواند خالص و یا ناخالص باشد. به 
فرض این  که این فرد ناخالص باشد می  تواند در برخی گامت  های خود 

دارای الل بیماری )نهفته( باشد. 
 این فرد Rh منفی است و ژنوتیپ dd دارد، اما اگر همسر این 
زن Rh مثبت باشد می  تواند این ژن را به فرزندان منتقل کند و در 
نتیجه فرزندان هم می توانند ژن D را در کروموزوم شمارءه 1 خود 

بیان کنند و Rh مثبت شوند. 
 این زن، ژن مربوط به اضافه شدن یکی از کربوهیدرات  های A یا 
B به غشای گویچه های قرمز را به فرزندان خود منتقل می  کند. توجه 
داشته باشید که ژن کربوهیدرات نوع دیگر می  تواند توسط همسر این 
زن به فرزندان منتقل شود و فرزندان با گروه خونی AB، می توانند 

هر دو کربوهیدرات را روی گویچءه قرمز خود نشان دهند.

در جهش جابه  جایی، بخشی از یک کروموزوم شکسته 2 899  
شده و به کروموزوم غیرهمتا یا بخش دیگری از همان کروموزوم متصل 
می  شود. ژن بیماری کم  خونی داسی شکل روی کروموزوم غیرجنسی و 
ژن بیماری هموفیلی روی کروموزوم جنسی X است و مشخصاً این دو 
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کروموزوم غیرهمتا هستند. جهش جابه جایی می تواند باعث شود که 
ژن بیماری کم  خونی داسی  شکل در مجاورت ژن هموفیلی قرار بگیرد.

بررسی سایر گزینه  ها:
 جهش حذف غالباً موجب مرگ سلول می شود، نه همواره!

 در جهش  های واژگونی، اگر در قطعءه شکسته  شده سانترومر هم 
وجود داشته باشد، جایگاه آن می  تواند در کروموزوم تغییر کند. 

 در صورتی که اسپرم حاصل از این میوز در لقاح شرکت نکند، 
سلول  اصالً  یعنی  نمی شود،  منتقل  فرد  بعدی  نسل  به  جهش  این 

تخمی در کار نیست که بیش از یک نسخه بخواهد داشته باشد.

در بدن یک انسان سالم کولون باالرو همانند ابتدای 2 900  
دوازدهه در سمت راست بدن قرار گرفته است. سایر گزینه  ها صحیح 

هستند.

از نمودار، اختالف پتانسیل دو سر 2 901 در چهار نقطه   
غشای نورون 20 میلی  ولت است )دو نقطه در بخش باالرو و دو نقطه 
در بخش پایین  رو(. توجه داشته باشید که هم20+ و هم20- را در 
نظر بگیرید. با توجه به این که پمپ سدیم همواره فعال است می  تواند 

همواره سدیم را وارد مایع بین سلولی نماید. 
بررسی سایر گزینه  ها:

دریچه  دار  کانال  پتانسیل،  اختالف  نمودار  باالروی  بخش  در   
سدیمی در حال فعالیت است. در این حالت ابتدا اختالف پتانسیل 

.) +30 کاهش )از70- تا صفر( و سپس افزایش می  یابد )از صفر تا
 پتاسیم همواره به کمک کانال نشتی از سیتوپالسم نورون خارج 

می  شود نه فقط هنگام تشکیل بخش نزولی نمودار. 
 به هنگام تشکیل قلءه نمودار اختالف پتانسیل، همءه کانال  های 
سدیمی  نشتی  کانال  های  اما  هستند،  بسته  سدیمی  دریچه  دار 

هم چنان می  توانند سدیم را وارد سلول نمایند. 

خود 2 902 مدل  پیشنهاد  با  هم زمان  کریک  و  واتسون   
برای DNA، بیان داشتند که وجود رابطءه مکملی بین بازها می تواند 

در فرایند همانندسازی نقش اساسی داشته باشد.
بررسی سایر گزینه  ها:

 فرانکلین و ویلکینز با پژوهش های خود به این نتیجه رسیدند که 
مولکول DNA )نه همءه نوکلئیک اسیدها( مارپیچی است و از بیش 

از یک زنجیره تشکیل شده است.
 آنزیم کربوهیدراز نتوانست همءه کربوهیدرات  های عصاره را از بین 

ببرد؛ مثالً دئوکسی  ریبوزهای موجود در مولکول دنا از بین نرفتند.
 از پژوهش های چارگاف می توان دریافت که نسبت بازهای پورین به 

پیریمیدین در دو رشته )کل دنا( برابر 1 است، نه در هر رشتءه آن.

هورمون آلدوسترون در بدن انسان با افزایش سدیم 2 903  
خون و افزایش مایع میان بافتی می تواند سبب خیز شود؛ چراکه به 
دنبال بازجذب سدیم از ادرار، آب هم بازجذب می شود و این جوری فشار 
خون افزایش می یابد. افزایش فشار خون می تواند سبب بروز خیز شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

بافت  در  کلسیم  رسوب  کاهش  سبب  پاراتیروئیدی  هورمون   
استخوان می شود و افزایش آن نقشی در بروز خیز ندارد.

 هورمون ضدادراری با کاهش آب ادرار می تواند احتمال بروز خیز 
را افزایش دهد، اما دقت کنید که این هورمون از هیپوفیزپسین فقط 

ترشح می شود و محل سنتز آن، هیپوتاالموس است.
یکی  بر  اثر  با  و  ترشح شده  کلیه  از  هورمون(  )نه  رنین  آنزیم   
از پروتئین های خوناب، در نهایت موجب افزایش ترشح آلدوسترون 

می شود. آلدوسترون از بخش قشری فوق کلیه ترشح می شود.

در بیماری سلیاک به دلیل پروتئین گلوتن، یاخته های 2 904  
روده و حتی پرزها و ریزپرزهای سلول های پوششی روده از بین می روند. 

ریزپرزها، چین خوردگی های غشای یاخته های پوششی هستند.
بررسی سایر گزینه  ها:

 در بیماری سلیاک جذب مونومرهای غذایی کاهش پیدا کرده و 
غلظت آن  ها در مدفوع افزایش می  یابد. 

اما  می  روند  بین  از  پرزها  و حتی  ریزپرزها  سلیاک  بیماری  در   
چین  های حلقوی روده از بین نمی  روند. 

 گلوتن در کریچه ها ذخیره می شود نه در دیسه ها! 

دارد که 2 905 نظر سه غلط علمی وجود  در متن مورد   
یکی یکی آن  ها را بررسی می  کنیم:

غلط اول: »در بدن انسان، تنها دستگاهی که به حفظ هومئوستازی 
نادرست است؛ زیرا  این جمله  ادرار است.«  می پردازد، دستگاه دفع 
دستگاه  های دیگر بدن ما نیز مانند دستگاه تنفس، گوارش و ... هم 

به حفظ هومئوستازی می  پردازند.
گردیزه  یا  نفرون  میلیون  یک  حدود  هم  روی  »کلیه  ها  دوم:  غلط 
دارند.« در بدن انسان هر کلیه دارای حدود یک میلیون نفرون است، 

پس کلیه ها روی هم حدود دو میلیون نفرون دارند. 
متن  طبق  می  سازند.«  را  ادرار  نهایی  ترکیب  »نفرون  ها  سوم:  غلط 
اما  می  کنند،  آغاز  را  ادرار  تشکیل  فرایند  نفرون  ها  درسی  کتاب 
گفته  کتاب درسی  بسازند چراکه  را  ادرار  نهایی  ترکیب  نمی  توانند 
دو فرایند بازجذب و ترشح، ترکیب مایع تراوش شده را هنگام عبور 
لگنچه  به  آن چه  و  می دهند  تغییر  جمع کننده  مجرای  و  گردیزه  از 

می ریزد، ادرار است. مجرای جمع کننده جزء نفرون نیست.

وقتی دم عمیق انجام می  دهیم در واقع هوای جاری 2 906  
و ذخیرءه دمی را وارد بدن کرده  ایم. با توجه به نمودار مربوط به شکل 
دم  با  هوا  لیتر   3 5/ شرایط، این  در  تنفس  دستگاه  فصل  در   15
عمیق وارد بدن می  شود، ولی دقت کنید که حدود 150 میلی لیتر از 
هوای دمی اصالً به بخش مبادله  ای نمی  رسد و در بخش هادی باقی 

می  ماند )هوای مرده(.
بررسی سایر گزینه  ها:

 در شکل 15 فصل 3 زیست دهم می بینید که وقتی هوای جاری 
در  باقی مانده  حجم  و  بازدمی  ذخیرءه  هوای  می شود  خارج  بدن  از 

2 لیتر است. 5/ شش ها می ماند که این هوا معادل
تام  ظرفیت  معادل  هوایی  بدن  به  دمی  ذخیرءه  هوای  ورود  با   
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+ هوای باقی مانده( در شش ها وجود دارد. شش ها )ظرفیت حیاتی
 وقتی هوای ذخیرءه بازدمی از شش ها خارج می شود، یعنی قبل از 
آن هوای جاری نیز خارج شده است؛ بنابراین حجم هوای خارج شده 
جاری  هوای  و  بازدمی  ذخیرءه  هوای  مجموع حجم  برابر  از شش ها 
است که می شود حدود 1800 میلی لیتر که حجم هوای باقی مانده 

)1200 میلی لیتر( از این مقدار کم تر است.

در شکل 8 فصل هفتم کتاب سال یازدهم می بینید 2 907  
که قبل از شروع پرخون شدن دیوارءه رحم یکی از فولیکول ها شروع 
افزایش یافتن  حال  در  استروژن  میزان  هم زمان  و  می کند  رشد  به 

است، نه کاهش.
بررسی سایر گزینه  ها:

حال  در   LH هورمون  غلظت  تخمک گذاری  از  قبل  بالفاصله   
افزایش و غلظت هورمون استروژن در حال کاهش است. 

 جسم زرد قبل از شروع قاعدگی زن کوچک تر شده و به جسم 
نیز  استروژن  میزان  زمان  این  در  هم چنین  می  شود.  تبدیل  سفید 

کاهش یافته است.
می  رسد.  خود  حداکثر  به   26 روز  حدود  در  رحم  ضخامت   
بالفاصله قبل از این زمان غلظت استروژن و پروژسترون در خون در 

حال کاهش است. 

دریافت 2 908 جفت  از  را  خود  خون  ناف  بند  سیاهرگ   
می کند. در سیاهرگ ها، قطر زیاد و مقاومت کم دیواره، حجم خون 

ورودی به رگ را افزایش می دهد.
بررسی سایر گزینه  ها:

برخی سیاهرگ  ها  می برند.  قلب  به سمت  را   سیاهرگ ها خون 
مثل سیاهرگ های ششی خون روشن و برخی خون تیره دارند. در 
سیاهرگ های با خون روشن میزان اکسیژن بیشتر از کربن دی اکسید است. 
)گلومرول(  مویرگی  اول  شبکءه  از  را  خون  وابران  سرخرگ   
ماهیچءه  الیه های  خود  دیوارءه  در  کوچک  سرخرگ های  می گیرد. 

حلقوی فراوان با خاصیت ارتجاعی )تغییردهندءه قطر( دارند.
 سرخرگ کبدی و سیاهرگ باب، دو رگی هستند که خون را به 
سمت کبد می برند. همان طور که می دانید فشار خون در سرخرگ ها 
بین دو مقدار حداقلی و حداکثری نوسان می کند و در سیاهرگ ها 
این گونه نیست. هم چنین هر دوی این رگ  ها دارای مواد غذایی هستند.

با صرف 2 909 و  فعال  به صورت  آب  در  محلول  یون های   
فشار  تا  می شوند  چوبی  آوند  وارد  ریشه  آندودرم  سلول های  از  انرژی 
به  یون ها،  این  برای جابه جایی  انرژی الزم  نمایند، پس  ایجاد  ریشه  ای 
آندودرم  سلول  غشای  در   ATP هیدرولیزکنندءه  پروتئین های  وسیلءه 
تأمین می شود. حاال اگر فعالیت این پروتئین ها را در یکی از شب های 
تابستان کم کنیم! ورود یون ها به درون آوند چوب و به دنبال آن، فشار 
ریشه ای کم می شود. با کاهش فشار ریشه ای احتمال رخ دادن تعریق هم 
کم می شود، چون تعریق در صورتی که فشار ریشه ای زیاد و تعرق کم 
باشد رخ می دهد )رد گزینءه 1(. حاال چون در این شرایط تعرق کم است 
و فشار ریشه ای هم کاهش یافته، صعود شیرءه خام دچار اختالل می شود؛ 

زیرا این دو عامل هستند که باعث باالرفتن آب در آوند چوبی می شوند 
)گزینءه 2(. یک عامل مهم کاهش پتانسیل آب در آوندها، فعالیت آندودرم 
است که با انتقال فعال یون ها به درون آوندهای چوبی، پتانسیل آب را در 
آن جا کاهش می دهد که این امر به ورود آب به آوند چوبی کمک می کند 
و با مهارکردن فعالیت این سلول ها پتانسیل آب در عناصر آوندی کاهش 
نمی یابد )رد گزینءه 3(. توجه کنید که چون یون های معدنی با انتقال 
فعال وارد آوند چوبی می شوند میزان انتقال این یون ها به آوندها کاهش 

می یابد )رد گزینءه 4(.

همءه موارد نادرست هستند.2 910  
بررسی موارد:

الف( در مرحلءه جداسازی قطعه  ای از دنا بخش  های تک  رشته  ای از دنا 
به نام انتهای چسبنده ایجاد می  شود. در این مرحله ژن می  تواند از 

یک   دنای خطی جدا شود و اصالً از دنای حلقوی استفاده  ای نشود.
یاخته  های دارای دنای  تراژنی،  یاخته  های  ب( در مرحلءه جداسازی 
نوترکیب از سایرین جدا می  شوند. برای انجام این مرحله روش  های 
گوناگونی وجود دارد که یکی از رایج  ترین روش  های آن استفاده از 

آنتی  بیوتیک است.
ج( در مرحلءه تشکیل دنای نوترکیب از آنزیم لیگاز استفاده می  شود. 
توجه کنید در این مرحله دو جفت انتهای چسبنده در دنای خارجی 
شود؛  متصل  دیگری  بخش  به  باید  که  دارد  وجود  ناقل  مولکول  و 
بنابراین باید چهار پیوند فسفودی  استر در این بخش  ها تشکیل شود.

د( با توجه به شکل 6 فصل 7 زیست دوازدهم می توانید ببینید که 
زمانی که دنای نوترکیب به محیط کشت مناسب وارد شود معموالً 

همءه یاخته ها نمی  توانند آن را جذب کنند.

توجه داشته باشید که عالوه بر دناهای موجود در 2 911  
کروموزوم های 1 تا 22، دنای میتوکندری را هم حساب کنید. همءه 
 G2 دناها )چه دنای هسته و چه دنای میتوکندری( در مرحلءهG1 و
موجب تولید انواعی از پروتئین  های مورد نیاز سلول می  شوند. البته 
تولید پروتئین در میتوکندری مستقل از چرخءه سلولی است و در هر 

زمانی می  تواند رخ بدهد.
بررسی سایر گزینه  ها:

 در ارتباط با دنای میتوکندری صدق نمی  کند.
 لزوماً سانترومر هر کروموزوم در بخش میانی آن قرار ندارد. به 

شکل 3 فصل 6 یازدهم توجه کنید.
 هیستون تنها در هسته دیده می  شود و دنای میتوکندری به دور 

هیستون نمی  پیچد.

در ظرف )ب( میزان اکسین نسبت به سیتوکینین 2 912  
بسیار بیشتر است و این موضوع موجب تحریک ریشه  زایی شده است. 
موجب  می  توانند  که  هستند  هورمونی  دو  هر  جیبرلین  و  اکسین 
تشکیل میوءه بدون دانه شوند. همان  طور که می  دانید یکی از راه  های 
ایجاد میوءه بدون دانه جلوگیری از لقاح بین اسپرم و تخم  زا و عدم 
تشکیل رویان است که با کمک تنظیم کننده های رشد انجام می شود. 
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بررسی سایر گزینه  ها:
 در ظرف )الف( میزان سیتوکینین نسبت به اکسین بسیار بیشتر 
است و این موضوع موجب تحریک ساقه  زایی شده است. سیتوکینین 
موجب افزایش رشد جوانءه جانبی و اکسین مانع از رشد جوانءه جانبی 

گیاه می  شود )چیرگی رأسی(.
 سیتوکینین با افزایش سرعت تقسیم در یاخته  ها موجب کوتاه  شدن 
طول اینترفاز در آن  ها می  شود. اکسین نیز با اثر بر ریشه زایی موجب 
افزایش سرعت تقسیم یاخته ها می شود و طول اینترفاز را کم تر می کند.

 سالیسیلیک اسید نوعی تنظیم  کنندءه رشد است که موجب وقوع 
مرگ یاخته  ای می  شود نه تأخیر آن.

یاخته  های پادتن  ساز می توانند با ترشح پادتن فشار 2 913  
پادتن یک پروتئین محلول در  افزایش دهند؛ زیرا  را  اسمزی خون 
خوناب است و به همین دلیل می  تواند آنتی  ژن  های محلول در خوناب 
فشار  خوناب،  در  محلول  پروتئین  های  افزایش  نماید.  شناسایی  را 

اسمزی آن را افزایش می  دهد. 
بررسی سایر گزینه  ها:

از  یکی  می  شوند.  بالغ  استخوان  مغز  در   B لنفوسیت  های   
گیرندءه  تولید  می  افتد  لنفوسیت  ها  بلوغ  روند  در  که  اتفاق  هایی 
را تشخیص  بیگانه  یاخته  های  بتوانند  لنفوسیت  ها  تا  است  آنتی  ژنی 
دهند. این اتفاق برای لنفوسیت B در مغز استخوان می افتد. حاال اگر 
این عفونت، در مغز استخوان رخ بدهد، لنفوسیت  های B می  توانند 

در این محل فعالیت نمایند. 
کنید  نگاه  یازدهم  زیست   5 فصل  در  کتاب   11 به شکل  اگر   
می  بینید که هسته و در نتیجه دنا  ی خطی یاخته  های پادتن  ساز در 

مرکز یاخته قرار ندارد.
 لنفوسیت  های B در غشای خود تنها یک نوع گیرندءه آنتی  ژنی 
دارند. توجه داشته باشید که این یاخته  ها برای مواد مختلفی گیرنده 

دارند )مثل هورمون  ها( که آنتی  ژن تنها یکی از آن  ها است. 

هورمون اریتروپویتین از کلیه و کبد ترشح می  شود 2 914  
و با اثر بر مغز قرمز استخوان موجب افزایش تولید گویچه های قرمز 
بافت اسفنجی در دو سر استخوان دراز دارای مغز  در آن می  شود. 
قرمز است و بنابراین یاخته هایی دارد که برای اریتروپویتین گیرنده 
دارد. با توجه به این که این بافت نسبت به بافت فشرده داخلی  تر است 

با غضروف سر استخوان تماس مستقیم ندارد. 
بررسی سایر گزینه  ها:

مغز  اما  است؛  منظم  یاخته  های  دارای  استخوانی  فشردءه  بافت   
یاد  به  یازدهم  زیست  سوم  فصل  از  که  همان  طور  ندارد.  استخوان 
دارید بیشتر مغز زرد استخوان با بافت چربی پر می  شود. مغز زرد، در 

مجرای مرکزی تنءه استخوان های دراز قرار دارد.
بافت  از  خارجی  تر  استخوانی  فشردءه  بافت  استخوان،  تنءه  در   
اسفنجی قرار گرفته است. در هر سامانءه هاورس یک مجرای هاورس 

وجود دارد و استفاده از لفظ مجاری برای آن درست نیست.
و  متعدد  )که  هاورس  مجاری  فاقد  اسفنجی  استخوانی  بافت   
موازی هستند( است. بافت اسفنجی در تنءه استخوان فاقد مغز قرمز 

و یاخته  های خون  ساز است.

نگاه 2 915 دوازدهم  زیست   7 فصل   12 شکل  به  اگر   
انتهای  دارای  تنها   A زنجیرءه  در  پیش  هورمون،  که  می  بینید  کنید 
 C زنجیرءه  با  تماس  در  آن  دیگر  انتهای  و  است  آزاد  کربوکسیل 
است. در حالی که هورمون فعال انسولین در زنجیرءه A هم انتهای 

کربوکسیل و هم انتهای آمین آزاد دارد. 
بررسی سایر گزینه  ها:

زنجیرءه  یک  دارای  انسولین  پیش  هورمون  و   گزینه های  
پلی  پپتیدی است و در نتیجه   دارای ساختار چهارم نمی  باشد. 

 باکتری  های تراژنی نمی  توانند پیش  هورمون را به هورمون فعال 
تبدیل کنند. 

با توجه به شکل 7 فصل 6 زیست دوازدهم می بینید 2 916  
سه  کربنه  قند  به  سه  کربنه  اسید  که  زمانی  کالوین،  چرخءه  در  که 
تبدیل می  شود بیشترین تعداد NADPH و ATP مصرف می  شود. 

این میزان مصرف انرژی در سایر گزینه  ها دیده نمی  شود. 

هم در قندکافت و هم در چرخءه کربس مولکول  های 2 917  
ATP در سطح پیش  ماده تولید می  شوند.  

بررسی سایر گزینه  ها:
 NAD+  برای تولید NADH باید دو الکترون و یک پروتون به
متصل شوند و یک پروتون هم آزاد است. واکنش 2 در فصل 5 زیست 

دوازدهم را ببینید لطفاً!
 هنگام تبدیل مولکول چهارکربنی به چهارکربنی دیگر در چرخءه 

CO2 تولید نمی  شود )زیست دوازدهم ـ فصل 5 ـ شکل 7(. کربس،
 اولین ترکیب پایدار در چرخءه کربس مولکول شش کربنی است 
که از ترکیب مولکول چهارکربنه و بنیان استیل ایجاد می  شود چراکه 

کوآنزیم A طی این واکنش آزاد می شود.

طبق شکل کتاب سلول بزرگ تر درشت خوار است، 2 918  
چون درشت خوارها فقط در بافت مستقر هستند؛ پس این فرایند هم 

به طور حتم در بافت انجام شده است. 
بررسی سایر گزینه  ها:

پیک های  ترشح  با  بافتی  بیگانه خوارهای  التهاب  فرایند  در   
شیمیایی موجب فراخوانی گویچه های سفید می شوند. سلول بزرگ تر 

یعنی ماکروفاژ بیگانه خوار بافتی است.
قرار  پوست  چرب  اسیدهای  تأثیر  تحت  است  ممکن  باکتری   

نگرفته باشد؛ مثالً از طریق دهان یا بینی وارد بدن شده باشد.
 هر پادتن حداکثر به دو آنتی ژن از یک نوع متصل است.

آوند  های آبکش پسین جزء پوست درخت هستند. 2 919  
از بین آوندهای پسین نیز آوند سال چهارم از همه به بن  الد آوندساز 
نزدیک  تر است، چون جدیدترین آوند آبکشی است که ساخته شده 

است. توجه کنید که آبکش پسین به سمت بیرون ساخته می شود.
بررسی سایر گزینه  ها:

 آوند چوبی پسین جزء پوست درخت نیست. 
آوند  چوب  پنبه  ساز،  بن  الد  به  پسین  چوبی  آوند  نزدیک  ترین   

چوبی سال چهارم است. 
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آبکش  آوند  آوندساز،  بن  الد  به  پسین  آبکش  آوند  نزدیک  ترین   
سال چهارم است. 

بیشتر گیاهان و برخی از باکتری  ها و آغازیان فتوسنتز 2 920  
می  کنند. همءه این جانداران باید انرژی مورد نیاز برای انجام فتوسنتز را 
از نور مرئی )که بخشی از امواج الکترومغناطیس است( دریافت نمایند.

بررسی سایر گزینه  ها:
از  بخشی  گیاهان  این  می  کنند.  فتوسنتز  انگل  گیاهان  برخی   
مواد مورد نیاز خود را تولید کرده و بخش دیگری را از گیاه میزبان 

به دست می  آورند.
 باکتری  ها، کلروپالست و در نتیجه تیالکوئید ندارند.

 جانداران فتوسنتزکننده ممکن است غیراکسیژن  زا باشند؛ مثالً 
H به عنوان  S2 باکتری  های گوگردی سبز و ارغوانی به جای آب از
منبع الکترون استفاده می  کنند و در نتیجه اکسیژن تولید نمی  کنند.
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