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 .مراجعه کنیدو سایر صفحات اجتماعی ماز  www.biomaze.irتوانید به سایت برای اطالع از آخرین اخبار گروه ماز، می

 telegram: @biomaze  instagram: @biomaze  aparat: /biomaze  SMS: 30005292466293  TEL: 09176412239 

 1ی صفحه|  کنکور

 کدام عبارت، در ارتباط با دستگاه گوارش جانوران، صحیح است؟ 

 ای گیاهان وجود دارد.ساکارید ذخیرهی پلیهمانند گوریل، آنزیم هیدرولیزکننده عقابی گوارش ( در لوله۱

 ی کارهای سلول نقش دارد.در انجام همه، نوعی مولکول زیستی است که زنبور سرخبخش اعظم غذای عنکبوت برخالف ( ۲

 شود.به فراونی یافت میی جو د که در دانهشوتری ساخته میکوچک مولکول ،گوارش در دهان انسان برخالف وال با آغاز( ۳

 از پیوند گاالکتوز و گلوکز نقشی ندارد. در رسوب مولکول حاصلپوس، آنزیم رنین ی گوارش نوزاد اپاسوم همانند پالتیدر لوله( ۴

 هر ............  کنند،ی گوشتی ذخیره میی زیرزمینی و ریشهی رویشی اول مواد غذایی را در ساقهدر گیاهانی که در دوره 

 ( سلولی که توانایی تولید انرژی زیستی در غیاب اکسیژن را دارد، منافذی برای عبور پالسمودسم دارد. ۱

 های آلی را دارد. صورت مولکولبه 2CO( سلولی که اندامک دارای رنگیزه دارد، توانایی تثبیت ۲

 تواند آب تولید کند. رد که می( اندامکی که توانایی تولید اکسیژن را دارد، آنزیمی دا۳

 شود.( اندامی که سه بخش متمایز در ساختار خود دارد، توسط پوستک پوشیده می۴

 ی جانداران، صحیح است؟هکدام عبارت، دربار 

 کند.ها را پر میسلول ای فضای بینی زمینهی جانوران، مادهترین رده( در شش نوع بافت پیوندی بزرگ۱

 توانند آب را در گیاه جابجا کنند. ین گروه گیاهان، فقط دو نوع سلول آوندی میتر( در موفق۲

 ی گوشتخواران تعلق دارند.ی جانورانی که گوشتخوار هستند، به راستههمه( ۳

 ی ریزوپوس، ممکن است در خاک زندگی کنند.جانداران پرسلولی رده( ۴

 است؟چند مورد، در ارتباط با جانوران، همواره صحیح  

 طرفه است.الف ـ در نوعی دستگاه گوارش که دهان و مخرج مجزا وجود دارد، جهت حرکت غذا یک

 باشد.خوار میی گوارش جانوران گوشتتر از طول لولهخوار بیشی گوارش جانوران گیاهطول لوله ب ـ

 های گوارشی ایجاد کند.کردن آنزیم ج ـ هر جاندار، برای تغییر دادن و جذب و استفاده از غذا باید محیطی برای عمل

 کنند.ی آندوپالسمی زبر تولید میهای هیدرولیزکننده را در شبکهسلولی، آنزیمد ـ همگی، برای انجام دادن گوارش درون

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 ؟نیستی گوارشی انسان، صحیح ، در ارتباط با لولهچند مورد 

 شود.جایی ماده در عرض غشا با انتقال فعال انجام میرژی زیستی مصرف شود، جابهای انهر زمان که برای جذب مادهالف ـ 

 شود.ی خود متصل میمادهاسیدی به پیش pHهر مولکول زیستی دارای توانایی هیدرولیز پیوند در معده، در محیطی با  ب ـ 

 ای شکل عبور کند.های پوششی استوانهست که ابتدا از سلولی گوارشی، برای ورود به گردش خون، الزم ای قابل جذب در لولههر ماده ج ـ

 های صفراوی در ادرار بیش از حد معمول باشد.شود، امکان ندارد مقدار رنگدرستی انجام میها در روده بهزمانی که گوارش و جذب چربی د ـ

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 شوند.منتقل می........... یافته سلولز، مواد گوارش یکنندهتجزیه هایباکتریسط های گیاهی توپس از اتمام گوارش مولکول...........، در  

 گوارش  یبه سمت انتهای لوله ـ ( انسان برخالف گوزن۲  به محل جذب آب ـ ( گاو همانند ملخ۱

 به محل اتمام گوارش شیمیایی غذا ـ ( ملخ برخالف فیل۴ به محل جذب مواد غذایی ـ اسب( زرافه همانند ۳

 نماید.باشد، ........... میدر دستگاه تنفسی کوکو، هر زمانی که ........... در حال ........... می 

 های هوادار عقبی، شروع به کاهشها ـ افزایش ـ فشار هوای کیسه( حجم شش۱

 خود را از گاز تخلیه های هوادار پیشین ـ کاهش ـ هر شش، حجمفشار هوای درون کیسه( ۲

 سمت دهان، حرکت شده، بهدر نای، هوای تهویه( قدرت پیوند بین اکسیژن و هموگلوبین ـ افزایش ـ ۳

 اکسیژن، از سطح تنفسی عبورکاهش ـ مقداری هوای کم های هوادار پیشین ـی کیسهشده( حجم هوای تهویه۴
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 انوران، صحیح است؟کدام عبارت، در ارتباط با دستگاه گردش مواد ج 

 گیرد، دو مسیر مجزا برای گردش خون وجود دارد.های هوایی مرطوب صورت می( در هر جانوری که تبادل گازهای تنفسی در کیسه۱

 ی مویرگی در انتقال خون نقشی ندارد.تأثیر است، شبکهها بیرسانی بافت( در هر جانوری که انقباض عضالت قلب در اکسیژن۲

 رود.های قلبی در تماس با خون روشن هستند، خون پس از عبور از سطح تنفسی، ابتدا به قلب میانوری که سلول( در هر ج۳

 ( در هر جانوری که ورود خون تیره به قلب وجود دارد، گردش خون ساده دیده می شود.۴

 یح است؟ی کار قلب یک انسان سالم، کدام عبارت، در ارتباط با شکل زیر، صحبا توجه به دوره 

 یابد.ها افزایش نمی، فشار خون درون بطنCهمانند  Hی ( در نقطه۱

 شود.ای قلب دیده نمیهای ماهیچه، هیچ انقباضی در سلولGبرخالف  Bی ( در نقطه۲

 شدن برای انقباض هستند. های بطنی در حال آمادهی سلول، همهDهمانند  Fی ( در نقطه۳

 شود.جایی خون در قلب، بدون مصرف انرژی زیستی انجام میجابه، Cبرخالف  Aی ( در نقطه۴

 

 

 

 شوند، درست است؟ی جانورانی که قلب در سطح پشتی بدن دارای منافذی است که به هنگام انقباض قلب بسته میهمه یچند مورد، درباره 

 کنند.خون را به سمت انتهای بدن هدایت می ،عروق شکمی ـ الف

 شود.های پشتی میوارد سرخرگ ،از قلبشده خون خارج ـ ب

 کند.سیاهرگ پشتی، خون روشن را به قلب وارد می ـ ج

 شود.ابتدا وارد قلب می ،هاخون بازگشتی از اندام ـ د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

جایی این مواد بین خون و ناشی از جابه تواندهای یک انسان سالم، ........... بودن مقدار ........... در لگنچه نسبت به کپسول بومن، میدر کلیه 

 ی ادراری ........... صرف انرژی زیستی باشد. لوله

 ـ بدون 6O12H6Cنیکوتین برخالف ( زیادتر ـ ۲  تر ـ یون سدیم همانند اوره ـ بدون( کم۱

 با همراه تر ـ یون کلسیم برخالف بیکربنات ـ( کم۴ ـ همراه با H+( زیادتر ـ بیکربنات همانند ۳

 شود، ........... های گردن و تنه که باعث حفظ وضعیت سر و تنه مینوعی انقباض در عضالت ماهیچه 

 شود.شونده و کاهش طول سارکومر انجام میهای منقبض( پس از تماس کلسیم با پروتئین۱

 روز قابل مشاهده است. صورت خفیف و دائمی، در تمام طول شبانه( به۲

 ها شود.اسید در ماهیچه ث تجمع الکتیکتواند باع( نمی۳

 ای باشد.ی ذوزنقهتواند ناشی از انقباض ماهیچه( نمی۴

 باشد.در فرمانروی گیاهان، ........... می 

 تا خوردن برگ مرکب، تحت تأثیر محرک خارجیبرخالف  ( حرکت آنتروزوئید به سمت آرکگن۱

 ی افراد قابل مشاهدهها در پی تغییر میزان رطوبت، در همههاگگرایش ریشه به سمت زمین همانند پراکنده شدن ( ۲

 های در حال رویش به محرک خارجی، نوعی حرکت غیرفعالپاسخ اندامشود برخالف حرکتی که بدون رشد در گیاه انجام میهر ( ۳

 خودیهر حرکتی که تحت تأثیر محرک خارجی صورت بگیرد، نوعی حرکت فعال غیرخودبه هر حرکتی که تحت تأثیر نور انجام بگیرد همانند( ۴

 ی ایمنی در انسان، کدام عبارت صحیح است؟کنندههای ایجادی سلولدرباره 

 در ایجاد پاسخ ایمنی ناشی از آسیب بافتی نقشی ندارند.ها، ها برخالف نوتروفیل( ماستوسیت۱

 ها مؤثر باشند.توانند در ایجاد ایمنی علیه انگلکشنده، می Tهای لولها همانند سائوزینوفیل( ۲

 باشند.ی سلول میها، قادر به پاکسازی اجزای پیر و فرسودهها برخالف پالسموسیتمونوسیت( ۳

 دهند.ها همانند ماکروفاژها، پس از اتصال پادتن به غشای خود، ترشحات خود را افزایش میبازوفیل( ۴
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دهد. این ها تغییر میهای عصبی، تراوایی خود را به یوندهندهپس از اتصال به انتقال ،روتئین کانالی در غشای سلول عصبینوعی پ 

 قطعاً ........... ،های کانالیپروتئین

 شوند.های سدیم به درون نورون می( سبب ورود ناگهانی یون۱

 شوند.ام میهای عصبی ادغدهندههای محتوی انتقال( با وزیکول۲

 دهند.( در حضور هر نوع ناقل عصبی، پتانسیل الکتریکی نورون را تغییر می۳

 دهند.های غشایی را تحت تاثیر قرار میشده توسط پروتئین( میزان انرژی مصرف۴

 نماید؟تکمیل می نادرستیی زیر را بهکدام عبارت، جمله 

 تواند ...........حرکات غیرارادی موثر است، می که در ایجاد ،هر بخشی از دستگاه عصبی محیطی انسان

 باشد.( به کمک اعصاب نخاعی، در فعالیت عضالت مخطط موثر ۱

 ریز منتقل کند.های درونهای عصبی را به سلول( پیام۲

 های هیپوتاالموس قرار گیرد.( تحت تاثیر فعالیت۳

 های نخاعی موثر باشد.( در ایجاد  انعکاس۴

 ؟نیستپذیر شود، امکانکدام عبارت، در ارتباط با بخشی از گوش انسان که توسط استخوان گیجگاهی محافظت می 

 نماید.( شیپور استاش، ارتعاش استخوان رکابی را تنظیم می۲ د.ندهمیها، عصب شنوایی را تشکیل ی آکسون( مجموعه۱

 شوند.ها مشاهده میهایی با طول متفاوت در سطح بعضی از سلول( مژک۴ نمایند.میترشح  مانندموم ییافته، ماده شکل های عرق تغییر( غده۳

 .شودنمیی خود در غشای سلول کبدی، ........... هپس از اتصال گلوکاگون به گیرند 

 حلقوی، از گیرنده جدا  AMPی تولیدکننده ( در پی تغییرشکل گیرنده، آنزیم۱

 ایی، سبب ایجاد پیک دومین( تغییر فعالیت آنزیم غش۲

 حلقوی، منجر به توقف ساخت گلیکوژن AMP( تولید ۳

 آزاد مونومرهای هیدرولیزکننده، ( با فعالیت آنزیم۴

 نماید؟چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می 

 به هنگام، فرآیند ترانسفورماسیون همواره ...........

 .شودخطی به باکتری وارد می DNAالف ـ 

 کند.ـ تعداد نقاط آغازهمانندسازی در باکتری تغییر نمی ب

 گردد.مراز باکتریایی رونویسی میپلیRNAهای جدید توسط ـ ژن ج

 دهد.جدید با بخشی از کروموزوم باکتری، ژنوم باکتری را تغییر می DNAـ جایگزینی  د

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

های دوک و ...........بعد گیری رشتهساز، ........... قبل از آغاز شکلهای اسپرمسلول زاینده در لولهی یک به طور معمول، در فرآیند تقسیم هسته 

 گیرد.ها صورت میاز تغییر ترکیب اللی کروموزوم

 های دوکشدن رشته شدن غشای هسته ـ کوتاه ( ناپدید۱

 های دوک به سانترومرهاها ـ اتصال رشتهشدن کروموزوم( نمایان۲

 هاها ـ ایجاد حداکثر فشردگی در کروموزوم( همانندسازی سانتریول۳

 ها ـ اتصال کروماتیدهای غیرخواهری به یکدیگر( ناپدید شدن هستک۴

 در هر تولید مثل جنسی، ...........  

 شوند.های یک ژن از هم جدا می( الل۲ شوند. هایی با ژنوتیپ نوترکیب تولید می( زاده۱

 های حاصل، زیستا و زایا هستند.زاده( ۴ سازند.اپلوئید، زیگوت دیپلوئید را میهای ه ّگامت( ۳

 هایزاده چه نسبتی ازباشند، نیز با هم پیوسته  Cو  Bبا هم و دو ژن  eو  Aکند. اگر دو ژن خودلقاحی می AaBbCCDdEeجانداری با ژنوتیپ  

 اور(صورت در نظر نگرفتن کراسینگژنوتیپ نوترکیب خواهند داشت؟ )در  حاصل از این جاندار،

۱ )
۲۳

۳۲
 ۲ )

۱

۲
 ۳ )

۳7

6۴
 ۴ )

۱75

۲56
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 ........... رو مربوط به ........... باشد،ی روبهاگر دودمانه 

 کند.اتوزوم مغلوب را توجیه نمیدودمانه، صفت ( میمون ـ ۱

 جنسی مغلوب را توجیه نمی کند. ـ دودمانه، صفت سرخسسک سینه( ۲

 از طریق کروموزوم جنسی به ارث برسد.تواند بیماری نمی الل ـ ( انسان۳

 به ارث برسد. Yتواند از طریق کروموزوم جنسی نمیبیماری  الل ـ چکاوک( ۴

 .نداردوجود آمدن فرد ........... برخالف فرد ........... وجود رو مربوط به نوعی صفت ........... فرض شود، احتمال بهی روبهاگر دودمانه 

 ۴ ـ ۳ ـ( اتوزومی غالب ۱

 ۴ ـ 6 ـ( اتوزومی مغلوب ۲

 ۳ ـ 6 ـ( جنسی غالب ۳

 ۴ ـ 6 ـ( جنسی مغلوب ۴

 

 

ممکن در این گیاه، شود. شکل یافته می تغییر های رویان منجر به تشکیل دو برگدر اسپوروفیت جدید نوعی گیاه دیپلوئید، تمایز سلول 

 ........... نیست

 وظیفه انتقال مواد غذایی به رویان را برعهده داشته باشند.ها ، لپهبالغی در دانه (۱

 گامتوفیت، بیش از یک مجموعه کروموزومی یافت شود. ( در یک سلول۲

 ی تخمک، سبب کاهش متابولیسمِ رویان شود.( تغییرات پوسته۳

 چه، حجم آلبومن کاهش یابد.( همزمان با ظهور ریشه۴

 نماید؟تکمیل می نادرستیبه  ،دارگیاهان دانه یدرباره کدام گزینه، عبارت زیر را 

 را تولید نماید............ های تواند سلولشود، در شرایطی میتبدیل می........... به  ، که پس از لقاحبخشی در ساختارتولیدمثلی گیاه

 زیحاوی رنگیزه فتوسنتـ  ( مخروط دانه۲   های متنوعزا با ژنوتیپتخمـ  ( دانه۱

 با اندازه متفاوتـ  رویان به گیاه مادر یکننده( بخش متصل۴   منشعب و کوتاهـ  ( پوشش دانه۳

 در یک گیاه نهاندانه، هر هورمون تولید شده در ...........، قطعاً ........... 

 گردد.ی سلولی می( مجاورت مریستم رأسی ـ منجر به افزایش سرعت چرخه۱

 باشد.میزان سرعت مصرف آلبومن موثر میـ بر  ( اسپوروفیت جدید۲

 نماید. ها را کنترل میـ سرعت رشد سلول های جدید( میوه۳

 باشد.چه میـ مانع ظهور ریشه دیدههای آسیب( بافت۴

 نماید؟تکمیل می نادرستیزیر را به  یکدام عبارت، جمله 

 ...........قطعاً  ،........... پیدر  ،در فرآیند تولیدمثل جنسی در جانوران

 کنند.اطراف تخمک را احاطه می ،ایژله یچند دیواره ـ ( لقاح خارجی۱

 کنند.ابتدا از اندوخته غذایی تخمک تغذیه می ،های رویانسلول ـ ( لقاح داخلی۲

 گردد.بر آغاز میتخم یهای رویان در لولهتشکیل سلول ـ گذاری در خشکی( تخم۳

 شوند.ژنی می یسازوکارهای جداکننده، مانع از ادغام دو خزانه ـ گونههم ر( آمیزش دو جاندار غی۴

 ابتدا ........... و سپس میزان هورمون ........... در خون ........... ،در چرخه جنسی یک فرد سالم، پس از تحلیل رفتن جسم زرد 

 د.نمایـ شروع به کاهش می ـ استروژن یابدضخامت دیواره رحم کاهش می( ۱

 یابد.ـ افزایش می کنندهنماید ـ لوتئینیمقدار پروژسترون شروع به کاهش می( ۲

 رسد.به کمتر از مقدار استروژن میـ  پروژسترونـ  گردد( ریزش دیواره رحم آغاز می۳

 نماید.شروع به افزایش میـ  محرک فولیکولیـ  شودهای تخمدانی متوقف می( تولید هورمون۴
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 اشریشیا کالی، پس از اتصال ........... اپران لک، ........... در باکتری 

 شود.آغاز می mRNAـ تولید یک  کنندهتنظیمکننده به توالی( عامل تنظیم۱

 شود.کننده الکتوز متوقف میهای تجزیهـ تولید آنزیم اندازکننده به راهتنظیم( پروتئین۲

 گیرند.های سراسری بیشتری در غشا قرار میـ پروتئین کنندهتنظیمکننده به توالیرونویسی ( آنزیم۳

 شود.های الکتور به سیتوپالسم باکتری آغاز میـ ورود مولکول کنندهتنظیم کننده به پروتئین( عامل تنظیم۴

 ...........ی بزرگ، های همزیست در رودهباکتری........... های کبد انسان، در سلول 

 باشد.نمی mRNAـ در صورت عدم وجود اینترون، نیازی به بلوغ مولکول  ( همانند۱

 ممکن است در محل تولید خود، ترجمه شوند. mRNAهای ـ مولکول ( همانند۲

 شوند.می هاکربوهیدرات یهای هیدرولیزکننده، سبب تجزیهـ آنزیم ( برخالف۳

 باشند.ها موثر میژنکننده، در بیان ـ بیش از یک توالی تنظیم ( برخالف۴

کنند. برای ساخت این مولکول زیستی استفاده میی تنفسی، از نوعی درشتهای خونی انسان، برای انتقال گازهابعضی از سلول 

 مولکول زیستی، ............درشت

 ند.ک، ریبوزوم را ترک میP، پروتئین موجود در جایگاه A( پس از ورود عامل پایان ترجمه به جایگاه ۱

 شود.، امکان انجام ترجمه فراهم میDNAی پیامبر از روی RNAهای شدن مولکول( پس از رونویسی۲

 شود.های مغز استخوان ممکن میی سلولانداز ژن، با کمک عوامل رونویسیِ هستهمراز به راهپلیRNA( اتصال ۳

 شوند.هایی است که در ترجمه استفاده مید کل کدونتر از تعداشود، هشت عدد کم( تعداد پیوندهای پپتیدی که تشکیل می۴

 ی نوترکیب در مهندسی ژنتیک، صحیح است؟DNAی تولید کدام عبارت، در ارتباط با مرحله 

 توانند از طریق انتهای چسبنده، به هم متصل شوند.، میDNA( هر یک از قطعات ۱

 دهد.اثیر قرار میی زیستی، مولکول وکتور را تحت تدهندهیک نوع واکنشفقط ( ۲

 شود.ای ایجاد میرشته تک بر وکتور، دو توالی ( با تاثیر آنزیم۳

 یابد.های موجود در مولکول وکتور افزایش می( تعداد ژن۴

 ..................ابتدا ای محافظ در تخم جانوران، در طول تاریخ حیات برروی کره زمین، پس از ایجاد پوسته 

 ها نقش داشت.            ع، در تعیین جهت تغییرات گونه( دوره خشکی وسی۱

 درصد از جانوران روی زمین، به طور ناگهانی منقرض شدند. 85( ۲

 نسبت به خزندگان، افزایش یافت. پرندگان( شایستگی تکاملی ۳

 گذار در خشکی، از دریا خارج شدند.( نخستین جانوران تخم۴

ها، که تنها در جهت سازگاری بین افراد جمعیت و محیط عمل ی ساختار ژنی جمعیتدهندهکدام عبارت، در ارتباط با هر یک از عوامل تغییر 

 ؟نیستنمایند، صحیح می

  دهند.یزایی را افزایش متغییرات محیطی، احتمال گونه ( در پی۲  کنند.( فقط در صورت وجود تنوع ژنتیکی در جمعیت، عمل می۱

 گذارند.( همواره تاثیر یکسانی بر صفات خاصی در جمعیت به جا می۴ باشند.( با تغییر شرایط محیط، قادر به ایجاد صفات مطلوب نمی۳

 فردی از پدر خود که دارای ژنوتیپ 
𝑨𝑩

𝒂𝒃
 را به ارث برده است. چند مورد در ارتباط با این فرد قطعاً صحیح است؟ Aباشد، الل می 

 باشد.ی عالئم بیماری نمیدهندهنشان Aب ـ فرد از نظر ژن  وجود دارد. Bدار این فرد الل های پیکری و هستهـ در سلول الف

 د ـ در صورت داشتن الل مغلوب، ممکن نیست فرد هموزیگوت باشد. باشد، ژنوتیپ فرد با پدر یکسان است. abج ـ اگر ژنوتیپ تخمک 

۱ )۰ ۲۰۰ )۱ ۳ )۲ ۴ )۳ 

 ها، قطعاً صحیح است؟زاده یآیند. کدام عبارت، در ارتباط با همهگونه، تعدادی زاده به وجود میسالم و هم جانورآمیرش طبیعی دو  در پی 

 ی ژنی نسل بعد دارند.ها در تشکیل خزانه ّ( سهم برابری با سایر زاده۲ رسند و زایا هستند.در شرایط طبیعی، به سن تولیدمثل می( ۱

 توانند تحت تأثیر انتخاب طبیعی، فنوتیپ خود را تغییر دهند.می( ۴ دهند.ریز، رفتارهای خاصی بروز میهای شیمیایی درونتأثیر پیکتحت ( ۳
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فرد می باشد. اگر از افراد خالص این جمعیت یک  iبرابر الل  AI 5/1و فراوانی الل  AIدو برابر الل  BIدر جمعیتی متعادل در آفریقا، فراوانی الل  

 باشد؟چقدر می ،نیز خون دریافت کند Aخون بدهد و از گروه خونی  Aانتخاب شود، احتمال اینکه این فرد بتواند به گروه خونی 

 ۱ )
9

۴9
 ۲ )

۳

۱۱
 ۳ )

۲۱

۱۲۱
 ۴ )

9

۱۲۱
 

یت به حداقل کند. نسبت حداکثر تراکم ممکن برای این جمعجلبک سبز زندگی می 1۰۸متر، جمعیتی شامل  ۳در سراسر محیطی با ابعاد  

 تراکم ممکن، چند است؟

۱ )۳ ۲ )۴ ۳ )۲ ۴ )۱ 

در جانوران، برای بروز پیدا کردن بعضی از رفتارهای غریزی، تحت تأثیر رفتارهای سایر جانوران، پاسخ مناسب نسبت به یک محرک انتخاب  

 شود. کدام عبارت، در ارتباط با این نوع رفتارها، صحیح است؟می

 اند.شود که تازه متولد شده( فقط در افرادی مشاهده می۲ باشد.اطالعات ژنتیکی می بیان( فقط تحت تأثیر ۱

 کند.ی مشخصی از زندگی جانور بروز پیدا می( فقط در دوره۴ ها به نسل بعد مؤثر است.( فقط در افزایش توانایی انتقال ژن۳

 ؟استی آزمایش بیدل و تیتوم بر روی کپک نوروسپورا کراسا، صحیح شدههای کشت غنی، در ارتباط با مواد موجود در محیطچند مورد 

 ی کربس شرکت کنند.چرخه ۴توانند در واکنش تشکیل ناقل الکترون گام می الف ـ

 گلیکولیز مورد استفاده قرار بگیرند. 1ی آنزیم گام مادهتوانند به عنوان پیشمی ب ـ

 تصال پیرووات به جایگاه فعال را تسهیل کنند.های تنفس سلولی، اتوانند در واکنشمی ج ـ

 های پوششی روده را متوقف کند.ی انتقال الکترون سلولتواند زنجیرهمی ها در بدن انسان،کمبود شدید بعضی از آن د ـ

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 

 الزم است که ........... شود. ،........... هر کامل برای مصرف شدنهای تنفس سلولی، ........... واکنش ،در گیاه ذرت 2COهای تثبیت در واکنش 

 کربنی ـ سه مولکول آلی، احیا ترکیب پنج ( برخالف ـ۲ ، آزاد2COمولکول  یکترکیب چهار کربنی ـ ـ  همانند( ۱

 تری الکترون، پرانرژیگیرندهبرخالف ـ ترکیب شش کربنی ـ دو ( ۴ ، مصرفATP سه به طور خالص،ترکیب سه کربنی تک فسفاته ـ ( همانند ـ ۳

 شود؟دیده می &کدام مورد، همواره به هنگام تنفس سلولی در یک سلول عضالنی انسان 

 شود.وات تولید میو( با مصرف یک مولکول گلوکز، پیر۱

 شود.مصرف می NAD+( قبل از آزاد شدن انرژی مواد، ۲

 شود.میدار افزوده های فسفات به یک ترکیب کربن( ابتدا گروه۳

 شود.آ، از تجزیه پیرووات تولید میکوآنزیم ( مولکول تولیدکننده استیل۴

 نماید؟تکمیل می نادرستیمراحل تنفس سلولی در یک سلول میانبرگ ذرت، به  یکدام گزینه، عبارت زیر را درباره 

 ........... ،هوازیی بیمرحله...........  ،هوازی یدر مرحله

 شود.منتقل می ADPدار به گروه فسفات از ترکیب کربنـ  ( همانند۱

 گردد.تولید می NADH مولکول ، یک۲COبا آزادشدن هر ـ  ( برخالف۲

 هیدروژن همراه است. تولید مولکول ناقل الکترون با ایجاد یونـ  ( همانند۳

 شود.کربنی تبدیل می5کربنیِ فاقد فسفات، به یک ترکیب 6 ترکیبـ  ( برخالف۴

 کند؟طور صحیحی تکمیل مید مورد، عبارت زیر را بهچن 

 باشد، ............هر ویروسی که دارای ............ می

 شود.، وارد سلول میزبان میATPپوشش لیپیدی ـ در پی مصرف ب ـ  های مخصوصی درون خود دارد.آنزیمی لیزوژنی ـ چرخه الف ـ

 پوشش پروتئینی چندوجهی دارد.د ـ ظاهر مشابه کره ـ  حلقوی را دارد.ی DNAشکل ـ توانایی تزریق ج ـ دم مارپیچی

۱ )۱ ۲ )۲ ۳ )۳ ۴ )۴ 
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 تواند ........... باشد. می ،استرپتومایسز، ........... 

 ی سلولیدارای دیواره های گرم ـ مثبت ـباکتری( برخالف ۱

 ها، مقاومبیوتیکیوغی ـ نسبت به آنتیدارای توانایی همهای ( همانند باکتری۲

  قادر به تثبیت نیتروژنی یونجه ـ های همزیست با ریشهباکتری( همانند ۳

 ی حیات در خاکگذاری ـ قادر به ادامههای دارای توانایی شورهباکتری( برخالف ۴

 ی زندگی کالمیدوموناس ........... کاهوی دریایی، ...........در چرخه 

 شود.تشکیل میتاژکی  ۴ـ قبل از ایجاد زیگوت، ساختار  ( همانند۲ ـ زئوسپورها در تولیدمثل جنسی نقش دارند. برخالف( ۱

 یابند.ـ زئوسپورهای دوتاژکی، تقسیم و تمایز می همانند( ۴ شوند.ها در پی تقسیم میتوز ایجاد میـ گامت ( برخالف۳

 تواند ..........ی زندگی خود .......... میهر آغازی که در چرخه 

 دهد ـ کربن مورد نیاز خود را از مواد آلی تأمین کند.( ساختارهای چهارکروماتیدی تشکیل می۱

 دهد ـ سلول فاقد کلروپالست داشته باشد.های غشادار حاوی مواد غذایی تشکیل می( کیسه۲

 تکثیر پیدا کند.روش غیرجنسی  کند ـ بهها، ارتباط سیتوپالسمی برقرار می( بین سلول۳

 کند. دهد ـ مواد دفعی خود را وارد آب ( محافظت از سلول را توسط دیواره انجام می۴

 ی زندگی ..........در هر چرخه 

 دار، حاصل تقسیم میتوز است.( کاهوی دریایی همانند خزه، هر سلول تاژک۱

 ( کالمیدوموناس برخالف سرخس، هر سلول هاپلوئیدی متحرک است.۲

 السیپاروم همانند ریزوپوس، دو روش تولیدمثلی وجود دارد.( ف۳

 ( چمن برخالف آمانیتا، تکثیر به روش غیرجنسی رایج است.۴

 ........... تواندنمی ،ساکارومیسز سرویزیه، بدون ........... 

 امین کند.ـ مواد غذایی خود را ت ( برقراری اتصال زیستی۲ ـ با ایجاد جوانه، تکثیر شود. ( تقسیم هسته۱

 را تولید نماید. ۲COـ  هوازی تنفس ی( انجام مرحله۴ ـ زیگوت دیپلوئید تولید نماید. ها( ادغام نخینه۳
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 پاسخي دفترچه

  هاي آنالین جامعآزمون 2ي مرحله

  سؤال ١٣  1شناسی و آزمایشگاه زیست

 سؤال ١٦  2شناسی و آزمایشگاه زیست
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از دهد. شود که پروتئین شیر (کازئین) را رسوب مینام رنین یافت میي نوزادان آدمی و بسیاري از پستانداران، آنزیمی بهي معدهدر شیره  4 1

 شود. ي پنیر در پنیرسازي استفاده میرنین به عنوان مایه

  شود. و توسط رنین رسوب داده نمیساکارید است ديشود. الکتوز نوعی الکتوز، قند شیر، از ترکیب شدن گاالکتوز و گلوکز ایجاد می

  ها:بررسی سایر گزینه

ره آورند و آن را ذخیمر نشاسته در میصورت پلیهاي گلوکز را بههاي گیاهی، همیشه براي آزاد کردن انرژي به گلوکز نیاز دارند. گیاهان، مولکول) سلول1

یدرولیز خوار) هچیزخوار و جانوران گیاهاي گیاهان است که توسط دستگاه گوارش انسان و بسیاري جانوران (جانوران همهساکارید ذخیرهنشاسته پلیکنند. می

  ي نشاسته را ندارند؛ زیرا در غذاي گوشتی، نشاسته وجود ندارد. خوار، آنزیم هیدرولیزکنندهشود. جانوران گوشتمی

خوارند. بنابراین، در دستگاه گوارش عقاب آنزیم چیزخوارند. بعضی دیگر، مانند عقاب و جغد گوشتانند گنجشک و مرغ، همهبعضی پرندگان، م

  ي نشاسته را دارد.خوار است و آنزیم هیدرولیزکنندهي نشاسته وجود ندارد. گوریل، جانوري گیاههیدرولیزکننده

ها نقش دارند. در غذاهاي گوشتی، بخش اعظم غذا، ي کارهاي درون سلولدر انجام همهداران شرکت دارند و ها و بدن جانها، در ساختار سلولپروتئین) 2

  باشد. در حالی که در غذاهاي گیاهی، بخش اعظم غذا، سلولز است.پروتئین می

خوار ارپایان منحصراً شکارچی هستند و گوشتهز ها و انواعی ازخورد. عنبکوتي بین دو گونه است که طی آن یکی دیگري را میصیادي نوعی رابطه

د. بنابراین، کنخوار است که از زنبور عسل ژاپنی تغذیه میزنبور سرخ، نوعی زنبور گوشتها، پروتئین است. باشند. بنابراین، بخش اعظم غذاي عنکبوتمی

  بخش اعظم غذاي زنبور سرخ نیز پروتئین است. 

یافت  ي جو)ي جو (نه دانهآید. مالتوز قندي است که در جوانهوجود مینام مالتوز بهساکاریدي بهر ترکیب شوند، دي) هرگاه دو مولکول گلوکز با یکدیگ3

  شود.می

کند و نشاسته را به ها را آغاز میشود. پتیالین موجود در بزاق، گوارش شیمیایی کربوهیدراتدر انسان، گوارش شیمیایی و فیزیکی غذا از دهان آغاز می

  شود و دهان نقشی در گوارش غذا ندارد.کند. در وال کوژپشت، گوارش شیمیایی و فیزیکی غذا در معده آغاز میمالتوز تبدیل می

ي بسیاري از گیاهان علفی و همهساله، گیاهان دوساله و گیاهان چندساله. شوند؛ گیاهان یکگیاهان از نظر طول عمر به سه گروه تقسیم می   3 2

 هاي زیرزمینیهاي گوشتی و ساقهي بعدي رشد خود را در ریشهي علفی، مواد غذایی مورد نیاز براي دورهگیاهان چوبی چندساله هستند. گیاهان چندساله

  کنند. ذخیره می

  ها:بررسی گزینه

هایی که تنفس ي سلولهمهشود. (انرژي زیستی) تولید می ATPاست در آن، مقداري  هوازي (بدون نیاز به اکسیژن) است کهگلیکولیز فرآیندي بی) 1

هاي نظور سلول، مهاي بدن ما و بیشتر موجودات زنده، تنفس سلولی دارند. بنابراین، در این گزینهدهند. سلولدهند، گلیکولیز را نیز انجام میسلولی انجام می

  باشد. زنده می

اي که درون این ي زندهشود. مادههاي مجاور برقرار میها، ارتباط بین سلولهاي گیاهی، ضخیم است، اما منافذي دارد که از طریق آنولي سلولی سلدیواره

یاهان، گسلولی باید دقت داشته باشید که پالسمودسم فقط در ساختارهاي پرسلولی وجود دارد و ساختارهاي تککند، پالسمودسم نام دارد. منافذ را پر می

  باشند. ، فاقد پالسمودسم میمثل هاگ

. همچنین، در شوندذخیره می کلروپالستها هستند که در هاي مختلفی وجود دارد. کلروفیل و کاروتنوئید، دو نوع از این رنگیزه) در گیاهان رنگیزه2

گ واکوئل مرکزي در گلبر. عالوه بر این، شوند. ا، مواد رنگی ذخیره میهها دیده شوند که در بعضی از آنهاي گیاهی ممکن است انواع دیگري از پالستسلول

  شوند. افشانی میهنگام گرده هایی داشته باشند که سبب جذب حشرات بهگیاهان ممکن است رنگیزه

ها هایی هستند که در واکوئل آنهم داراي رنگیزه هاشد، گلبرگ طور که اشارهمثالً، هماندار در گیاهان، توانایی فتوسنتز ندارد. بنابراین، هر سلول رنگیزه

ثالً، م دار نیز فتوسنتز ندارد؛لروپالستافشان نقش دارند نه فتوسنتز. همچنین باید دقت داشته باشید که هر سلول کقرار دارد و در جذب جانوران گرده

  شود. دهند و در این گیاهان، فتوسنتز در غالف آوندي انجام می، کلروپالست دارند اما فتوسنتز انجام نمی4Cهاي میانبرگ معمولی گیاهان سلول

شود و اکسیژن تولید فتوسنتز، در کلروپالست، آب تجزیه می 1ي شود؛ در مرحلهزوم اکسیژن تولید می) در یک سلول گیاهی، در کلروپالست و پراکسی3

  کند. ، اکسیژن تولید می2O2Hي آنزیم کاتاالز با تجزیه زوم،شود. در پراکسیمی

  شود. به واکنش کلی فتوسنتز دقت کنید: هاي فتوسنتز، آب نیز تولید میدر کلروپالست، در طی واکنش

O2H6+  2O6+  6O12H6C ⟶O 2H12+  2CO6 



 م
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شود. مصرف شدن آب در فتوسنتز، مربوط مولکول آب نیز تولید می 6 شود. در ادامهمولکول آب مصرف می 12کنید، همانطور که در این واکنش مشاهده می

آب  ،3ي فتوسنتز است. [البته در کتاب درسی مشخص نشده است که در کدام گام مرحله 3ي فتوسنتز است و تولید آب، مربوط به مرحله 1ي به مرحله

  شود]تولید می

  دهد:یزوم، آنزیم کاتاالز واکنش زیر را انجام مدر پراکسی

2O + O2H2 ⟶ 2O2H2 

سیژن توان گفت که هر اندامکی که توانایی تولید اکشود. بنابراین، میکنید، در این واکنش، عالوه بر تولید اکسیژن، آب نیز تولید میهمانطور که مشاهده می

  ي آب را نیز دارد.کنندهرا دارد، آنزیم تولید

  ي مرکزي. شود: روپوست، پوست و استوانهسه بخش دیده می هاي گیاهان علفیهاي ساقه و ریشهدر برش) 4

اي کوتینی به نام پوستک (کوتیکول) پوشاند. الیههاي گل را میها و بخش، میوههاهاي دیگر جوان گیاه، مانند برگروپوست، عالوه بر ساقه و ریشه، بخش

ت که توان گفطور معمول در زیر زمین قرار دارد، در ارتباط با ریشه میکه ریشه بهه به اینپوشاند. با توجهاي هوایی گیاه میهاي روپوستی را در اندامسلول

  کوتیکول ندارد. 

 ي ریزوپوسباشد. اعضاي سردهها، ریزوپوس استولونیفر میباشد که مثالی از اعضاي آنهاي زیگومیست میاي از قارچریزوپوس، نام سرده  4 3

 ممکن است در سطوح دیگر مانند سطح نان رشد کنند. توانند در خاك زندگی کنند یا می

  ها:بررسی سایر گزینه

مهره هستند اند. حشرات، بیترین گروه جانوران در تاریخ زمین بودهترین و متنوع) حشرات یکی از اولین ساکنان خشکی بودند. این گروه از بندپایان فراوان1

  و بافت پیوندي استخوانی ندارند. 

ته توانند در انتقال آب در گیاه نقش داشها و آوندهاي آبکشی میکئیددر بازدانگان، تراترین گیاهان براي زندگی در خشکی هستند. دار موفقگیاهان دانه) 2

  ها و آوندهاي آبکشی، عناصر آوندي نیز در انتقال آب نقش دارند.باشند. در نهاندانگان، عالوه بر تراکئید

  ي گوشتخوار تعلق دارند. تخوار به راستهباشند. ولی سایر جانوران گوشي گوشتخواران می) پستاندارانی که گوشتخوار هستند، متعلق به راسته3

  فقط مورد د صحیح است.  1 4

  بررسی موارد:

طرفه و از ي گوارشی، یکشود. جهت حرکت غذا در لولهي گوارشی از دهان آغاز و به مخرج ختم میي گوارشی دارند. لولهالف ـ بسیاري از جانوران لوله

ی، ممکن است حرکت غذا در جهت برعکس نیز انجام شود. مثالً، در استفراغ، محتویات معده  ابتداي روده، سوي دهان به سوي مخرج است. البته، در شرایط

  شوند.از طریق دهان تخلیه می

 . دقتخوار استي بدن در جانواران گیاهي گوارش به اندازهتر از نسبت طول لولهبیش ي بدننسبت به اندازهخوار ي گوارش جانوران گیاهطول لولهب ـ 

ي گوارش وال مثالً مشخص است که طول لولهتري داشته باشد. ي گوارشی بلندخوار، لولهخوار نسبت به جانوري گیاهداشته باشید که ممکن است جانوري گوشت

  ي گوارش گوریل بیشتر است.از طول لوله

هاي گوارشی ایجاد کند. این محیط باید در جاي مجزایی باشد ل کردن آنزیمهر جاندار، براي تغییر دادن و جذب و استفاده از غذا باید محیطی براي عمج ـ 

ر خارج از سلولی دها، که گوارش برونها و قارچهاي زیستی خود جاندار آسیب نرسانند. البته این عبارت در ارتباط با باکتريهاي گوارشی به مولکولتا آنزیم

ي انسان، صحیح نیست. عالوه بر این، جانداران اتوتروف، غذا مصرف گوارش ندارند، مثل کرم کدو در روده پیکر خود دارند، و همچنین جانداران انگلی که

  کنند و گوارش غذا ندارند.نمی

، در غذای سلولهاي خود، گوارش مواد را انجام بدهند. دقت داشته باشید که گوارش درونتوانند درون سلولي جانوران، داراي لیزوزوم هستند و مید ـ همه

سلولی سایر مواد هاي خود غذا را هضم کنند اما گوارش درونتوانند درون سلولها وجود دارد و سایر جانوران، نمیي گوارشی و اسفنججانوران داراي کیسه

ایی هاي دستگاه غشهمانند سایر پروتئینهاي لیزوزومی، شود و آنزیمهاي لیزوزومی انجام میسلولی، با کمک آنزیمتوانند داشته باشند. گوارش درونرا می

 شوند. ي آندوپالسمی زبر ساخته میدرونی، توسط شبکه

 هر چهار مورد این سؤال غلط است.  4 5

  بررسی موارد:
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کنند. وقتی غلظت یک مولکول داخل سلول بیشتر از غلظت آن در بیرون سلول الف ـ بعضی از مواد برخالف شیب غلظت، از عرض غشاي سلول عبور می

ال قال، انتقها را در خالف شیب غلظت به درون سلول وارد کند. به این نوع انتهاي پروتئینی این مولکولو توسط ناقل ATPتواند با مصرف باشد، سلول می

ها خارج ها وارد، یا از آني انتشار و انتقال فعال به سلولتوانند به وسیلههاي کوچک، میها و مولکولشود. فقط ذرات بسیار کوچک، مانند یونفعال گفته می

  ارد.نند. این فرآیند نیز به انرژي زیستی نیاز دشود، جذب کي فرآیندي که آندوسیتوز نامیده میتر را به وسیلهبزرگتوانند ذرات ها میشوند. بعضی سلول

مولکول درشتی  12Bشود. ویتامین ها و بعضی از ترکیبات معدنی، با انتقال فعال انجام میي آمینواسیدي انسان، جذب اغلب قندهاي ساده، همهدر روده

  گیرد.توز (نه انتقال فعال) صورت میاست که جذب آن به کمک یک پروتئین حامل (فاکتور داخلی معده) و از طریق آندوسی

شود. پپسین و مولکول زیستی محسوب نمی HClتوانایی هیدرولیز پیوند را دارند که از بین این مواد،  HClي انسان، پپسین، رنین، لیزوزیم و در معدهـ  ب

مخاطی (قلیایی) است و در محیط قلیایی مایع مخاطی فعالیت کنند در حالی که لیزوزیم جزئی از ترکیبات مایع رنین در محیط اسیدي معده فعالیت می

  کند.می

شوند. بافت پوششی روده و معده، بافت پوششی گیرد ولی برخی مواد دارویی از مخاط دهان و معده نیز جذب میمی جذب مواد غذایی در روده صورتج ـ 

  وجود دارد.اي ساده است اما در دهان، بافت پوششی سنگفرشی چندالیه استوانه

در . شودهاي خونی و کبدي صورت گیرد، باعث بیماري یرقان یا زردي میهاي صفرا، یا بیماريهاي صفرا به خون که ممکن است بر اثر سنگورود رنگ د ـ

  شود. ها به درستی انجام میصورتی که یرقان ناشی از سنگ صفرا نباشد و ورود صفرا به روده با مشکل مواجه نشود، جذب چربی

ی سازند، بنابراین سلولزي که در مواد غذایهاي گلوکز را در مولکول سلولز هیدرولیز کند، نمیجانوران آنزیمی که بتواند پیوند بین مولکول   2 6

هاي نداران، میکروبي گوارش این جاشود. غذاي اصلی بعضی جانوران، مانند گاو و موریانه سلولز است. در لولهوجود دارد، بدون گوارش یافتن دفع می

 ي خود و جانور میزبان قرار دهند. توانند سلولز را هیدرولیز کنند و مورد استفادهکنند که میمفیدي زندگی می

  ها:بررسی گزینه

ی ي این جانوران چهاربخشمعدهدستگاه گوارش نشخوارکنندگان، مانند گاو و گوزن براي استفاده از سلولز موجود در مواد غذایی سازگاري پیدا کرده است. ) 1

ی ي سلولز در سیرابی و نگاري جانور زندگکنندههاي تجزیهکند. باکتريبلعد و وارد سیرابی و نگاري خود میجویده میاست: جانور ابتدا مواد گیاهی را نیمه

ام استراحت، غذاي موجود در سیرابی و نگاري را بار دیگر وارد کنند. جانور هنگکنند و مقدار قابل توجهی از سلولز موجود در مواد گیاهی را تجزیه میمی

  شود. بلعد و سپس غذا وارد محل جذب آب، یعنی هزارال میجود و بار دیگر میکند و آن را دوباره میدهان خود می

ي ملخ قرار دارند ي سلولز در معدهکنندهتجزیه هايباشد. باکتريشود و محل اصلی جذب غذا نیز معده میدر ملخ، گوارش شیمیایی غذا در معده آغاز می

  باشد. ي ملخ، محل جذب آب میشود. رودهي ملخ میو غذا پس از خروج از معده وارد روده

کنند. ستفاده میي خود اکنند، برخی مواد مانند سلولز را تجزیه و از گلوکز ایجاد شده براي تغذیهي بزرگ زندگی میهایی که در رودهدر انسان، باکتري) 2

  کند.ي گوارشی، یعنی مخرج، حرکت میي بزرگ، به سمت انتهاي لولهغذا پس از عبور از روده

  کند.ي گوارش) حرکت میهمانطور که اشاره شد، در گوزن، غذا پس از خروج از سیرابی و نگاري، به سمت دهان (ابتداي لوله

کنند. دستگاه گوارش فیل و اسب از این نوع است. ي کور زندگی میي بزرگ یا رودهي سلولز، در رودهنندهکهاي تجزیهخواران، میکروبدر بعضی از گیاه) 3

رود که محل دفع مواد ي بزرگ، به سمت مخرج میکند. غذا پس از رودهي بزرگ این جانوران مواد حاصل از گوارش سلولز را جذب میي کور و رودهروده

  است.

ي ملخ قرار ي سلولز در معدهکنندههاي تجزیهباشد. باکتريشود و محل اصلی جذب غذا نیز معده میمیایی غذا در معده آغاز میدر ملخ، گوارش شی) 4

  یابد.دارند. در ملخ، گوارش شیمیایی غذا در معده پایان می

 گذارد. ي سایر پرندگان تخم میاي است که در النهکوکو پرنده  4 7

  ها:بررسی گزینه

هاي هوادار و جریان دلیل وجود کیسهنیز مشخص است. در واقع، به 5ـ1ها ثابت است که این موضوع در شکل دستگاه تنفسی پرندگان، حجم شش ) در1

  دهند.هاي هوادار هستند که تغییر حجم میاین کیسهماند و ها ثابت باقی میي هوا، حجم ششطرفهیک

کند. همانطور که اشاره شد، هاي هوادار کاهش پیدا میشود و فشار هواي این کیسههاي هوادار پیشین خارج میي بازدم، هوا از درون کیسه) در مرحله2

هاي هوادار عقبی ي بازدم، هوا از کیسهها ثابت است. همچنین در مرحلهشوند و همیشه پر از هوا هستند و به همین دلیل حجم آنها از هوا تخلیه نمیشش

  شود.وارد شش می



 م
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در حالی که حرکت هوا به سمت دهان در ناي، فقط در شود. ) در دستگاه تنفس پرندگان، تبادل گازهاي تنفسی بین شش و خون همیشه انجام می3

  شود.ي بازدم مشاهده میمرحله

هاي هوادار پیشین از اکسیژن کیسهکم کند. در این مرحله، هوايهاي هوادار پیشین کاهش پیدا میي کیسهشدهي بازدم، حجم هواي تهویه) در مرحله4

  شود. کند و وارد ناي میشش (سطح تنفسی) عبور می

 ها هستند. هر جانوري که شش دارد، گردش خون مضاعف دارد.هاي هوایی مرطوب مربوط به ششکیسه  1 8

  ها:بررسی سایر گزینه

  ي مویرگی ناقص وجود دارد.مویرگ وجود ندارد ولی شبکه) در حشرات، دستگاه گردش خون از دستگاه تنفس مستقل هست. در حشرات، 2

ي خود نیاز به خون روشن دارند. هاي قلبی نیاز براي تغذیهقلبی در تماس با خون روشن هستند، زیرا سلول هايي جانورانی که قلب دارند، سلول) در همه3

  رود.ها میدر جانورانی که گردش خون ساده دارند، خون پس از عبور سطح تنفسی، ابتدا به اندام

رود. در جانورانی که گردش خون ها میشود و پس از عبور از سطح تنفسی، ابتدا به اندامدر جانورانی که گردش خون ساده دارند، خون تیره وارد قلب می) 4

  شوند.هم خون روشن وارد قلب میمضاعف دارند، هم خون تیره و 

شود. در جایی خون در قلب بدون مصرف انرژي زیستی انجام می، قلب در حالت استراحت عمومی است و در نتیجه، جابهAي در نقطه  4 9

 شود.شوند و انتقال خون از دهلیز به قلب با مصرف انرژي زیستی انجام می، دهلیزها منقبض میCي نقطه

  ها:ینهبررسی سایر گز

دهلیزها در حال انقباض هستند و این انقباض ، Cي کاهش است. در نقطه ها در حالشود و فشار خون بطنمی ها کم، نیروي انقباض بطنHي در نقطه) 1

  شود.ها میو ورود خون به درون بطن، باعث افزایش فشار خون درون بطن

اي نیز بافت گرهی قلب در حال فعالیت است. بافت گرهی قلب نیز نوعی سلول ماهیچه Bي در نقطه ، میوکارد بطن در حال انقباض است.Gي در نقطه) 2

  اي بافت گرهی است. هاي ماهیچهي انقباض سلولدهندهکه فعالیت آن نشاناست 

، انقباض Fي شدن براي انقباض هستند. در حالی که در نقطه هاي بطنی در حال آمادهحال انتشار در بطن است و سلول ، تحریک درDي ) در نقطه3

  هاي بطنی در حال انقباض هستند و بخشی دیگر در حال آماده شدن براي انقباض هستند.هاي بطنی آغاز شده است و بخشی از سلولسلول

در خرچنگ دراز و ملخ، قلب در سطح پشتی بدن قرار دارد و داراي منافذي است که هنگام کند. ی تکمیل میفقط مورد ب جمله را به درست   1 10

 شوند.انقباض قلب بسته می

  بررسی موارد:

  کند اما در ملخ، رگ شکمی وجود ندارد.در خرچنگ دراز، سرخرگ شکمی، خون را به سمت سر و انتهاي بدن هدایت می ـ الف

  شود.چنگ دراز، سرخرگ پشتی وجود دارد که خون پس از خروج از قلب، وارد آن میدر ملخ و خر ـ ب

  باشد و خون روشن و تیره وجود ندارد. ـ در حشرات، مثل ملخ، تنفس نایی وجود دارد و دستگاه گردش خون مستقل از دستگاه تنفس می ج

ها، ابتدا وارد قلب رود اما در ملخ، خون بازگشتی از اندامشود و سپس به قلب میمی ها، ابتدا وارد آبششدر خرچنگ دراز، خون پس از عبور از اندام ـ د

  شود.می

ند در فرآیاي شود. زمانی که مادهشوند و ترکیب نهایی ادرار وارد لگنچه میشده وارد کپسول بومن میدر فرآیند تشکیل ادرار، مواد تراوش  1 11

ها در ترکیب نهایی ادرار شده است ولی موادي که بازجذب دارند، مقدار آنتر از مقدار تراوشدر ترکیب ادرار بیش تشکیل ادرار، ترشح شود، مقدار نهایی آن

 شده است. تر از مقدار تراوشکم

  ها: بررسی گزینه

شده است. اوره، فقط بازجذب غیرفعال دارد و تراوشتر از مقدار یون سدیم، همانند اوره، بازجذب دارد و در نتیجه، مقدار آن در ترکیب نهایی ادرار کم) 1

  ها، بازجذب فعال دارد.سدیم، در ابتداي بخش صعودي هنله، بازجذب غیرفعال دارد و در سایر قسمت

هایی شود و در ترکیب نمیشده است اما گلوکز، بازجذب تر از مقدار تراوشها در ترکیب نهایی ادرار بیششوند و مقدار آنها، مثل نیکوتین، ترشح می) سم2

  شود.ادرار، مقدار گلوکز صفر است. ترشح مواد و بازجذب گلوکز، با انتقال فعال و با صرف انرژي زیستی انجام می
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ي وردهخپیچي شده است. بازجذب بیکربنات در لولهتر از مقدار تراوشترکیب نهایی ادرار کمشود و مقدار آن در ) بیکربنات، در طول نفرون بازجذب می3

قدار تر از مشود و مقدار آن در ترکیب نهایی ادرار بیشصورت فعال. یون هیدروژن، ترشح میي دور، بهخوردهي پیچصورت غیرفعال است و در لولهنزدیک به

  شود.شده است. ترشح یون هیدروژن، با مصرف انرژي زیستی انجام میتراوش

  ده است. شتر از مقدار تراوششود (مثالً تحت تأثیر هورمون پاراتیروئیدي) و مقدار آن در ترکیب نهایی ادرار بیشی) یون کلسیم، در طول نفرون بازجذب م4

شود. تونوس اي خوانده میشود، تونوس ماهیچهها میها، در حالت آرامش، وجود دارد و باعث سختی نسبی آنانقباض خفیفی که در ماهیچه  3 12

آیند در نتیجه اي به نوبت به انقباض درمیاي، تارهاي ماهیچهشود. در حفظ تونوس ماهیچهباعث حفظ وضعیت سر و تنه میهاي گردن و تنه ماهیچه

 افتند.ها به پایین میشود. به این دلیل، هنگام به خواب رفتن، گردن و پلکها هنگام خواب رفتن متوقف میشود. تونوس ماهیچهماهیچه خسته نمی

  ا:هبررسی گزینه

  کند.شود و طول ماهیچه تغییري نمیزیاد می اي، نوعی انقباض ایزومتریک است که در آن کشش ماهیچه) تونوس ماهیچه1

  شود.ها هنگام خواب رفتن متوقف می) تونوس ماهیچه2

شود؛ زیرا، قبل از این که مقدار اکسیژن در آیند در نتیجه ماهیچه خسته نمیاي به نوبت به انقباض درمیاي، تارهاي ماهیچهدر حفظ تونوس ماهیچه) 3

  شود.شود و جلوي تخمیر الکتیکی گرفته میشود، انقباض متوقف می اي بسیار کمیک تار ماهیچه

  هاي گردن است.اي یکی از ماهیچهي ذوزنقهشود. ماهیچههاي گردن و تنه باعث حفظ وضعیت سر و تنه می) تونوس ماهیچه4

باشند، حرکت القایی (فعال) یا حرکت غیرفعال میت تأثیر محرك خارجی صورت بگیرد، مثل حرکاتی که تحت تأثیر نور هر حرکتی که تح  4 13

 شوند. خودي تحت تأثیر محرك داخلی انجام میشوند. حرکات خودبهخودي محسوب میباشد و در هر دو حالت، حرکت غیرخودبهمی

حرکت 

  گیاهی
  نتیجه  عملي نحوه  محرك  قسمت متحرك  مثال

  غیرفعال
  هاباز شدن هاگدان و پراکنده شدن هاگ

  ي گیاهیهاي مردهسلول
محرك بیرونی (مثل 

  تغییر رطوبت)
  ـــــ  ـــــ

  هاباز شدن میوه

ل
فعا

  

*
ي

ود
خ

ه 
د ب

خو
 

  پیچش**

  ي گیاهان پیچندهساقه

  محرك درونی

در هر زمان سرعت رشد بخشی از 

  ساقه بیشتر است.

گاه تکیهساقه به 

  شودمحکم می

  واراني پروانهنوك برگ گیاهان تیره
در هر زمان سرعت رشد بخشی از 

  برگ بیشتر است.

گاه برگ به تکیه

  شودمحکم می

ی
ای

لق
ا

  

  گرایشی

  نورگرایی

  هاي در حال رویشاندام

  نور
تجمع اکسین در بخش تاریک 

  ساقه و رشد بیشتر این بخش

ساقه به سمت نور خم 

  شودمی

  ـــــ  زمین (جاذبه)  گراییزمین
ریشه به سمت زمین 

  کندگرایش پیدا می

  ـــــ  ـــــ  مواد شیمیایی  گراییشیمی

  ـــــ  ـــــ  آب  گراییآب

  ـــــ  ـــــ  گرما  گرماگرایی

  تاکتیکی
 هايهاي گیاهی زنده مثل سلولسلول

  جنسی نر خزه و سرخس***

 مواد شیمیاییروشنایی، 

  و غیره
  ـــــ

حرکت سلول گیاهی 

  به سمت محرك

  تنجشی

  تنجیشب

برگ 

  مرکب

  ابریشم

  تاریکی و روشنایی  هاي مرکببرگچه

گسترده شدن در پاسخ به 

روشنایی و تا خوردن در اثر 

  تاریکی

ها در بسته شدن برگ

  اقاقیا  شب

  گل
بعضی از 

  گیاهان
  روشناییتاریکی و   ـــــ

باز شدن در روز و بسته شدن در 

  شب****
  ـــــ

  ـــــ  هالمس برگ  برگ مرکب  گیاه حساس  تنجیلرزه
تا خوردن و بسته شدن 

  فوري برگ

بساوش 

  تنجی

گیاهان گوشتخوار 

  (دیونه)
 برگ****

تماس بدن حشره یا 

  جانور کوچک دیگر
  ـــــ

حرکت در برگ و به 

  دام افتادن جانور

هاي ها (انگلویروسکشنده نیز علیه  Tهاي شوند. سلولشوند و مواد ضدانگلی ترشح میهاي انگلی زیاد میها در بیماريائوزینوفیل  2 14

 کنند.سلولی) فعالیت میدرون



 م
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  ها:بررسی سایر گزینه

ها نقش دارند. دقت داشته باشید که فعالیت طبیعی بها نیز در فاگوسیتوز میکروکنند و نوتروفیلها، در التهاب، هیستامین ترشح می) ماستوسیت1

  ها مربوط به پاسخ التهابی است. ماستوسیت

  ي سلول را از بین ببرند.هاي پیر و فرسودهتوانند با کمک لیزوزوم، اندامکدار میهاي لیزوزومي سلول) همه3

  ندارد. ها ها، تأثیري بر روي ترشحات این سلول) اتصال پادتن به ماکروفاژ4

شود که پتانسیل الکتریکی غشا تغییر کند و در نتیجه تغییري در فعالیت پمپ سدیم ـ پتاسیم نیز ها باعث میها به یونتغییر تراوایی کانال  4 15

 ها به حالت اولیه برگردد.انجام شود تا غلظت یون

  ها:بررسی سایر گزینه

  هاي سدیم به درون نورون نشوند.هاي سدیمی نباشند و باعث ورود ناگهانی یونکانالشده ممکن است که مربوط به هاي فعال) کانال1

  هاي غشایی.شود نه کانالي آکسون انجام میهاي عصبی با غشاي پایانهدهندههاي حاوي انتقال) ادغام وزیکول2

  دهد. ها پاسخ نمیدهدهني انتقالیافته است و به همههاي خاصی تخصصدهنده) هر کانال، براي انتقال3

 بخش حسی و حرکتی دستگاه عصبی محیطی، در ایجاد حرکات غیرارادي مؤثر هستند.   2 16

  ها:بررسی گزینه

) تحت تأثیر بخش حسی و حرکتی دستگاه عصبی محیطی و پس از پردازش پیام حسی در نخاع و مغز، امکان انقباض یا انبساط عضالت مخطط بدن 1

  وجود دارد.

  کند.دهی میکري دستگاه عصبی محیطی، فقط عضالت مخطط را عصب) بخش پی2

گاه هاي مختلف دستتواند بر فعالیت بخشریز نقش دارد و میتنظیم ترشحات غدد درونهاي حسی به قشر مخ و همچنین ) هیپوتاالموس در انتقال پیام3

  عصبی نیز تأثیر بگذارد.

  شود.د باعث آغاز انعکاس شود و بخش حرکتی، باعث انجام انعکاس میتوان) بخش حسی، با ارسال پیام به نخاع، می4

  باشد.ها. سایر موارد نیز با توجه به شکل و متن کتاب قابل توجیه میباشد نه آکسونها میعصب شنوایی، اجتماع دندریت  1 17

 پذیر است. ها امکانحلقوي اصالً با گیرنده اتصال ندارد که بخواهد از آن جدا شود. سایر گزینه AMPي کنندهآنزیم تولید  1 18

ها، تغییري در شوند که با رونویسی این ژنهاي جدیدي وارد باکتري میدر طی فرآیند ترانسفورماسیون، ژن فقط مورد ج صحیح است.  1 19

 شود.فنوتیپ باکتري ایجاد می

  :بررسی سایر موارد

  ها، حلقوي است.ي باکتريDNAالف ـ 

  کند.ب ـ با ورود پالزمید جدید به درون باکتري، تعداد نقاط آغاز همانندسازي تغییر می

  افتد.ي جدید با کروموزوم باکتري اتفاق نمیDNAافتد و جایگزینی در ترانسفورماسیون، جهش اتفاق نمی د ـ

ب شود و تغییر در ترکیهاي دوك در انتهاي پروفاز انجام میگیري رشتهدهد. در تقسیم میتوز، شکلمیسلول زاینده، تقسیم میتوز انجام   2 20

 شود.در پروفاز انجام میها نیز وزوماللی کروم

  ها:بررسی گزینه

  شود.هاي دوك در آنافاز انجام می) ناپدید شدن غشاي هسته در پروفاز و کوتاه شدن رشته1

  شود.هاي دوك به سانترومرها در متافاز انجام میها در پروفاز و اتصال رشتهزوم) نمایان شدن کرومو2

  شود. ها در متافاز انجام میها در آنافاز و ایجاد حداثر فشردگی در کروموزوم) همانندسازي سانتریول3

  هاي غیرخواهري مربوط به تقسیم میوز است. افتد و اتصال کروماتیدها در اینترفاز اتفاق می) ناپدید شدن هستک4

 شوند.هاي یک ژن از هم جدا میشود و اللي انواع تولیدمثل جنسی، تقسیم میوز انجام میدر همه 2 21
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  ها:بررسی سایر گزینه

  هاي نوترکیب وجود دارد.بودن والدین، امکان تولید زاده ) در تولیدمثل جنسی، در صورت هتروزیگوت1

  ها و اسپیروژیر).) در تولیدمثل جنسی ممکن است لقاح انجام نشود (مثل بکرزایی) یا گامت وجود نداشته باشد (مثل قارچ3

نباشند. همچنین در صورتی که افراد هم گونه  هاي حاصل زیستا و زایا) در تولیدمثل جنسی در صورتی که دو فرد هم گونه نباشند، ممکن است زاده4

  باشند، ممکن است فرد فنوتیپ بیماري داشته باشد و زیستا و زایا نباشد.

می باشد و براي یافتن زاده هاي نوترکیب از نظر فنوتیپ کافی است ، زاده هاي مشابه با والد را پیدا  ABCEDدقت فرمائید فنوتیپ والد     1 22

(و به تبع آن دو ژن  Cو  Bنیز روي یک کروموزوم خواهند بود) و دو ژن  aو  E(و به تبع آن دو ژن  eو  Aیم. با پیوسته بودن دو ژن کرده و از یک کم کن

b  وC  نیز روي یک کروموزوم خواهند بود) ژنوتیپ جاندار به صورت
��

��

��

��
نوتیپ در خواهد آمد. با خودلقاحی این جاندار، احتمال زاده اي با ف �� 

ABCDE  :برابر است با 

1

2
×  

3

4
×  

3

4
=  

9

32
 

   بنابراین احتمال زاده نوترکیب از نظر فنوتیپ برابر است با :

1 − 
9

32
=  

23

32
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  بررسی گزینه ها:

  ) دودمانه روبرو می تواند غالب یا مغلوب باشد بنابراین اتوزومی غالب و مغلوب در هر جانوري توجیه می شود.1

می باشند. بنابراین براي بررسی جنسی مغلوب در آنها می بایست همانند چک کردن جنسی غالب در انسان عمل  XYو ماده ها  XX)  در پرنده ها نر ها 2

  نمی شود.کرد. و در دودمانه باال مرد بیماري وجود دارد که مادر سالم دارد. بنابراین جنسی غالب در انسان یا جنسی مغلوب در پرندگان توجیه 

  ) بیماري می تواند جنسی مغلوب را در انسان توجیه کند.3

باشد تنها کالغ هاي  Yدر ماده ها وجود داردو نر ها این کروموزوم جنسی را ندارند. بنابراین، اگر بیماري روي کروموزوم  Y) در پرندگان کروموزوم جنسی 4

  ماده می بایست بیمار شوند.

 می بایست حتما مادر و دخترش نیز بیمار باشند. در جنسی غالب، مرد بیمار  3 24

توانند دولپه باشند. بازدانگانِ دولپه فاقد یافته درون دانه خود هستند. بازدانگان و نهاندانگان میگیاهان دولپه داراي دو برگ تغییرشکل   4 25

 ها حاوي مواد غذایی هستند.در حال نمو، آلبومن وجود ندارد، بلکه لپه چه در دانه بالغ وآلبومن هستند و در نهاندانگان دو لپه نیز، به هنگام ظهور ریشه

  ها:بررسی سایر گزینه

  ي انتقال مواد غذایی به رویان را برعهده دارند.ها وظیفه) در بازدانگان دولپه، لپه1

  اي در کیسه رویانی نهاندانگان داراي دو مجموعه کروموزومی است.) سلول دوهسته2

لیسم کند و به این طریق متابوشود. پوسته دانه از رسیدن آب و اکسیژن به رویان جلوگیري میي تخمک منجر به ایجاد پوسته دانه میپوسته) تغییرات 3

  شود.زنی میرساند و مانع از جوانهرویان را به حداقل می

ندانگان تنها یک تخمزا و درون تخمک بازدانگان چند تخمزا شود. درون تخمک نهادار، تخمک پس از لقاح به دانه تبدیل میدر گیاهان دانه   1 26

 شود.با ژنوتیب یکسان تولید می

  ها:بررسی سایر گزینه

  9-7توانند حاوي رنگیزه فتوسنتزي باشند. شکل شدن به مخروط دانه سبزرنگ هستند و میهاي ماده قبل از لقاح و تبدیل) مخروط2

  هایی منشعب و کوتاه هستند.شوند، سلولها یافت میها و میوهنههاي اسکلرئید که در پوشش دا) سلول3

  توانند اندازه متفاوت داشته باشند.کننده رویان میهاي بخش متصلبینید سلولمی 9-13) همانطور که در شکل 4

 ل رشد موثر هستند.شوند که هر دو بر سرعت چرخه سلولی و کنتراسید درون میوه تولید میهاي اتیلن و آبسزیکهورمون   3 27
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  ها:بررسی سایر گزینه

  تاثیر است.که بر سرعت چرخه سلولی بیشود؛ در حالی) هورمون اکسین نیز که در راس ساقه(مجاور مریستم راسی) تولید می1

اما ذخیره غذایی درون یا درون آلبومن شوند؛ لذا در رشد آن و افزایش مصرف ذخیره دانه موثراند، ) هورمون ژیبرلین و سیتوکینین درون دانه تولید می2

  ها منتقل شده است.است و یا به لپه

  شود.اسید سبب خفتگی دانه و ممانعت از ایجاد ریشه میکه هورمون آبسزیکگردد؛ درحالیدیده تولید میهاي آسیب) هورمون اتیلن در بافت4

 گردد.گذاري(خارج از بدن مادر) آغاز مییجاد رویان پس از تخمپوس، تقسیمات زیگوت و اگذار به جز پالتیدر جانوران تخم   3 28

  ها:بررسی سایر گزینه

  کننداي اطراف تخمک از تخمک و سپس جنین حفاظت میهاي ژله) جانورانی که لقاح خارجی دارند، دیواره1

  تخمک است. هاي رویان در روزهاي ابتدایی بر عهده اندوخته غذاییي جانوران، تغذیه سلول) در همه2

گونه، سازکارهاي نازیستایی دورگه، نازایی دورگه یا ناپایداري دودمان دورگه، مانع از ادغام خزانه ژنی دو جمعیت ) حتی در صورت آمیزش دو جاندار غیرهم4

  شوند.می

 دهید: توانید به این سؤال پاسخافتد. با توجه به جدول زیر میاتفاق می 24تحلیل رفتن جسم زرد در روز   4 29

  زمان بروز  رویداد  زمان بروز  رویداد  گزینه

  24  شروع کاهش استروژن  26  ي رحمکاهش ضخامت دیواره  1ي گزینه

  LH 26افزایش هورمون   22  شروع کاهش مقدار پروژسترون  2ي گزینه

  24  تر شدن مقدار پروژسترون از استروژنکم  28  ي رحمآغاز ریزش دیواره  3ي گزینه

  FSH 26شروع افزایش هورمون   24  هاي تخمدانیتوقف تولید هورمون  4ي گزینه

 

شوند که هایی تولید میشوند، و آنزیمهاي ساختاري در اپران بیان میانداز)، ژنکننده( راهکننده به توالی تنظیمپس از اتصال آنزیم رونویسی   3 30

هاي سیتوپالسم، و متابولیسم الکتوز در سیتوپالسم نقش دارند. لذا پس از بیان این اپران، پروتئینکننده الکتوز به الکتوز، پروتئین کانالی وارد در  تجزیه

 گیرند.سراسري بیشتري در غشا به منظور ورود بیشتر الکتوز به سیتوپالسم قرار می

  ها:بررسی سایر گزینه

  کننده!شود، نه توالی تنظیمیکننده متصل مکننده آلوالکتوز است، که به پروتئین تنظیم) عامل تنظیم1

  انداز!شود، نه راهکننده به اپراتور متصل می) پروتئین تنظیم2

شود،( تولید آلوالکتوز) و پس از روشن شدن اپران، ورود الکتوز به سیتوپالسم افزایش هاي الکتوز قبل از روشن شدن اپران نیز مشاهده می) ورود مولکول4

  یابد.می

 توانند در محل تولید خود، ترجمه شوند.می mRNAهاي ها، مولکولهاي کبدي همانند باکتريموجود در سلول در میتوکندري   2 31

  ها:بررسی سایر گزینه

  باید سایر فرآیندهاي بلوغ را طی کند تا ترجمه شود. mRNAهاي یوکاریوتی، در صورت عدم وجود اینترون نیز، ) در سلول1

  شوند.کننده گلیکوژن و در باکتري اشریشیاکالي در روده بزرگ آنزیم تجزیه کننده الکتوز تولید میتجزیههاي کبدي آنزیم ) در سلول3

و ژن  انداز، اپراتورها: راهانداز و افزاینده، در پروکاریوتها: راهها موثر باشند. ( در یوکاریوتتوانند در بیان ژنکننده می) در هر دو، بیش از یک توالی تنظیم4

  کننده)نظیمت

 جا کنند.توانند گازهاي تنفسی را در خون جابههاي قرمز با کمک هموگلوبین میدر خون انسان، گلبول  4 32

  ها:بررسی گزینه

اي است و تا زمانی که این چهار زنجیره در کنار هم قرار نگیرند و شکل فضایی خاصی ایجاد نکنند، پروتئین تشکیل ) هموگلوبین، پروتئینی چهارزنجیره1

  پپتیدي است و پروتئین نیست.ي پلیکند، زنجیرهریبوزوم را ترك می Pشود. در واقع مولکولی که جایگاه نمی
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  ي اولیه نابالغ است و امکان ترجمه از روي آن فراهم نیست.mRNAاریوتی، هاي یوکدر سلول) 2

  شود نه مغز استخوان.) تولید هموگلوبین در گلبول قرمز نابالغ انجام می3

ها است د کل کدونتر از تعداپپتیدي است. براي ساخت هر زنجیره، تعداد پیوندهاي پپتیدي دو عدد کمي پلی) هموگلوبین مولکولی داراي چهار زنجیره4

  هاي مورد استفاده در ترجمه است. تر از تعداد کل کدونعدد کم 8هاي پپتیدي و بنابراین در مجموع، تعداد کل پیوند

ها ممکن است از طریق انتهاهاي چسبنده خود به شود، لذا هر یک از مولکولچون در این مرحله از یک نوع آنزیم محدودکننده استفاده می   1 33

 تصل شوند.هم م

  ها:بررسی سایر گزینه

  دهند. آنزیم محدودکننده و آنزیم لیگازدهنده زیستی(آنزیم)، مولکول وکتور را تحت تاثیر قرار می) دو نوع واکنش2

  شود.اي ایجاد میرشتهتوالی تک 4) در صورتی که وکتور داراي دو جایگاه تشخیص باشد، 3

ري هاي وکتور تغییشود، لذا تعداد ژنشود و یک ژن جایگزین آن میالقاکننده تومور در مولکول وکتور استخراج می ، این گونه است که ژنTi) در پالزمید 4

  کند.نمی

میلیون سال بعد از پیدایش خزندگان یک دوره  50پوسته محافظ در تخم جانوران، نخستین بار در تخم خزندگان ایجاد شد، و در طول   1 34

 کرد.این شرایط محیطی، مقدار و جهت تغییرات را تعیین میخشکی وسیع حاکم شد، و 

  ها:بررسی سایر گزینه

  میلیون سال پیش، ایجاد شدند. 350درصد جانداران شد، در حالی که خزندگان  85میلیون سال پیش، منجر به انقراض  440) انقراض گروهی اول در 2

ها بیشتر هایی نسبت به دوزیستان به دست آوردند، و شایستگی تکاملی آنداشتند، برتري ) در این مدت خزندگان که سازگاري بهتري نسبت به خشکی3

  شد.

 گذار در خشکی، خزندگان هستند، که از تغییر دوزیستان در خشکی ایجاد شدند.) نخستین جانوران تخم4

کند. سازگاري بین افراد جمعیت و محیط عمل می باشد، که همیشه در جهتانتخاب طبیعی، تنها عامل تغییردهنده ساختار ژنی جمعیت می  4 35

کند، براي مثال ممکن است در یک زمان و یک مکان، یک تاثیر انتخاب طبیعی بر صفات موجود در یک جمعیت با توجه به زمان و مکان جمعیت تغییر می

 صفت مطلوب باشد، درحالی که با تغییر شرایط آن صفت به یک صفت نامطلوب تبدیل شود.

  ها:سی سایر گزینهبرر

ر تمام ب) اثر انتخاب طبیعی بر یک جمعیت، بر پایه تنوع میان اعضاي یک جمعیت است، لذا در صورت عدم تنوع ژنتیکی، انتخاب طبیعی تاثیر یکسانی 1

  افراد گونه دارد.

  هاي جدید شود.ونهها، و درنهایت ایجاد گتواند منجر به تغییر فراوانی نسبی صفات در جمعیت) انتخاب طبیعی می2

  گزیند.باشد، بلکه صفات مطلوب را بر می) انتخاب طبیعی قادر به ایجاد صفت مطلوب نمی3

 هر چهار مورد این سؤال غلط است.   1 36

  بررسی موارد:

داشته باشد و در صورتی که در  Abدهد، ژنوتیپ باشد، ممکن است کروموزومی که پدر به فرزند انتقال می اور انجام شدهالف ـ در صورتی که کراسینگ

  خواهند بود. Bي جدید، فاقد الل هاي زادهوجود نداشته باشد، سلول Bتخمک نیز الل 

ـ در صورتی که ژن  خونی هاي اتوزومی مغلوب، مثل کمدهد. همچنین در بعضی بیماريفرد عالئم بیماري را نشان میمربوط به یک بیماري غالب باشد،  Aب 

  صورت خفیف نشان دهند.راد هتروزیگوت نیز ممکن است فنوتیپ فرد بیمار را بهشکل، افداسی

  را تولید کند و ژنوتیپ فرد با پدر یکسان نباشد. Abاور، امکان دارد که پدر اسپرم داراي ژنوتیپ همانطور که ذکر شد، در صورت انجام کراسینگج ـ 

  خواهد شد که هموزیگوت است. Aabbباشد، ژنوتیپ فرد  Abو ژنوتیپ تخمک نیز  Abد ـ در صورتی که ژنوتیپ اسپرم پدر 

 کنند.ها، رفتارهاي جانوري بروز پیدا میریز، یعنی هورمونهاي شیمیایی دروندر جانوران، تحت تأثیر پیک  3 37



 م
 

  .مراجعه کنیدو سایر صفحات اجتماعی ماز  www.biomaze.irتوانید به سایت براي اطالع از آخرین اخبار گروه ماز، می

 telegram: @biomaze  instagram: @biomaze  aparat: /biomaze  SMS: 30005292466293  TEL: 09176412239 

 شناسی: کل کتابسؤاالت زیست | 10ي صفحه

  ها:بررسی سایر گزینه

خونی افراد به سن تولیدمثل نرسند. مثالً، در جمعیت انسان، افراد مبتال به کمبا توجه به شایستگی تکاملی مختلف افراد یک جمعیت، ممکن است که ) 1

  میرند.شکل قبل از سن تولیدمثل میداسی

ي شود که شاستگی تکاملی افراد با یکدیگر فرق بکند و در نتیجه، افراد مختلف سهم برابري در تشکیل خزانه) تفاوت در فنوتیپ افراد مختلف، باعث می2

  ل بعد ندارند.ژنی نس

تري شود افرادي که فنوتیپ سازگارتر دارند، شانس بیشتواند فنوتیپ فرد را تغییر دهد بلکه باعث می) انتخاب طبیعی، تأثیري بر روي افراد ندارد و نمی4

 براي زادآوري داشته باشند.

اوانی آلل ها به ترتیب برابر خواهند بود. بنابراین فر 2و  3،  6به ترتیب   Oو  B  ،Aاگر نسبت آلل هاي    1 38
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را از  Aها. در انتهاي سوال فراوانی فردي با گروه خونی   OOو  AA ،BBدر ادامه مسئله فرد انتخابی از جمعیت هموزیگوس ها خواهد بود یعنی از بین 

شما درخواست کرده ، (هر گروه خونی می تواند به گروه خونی مشابه خود خون بدهد و خون دریافت کند!) جمعیت خالص ها 
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 می باشد.  بنابراین داریم:  Aداراي فنوتیپ  AAاز جمعیت کل را تشکیل می دهند و در جمعیت هموزیگوس ها تنها 
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دهند. را تشکیل میکنند، تراکم آن جمعیت تعداد افراد یک جمعیت که در یک زمان مشخص در یک واحد سطح، یا حجم زندگی می  1 39

محیط آبی تراکم برابر است با نسبت افراد جمعیت به واحد حجم. در کنند. در هاي سبز ممکن است در محیط آبی یا در خاك مرطوب زندگی میجلبک

توان دوم ابعاد محیط ارتباط دارد و واحد حجم با توان سوم ابعاد محیط اکم برابر است با نسبت افراد جمعیت به واحد سطح. واحد سطح با محیط خاکی، تر

د در اکنند و حداقل تراکم ممکن مربوط به زمانی است که افربنابراین، حداکثر تراکم ممکن براي افرادي است که در محیط خاکی زندگی میارتباط دارد. 

 کنند: محیط آبی زندگی می
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د گیري رفتارهاي سایر جانوران، مثالً مادر خود، یاد میپذیري، جانور با مشاهدهپذیري است. در رفتار نقشمنظور صورت سؤال، رفتار نقش  4 40

کنند (پاسخ شوند (محرك)، همراه با مادر تغذیه میگرسنه میها در هنگامی که که در مقابل یک محرك، چه پاسخی را ایجاد کند. مثالً، جوجه اردك

 مناسب).

  ها:بررسی گزینه

  پذیري، یک رفتار یادگیري است و تجربه هم در بروز آن نقش دارد.) رفتار نقش1

  شود.) رفتار نقش پذیري فقط مربوط به تشخیص مادر نیست و در موارد دیگري نیز مشاهده می2

  در حفظ بقا نیز ارزش زیادي دارد.پذیري ) رفتار نقش3

 کند. پذیري بروز پیدا میي حساس نقشپذیري فقط در دوره) رفتار نقش4

محیط کشت حداقلی که به آن بعضی مواد آلی اضافه شده باشد، محیط کشت غنی شده نام دارد. در هر چهار مورد این سؤال صحیح است.   4 41

مواد دیگري نیز ها، شکر، ویتامین بیوتین و آب)، وه بر مواد موجود در محیط کشت حداقل (انواعی از نمکهاي کشت آزمایش بیدل و تیتوم، عالمحیط

 اید.نا شدهها در کتاب درسی آشاسید و کولین، موادي هستند که با آن تواند وجود داشته باشد که تیامین، ریبوفالوین، آرژینین، فولیک اسید، نوکلئیکمی

  بررسی موارد:

تواند از ریبوفالوین براي ساخت آن استفاده نوکلئوتید) است که از سلول می(فالوین آدنین دي FADي کربس مولکول چرخه 4ناقل الکترون گام  ـالف 

  کند.
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 11ي صفحه|  کنکور

  گلیکولیز، مولکول گلوکز است که در محیط کشت نوروسپورا وجود دارد. 1ي آنزیم گام پیش مادهب ـ 

  کند.نقش دارد و اتصال پیرووات به جایگاه فعال آنزیم را تسهیل می Aکنش تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم (تیامین) در وا 1Bج ـ ویتامین 

در  خونی وگیرد. کمبود شدید این ماده، باعث بروز کمهاي قرمز مورد استفاده قرار میاي است که در بدن انسان براي ساخت گلبولفولیک اسید، مادهد ـ 

 ي انتقال الکترون شود. تواند منجر به توقف زنجیرهشود که میها میرسانی بافتاکسیژننتیجه اختالل در 

انجام  هاي دیگريي کالوین واکنشاند، قبل از چرخهدر بعضی گیاهان، مانند نیشکر، ذرت، و بعضی دیگر از گیاهان که نسبت به گرما مقاوم  4 42

 نامند.می 4Cها، یک اسید چهار کربنی است. به همین دلیل، این گیاهان را اکسید کربن در این واکنششود. حاصل تثبیت ديمی

  ها:بررسی گزینه

ي اکسید کربن از اسید چهار کربنی آزاد و وارد چرخهها، یک ديشود. در این سلولهاي غالف آوندي منتقل میاسید چهار کربنی به سلول) در فتوسنتز، 1

  شود.کالوین می

  شود.آزاد می 3و  2هاي گامدر  2COي کربس، دو مولکول در تنفس سلولی، ترکیب چهار کربنی اگزالواستات است که براي مصرف شدن آن در چرخه

  شوند.اته احیا میفسف ) در فتوسنتز، ترکیب پنج کربنی ریبولوز بیس فسفات است. براي مصرف شدن ریبولوز بیس فسفات، دو ترکیب سه کربنی تک2

و یک مولکول  NAD+لکول مو 2ي کربس است. براي مصرف شدن این ترکیب پنج کربنی، چرخه 2در تنفس سلولی، ترکیب پنج کربنی محصول گام 

FAD شود.احیا می  

 شود.کالوین، مصرف می 4و  2در گام  ATPمولکول  3شود که براي مصرف شدن آن، ایجاد می 2) در فتوسنتز، ترکیب سه کربنی تک فسفاته، در گام 3

  شود.مصرف می ATPمولکول  3ز تر اها، کمهاي سه کربنی نیز تک فسفاته هستند که براي مصرف شدن آنالبته در فتوسنتز، قند

 ATPگلیکولیز است. براي مصرف شدن ترکیب سه کربنی تک فسفاته در تنفس سلولی،  2فسفاته محصول گام  در تنفس سلولی، ترکیب سه کربنی تک

  شود. مصرف نمی

شود. براي ، به دو اسید سه کربنی تک فسفاته تبدیل می2شود و در گام تولید می 1) ترکیب شش کربنی در فتوسنتز، ترکیب ناپایداري است که در گام 4

شوند. دقت یتر مکنند و پرانرژيرا دریافت می NADPHهاي اسید سه کربنی الکتروني کالوین، دو چرخه 2مصرف شدن این ترکیب شش کربنی، در گام 

  .NADPHهاي هاي الکترون، مولکولهاي سه کربنی هستند و دهندهي الکترون اسیدي کالوین، گیرندهداشته باشید که در چرخه

 ، 12ترتیب، ها بهدر تنفس سلولی، ترکیب شش کربنی ممکن است گلوکز، ترکیب شش کربنی دو فسفاته یا سیتریک اسید باشد که براي مصرف شدن آن

  شوند.تر میي الکترون پرانرژيمولکول گیرنده )2FADHمولکول  1و  NADHمولکول  3( 4و  )2FADHمولکول  2و  NADHمولکول  10( 12

شود و با اکسید می NAD+فسفاته توسط  کربنی تک 3، ترکیب 3تنفس سلولی، گلیکولیز است که در این مرحله، در گام  1ي مرحله   2 43

 ATPشود و تولید گلیکولیز انجام نمی 3، گام NAD+شود. بنابراین، در عدم حضور ت به ترکیب سه کربنی دو فسفاته تبدیل میدریافت دو مولکول فسفا

در صورت انجام تنفس هوازي، در طی تبدیل پیرووات  NAD+شود. عالوه بر این، ي انتقال الکترون) متوقف میکربس و زنجیره 3گلیکولیز، گام  4(در گام 

توان گفت که براي انجام شدن تنفس سلولی، همواره نیاز به ي کربس مورد استفاده است. بنابراین، میچرخه 5و  3، 2و همچنین گام  Aیل کوآنزیم به است

وازي، شود و در تنفس هتخمیر انجام میهوازي، در نیز فرآیندي الزم است که در تنفس بی NAD+است. در نتیجه، بازسازي  NAD+هاي وجود مولکول

 ي انتقال الکترون.در زنجیره

  ها:بررسی سایر گزینه

م باشد ها به قدري کشود. اگر میزان کربوهیدراتاي مانند نشاسته، حاصل میي قندهاي پیچیدهي تنفس سلولی است و از تجزیه) گلوکز سوخت اولیه3و  1

ها و رسند. پروتئینمصرف میبه ATPشوند و براي ساخت ها شکسته میند چربیهاي دیگري، مانگاه مولکولگوي نیاز موجود زنده نباشد، آنکه پاسخ

  شود. روند. بنابراین، همیشه از گلوکز براي تولید پیرووات استفاده نمیکار میبه ATPها نیز براي ساخت اسیدنوکلئیک

شود در حالی که ممکن است مقدار اکسیژن در سلول عضالنی کم باشد و به جاي تنفس هوازي، در تنفس هوازي دیده می A) تولید استیل کوآنزیم 4

  تخمیر الکتیکی انجام شود. 

 دهد:ي کلی رخ میتنفس سلولی در دو مرحله   1 44

هوازي تنفس را ي بیشود و مرحلهگلیکولیز نامیده میشود. این مرحله، تولید می NADHو  ATP: گلوکز به پیرووات تبدیل و مقدار کمی 1ي مرحله

  دهد.تشکیل می



 م
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ي شود (مرحلهاستفاده می ATPبراي ساختن مقادیر فراوانی  2FADHو  NADHهاي الکترونی، مانند در حضور اکسیژن، از پیرووات و گیرنده: 2ي مرحله

  ي انتقال الکترون است. ي کربس و زنجیره، چرخهAیل کوآنزیم ي هوازي تنفس، شامل تبدیل پیرووات به استهوازي تنفس). مرحله

  ها:بررسی گزینه

  گردد.تولید می ATPشود و در نتیجه، چهار مولکول ترکیب می ADPشود و با گلیکولیز، دو فسفات از هر ترکیب سه کربنی دو فسفاته جدا می 4در گام ) 1

دقت داشته باشید که در این شود. ساخته می ATPشود و با فسفات ترکیب می ADPر این گام، شود. دتولید می ATPکربس، یک مولکول  3در گام 

  دار.شود نه فسفات ترکیب کربنواکنش از فسفات معدنی موجود در ماتریکس میتوکندري استفاده می

  شود. فقط در تنفس هوازي و تخمیر الکلی مشاهده می 2COدر تنفس سلولی، آزاد شدن ) 2

زمان با آزاد شدن در هر سه قسمت، همشود. آزاد می 2COي کربس، چرخه 3و  2و در گام  Aدر تنفس هوازي، هنگام تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم 

2CO مولکول ،+NAD شود و به نیز احیا میNADH شود. تبدیل می  

  .شودمشاهده نمی NADH، تولید 2COدر تخمیر الکلی، همراه با آزاد شدن 

  در تنفس سلولی است: NADHو تولید  NAD+ي واکنش احیاي دهندهواکنش زیر، نشان) 3

+NADH + H ⟶ 2+ H +NAD 

شود. در تنفس هوازي، ، یک یون هیدروژن نیز تولید میNADHکنید، در این واکنش، همزمان با تولید مولکول ناقل الکترون همانطور که مشاهده می

NADH  در طی تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیمA  گلیکولیز،  3هوازي نیز در گام تنفس بیشود. در ي کربس تولید میچرخه 5و  3، 2و در گامNADH 

  شود. ، یون هیدروژن نیز تولید میNADHها، همراه با تولید ي این قسمتشود. در همهتولید می

کربس، از واکنش  1)، ترکیب شش کربی بدون فسفات، سیتریک اسید است. سیتریک اسید، در گام ي هوازي تنفسي کربس (مرحلهدر چرخه) 4 

، به یک ترکیب پنج کربنی تبدیل NAD+و احیا کردن  2CO، با از دست دادن یک مولکول 2شود و در گام ساخته می Aاگزالواستات و استیل کوآنزیم 

  شود. می

گلیکولیز، با دریافت دو مولکول فسفات، به یک ترکیب شش  1هوازي (گلیکولیز)، ترکیب شش کربنی بدون فسفات، گلوکز است. گلوکز در گام در تنفس بی

  شود. کربنی دو فسفاته تبدیل می

 موارد الف و ب صحیح هستند.  2 45

  بررسی موارد:

ـ در توضیح شکل  ي لیتیک یا لیزوژنی همانندسازي توانند از طریق چرخهها میها در باکتريخوانیم که ویروسي، میـ همانندسازي ویروس در باکتر9ـ4الف 

  باشد. ي لیزوژنی و لیتیک، مختص باکتریوفاژها میدر واقع کتاب در این قسمت به این موضوع اشاره داشته است که چرخهکنند. 

داشته باشند. باکتریوفاژها براي این که بتوانند سلول میزبان خود را آلوده کنند، الزم است که ابتدا هاي مخصوصی توانند آنزیمباکتریوفاژها، درون خود می

اکتري، نیاز ي بکردن دیوارهمشخص است که باکتریوفاژ، براي سوراخاسید خود را به درون آن تزریق کنند. ي سلولی باکتري را سوراخ و بعد نوکلئیکدیواره

  دارد. هاي مخصوصیبه آنزیم

ل ها را در ورود به سلوکند. پوشش، ویروسشود و کپسید را احاطه میها، نظیر ویروس آنفلوآنزا، غشایی دارند که پوشش نامیده میب ـ بسیاري از ویروس

ه پوشش توان متوجه شد کمیبا توجه به نقش پوشش در ورود ویروس به درون سلول،  کند و از پروتئین، لیپید و گلیکوپروتئین ساخته شده است.یاري می

هاي کنند. ویروسي ژنتیک خود را به درون ویروس تزریق میشوند و فقط مادههاي جانوري است؛ زیرا، باکتریوفاژها اصالً وارد باکتري نمیمختص ویروس

کردن سلول میزبان، هاي جانوري براي آلودهویروسشوند و نیازي به پوشش براي ورود به سلول ندارند. اما هاي دیواره وارد میگیاهی نیز از طریق شکاف

  شوند.به سلول وارد می ATPي از طریق آندوسیتوز با مصرف هاي جانورنیاز به پوشش دارند. ویروس

دم  چندوجهی است و یک هااي دارند. کپسید آنشوند. باکتریوفاژها ساختار پیچیدهکنند، باکتریوفاژ نامیده میها را آلوده میهایی که باکتريج ـ ویروس

  ها جاي بگیرد.قدر پیچ و تاب خورده است که توانسته درون کپسید چندوجهی آناسید آن مولکول طویل نوکلئیکمارپیچی به آن متصل است. 

  باشند.ي خطی میDNA، مشخص است که باکتریوفاژها داراي 9ـ4با توجه به شکل 

 که کپسید کروي دارد، ظاهر مشابههایی کپسید ممکن است کروي، مارپیچی، یا چند وجهی باشد. ویروسپوشش پروتئینی ویروس، کپسید نام دارد. د ـ 

  رسند.نظر میهاي چندوجهی، مانند آدنوویروس نیز کروي بهنیز مشخص است، ویروس 9ـ2کره نیز دارند. همانطور که در شکل 

م هایی که در اختیار داریبیوتیکیا مضر باشد. مثالً بیش از نیمی از آنتی هاي هتروتروف، ممکن است براي انسان مفیدفعالیت باکتري  2 46

 شود.اي است که در خاك یافت میاسترپتومایسز وعی باکتري رشته شود.هاي متعددي از استرپتومایسز ساخته میي گونهوسیلهبه
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 13ي صفحه|  کنکور

  ها:بررسی گزینه

ه ي سلولی دارند و این دو گروکنند: گرم ـ مثبت و گرم ـ منفی. هر دو گروه، دیوارهگروه تقسیم می ها به دوي سلولی آنها را براساس نوع دیوارهباکتري) 1

  دهند.دیگر تشخیص میدهند، از یکآمیزي گرم  میي پاسخی که به روش رنگرا بر پایه

ام ي ژنتیک خود را طی فرآیندي به نسازد تا مادهها را قادر میها بچسبد و باکتريکند که به سطوح مختلف یا دیگر سلول) پیلی به باکتري کمک می2

یلی منتقل تري بدون پي ژنتیک، از باکتري داراي پیلی به باکچسبد و مادهها، پیلی یک باکتري به باکتري دیگر مییوغی مبادله کنند. در پروکاریوتهم

  ي دیگر منتشر کنند. اي به سردهها را از سردهبیوتیکها مقاومت به آنتیدهد تا ژنها امکان مییوغی به باکتريشود. هممی

  اومت دارد.مق هابیوتیکهاست، مشخص است که نسبت به این این آنتیبیوتیکي بسیاري از آنتیجایی که استرپتومایسز نیز خود تولیدکنندهاز آن

ا، ي گیاهان (مانند سویا، لوبیهاي روي ریشهاند، معموالً در غدهها، که هتروتروفاند. این باکتريي نیتروژنکنندهترین جانداران تثبیتها، مهمریزوبیوم) 3

  کنند. زمینی، یونجه و شبدر) زندگی میبادام

  وژن را ندارد.استرپتومایسز، برخالف ریزوبیوم، توانایی تثبیت نیتر

اند، چون کنند، مثل نیتروزوموناس و نیتروباکتر، از نظر کشاورزي و حفظ محیط بسیار حائز اهمیتهاي شیمیواتوتروفی که در خاك زندگی می) باکتري4

  ي نیتروژن برعهده دارند. گذاري را در چرخهنقش شوره

  کند.می گذار، در خاك زندگیهاي شورهاسترپتومایسز، همانند باکتري

کنند، قبل از ایجاد زیگوت، ابتدا جوشی میتوان مشاهده کرد که زمانی که دو گامت اقدام به هم، می10ـ2و  10ـ1هاي با توجه به شکل   2 47

 شود. ساختار چهار تاژکی تشکیل می

  ها:بررسی سایر گزینه

ي زندگی، زئوسپورها نیز نقش دارند و از میوز ل جنسی است. در این چرخهي زندگی کاهوي دریایی، از نوع تناوب نسل است که نوعی تولیدمثچرخه) 1

  آیند.وجود میاسپورانژ به

شوند و ها از تقسیم میتوز سلول بالغ ایجاد میدر کالمیدوموناس، گامت ها حاصل تقسیم میتوز هستند.) در کالمیدوموناس همانند کاهوي دریایی، گامت3

  شوند.تقسیم میتوز گامتوفیت ایجاد میاز ها در کاهوي دریایی، گامت

کنند. دا مییدر کالمیدوموناس، زئوسپورهاي بالغ دوتاژکی هستند. زئوسپورهاي کالمیدوموناس توانایی تقسیم ندارند و بدون تقسیم، به سلول بالغ نمو پ) 4

  پرسلولی گامتوفیت را بسازند.توانند تقسیم شوند و ساختار در کاهوي دریایی، زئوسپورها چهار تاژکی هستند و می

 ها، پرسلولی هستند. عالوه برشود. بسیاري از جلبکها، در ساختارهاي پرسلولی مشاهده میبرقرار کردن ارتباط سیتوپالسمی بین سلول  3 48

 تواند کلنی پرسلولی بسازد.ي زندگی خود میباشد، در چرخهسلولی میاین، کپک مخاطی سلولی، که خود تک

  توانند به روش غیرجنسی تکثیر پیدا کنند.آغازیان، میي همه

  ها:بررسی سایر گزینه

افتد. جانداري که میوز دارد، توانایی انجام تولیدمثل اتفاق می Iمعناي تشکیل تتراد است که در پروفاز میوز شکیل ساختارهاي چهارکروماتیدي، به) ت1

 يهاي سبز، همهها، بسیاري از جلبکداران،] دیاتومغازیانی هستند که تولیدمثل جنسی دارند. [روزنجنسی را دارد. بنابراین، در این گزینه، منظور آ

  هاي مخاطی (سلولی و پالسمودیومی) و هاگداران، تولیدمثل جنسی دارند. داران، کپکداران جانورمانند، مژك، بعضی از تاژكايهاي قرمز و قهوهجلبک

آورند. دست می(معدنی) به 2COها، کربن مورد نیاز خود را به صورت از مواد آلی، مربوط به جانداران هتروتروف است و اتوتروفتأمین کردن کربن مورد نیاز 

  ها، اتوتروف هستند.ها و جلبکدیاتوم

شود. در انداران هتروتروف تشکیل میي غذایی باشد. واکوئل غذایی در جتواند شامل واکوئل غذایی یا ذخیرههاي غشادار حاوي مواد غذایی، میکیسه) 2

، در یک سلول توانند زندگی هتروتروفی نیز داشته باشند و در نتیجهاین سؤال باید دقت داشته باشید که برخی از اوگلناها که فتوسنتزکننده هستند، می

  ي غذایی وجود دارد.ي واکوئل غذایی و ذخیرهدار اوگلنا، امکان مشاهدهکلروپالست

ي سلولی دارند. گروهی از این آغازیان آبزي هستند هاي مخاطی، دیوارهداران و کپکداران چرخان، مژكها، بسیاري از تاژكها، جلبکداران، دیاتومنروز) 4

اد دفعی خود را وارد کنند و موهاي مخاطی در خاك زندگی میکنند. مثالً، کپکو گروهی دیگر آبزي نیستند و بنابراین، مواد دفعی خود را وارد آب نمی

  کنند. خاك می



 م
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سرعت تر از تولیدمثل جنسی است. یک گیاه در زیستگاه مناسب خود از طریق تولیدمثل رویشی بهدر بیشتر گیاهان، تولیدمثل رویشی سریع  4 49

 شود.یاهان مانند چمن به فراوانی مشاهده میها و بسیاري از گآورد؛ چنین وضعیتی در خزهوجود میشود و تعداد فراوانی از افراد جدید بهپراکنده می

ست و فقط ها نادر اآمانیتا موسکاریا، نوعی قارچ بازیدیومیست است که سمی است و ممکن است کشنده باشد. تولیدمثل غیرجنسی در میان بازیدیومیست

  دهد.می ها به فراوانی رويها و سیاهکدر بعضی از زنگ

  ها:بررسی سایر گزینه

دریایی، حاصل تقسیم میوز اسپورانژ است ولی گامت کاهوي دریایی  دار هستند. زئوسپور کاهويهاي تاژكدریایی، زئوسپور و گامت، سلول کاهوي) در 1

  حاصل تقسیم میتوز گامتوفیت است.

  شود.ر ایجاد میدار است. آنتروزوئید خزه، از تقسیم میتوز آنتریدي در گامتوفیت ندر خزه، آنتروزوئید (گامت نر) تاژك

  هاي هاپلوئیدي هستند. زئوسپور و گامت نابالغ، تاژك ندارند و متحرك نیستند.در کالمیدوموناس، سلول بالغ و زئوسپور و گامت (نابالغ و بالغ)، سلول) 2

  آنتروزوئید تاژك دارد و متحرك هست. زا و آنتروزوئید هاپلوئید هستند. از بین این ساختارهاي هاپلوئید، فقطدر سرخس، هاگ، گامتوفیت، سلول تخم

اي دارن که طی ي زندگی پیچیدهداران، چرخهي هاگداران تعلق دارد. هاگپالسمودیوم فالسیپاروم، عامل بیماري ماالریا، نوعی آغازي است که به شاخه) 3

  دهند. آن هر دو نوع تولیدمثل جنسی و غیرجنسی را انجام می

ها، ممکن است فقط تولیدمثل جنسی یا فقط تولیدمثل غیرجنسی انجام شود و نیازي ي زندگی زیگومیستزیگومیست است. در چرخهریزوپوس، نوعی قارچ 

  نیست که هر دو نوع تولیدمثل انجام شود.

 ید نان مورد استفادهساکارومیسز سرویزیه یا مخمر نان، براي تول شود.سلولی اطالق میهاي تکمخمر، نام عمومی است که به آسکومیست   1 50

 گیرد. قرار می

شود. ماند، یا از آن جدا میشود، به آن چسبیده میکوچک از سلول بزرگ تولید میسلولی زدن، کنند. در جوانهمثل میزدن تولیدها با جوانهتر مخمربیش

 ید شود. ي مخمر نیز تقسیم شود و وارد سلول جدمثلی، الزم است که هستهدر این نوع روش تولید

  ها:بررسی سایر گزینه

  سلولی هستند و اتصال زیستی با یکدیگر ندارند. هاي تکها، قارچشود. مخمراتصال زیستی در جانداران پرسلولی مشاهده می) 2

ارد و تولید زیگوت، بدون ادغام ها، نخینه وجود ندهاي باریکی به نام نخینه تشکیل شده است. در مخمرها، از رشتهجز مخمرها، بهي قارچپیکر همه) 3

  گیرد.رت میها صونخینه

آزاد  2COشود، شود. عالوه بر این، در تخمیر الکلی، که توسط ساکارومیسز سرویزیه نیز انجام میدر تنفس هوازي تولید می 2COدر تنفس سلولی، ) 4

  شود.می
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 آورند، درست است؟هایی که مواد غذایی مورد نیاز خود را از طریق روابط همزیستی به دست میکدام عبارت، درباره همة قارچ 

 کنند.( در دیواره کیتینی خود، منافذی را ایجاد می1

 شوند.( به کمک میزبان خود، به جاندارن جدید منتقل می2

 افزایند.میسلیوم، نسبت سطح به حجم خود را می ( با ایجاد ساختار3

 نمایند.های زیستی خود را به خارج از سلول، ترشح میدهنده( بخشی از واکنش4

 تواند ..................هر آغازی تاژکدار که .................. دارد، در شرایطی می 

 ماید.الکترون و انرژی خود را از مواد آلی تامین ن -( لکة چشمی1

 بپردازد. ATPبه ساخت نوری  -( فقط تولیدمثل غیرجنسی2

 زا باشد.برای جانوران اهلی بیماری -هوازی( زندگی بی3

 دارای شکل غیرمتعارف باشد. -( پوشش سیلیسی4

 نماید؟کدام گزینه، عبارت زیر را درباره عامل مولد ماالریا به نادرستی تکمیل می  

 کنند توانند ........................... میهای حاصل از .........سلول

 های مقاوم را ایجادبا نمو و تمایز، هاگ -( تقسیم زیگوت1

 دستگاه ایمنی انسان را به شدت تحریک -( تکثیرغیرجنسی2

 های نر و ماده را ایجاددر خون انسان، گامتوسیت -ها( نمو مروزوئیت3

 داد زیادی سلول هاپلوئید تولیددرون غدد بزاقی پشه، تع -ها( لقاح گامت4

 دهد.باشد و برخالف .................. در شرایط نامساعد .................. انجام میاسپیروژیر از نظر چرخة جنسی مشابه .................. می 

 تقسیم میوز -کالمیدوموناس -( کپک مخاطی پالسمودیومی1

 تولیدمثل جنسی -کپک مخاطی سلولی -ترین آغازیان( طویل2

 های غیرمتحرک، تولیدمثلبا ایجاد گامت -هاآمیب -( کالمیدوموناس3

 های متحرک، لقاح بدون تولید سلول -کالمیدوموناس -( کاندیدا آلبیکنز4

 نماید؟های اتوتروف به درستی تکمیل میچند مورد، عبارت زیر را درباره باکتری 

 باشد، ..................... میهر باکتری که نیازمند ...............

 دارای رنگیزه فتوسنتزی در غشای خود است. -ترکیبات گوگردی -الف

 نماید.را فقط در چرخه کالوین تثبیت می 2CO -نور خورشید -ب

 تواند نیتروژن را به آمونیاک تبدیل کند.می -تجزیه آب -ج

 افزاید.به میزان اکسیژن جو نمی -دارمواد نیتروژن -د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

شود، هیچگاه مراز درون پوششی از پروتئین، تکثیر میپلیRNAاسید ساخته شده توسط نوعی ویروس که ویروس که با قرارگیری نوکلئیک 

 تواند ..................نمی

 های اختصاصی در غشای باکتری متصل شود.( به گیرنده1

 خود وارد شود.میزبان  ( بدون ایجاد واکوئل، به سلول2

 هایی درون پوشش غشایی خود باشد.( حاوی آنزیم3

 ویروس تولید نماید.-( درون سلول میزبان، پرو4

 نماید؟های تنفس سلولی در یک سلول شبکیه انسان به طور نامناسب تکمیل میکدام عبارت، جمله زیر را درباره واکنش 

 .......در گام .................. چرخة کربس ...........

 دهد.کربنی، هیدروژن از دست می4ترکیب  -( سوم1

 شود.، تولید میNADHهیدروژن به همراه  یون -( پنجم2

 گردد.احیا می H+ناقل الکترون بدون تولید  مولکول -( چهارم3

 شود.کربنی آزاد می5از تجزیه ترکیب  2COیک مولکول  -( دوم4

 هوازی ..................هوازی .................. تنفس هنگام تنفس بیعضالنی مخطط انسان، به  در یک سلول 
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 گردد.در میتوکندری تولید میATP مقدار اندکی  -( برخالف1

 گردد.منتقل می ADPگروه فسفات از مواد آلی به  -( همانند2

 شوند.های الکترون، در سیتوسل احیا میپذیرنده -( برخالف3

 یابد.، تداوم میNADHبا تجزیه  ATPتولید  -( همانند4

 تواند .................. کند.هر گیاهی که در حضور نور شدید .................. قطعاً می 

 در دو نوع سلول میانبرگ فتوسنتز  -پردازددر کلروپالست می 2CO( به تولید 1

 ه کالوین جو را مستقیماً وارد چرخ 2CO -کند( باکارایی باالی فتوسنتز رشد می2

3 )2CO های غالف آوندی، در سلول -نمایدرا به چرخه کالوین وارد میNADPH  تولید 

 هوازی، مقدار زیادی گاز اتیلن تولیددر شرایط بی -کندهای تقریباً بسته فتوسنتز می( با روزنه4

 باشد؟های فتوسنتزکننده میکدام مورد، ویژگی همة یوکاریوت 

 های تاریکیو تولید آب در واکنش 2CO( تثبیت 2 های وابسته به نورواکنش ( تولید و مصرف آب در1

 سلولیهای گوارشی برون( عدم توانایی در ترشح آنزیمb 4و  aهای ( جذب عمدة نور توسط کلروفیل3

 باشند، درست است؟ریزی ژنی میچند مورد، درباره همة رفتارهای جانوری که دارای برنامه 

 شوند.ختلف یک گونه به یک شکل انجام میدر افراد م -الف

 اند.های مصرفی انتخاب شدهدر جهت کاهش هزینه -ب

 اند.کنش اطالعات ژنی و یادگیریمحصول برهم -ج

 یابند.در حضور محرک نشانه، بروز می -د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 گذارند ..................فراد گونه اثر میبه طور معمول، زنبورهایی که با ترشح برخی مواد شیمیایی بر رفتار سایر ا 

 جنس خود را تغییر دهند.، رفتار افراد همتوانند با تولید فرومون( می1

 کنند.های هاپلوئید تولید می( در پی یک نسل تقسیم هسته، گامت2

 پردازند.( با انجام تولیدمثل جنسی، به کلون نمودن خود می3

 کنند.های ملکه میتغذیه زاده( همگی، انرژی خود را صرف 4

 های پارامسی ..................در آزمایش نخست گوس .................. آزمایش بعدی وی بر روی گونه 

 کمتر از گونه رقیب خود بود. 2آهنگ رشد گونه  -( همانند1

 های واقعی وابسته بود.نتیجه رقابت به تشابه و همپوشانی کنام -( برخالف2

 شد.ها به منابع غذایی میرقابت منجر به محدودیت دسترسی گونه -ند( همان3

 کرد.ی رقیب خود را حذف میای با کارایی بیشتر گونههمواره گونه -( برخالف4

 نماید؟کدام گزینه، عبارت زیر را درباره نمو رویان انسان در رحم مادر، به طور نامناسب تکمیل می 

 شود...................، .................. آغاز میدر پی ایجاد نخستین تمایز در 

 نمو بازوها و پاها  -های مقدماتی جنین( بافت1

 های رویانایجاد بافت -های داخلی بالستوسیت( سلول2

 ایجاد ساختار بالستوسیت -( توده سلولی حاصل از رشد زیگوت3

 جنین های حفاظتیگیری پردهشکل -های خارجی بالستوسیت( سلول4

 تواند.................. باشد  و .................. نیست.زایی در انسان، اووسیت ثانویه میدر فرآیند تخمک 

 هاپلوئید -( حاوی دو نوع الل برای یک ژن2 گامت مادة بالغ -کروماتید 69( حاوی 1

 دهنده تترادتشکیل -( دارای کروموزوم غیرمضاعف4  قادر به لقاح -سانتریول 4( دارای 3

 کنند ..................ها قرار دارند و مایع قلیایی ترشح میریز که بر سرراه خروجی اسپرمهای بروندر دستگاه تناسلی انسان، هر یک از غده 

 کردن ادرار اسیدیِ درون میزراه موثرند.( در خنثی2  آورند.ها را فراهم می( انرژی الزم برای حرکت اسپرم1

 کنند.ها در میزراه را تسهیل می( حرکت اسپرم4  نمایند.ترشحات خود را به ابتدای میزراه وارد می (3

 کدام عبارت، نادرست است؟ 
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 کنند.ها به صورت غیرجنسی تولیدمثل می( بسیاری از یوکاریوت1

 گردد.( تولیدمثل با حضور یک والد، همواره منجر به ایجاد فرزندان کلون می2

 دهد.ها، احتمال بکرزایی را افزایش میتراکم جمعیت در برخی گونه ( کاهش3

 شود.شدن فقط در جانداران پرسلولی دیده میقطعه( تولیدمثل به روش قطعه4

 نماید؟کدام گزینه، عبارت زیر را درباره تقسیم یک سلول اسپرماتوگونی، به نادرستی تکمیل می 

 های دوک ..................رشتهدر مرحلة .................. برخی از 

 شوند.در صفحه میانی سلول دیده می -( متافاز2  شوند.ها متصل میبه سانترومرِ کروموزوم -( پرفاز1

 نمایند.شروع به ناپدیدشدن می -( تلوفاز4  گردند.در مجاروت یکدیگر طویل می -( آنافاز3

 ها، درست است؟کدام عبارت، درباره دوراهی همانندسازی در باکتری 

 باشند.مراز میپلی DNA( محل فعالیت همزمان چهار آنزیم 1

 گردند.( در نقاط متعددی از عامل ترانسفورماسیون، ایجاد می2

 شوند.( معموالً در کروموزوم اصلی، دو دوراهی از یکدیگر دور می3

 شود.حلقوی، یک دوراهی همانندسازی ایجاد می DNA( به ازای هر 4

 های تولیدشده در بدن انسان، درست است؟عبارت، درباره بعضی از هورمونکدام  

 گیرد.ها، با کمک دستگاه عصبی صورت می( تنظیم ترشح آن1

 شوند.هدف متصل می هایی اختصاصی در سلول( به گیرنده2

 باشند.( دارای ساختار آمینواسیدی یا استروئیدی می3

 گیرد.وفیز قرار میها تحت تاثیر هیپ( ترشح اولیة آن4

 تواند ..................گیرند، میهای چشم انسان که در .................. قرار میهای صاف در الیههر یک از ماهیچه 

 بخش رنگی چشم را ایجاد نماید. -( تماس با زجاجیه1

 ضخامت عدسی را تغییر دهد. -( مجاورت قرنیه2

 تغذیه شود.توسط زاللیه  -( مجاورت صلبیه3

 حاوی عروق خونی باشد. -( تماس با زاللیه3

 باشند؟در کدام گزینه، موارد ذکر شده به ترتیب مربوط به دستگاه عصبی پالناریا و ملخ می 

 طناب عصبی باالتر از رگ پشتی -های عصبی در طول بدن( گره1

 چند گره عصبی در بند شکمی -( دو طناب عصبی در دو طرف بدن2

 حضور اعصاب در پاها -یکنواخت طناب عصبی در طول بدن( ضخامت 3

 ضخامت غیریکنواخت طناب عصبی -ها( چند گره عصبی در پشت چشم4

 کدام عبارت، درباره انعکاس زردپی زیر زانو، درست است؟ 

 گردد.نی وارد می( ضربة چکش به زردپی متصل به نازک1

 کند.تقل می( یک نورون، پیام عصبی را به ماهیچة عقب ران من2

 نماید. طویل نورون حسی، پیام عصبی را به نخاع وارد می ِ( دندریت3

 دهد.( نورون رابط، پتانسیل الکتریکی نورون حرکتی ماهیچه دو سر ران را تغییر می4

 نماید؟کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل می 

 نماید، گامتوفیت نر ..................ا ایجاد میدر همة گیاهانی که تقسیمات .................. ر

 باشد.دارای دو پوسته داخلی و خارجی می -کننده اسپوروفیت جدیدماده، بخش تغذیه( هاگ1

 تواند به روش غیرجنسی تکثیر شود.می -( سلول تخم، اسپوروفیت غیرفتوسنتزکننده3

 کند.را وارد گامتوفیت ماده می ی گردهلوله -اندازههای غیر هم( گرده نارس، سلول3

 گردد.هایی از اسپوروفیت تولید میدرون بخش -( مریستم پسین، پوست ضخیم4

 کند؟دهد، چند مورد، جمله زیر را به درستی تکمیل میهای حاصل از تقسیم زیگوت در گیاه الله را نشان میبا توجه به شکل زیر که سلول 

 شود که ..................... بخشی حاصل می............... از تقسیم سلول
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 کند.چه را به گیاه مادر متصل میریشه -2 -الف

 نماید.یافته ایجاد میچند برگ تغییرشکل -1 -ب

 تواند مواد غذایی رویان را ذخیره نماید.می -1 -ج

 اندازه باشد.هایی غیرهمتواند دارای سلولمی -2 -د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 کند ..................ها را کنترل میهورمون بازدارنده رشد که در شرایط .................. سنتز پروتئین و انتقال یونهر  

 در ممانعت از رشد طولی موثر است. -ها( آلودگی گیاه به زنگ2 ها موثر است.در خفتگی جوانه -( غرقابی1

 گردد.فقط توسط اسپوروفیت فتوسنتزکننده تولید می -( تنش خشکی4 کند.قف میها را متوتعرق از طریق روزنه -( آلودگی هوا3

 ی چوبی ..................در مرحلة .................. نمو یک ساقه 

 های آوندی نخستین، بین پوست و مغز قرار دارند.دسته -( اول1

 شوند.های چوبی به سمت داخل ساقه تولید میاستوانه -( دوم2

 شوند.های مغزی ناپدید میرفتن مغز، اشعهبا تحلیل -وم( س3

 گردد.ساز آغاز میپنبهفعالیت کامبیوم چوب -( سوم4

ترین الیه عضالت مخطط ای، در بخش انتهایی بدن  .................. خارجیهای لولهدر کرم خاکی همزمان با افزایش ضخامت بدن در ناحیه قلب 

 شود................... در این ناحیه میمنجر به 

 کاهش ضخامت -( انبساط4 کاهش طول -( انقباض3 افزایش ضخامت -( انبساط2 افزایش طول -( انقباض1

 شود.در استخوان بازو .................. مشاهده نمی 

 اورس( دو نوع رگ خونی درون هر مجرای ه2 ( بافت استخوانی اسفنجی در اطراف حفره مرکزی1

 های استخوانی( بافت غضروفی در مجاروت تیغه4 های هدف اریتروپویتین در سر نزدیک به مفصل آرنج( سلول3

 نماید؟کدام عبارت، جملة زیر را درباره کلیة انسان به نادرستی تکمیل می 

 ..................خورده دور لولة پیچ ..................خورده نزدیک در لولة پیچ

 گیرد.ها با صرف انرژی صورت میبازجذب نمک -مانند( ه1

 شود.بافتی میمیان بیکربنات به همراه آب وارد مایع -( برخالف2

 امکان مشاهده داروها در مجاورت یون هیدروژن وجود ندارد. -( برخالف3

 شوند.بافتی خارج میبعضی سموم با صرف انرژی از مایع میان -( همانند4

 ..................توانند ریشة گیاه دولپه نمی ..................های سلول 

 حاصل فعالیت مریستم پسین باشند. -پنبه در( تولیدکننده چوب1

 مواد معدنی را مستقیماً از نوعی قارچ دریافت کنند. -دهنده پوست( تشکیل2

 در پی فعالیت پریسیکل، فشار اسمزی خود را تغییر دهند. -( هادی چوبی در3

 از اکسیژن جو به عنوان پذیرنده الکترون استفاده نمایند. -دهنده روپوست( تشکیل4

 نماید؟با توجه به شکل مقابل، چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می 

 ..................برخالف نقطة  ..................در نقطة 

 کند.بطن عبور میها از الیاف گرهی بین دو ، موج تحریک بطن1 -2 -الف

 رسد.، فشار سرخرگ آئورت به حداکثر میزان خود می2 -4 -ب

 شود.ها وارد بطن چپ می، خون بازگشتی از شش4-3 -ج

 نماید.، میوکارد دهلیز، انقباض خود را آغاز می3-1-د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 ت؟عضلة اسکلتی بدن، نادرست اس کدام عبارت، درباره توزیع خون در بافت 

 شود.ها میی حلقوی ابتدای مویرگ( اعصاب سمپاتیک سبب انبساط ماهیچه1

 ماند.بافتی در طول مویرگ ثابت می( فشار تراوشی اسمزی مایع میان2

 های درد شود.تواند سبب تحریک گیرنده( عدم خونرسانی کافی می3
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 گردد.( افزایش هماتوکریت سبب افزایش فشار سرخرگی می4

 منتقل کند. ..................تواند خون را به می .................. رگ پشتی در 

 هابافت -( خرچنگ دراز همانند ملخ2 سمت سر -( کرم خاکی برخالف ماهی1

 سطوح تنفسی -( ماهی همانند خرچنگ دراز4 ایقلب لوله -( ملخ  برخالف کرم خاکی3

 نماید. ..................تواند ول عمر مفید خود همواره میکند، در طمی ..................هر گلبول سفید   

 پروتئین مکمل ترشح  -ها را فاگوسیتوز ( آگرانولوسیت که باکتری1

 عالیم آلرژی را تشدید -( گرانولوسیت که مواد ضد انگلی در خون ترشح2

 ها التهابی شرکتدر واکنش -( گرانولوسیت که به کمک پای کاذب حرکت3

 های سطح ویروس را شناساییژنآنتی -آگرانولوسیت که در دفاع اختصاصی شرکت( 4

 نماید؟کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل می  

 .شودنمی ..................، ..................در مراحل تنفس یک انسان سالم، همزمان با 

 هها کاستاز حجم شش -( افزایش فشار حفره جنب1

 هوای مرده از شش خارج -( ایجاد شکل گنبدی در دیافراگم2

 جاهمة هوای ظرفیت حیاتی جابه -( انجام یک دم و بازدم معمولی3

 هوای ذخیره بازدمی از شش خارج -ترین عضلة تنفسی( انقباض مهم4

 ..................باشد، قطعاً می ..................خونی در انسان که ناشی از در هر نوع کم  

 گردد.هموگلوبین غیرطبیعی تولید می -( نقص ژنی 1

 افراد هتروزیگوس فنوتیپ سالم دارند. -( کمبود هموگلوبین2

 یابد.های کوتاه کاهش میسازی در استخوانگلبول -( نقص هورمونی3

 یابد.گرهی قلب افزایش می فعالیت بافت -( تولید هموگلوبین غیرطبیعی4

 نمایند. ..................توانند معده می ..................های ترشحی در ناحیة در انسان سلول  

 شدن پپسینوژن را تسریع تجزیه و فعال -( کاردیا2  های هیدرولیزکننده را به شیره معده واردآنزیم -( پیلور1

 فاکتور داخلی معده را ترشح -ر( مجاور پیلو4 در دوران نوزادی، رنین تولید -( مجاور کاردیا3

 باشد.نمی ..................تحت تاثیر  ..................به طور معمول، در انسان   

 اعصاب خودمختار -( موسین از روده باریک2 سکرتین -های گوارشی پانکراس( ترشح آنزیم1

 ترشحات کبد -( جذب مونومرهای غذایی4 هامیزان مرگ اریتروسیت -( مواد ترشحی کبد3

 ..................، صورت ..................در محل آغاز گوارش  ..................در دستگاه گوارش وال کوژپشت برخالف  

 گیرد.نمی -شیمیایی، گوارش مکانیکی -( گنجشک2 گیرد.می -مکانیکی، گوارش شیمیایی -( انسان1

 گیرد.می -مکانیکی، گوارش شیمیایی -( کرم خاکی4 گیرد.نمی -شیمیایی، گوارش مکانیکی -( گاو3

جمعیت را تشکیل می دهند. اگر بدانیم فراوانی افراد  0.6خون بگیرند  Aدر جمعیتی که در تعادل نبوده، افرادی که می توانند از گروه خونی  

AA  و فراوانی دو آلل  0.2برابرB  وO  نیز با هم برابر باشد، آنگاه در صورت آمیزش تصادفی ، در نسل بعد چه نسبتی از جمعیت می توانند به

 خون بدهند؟ Aگروه خونی 

1 )0.6 2 )0.49 3 )0.4 4 )0.36 

بعدی این خانواده بیمار  دودمانه روبرو بیماری اتوزومی را نشان می دهد که در مردان مغلوب و در زنان غالب است. چقدر احتمال دارد فرزند 

 شود؟

1 )
𝟏

𝟐
 2 )

𝟑

𝟖
 3 )

𝟏

𝟖
 4 )

𝟑

𝟒
 

 

بربر تعداد ژنوتیپ ها می  0.6در صفتی اتوزومی که ... آلل دارد اگر تعداد رابطه های غالب و مغلوبی با هم توانی برابر باشد، تعداد فنوتیپ  

 باشد.

1 )5 2 )8 3 )9 4 )12 

 ؟
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با ماده بلند و سفید ، نر های نسل اول همگی از نظر یک صفت فنوتیپ مغلوب و همه ماده ها از نظر از آمیزش ملخ نر بال کوتاه و خاکستری  

 همان صفت فقط فنوتیپ غالب را نشان دادند. در نسل دوم ....... از .............. خواهند بود.

1 )1

16
1( 2  زاده ها، نر بال بلند و مشکی – 

4
 نرها، بال بلند و خاکستری – 

3 )1

4
1( 4  بال بلند ها، سفید – 

2
 خاکستری ها، ماده بال کوتاه – 

 کنند. ............توانند در شرایطی می ............دهند و ی جانورانی که تولیدمثل را بدون لقاح داخلی انجام میهمه 

 نیافته، تولیدی جدید را از تقسیم تخمک لقاحکنند ـ زادههای کلون تولید می( زاده1

 ای ندارند ـ گازهای تنفسی را با انتشار، وارد محیط درونی خودقلب دوحفره( 2

 های همتای خود، مبادله( آبزی نیستند ـ قطعاتی را بین کروموزوم3

 ها دارند ـ درون سلول، گوارش مواد غذایی را تکمیلای از نورون( شبکه4

های بینی کرد. با توجه به حلقهها پیشی تحول تدریجی گونهط را در زنجیرههایی حد واسداروین، پس از بعضی از مشاهدات خود، وجود حلقه 

 دهند.می ............ها ارتباط داشتند، با آن ............ی جانورانی که شده، همهکشف

 ی مننژ، انجامالیهی سه( خزندگان ـ محافظت از دستگاه عصبی را با کمک پرده1

 تنومند خود را با کمک چهار اندام، حرکت ها ـ اسکلت عضالنی( ماهی2

 های جدید را تشکیلهای نر و ماده، زاده( دوزیستان ـ در پی لقاح خارج گامت3

 های حسی را تغییردار بعضی از گیرندههای دریچهبعدی کانال( پستانداران ـ پس از دریافت انرژی امواج فروسرخ، شکل سه4

 الزم است .......... هایی که .......... دارند،ویروس 

 باشد.ی سلولی می( پوشش لیپیدی ـ وارد سلولی شوند که فاقد دیواره1

 اسید ـ برای تولیدمثل، ابتدا وارد سلول میزبان شوند.ریبونوکلئیک ( دئوکسی2

 های مخصوص ـ از انرژی زیستی برای انجام متابولیسم خود استفاده کنند.( آنزیم3

 داری کنند. ژنتیکی طویل خود را در کپسید چندوجهی نگه ی( ظاهر کروی ـ ماده4

 که ..........  رودنمیهای .......... انتظار طور معمول، در محیطبه 

 ( فاقد هوا ـ در پی انجام تخمیر در باکتری کلستریدیوم، مقداری زیادی گاز تولید شود.1

 سرویزیه ایجاد و از آن جدا شود. ی( دارای غلظت باالی اتانول ـ سلولی کوچک از سلول گونه2

 های متعدد تقسیم شود.ی سیتوپالسمی دارای تعداد زیاد هسته، به تودهتوده ( دارای مقدار کم رطوبت ـ3

 دار تنظیم کنند.های ضربانسلولی، فشار اسمزی درون سلول را با کمک واکوئلهای تکآمیب ( آبی دارای فشار اسمزی پایین  ـ4

کنند که در طی فرآیند سوختن گلوکز، حداکثر ............ و ها زندگی میهایی از باکتریهای باالی ظرف، گونهای گوس، در قستهدر پژوهش 

 کنند.حداقل ........... می

1)ATP40   وO2O6  تولید ـO2  پیرووات مصرف 2و 

2 )+OOO10  وOOO2  مصرف ـ+O2  وOOO2 تولید 

3)ATP 38  2وOO6  تولید ـ+OOO2  وOOO2 مصرف 

 نوع ترکیب چهار کربنی تولید 3اسید و سیتریک 2اگزالواستات مصرف ـ  1و  Aاستیل کوآنزیم  1( 4

 ی انرژی زیستی در جانداران، صحیح است؟ی تولید و ذخیرههای زیر، در ارتباط با نحوهچند مورد از عبارت 

 شود.استر تولید نمیفسفو دیی پیوند الف ـ در حضور مقدار کافی گلوکز، آنزیم شکننده

 کنند.را دریافت می NADHدر تخمیر، فقط پیرووات یا ترکیب دو کربنی، هیدروژن  ب ـ

 شود.ی الکترون است که فقط در تنفس هوازی تولید می، نوعی گیرندهFADج ـ 

 شود.، در سیتوپالسم انجام می2و  1های مراحل ی واکنشد ـ همه

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 :طراحان

 زادهموسويسید آرمان 

 پویا اسفندیاري

 حمیدرضا زارع

 پوریا خیراندیش

 خنجريمحمد رسول 

 B A الف ب 

پاسخي دفترچه تحلیل آزمون  

 هاي آنالین جامعآزمون 3ي مرحله

 شناسی کنکورکل زیست

 

 

95 نهاییآمادگی   95آمادگی کنکور  

 دقیقه 60 مدت زمان پاسخگویی:  سؤال 50ها: سؤالکل تعداد 
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هایی که از طریق روابط همزیستی مواد غذایی خود کنند. قارچهاي هیدرولیزکننده را ترشح میسلولی دارند، و آنزیمگوارش برونها ي قارچهمه 4 1

 باشند.اي و گلسنگ) میریشه-هاي همیار( قارچهاي انگل و قارچآورند شامل قارچرا به دست می

  ها:بررسی سایر گزینه

هاي سلولی فاقد منفذ در دیواره خود هستند، چرا که فاقد اتصال زیستی با سلولهاي تکقارچ انگل و تک سلولی است، قارچ ) قارچ کاندیدا آلبیکنز، نوعی1

  مجاور هستند.

  ) انتقال به جانداران جدید به کمک میزبان، فقط مربوط به جانداران انگل است.2

  باشد.میسلیوم نمی سلولی است و قادر به ایجاد) کاندیدا آلبیکنز نوعی قارچ تک3

دار سوم اوگلناها کلروپالست دارند و بقیه هتروتروف هستند. اما اوگلناهاي کلروپالستباشد. یکلکه چشمی در آغازیان تاژکدار مربوط به اوگلنا می 1 2

یطی انرژي و الکترون مورد نیاز خود را از مواد توانند در شراي اوگلناها میتوانند به صورت هتروتروف زندگی کنند؛ بنابراین همهنیز در عدم حضور نور می

 آلی تامین کنند.

  ها:بررسی سایر گزینه

  ) بیشتر تاژکداران جانورمانند فقط تولیدمثل جنسی دارند، این جانداران همواره هتروتروف هستند.2

هوازي داشته باشند. بعضی تاژکداران جانورمانند در لوله ندگی بیتوانند زتوانند در لوله گوارش جانوران زندگی کنند؛ لذا می) تاژکداران جانورمانند می3

  زا هستند.ها براي انسان و جانوران اهلی بیماريکنند و با این جاندار رابطه همیاري دارند. بعضی از آنگوارش موریانه زندگی می

ه است. بنابراین آغازي تاژکدار که پوشش سیلیسی داشته باشد، وجود اي از سیلیس پوشیده شد) بیشتر تاژکداران پوشش سلولزي دارند که اغلب با الیه4

  ندارد.

پس کند. سها را ایجاد میجا با تقسیم میوز، اسپوروزوئیتشود و همانزیگوت عامل مولد ماالریا درون دستگاه گوارش پشه آنوفل تشکیل می 4 3

 شوند.ها به غدد بزاقی پشه منتقل میاسپوروزوئیت

  ها:گزینهبررسی سایر 

  کنند.ها) را ایجاد میهاي مقاوم (اسپوروزوئیتهاي حاصل از تقسیم زیگوت هاپلوئیدند و با نمو خود هاگ) سلول1

  نند.کها به شدت دستگاه ایمنی بدن را تحریک میها هستند که پس از ترکیدن اریتروسیتهاي حاصل از تکثیر غیرجنسی همان، مروزوئیت) سلول2

هاي نر و ماده ها درون بدن پشه به گامتکنند. این گامتوسیتهاي نر و ماده را ایجاد مییابند و گامتوسیتها در خون انسان نمو میروزوئیت) برخی از م3

  شوند.تبدیل می

  

  

  

  

  

 

آلبیکنز نیز یک قارچ مخمر شود. کاندیدا کند و از آن رشته هاپلوئید خارج میاسپیروژیر چرخه زندگی هاپلوئیدي دارد و زیگوت آن میوز می 4 4

دهد، اما برخالف آن گامت و سلول است و چرخه زندگی هاپلوئیدي دارد. اسپیروژیر همانند کالمیدوموناس در شرایط نامساعد تولیدمثل جنسی انجام می

 کند.متحرك ایجاد نمی

  ها:بررسی سایر گزینه

کند. در اسپیروژیر و کالمیدوموناس، تقسیم میوزِ زیگوت در شرایط زیگوت آن میتوز میي زندگی تناوب نسل دارد و ) کپک مخاطی پالسمودیومی چرخه1

  گیرد.مساعد صورت می

باشند و چرخه زندگی تناوب نسل دارند. کپک مخاطی سلولی برخالف اسپیروژیر در اي میهاي قهوهترین آغازیان هستند که از جلبکها طویل) کلپ2

  دهد.یرجنسی انجام میشرایط نامساعد، تولیدمثل غ
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ها فقط تولیدمثل غیرجنسی دارند. اسپیروژیر به هنگام تولیدمثل جنسی گامت ) کالمیدوموناس همانند اسپیروژیر چرخه زندگی هاپلوئیدي دارد. آمیب3

 کند.ایجاد نمی

هاي ريهاي گوگردي ارغوانی و سبز و باکتاکتري، بهاي فتوسنتزکننده(سیانوباکتريهاي اتوتروف شامل باکتريفقط مورد د درست است. باکتري 1 5

 باشند.هاي مورد استفاده در استخراج محیط) میگذار و باکتريهاي شورههاي شیمیواتوتروف( باکتريغیرگوگردي ارغوانی) و باکتري

  بررسی موارد:

  زي ندارند.ها رنگیزه فتوسنتکنند. اما این باکتريرا تجزیه میهاي گوگردي، ترکیبات گوگردي هاي شیمیواتوتروف نیز همانند باکتريالف) برخی باکتري

  کند.ب) باکتري غیرگوگردي ارغوانی فتوسنتز کننده است، اما کربن خود را از مواد آلی تامین می

  ها قادر به تثبیت نیتروژن هستند.از سیانوباکتري بسیاريکنند. ها الکترون خود را از آب تامین میج) سیانوباکتري

 کنند و تولیدکننده اکسیژن نیستند.ها الکترون خود را از آب تامین نمیگذار، نیازمند آمونیاك هستند. این باکتريهاي شورهد) باکتري

ي کنند، همهها را آلوده میکنند. باکتریوفاژها باکتريمراز تولید میپلی RNAدار، ماده ژنتیک خود را توسط آنزیم RNAهاي ویروس 1 6

 دار هستند. DNAیوفاژها باکتر

  ها:بررسی سایر گزینه

هاي شوند و ویروسهاي جانوري از طریق آندوسیتوز وارد سلول میزبان خود میهاي جانوري و گیاهی هستند. ویروسدار شامل ویروسDNAهاي ) ویروس2

  شوند.هایی در دیواره سلولی وارد سلول میزبان میگیاهی از طریق شکاف

  )HIVهایی به همراه خود دارند. ( از جمله ویروس ها آنزیمس) برخی ویرو3

درون ماده ژنتیک میزبان خود وارد کنند و نهفته بمانند؛ مانند  DNAخود را به شکل  RNAتوانند رونوشت معکوس دار نیز میRNAهاي ) ویروس4

  HIVویروس 

  

  

 شود.کربنی آزاد می6از تجزیه ترکیب  2COدر گام دوم چرخه کربس، مولکول  4 7

  ها:بررسی سایر گزینه

کربنی اکسیدشده و الکترون و هیدروژن آن  4شود؛ سپس ترکیب خارج می 2COشود و از آن یک کربنی تجزیه می5) در گام سوم کربس، ابتدا ترکیب 1

  شود.منتقل می NAD+به 

  شود.، یون هیدروژن نیز تولید یا مصرف میNADHید یا مصرف هاي تنفس سلولی، همواره به هنگام تول) در واکنش2

  شود.، یون هیدروژن تولید نمی 2FADH) در گام چهارم چرخه کربس، به همراه ایجاد 3

 آ وگیرد؛ به هنگام تنفس هوازي هم گلیکولیز، واکنش تولید استیل کوآنزیمهوازي مراحل گلیکولیز و تخمیر صورت میبه هنگام تنفس بی 2 8

گیرد و گروه فسفات از مواد ماده صورت میدر سطح پیش ATPهوازي، تولید گیرد. در تنفس هوازي و بیچرخه کربس و زنجیره انتقال الکترون صورت می

 شود.منتقل می ADPآلی به 

  ها:بررسی سایر گزینه

  در تنفس هوازي درون سیتوسل است؛ نه میتوکندري! ATP) تولید 1

  شود.تولید می NADHدهد و درون سیتوسل نفس گلیکولیز رخ می) در هر دو نوع ت3

  گیرد.صورت می ATPدر فرآیند تخمیر و بدون تولید  NADHهوازي، تجزیه ) در تنفس بی4

 کنند.هوازي اتیلن تولید میي گیاهان در شرایط غرقابی و بیکنند. همههاي تقریباً بسته فتوسنتز میبا روزنه 4Cگیاهان  4 9

  ها:سایر گزینه بررسی

  درون میتوکندري است. 2COشود که در هر دو مورد تولید هاي تنفس سلولی و تنفس نوري مشاهده می) تولید در واکنش1

  کنند.جو را مستقیماً وارد چرخه کالوین نمی 2COکنند؛ این گیاهان در حضور نور شدید با کارایی باالیی فتوسنتز و رشد می 4C) گیاهان 2
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هاي غالف آوندي قادر سلول CAMدهند. در گیاهان مقاوم به تنفس نوري هستند و در حضور نور شدید فتوسنتز خود را انجام می CAMو  4Cان ) گیاه3

  باشند.نمی NADPHبه فتوسنتز و تولید 

را  2COي این جانداران باشد. همهناها میسوم اوگلها و یکاي)، دیاتومها(سبز، قرمز و قهوههاي فتوسنتزکننده شامل گیاهان، جلبکیوکاریوت 2 10

 شود.هاي تاریکی فتوسنتز نیز آب تولید میکنند. در واکنشتثبیت می

  ها:بررسی سایر گزینه

  شود.هاي وابسته به نور، آب فقط مصرف می) در واکنش1

  شود.هاي سبز یافت میدر گیاهان و جلبک bو  aهاي ) کلروفیل3

  باشد.سلولی میهاي برونوار است و قادر به ترشح آنزیمخ) گیاه دیوونه حشره4

 ریزي ژنی هستند. رفتارهاي غریزي داراي برنامه 2 11

  ها:بررسی سایر گزینه

  شوند.الف) رفتارهاي غریزي در افراد مختلف یک گونه به یک شکل انجام می

  اند.خالص انتخاب شدههاي مصرفی و افزایش سود ي رفتارهاي جانور در جهت کاهش هزینهب) همه

  باشند.ها میج) رفتارهاي غریزي فقط متاثر از ژن

 باشد.د) فقط رفتار الگوي عمل ثابت نیازمند حضور محرك نشانه می

 گذارند.گونه(نر یا ماده) تاثیر میزنبورهاي ملکه با ترشح فرومون برروي سایر افراد هم 1 12

  ها:بررسی سایر گزینه

  کنند.یم میتوز، گامت هاپلوئید تولید می) زنبورهاي نر با تقس2

  شود.شدن نمی) بکرزایی در زنبورها، منجر به کلون3

 کنند.هاي ملکه می) زنبورهاي کارگر انرژي خود را صرف تغذیه زاده4

 ي رقیب خود را حذف کرد.اي با کارایی بیشتر، گونهدر آزمایش اول گوس حذف رقابتی صورت گرفت و همواره گونه 4 13

  ها:ررسی سایر گزینهب

  حضور داشتند. 3و  1) در آزمایش دوم گوس، فقط گونه 1

  هاي واقعی وابسته بود.) در هر دو آزمایش گوس، نتیجه رقابت به تشابه و همپوشانی کنام2

  ي غالب، به منابع محدود نشد.) در آزمایش اول، حذف رقابتی صورت گرفت و دسترسی گونه3

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 شود.هاي خونی و روده آغاز میگیري رگهاي مقدماتی جنین ابتدا شکلفتبا تمایز با 1 14

  ها:بررسی سایر گزینه

  شود.هاي داخلی بالستوسیت، ایجاد سه الیه بافت مقدماتی رویان آغاز می) با تمایز در سلول2

  هاي بخش داخلی و خارجی است.شامل دو سري سلولگیرد که ) با ایجاد تمایز در توده سلولی کروي حاصل از رشد زیگوت، بالستوسیت شکل می3
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 شود.هاي محافظتی جنین میگیري پردههاي خارجی بالستوسیت، منجر به آغاز شکل) تمایز سلول4

دهد. بنابراین پس از ورود هسته اسپرم را انجام می IIکنند و پس از ورود هسته اسپرم، این سلول تقسیم میوزها با اووسیت ثانویه لقاح میاسپرم 1 15

شود. گامت ماده بالغ در زن اوول تا مروبوط به هسته اووسیت ثانویه) درون سلول یافت می 46تا مربوط به اسپرم و  23کروماتید(  69به درون این سلول، 

 یا تخمک است.

  ها:بررسی سایر گزینه

  تواند حاوي دو نوع الل باشد. اووسیت ثانویه هاپلوئید است.وموزوم دوکروماتیدي میاور، یک کر) در صورت وقوع کراسینگ2

  باشد.کند و قادر به لقاح میها را همانندسازي میسانتریول II) اووسیت ثانویه قبل از آغاز میوز3

  هاي اووسیت ثانویه مضاعف و دوکروماتیدي هستند.) کروموزوم4

ها ها، حرکت این سلولي غدد موجود بر سر راه خروج اسپرمی در ترشح مایع قلیایی نقش دارند. ترشحات همهمیزراه-غده پروستات و پیازي 4 16

 کند.در میزراه را تسهیل می

  ها:بررسی سایر گزینه

  لیایی نیست.شود؛ ترشحات این غده قها توسط مایع قندي ترشح شده توسط غدد وزیکول سمینال تامین می) انرژي الزم براي حرکت اسپرم1

  کردن ادرار اسیدي درون میزراه موثر است.میزراهی در خنثی-) ترشحات غدد پیازي2

 نمایند.ي میزراه وارد میمیزراهی، ترشحات خود را به میانه-) غدد پیازي3

 گردد.شدن نمیگیرد، نوعی تولیدمثل جنسی است و منجر به کلونبکرزایی که با حضور یک والد صورت می 2 17

  ها:ی سایر گزینهبررس

  کنند.ها به صورت غیرجنسی تولیدمثل می) بسیاري از یوکاریوت1

  تواند احتمال بکرزایی را افزایش دهد.اند. بنابراین کاهش تراکم جمعیت میها به دور از نر زندگی کردهدهد که سال) بکرزایی درمارهاي ماده مسن رخ می3

  کنند.شدن تولیدمثل میقطعهطعه) بعضی از جانداران پرسلولی از طریق ق4

  

  

  

 

 شوند.هاي آن ناپدید میي رشتهرود و همهدر انتهاي تلوفاز دوك از بین می 4 18

  ها:بررسی سایر گزینه

گر در دی گیرند و بعضیي میانی سلول در مجاورت یکدیگر قرار میشوند؛ برخی دیگر در صفحهها متصل میهاي دوك به کروموزوم) برخی از رشته3و  1،2

 شوند.قطبین سلول در مجاورت غشاي پالسمایی دیده می

ي مقابل به شوند تا در نقطهشود. که این دو از هم دور میبه هنگام همانندسازي کروموزوم باکتري معموالً دودوراهی همانندساي ایجاد می 3 19

 همدیگر برسند.

  ها:بررسی سایر گزینه

  کنند.مراز فعالیت میپلیDNAیم ) در هر دوراهی همانندسازي، دو آنز1

  باشد.حلقوي باکتري، داراي یک جایگاه آغاز همانندسازي می DNA) هر 2

  شود.حلقوي معموالً دو دوراهی همانندسازي ایجاد میDNA) به زاي هر 4

 گرددتنظیم می ها بر اساس پیام عصبی و در موارد زیادي بر اساس مقدار هورمون موجود در خون شخصترشح بعضی هورمون 1 20

  ها:بررسی سایر گزینه

  شوند.هاي اختصاصی در سلول هدف متصل میها به گیرندهي هورمون) همه2
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  ها ساختاري آمینواسیدي یا استروئیدي دارند.) اغلب هورموون3

 گیرد.ها تحت تاثیر هیپوفیز قرار میي بسیاري از هورمون) ترشح اولیه4

گیرند؛ اما ي دوم چشم و در تماس با زاللیه قرار میباشند که هر دو در الیهان شامل عنبیه و ماهیچه مژکی میهاي صاف در چشم انسماهیچه 4 21

 گیرد.ها را برعهده میدر هر دو ماهیچه رگ خونی وجود دارد که تغذیه این ماهیچه

  ها:بررسی سایر گزینه

  یچه نقشی در ایجاد بخش رنگی چشم ندارد.گیرد که این ماه) ماهیچه مژکی در تماس با زجاجیه قرار می1

  گیرد، این ماهیچه نقشی در تغییر ضخامت عدسی ندارد.) ماهیچه عنبه در مجاروت قرنیه قرار می2

  شود.گیرد؛ این ماهیچه توسط عروق خونی( نه زاللیه) تغذیه می) ماهیچه مژکی در تماس با صلبیه قرار می3

  

  

  

 

از دندریت و آکسون) در دو طرف بدن دارد. ملخ طناب عصبی شکمی دارد که در هر قطعه از بدن داراي یک  لپالناریا دو طناب عصبی(متشک 2 22

 باشد؛ هر یک از بندهاي بدن حشره از چند قسمت تشکیل شده است؛ لذا هر بند داراي چند گره عصبی است.گره می

  ها:بررسی سایر گزینه

  د است. طناب عصبی ملخ در سطح شکمی قرار دارد.) پالناریا فاقد گره عصبی در طول بدن خو1

شود. در شود ضخامت آن نیز بیشتر میتر می) طناب عصبی در جانوران داراي ضخامت غیریکنواختی در طول بدن است و هر چه به سمت سر نزدیک3

  پاهاي ملخ اعصاب حضور دارند.

 ها واقع شده است.پالناریا جلوتر از چشمهاي عصبی پالناریا درون مغز قرار دارند؛ مغز ) گره4

کند؛ هنگام مهارکردن نیز؛ پتانسیل الکتریکی نورون تغییر زیر زانو نورون رابط، نورون حرکتی ماهیچه دوسر ران را مهار میدر انعکاس زرپی 4 23

 کند.می

  ها:بررسی سایر گزینه

  شود.نی وارد می) ضربه چشم به زردپی متصل به درشت1

  گردد.شود! بله نورون حرکتی این ماهیچه مهار میعصبی به ماهیچه عقب ران منتقل نمی ) پیام2

 کند.) جسم سلولی نورون حسی در ریشه پشتی عصب قرار دارد؛ لذا آکسون آن پیام عصبی را وارد نخاع می3

ها نر و ماده نیستند!). پوسته گامتوفیت سرخس هاگ در خزه و بازدانگان، تقسیمات گامتوفیت ماده در تغذیه اسپوروفیت جدید نقش دارد.( در 1 24

 شود.فقط در بازدانگان دیده می

  ها:بررسی سایر گزینه

رجنسی تواند به روش غیکند؛ در خزه گیاهان گامتوفیت گیاه اصلی است و می) تقسیمات سلول تخم در خزه، اسپوروفیت غیرفتوسنتزکننده را ایجاد می2

  تکثیر شود.

 ي این گیاهان لوله گردهشود؛ در همهاند) میاندازهاندازه( رویشی و زایشی غیرهمهاي غیرهمدار، تقسیم گرده نارس منجر به تشکیل سلولدانه ) در گیاهان3

  شود.وارد گامتوفیت ماده می

  شود.شود؛ در این گیاهان گامتوفیت درون اسپوروفیت تولید میدار دیده می) رشد پسین در گیاهان دانه4
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 لپه است.کنند. الله یک گیاه تکموارد الف و د جمله را به درستی تکمیل می 2 25

  ها:بررسی سایر گزینه

  شود.کننده رویان به گیاه مادر ایجاد میالف) از تقسیمات سلول ب، بخش متصل

  باشد.میتغییرشکل یافته شود که داراي یک برگلپه ایجاد میب) از تقسیمات سلول الف، رویان تک

  گیرد.ي بالغ و نابالغ، ذخیره مواد غذایی توسط آلبومن صورت میلپه، در دانهج) در گیاهان تک

 اندازه باشند.توانند غیرهمکننده رویان به گیاه والد، میهاي بخش متصلد) سلول

کند؛ این هورمون در ممانعت از رشد، ها را کنترل مییون ها و انتقالیابد و سنتز پروتئینبه هنگام بیماري، هورمون اتیلن در گیاه افزایش می 2 26

 از جمله رشد طولی موثر است.

  ها:بررسی سایر گزینه

  اسید در ختفگی جوانه موثر است.که آبسزیک) در شرایط غرقابی، هورمون اتیلن تولید می شود؛ درحالی1

  شود.ها سبب کاهش تعرق در گیاه میاسید با بستن روزنهیککه، آبسزشود؛ در حالی) به هنگام آلودگی هوا، اتیلن تولید می3

 تواند توسط رویان درون دانه نیز تولید شود.اسید میگردند. آبسزیکاسید و اتیلن تولید می) به هنگام تنش خشکی، آبسزیک4

 پوست و مغز قرار دارند. هاي آوندي نخستین بیني اول نمو ساقه؛ دستهبینید؛ در مرحلهمی 10-4طور که در شکل همان 1 27

  ها:بررسی سایر گزینه

  گیرد.ي چوبی صورت میشود و تولید استوانهي کامبیوم کامل می) در مرحله سوم نمو، استوانه2

  شود.میهاي مغزي هاي آوندي، سبب ناپدیدشدن اشعهي کامبیوم و تولید استوانهرود؛ بلکه کامل شدن استوانه) در مراحل نمو، مغز تحلیل نمی3

  شود.ساز آغاز میپنبهي دوم نمو، فعالیت کامبیوم چوب) در مرحله4

دوم و «و » اول و سوم«شود و حرکات قطعه قطعه تقسیم می 4بینید؛ بدن کرم خاکی به هنگام حرکت به می 8-2همان طور که در شکل  1 28

) ضخامت 4)، در بخش انتهایی بدن(قطعه1حیه سر که حاوي قلب است( قطعهگیرد. لذا در هنگام افزایش ضخامت در ناهماهنگ با هم صورت می» چهارم

 گیرد.تر) صورت مییابد؛ و این کاهش ضخامت با انقباض عضالت حلقوي(خارجیکاهش می

  ها:بررسی سایر گزینه

  یابد.شوند؛ نه منسبط! و ضخامت بدن کاهش می) عضالت حلقوي منقبض می2

  شود.ه افزایش طول می) انقباض عضالت حلقوي منجر ب3

 شود.) انقباض عضالت حلقوي منجر به کاهش ضخامت می4

 گیرد. لذا در نزدیک محل مفصل آرنج سلول هدف اریتروپویتین وجود ندارد.سازي صورت میهاي دراز، گلبولي استخواندر سر نزدیک به تنه 3 29

  ها:بررسی سایر گزینه

  ي نازکی از بافت اسفنجی وجود دارد.ي مرکزيِ تنه استخوان، الیهر اطراف حفرهبینید؛ دمی 8-10طور که در شکل ) همان1

  ) درون هر مجراي هاورس یک سرخرگ و یک سیاهرگ وجود دارد.2

 گیرد.هايِ بافت استخوانی متراکم قرار می) در محل مفصل، بافت غضرفی در مجاروت تیغه4

خورده نزدیک و دور، امکان مشاهده شوند، لذا درون لوله پیچدر محل کپسول بومن نیز تراوش می خورده دور،داروها عالوه بر ترشح در لوله پیچ 3 30

 داروها وجود دارد.

  ها:بررسی سایر گزینه

  به صورت فعال است. NaClخورده دور و نزدیک، بازجدب ) در لوله پیچ1



 
 

  .مراجعه کنیدو سایر صفحات اجتماعی ماز  www.biomaze.irتوانید به سایت براي اطالع از آخرین اخبار گروه ماز، می

 telegram: @biomaze  instagram: @biomaze  aparat: /biomaze  SMS: 30005292466293  TEL: 09176412239 

 شناسی: کل کتابسؤاالت زیست | 8ي صفحه

  ذ ناپذیر است.خورده نزدیک، نسبت به آب نفوخورده دور برخالف لوله پیچ) لوله پیچ2

ج و بافتی خارها را از مایع میانهاي نفرون با صرف انرژي این سمگیرد؛ که در این فرآیند سلولخورده نزدیک و دور، ترشح سموم صورت می) در لوله پیچ4

  کنند.وارد نفرون می

ها به ها معنا ندارد. و با ورود یوناسمزي براي این سلولاند؛ لذا فشار اند و فاقد غشاي داراي نفودپذیري انتخابیهاي هادي چوبی مردهسلول 3 31

 یابد.ها کاهش میها؛ پتاسیل آب در آنلاین سلو

  ها:بررسی سایر گزینه

  ساز در ریشه باشند که نوعی مریستم پسین است.پنبهتواند حاصل فعالیت کامبیوم چوبپنبه میهاي تولیدکننده چوب) سلول1

  کنند.دریافت می هاي قارچهاي پوست ریشه، مواد معدنی را مستقیماً از نخینهسلول اي،ریشه-) در قارچ2

  نند.ککنند و به هنگام تنفس سلولی از آن به عنوان آخرین پذیرنده الکترون استفاده میهاي ریشه، اکسیژن را از هواي بین خاك کسب می) سلول4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 کنند.نادرستی تکمیل میموارد الف و د جمله را به  2 32

  بررسی موارد:

  بطنی است و به الیاف بین دو بطن نرسیده است.-موج تحریک هنوز در گره دهلیزي 2 الف) در نقطه

  رسد.ها هم به حداکثر میزان خود میدهد؛ لذا فشار سرخرگها رخ می، حداکثر انقباض بطن4ب) در نقطه 

  شود.اند و خون سیاهرگی بازگشتی با عبور از دهلیز وارد بطن مینی بسته نشدهبط-هاي دهلیزيهنوز دریچه 3ج) در نقطه 

  گردد.انقباض دهلیزها آغاز می Pشود و در اواخر موج دهلیزي آغاز می-تحریکات گره سینوسی 1د) در نقطه 

 شود.و بسته میباشد و توسط مواد شیمیایی و گرماي بافت باز ها تحت تاثیر اعصاب نمیدریچه ابتداي مویرگ 1 33

  ها:بررسی سایر گزینه

  کند.) فشار اسمزي خون و بافت، در طول مویرگ ثابت است و فقط فشار تراوشی تغییر می2

آیند اسید تولیدشده در فرشود. لذا الکتیکهوازي در سلول عضالنی میرسانی کافی و درنهایت تنفس بی) عدم خونرسانی کافی منجر به عدم اکسیژن3

  گردد.شود و سبب درد عضالنی مینباشته میتخمیر ا

 رود.گردد و به نیروي بیشتري براي حرکت خون نیاز است؛ لذا فشار خون باال می) افزایش هماتوکریت سبب افزایش غلظت خون می4

 شود.ها منتقل میدر خرچنگ دراز و ملخ خون خارج شده از رگ پشتی به بافت 2 34

  ها:بررسی سایر گزینه

  برد.کند. در ماهی نیز رگ پشتی خون را به سر و انتهاي بدن میتی در کرم خاکی خون را به سمت سر منتقل می) رگ پش1

  کند.اي میهاي لوله) در کرم خاکی، رگ پشتی خون را وارد قلب3

 کند.ها منتقل می) در ماهی همانند خرچنگ دراز، رگ پشتی خون را به بافت4
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 کنند.هاي التهابی شرکت میها در واکنشکنند. این سلولها هستند و به کمک پاي کاذب حرکت مییتها جز آگرانولوسنوتروفیل 3 35

  ها:بررسی سایر گزینه

  کنند.شدن به ماکروفاژ، پروتئین مکمل ترشح میها بعد از ورود به بافت و تبدیلها آگرانولوسیت و فاگوسیتوزکننده هستند؛ این سلول) مونوسیت1

اهنده کنند و افزاینده عالیم آلرژي نیستند.( بلکه کها هیستامین ترشح نمیکننده مواد ضد انگلی هستند، این سلولها گرانولوسیت و ترشحائوزینوفیل) 2

  عالیم هستند)

ژن سطح ویروس نیستند؛ بلکه مستقیماً قادر به شناسایی آنتی Tهاي کننده در دفاع اختصاصی هستند. لنفوسیتها آگرانولوسیت و شرکت) لنفوسیت4

  کنند.هاي آلوده به ویروس را شناسایی میسلول

 شود.ها کم میبه هنگام افزاشی فشار حفره جنب(کاهش فشار منفی)، حجم شش 1 36

  ها:بررسی سایر گزینه

  شود.می دهد و هواي مرده از مجاري هوایی خارج) به هنگام انبساط دیافراگم (ایجاد شکل گنبدي)، بازدم رخ می2

  هاي دمی و بازدمی و هواي جاري است.شود. ظرفیت حیاتی شامل ذخیرهجا می) به هنگام دم و بازدم معمولی، فقط هواي جاري جابه3

 گیرد.دهد. درحالی که خروج هواي ذخیره بازدمی به هنگام بازدم صورت میعضله تنفسی)، دم رخ می ) به هنگام انقباض دیافراگم (مهمترین4

شود و ضربان قلب و فعالیت بافت گرهی بیشتر ها وارد میشود لذا خون بیشتري به بافتها کم میرسانی به بافتخونی، اکسیژندر هرنوع کم 4 37

 شود. می

  ها:بررسی سایر گزینه

  غیرطبیعی) شود. شکل(ایجاد هموگلوبینخونی داسیتواند منجر به ایجاد تاالسمی(کاهش تولید هموگلوبین) یا کم) نقص ژنی می1

  دهند.خونی را نشان میاند و در برخی شرایط عالیم کم) افراد مبتال به تاالسمی مینور، هتروزیگوس2

  سازي ندارند.سالگی، نقشی در خون 5هاي کوتاه بعد از ) استخوان3

 کنند.ین در دوران نامزدي را تولید میهاي گوارشی از جمله رنهاي ترشحی در نواحی فوقانی معده(مجاور کاردیا) آنزیمبرخی سلول 3 38

  ها:بررسی سایر گزینه

  کنند.هاي ترشحی ناحیه پیلور و کاردیا فقط موسین ترشح می) سلول2و1

 یاي در بخش فوقانهاي حاشیهکنند. فاکتور داخلی و اسیدمعده توسط سلولهاي گوارشی و موسین ترشح میهاي ترشحی در مجارو پیلور، آنزیم) سلول4

  گردد.معده تولید می

 ند.کهاي گوارشیِ پانکراس تحت تاثیر سکرتین نیست. سکرتین تنها ترشح بیکربنات از پانکراس را زیاد میدر انسان ترشح آنزیم 1 39

  ها:بررسی سایر گزینه

  دهند.) اعصباب خودمختار، فعالیت ترشحی دستگاه گوارش را تحت تاثیر قرار می2

  شود.هاي ترشحی کبد، بیشتر میوردین از سلولروبین و بیلیها، تجزیه هموگلوبین و درنتیجه ترشح بیلیو میر اریتروسیت) با افزایش میزان مرگ 3

  کنند.) امالح صفراوي جذب برخی مونومرها را زیاد می4

انیکی در سنگدان و گوارش شیمیایی شود. در حالی که در کرم خاکی گوارش مکدر وال کوژپشت، گوارش مکانیکی و شیمیایی در معده آغاز می 4 40

 شود.در روده آغاز می

  ها:بررسی سایر گزینه

  گیرد.) در انسان همانند وال کوژپشت، در محل آغاز گوارش مکانیکی، گوارش شیمیایی صورت می1

شیمیایی(معده) گوارش مکانیکی صورت شود. در گنجشک نیز در محل آغاز گوارش ) در وال کوژپشت، گوارش مکانیکی و شیمیایی در معده آغاز می2

  گیرد.می

  شود.) در وال کوژپشت، گوارش مکانیکی و شیمیایی در معده آغاز می3
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 یدقت کنید که در نسل اولیه جامعه در تعادل نیست و نمی توانید از فرمول هاي در تعادل استفاده کنید. افرادي که می توانند از گروه خون  2 41

A ز خون بگیرند عبارتند اAA ،AO  وAB :بنابراین داریم . 

AO + AA + AB= 0,6 => AO + AB = 0,4 

F(A)= AA + 0،5 AO + 0,5 AB = AA + 0,5 (AB + AO) = 0,2 + 0,2 = 0,4 

A + B + O = 1 => B+ O = 0,6 => B = O = 0,3 

  میزش تصادفی این نسل داریم:. در صورت آOOو  AA  ، AOخون دهند، عبارتند از  Aافرادي که می توانند به گروه خونی 

AA + AO + OO = 0,16  + 0,24 + 0,09 = 0,49 

 تدقت کنید در تمام صفات (اعم از جنسی و اتوزوم و .. ) ، ژنوتیپ فنوتیپ مغلوب را می توانیم به راحتی تعیین کنیم. تنها باید توجه داش  1 42

را در نظر بگیریم) تا آخر مسئله آن را تغیرر  Aیا  aهیچ تفاوتی ندارد که آلل بیماري را درنظر گرفتیم ( Aچه  aدر صفاتی مانند باال آلل بیماري را چه 

می باشد. با توجه به این موضوع پسر و  AAو زنان سالم حتما  aaدر نظر بگیریم، مطمئن هستیم مردان بیمار حتما   aندهیم. بنابراین اگر آلل بیماري را 

 باشند. فرزندي بعدي این خانواده  Aa * Aaد. پس پدر و مادر حتما می بایست می باشن AAو  aaدختر این خانواده 
1

4
 AA + 

2

4
 Aa + 

1

4
 aa  .می باشد

اگر فرزند حاصل به احتمال 
1

2
پسر باشد به احتمال  

1

4
 aa و بیمار خواهند بود و اگر به احتمال

1

2
دختر باشد به احتمال  

3

4
 AA +  Aa .و بیمار خواهند شد

 بنابراین:

1

2
∗

1

4
+

1

2
∗

3

4
=

1

2
  

را تعداد الل در نظر بگیریم، تعداد رابطه بین آلل ها از فرمول  nاگر   3 43
�(��1)

2
تعداد ژنوتیپ از رابطه  

�(��1)

2
+  nو تعداد فنوتیپ از رابطه  

 تعداد رابطه هاي هم توانی.

تاي دیگر غالب و مغلوبی خواهد بود. تعدا  18آن همتوانی و  تاي 18رابطه بین آلل ها وجود خواهد داشت که  36باشد، آنگاه ،  9اگر تعداد الل ها برابر 

خواهد بود. و  27 = 18 + 9و تعداد فنوتیپ برابر  45ژنوتیپ ها برابر 
27

45
= 0.6  

دقت کنید که صفت رنگ حتما اتوزوم می باشد زیرا رنگ خاکستري نیازمند دو آلل مشکلی و سفید می باشد و نر ها از نظر صفت جنسی   2 44

پ یتناه یک آلل دارند. بنابراین صفت طول بال جنسی می باشد. از طرفی می دانیم که در صفات جنسی ، آلل ماده هاي والدین تعیین کننده فنوتدر ملخ 

بلندي،  a: (ریمنرهاي نسل اول می باشد. بنابراین بلندي که در ماده هاي والد نشان داده می شود فنوتیپ مغلوب بوده و کوتاهی نیز غالب می باشد. پس دا

A  ،کوتاهیW  سفید وB (مشکی 

P: XAO  BW  * XaXa  WW 

F1: 
1

2
 XaO  + 

1

2
 XAXa   ,  

1

2
 BW +

1

2
 WW 

F2: 
1

4
 XAO + 

1

4
 XaO + 

1

4
 XAXa + 

1

4
 XaXa      ,  

1

2
 BW +

1

2
 WW  

دربین نرها نیمی بال بلند بوده و فراوانی رنگ خاکستري در جمعیت نیز 
1

2
  می باشد. 

همچنین، تولیدمثل غیرجنسی نوعی روش تولیدمثلی است  شود.بدون لقاح داخلی انجام می جنسی لقاح خارجی، تولیدمثلدر بکرزایی و  3 45

 شود. لقاح انجام نمیکه در آن 

  ها:بررسی گزینه

  تواند تولید شود. نیافته میي جدید از تقسیم تخمک لقاحشوند. در بکرزایی، زادههاي کلون تولید میزایی و تولیدمثل غیرجنسی، زاده) در بکر1

جایی گازهاي تنفسی ي شرایط، از انتشار براي جابهاي ندارند. دقت داشته باشید که تمامی جانوران، در همهها، سایر جانوران قلب دو حفرهبه جز ماهی) 2

  غلط است.» در شرایطی«کنند و این گزینه به خاطر استفاده می

اور لقاح خارجی یا تولیدمثل غیرجنسی دارند، تولیدمثل جنسی و تقسیم میوز دارند. در تقسیم میوز، در صورت کراسینگ ي جانورانی که بکرزایی،همه) 3

  هاي همتا وجود دارد.شدن، امکان تبادل قطعاتی بین کروموزومیا جهش مضاعف

 شود. ها انجام میگوارش غذا درون سلول، فقط در اسفنج ها را دارند ولی تکمیلاي از نورون، شبکهي جانورانی که دستگاه عصبی دارند) همه4

 ها و دوزیستان، خزندگان و پرندگان و خرندگان و پستانداران کشف شده است.هاي حد واسط بین ماهیحلقه  4 46

  ها:بررسی گزینه

  ي مننژ دارند و پرندگان مننژ ندارند.) فقط پستانداران پرده1
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 11ي صفحه|  کنکور

  ها.ي آناندام حرکتی دارند نه همه) بسیاري از دوزیستان چهار 2

  ها.ي آنخارجی دارند نه همه ها لقاح) بسیاري از ماهی3

 توانند امواج فروسرخ را حس کنند و پتانسیل عمل تولید کنند. هاي دما، میي خزندگان، با کمک گیرندههمه) 4

هاي جانوري فاقد ي سلولهاي جانوري هستند و همه، سلولهاي جانوريهاي جانوري پوشش لیپیدي دارند. میزبان ویروسفقط ویروس  1 47

 ي سلولی هستند.دیواره

  ها:بررسی سایر گزینه

  کنند.خود را تزریق می DNAشوند و فقط دارند. باکتریوفاژها وارد سلول میزبان نمی DNA، هاي دیگرها و بعضی از ویروسباکتریوفاژ) 2

  شوند.دارند و همگی غیرزنده محسوب میها متابولیسم نکدام از ویروس) هیچ3

  توانند ظاهر کروي داشته باشند. هاي چندوجهی، میهایی که کپسید کروي دارند و ویروس) ویروس4

غلظت باالي اتانول (الکل) براي مخمر نان (ساکارومیسز سرویزیه) سمی است و در نتیجه، در این شرایط، مخمر نان تولیدمثل جنسی انجام  2 48

 نه غیرجنسی. دهدمی

  ها:بررسی سایر گزینه

تواند منجر به تولید مقدار زیادي گاز شود که درب قوطی را هوازي کلستریدیوم بوتولینم میهوازي، مثل درون قوطی کنسرو، تنفس بیهاي بی) در محیط1

  کند.برآمده می

ودیومی است. این کپک، در شرایط نامساعد محیطی، مثل تنش خشکی، ي سیتوپالسمی داراي تعداد زیادي هسته، مربوط به کپک مخاطی پالسم) توده3

  شود.به قطعات متعدد تقسیم می

 کنند. دار، فشار اسمزي درون سلول را تنظیم می) در آب شیرین (آب داراي فشار اسمزي کم)، آغازیان با کمک واکوئل ضربان4

ش کنند. فرآیند سوختن گلوکز، در دو بخهاي هوازي زندگی میز باکتريهایی اهاي باالي ظرف، گونههاي گوس، در قسمتدر پژوهش  1 49

 شوند.ترین مقدار مواد، تولید یا مصرف میهوازي کمبیشترین مقدار مواد و در تنفس بیکه در تنفس هوازي،  شودهوازي و هوازي انجام میبی

  ها:بررسی گزینه

گلیکولیز،  1در گام  ATPشود. دقت داشته باشید که با توجه به مصرف شدن دو مولکول مولکول آب تولید می 6و  ATPمولکول  40) در تنفس هوازي، 1

پیرووات  2شود و کربس مصرف می 3فسفات در گام  2گلیکولیز و  3فسفات در گام  2در تنفس سلولی، است.  ATPمولکول  38بازده خالص تنفس سلولی، 

   شود.مصرف میدر تخمیر هم 

گلیکولیز تولید  4در گام  ATPمولکول  4تنفس سلولی، حداقل شود. در مصرف می FADمولکول  2و  NAD+مولکول  10) در تنفس سلولی، حداکثر 2

  شود.می

مولکول  2گلیکولیز و  3در گام  NAD+ مولکول  2هوازي، شوند. در تنفس بیتولید می 2COمولکول  6و  ATPمولکول  40تنفس هوازي، حداکثر ) در 3

ATP  شوند.گلیکولیز، مصرف می 1در گام  

  شود. و دو اگزالواستات مصرف می Aاستیل کوآنزیم  2) در تنفس هوازي، 4

  فقط مورد د صحیح است.  1 50

  بررسی موارد:

راي ها باسیدي نوکلئیکدر نبود سایر منابع انرژي، باعث تجزیهمراز باشد یا آنزیمی که پلیDNAتواند آنزیم استر، میي پیوند فسفو ديالف ـ آنزیم شکننده

  شود.تولید انرژي می

ا، ترکیب هي آلی خاصی وجود دارد. تخمیر الکلی و تخمیر الکتیکی دو نوع تخمیر هستند که در آنب ـ تخمیر انواع مختلفی دارد که در هر نوع آن، پذیرنده

  هستند. ي هیدروژندوکربنی و پیرووات پذیرنده

را تولید کند تا از آن در  FADتواند شود. عالوه بر این، سلول در سیتوپالسم خود میي انتقال الکترون بازسازي میدر تنفس هوازي، در زنجیره FADج ـ 

  تنفس هوازي استفاده کند. 

ـ  ي هاي هوازي تنفس (مرحله) در سیتوسل و واکنش1ي ههوازي تنفس سلولی (مرحلهاي بیهاي آن هست. واکنشسیتوپالسم، شامل سیتوسل و اندامکد 

 شود.) در اندامک میتوکندري انجام می2
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 زادهموسویسید آرمان 

 پویا اسفندیاری

 حمیدرضا زارع

 پوریا خیراندیش

 خنجریمحمد رسول 

 

 
B A الف ب 

پاسخی دفترچه تحلیل آزمون  ی سؤالدفترچه 

 ۴ی ـ مرحله جامع آزمون آنالین

 شناسیزیستکل 

۹۵ نهاییآمادگی   ۹۵آمادگی کنکور  

 دقیقه 60 مدت زمان پاسخگویی:  سؤال 50ها: سؤالکل تعداد 

 ۹۵بینی کنکور پیش ۹۴کنکور  آزمون  

 هاخطتعداد 
 210 206 246 مجموع

 4/2 4/1 4/9 میانگین هر سؤال

 هاتعداد کلمه
 3004 2901 3098 مجموع

 60/1 58 62 میانگین هر سؤال

 تعداد جای خالی
 57 45 56 مجموع

 1/1 0/9 1/1 میانگین هر سؤال
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 شناسی: کل کتابسؤاالت زیست | 2ی صفحه

 نماید.کند و مواد غذایی مورد نیاز خود را .................. تامین میمعموالً ریزوپوس استولونیفر .................. تولید می 

 های گوارشی با ترشح آنزیم -( با نمو زیگوت، هاگ جنسی1

 مواد آلی از طریق تجزیه -هایی با ژنوتیپ یکسان( درون اسپورانژ، هاگ2

 با ایجاد روابط همزیستی -( در شرایط مساعد با تقسیم میوز، هاگ جنسی3

 بدون ایجاد ساختار میسلیوم -های هاپلوئید، هاگدان غیرجنسی( در نوک نخینه4

 نماید؟کدام عبارت، جملة زیر را به طور نامناسب تکمیل می 

 .............توانند .....هایی که .................. میبیشتر قارچ

 از نظر اقتصادی مفید باشند. -هستند ( فاقد تولیدمثل جنسی1

 هایِ پوست ریشه کنند.هایی را وارد سلولنخینه -ای موثرندریشه-( در قارچ2

 درون آسکوکارپ، چندین هاگ متنوع تولید کنند. -( در ایجاد گلسنگ نقش دارند3

 های نخینه را از هم جدا نمایند.های عرضی، هستههتوسط دیوار -اندتمایزیافته ( فاقد بافت4

 باشد؟می« های پرسلولیبرخی از جلبک» و « بسیاری از آغازیان» های ذکر شده به ترتیب مربوط به در کدام گزینه، ویژگی 

 های نوری فتوسنتزعدم تولید اکسیژن در واکنش -باشند( قادر به تشکیل زیگوت نمی1

 اور به هنگام تقسیم زیگوتکراسینگ -شوندیافت میسلولی ( به صورت تک2

 تناوب نسل اسپوروفیت و گامتوفیت -( تولید گامت در شرایط نامساعد3

 bو  aهای تولید کلروفیل -اندهای تمایزیافته( فاقد بافت4

 ..............توانند ....های تاژکدار میدر کپک مخاطی پالسمودیومی .................. کالمیدوموناس، سلول 

 های خود، زیگوت دیپلوئید تولید کنند.با ادغام هسته -( همانند1

 در پی تقسیم میوز در شرایط نامساعد تولید شوند. -( برخالف2

 با انجام تقسیم سلولی، به سرعت تکثیر شوند. -( برخالف3

 های مقاوم باشند.حاصل رویش زیگوت -( همانند4

 ، هر ساختار پرسلولی و فتوسنتزکننده ..................در چرخة زندگی کاهوی دریایی 

 ( حاصل میتوز، سلول چند تاژکی است.2  کند.های تاژکدار تولید می( سلول1

 شود.های دیپلوئید تغذیه می( در ابتدا توسط سلول4 باشد.( دارای یک الل برای هر ژن خود می3

 گیرند ..................هایی با عیار پایین مورد استفاده قرار میاورانیوم از سنگ معدنکردن هایی که تخلیصبه طور معمول، باکتری 

 بسازند. ATPتوانند با استفاده از انرژی نور، ( می2 های مواد آلی هستند.کننده( از جمله متابولیزه1

 کنند.ترکیبات گوگردی، انرژی خود را تامین می ( با تغییر شیمیایی4 کنند.( با مصرف ترکیبات گوگردی، کربن خود را تامین می3

 نماید؟ها به درستی تکمیل میکدام گزینه، عبارت زیر را درباره باکتری 

 یوغی ..................در فرآیند ترانسفورماسیون .................. فرآیند هم

 شود.میبا عبور از دیواره سلولی، وارد سیتوپالسم  DNAای از قطعه -( همانند1

 گیرند.های بیگانه همواره در ساختار کروموزوم اصلی جای میژن -( برخالف2

 بیوتیک وجود دارد.امکان ایجاد مقاومت باکتری نسبت به آنتی -( برخالف3

 تواند افزایش یابد.تعداد نقاط آغاز همانندسازی در باکتری می -( همانند4

 جهت تولید یک قند گلوکز درست است؟های نوری فتوسنتز چند مورد، دربارة واکنش 

 شوند.، به سطح خارجی تیالکوئید منتقل می700Pهای خارج شده از کلروفیل الکترون -الف

 شود.کانالی در غشای تیالکوئید مصرف می گروه فسفات معدنی توسط پروتئین 18 -ب

 شوند.یهای زنجیره انتقال الکترون، تجزیه ممولکول آب جهت تامین الکترون 6 -ج

 کنند.، انرژی پمپ غشایی را تامین می680Pشده از کلروفیل های خارجالکترون -د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 توانند .................. نمایند.های میانبرگ گیاه .................. در طول .................. نمیسلول 

 را درون واکوئل مرکزی خود تثبیت  2CO -شب -( کاکتوس1
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 3ی صفحه|  کنکور

 اندازی با صرف انرژی، چرخه کالوین را راه -روز -( ذرت2

 تولید mRNAها، تحت تاثیر هورمون -روز -( یوالف3

4 )3C- 2کربنی، 5با تجزیه ترکیب  -شبCO تولید 

 .................. NADHاسید .................. تخمیر الکلی، مولکول در تخمیر الکتیک 

 شود.در سیتوسل مصرف می H+همراه با  -( برخالف2 رسد.به مصرف می 2COقبل از تولید  -( همانند1

 کند.مولکول حاصل از گلیکولیز را احیا می -( برخالف4 شود.برای تداوم گلیکولیز، بازسازی می -( همانند3

 کند؟وسیت به نادرستی تکمیل میهای تنفس سلولی در یک لنفکدام عبارت، جمله زیر را دربارة واکنش 

 در گام .................. چرخة کربس، برخالف ..................

  شود.تولید نمی 2COآ، واکنش تولید استیل کوآنزیم -( اول1

 گیرد.صورت می H+گام سوم گلیکولیز، مصرف فسفات بعد از تولید -( سوم2

 شود.دار جدا می، دو هیدروژن از ترکیب کربن2COگام اول گلیکولیز، با آزاد شدن هر  -( دوم3

 گیرد.کربنی صورت می4، همراه با تولید ترکیب  NAD+گام سوم چرخه کربس، احیا شدن  -( پنجم4

 چند مورد، دربارة همة رفتارهای جانوری، درست است؟ 

 باشند.ادگیری میکنش اطالعات ژنی و یمحصول برهم -الف

 اند.های مصرفی انتخاب شدهدر جهت کاهش هزینه -ب

 کنند.های شیمیایی، بروز میدر پی تولید پیک -ج

 گیرند.در افراد یک گونه به یک شکل انجام می -د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 باشد.یرفتار عنکبوت نر بیوه سیاه برخالف رفتار ..................، .................. نم 

 های جاندارکاهنده بقای ژن -( شیرهای نر جوان در شرق آفریقا1

 متاثر از اطالعات وراثتی -( پروانه مونارک در هنگام تغییر فصل2

 کننده بقای جاندارحفظ -( جلب جفت توسط ماهی خاردار3

 دارای بخش غریزی -ها( نقش پذیری جوجه اردک4

 رقابت، درست است؟کدام عبارت، دربارة همة انواع  

 گیرد.( نوعی رابطه همزیستی بین دو جاندار شکل می1

 شود.های رقیب به منابع محدود می( دسترسی همة گونه2

 افزاید.( افزایش شباهت بین دو جاندار، شدت رقابت را می3

 گیرد.( بین دو جانور با کنام بنیادی مشترک در یک زیستگاه شکل می4

 نماید؟ورزی شده، به طور نامناسب تکمیل میدر نخستین جاندار دست mRNAر را درباره ساخت یک مولکول کدام گزینه، عبارت زی 

 شود.در مرحله .................. رونویسی .................. می

 متصل DNAمراز به دو رشته پلی RNA -( اول1

 در محل جایگاه آغاز رونویسی از هم باز DNAپیچ و تاب  -( دوم2

 مراز، رونوشت جایگاه آغاز رونویسی ایجاد پلیRNAپس از حرکت  -( سوم3

 شکسته DNAانداره، پیوندهای هیدورژنی بین دو رشته در تمام طول راه -( دوم4

 نماید؟با توجه به اپران لک در اشریشیا کالی، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می 

 .................. تواندنمی.... اپران لک، های ..............جهش در توالی

 کننده الکتوز را متوقف کند.فقط تولید آنزیم تجزیه -( ژن ساختاری1

 کننده الکتوز شود.سبب تولید مداوم آنزیم جذب -( تنظیمی خارج از2

 مراز را تسهیل کند.پلیRNAانداز توسط شناسایی راه -( تنظیمی خارج از3

 ها را افزایش دهد.با ایجاد مهارکننده غیرطبیعی، بیان ژن -( تنظیمی داخل4

 های یوکاروتی، درست است؟کدام عبارت، درباره همة عوامل رونویسی در سلول 
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 شوند.کننده ژن متصل میهای تنظیم( به توالی1

 شوند.در سیتوسل، تولید می mRNA( به دنبال ترجمه 2

 کنند.ی، کنترل میها را در مراحل مختلف رونویس( بیان ژن3

 افزایند.ها را میانداز ، بیان ژن( با قرارگیری افزاینده در کنار راه4

 کند؟های مهندسی ژنتیک و مکانیسم فعالیت آن، کدام مورد صدق نمیدربارة ساخت واکسن علیه ویروس هرپس تناسلی با روش 

 ( افزودن آنزیم محدودکننده به ویروسی با کپسید چندوجهی1

 های یوکاریوتیهای سطحی ویروس هرپس توسط آنزیملید پروتئین( تو2

 های پوشش پروتئینی هرپس( جدا نمودن ژن رمزکننده یکی از پروتئین3

 به پروتئین سطحی موجود بر سطح ویروس آبلة گاوی T( عدم اتصال لنفوسیت4

 های جانوری، درست است؟چند مورد، درباره تاثیر انتخاب طبیعی در جمعیت 

 گزیند.صفات افزاینده بقا و تولیدمثل فرد را بر می -الف

 ها را کاهش دهد.دهی به رفتار، رقابت بین گونهتواند با شکلمی -ب

 گیر نر ها را انتخاب کرده است.ها، صفات چشمدر طی فرآیند تغییر گونه -ج

 کند.ها در یک اجتماع زیستی عمل میآهنگ نمودن ساختار بدن گونهدر جهت هم -د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 یابد، قطعاً ..................در هر نوع آمیزش غیرتصادفی در یک جمعیت از جانداران که  فراوانی .................. افزایش می 

 شود.جمعیت به دو زیرگروه فنوتیپی تقسیم می -( افراد با فنوتیپ خالص1

 کنند.با هم آمیزش میافراد خویشاوند  -های خالص( نسبی ژنوتیپ2

 یابد.ساختار ژنی جمعیت تغییر می -های ناخالص( نسبی ژنوتیپ3

 کند.های غالب تغییر میفراوانی الل -( افراد با فنوتیپ ناخالص4

 در نظریة ترکیبی انتخاب طبیعی برخالف نظریة .................. 

 گردد.های جدید ممکن می( مالتوس، تنوع ژنی فقط با ایجاد الل1

 شوند.( المارک، با تغییر شرایط فیزیکی حیات، افراد ناسازگار حذف می2

 کنند.ها را ایجاد می( داروین، افراد سازگار با محیط بیشترین تعداد زاده3

 ( چارزلیل، در طول تاریخ، تغییرات تدریجی در شرایط محیطی رخ داده است.4

 شود.ترک این دو گونه یافت نمیساختار اصلی .................. در نیای مش 

 ( لگنِ سوسمار و مار2  ( آبششِ ماهی و خرچنگ دراز1

 ( دمِ ماهی و الک پشت4  ( حفرة گلوییِ مرغ و انسان3

 کدام عبارت، دربارة اندام حرکتی جلویی خفاش، درست است؟ 

 شت شصت متصل است.ترین استخوان کف، به انگ( کوتاه2 باشد.ترین انگشت دارای دو بند می( کوتاه1

 های بازو، طول بیشتری نسبت به ساعد دارند.( استخوان4 ( یک استخوان ساعد در مفصل آرنج حضور دارد.3

 شود.در جانوری با دستگاه تولیدمثلی به شکل زیر، هیچگاه .................. نمی 

  بر، آغاز( تقسیمات زیگوت در لوله تخم1

 گذاری در خاک انجامتخم داخلی،( بعد از انجام لقاح2

 های متحرک مستقیماً به دستگاه تناسلی منتقل( گامت3

 سازی انجام( به منظور جلب جفت برای وقوع لقاح خارجی، آشیانه4

 باشند.های ..................، ..................  نمیدر دستگاه تولیدمثلی انسان، سلول 

 های شیمیاییتحت تاثیر پیک -ریزِ پروستات( برون1

 خوردة درون بیضههای پیچتولیده شده در لوله -دار( تاژک2

 های تیروئیدی تحت تاثیر هورمون -( تولیدکننده تستوسترون3

 کروماتیدی4قادر به ایجاد ساختار  FSHتحت تاثیر هورمون  -( اسپرماتوگونی4
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 ..................به طور معمول، در بخشِ .................. جفت انسان  

  کنند.ها عبور نمیاز رگ  Bژن گروه خونیهای ضد آنتیهورمون -( جنینی1

 باشند.خورده، حاوی مقادیر زیادی اوره میهای پیچسرخرگ -( مادری2

 شوند.مواد غذایی خون مادر، به پالسمایی جنین منتشر می -( مادری3

 خورند.می اهرگ پیچهای بند ناف به دور یک سیسرخرگ -( جنینی4

 نفرین در بدن انسان، درست است؟های تولیدکننده اپیکدام عبارت، دربارة همة سلول 

 دهند.های شیمیایی دستگاه عصبی، فعالیت خود را تغییر می( تحت تاثیر پیک1

 شوند.( با اگزوسیتوز برخی مواد، سبب بروز رفتارهای ستیز و گریز می2

 کاهند.تیروئیدی، ذخیره گلیکوژن خود را میهای ( در حضور هورمون3

 کنند.های غیرپروتئینی خود را از غشای سلولی منتشر می( هورمون4

 در انسان، هر گیرندة .................. در ..................  

 شود.بینی، با یک نورون در لوب بویایی مرتبط می -( بویایی1

 کند.اخ، پیام عصبی تولید میگوش، با ارتعاش پرده صم -( مکانیکی2

 کند.های عصبی را به سمت تاالموس هدایت میجدار عروق، پیام -( دما3

 کند.های شدید را به نخاع وارد میپوست، پیام عصبی مربوط به محرک -( درد4

 دهندة اعصاب حسی ..................در انسان، برخی از تارهای عصبی تشکیل 

 کنند.های ساقه مغز، سیناپس ایجاد می( با نورون2 کنند.ه ریشه پشتی نخاع وارد میهای عصبی را ب( پیام1

 کنند.( اطالعات حسی را به تاالموس منتقل نمی4 اند.بندی شده( توسط غالف میلین، عایق3

 تواند .................. باشد.های ساقة مغز که در .................. میدر انسان هر یک از بخش 

 های حسی بدنکننده پیامتقویت -( در تنظیم ضربان قلب موثر است1

 با اعصاب حرکتی در ارتباط  -کند( فعالیت غیرعادی دیافراگم را کنترل می2

 های حسی به مغزمحل ورود همة پیام -( در مجاورت بطن چهارم قرار دارد3

 دی به مخچه های ورومحل عبور همة پیام -تر استآل نزدیک( به غدة پینه4

 دهد؟های پتاسیم از داخل سلول، کدام اتفاق رخ میبه هنگام فعالیت یک رشتة عصبی، پس از خروج یون 

 پتاسیم-( ایجاد پتانسیل آرامش قبل از آغاز فعالیت پمپ سدیم1

 های پتاسیم از داخل سلول( تداوم در خروج اندک یون2

 های غشاییتوسط پروتئین ATP( کاهش مصرف 3

 سدیم در دو سوی غشا تغییر شیب غلظت یون( 4

های سرطانی سبب افزایش تولید پروتئین دفاعی در بدن ژنهای سفیدی که پس از اتصال به آنتیهای لنفی کشالة ران، گلبولدر گره 

 توانند ..................شوند، نمیمی

  ( در خارج از مغز استخوان، تولید و بالغ شوند.1

 های سالم، پرفورین ترشح کنند.سلول( در مجاورت 2

 جا شوند.( ضمن انجام دیاپدز، بین خون و لنف جابه3

 هایی با طول عمر زیاد تولید کنند.( با تقسیم میتوز، سلول4

 کدام عبارت، درباره اختالت دستگاه ایمنی، نادرست است؟ 

 .توانند در بروز خودایمنی موثر باشندمی Tو  B( هر دو نوع لنفوسیت 1

 چسبند.ها به سطح ماستوسیت می( در برخورد اول و دوم بدن با آلرژن، پادتن2

 روند.های ایجادکننده عالیم آلرژی، با دیاپدز به محل حضور آلرژن می( همة سلول3

 یابد.های بافتی به شدت کاهش می( با ایجاد نقص ایمنی اکتسابی، فعالیت فاگوسیت4

 بدن انسان، همواره ..................به هنگام انقباض انواع عضالت  

 شوند.های کلسیم از شبکة ساکوپالسمی وارد سیتوسل می( یون1
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 شوند.های عصبی، به غشای سلول عضالنی متصل میدهنده( انتقال2

 گیرد.صورت می ATPهای اسکلت سلولی با مصرف ( تغییر فعالیت رشته3

 گردد.ی، انرژی مورد نیاز تامین میهای تنفس سلول( با مصرف گلوکز در واکنش4

 شود.به طور معمول در یک دوره کار قلبی .................. ثانیه پس از شنیدن صدای ..................، .................. می 

 ها آغازورود خون به بطن -اول -5/0( 2 خون در دهلیزها جمع -اول -3/0( 1

 ها آغازانقباض میوکارد بطن -دوم -5/0( 4 آغاز فعالیت گره پیشاهنگ -دوم -3/0( 3

 رود، قطعاً ....................شده از .................... بالفاصله به .................... میی خون خارجدر جانوری که همه 

 شوند.پشتی از قلب جدا می چند سرخرگ -هابافت -( قلب1

 کامل در بدن وجود ندارد. ی مویرگیشبکه -قلب -( سطوح تنفسی2

 دار در سطح پشتی وجود دارد.یک قلب منفذ -قلب -( دستگاه گوارش3

 شود.ای در سطح شکمی یافت میقلب دوحفره -سطوح تنفسی -( قلب4

 های عضالنی دیواره بخش .......................های عضالنی دیواره بخش .................... سلولدر شکل زیر، سلول 

 دهند.، تحت تاثیر برخی حرکات دودی لوله گوارش، انقباض خود را از دست می2 -همانند 1( 1

 دهند.های خود را از دست میشدن معده، چین خوردگی، به هنگام خالی2 -برخالف 3( 2

 باشند.، قادر به انقباض، و انتقال آن به تارهای عضالنی جلوتر می4برخالف  3( 3

  دهند.تحت تاثیر تحریک سمپاتیک، فعالت خود را کاهش می، 3برخالف  4( 4

 تواند ....................به طور معمول، هر جانور فاقد .................... می 

  مواد جذب شده از محیط را در بدن خود به گردش در آورد. -گذاری( توانایی تخم1

 ی هاپلوئید تولید نماید.هابا انجام تقسیم میوز، گامت -( تولیدمثل غیرجنسی2

 مواد را در کیسه گوارشی خود به حرکت در آورد. -سلولی( گوارش درون3

 سلولی را انجام دهد.ها، گوارش برونبا ترشح آنزیم -( لوله گوارش4

...... پایان ، ابتدا ......ی کار قلب یک انسان سالم، پس از آن که بیشترین اختالف پتانسیل الکتریکی توسط میوکارد قلبی ایجاد شددر دوره 

 یابد و بالفاصله پس از آن ............می

 یابد. های میوکارد بطنی، افزایش میی میترال ـ انقباض تمام سلول( عبور خون از دریچه1

 یابد.لختی، کاهش میی سههای ارتجاعی متصل به دریچه( انقباض میوکارد دهلیزی ـ کشش طناب2

 نماید.ی میوکارد، شروع به افزایش میتر قلب ـ نیروهای واردشده به دیوارهتر و بمبلند( تولید صدای 3

 نماید.( انتشار تحریک در میوکارد بطنی ـ فشار خون در سرخرگ حامل خون تیره شروع به افزایش می4

 کدام عبارت، در ارتباط با فرآیند تشکیل ادرار در انسان، صحیح است؟ 

 توانند از بافت پوششی مکعبی ساده عبور کنند.کننده، میی جمعی نزدیک برخالف لولهخوردهی پیچاد غیرآلی موجود در نفرون، در لولهی انواع مو( همه1

 شوند.های خونی میی دور، با صرف انرژی وارد مویرگخوردهی پیچی نزدیک برخالف لولهخوردهی پیچی انواع مواد آلی، در لوله( همه2

 شوند. خواه وارد نفرون میهای انرژیی نزدیک، توسط پمپی خمیدهی دور هماند لولهی خمیدهها، در لولهها و سمی انواع داروه( هم3

 شوند.های ادراری خارج میی هنله، از لولهکننده برخالف لولهی جمعدار، در لولهی انواع مواد زاید نیتروژن( همه4

 شود.ن خون هنگام ............ در جهت سمتی از بدن است که در آن سمت ............ مشاهده میدر قلب انسان، مسیر جریا 

 های قرمزی دارای خون تیره ـ اندام محل مرگ و تولید گلبو( خروج از حفره1

 روی متصل به چهار سیاهرگ ـ ورود غذا به معده و کولون پایین( خروج از حفره2

 خروج غذا از معده و کولون عرضی  ها ـی قطورترین ماهیچهی دارا( ورود به حفره3

 ی صفراکنندهترین بخش معده و ساختار تغلیظ( ورود به بزرگترین سرخرگ بدن ـ حجیم4

یتی خصوصی این ماده، چه کنندههای سفید ترشحی انواع گلبولتوانند تولید کنند و همههای سفید، کدام ماده را میدر بدن انسان، گلبول 

 دارند؟

 کنند.سفید بافتی تمایز پیدا می های خونی، به نوعی گلبولی ترومبین ـ پس از خروج از رگکنندهی غیرفعال( ماده1

 شوند.ژنی در سطح خود میی آنتیژن، دارای گیرندهی رگی ـ در برخورد اول با یک آنتیکنندهی گشاد( ماده2
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 بافتی جابجا شوند. ها و مایع میانتوانند بین رگغشا ـ می ی منفذ دری ایجادکننده( ماده3

 شود.های بنیادی مغز استخوان ساخته میهای خونی ـ توسط سلولی گردهی چسباننده( ماده4

 های بدن انسان، صحیح است؟ی استخوانچند مورد، در ارتباط با ساختار همه 

 های هاورس دارد.ن، اجتماعی از سیستمهای هر استخوای قسمتترین بخش همهالف ـ خارجی

 های خونی در جهت افقی و عمودی ممکن است.های استخوانی، حرکت رگی بافتب ـ در همه

 کند.های استخوانی را پر میدار، فضای زیاد بین سلولهای استخوانی دارای مواد کالژنج ـ تیغه

 شود.خوان پر مید ـ تعداد زیاد حفرات هر بافت استخوانی، توسط مغز است

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 

 ها بسته شود، ............که محل زخم توسط پالکتهنگام پاره شدن یک رگ خونی در انسان، قبل از آن 

 شود.های دیواره رگ میها، منجر به انبساط ماهیچههایی مشابه بازوفیل( ترشح موادی از سلول1

 شوند.های خونی ترشح میفقط از سلولی خون، ( هر یک از عوامل منعقدکننده2

 شود.ها، دچار تغییر می( ساختار اسکلت سلولی در گروهی از سلول3

 گیرند.ها را در بر میهای فیبرین سلول( رشته3

 است؟ نادرستکدام گزینه، درباره جهش در ماده ژنتیک جانداران،  

 دهند.تغییر میها در جمعیت را های دائمی، همواره فراوانی الل( جهش1

 باشد.ها می( هر نوع جهش کروموزومی با تغییر در ساختار کروموزوم2

 ها منتقل شود.های پیکری ممکن است به زاده( جهش در سلول3

 ها شوند.های سطحی سلولتوانند سبب تغییر پروتئین( می4

 زایی در انسان، درست است؟کدام گزینه، درباره فرآیند اسپرم 

 کند.اسپرماتوسیت اولیه، با تقسیم خود دو سلول هاپلوئید ایجاد می( هر 1

 شود.دار، در نتیجه تقسیم سلولی هاپلوئید، ایجاد می( هر سلول تاژک2

 کند.تولید می FSHهایی برای هورمون ( هر سلول هاپلوئید، گیرنده3

 کند.( هر اسپرماتوگونی، چندین اسپرماتوسیت اولیه تولید می4

فرد کوررنگ در این جمعیت وجود داشته باشد نسبت مردان سالم به زنان در این  960نفر جمعیت دارد. اگر  3000از جزایر هاوایی  یکی -1 

 جزیره برابر است با؟ )با توجه به اینکه این جمعیت در تعادل قرار دارد و فراوانی مردان دو برابر زنان است.(

1 )
𝟏𝟎

𝟕
 2) 2 3 )

𝟖

𝟓
 4 )

𝟏

𝟐
 

حالت فنوتیپی دیده می شود. مجموع حداکثر انواع آمیزش و حداقل تعداد آلل الزم  5جنس نر سسک های سینه سرخ یک منطقه،  در -2 

 برای این صفت در این جمعیت کدام گزینه می باشد؟

1 )30 2 )80 3 )78 4 )28 

 اند ............. باشد.اگر فرد)افراد( ................ اشتباه رسم شده باشد صفت مورد بررسی می تو -3 

 بر روی هر یک از کروموزم های جنسی باشد. – 8( 1

 در فرزند پدر و مادر سالمی نیز دیده شود. -7( 2

 جنسی مغلوب – 7و  3( 3

 فنیل کتونوریا یا یک بیماری با مشکالت انعقادی باشد. – 8و  6( 4

بلند که نر باشد به نسبت ماده  اگر در جمعیتی از نسل دوم جانوران، نسبتی از زاده های بال 

 باشد جمعیت مورد زیر کدام یک از گزینه هاست؟ 4های پای کوتاه ، برابر 

 ه شود.تنها در نر ها دید ( ملخ  نر بال بلند و پا کوتاه و ملخ ماده بال کوتاه و پا بلند که زاده های نسل اول همگی بال کوتاه بوده اما در نسل دوم پای کوتاه1

 ه شود.نر بال و پا کوتاه و ملخ ماده بال و پا بلند که زاده های نسل اول همگی بال بلند بوده اما در نسل دوم پای بلند تنها در ماده ها دید( بلبل 2

 ها دیده شود. تنها در نر اما در نسل دوم بال کوتاه بوده پا بلند ( ملخ نر بال و پا کوتاه و ملخ ماده بال و پا بلند که زاده های نسل اول همگی 3
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 ده شود.نها در ماده ها دی( بلبل نر بال کوتاه و پا بلند و ملخ ماده بال بلند و پا کوتاه که زاده های نسل اول همگی پا کوتاه بوده اما در نسل دوم بال بلند ت4
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 :طراحان

 زادهموسویسید آرمان 

 پویا اسفندیاری

 حمیدرضا زارع

 پوریا خیراندیش

 خنجریمحمد رسول 

 

 
B A الف ب 

پاسخی دفترچه تحلیل آزمون  

 ۴ی ـ مرحله جامع آزمون آنالین

 شناسیکل زیست

۹۵ نهاییآمادگی   ۹۵آمادگی کنکور  

 دقیقه 60 مدت زمان پاسخگویی:  سؤال 50ها: سؤالکل تعداد 
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گونه  کند.های غیرجنسی) با ژنوتیپ مشابه( را درون اسپورانژ تولید میریزوپوس استولونیفر یک زیگومیست است و به طور معمول هاگ 2 1

ی هاها با ترشح آنزیمکنند. همة قارچکنند و از مواد جانوری و گیاهی در حال تجزیه، تغذیه میها در خاک زندگی میریزوپوس و سایر زیگومیست

 کنند.گوارشی، مواد آلی را تجزیه می

 ها:بررسی سایر گزینه

 کنند.دهند و هاگ غیرجنسی تولید میتولیدمثل غیرجنسی انجام می معموالًها ( زیگومیست1

 آورند.یباشند. و مواد غذایی را از مواد جانوری و گیاهی در در حال تجزیه به به دست مکننده میهای تجزیهها جز قارچ( زیگومیست3

با افزایش نسبت سطح به حجم، سازگاری مناسبی برای جذب مواد  کند. میسلیوم( ریزپوست استولونیفر یک قارچ پرسلولی است و میسلیوم ایجاد می4

 کند.غذایی از محیط ایجاد می

 

کند. چنین نوع همزیستی معموالً بین قارچی که بیشتر از های گیاهی، به درون آن نفوذ نمیشهای پیرامون بسیاری از ریریشه-قارچ 2  2

 شود.هاست با نوع خاصی از گیاهان برقرار میبازیدیومیست

 ها:بررسی سایر گزینه

 لوسسلیوم و گونه آسپرژیهای پنیعضی از گونهاند؛ مانند بها ) فقط تولیدمثل غیرجنسی دارند( از نظر اقتصادی حائز اهمیت( بسیاری از دئوترومیست1

 شود.ها چندین هاگ متنوع تولید میاست و در آسکوکارپِ این قارچ ها، جز قارچی یک آسکومیست( در بیشتر گلسنگ3

 ها دیواره عرضی دارند.تند و سایر شاخهها فاقد دیواره عرضی هسها؛ فقط زیگومیستهای قارچاند و در بین انواع شاخهها فاقد بافت تمایزیافته( همة قارچ4

ای وههای قهباشند. جلبکهای سبز میای، قرمز و بعضی از جلبکهای قهوههای پرسلولی شاملِ جلبکاند. جلبکسلولیبسیاری از آغازیان تک 2 3

شود. برخی اور در تقسیم میوز دیده مینگکه کراسیکند؛ درحالیو قرمز که چرخه زندگی تناوب نسل دارند، که در این چرخه زیگوت میتوز می

اور کند و امکان وقوع کراسینگی زندگی هاپلوئیدی دارند که در این چرخه، زیگوت میوز میهای سبز مانند کالمیدوموناس و اسپیروژیر، چرخهجلبک

 به هنگام تقسیم آن وجود دارد.

 ها:بررسی سایر گزینه

کنند ها از آب به عنوان منبع الکترون استفاده میی جلبکدهند. همهکنند و زیگوت تشکیل نمیرجنسی تولیدمثل می( بسیاری از آغازیان فقط به روش غی1

 کنند.های نوری فتوسنتز، اکسیژن تولید میو در واکنش

 دهند.های نامساعد تولیدمثل جنسی انجام می( بعضی از آغازیان در محیط3

 باشند.می bو  aهای های سبز دارای کلروفیلهای پرسلولی، سبز هستند. جلبکاند. برخی از جلبکیافتهی آغازیان فاقد بافت تمایز( همه4

 ریزوپوس استولونیفر -هازیگومیست 

ی زیگومیکوتاست. زیگومیکوتا از آن . کپک سیاه نان، ریزوپوس استولونیفر، عضوی از شاخهسازندهای ضخیم میها دیوارهساختارهای تولیدمثلی زیگومیست

آورند.شود که ساختارهای تولیدمثلی با دیواره ضخیم به نام زیگوسپورانژ به وجود میجهت به این نام خوانده می  

کنند. ، تغذیه میو گیاهی در حال تجزیهجانوری کنند و از مواد زندگی می خاکها در گونه ریزوپوس و سایر زیگومیست انگل نیستند.   

نخینه زیگومیستها معموالً دیواره عرضی ندارد    جریان آزادانه سیتوپالسم درون نخینه ) حالتی شبیه به پالسمودیوم(

 هاتولیدمثل زیگومیست 

ید درو   محل تولید هاگ  تقسیی نوع 

 هاگدا 

هاهاگ  شیوع نوع تولیدمثل 

 اسپورانژ)هاگدان غیرجنسی( غیرجنسی

 در نوک نخینه هاپلوئید

ها ژنوتیپ یکسان دارند.هاگ میتوز تربسیار شایع   

کنند.معموالً به طور غیرجنسی تولیدمثل می  

 زیگوسپورانژ) حاصل ادغام دو جنسی

ها(اتاقک و نمو زیگوت   

اند.ها حاصل نمو زیگوتهاگ میوز) درشرایط مساعد( گیرد.صورت میدر شرایط نامساعد    

های کپک سیاه نا :بخش  

کنند، استولون یا ساقه رونده نام دارند.هایی که روی سطح نان رشد میمیسلیوم استولون)ساقه رونده(  

شوند.کنند، ریزوئید نامیده میها قارچ درون نان نفوذ میهایی که توسط آننخینه ریزوئید  
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ا مانند بهای آمیبمانند باشند. سلولدار یا آمیبتوانند تاژکهای حاصل از نمو هاگ، میی زندگی کپک مخاطی پالسمودیومی، سلولدر چرخه 1 4

حاق ها تاژکدارند و با الی زندگی کالمیدوموناس نیز، گامتتوانند الحاق شوند و زیگوت دیپلوئید ایجاد کنند. در چرخهدار باهم میای تاژکههم، و سلول

 کنند.به هم، زیگوت دیپلوئید ایجاد می

 ها:بررسی سایر گزینه

 گردند.رایط مساعد ایجاد میها در شهاگ های تاژکدار در کپک مخاطی پالسمودیومی در پی رویش( سلول2

 یابند.های تاژکدار در کپک مخاطی پالسمودیومی، قادر به تقسیم سلولی نیستند بلکه لقاح می( سلول3

 ( کپک مخاطی پالسمودیومی، هاگ مقاوم دارد نه زیگوت مقاوم!4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاجلبک 

 گروهی از آغازیان فتواتوتروف هستند. بعضی از آنها تکسلولی و بسیاری دیگر پرسلولی هستند.) همهی آغازیان پرسلولی، جلبک هستند!!!(
شوند.و شکل سلول یا پیکرشان شناسایی می براساس نوع رنگیزه فتوسنتزی  

 ها همزمان وارد خشکی شدند.ها و قارچجلبک 

 ها شدند.هایی که عالوه بر میتوکندری، کلروپالست را نیز دریافت کردند، خاستگاه جلبکیوکاریوت 

 کنند.اندازند و به انرژی شیمیایی تبدیل مینور خورشید را در غشای تیالکوئیدها به دام می  

هاجلبک هایبسیاری از جلبک بعضی تکسلولی   

اند.سلولیسبز  تک  

 ساکنین آب شیرین

های میکروسکوپی ساکن آب شوربسیاری از پالنکتون  

های ( همزیست درون سلول2های مرطوب (  خاک1های سبز میکروسکوپی در جلبک

 موجودات دیگر

های سبزبعضی از جلبک بسیاری پرسلولی آب شوردر    کاهوی دریایی  

 ولوکس  و اسپیروژیر در آب شیرین

های قرمزی جلبکهمه   

ایهای قهوهی جلبکهمه هاکلپ   
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تاژکی و  4ی دریایی شامل، اسپوروفیت و گامتوفیت است که به ترتیب زئوسپور ساختارهای پرسلولی و فتوسنتزکننده در چرخه زندگی کاهو 1 5

 کنند.گامت دو تاژکی را تولید می

 ها:بررسی سایر گزینه

 باشد.( اسپوروفیت کاهوی دریایی حاصل تقسیم میتوز زیگوت، که فاقد تاژک است، می2

 د دو الل دارد.کاهوی دریایی، دیپلوئید است و برای هر ژن خو ( اسپوروفیت3

 کنند.های این ساختار که هاپلوئیدند مواد غذایی مورد نیاز خود را فراهم می( گامتوفیت در کاهوی دریایی کامالً مستقل از اسپوروفیت است. لذا خود سلول4

یرند. این گیین مورد استفاده قرار میهای معدن با عیار پاکننده مواد گوگردی برای تخلیص اورانیوم از سنگهای شیمیواتوتروفِ تجزیهباکتری 4 6

 کنند.که گوگرد را به ترکیبات محلول تبدیل میکنند؛ ضمن اینها با تجزیه ترکیبات گوگردی، انرژی و الکترون مورد نیاز خود را تامین میباکتری

 ها:بررسی سایر گزینه

 کنند.اند و مواد آلی را متابولیز نمیها اتوتروف( این باکتری1

 کنند.اند و از نور خورشید استفاده نمیها شیمیواتوتروفاین باکتری (2

 گیرد.اکسید جو صورت میدیها با مصرف کربن( تامین کربن این باکتری3

ی ای پالزمید) در مهندساسید خطی )آزمایش گریفیت و ایوری(، یا جذب قطعهای از نوکلئیکتواند با جذب قطعهفرآیند ترانسفورماسیون می 4 7

ر بیوتیک( از یک باکتری به باکتری دیگیوغی نیز پالزمید)حاوی ژن مقاومت به آنتیدر فرآیند هم ژنتیک( به درون یک باکتری زنده، صورت گیرد.

 یابد.های حلقوی آن و لذا تعداد نقاط آغاز همانندسازی در این جاندار افزایش میDNAشود. با ورود پالزمید به یک باکتری، تعداد منتقل می

 ها:بررسی سایر گزینه

 گیرد.به سیتوپالسم باکتری با کمک پیلی جنسی و بدون عبور از دیواره سلولی، صورت می DNAیوغی، ورود ( در فرآیند هم1

های شوند؛ یا اینکه از طریق پالزمید وارد باکتری شوند )در آزمایش توانند وارد کروموزوم اصلی باکتریهای بیگانه در فرآیند ترانسفورماسیون می( ژن2

 مهندسی ژنتیک(

 بیوتیک وجود دارد.یوغی امکان ایجاد مقاومت در باکتری نسبت به آنتیفرآیند ترانسفورماسیون همانند فرآیند هم ( در3

 فقط مورد ج نادرست است. 3 8

 بررسی موارد:

ن بر سطح خارجی های الکترواست، به حامل 700Pکلروفیل  که محتوی Iبینید، الکترون خارج شده از فتوسیستممی 8-5طور که در شکل الف( همان

 شود.غشای تیالکوئید منتقل می

افزوده  ADP، توسط پروتئین کانالی به ATPگروه فسفات در واکنش تولید نوریِ  18نیاز است. لذا  ATPمولکول  18کربنه به  6ب( برای ساخت یک قند 

 شود.می

 های اتوتروفبندی کلی باکتریتقسیم 

 شیمیواتوتروف فوتواتوتروف

گذارشوره غیرگوگردی گوگردیِ نام باکتری گذارغیرشوره   

سیییانوباکتری  ارغوانی سبز ارغوانی

 و ..

 نیتروزموناس

 نیتروباکتر

های مورد استفاده باکتری

 در معادن

 NHآمونیاک 3 نور خورشید منبع انرژی 

 

 

 

 

2COجو  

 S2Hهیدروژن سولفید 

 

 

 

 

2COجو  

 منبع الکترون

 

 

 

 و کربن

 ترکیبات گوگردی مانند

S2H 

 )تولید گوگرد(

 

2COجو  

 ترکیبات آلی 

هامانند اسید  

کربوهیدارتو  

 

 کربن آلی

 آب

 )تولید

اکسیژن(   

 

2COجو  

هوازیمحیط بی محل زندگی  - خاک - 
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 شود.الکترون وارد زنجیره انتقال الکترون می 24رسد و های نوری به مصرف میمولکول آب در واکنش 12کربنه،  6ج( برای ساخت یک قند 

های هیدروژن قرار دارد با عبور از پمپ غشایی، انرژی این پمپ جهت وارد نمودن یون IIکه درون فتوسیستم 680Pشده از کلروفیلهای خارجد( الکترون

 کنند.به تیالکوئید را تامین می

در واکوئل ذخیره  سپساکسید را به صورت اسیدهای آلی تثبیت و دیاین گیاهان در شب کربنباشد. می CAMگیاه کاکتوس، نوعی گیاه  1 9

 کنند.می

 ها:بررسی سایر گزینه

اندازی باشد. این گیاه در طول روز چرخه کالوین را که یک واکنش انرژی خواه است، راهاست و نسبت به تنفس نوری مقاوم می 4C( گیاه ذرت یک گیاه 2

 کند.می

 دهند.های گیاهی تحت تاثیر قرار میها در سلولها، رونویسی و بیان ژن( هورمون3

 شود.تولید می 2COکربنی، 5دهند و در گام دوم تنفس سلولی، با تجزیه ترکیب ( گیاهان در طول شب تنفس سلولی را انجام می4

شوند و این ترکیب را احیا گلیکولیز است منتقل می 4یرووات که محصول گامبه پ NADHهای مولکول اسید، الکتروندر تخمیر الکتیک 4 10

 شوند.به ترکیب دوکربنی منتقل می NADHهای کنند. در حالی که در تخمیر الکلی، الکترونمی

 ها:بررسی سایر گزینه

 باشد.می 2COید بعد از تول NADHشود. در تخمیر الکلی نیز مصرف تولید نمی 2COاسید ( در تخمیر الکتیک1

 گیرد.به همراه یون هیدروژن صورت می NADH( در هر دو نوع تخمیر، مصرف 2

 شود.به منظور حفظ تداوم گلیکولیز بازسازی می NAD+مصرف و  NADH( در تخمیر مولکول 3

 CAM گیاها   C4 گیاها   C3گیاها   

بعضییی از گیاهان، مانند نیشییکر، ذرت و بعضییی  در گندم، جو، لوبیا، برنج مثال

 دیگر از گیاهان مقاوم به گرما

ند کاکتوس و  مان ند،  مان بانی  یا در گیاهان ب

 تیره گل ناز

 شب روز روز CO2 زما  جذب 

هییای رزونییه

 هوایی

بستهباز یا نیمه باز یا نیمه بسته روز  بسته 

 باز بسته بسته شب

یشتر از بقیهدر هوای خنک،ب کارایی فتوسنتز در دمای باال، شیییدت زیاد نور، یا کمبود آب تقریباً  

 C3دو برابر گیاهان 

ست و معموالً به کندی  کارایی چندان باال نی

کنند.رشد می  تقریبا متوسط 

تثبیت زما    در شبC4  به صورت CO2 تثبیت  - - 

  در روزC3  به صورت CO2  تثبیت 

به صیییورت CO2 تثبیت  - مکا  تثبیت   C4 در کلروپالسیییت 

 میانبرگ

 در کلروپالست غالف C3  به صورت CO2  تثبیت 

 آوندی

در یک سیییلول میانبرگ ولی در دو اندامک 

 متفاوت، واکوئل و کلروپالست

 مقاوم مقاوم غیرمقاوم مقاومت به تنفس نوری

ایمرحلهیک CO2 تثبیت   

 (C3 در چرخه کالوین)

ایدومرحله  

شییرایط مسییاعد)صییبح زود( به ( تثبیت اولیه در 1

 (C4صورت اسید آلی 4کربنه)

 (2C3( تثبیت نهایی در چرخه کالوین)

ایدومرحله  

شب( به 1 ساعد) شرایط م ( تثبیت اولیه در 

کربنه)اسیییید 4صیییورت اسیییید آلی 

 کراسوالسه

 (2C3(  تثبیت نهایی در چرخه کالوین)
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 گیرد.صورت می در گام سوم کربس همانند گام سوم گلیکولیز، مصرف فسفات بعد از تولید یون هیدروژن 2 11

 ها:بررسی سایر گزینه

 گیرد.کربس صورت می 3و  2های آ و گامتولید استیل کوآنزیم در واکنش 2CO( تولید 1

 گردد.نیز تولید می NADH+H+، یک 2COهای گلیکولیز، با آزاد شدن هر مولکول ( در گام دوم کربس برخالف گام3

 شود.کربنی تولید می 4، ترکیب 5کربنی و در گام  5ترکیب  2د. در گام شواحیا می NAD+، مولکول 5و  2( در گام 4

 موارد ب و ج درست هستند. 2 12

 بررسی موارد:

 کنند.الف( رفتارهای غریزی، بدون یادگیری بروز می

 اند.های مصرفی و افزایش سود خالص انتخاب شدهی رفتارهای جانوری در جهت کاهش هزینهب( همه

 گیرند.ریز قرار میهای شیمیایی دستگاه عصبی یا درونتحت تاثیر پیک ی رفتارهاج( همه

 گیرند؛ اما رفتارهای یادگیری اینگونه نیستند.د( رفتارهای غریزی در افراد مختلف یک گونه به یک شکل انجام می

باشد چرا که پس از ی بقای وی نمیکنندهباشد؛ اما حفظهای فرد میرفتار عنکبوت نر بیوه سیاه، در جهت حفظ بقای گونه و ژن 3 13

 باشد.که رفتار جلب جفت توسط ماهی خاردار در جهت بقا و تولیدمثل میشود. در حالیگیری توسط جاندار ماده خورده میجفت

 ها:بررسی سایر گزینه

 باشد.اندار میهای جبقای ژن ( رفتار عنکبوت بیوه سیاه همانند رفتارهای شیرهای نر در شرق آفریقا، افزاینده1

 باشند.ی رفتارهای متاثر از اطالعات وراثتی می( همه2

 پذیری دارای یک بخش غریزی و یک بخش یادگیری است.( رفتار نقش4

هی های مشابها معموالً با روشگونه هایی که شباهت زیاد به یکدیگر دارند، حادتر است، چون اینداروین مشاهده کرد که رقابت بین گونه 3 14

 کنند.ز منابع یکسانی استفاده میا

 ها:بررسی سایر گزینه

 باشد.( رقابت جز روابط همزیستی نمی1

 شود.ی غالب به منابع محدود نمی( در صورتی که حذف رقابتی صورت گیرد، دسترسی گونه2

 قادر به زیستن بود.فقط در مناطق پایینی تخته سنگ  2ی کشتی چسب یکسان نبود. بلکه گونه ( کنام بنیادی دو گونه4
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 گردد.کننده، رونوشت جایگاه آغاز رونویسی ایجاد میبینید، قبل از آغاز حرکت آنزیم رونویسیمی 1-3طور که در شکل همان 3 15

 ها:بررسی سایر گزینه

 شود.انداز متصل میی راهکننده به دو رشته( در مرحله اول رونویسی، آنزیم رونویسی1

 DNA شود و پیوندهای هیدروژنی بین دو رشتهانداز از هم باز میدر محل جایگاه آغاز رونویسی و راه DNAو تاب  م رونویسی پیچی دو( در مرحله4و2

 1-3شود. شکلشکسته می

ارد د کننده اپران لک است و تنها جهش در این توالی تنظیمی که در خارج از اپران لک قرارپروتئین مهارکننده حاصل بیان ژنِ تنظیم 4 16

 کننده غیرطبیعی شود.تواند منجر به تولید پروتئین مهارمی

 ها:بررسی سایر گزینه

 تواند ساخت آنزیم مربوط به همان ژن را مختل سازد.( در اپران لک، جهش در هر ژن ساختاری، تنها می1

 های مربوط به متابولیسم الکتوز شود.آنزیمتواند سبب تولید مداوم کننده با ایجاد اختالل در مهارکننده می( جهش در ژن تنظیم2

داوم این کننده و لذا بیان مهای رونویسیانداز اپران لک توسط آنزیمتواند سبب شناسایی دائمی راهکننده با عدم تولید مهارکننده می( جهش در ژن تنظیم3

 اپران شود.

 باشند.در سیتوسل می mRNAی عوامل رونویسی پروتئینی هستند و لذا حاصل ترجمه یک همه 2 17

 ها:بررسی سایر گزینه

 کننده متصل شوند.رونویسی های تنظیمی یا آنزیمتوانند به توالیمی ( عوامل رونویسی1

 کنند.ها را در مرحله آغاز رونویسی کنترل می( عوامل رونویسی بیان ژن3

 انند بیان آن را مهار یا تقویت کنند.توهای مختلفی در تنظیم بیان ژن دارند و می( عوامل رونویسی نقش4

 باشد.(. پوشش پروتئینی هرپس همان کپسید آن می2-5ژن اصلی ویروس هرپس درون پوشش غشایی آن قرار دارد.)شکلآنتی 3 18

 ها:بررسی سایر گزینه

 د.شباشد افزوده میارای کپسید چندوجهی میهای محدودکننده به این ویروس که دژن سطحی هرپس، باید آنزیم( برای جدا نمودن ژن رمزکننده آنتی1

 دهندهای زنده گاوی قرار میژن سطحی هرپس درون ویروس آبله گاوی، این ویروس را در محیط کشت حاوی سلول( پس از قرارگیری ژن رمزکننده آنتی2

های یوکاریوتی ساخته باشند که توسط آنزیمهرپس می ژن سطحیهای جدید حاوی آنتیها ساخته شوند. این ویروسهای جدید درون این سلولتا ویروس

 شده است.

 باشند.ژن سطح ویروس نمیشوند و قادر به اتصال به آنتیهای سرطانی متصل میهای آلوده به ویروس و سلولبه سلول Tهای ( لنفوسیت4

 باشند.همه موارد درست می 4 19

 بررسی موارد:

 دهد.گزیند که احتمال بقا و تولیدمثل فرد را افزایش میای است که صفاتی را بر مینوران به گونهالف( تاثیر انتخاب طبیعی بر رفتار جا

 ها شده بود.های مورد آزمایش مک آرتور با ایجاد رفتارهای مختلف منجر به کاهش رقابت بین این گونهب( انتخاب طبیعی در سسک

 اند.شده ها و توسط انتخاب طبیعی، حفظر طی تغییر گونهگیر جانداران نر در استدالل داروین، دج( صفات چشم

 شود.های ساکن یک اجتماع زیستی میکردن ساختار بدن و رفتارهای گونهد( انتخاب طبیعی منجر به ایجاد تکامل همراه و هماهنگ

نوع آمیزش غیرتصادفی در جهت تغییر شود. هر های ناخالص در جمعیت میپسندانه سبب افزایش فراوانی نسبی ژنوتیپآمیزش ناهمسان 3 20

 کند.ساختار ژنی جمعیت عمل می

 ها:بررسی سایر گزینه

یابد. اما تقسیم جمعیت به دو زیرگروه فنوتیپی، فقط در آمیزش آمیزی، فراوانی فنوتیپ افراد خالص افزایش میپسندانه و درون( در آمیزش همسان1

 شود.پسندانه دیده میهمسان
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پسندانه احتمال آمیزش افرادی با فنوتیپ یابد. در آمیزش همسانهای خالص افزایش میآمیزی، فراوانی نسبی ژنوتیپپسندانه و درونهمسان( در آمیزش 2

 که الزاماً این افراد خویشاوند هستند.مشابه بیشتر است؛ نه این

 ند.کها در جمعیت تغییر نمیهای غیرتصادفی، فراوانی نسبی اللدر آمیزش یابد.پسندانه، فراوانی افراد ناخالص افزایش میهای ناهمسان( در آمیزش4

 

در نظریه ترکیبی انتخاب طبیعی، افرادی که سازگاری کمتری با محیط دارند، شانس بقا و تولیدمثل اندکی دارند. اما طبق نظریه المارک،  2 21

 دهند.د را افزایش میکنند و سازگاری خوافراد در پاسخ به تغییر شرایط محیط تغییر می

 ها:بررسی سایر گزینه

دین به هنگام های وال( تنوع ژنی در نظریه ترکیبی انتخاب طبیعی، ناشی از جهش)ایجاد الل جدید(، نوترکیبی)ایجاد ترکیب اللی جدید(، تفکیک کروموزوم1

 باشد.اور میها و کراسینگمیوز، لقاح تصادفی گامت

 کنند.ها را ایجاد مینظریه ترکیبی انتخاب طبیعی، افراد سازگار با محیط، بیشترین تعداد زاده ( طبق نظریه داروین همانند3

 ( چارز لیل از این فرضیه حمایت کرده بود که سطح زمین در گذر زمان متحمل تغییرات تدریجی شده است.4

باشد. که آبشش ماهی و خرچنگ دراز همولوگ نمییشود. در حالهای همولوگ در نیای مشترک دو گونه یافت میساختار اصلی اندام 1 22

 باشد؛ اما خرچنگ یک جاندار سخت پوست است و منشا آبشش آن متفاوت با ماهی است.ی گلویی میدار است و منشا آبشش آن حفرهماهی مهره

 ها:بررسی سایر گزینه

ها در نیای اند و ساختار اصلی لگن آنخزندگان هستند. سوسمار و مار هر دو خزنده های لگن و ران سایری استخوانهای لگن و ران مار، بازمانده( استخوان2

 شود.مشترک این دو گونه دیده می

های همولوگ در نیای مشترک دو داران است. ساختار اصلی اندامی مهرهی گلویی اندامی همولوگ در رویان همهدارند و حفره( مرغ و انسان هر دو مهره3

 شود.میگونه یافت 

داران باشد که ساختار اصلی آن نیز در نیای مشترک مهرهداران میی مهرهدارند و دم نیز اندامی همولوگ در رویان همهپشت نیز هر دو مهره( ماهی و الک4

 شود.یافت می

 

 د.باشترین استخوان کف در خفاش، به انگشت شصت متصل میبینید، کوتاهمی 4-10همان طور که در شکل  2 23

 ها:بررسی سایر گزینه

 ترین انگشت خفاش، انگشت شصت است که یک بند دارد. انگشت دوم خفاش دو بندی و سایر انگشتان، سه بند دارند.( کوتاه1

 ( هر دو استخوان ساعد خفاش، در مفصل آرنج حضور دارند.3

 بازوی آن، طول بیشتری دارند.های ساعد خفاش نسبت به استخوان بینید، استخوانطور که در شکل می( همان4

 گذاربر در جانوران تخمکه این ساختار لوله  تخمگیرد. در حالیجلب جفت توسط جانوران نر صورت می 4 24

 توانند لقاح خارجی یا داخلی داشته باشند.گذار میدهد. جانوران تخمباشند را نشان میکه ماده می

 ها:بررسی سایر گزینه

 شود.بر آغاز میگذار است، تقسیمات زیگوت در لوله تخمجانداری تخمپوس که ( در پالتی1

 دهند.گذاری در خاک را انجام می( خزندگان پس از انجام لقاح خارجی، تخم2

 شود.( به هنگام لقاح داخلی، گامت نر متحرک از طریق آلت تناسلی وارد دستگاه تناسلی ماده می3

 باشند.دهند و قادر به تشکیل تتراد نمیوز انجام میهای اسپرماتوگونی تقسیم میتسلول 4 25

 ها:بررسی سایر گزینه

 ریز قرار گیرند.های شیمیایی دستگاه عصبی و درونتوانند تحت تاثیر پیکهای ترشحی در بدن می( سلول1

 شوند.رند تولید میساز که درون بیضه قرار داهای اسپرمباشند که درون لولههای تاژکدار می( اسپرماتیدها، سلول2

 های تیروئیدی قرار گیرند.توانند تحت تاثیر هورموندار در بدن انسان میهای هستهی سلول( همه3
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قادر به عبور از جفت نیستند؛  Bو  Aهای ژنهای ضد آنتیتوانند از جفت رد شوند. اما پادتنژن رزوس میهای ضد آنتیدر انسان پادتن 1 26

 در غیر اینصورت، فرزندان همگی باید گروه خونی مشابه مادر داشته باشند تا زنده بمانند!!.

 ها:بررسی سایر گزینه

 ها حاوی خون روشن و مقدار اندکی مواد دفعی هستند.بینید، در بخش مادریِ جفت، سرخرگمی 11-13طور که در شکل( همان2

 گیرد.واد غذایی و اکسیژن به خون جنین، در بخش جنینی  جفت صورت می( انتقال م3

 سازد.باشند؛ بلکه جفت را به جنین مرتبط می( بند ناف جز ساختار جفت نمی4

 توانند پسها میباشند که هر دو گروه از سلولنفرین میهای عصبی، تولیدکننده اپیهای بخش مرکزی غده فوق کلیه و سلولسلول 1 27

 های شیمیایی دستگاه عصبی، فعالیت خود را تغییر دهند.ناپسی باشند و تحت تاثیر پیکسی

 ها:بررسی سایر گزینه

 کلیه ترشح شود. ریزِ غده فوقهای دروننفرین از سلولگیرد که اپی( رفتارهای ستیز و گریز هنگامی صورت می2

 .دشوهای کبدی و عضالنی دیده می( ذخیره گلیکوژن در سلول3

نفرین هورمونی غیرپروتئینی است که از غشای سلول اگزوسیتوز کنند. در ضمن اپینفرین، الزاماً هورمون تولید نمیهای عصبی تولیدکننده اپی( سلول4

 شود.می

 شوند.های مغز منتقل میشوند و سپس به سایر بخشهای حسی از جمله دما ابتدا در تاالموس تقویت میپیام 3 28

 ها:ر گزینهبررسی سای

 3-10توانند با چند نورون در لوب بویایی مرتبط باشند. شکلهای بویایی می(  هر یک از گیرنده1

قعیت دایره با تغییر موهای تعادلی در مجاری نیمباشد؛ گیرندههای مکانیکیِ درون حلزون گوش تحت تاثیر ارتعاش پرده صماخ می( تنها تحریک گیرنده2

 شوند.سر تحریک می

 کنند.های عصبی را از طریق اعصاب مغزی وارد نخاع میهای درد در پوست صورت و سر، پیام( گیرنده4

 برند.شوند. لذا برخی از تارهای عصبی اطالعات را به تاالموس نمیاغلب اطالعات حسی در تاالموس تقویت می 4 29

 هابررسی سایر گزینه

 باشند.اعصاب نخاعی همگی مختلط می( اعصاب حسی، همگی جزء اعصاب مغزی هستند و 1

 کنند.های ساقه مغز سیناپس برقرار میها با نورونهای آن( اعصاب حسی همگی جز اعصاب مغزی هستند و بیشتر رشته2

 اند.بندی شدهکنند که توسط غالف میلین عایقهای حسی اعصاب حسی را ایجاد می( دندریت نورون3

ا اعصاب تواند بالنخاع بخشی از مغز است و میلذا فعالیت غیرارادی دیافراگم)نوعی انعکاس( موثر است. بصل النخاع در انجام تنفس وبصل 2 30

 حرکتی) بخشی از اعصاب مغزی( در ارتباط باشد.

 ها:بررسی سایر گزینه

 باشد.های حسی بدن نمیکننده پیامهای ساقه مغز، تقویتیک از بخش( هیچ1

های عصبی مربوط به مشود، از جمله پیاهای حسی بدن باالتر از پل مغزی به مغز وارد میطن چهارم قرار دارد. بخشی از پیام( پل مغزی در مجاروت ب3

 بویایی و بینایی

 شوند.النخاع و پل مغزی وارد مخچه میآل است. برخی اطالعات از بصلترین بخش ساقه مغز به پینه( مغز میانی نزدیک4

باز سدیمی و پتاسیمی وجود دارد.  های همیشهشوند. در غشای نورون کانالهای پتاسیم از نورون خارج میسیل عمل، یوندر انتهای پتان 2 31

های سدیم نیز به مقدار اندکی های پتاسیم به مقدار اندکی از نورون خارج و یونهای یونی، یونلذا در تمام مراحل پتانسیل عمل، از طریق این کانال

 شود.می وارد نورون

 ها:بررسی سایر گزینه

 یابد.شود، بلکه کاهش میپتاسیم در مراحل پتانسیل عمل متوقف نمی-( فعالیت پمپ سدیم1
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با  گرداند. فعالیت بیشتر این پمپها در دو سوی غشا را به حالت اول بر میپتاسیم، غلظت یون-( در انتهای پتانسیل عمل، فعالیت بیشتر پمپ سدیم3

 همراه است. ATP مصرف بیشتر

 کند.های سدیم در خارج از نورون بیشتر از داخل آن است و در مراحل مختلف پتانسیل عمل، شیب غلظت آن تغییر نمی( همواره غلظت یون4

 

های وسیتلنفهای سرطانی، تولید پروتئین دفاعی را افزایش دهند. پرفورین فقط در ژنتوانند پس از اتصال به آنتیمی Tو  Bهای لنفوسیت 2 32

T شود.کشنده و در مجاورت سلول سرطانی یا آلوده به ویروس ترشح می 

 ها:بررسی سایر گزینه

توانند در خارج مغز استخوان و به اولیه می Tو  Bهای های حاصل از تقسیم لنفوسیتهای خونی مغز استخوان است. اما لنفوسیتی سلول( منشا همه1

 انه، تولید و بالغ شوند.ژن بیگهنگام مواجه با آنتی

 گیرد.ها از خون با دیاپدز صورت میاند. خروج لنفوسیتها بین خون و لنف در گردش( گروهی از لنفوسیت3

 شوند که طول عمر زیاد دارند.های خاطره تبدیل میها به سلولهای حاصل از تقسیم لنفوسیت( برخی از سلول4

 ها هستند و دیاپدز ندارند.قش مهمی در بروز آلرژی دارند، درون بافتها که با ترشح هیستامین نماستوسیت 3 33

 ها:بررسی سایر گزینه

 تواند موثر باشد.های خود ایمنی، ایمنی هورموال یا سلولی می( در بروز بیماری1

 شوند.ها متصل میها به سطح ماسیتوسیتشود و برخی از این پادتنی برخوردهای بدن با آلرژن، پادتن تولید می( در همه2

 یابد.ها نیز کاهش میها )هنگام نقص ایمنی( با عوامل بیگانه، فعالیت فاگوسیت( با کاهش مبارزه لنفوسیت4

 گردد.ممکن می ATPباشند با مصرف های انقباضی که بخشی از اسکلت سلولی میدر حین انقباض همواره فعالیت رشته 3 34

 ها:بررسی سایر گزینه

 باشد.رکوپالسمی مربوط به عضالت مخطط میی سا( شبکه1

ی قلب و یا انتقال انقباض در حرکات دودی گیرد، مانند انقباض ذاتی در عضلههای عصبی صورت میدهنده( در برخی موارد انقباض بدون حضور انتقال2

 دستگاه گوارش

 های عضالنی را تامین کنند.سوخت سلول توانند( در عدم حضور گلوکز، سایر مونومرها از جمله آمینواسیدها نیز می4

/. ثانیه نیز 1/. ثانیه استراحت عمومی و 4ها، شود. پس از اتمام سیستول بطنها شنیده میصدای دوم قلب در انتهای سیستول بطن 4 35

 شود.ها آغاز میگیرد و پس از آن انقباض میوکارد بطنسیستول دهلیزها صورت می

 ها:بررسی سایر گزینه

بطنی، -های دهلیزیرسد و با بازشدن دریچهها به پایان می/. ثانیه بعد، سیستول بطن3شود و ها شنیده میدای اول قلب در ابتدای سیستول بطن( ص1

 شود.ها میخون وارد بطن

 شود.ها آغاز میها(، ورود خون به بطن/. ثانیه پس از شنیدن صدای اول قلب )با اتمام سیستول بطن3( 2

 شود.پیشاهنگ آغاز می /. ثانیه پس از شنیدن صدای دوم، فعالیت گره4ود ( حد3

کند. در این جانوران، چند سرخرگ پشتی از قلب جدا ها حرکت میشده از قلب به سمت بافتی خون خارجدر خرچنگ دراز و ملخ، همه 1 36

 شود.می

 ها:بررسی سایر گزینه

 ی مویرگی کامل در بدن وجود دارد.رود. در انسان برخالف خرچنگ دراز، شبکهز سطوح تنفسی به قلب میشده ا( در انسان و خرچنگ دراز، خون خارج2

 باشد.ی گوارش خود میای در دو طرف لولهجفت قلب لوله 5شود. اما این جاندار دارای ( در کرم خاکی خون خارج شده از دستگاه گوارش، به قلب وارد می3

 ی گوارش وجود دارد.ای در دو طرف لولهجفت قلب لوله 5رود. در کرم خاکی خون خارج شده از قلب به سطوح تنفسی می خاکی، ( در ماهی و کرم4
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 مسیر گردش خون در جانوران مختلف

 قلب های قلب و رگ عقبیدریچه هافضای بین سلول قلب ملخ

 قلب خرچنگ دراز
سرخرگ پشتی و 

 شکمی

فضای بین 

 هاسلول

سیاهرگ 

 شکمی
 قلب سیاهرگ آبشش

 قلب کرم خاکی
سرخرگ )قبل از 

 تنفس پوستی(
 قلب سیاهرگ مویرگ سرخرگ

 بطن قلب ماهی
سرخرگ 

 شکمی

ی شبکه

مویرگی 

 آبشش

سرخرگ 

 پشتی

های اندام

 بدن
 دهلیز سیاهرگ شکمی

بطن 

 قلب

انسان و 

 پرندگان

گردش 

خون 

 ششی

دهلیز 

 راست

بطن 

 راست
 سرخرگ ششی

های سرخرگ

 کوچک

ی شبکه

مویرگی 

 شش

های سیاهرگ

 کوچک

های سیاهرگ

 ششی
 دهلیز چپ

گردش 

عمومی 

 خون

دهلیز 

 چپ

بطن 

 چپ
 سرخرگ آئورت

های سرخرگ

 کوچک

ی شبکه

مویرگی 

 هااندام

های سیاهرگ

 کوچک

بزرگ 

های گسیاهر

 زیرین و بزرین

 دهلیز راست

 دهد.معده و مری را نشان می به ترتیب: کاردیا، پیلور، بخش پایینی 4تا  1های هر یک از بخش 1 37

 گردد. یابد و این دریچه باز میهای این ناحیه کاهش میهای دودی مری به کاردیا، انقباض ماهیچهبا رسیدن موج

 .شودو همچنین در انتهای گوارش معدی، حرکات دودی شدید معده سبب خروج کیموس از معده و ورود آن به دوازدهه از طریق بازکردن پیلور می

 ها:بررسی سایر گزینه

 شود.ها بیشتر میخوردگیشدن معده این چینهای مخاط و زیر مخاط است) نه عضالت( و به هنگام خالیهای معده مربوط به الیهخوردگی( چین2

 ( هر یک از تارهای عضالنی صاف معده  قادر به انقباض و انتقال آن به تارهای عضالنی جلوتر هستند.3

 باشد.ها میی مری و معده دارد و کاهنده فعالیت آناثر یکسانی بر فعالیت عضالت میانه ( سمپاتیک4

ند، در درون خود در جهت یا خالف جهت ای جانداران باید به تبادل مواد با محیط بپردازند و موادی را که از محیط جذب کردههمه 1 38

 گرانش زمین به گردش در آورند.

 ها:بررسی سایر گزینه

 کند.زنبور عسل نر، فاقد تولیدمثل جنسی است و با تقسیم میتوز گامت هاپلوئید تولید می (2

 باشد.ی گوارش میی گوارشی و لوله( کرم کدو فاقد گوارش، کیسه4و3

 شود. ثبت می Rبیشترین اختالف پتانسیل الکتریکی در الکتروکاردیوگرام، همزمان با موج  4 39

 ها: بررسی گزینه

های شود. پس از آن، انقباض بعضی از سلولها متوقف میشوند و عبور خون از این دریچههای دهلیزی ی بطنی بسته می، دریچهRبا موج  ( همزمان1

 طور کامل در بطن منتشر نشده است. شوند زیرا هنوز تحریک بهها منقبض نمیی سلولشود اما همهمیوکارد قلب شروع می

های سطح درونی اندوکارد های ارتجاعی به ماهیچههای دهلیزی ی بطنی، از طریق طنابشوند. دریچهدهلیزی ی بطنی بسته میهای ، دریچهR( در موج 2

 شود.ی بین دریچه و سطح داخلی اندوکارد بیشتر مییابد؛ زیرا فاصلهها افزایش میها، کشش طنابمتصل هستند و با بسته شدن این دریچه

، فشار خون در میوکارد بطن افزایش Sدر موج یابد. پایان می Sشود و در موج شروع می Rتر قلب صدای اول قلب است که در موج ( صدای بلندتر و بم3

، فشار خون در بطن افزایش Rیابد اما شروع این افزایش از قبل انجام شده است. زیرا هنگام ورود خون به بطن و همچنین هنگام شروع انقباض بطن در می

 ابد.یمی

ها، فشار خون شود. با ورود خون به این سرخرگیابد، خون وارد سرخرگ ششی و آئورت میپایان می S( پس از این که انتشار تحریک در بطن در موج 4

 کند.در سرخرگ افزایش پیدا می
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ت پوششی نفرون، مکعبی ساده است و مواد توانند بازجذب شوند. بافی نزدیک، تمام مواد غیرآلی موجود در نفرون میخوردهی پیچدر لوله1 40

 درون نفرون برای بازجذب شدن الزم است که از این بافت عبور کنند. 

 ها:بررسی سایر گزینه

 ی آلی است.خورده، بازجذب ندارد. اوره نوعی مادههای پیچشود و در لولهکننده بازجذب میی جمع( اوره، فقط در لوله2

 ها.ی آنشوند نه همهخورده ترشح میهای پیچها در لوله( بعضی از داروها و سم3

 شود. اسید بازجذب نمی شود و اوریککننده، فقط اوره بازجذب میی جمعدار انسان هستند. در لوله( اوریک اسید و اوره، مواد زاید نیتروژن4

 لب را متوجه شد.های مختلف قتوان مسیر جریان خون در قسمتبا توجه به شکل قلب انسان، می 1 41

 ها:بررسی گزینه

کند و هنگام خروج از بطن راست ی دارای خون تیره، دهلیز راست یا بطن راست است. خون هنگام خروج از دهلیز راست، به سمت چپ حرکت می( حفره1

دراز متصل به تنه، مثل سر استخوان  هایباشد و استخوانهای قرمز میدر سمت چپ بدن، طحال، اندامی است که محل مرگ گلبولهم به سمت چپ. 

 های قرمز هستند.ران، محل تولید گلبول

کند. ورود غذا به معده در محل ( دهلیز چپ، به چهار سیاهرگ ششی متصل است. خون هنگام خروج از دهلیز چپ، به سمت راست جریان پیدا می2

 باشد.رو هم در سمت چپ بدن میود غذا به کولون پایینشود که در سمت چپ بدن قرار دارد و ورقرارگیری کاردیا انجام می

خون هنگام خروج از دهلیز چپ و ورود به بطن چپ، به سمت راست جریان دارد. خروج غذا از باشد. ترین ماهیچه، بطن چپ میی دارای قطور( حفره3

 است. شود ولی خروج غذا از کولون عرضی در سمت چپ بدنمعده در سمت راست بدن انجام می

شود. خون هنگام خروج از بطن چپ و ورود به آئورت، به سمت راست جریان ( بزرگترین سرخرگ بدن آئورت است که خون از طریق بطن چپ وارد آن می4

سمت  که در ی صفرا استی صفرا، کیسهکنندهترین بخش معده، قسمت ابتدایی آن است که در سمت چپ قرار دارد و ساختار تغلیظکند. حجیمپیدا می

 راست قرار دارد. 

 .ها )ماکروفاژها(ها و مونوسیتلنفوسیتها، ماستوسیتها، ها، بازوفیلها، ائوزینوفیلاند از: نوتروفیلبدن عبارتهای سفید انواع گلبول 3 42

 ها:بررسی گزینه

بازوفیل  صورتکنند و بهها، پس از دیاپدز تمایز پیدا نمیازوفیلشود. بها ساخته میی ترومبین، هپارین است که توسط بازوفیلکنندهی غیرفعال( ماده1

 مانند.باقی می

توانند شوند. بازوفیل و ماستوسیت، در برخورد اول با یک آلرژن، میی رگی هیستامین است که توسط بازوفیل و ماستوسیت تولید میی گشادکنندهماده( 2

تواند باعث گشادشدن ی شیمیایی است که مینیز نوعی ماده 2COژنی در سطح خود شوند. عالوه بر هیستامین، ی آنتیبه پادتن متصل شوند و دارای گیرنده

 توانند آن را تولید کنند. های سفید دارای تنفس هوازی میی گلبولرگ شود که همه

توانند با می ها،اعث ایجاد منفذ در غشای پالسمایی شوند. لنفوسیتتوانند با تولید پرفورین و پروتئین مکمل، بکشنده( و ماکروفاژها، می Tها )( لنفوسیت3

ی های لنفبافتی وارد رگتوانند از مایع میانهای لنفی شوند. ماکروفاژها نیز میبافتی وارد رگهای خونی خارج شوند و همچنین از مایع میاندیاپدز از رگ

 ها همکاری کنند. های لنفی با لنفوسیتشوند و در رگ

 ها، گلبول سفید نیستند. شود. پالکتها ساخته میها( توسط پالکتهای خونی )پالکتی گردهی چسباننده( ماده4

شوند در حالی که در بافت در بافت استخوانی اسفنجی، تعداد زیادی حفره وجود دارد که توسط مغز قرمز پر می فقط مورد د غلط است.3 43

 شود. مرکزی وجود دارد که توسط مغز زرد پر میی استخوان متراکم، فقط یک حفره

 بررسی سایر موارد:

ترین بافت، بافت استخوانی متراکم است. بافت های استخوان، حتی سر استخوان دراز، خارجیی قسمتهای بدن، در همهی انواع استخواندر همهالف ی 

 های هاورس است.استخوانی متراکم، اجتماعی از سیستم

 توانند در جهات مختلف حرکت کنند. های خونی میهای استخوانی، رگی انواع بافتمشخص است که در همه 8ی  10به شکل  ب ی با توجه

 کند. ها را پر میای فضای زیاد بین سلولی زمینهبافت استخوانی نوعی بافت پیوندی است. در بافت پیوندی، مادهج ی 
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ها به بافت ی رگ باعث برخورد پالکت، ایجاد زخم در دیواره1ی مشخص است، در مرحله 6ی  20طبق مراحل انعقاد خون که در شکل 3 44

ها ، پالکت2ی (. در مرحله2ی کنند )رد گزینهها، ترومبوپالستین ترشح میها و پالکتی جدار رگدیدههای آسیبن زمان، بافتشود. در ایپیوندی می

 (. 4ی گیرند )رد گزینهها را دربر میسلولهای فیبرین ه، رشت3ی بندند. در مرحلهمحل زخم را می

ها در اثر تغییر ساختار اسکلت سلولی کند. تغییر شکل سلولها تغییر می، شکل ظاهری پالکت1ی کنید، در مرحلههمانطور که در شکل مشاهده می

 (3ی درستی گزینهکند )های جانوری را تعیین میلولباشد؛ زیرا اسکلت سلولی است که شکل سمی

 (1ی شوند نه منبسط )رد گزینههای صاف رگ خونی منقبض میدر انعقاد خون، ماهیچه

 ها باشد.ها یا تعداد آنتواند مربوط به تغییر در ساختار کروموزومهای کروموزومی میجهش  2 45

 ها:بررسی سایر گزینه

 دهند.در یک جمعیت را تغییر میها های دائمی، همواره اما به آهستگی فراوانی الل( جهش1

 زنی هیدر!ها منتقل شود. برای مثال در جوانهتواند به زادههای پیکری به هنگام تولیدمثل غیرجنسی می( جهش در سلول3

 شود.ها میژن سرطانی بر سطح سلولها و لذا قرارگیری آنتیشدن آنها سبب سرطانی( جهش در برخی سلول4

 کنند.دهند و تعداد زیادی اسپرماتوسیت اولیه ایجاد میدرپی میتوز انجام میوگونی به صورت پیهای اسپرماتسلول 4 46

 ها:بررسی سایر گزینه

 کنند.دهند و دو اسپرماتوسیت ثانویه را ایجاد میهای اولیه میوز انجام میاز اسپرماتوسیت بعضی( 1

 آیند.نه تقسیم(ِ اسپرماتیدها به وجود می ها( در نتیجه تمایز و نمو )دار)گامتهای تاژک( سلول2

 ای ندارند چرا که در خارجها نیز گیرندهگیرند، اما نه به طور مستقیم! و برای این هورمونهای هیپوفیزی قرار میهای هاپلوئید تحت تاثیر هورمون( سلول3

 از محیط داخلی قرار دارند.

باشد. میدانیم که بیماری کوررنگی جنسی مغلوب بوده پس فراوانی مردان بیمار در  زن می 1000مرد و  2000جمعیت این جزیره شامل 1 47

 می باشد. بنابراین داریم: 2f(x)و فراوانی زنان بیمار در جمعیت زنان برابر  f(x)جمعیت مردان برابر 

960=  1000*  2+ f(x) 2000F(x) *  

 کافی است معادله درجه دو باال را حل کنیم:

2.4-,  0.4=> f(x)  0=  96 – 200F(x) *  + 100*  2f(x) 

 صحیح می باشد. حال که فراوانی آلل را یافتیم حل مسئله آسان می شود. 0.4وضوحا تنها جواب 

مردان سالم

زنان سالم
=  

0.6 ∗ 2000
(0.36 + 0.48) ∗ 1000

=  
10
7

 

تعداد فنوتیپ و زمانی رابطه از نوع هم توانی یا غالبیت ناقص می دانیم که آلل های زمانی که رابطه غالب و مغلوبی داشته باشند کمترین 4 48

 آلل می باشد. 3فنوتیپ بجود آورد  5باشد بیشترین تعداد فنوتیپ را بوجود خواهند آورد. بنابراین حداقل تعداد آللی که می تواند 

ماده می باشد. اگر صفت فوق را اتوزوم فرض کنیم، در ماده ها دقت داشته باشید هرکجا انواع آمیزش بحث شد منظور حاصلضرب انواع ژنوتیپ های نر در 

آلل برای این صفت در نظر گرفت که همگی  5حالت آمیزشی دیده می شود. اما اگر جنسی فرض کنیم نیز می توان  25حالت فنوتیپی و در نهایت  5نیز 

 رسید. 25رابطه غالب و مغلوبی دارند و باز به جواب 

را بیمار فرض کنیم دودمانه می تواند جنسی مغلوب یا اتوزوم مغلوب و اتوزوم غالب باشد. فنیل کتونوریا یک  8و فرد  را سالم 6اگر فرد 4 49

 بیماری مغلوب و هموفیلی یک بیماری جنسی مغلوب می باشد.

 بررسی سایر گزینه ها:

نیز جنسی می باشد. می دانیم  y، کروموزوم  xر کروموزوم های جنسی را بیمار فرض کنیم دودمانه می تواند جنسی غالب باشد اما عالوه ب 8اگر فرد  (1

 وجود داشته باشد فقط در مردان می تواند دیده شود. yکه اگر صفتی بر روی کروموزوم 

 سالم فرض شود دودمانه وصفت غالب بوده و در این حالت هیچ گاه پدر و مادر سالم فرزند بیمار نخواهند داشت. 7( اگر فرد 2

 سالم فرض شوند، دودمانه می تواند اتوزم غالب و مغلوب و جنسی غالب باشد. 7و  3اگر فرد ( 3
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دقت کنید برای حل این سوال نیاز نیست فرزندان نسل اول و دوم همه گزینه ها را نوشت. به صورت سوال دقت کنید. نسبتی از زاده های  3 50

𝟏ت همیشه برابر بال بلند که نر باشند. اگر صفت اتوزوم باشد این نسب

𝟐
خواهد بود. اما در سواالت کنکور که در ازمون های قبل درسنامه سواالت جانوران را  

گزینه آورده شده نیز مانند آن هاست، همواره در نسل دوم  4ذکر کردیم، در دوحالت سوالی که در کنکور می آمد )یک صفت جنسی و یک صفت اتوزومی( و 

ر یک جنس دیده شود، این بدین معنی می باشد که نیمی از نر ها بال بلند و نیمی دیگر بال کوتاه خواهد بود. بنابراین در هر دو اگر فنوتیپ یک صفت فقط د

صورت جواب نسیت اول 
𝟏

𝟐
𝟏نسبت ماده های پای کوتاه باید برابر می باشد. باتوجه به ادامه مسئله  

𝟖
این صفت اندازه پا شود. بنابر 4باشد تا جواب نهایی برابر  

صفت پا اتوزوم  4و  3تجاوز نخواهد کرد. همان طور که مشاهده می کنید گزینه  4نیز باید حتما اتوزوم باشد. چرا که در صفت جنسی هیچگاه مخرج کسر از 

𝟑ه های پای کوتاه برابر مادحالت کوتاهی پا غالب بوده، بنابراین در نسل دوم نسبت  4و صفت اندازه بال جنسی می باشد. اما در گزینه 

𝟖
 می شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




