
به نام کوتاه ترین ولی پرمعناترین واژه؛ خدا، 
سپاس خدای را که توانایی زیستن را به ما عطا فرمود
ولی این که چگونه آن را بیاموزیم و تجربه کنیم، در اختیار خودمان نهاد.
تقدیم به پدر و مادِر فداکار، بزرگوار و مهربانم،

که بی مدد آن ها زیست را آموختن برایم سخت و دشوار بود. 
و تقدیم به برادر عزیزم نوید ... !

مـقد مـه مـقد مـه 
پیش از هر سخن، برخود الزم می دانم از حس اعتماد همکاران محترم به خاطر معرفی کتاب زیست جامع تشکر کنم. هم چنین 

باید اعتراف کنم که ابتدا لطف خدا و سپس انرژی مثبت شما دانش آموزان باهوش و پرتالش امروز و دانشمندان فردای کشور 

عزیزم بود که توان تألیف را به بنده عطا فرمود. 
مـقد مـه مـو لـف 

 این کتاب که چند سال قبل تألیف شده بود تاکنون تنها یک مرحله ویرایش جزئی در سال 94 داشته است. اما در حال حاضر 
بنابر نظر صاحب نظران، اساتید محترم و دانش آموزان خوب، تصمیم گرفتیم با انجام یک ویرایش کلی و افزایش سطح دشواری 

سؤاالت، با حذف سؤاالت ساده، اضافه کردن سؤاالتی با سطح دشواری مناسب، طبقه بندی سؤاالت کنکور )حتی کنکور داخل 

و خارج از کشور سال 96( در بین دیگر سؤاالت متن اصلی و کاهش معقول حجم، دو جلد سؤال و پاسخ کتاب میکرو زیست 

جامع را در قالب یک کتاب ِان شاء ا... بدون غلط، در کوتاه ترین زمان خدمت شما عزیزان عرضه نماییم. باید توجه داشته باشیم 

در کتاب، در حال حاضر متناسب با درجه دشواری و اهمیت هر فصل، تعداد مشخصی سؤال گنجانده شده و با توجه به اهمیت 

پاسخ های کاماًل تشریحی هر سؤال، تصمیم بر آن شد که پاسخ های هر فصل در ادامه ی سؤاالت همان فصل قرار گیرد؛ به طوری 

که تکلیف هر دانش آموز پس از تست زنی، مطالعه ی کامل همه ی پاسخ های تشریحی همان فصل باشد. هم چنین گاه الزم است 

به علت اهمیت توضیحات یا توجه به شکل پاسخ یک سؤال، از پاسخ سؤال دیگری به سؤال دارای توضیحات کامل و شکل 

ارجاع داده شود؛ در این حالت از عالمت  استفاده گردیده است که توصیه می کنم حتمًا به آن توجه نمایید. 

 در این کتاب در پاسخ سؤاالت، سطح هر سؤال با A یا B مشخص شده که پاسخ های دارای حرف  A، سؤاالت دشوارتر یا 
دارای نکته ای هستند که در فرصت کوتاه می بایست حتمًا بررسی شوند؛ اما پاسخ های مشخص شده با حرف  B به سؤاالت با 

سطح دشواری ساده تر اختصاص دارند.

 اما این کتاب هم چنین نیز مانند گذشته از سه بخش تشکیل شده است: 

بخشاول:سؤاالتمیکروطبقهبندی!

در این بخش، سؤاالت کنکورهای سال های اخیر و سؤاالت تألیفی را که متناسب با سطح کنکورهای سال های اخیر طراحی 

شده اند، بر اساس تیترهای کتاب درسی طبقه بندی کرده ایم. 

بخشدوم:آنچهتاکنونخواندهایم!

سؤاالت این بخش از ترکیب مطالب تیترهای مختلف همان فصل با یک دیگر و یا با فصول پیشین طراحی و انتخاب شده اند. 

در این بخش، سؤاالتی که شماره ی آن ها در کادر قرار گرفته اند، تنها از ترکیب مطالِب تیترهای همان فصل و سؤاالت دیگر از 

ترکیب مفاهیم آن فصل با فصل های گذشته )از فصل 1 دوم تا آن فصل( هستند. 



بخشسوم:آنچهازاینپسخواهیمخواند!

در این بخش با سؤاالتی مواجه می شوید که از ترکیب مطالب آن فصل با فصل های بعدی )تا فصل 11 پیش دانشگاهی( طراحی 

و انتخاب شده اند. 

همچنین در ضمیمه ی این کتاب 4 آزمون جامع، شامل آزمون جامع پایه ی دوم، سوم، چهارم )پیش دانشگاهی( آورده شده که 

می تواند کمک خوبی به شما در دوران جمع بندی هر کتاب کند و همچنین یک آزمون شبیه ساز کنکور سراسری 97 برای شما 

در ضمیمه طراحی شده است که امیدوارم به بهترین نحو از آن استفاده شود. 
ر  سپــاس بسیـا

ابتدا باید از پدر و مادر عزیزم، که این مدت زمان طاقت فرسا را تحمل کردند، تشکر کنم. سپس الزم می دانم از همه ی کسانی 

که برای نگارش این کتاب و ویرایش کلی نسخه ی جدید آن تالش شبانه روزی داشته اند، تشکر فراوان داشته باشم. به جرأت 

می گویم اگر حمایت ها و همراهی های مهندس محمد جوکار، مهندس علیرضا شعبانی نصر نبود، انتشارات این کتاب در این 

زمان میسر نمی شد. 

اما الزم می دانم از خانم ها الهام فخری، نگار باغشایی، فریما صادقی، فاطمه مصطفایی، سحر فریمانی و شبنم سلطانی کمال 

قدردانی را داشته باشم که با تالش فراوان و بی وقفه خود کمک بسیار بزرگی در ویرایش این مجموعه به بنده داشته اند. 

هم چنین شایان ذکر است کتاب های خط ویژه )جلد 1 و 2( به عنوان درسنامه ای کامل برای این مجموعه تألیف شده اند و 

می توانند عالوه بر دوران جمع بندی، برای یادگیری ابتدایی و تسلط بر همه ی مفاهیم کتاب های درسی در کنار کتاب زیست 

جامع به شما کمک نمایند که توصیه می کنم صفحه ی »چگونه در درس زیست درصد باال کسب کنیم؟« را که در ادامه ی مقدمه 

می آید، به دقت مطالعه  و رعایت نمایید. 

حــرف آخـــر 
کنکور یکی از ایستگاه های اول از مسیر پرپیچ و خم زندگی شماست که نباید آن را با قله اشتباه بگیرید! اما این که چگونه از 

این ایستگاه مهم عبور می کنید، می تواند در سرنوشت شما تأثیرگذار باشد. از آن به بهترین شکل ممکن عبور کنید و توشه ای 

مناسب برای ادامه ی راه بردارید!

 یادتان باشد، شما می توانید! شما می توانید! شما می توانید! 

همیشه ازتون انرژی گرفتم، هموتونو دوست دارم، بازم منو از نظرات ارزشمندتون بهره مند  کنین!
راه های ارتباطی رو هم که می دونید!

به یادتان هستیم ـ به یادمان باشید
ارادتمندـ  امید شیخ حسنی

 Omidsheikhhasani

 Telegram.me / drsheikhbiology 



درسـی  کتـاب  همـه  از  اول  کنـم،  خواهـش  می خـوام 
و جـزوه  ی معلـم عزیزتـون رو تـو همـون روز اول بعـد از 
گه بـا جزوه  تدریسشـون بـه دقـت مطالعـه کنیـن، حـاال ا
گه نـه، اول با کتاب شـروع کنین! راحت تریـن، اول جـزوه! ا

حاال که رو همه ی نکات اولیه مسـلط شـدین، وقتشه برین 
 سـراغ یـه کتابـی که به نـکات ریزتـر و ترکیبی تـر پرداخته

و بـه شـکل ها نـگاه ویـژه ای داشـته و درسـنامه هاش بـه 
شـکل متفاوتـی و به صورت نموداری، جـدول و ... دراومده! 
بـا خونـدن دقیـق اون کتـاب یعنـی خـط ویـژه، روی 
مطالـب ترکیبـی تسـلط خوبـی پیـدا کنین تا برین سـراغ 
مرحلـه ی بعـد! ایـن مرحلـه بـه همـراه مرحلـه ی بعـد تو 
همـون هفتـه ی اول بعـد از تدریـس معلمتون بایـد انجام 

. بشه!

دوره، دوره، دوره و همچنـان دوره! بایـد اونقـدر زیسـت 
رو دوره کنیـن کـه ملکـه ی ذهـن بشـه! بعد از عیـد عالوه 
بـر مطالعـه ی کتاب هـای »خط ویژه« و تسـلط بـر روی 
تسـت های کنکورهای سراسـری سـال های آخـر در کتاب 
»دور دنیـا در چهـار سـاعت«، توصیـه می کنـم دفتر 
 نکتـه ای رو کـه در طـول سـال تهیـه کردیـن رو حتمـاً 

مطالعه کنین.

برین سـراغ قسـمت تسـت های میکروطبقه بنـدی این 
کتـاب و شـروع کنیـن ... با دقـت تسـت های تیتری رو 
کـه خیلـی هم سـخت نیسـتن و واسـه یادگیری شـما 
پاسـخ های  بعدشـم  بزنیـد.  سـاده تر طراحـی شـدن، 
تشـریحی اونـا رو هـم دقیـق بخونین. توصیـه می کنم 
تسـت های هـر تیتـر یـا چنـد تیتـر و بزنین و سـپس 
پاسـخ های تشـریحی اونـا رو تـو همـون روز بخونین ... 
حتی پاسـخ تست هایی که درست زدین رو هم بخونین.

ــــر  ــــم ه ــــه می کن ــــه توصی ــــن مرحل ــــه: در ای توج
ــــک  ــــد، آن را در ی ــــاد گرفتی ــــدی ی ــــه ی جدی نکت

ــــد.  ــــت نمایی ــــه یادداش گان ــــه ی جدا دفترچ
ــــدی  ــــت های میکروطبقه بن ــــن کار )زدن تس ــــه: ای نکت
تیتــــری و مطالعــــه ی پاســــخ های آن هــــا( واســــه روز 

ــــه ...  دوم بعــــد از تدریــــس معلمتون

ــــدی  ــــاب میکروطبقه بن ــــه کت ــــن ب ــــد برگردی ــــاال بای ح
ــون  ــ کن ــه تا ــ ــت های »آن چ ــ ــراغ تس ــ ــن س ــ و بری
ــــم  ــــس خواهی ــــن پ ــــه از ای ــــم« و »آن چ خوانده ای
ــــتر  ــــه بیش ــــی ک ــــت های ترکیب ــــد« و روی تس خوان
ـــر  ـــا تیتـ ـــو ایــــن دو تـ ـــم تـ ـــور هـ تســــت های کنکـ

هســــتن؛ مســــلط شــــین!
ــــود،  ــــه می ش ــــز توصی ــــه نی ــــن مرحل ــــه: در ای توج
نــــکات یــــاد گرفتــــه شــــده در همــــان دفتــــرِ قــــدم 

دوم جمــــع آوری شــــود. 

قـــــدماول

قـــــدمســوم

قـــــدمپنجــم

قـــــدمدوم

قـــــدمچهــارم

چگونهدردرسزیســت،درصدباالکســبکنیم؟

امیدوارمخبرایخوبیازهمتونبشنوم....

بچه ها چند تا توصیه دارم برای کسب درصد باال تو درس زیست شناسی که اینقدر تو سال های اخیر، گرفتن درصد 
باال کار سختی شده! قباًل تو مقدمه، بخش های مختلف کتابو براتون توضیح دادم، اما با هم قدم به قدم بریم جلو ...



پاسخســـؤالعـنــــوان
1019 مولکول های زیستیفصل 1.
3045 سفری به درون سلول فصل 2.
6072 سفری در دنیای جانداران فصل 3.
8397گوارش فصل 4.
113125 تبادل گازها فصل 5.
137162 گردش مواد  فصل 6.
190200 تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید فصل 7.
209221 حرکت فصل 8.

سال دوم دبیرستان

پاسخســـؤالعـنــــوان
234249 ایمنی بدنفصل 1.
265281 دستگاه عصبی فصل 2.
300311 حواس فصل 3.
322336 هورمون ها و دستگاه درون ریز فصل 4.
352359 ماده ی ژنتیک فصل 5.
366374 کروموزوم ها و میتوز  فصل 6.
383393 میوز و تولیدمثل جنسی فصل 7.
403430 ژنتیک و خاستگاه آن فصل 8.
469484تولیدمثل گیاهانفصل 9.
499508رشد و نمو در گیاهانفصل 10.
518536تولیدمثل و رشد و نمو جانورانفصل 11.

سال سوم دبیرستان

پاسخســـؤالعـنــــوان
558575 پروتئین سازیفصل 1.
595604 تکنولوژی زیستی فصل 2.
614622 پیدایش و گسترش زندگی فصل 3.
629637 تغییر و تحول گونه ها فصل 4.
644661 ژنتیک جمعیت فصل 5.
683691 پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی  فصل 6.
699706 رفتارشناسی فصل 7.
712733شارش انرژی در جاندارانفصل 8.
کتری هافصل 9. 755767ویروس ها و با
781798آغازیانفصل 10.
818829 قارچ ها فصل 11.

پیـش دانشــگاهـی

842 ضمیمه )آزمون های جامع(  



سال دوم دبیرستان



ادیت آخر و صفحه بندیادیتادیتمرحله
یوسفیهوشیارهوشیارنام کاربر
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تار عنکبوت 

11 چند مورد از موارد زیر در مورد ویژگی های تار عنکبوت صحیح نیست؟-
الف( پروتئین های تشکیل دهنده ی آن، استحکام زیادی دارند.

ب( هر یک از آن ها از مقاومت زیادی نسبت به قطرشان برخوردارند.
ج( رشته های درون اجسام مهره مانند، بدون کشش، باعث افزایش طول تار می شوند.

د( هر یک از آن ها از پروتئین  ویژه و مواد دیگر تشکیل یافته است.
1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

21 می توان گفت خاصیت کشسانی تار عنکبوت، به دلیل ............ رشته های ............ اجسام مهره مانند است.-
2( قابلیت پیچ خوردگی و باز شدن مجدِد ـ درون 1( توانایی افزایش طوِل ـ بین  
4( قابلیت پیچ خوردگی و باز شدن مجدِد ـ بین 3( توانایی کاهش طوِل ـ بین  

31 کدام یک مکمل عبارت مقابل است؟ »نوکلئیک اسیدها ............ پروتئین ها، ............« -
گونی جانداران هستند. 2( همانند ـ زمینه ی گونا 1( برخالف ـ نوعی مولکول زیستی محسوب می شوند. 

4( برخالف ـ در شکل گیری تارهای عنکبوت نقش زیادی ندارند. 3( همانند ـ در ساختار رشته های تار عنکبوت دیده می شوند. 

کربن و ویژگی های آن

41 کدام عبارت، درست است؟-
1( مولکول هایی که در ساختار خود فقط کربن و هیدروژن دارند، کربوهیدرات نام دارند.

2( مولکول های کربن دار، بیشترین ترکیب های بدن انسان را تشکیل می دهند.
3( تقریباً همه ی مولکول هایی که در سلول ها ساخته می شوند، کربن دارند.

4( فراوان ترین ترکیب آلی طبیعت، از آمینواسید ساخته شده است.

51 کدام عبارت، نادرست است؟-
، پنج پیوند کوواالنسی دیده می شود. ( )CH4 1( در شکل سه بعدی مولکول متان
2( مولکول سیرنشده، مولکولی است که حداقل یک پیوند دوگانه یا سه گانه دارد.

ک گذاشتن دو الکترون ساخته شده است. 3( پیوند کوواالنسی از به اشترا
4( در هر مولکول پروتئین، هزاران اتم با پیوندهای کوواالنسی به یکدیگر متصل شده اند.
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61 چند مورد از موارد زیر صحیح است؟-
کثر 4 پیوند کوواالنسی تشکیل دهد. الف( اتم کربن در ترکیب با عناصر دیگر می تواند حدا

ب( مواد کربن داری که در سلول ساخته می شوند، مواد آلی نام دارند.
ج( مولکول های کربن دار، بیشترین ترکیب های بدن جانداران را تشکیل می دهند.

د( متان و سایر مولکول هایی که در ساختار خود فقط کربن و هیدروژن دارند، هیدروکربن نام دارند.
 1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

کنش های مهم زیستی درشت مولکول ها و وا

71 اساس گوناگونی مولکول های زیستی، ............ و گوناگونی در انواع ............، از زمینه ها ی تنوع در جانداران است.-
DNAها 2( ویژگی های عنصر کربن ـ 1( نوع پیوند بین مونومرها ـ پروتئین ها 

4( ویژگی های عنصر کربن ـ مونومرهای مختلف 3( نوع پیوند بین مونومرها ـ مونومرهای مختلف 
81 در بدن انسان، ............ به  عنوان درشت مولکول زیستی محسوب نمی شود.-

4( تری گلیسرید 3( گلیکوژن    DNA )2 1( پادتن 
91 کدام فرآیند، تعداد مولکول آب بیشتری مصرف می کند؟ -

4( سنتز آلبومین 3( تجزیه ی کامل نشاسته  2( سنتز گلیکوژن   ATP 1( هیدرولیز کامل

کربوهیدرات ها و انواع آن ها

کدام عبارت صحیح است؟-101
کاریدها فقط شامل هگزوزها و پنتوزها هستند. 1( مونوسا

کارید یافت می شود. 2( در سلول ها فقط سه نوع دی سا
کتوز هستند. کاریدهای 6 کربنی، تنها شامل گلوکز، فروکتوز و گاال 3( مونوسا

4( عالوه بر ریبوز و دئوکسی ریبوز، پنتوزهای دیگری نیز وجود دارند.
در انسان، سوخت اصلی سلول ها، ............-111

1( نوعی پنتوز محسوب می شود. 
کتوز نیز حاصل می شود. 2( از هیدرولیز کامل مالتوز و ال

3( مونومرهایی دارد که از طریق پیوندهای پپتیدی به یکدیگر متصل می شوند.
4( آب گریز است و احتمال ابتال به بیماری های قلبی را افزایش می دهد.

کدام، ساختار شیمیایی مولکول مالتوز را به درستی بیان می کند؟-121

 )4  O  )3   )2  O  )1

شکل روبه رو، به کدام فرایند ارتباط ندارد؟-131
1( سنتز مالتوز

کارز 2( هیدرولیز سا
کتوز 3( سنتز ال

H O2 2 4( تجزیه ی
کدام مطلب درباره ی قنِد موجود در شکر درست است؟-141

کتوز هیدرولیز شود.  2( می تواند به گلوکز و ال کاریدها تعلق دارد.   1( به گروه مونوسا
4( از دو مولکول پنتوز تشکیل شده است. 3( نسبت به گلوکز، انحالل پذیری کمتری در آب دارد. 

همه ی کربوهیدرات ها، ............-151
2( اسکلت کربنی دارند. 1( درشت مولکول زیستی محسوب می شوند. 

4( در ساختار خود، فقط کربن و هیدروژن دارند. 3( از مونومرهای هگزوز یا پنتوز ساخته شده اند. 
با استفاده از مونومرهای کدام گزینه، می توان پلی ساکاریدی با تنوع بیشتری ساخت؟ -161

4( سلولز و گلیکوژن  کتوز  3( مالتوز و ال کتوز  کارز و ال 2( سا کارز و مالتوز  1( سا

OH HO+ O +H O
2
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شکل روبه رو، چگونگی عمل آنزیم تجزیه کننده ی ............ را نشان می دهد.-171
1( گلیکوژن

2( پادتن
3( تری گلیسرید

کارز 4( سا
گلیکوژن، ............-181

2( برخالف نشاسته، در گیاهان ساخته نمی شود. کارید ذخیره ای است.  1( همانند سلولز، نوعی پلی سا
4( برخالف پروتئین ها، فقط در سلول های کبد انسان یافت می شود. 3( همانند کاتاالز، ساختاری منشعب دارد. 

می توان گفت که ............، آنزیم ............ را تولید نمی کنند.-191
4( گیاهان ـ هیدرولیزکننده ی نشاسته 3( جانورانـ  هیدرولیزکننده ی سلولز  2( گیاهان ـ سازنده ی نشاسته   1( جانوران ـ سازنده ی گلیکوژن  

گلیکوژن، ............ سلولز، ............-201
2( همانند ـ شباهت بسیاری به نشاسته دارد. 1( برخالف ـ در سلول های گیاهی وجود ندارد. 

4( همانند ـ از بیش از یک نوع مونومر ساخته شده است. کنش سنتز آب دهی به  وجود آمده است.  3( برخالف ـ طی وا
کدام گزینه در مورد بیشترین ترکیب آلی طبیعت نادرست است؟-211

2( رشته ای و دارای انشعابات اندک است. 1( در بدن جانور، آنزیم تجزیه کننده اش توسط خود جانور ساخته نمی شود. 
4( می تواند در لوله ی گوارش گاو تجزیه شود. 3( در ساختار دیواره ی سلولی گیاهان به کار رفته است. 

کدام عبارت، نادرست است؟-221
2( هر فیبریل سلولزی از چند هزار رشته ی سلولز ساخته شده است. 1( مولکول سلولز، رشته ای و بدون انشعاب است. 

4( آنزیم تجزیه کننده ی سلولز، جهت ایجاد قند شیرین از نشاسته کاربرد دارد. 3( در انسان، الیاف سلولزی برای کار منظم روده ها موردنیاز هستند. 
هر ............ سلولزی، از تعداد زیادی ............ سلولزی تشکیل شده است که ............، دیواره ی سلولی گیاهی را تشکیل می دهد.-231

2( فیبریل ـ رشته ی ـ در ترکیب با مواد دیگر 1( رشته ی ـ فیبریل ـ در ترکیب با مواد دیگر 
4( فیبریل ـ رشته ی ـ بدون ترکیب با مواد دیگر 3( رشته ی ـ فیبریل ـ بدون ترکیب با مواد دیگر 

کدام عبارت، نادرست است؟ »غذای اصلی موریانه، ............«-241
2( در انسان، برای کار منظم روده ها موردنیاز است. 1( نوعی مولکول رشته ای و بدون انشعاب است. 

4( توسط آنزیم های ترشح شده از دستگاه گوارش گاو، تجزیه می شود. 3( به عنوان قند ساختاری، در دیواره ی سلولی گیاهان یافت می شود. 
در یک  رشته ی سلولزی، 720 اتم کربن وجود دارد. برای هیدرولیز کامل این مولکول به مونومرهایش، چه تعداد مولکول آب، موردنیاز است؟-251

119 )4  120 )3  720 )2  719 )1
کدام عبارت، صحیح است؟-261

کاریدها در سلول ها، بیشتر نقش ذخیره ای دارند. 1( پلی سا
2( سلول های گیاهی همیشه برای آزاد کردن انرژی، به گلوکز نیاز دارند.

کوئل مرکزی سلول های جگر انسان ذخیره می شود. 3( گلیکوژن به صورت ذره هایی در وا
4( سلول های لوله ی گوارش موریانه، آنزیم تجزیه کننده ی سلولز را ساخته و ترشح می کنند.

از آنزیمی که برای تبدیل روزنامه ی باطله به قند استفاده می شود، در صنعت برای ............ به کار می رود.-271
4( خارج کردن پوسته ی دانه ها 3( تبدیل نشاسته به قندهای شیرین  2( نرم کردن گوشت  1( ساختن اسفنج 

لیپیدها و انواع آن ها

هرچه اسیدهای چرب روغن های مصرفی، ............ باشند، در دمای معمولی اتاق، ............ و احتمال ابتال به بیماری قلب و رگ ها ............ است.-281
4( سیرنشده تر ـ جامدتر ـ بیشتر  3( سیرشده تر ـ مایع تر ـ بیشتر   2( سیرنشده تر ـ مایع تر ـ کمتر  1( سیرشده  تر ـ جامدتر ـ کمتر  

در دو اسید چرب با تعداد کربن یکسان، در کدام حالت، تعداد هیدروژن های آن ها با یکدیگر مشابه است؟-291
1( یکی از آن ها دو پیوند سه گانه و دیگری سه پیوند دوگانه داشته باشد. 
2( یکی از آن ها یک پیوند سه گانه و دیگری دو پیوند دوگانه داشته باشد. 

3( یکی از آن ها دارای دو پیوند سه گانه و دیگری دارای دو پیوند دوگانه باشد. 
4( یکی از آن ها دارای یک پیوند سه گانه و دیگری دارای یک پیوند دوگانه باشد.

مولكولآهنزلايرم

فعال جالايرگاه
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تنها، مورد )ج( به مطلب صحیحی اشاره ندارد.  4  
بررسی مورد نادرست: 

ج( رشته های موجود در تار عنکبوت که درون اجسام مهره مانند روی یک دیگر 
پیچ و تاب خورده اند، چسبناک و کش سان هستند. در اثر نیرویی که به این 

قسمت از رشته ها وارد می شود )کشش(، پیچ و تاب های آن ها باز می شود. 
بررسی موارد صحیح:

و  چسبندگی  استحکام،  عنکبوت  تار  تشکیل دهنده ی  پروتئین های  الف( 
کشسانی بسیار دارند، به طوری که حشره ای که در دام می افتد، نمی تواند دام 

را بگسلد و فرار کند.
ب( مقاومت هر یک از تارهای عنکبوت، نسبت به قطری که دارند، بسیار زیاد 

و بی همتاست.
مواد  با  را  ویژه ای  پروتئین  عنکبوت،  در  تار  تنیدن  به  مربوط  غده های  د( 

دیگری مخلوط می کنند و تار می سازند.
مهره مانند  اجسام  در  موجود  رشته های  از  عنکبوت  تار   2  
و رشته های موجود در بین اجسام مهره مانند ساخته شده است. رشته های 
خورده اند،  تاب  و  پیچ  یک دیگر  روی  مهره مانند،  اجسام  درون  در  موجود 
این  مجدد  شدن  باز  و  پیچ خوردگی  قابلیت  هستند.  کشسان  و  چسبناک 

پیچ خوردگی ها، خاصیت کشسانی فراوانی به تارهای عنکبوت می دهد.
گونی  گونی نوکلئیک اسیدها و پروتئین ها، زمینه ی گونا گونا  2  

جانداران است.

1 نوکلئیک اسیدها هماننِد )نه برخالِف( پروتئین ها، نوعی مولکول زیستی 
محسوب می شوند.

3 پروتئین ها برخالف نوکلئیک اسیدها، در ساختار رشته های تار عنکبوت 
دیده می شوند.

4 نوکلئیک اسیدها هماننِد پروتئین ها در شکل گیری تارهای عنکبوت نقش 
زیادی دارند.   

ساختار  و  است  شده  تشکیل  شیمیایی  ماده ی  نوعی  از  عنکبوت  تار 
سلولی ندارد؛ بنابراین نوکلئیک اسیدها به صورت مستقیم در ساختار 

آن دیده منی شوند. 

گزینه ی )3( عیناً از متن کتاب درسی انتخاب شده است.  3  

1 مولکول هایی که فقط C و H دارند، هیدروکربن نامیده می شوند )نه 
کربوهیدرات(.

2 بعد از آب، مولکول های کربن دار، بیشترین ترکیب های بدن جانداران را 
تشکیل می دهند. 

گلوکزی  واحدهای  از  که  است  سلولز  طبیعت،  آلی  ترکیب  فراوان ترین   4
ساخته شده است )نه آمینواسیدی(.

1 

2 

3 

4 

تصویر  روبه رو،  شکل   1  

) را نشان  )CH4 سه بعدی مولکول متان
می دهد. هر یک از خط هایی که در مولکول 
هیدروژن  اتم های  به  را  کربن  اتم  متان، 
یک  نشان دهنده ی  است،  کرده  متصل 
ک  اشترا به  از  که  کوواالنسی است  پیوند 

گذاشتن دو الکترون ساخته شده است. 

یک الکترون، مربوط به کربن و الکترون دیگر مربوط به هیدروژن است. پس 
در مولکول متان در مجموع چهار پیوند کوواالنسی بین اتم کربن و اتم های 

هیدروژن برقرار است.

تنها، مورد )ج( به مطلب صحیحی اشاره ندارد.  2  
 بررسی مورد نادرست:

ج( بعد از آب، مولکول های کربن دار، بیش ترین ترکیب های بدن جانداران را 
تشکیل می دهند.

گر به تیتری که در صفحه ی اول فصل اول کتاب زیست  ا  2  
و آز )1( آمده است، نگاه کنید، در آن جا نوشته شده است: »ویژگی های عنصر 
گونی مولکول های زیستی کمک کرده  است«. دقت کنید!  کربن به ایجاد گونا
گونی دو مولکول زیستی DNA )نوکلئیک اسید( و پروتئین، زمینه ی  گونا

گونی و تنوع در جانداران است )نه در مولکول های زیستی(. گونا

)مانند  نوکلئیک  اسیدهای  پادتن(،  )مانند  پروتئین ها   4  
و  از مونومرها هستند  پلی مری  گلیکوژن(  )مانند  کاریدها  پلی سا و   )DNA
درشت مولکول محسوب می شوند. تری گلیسریدها یا چربی ها از یک مولکول 
گلیسرول و سه مولکول اسید چرب ساخته شده اند و درشت مولکول زیستی 

محسوب نمی شوند.
مولکول نشاسته از تعداد زیادی گلوکز تشکیل شده است؛   3  
تجزیه ی کامل نشاسته، به تعداد زیادی )بسته به تعداد گلوکزها( مولکول آب 
ATP )تبدیل به باز آدنین، قند ریبوز و سه  احتیاج دارد. هیدرولیز کامل
گروه فسفات( به 4 مولکول آب احتیاج دارد. در فرایندهای سنتزی، مانند 

سنتز گلیکوژن و آلبومین، آب آزاد می  شود، نه مصرف.

طی  آن  تشکیل  باشد،  داشته  مونومر  عدد   n خطی، پلی مری  اگر 
هیدرولیزِ  طی  و  تولید  آب،  مولکول   ( )n − 1 آب دهی، سنتز  واکنش 

) مولکول آب مصرف می شود. )n − 1 )جتزیه ی( آن 

دئوکسی  و  ریبوز  کربنی،   5 کاریدهای  مونوسا مهم ترین   4  
ریبوز نام دارند؛ بنابراین عالوه بر آن ها، پنتوزهای دیگری نیز وجود دارند.

کاریدها، هگزوزها و پنتوزها هستند؛ به عبارت دیگر،  1 مهم ترین مونوسا
کاریدهای دیگری نیز وجود دارند. مونوسا

کاریدهای دیگـری وجـود داشـته باشـند، قطعـاً  2 خـب وقتـی مونوسـا
کتوز و مالتوز وجود خواهند داشت! کارز، ال کاریدهای دیگری غیر از سا دی سا
کتوز هستند. کاریدهای 6 کربنی، گلوکز، فروکتوز و گاال 3 مهم ترین مونوسا

شرط می بندم تا حاال این طوری به قضیه نگاه نکرده بودی! حاال لطفاً برو 
یه بار دیگه پاراگراف اوِل تیتِر »کربوهیدرات ها« رو بخون.

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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سوخت اصلی سلول ها در انسان، گلوکز بوده که خود نوعی   2  
کتوز حاصل می شود. مونومر است. گلوکز از هیدرولیز کامل مالتوز و ال

1 گلوکز نوعی هگزوز )نه پنتوز( محسوب می شود.
3 پیوند پپتیدی در اتصال آمینواسیدها به یک دیگر نقش دارد؛ واحدهای  

گلوکزی توسط پیوندهای پپتیدی به یک دیگر متصل نمی شوند. 
4 گلوکز، محلول در آب است؛ چربی های جانوری سیرشده و کلسترول باعث 

افزایش احتمال ابتال به بیماری های قلبی می شوند )نه گلوکز(.

کاریدی« است که در جوانه ی جو،  »مالتوز«، قند »دی سا  1  
به فراوانی یافت می شود و از دو مولکول شش کربنی به نام »گلوکز« تشکیل 

شده است.
OH− که در مونومرها حضور دارند، تمایل دارند با  H− و بعضی از گروه های
H از مونومرها جدا شوند، به عبارت دیگر آن  O2 یک دیگر ترکیب و به صورت
دو مونومر با هم ترکیب می شوند و یک مولکول آب، از بین آن دو آزاد می شود. 

به شکلی که در ذیل آورده شده است، دقت کنید.

گر به شکل های سؤال دقت کنید، متوجه می شوید که برخی از شکل ها را   ا

5 ضلعی کشیده که نشان دهنده ی یک مولکول 5 کربنی است و برخی 

دیگر را به صورت 6 ضلعی  رسم کرده که نشان دهنده ی یک مولکول 
6 کربنی است. از آن جایی که مالتوز از دو گلوکز )6 کربنی( تشکیل شده و با 

توجه به شکل باال گزینه ی )1( صحیح است.

را  کاریدها  و هیدرولیز دی سا این شکل، سنتز آب دهی   4  
کسید هیدروژن نیز، آب تولید می شود ولی  نشان می دهد. در تجزیه ی پرا
و  سنتز  به  گزینه ها  سایر  ندارد.  وجود  کارید  دی سا و  کارید  مونوسا از  اثری 
کارید  کتوز دی سا کارز و ال کاریدها اشاره دارند؛ زیرا مالتوز، سا هیدرولیز دی سا

محسوب می شوند.

کارید  کارز« بوده که نوعی دی سا قند موجود در شکر، »سا  3  
کارید به نام های »گلوکز« و »فروکتوز«  محسوب می شود. این مولکول از دو مونوسا
کارید، هگزوز )6 کربنی( هستند. برطبق فعالیت  تشکیل شده است. این دو مونوسا

کارز است. 2-1 کتاب زیست و آز )1( انحالل پذیری گلوکز بیشتر از سا

انحالل پذیری ساکارز از گلوکز کم تر و از نشاسته بیشتر است.

همـه ی کربوهیدرات هـا، ماننـد سـایر مواد آلی، اسـکلت   2  
کربنی دارند.

1 همه ی کربوهیدرات ها، درشـت مولکول زیسـتی محسـوب نمی شـوند؛ 
کارید ها، نوعـی کربوهیـدرات هسـتند کـه درشـت مولکول زیسـتی   پلی سـا

محسوب می شوند. 
کاریدها، هگزوزهـا )6 کربنـی( و پنتوزهـا )5 کربنـی(  3 مهم تریـن مونوسـا

کاریدها(.  هستند )نه همه ی مونوسا
کسـیژن نیز  4 در سـاختار کربوهیدرات هـا، عـالوه بـر کربـن و هیـدروژن، ا
 وجـود دارد. هیدروکربن هـا، فقـط از کربـن و هیدروژن تشـکیل شـده اند )نه 

کربوهیدرات ها(.
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قطعاً با مونومرهای گزینه ای که بیشترین تنوع مونومری را   2  
دارد، می توان پلی مری با تنوع بیشتر ساخت! حاال من مونومرهای هر گزینه 

رو می نویسم، خودتون قضاوت کنید:

 
کارز سا

مالتوز  گلوکز
2 نوع مونومر

فروکتوز
گلوکز

 1

 
کارز سا

کتوز ال
3 نوع مونومر

فروکتوز
گلوکز
گلوکز

کتوز گاال

 2

مالتوز  گلوکز

کتوز ال
2 نوع مونومر گلوکز

کتوز گاال

  3

سلولز  گلوکز
1 نوع مونومرگلیکوژن  گلوکز  4

بنابراین گزینه ی )2( بیش ترین تنوع مونومری را داراست و همان پاسخ مورد 
نظر است.

این شکل، تجزیه ی پیوند بین دو مونومر را نشان می دهد   4  
بین  در  باشد.  فروکتوز  و  گلوکز  به  کارز  سا تجزیه ی  به  مربوط  می تواند  که 

کارز از دو مونومر تشکیل شده است. گزینه ها تنها، سا

)گلوکز(  مونومر  عدد  چندین  از  و  است  کارید  پلی سا نوعی  گلیکوژن،   1
ساخته شده است و قند ذخیره ای جانوران محسوب می شود.

2 پادتن، نوعی گلیکوپروتئیِن دفاعی بوده و از چندین نوع و چندین عدد 
مونومر ساخته شده است.

3 تری گلیسرید، از واحدهای کم و بیش یکسان )مونومر( تشکیل نشده است.
گلیکوژن فقط در سلول های جانوری ]و قارچ ها[ ساخته   2  

می شود.
 

کارید  کارید ذخیـره ای و سـلولز نوعـی پلی سـا 1 گلیکـوژن یـک پلی سـا
است. سـاختاری 

3 گلیکوژن ساختاری منشعب دارد اما پروتئین ها، از جمله کاتاالز، دارای 
ساختاری خطی هستند.

4 در انسان، گلیکوژن در سلول های ماهیچه ای و کبدی ذخیره می شود.
همان طور که در متن کتاب به آسانی قابل رؤیت است،   3  

جانوران، آنزیم  تجزیه کننده ی )هیدرولیزکننده ی( سلولز را نمی سازند. 

1 جانوران، آنزیم های سازنده و هیدرولیزکننده ی گلیکوژن را دارند.
4 گیاهان، مولکول های گلوکز را به صورت پلی مرِ نشاسته در می آورند و  2 و 
آن را ذخیره می کنند. سلول های گیاه، هنگام نیاز، پیوندهای بین مولکول های 
گلوکز موجود در نشاسته را به روش هیدرولیز قطع می کنند و گلوکز آزاد می کنند؛ 

بنابراین گیاهان، آنزیم های سازنده و هیدرولیز کننده ی نشاسته را دارند. 

 

گلیکوژن در گیاهان و نشاسته در جانوران ساخته منی شود؛ یعنی به عبارتی، 
گیاهان و جانوران به ترتیب، آنزمی سازنده ی گلیکوژن و نشاسته را ندارند. 
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تنها این گزینه، جمله ی صورت سؤال را به درستی تکمیل   1  
می کند.

2 گلیکوژن، برخالف )نه هماننِد( سلولز شباهت بسیاری به نشاسته دارد.
کنش سنتز آب دهی به وجود می آیند. 3 گلیکوژن و سلولز، هر دو پلی مرند و طی وا

کاریدند و هـر دو از یک نـوع مونومر )گلوکز(  4 گلیکـوژن و سـلولز، پلی سـا
ساخته شده اند.

منظور از بیش ترین ترکیب آلی طبیعت، سلولز است و   2  
دارای  )نه  انشعاب  بدون  و  رشته ای  که  است  ساختاری  کارید  پلی سا نوعی 

انشعابات کم( است. 

1 جانوران آنزیمِ تجزیه کننده ی سلولز را نمی سازند.
گیاهان  دیواره ی سلولی  به صورت رشته هایی محکم در ساختار  3 سلولز 
شرکت دارد؛ اما بد نیست بدانید که دیواره ی سلولی گیاهان فقط از سلولز 

تشکیل نشده است و در ساختار خود پروتئین نیز دارد.
4 اما باید بگویم که درست است که جانوران )مانند گاو( نمی توانند آنزیم 
برخی  )مانند  مفیدی  میکروب های  اما  بسازند،  را  سلولز  تجزیه کننده ی 
کتری ها و تاژکداران جانورمانند( در لوله ی گوارش جانوران )مانند موریانه  با
را  تجزیه کننده ی سلولز، سلولز  آنزیم  با ساختن  که  زندگی می کنند  گاو(  و 
در لوله ی گوارش این جانوران تجزیه می کنند. یعنی چون غذای اصلی این 

جانوران سلولز است، این ماده در بدن آن ها تجزیه می شود.

از آنزیم تجزیه کننده ی سلولز )سلوالز( برای تجزیه ی مواد   4  
نرم کردن مواد گیاهی و خارج کردن پوسته ی دانه ها در کشاورزی  گیاهی، 
استفاده می شود. برای ایجاد قند شیرین از نشاسته، از آنزیم آمیالز استفاده 
مطالب  به  گزینه ها  سایر  داراست.  را  نشاسته  تجزیه ی  توانایی  که  می شود 

صحیحی اشاره دارند و توصیه می کنم یک بار دیگر آن ها را بخوانید!

همنی  به  دارد  وجود  بزاق  در  که  است  ضعیف  آمیالز  نوعی  پتیالنی 
از دهان  خاطر در انسان گوارش شیمیایی نشاسته )کربوهیدرات ها( 

آغاز می شود. 

سلولز،  مولکول  بدانید  است  کافی  تنها  سؤال  این  برای   2  
این رشته ها در کنار یک دیگر  از  انشعاب است. چند هزار  رشته ای و بدون 
قرار می گیرند و یک فیبریل سلولزی تشکیل می دهند. الیه های سلولزی در 
دیواره های سلولی گیاهی با سایر مواد ترکیب می شوند و ساختاری محکم را 

به وجود می آورند.

برای این سؤال تنها کافی است بدانید غذای اصلی بعضی   4  
از جانوران، مانند گاو و موریانه سلولز است. گزینه ها در سؤاالت پیشین نیز 
کید بیشتر: در لوله ی گوارش بعضی جانوران  توضیح داده شده اند، اما برای تأ
می توانند  که  می کنند  زندگی  مفیدی  میکروب های  موریانه،  و  گاو  مانند 
سلولز را هیدرولیز کنند؛ بنابراین آنزیم سلوالز، مستقیماً توسط سلول های 
دستگاه گوارش گاو ترشح نمی شوند. مولکول سلولز، نوعی مولکول رشته ای 
و بدون انشعاب است و به عنوان قند ساختاری در دیواره ی سلولی گیاهان 
یافت می شود. در انسان، الیاف سلولزی برای کار منظم روده ها و جلوگیری از 

بیماری های گوارشی مورد نیاز هستند.
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گلوکز وجود دارد؛  در این رشته ی سلولزی، 120 مونومرِ   4  
گر 720 اتم کربن را بر عدد 6 )که تعداد کربن های گلوکز است( تقسیم  چرا؟! ا
کنیم، متوجه می شویم که این مولکول سلولز دارای 120 گلوکز است. به نظر 
شما برای شکستن پیوند بین 120 مولکول گلوکز، باید چه تعداد مولکول آب 

مصرف کرد؟ آفرین! 119 مولکول آب.
این گزینه دقیقاً از متن کتاب درسی انتخاب شده است.  2  

کاریدها بیش تر در ساختار سلول ها و نیز استحکام آن ها نقش دارند. 1 پلی سا
کوئل مرکزی، مربوط به سلول های  کوئل مرکزی وجود ندارد. وا 3 در انسان، وا
بالغ گیاهی است. گلیکوژن در بدن انسان، به صورت ذره هایی در سلول های 

جگر و ماهیچه ای ذخیره شده است.
4 جانوران، آنزیم سلوالز نمی سازند. در لوله ی گوارش موریانه، میکروب های 
باعث  آنزیم سلوالز  ترشح  و  تولید  با  که می توانند  زندگی می کنند  مفیدی 

هیدرولیز سلولز در لوله ی گوارش موریانه شوند.
تبدیل  برای   )1( آز  و  زیست  کتاب  1ـ1  فعالیت  طبق   4  
روزنامه های باطله به قند از آنزیم سلوالز استفاده می شود. در صنعت برای 
نرم کردن مواد گیاهی و خارج کردن پوسته ی دانه ها از آنزیم سلوالز استفاده 

می شود. لطفاً فعالیت ها را جدی بگیرید!
هرچه اسیدهای چرب به کار رفته در روغن ها سیرنشده تر   2  
باشند، روغن در دمای معمولی اتاق مایع تر )روان تر( است و خوردن این گونه 
به  ابتال  برای  کم تری  احتمال  سیرشده تر،  چربی های  به  نسبت  چربی ها 

بیماری های قلب و رگ ها ایجاد می کند.  
به ازای هر پیوند دوگانه، دو اتم هیدروژن و به ازای هر   2  
پیوند سه گانه، چهار اتم هیدروژن از تعداد کل هیدروژن ها کاسته می شود؛ به 

شکل زیر دقت کنید.

برای پاسخ به این تست به بررسی گزینه ها می پردازیم:

1 مولکولـی که دارای دو پیوند سـه گانه اسـت، 8 اتم هیـدروژن و مولکولی 
کثر حالت اشـباع  کـه دارای سـه پیوند دوگانه اسـت، 6 اتم هیـدروژن از حدا

کم تر دارد. 
2 مولکولی که دارای یک پیوند سه گانه است، 4 اتم هیدروژن و مولکولی 
کثر حالت اشباع  که دارای دو پیوند دوگانه است، نیز 4 اتم هیدروژن از حدا

کم تر دارد. 
3 مولکولی که دارای دو پیوند سه گانه است، 8 اتم هیدروژن و مولکولی که 
کثر حالت اشباع کم تر دارد.  دارای دو پیوند دوگانه است، 4 اتم هیدروژن از حدا
4 مولکولی که دارای یک پیوند سه گانه است، 4 اتم هیدروژن و مولکولی که 
کثر حالت اشباع کم تر دارد.  دارای یک پیوند دوگانه است، دو اتم هیدروژن از حدا
تنها گزینه ی )2( دربردارنده ی دو حالت اسید چرب با تعداد کربن یکسان 
است که تعداد هیدروژن های آن ها با یک دیگر مشابه است. حال کردی یا 
نه؟! اگه شک داری برو برای هر گزینه شکل بِِکش، خودت می بینی که 

باز به همین گزینه می رسی اگه درست بِری!
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مونوسیت های خونی ............-1301
2( از گروه گرانولوسیت ها هستند. 1( قطعاً طول عمر بیشتر از یک سال دارند. 

گوسیتوز را ندارند. 4( توانایی دیاپدز و فا 3( می توانند ذرات خارجی وارد شده به بدن را از بین ببرند. 
چند مورد از موارد زیر در مورد گلبول های سفید صحیح است؟-1311

الف( همواره طول عمر آن ها از چند ساعت تا چند هفته بیشتر نیست.
ب( مونوسیت ها، نوتروفیل ها و ائوزینوفیل ها، در خون فاگوسیتوز انجام می دهند.

ج( نوتروفیل ها همانند ائوزینوفیل ها، در ساختار خود، هسته ی چند قسمتی دارند.
د( ماکروفاژ ها و نوتروفیل ها به کمک پدیده ای به نام دیاپدز از منافذ بین سلول های پوششی مویرگ ها عبور می کنند.

ه ( نوتروفیل ها با خاصیت تاکتیک شیمیایی، به سوی ذرات خارجی یا بافت های در حال تخریب کشیده می شوند.
1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

)سراسری 93 با کمی تغییر(-1321 همه ی ............، می توانند همانند نوتروفیل ها، ............   
1( گرانولوسیت هایی که آنزیم های لیزوزومی فراوان دارند ـ تا بیش از یک سال زنده بمانند.
گوسیتوز انجام می دهند ـ در دفاع غیر اختصاصی شرکت کنند. گرانولوسیت هایی که فا 2( آ

3( گرانولوسیت هایی که در عفونت های انگلی زیاد می شوند ـ ماده ی ضد انعقاد خون ترشح نمایند.
گرانولوسیت هایی که پروتئین دفاعی می سازند ـ با ذره خواری میکروب ها را نابود سازند.  4( آ

)سراسری خارج از کشور 93(-1331 همه ی ............، می توانند همانند ائوزینوفیل ها، ............   
گرانولوسیت هایی که لیزوزوم فراوان دارند ـ تا بیش از یک سال زنده بمانند. 1( آ

2( گرانولوسیت هایی که تحرک زیادی دارند ـ نوعی ماده ی گشادکننده ی رگی بسازند.
گرانولوسیت هایی که در دفاع غیراختصاصی شرکت می کنند ـ با صرف انرژی، میکروب ها را ببلعند. 3( آ

گوسیت ها هستند ـ نوعی ماده  ی ضد انعقاد خون ترشح کنند. 4( گرانولوسیت هایی که در گروه فا
Rhبین مادر و جنین، در صورت عبور آنتی ژن های رزوس، از خوِن ........... و وروِد پادتن های ضد آنتی ژن رزوس، از خوِن ...........، -1341 در ناسازگاری 

گلوتینه شده و به دنبال آن کم خونی و انسداد رگ ها ایجاد می شود که ممکن است بسیار خطرناک باشد. خون جنین آ
2( مادر به جنین ـ جنین به مادر 1( جنین به مادر ـ جنین به مادر   
4( مادر به جنین ـ مادر به جنین 3( جنین به مادر ـ مادر به جنین  

نمی توان گفت در بریدگی های مختصر ............ پس از ............ به وقوع می پیوندد.-1351
کت ها ـ انقباض ماهیچه های صاف دیواره ی رگ 1( آماس و به هم چسبیدن پال

کت ها 2( تبدیل پروترومبین به ترومبین ـ آماس و به هم چسبیدن پال
3( انقباض ماهیچه های صاف دیواره ی رگ ـ تبدیل فیبرینوژن به فیبرین

4( تبدیل فیبرینوژن به فیبرین ـ تبدیل پروترومبین به ترومبین
در صورت آسیب به یک رگ، کدام یک از تغییرات زیر در محل خونریزی، نقشی در جلوگیری از خونریزی ندارد؟-1361

کت ها 2( به هم چسبیدن پال 1( آزاد شدن ترومبوپالستین از سلول های آسیب دیده 
4( تبدیل فیبرینوژن به پروترومبین 3( انقباض ماهیچه های صاف دیواره ی رگ آسیب دیده 

)سراسری خارج از کشور 88(-1371 به طور معمول، برای جلوگیری از خون ریزی در هنگام پارگی رگ های انسان، ............ صورت نمی گیرد.   
4( انقباض ماهیچه های دیواره ی رگ ها 3( تولید ترومبین از پروترومبین  2( تولید فیبرینوژن از فیبرین  کت ها  1( تغییر حجم پال

کدام یک در پالسمای خون یک فرد سالم وجود دارد؟-1381
4( ترومبوپالستین 3( پروترومبین  2( انیدرازکربنیک  1(  آنتی ژن رزوس 

کدام عبارت، در مورد مراحل انعقاد خون صحیح نیست؟-1391
1( برای تبدیل پروترومبین به ترومبین، فقط به ترومبوپالستین و کلسیم نیاز است.

کت ها، می توانند ترومبوپالستین آزاد کنند. 2( سلول های آسیب دیده ی رگ، همانند پال
3( تبدیل فیبرینوژن محلول به فیبرین، تحت تأثیر ترومبین انجام می گیرد.

4( انقباض ماهیچه های صاف دیواره ی رگ ها در محل بریدگی، جزء مراحل انعقاد خون محسوب نمی شود.
کدام فرایند در روند انعقاد خون انسان، دخالتی ندارد؟-1401

2( تولید ترومبین در کبد 1( تبدیل فیبرینوژن محلول به فیبرین نامحلول 
4( تأثیر یون کلسیم در شکسته شدن پروترومبین 3( ترشح ترومبوپالستین از سلول های آسیب دیده ی جدار رگ ها 
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کدام فرایند پس از پاره شدن یک رگ خونی، در جلوگیری از خونریزی، نقش ندارد؟-1411
2( انقباض ماهیچه های صاف دیواره ی رگ 1( ترشح هپارین توسط بازوفیل ها  
4( افزایش مایع میان بافتی و ایجاد آماس 3( ایجاد رشته های فیبرین  

کدام دو پدیده، به حضور یون کلسیم وابسته است؟-1421
کت ها ـ تبدیل فیبرینوژن به فیبرین 2( آماس پال 1( ترشح ترومبوپالستین ـ تبدیل فیبرینوژن به فیبرین 

کت ها ـ تبدیل پروترومبین به ترومبین 4( آماس پال 3( ترشح ترومبوپالستین ـ تبدیل پروترومبین به ترومبین 
کدام یک درباره ی دستگاه لنفی انسان صحیح نیست؟-1431

1( دریچه هایی که در رگ های لنفی قرار دارند، از بازگشت مایع درون آن ها جلوگیری می کنند.
گوسیتوز عوامل بیگانه وجود ندارد. 2( در این دستگاه برخالف دستگاه گردش خون، امکان فا

3( در مسیر رگ های لنفی برآمدگی هایی به نام گره لنفی وجود دارند که حالت اسفنجی دارند.
4( در اطراف گردن، زیر بغل و کشاله ی ران تعداد زیادی گره لنفی وجود دارد.

کدام عبارت نادرست است؟ -1441
)سراسری خارج از کشور 90( »گره های لنفاوی، ............«  

کروفاژ هستند. 2( حاوی تعداد زیادی ما 1( موادی به داخل خون ترشح می نمایند.  
4( در مسیر رگ های لنفی دریچه دار قرار گرفته اند.  3( از نظر ساختار شبیه به لوزه ها هستند. 

بخش گیـاهی
 

نقش ریشه

کدام یک، در مورد ریشه ی گیاهان صحیح است؟-1451
ک است. 1(  مهم ترین نقش آن، ثابت نگه داشتن گیاه در خا

2( تارهای کشنده، در همه ی مناطق آن قابل مشاهده است.
3( در ریشه ی همه ی گیاهان، منطقه ای وجود دارد که در حرکت آب و سفری های معدنی در عرض ریشه بسیار مهم است.

4( در همه ی قسمت های ریشه، آب و مواد محلول تنها از طریق پالسمودسم ها، از سیتوپالسم یک سلول به سیتوپالسم سلول مجاور وارد می شود.
چند مورد از موارد سؤال، عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟-1461

»در قسمتی که در شکل مقابل با عالمت )؟( مشخص شده است، ............«
الف( در محل آندودرم در ساقه ی همه ی گیاهان دیده می شود.

ب( از جنس ماده ای است که توسط انواع کمی از جانوران ساخته می شود.
ج( می تواند در قسمتی از ریشه دیده شود که قبل از قسمتی که فشار ریشه ای را ایجاد می کند، قرار دارد.

د( توسط سلول هایی ساخته می شود که شبکه ی آندوپالسمی زبر گسترده ای دارند.
1 )4  2 )3  3 )2   4 )1

کدام یک، باعث ورود آب به درون سلول های تار های کشنده می شود؟-1471
2( پتانسیل باالی آب در سلول های تار های کشنده 1( فشار اسمزی باال در اطراف تارهای کشنده 

4( فشار اسمزی باال در سلول های تار های کشنده 3( پتانسیل باالی آب و فشار اسمزی باال در اطراف تارهای کشنده 
در همه ی گیاهان، نوار کاسپاری ............-1481

2( سبب کنترل ورود آب و یون های معدنی به الیه ی بعدی می شود. 1( همه ی قسمت های دیواره ی سلول های آندودرم ریشه را پوشانده است. 
4( در عرض ریشه مانع حرکت آب در مسیر پروتوپالستی می شود. 3( نسبت به آب و مواد محلول در آب، نفوذپذیر است. 

در گیاه لوبیا، الیه ی آندودرمین، چند سطح از سلول آندودرم را احاطه کرده است؟  -1491
6 )4  5 )3   4 )2  2 )1

کدام عبارت نادرست است؟-1501
1( تارهای کشنده فقط در منطقه ی کوچکی نزدیک به رأس ریشه مشاهده می شوند.

2( نوار کاسپاری از جنس ماده ای مومی به نام سوبرین است.
3( سلول  تار کشنده، در اصل نوعی سلولِ  درون پوستی طویل شده است.

4( نقش مهم تر ریشه ها، جذب آب و یون های معدنی از محیط اطراف است.
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در شکل روبه رو، ............-1611
1(  )الف(، مسیر عبور مواد از طریق پروتوپالسم سلول های گیاهی را نشان می دهد. 

2( در مسیر )ب(، مواد بدون عبور از دیواره ی سلولی، از غشای سیتوپالسمی عبور می کنند.
3( در محل )ج(، مواد صرفاً می توانند از راه مسیر غیرپروتوپالستی عبور کنند.

4( در محل )د(، مواد عالوه بر مسیر پروتوپالستی، می توانند از طریق مسیر غیرپروتوپالستی 
نیز حرکت کنند.

)سراسری خارج از کشور 85(-1621 در شکل مقابل، کدام در فاصله ی )الف( و )ب( قرار می گیرد؟  
1( آندودرم

2( آوند آبکشی
3( دایره ی محیطیه

4( اشعه ی مغزی

حرکت شیره ی خام از ریشه تا برگ

نمی توان گفت ............، در صعود شیره ی خام نقش دارد.-1631
1(  پیوند هیدروژنی میان مولکول های آب

2( انتقال فعال یون ها از سلول های دایره ی محیطیه به آوند چوبی
3( چسبندگی مولکول های آب به دیواره  های آوند چوبی

4( خروج آب به صورت بخار از طریق روزنه های موجود در منتهی الیه آوندهای چوبی

چند مورد از موارد زیر، باعث صعود شیره ی خام درون آوند ها می شود؟-1641
ج( فشار ریشه ای ب( تعّرق  الف( مدل مونش 

و( پدیده ی حباب دارشدگی ه ( نیروی دگرچسبی   د( نیروی هم چسبی 
1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

در برش برگ گیاه لوبیا:-1651
1( میان برگ مجاور اپیدرم باالیی از نوع پارانشیم اسفنجی و میان برگ مجاور اپیدرم پایینی از نوع پارانشیم نرده ای است.
2( میان برگ مجاور اپیدرم باالیی از نوع پارانشیم نرده ای و میان برگ مجاور اپیدرم پایینی از نوع پارانشیم اسفنجی است.

3( تمام قسمت میان برگ، از بافت پارانشیم اسفنجی تشکیل شده است.
4( تمام قسمت میان برگ، از بافت پارانشیم نرده ای تشکیل شده است.

شکل زیر ساختار یک برگ را نشان می دهد. کدام یک از قسمت های شکل -1661
به درستی نام گذاری نشده است؟

1( الف←پوستک 
2( ب←روپوست باالیی

←پارانشیم اسفنجی 3( ج
←حفره ی هوا 4( د

فشار ریشه ای و تعریق

فشار ریشه ای در گیاهان، نتیجه ی ............ از ............ به درون ............ است.-1671
2( انتشار آب ـ آوندهای چوبی ـ آوندهای آبکشی 1( انتشار یون ها ـ پریسیکل ـ آوندهای چوبی 

4( انتقال فعاالنه ی یون ها ـ آندودرم ـ پریسیکل 3( انتقال فعاالنه ی یون ها ـ دایره ی محیطیه ـ آوندهای چوبی 

در گیاهان، ............ سرعت جذب آب از ریشه و ............ شدت تعّرق، باعث ............ شدت تعریق می شود.-1681
4( کاهش ـ افزایش ـ افزایش 3( افزایش ـ افزایش ـ کاهش  2( کاهش ـ کاهش ـ کاهش  1( افزایش ـ کاهش ـ افزایش 

در گیاهان در شب های تابستان، زمانی که فشار ریشه ای ............ می یابد، فرایند ............، باعث خروج آب از راه روزنه های ............ می شود.-1691
4( افزایش ـ تعّرق ـ هوایی 3( افزایش ـ تعریق ـ آبی  2( کاهش ـ تعّرق ـ هوایی  1( کاهش ـ تعریق ـ آبی 

(الف)

(ب)

(ج)

(د)
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چند مورد از موارد زیر نادرست است؟24624
الف( محدودیت مفصل به کار رفته در بین بندهای پای مورچه از محدودیت مفصل زانو در انسان کمتر است.

ب( در مناطقی که نقاط ضعف اسکلت هستند، استخوان ها با رشته هایی به یکدیگر متصل هستند.
ج( در همه ی انواع انقباض ها، همه ی تارهای عضالنی هم زمان با هم منقبض می شوند.

د( در همه ی انواع انقباض ها، طول ماهیچه تغییر می کند.
1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

در انسان، انواعی از گلبول های سفید که هسته ی دوقسمتی دارند و درخون فرد مبتال به توکسوپالسموز افزایش می یابند، ............24724
2( دارای قدرت آندوسیتوز هستند. 1( هیستامین ترشح می کنند.  

4( از نظر ظاهری به مونوسیت ها شباهت دارند. 3( بیشتر توسط بافت لنفی تولید می شوند. 
کدام عبارت، درباره ی ملخ، نادرست است؟24824

2( جذب مواد غذایی، در روده ی آن انجام نمی شود. 1( همولنف، نقشی در انتقال گازهای تنفسی آن ندارد. 
4( دریچه های قلب، هنگام خروج خون از قلب، باز می شوند. 3( مواد زاید نیتروژن دار خود را به صورت اوریک اسید دفع می کند. 

کدام عبارت درباره ی خرچنگ دراز، نادرست است؟24924
1( چشم این جاندار، دارای تعداد زیادی واحد مستقل بینایی است.

2( نمی تواند از طریق ایمنی هومورال و ایمنی سلولی، با عوامل بیماری زا مقابله کند.
3( دارای قلب لوله ای منفذدار است که در هنگام انقباض قلب، منافذ، بسته می شوند.

4( خون این جاندار، از انتهای باز بعضی رگ ها خارج می شود و در مجاورت سلول های بدن قرار می گیرد.
)سراسری خارج از کشور 89(25024 کسیژن برای رسیدن به سلول های سوماتیکی کدام جانور، از رگ عبور نمی کند؟   ا

4( کشتی چسب 3( مریکیپوس  کی  2( کرم خا 1( برگ متحرک 
در ملخ، ............25124

1( قلب های لوله ای شکل و منفذدار وجود دارند.
2( دستگاه گردش خون، هیچ نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد.

3( گوارش شیمیایی غذا در معده و جذب مواد غذایی در روده انجام می شود.
4( اسکلت بیرونی از جنس پروتئین است که در ماده ی زمینه ای کیتینی قرار دارد.

)سراسری 88(25224 شکل مقابل، قسمتی از دستگاه گردش مواد را در جانوری نشان می دهد. در این جاندار:   
1( معده و سنگدان محل ذخیره ی موقتی غذا است.

2( غذا توسط صفحاِت آرواره ماننِد اطراف دهان، خرد می شود.
3( حرکت به واسطه ی عضالت طولی و حلقوی زیر پوست ممکن است.

4( برای انتقال گازهای تنفسی به سلول های سوماتیکی، نیازی به دستگاه گردش خون نیست.
)سراسری خارج از کشور 87(25324 افزایش ............، مانع بروز خیز در انسان می شود.  

2( جریان لنف   1( ترشح آلدوسترون  
4( نفوذپذیری مویرگ ها 3( پروتئین در ادرار  

)سراسری 90(25424 کدام عبارت، نادرست است؟  
کروفاژها، دارای تعداد زیادی لیزوزوم هستند. 1( نوتروفیل ها و ما

2( نوتروفیل ها از نظر ساختار و عملکرد، به لنفوسیت ها شباهت زیادی دارند.
کنش های آلرژیک شرکت نمایند. 3( بازوفیل ها همچون ماستوسیت ها، می توانند در وا

کروفاژها مانند نوتروفیل ها قادر به انجام حرکات آمیبی شکل، در بافِت آسیب دیده هستند. 4( ما
)سراسری خارج از کشور 87 با تغییر(25524 در بیماری مالتیپل اسکلروزیس، عامل تخریب غالف میلین، کدام است؟   

2( مونوسیت  1( بازوفیل   
4( ائوزینوفیل  3( لنفوسیت   

در انسان بالغ، ............، دارای مغِز ............ است و در تولید گلبول قرمز، نقشی ندارد.25624
2( سر استخوان بازوـ  قرمز 1( تنه ی استخوان رانـ  قرمز  
4( سر استخوان ران ـ زرد 3( تنه ی استخوان درشت نیـ  زرد  

در انسان، در دوران جنینی، گلبول های قرمز ابتدا در ............ ساخته می شوند و از حدود 5 سالگی به بعد، ............ نقشی در تولید گلبول های قرمز ندارد.25724
2( مغز استخوان ـ استخوان های پهن 1( مغز استخوان ـ تنه ی استخوان های دراز 
4( کیسه ی زرده ـ استخوان های پهن 3( کیسه ی زرده ـ تنه ی استخوان های دراز 
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شکل سؤال عروس دریایی را نشان می دهد که ساده ترین   3  

دستگاه گردش مواد را در بین جانوران داراست. این جاندار گردش خون ندارد. 
بدن این جاندار از دو یا سه الیه ی سلولی ساخته شده است. این جاندار کیسه ی 
گوارشی دارد که دو طرفه است )غذا را از دهان خود وارد می  کند و سپس غذای 
گوارش نیافته را در جهت عکس، از همان دهان خارج می کند(. کیسه ی گوارشی 
عروس دریایی دارای لوله هایی است که به صورت شعاعی به یک لوله ی دایره ای 

متصل اند. این جانور خون و دستگاه گردش خون ندارد.

 
دقت کنید که ملخ گردش خون باز دارد.

گردش  که  نشان می دهد  را  دراز  شکل سؤال، خرچنگ   4  

خون باز دارد. در جاندارانی که گردش خون باز دارند، خون از انتهای باز برخی 
رگ ها خارج می شود و در میان سلول ها گردش می کند.

1 همان طور که در شکل )ب( پاسخ سؤال 8 مالحظه می کنید، خون روشن 
از قلب خرچنگ دراز عبور می کند. 

2 بسیاری از بی مهرگان، مانند عنکبوتیان، سخت پوستان )مانند خرچنگ 
دراز( و حشرات )مانند ملخ(، گردش خون باز دارند. 

3 با توجه به شکل )ب( پاسخ سؤال 8، خرچنگ دراز نوعی سخت پوست 
بوده و قلب آن دریچه دارد. 

از قلب خرچنگ دراز فقط خون روشن عبور می کند.  4  

کی وجود دارد، نه خرچنگ دراز.  1 قلب های لوله ای شکل در کرم خا
مویرگی  شبکه ی  بنابراین  است،  باز  خون  گردش  دارای  دراز  خرچنگ   2

کامل ندارد. 
3 خون روشن از طریق چند سرخرگ )نه یک سرخرگ( از قلب خارج می شود. 

گر به شکل پاسِخ سؤاِل 8 دقت کنید، متوجه می شوید  ا  3  

که قلب خرچنگ دراز دریچه دار است )اما لوله ای شکل نیست( و خون پر 
کسیژن )روشن( را از دستگاه تنفسی دریافت می کند و از طریق رگ های  ا
متصل به آن، به سوی سر و سایر بخش های بدن می فرستد؛ شاید بپرسید 
از کجا فهمیدیم که خون روشن را از دستگاه تنفسی دریافت می کند، باید 
گر به مرز خون تیره و روشن در گردش خون خرچنگ دراز )که در  عرض کنم ا
کتاب درسی به ترتیب با رنگ های آبی و قرمز مشخص شده است( دقت کنید، 
کسیژن دریافت کرده و  متوجه می شوید که خون تیره قبل از ورود به قلب ا
روشن شده است. این به آن معناست که خون پیش از ورود به قلب از دستگاه 

کسیژن دریافت کرده است. تنفسی جانور گذشته و ا

1 

2 

3 

4 

در کـرم خاکـی، قلب هـای لوله ای شـکل رگ های پشـتی و شـکمی را به  

یک دیگـر متصـل می کنند.

هنگام انقباض قلب، دریچه های منافِذ قلبی بسته می شوند،   2  

بنابراین خون وارد یک سری از رگ های لوله ای شده و سپس از انتهای باز آن ها 

خارج می شود. ملخ دارای یک قلب لوله ای شکل در سطح پشتی بدن است.

 

دقت شود که در هنگام استراحتِ قلِب ملخ، دریچه های منافذ قلبی باز 

شده و خون به قلب بر می گردد )خون فاقد گازهای تنفسی( پس می توان 

گفت دریچه های قلب ملخ، حکم سیاهرگ های قلب را دارند و در هنگام 

گازهای  )فاقد  خون  و  شده  بسته  ملخ  قلب  دریچه های  انقباض قلب، 

تنفسی( از طریق چند رگ لوله ای از قلب خارج می شود پس می توان گفت 

که رگ های لوله ای، حکم سرخرگ های قلب جاندار را دارند ولی توجه به 

یک نکته ی شکل روبه رو ضـروری است. 

بـه انـتهای قلب لوله ای ملخ و آخرین 

فلش کـه ورود خـون به قـلب ملـخ را 

نشـان می دهد، نگاه کنید!

می بینید که خون برای وارد شدن به قلب ملخ تنها از طریق دریچه وارد 

منی شود بلکه بعضی از رگ های لوله ای می توانند نقش سیاهرگ را ایفا کنند.

همان طور که در سؤال قبل عرض کردم، دریچه های قلب   3  

تنها در هنگام استراحت ملخ باز هستند و در هنگام انقباض بسته می شوند؛ یعنی 
خون در هنگام انقباض قلب، از طریق دریچه ها خارج نمی شود. سایر گزینه ها به 

مطلب صحیحی اشاره دارند و توصیه می کنم آن ها را یک بار دیگر بخوانید.

در ارتباط با دستگاه گردش خون ملخ، از بین موارد »الف«   1  

تا »د«، فقط مورد »ج« صحیح است. ملخ دارای یک قلب لوله ای شکل در 
بخش پشتی بدن است. این قلب لوله ای در اثر حجیم شدن بخش هایی از 
رگ پشتی به وجود آمده است. در اثر انقباض قلب، خون از انتهای رگ متصل 

به قلب، خارج و به سمت نواحی جلویی بدن حرکت می کند.

بررسی سایر موارد:

الف( دقت شود که خون حشرات )مثل ملخ( فاقد گازهای تنفسی است زیرا وجود 
سیستم تنفسی نایی و انشعابات آن، تبادالت گازهای تنفسی را به طور مستقیم 
بر عهده گرفته است و نیازی به دستگاه گردش مواد برای انتقال گازها وجود ندارد. 
ب( در اثر انقباض قلب، خون از طریق رگ های لوله ای متصل به قلب در 

اختیار سلول ها قرار می گیرد )نه منافذ دریچه دار(!!!
د( هدایت خون به نواحی عقبی بدن بر عهده ی انقباض ماهیچه های بدن 

جاندار است )نه رگ شکمی(!!

به شکل های زیر دقت کنید. از قلب خرچنگ دراز، خون   3  

کی و ماهی، خون تیره عبور می کند. هم چنین باید  روشن و از قلب کرم خا
بدانید که خرچنگ دراز و ملخ دارای قلب دریچه دار هستند.

5 

6 

7 

8 
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گر به قسمت )ج( شکل که در پاسخ سؤال قبل آمده  ا  4  

کی دارای قلب های لوله ای فاقد منفذ  مراجعه کنید، متوجه می شوید که کرم خا
کی رگ پشتی و رگ شکمی به قلب های لوله ای متصل اند.  است. در کرم خا
کی، دستگاه گردش خون بسته دارد؛ بنابراین خون از رگ هایش خارج  کرم خا
کی، خون  نمی شود. هم چنین با توجه به شکل، متوجه می شوید که در کرم خا

تیره توسط سیاهرگ وارد قلب می شود.

متوجه  کنید،  مراجعه  پاسخ سؤال 8  )ج(  به شکل  گر  ا  1  

کی، دارای قلب های لوله ای بدون دریچه است. در قلب کرم  می شوید که کرم خا
کی، خون تیره جریان دارد. همولنف فقط در جانورانی که دستگاه گردش   خا
خون باز دارند، دیده می شود. در جانورانی که دستگاه گردش خون بسته دارند 
کی، دو رگ شکمی وجود دارد  کی( مویرگ وجود دارد. در کرم  خا )مانند کرم  خا

که در مجاورت عصب هستند.

کی دارای قلب های لوله ای شکل فاقد منفذ است.  کرم خا  3  

سایر گزینه ها نیز از روی شکل توضیح داده شده در پاسخ سؤال 8 قسمت 
)ج( کامالً قابل استنباط است. ) به پاسخ سؤال 8(.
 ماهی قلب دو حفره ای )یک دهلیز و یک بطن( دارد.

دراز  خرچنگ  و  کی  خا کرم  خون  گردش  مقایسه ی  با   4  

کی بر خالف خرچنگ دراز، خون تیره را از قلب  مشاهده می شود که کرم خا
خود عبور می دهد. 

1 فکرکنمباتوضیحگزینهی)4(دیگهسؤالیباقینمیمونه!
2 در خرچنگ دراز به دلیل وجود گردش خون باز، خون مستقیماً با سلول ها 
کی به دلیل داشتن گردش خون بسته، خون مستقیماً  در تماس است و کرم خا

با سلول ها در تماس نیست. 
نازک  جدار  از  عبور  با  کسیژن  ا که  دارد  پوستی  تنفس  کی  خا کرم   3
مویرگ های پوستی وارد خون شده و به این شکل، خوِن جاندار، در تبادالت 

گازهای تنفسی دارای نقش است. 

در دستگاه گردش خون ماهی ها، خون تیره ی خارج شده   3  
از اندام ها، از طریق سیاهرگ وارد قلب می شود. سپس خون تیره از طریق 

9 

10 

11 

12 

13 

سرخرگ )نه سیاهرگ( وارد آبشش می شود و پس از مبادله ی گازهای تنفسی 
در آبشش ها، خون روشن از طریق سرخرگ از آبشش خارج می شود و از راه 

سرخرگ پشتی به سراسر بدن می رود.

به  قلب،  به  متصل  سرخرگ  از  تیره  خون  ماهی ها،  در   2  
آبشش ها می رود. پس از تبادل گازهای تنفسی در آبشش ها، خون روشن از 
طریق سرخرگ پشتی، به سراسر بدن می رود و سپس خون تیره از طریق 

سیاهرگ شکمی، مجدداً به قلب بازمی گردد.

وارد  از طریق سرخرگ شکمی،  تیره  ماهی ها، خون  در   2  
طریق  از  آبشش ها،  در  تنفسی  گازهای  تبادل  از  پس  و  می شود  آبشش ها 
انسان،  در  می شود.  خارج  تنفسی(  )دستگاه  آبشش ها  از  پشتی،  سرخرگ 
سرخرگ ششی از بطن راست قلب خارج شده و به دستگاه تنفس می رود 
و پس از تبادل گازهای تنفسی، سیاهرگ های ششی خون روشن را به قلب 

می آورند. 

در ماهی ها، خون تیره پس از خروج از قلب به منظور   1  
تبادل گازهای تنفسی وارد آبشش ها می شود. خون روشن پس از خروج از 
آبشش ها ابتدا به اندام ها می رود و پس از تبادل مواد غذایی، دفعی و گازهای 
تنفسی مجدداً به صورت خون تیره توسط سیاهرگ شکمی به قلب برمی گردد.

در ماهی ها، خون روشن از آبشش ها به قلب باز نمی گردد   3  
و مستقیماً به اندام ها می رود.

شکل سؤال، مربوط به ماهی است! ماهی ها بر خالف سایر   4  
مهره داران، گردش خون ساده دارند )یعنی گردش خون مضاعف ندارند.(  

گر به فعالیت 4-6 زیست و آز )1( مراجعه کنید متوجه خواهید شد که  1 ا
قلب ماهی با خون روشن تغذیه می شود. توجه داشته باشید که بافت قلب 
کسیژن زیادی برای انجام آن نیاز دارد، پس باید با  فعالیت زیادی دارد و به ا

خون روشن تغذیه شود. 
2 قلب دوحفره ای و هشت عدد )چهار جفت( کمان آبششی دارد. 

3 ماهی ها گردش خون بسته ی ساده،  مویرگ و سطح تنفسی در خارج از 
سطح بدن خود دارند و همولنف هم ندارند.

گردش  ماهی،  و  مضاعف  خون  گردش  کبوتر،  می دانیم   1  
تأمین  کبوتر  مغز  برای  را  کسیژن  ا و  مواد غذایی  که  دارد. رگی  خون ساده 
کسیژن را برای مغز ماهی تأمین  می کند، از قلب کبوتر و رگی که مواد غذایی و ا

می کند، از دستگاه تنفس )آبشش( منشأ می گیرد.  

کی، قلب های لوله ای، خون را از رگ پشتی به  در کرم خا  4  
رگ شکمی پمپ می کنند.

1 در خرچنگ دراز، چندین سرخرگ حاوی خون روشن از قلب خارج می شوند.

2 در عروس دریایی، آب، با زنش مژک های لوله های شعاعی به حرکت در می آید.

عروس دریایی خون ندارد!

به بخش های عقبی  را  3 در ملخ، حرکت ماهیچه های بدن جانور، خون 
بدن می راند.
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به  و  خارج  ماهی  قلب  از  آزاد،  ماهی  شکمی  سرخرگ   4  
دستگاه تنفس آن وارد می شود. به جرأت می توان گفت سرخرگ آئورت انسان 
خون را به دستگاه تنفس وارد نمی کند و این سرخرگ های ششی هستند که 

خون را از قلب انسان خارج کرده و به شش ها وارد می کنند.
در گردش خون ماهی، خون تیره از قلب عبور می کند و   3  
سرخرگ شکمی خون تیره دارد؛ پس نمی توان گفت سرخرگ شکمی ماهی، 

کسیژن را به بافت های مختلف بدن می رساند. خون غنی از ا

سرخرگ شکمی ماهی، خون تیره را از قلب خارج کرده و جهت  تبادل 
گازها به سمت 4 جفت کمان آبششی ماهی می برد.

باید می دانستیم که در ماهی همانند خرچنگ، سلول های قلب  1 ظاهراً 
توسط خون روشن تغذیه می شوند. براساس منطق، این جمله صحیح است، 
اما آیا صرفاً با توجه به اطالعاتی که کتاب درسی در اختیار ما گذاشته است، 
می توانیم با اطمینان باال، صحت این گزینه را تأیید کنیم؟! شاید این قسمت 

بر اساس فعالیت 4 ـ 6 کتاب زیست و آز )1( طراحی شده باشد.
2  قلب خرچنگ در سطح پشتی جانور قرار گرفته است. سطح تنفس جانور 
پیش از قلب آن قرار گرفته و در نتیجه از قلب خرچنگ، خون روشن عبور 
می کند، بنابراین سرخرگ پشتی خرچنگ، خون روشن را به سایر نقاط بدن 
گر با دقت به شکل گردش خون ماهی توجه بفرمایید،  منتقل می کند. هم چنین ا
کسیژن را از دستگاه  متوجه خواهید شد که سرخرگ پشتی ماهی، خون غنی از ا

تنفس جانور خارج کرده و به سایر نقاط بدن منتقل می کند.
دارد؛  باز  خون  گردش  خرچنگ،  و  ساده  بسته ی  خون  گردش  ماهی،   4
بنابراین مقدار زیادی از ترکیبات پالسمای خون ماهی از ابتدای مویرگ ها به 
فضاهای بین سلولی وارد می شود؛ در حالی که در بدن خرچنگ، خون در بدن 
جانور درون رگ های بسته جریان ندارد، بلکه از انتهای باز بعضی رگ ها خارج 

می شود و در میان سلول ها، گردش می کند.

همان طور که در شکل سوال 8 قسمت )الف( مالحظه   3  
کسیژن(  می فرمایید؛ در گردش خون ماهی، رگ پشتی، خون روشن )غنی از ا
را از دستگاه تنفس جانور )آبشش( به سمت نواحی عقبی بدن جانور می برد.

همچنین توجه داشته باشید که در ملخ، حرکت ماهیچه های بدن جانور خون 
را به بخش های عقبی بدن می راند و همان طور که در شکل سوال 5 مالحظه 
می فرمایید، خون توسط قلب لوله ای پشتی و رگ پشتی که در امتداد آن قرار 

گرفته است، به نواحی جلویی )سر و سایر قسمت ها( حرکت می کند.
 

1 همان طور که در شکل سوال 8 قسمت )ب( مالحظه می فرمایید، یک رگ 
شکمی خون را به قلب خرچنگ دراز برمی گرداند ولی در ملخ خون از طریق 

چند منفذ به قلب بازمی گردد.
2 همان طور در شکل های سوال 8 قسمت های )ب( و )ج( مالحظه می فرمایید، 

از قلب کرم خاکی برخالف قلب خرچنگ  دراز، خون تیره عبور می کند.
4 همان طور که در شکل سوال 8 قسمت )الف( مالحظه می فرمایید، رگ 
نواحی عقبی بدن جانور به سمت قلب آن  از  را  تیره  شکمی ماهی، خون 
می آورد و همان طور که در شکل سوال 8 قسمت )ج( مالحظه می فرمایید، دو 
کی، به سمت بخش های  عدد رگ شکمی خون را از نواحی جلویی بدِن کرم خا

عقبی بدن می برند.

21 

22 

23 

همان طور که در شکل پاسخ سؤال های 5 و 8 مالحظه   2  

می فرمایید، در خرچنگ دراز چندین سرخرگ )بیش از 2 سرخرگ(، خون را از 
قلب به نواحی مختلف بدن می رسانند؛ این در حالی است که در ماهی، یک 

عدد سرخرگ شکمی، خون تیره را از قلب به آبشش های جانور می رساند.

 
گازها  در حمل  خون  گردش  ملخ(،  )مانند  در حشرات  که  آن جایی  از   1
نقش ندارد؛ ملخ خون تیره و روشن ندارد. اما در خرچنگ دراز سطح تنفسی 
کسیژن از قلب عبور می کند. )آبشش( قبل از قلب قرار داشته و خون غنی از ا

4 همانطور که در شکل سؤال های 5 و 8 مالحظه می فرمایید. در  3 و 
ماهی، رگ پشتی خون را از آبشش )سطح تنفسی( به سوی نواحی عقبی بدن 
کی چند عدد قلب لوله ای در ناحیه ی پشت جانور وجود دارد  می راند. در کرم خا
و دو عدد رگ شکمی خون را از قلب به نواحی عقبی بدن می رانند. هم چنین در 
ملخ حرکت ماهیچه های بدن جانور خون را به بخش های عقبی بدن می راند.

بی مهرگانی مانند عروس دریایی فاقد دستگاه گردش خون،   2  

بی مهرگانی مانند ملخ، عنکبوتیان و خرچنگ دراز دارای دستگاه گردش خون 
کی دارای دستگاه گردش خون بسته هستند. باز و بی مهرگانی مانند کرم خا

و  پرنـدگان  خزنـدگان،  دوزیسـتان،  )ماهی هـا،  مهـره دار  جانـوران 

هسـتند.  بسـته  خـون  گـردش  دسـتگاه  دارای  متامـاً  پسـتانداران( 

که  دارند  همولنف  دارند،  باز  گردش خون  که  جاندارانی   2  

شامل خون، لنف و مایع میان بافتی است؛ پس، این جانداران خون دارند ولی 
از انتهای باز بعضی رگ ها، نه مویرگ ها )چون این جانداران شبکه ی مویرگی 
ندارند( به فضای بافتی وارد می شود و با لنف و مایع میان بافتی ترکیب شده 
و همولنف را می سازند. بنابراین در بافت، تمایزی میان خون، لنف و مایع 
میان بافتی وجود ندارد. از طرفی گردش خون »خرچنگ دراز«، باز است و از 

قلب آن خون روشن عبور می کند.

منظور از همه ی مهره دارانی که گردش خون بسته ی ساده   4  

دارند، ماهی ها هستند. از قلب ماهی ها خون تیره عبور می   کند.   

کی چند عدد قلب لوله ای دارد.   1 کرم خا
2 در ماهی های استخوانی معموالً چهار جفت کمان آبششی و صدها هزار 

مویرگ آبششی وجود دارد. 
3 در گردش خون بسته ی ساده، برخالف گردش خون مضاعف، خون پس 
از تبادل گازها به قلب باز نمی گردد و مستقیماً در سراسر بدن پخش می شود. 

در پستانداران، مبدأ گردش خون ششی، بطن راست و   1  

مقصِد آن  دهلیز چپ است و هم چنین مبدأ گردش خون عمومی، بطن چپ 
و مقصد آن دهلیز راست است.   

گر به شکل )الف( آمده در پاسخ سؤال 8 نگاه کنید، متوجه  ا  3  
می شوید که در ماهی ها، خون پس از خروج از قلب و ورود به آبشش ها و تبادل  
گازهای تنفسی، مجدداً به قلب بازنمی گردد و از طریق سرخرگ پشتی به سراسر 
بدن می رود. اما در سایر مهره داران، خون پس از تبادل گازهای تنفسی، مجدداً 

به قلب بازمی گردد و سپس از طریق قلب به سراسر بدن می رود.
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در پرندگان و پستانداران، خون پس از خروج از شش ها،   3  

به دهلیز چپ برمی گردد و مستقیماً وارد بافت های بدن نمی شود. خون از 
بطن چپ، وارد سرخرگ آئورت و از بطن راست، وارد سرخرگ ششی می شود. 

خوِن بزرگ سیاهرگ ها وارد دهلیز راست می شود.

در انسان، سرخرگ ششی، خون تیره را از یکی از حفره های   3  

قلب )بطن راست( خارج می کند. توجه داشته باشید که سرخرگ ششی، پس 
از خروج از قلب، به شاخه ی راست و چپ تقسیم می شود. یعنی سرخرگ 
می شود.  شاخه  دو  و سپس  شده  خارج  راست  بطن  از  تنه  یک  با  ششی 

1 باید بدانیم که سیاهرگ های زیرین، زبرین و سیاهرگ کرونر )سه سیاهرگ( 
خون را به یکی از حفرات قلب )دهلیز راست( وارد می کنند.

2 چهار سیاهرگ ششی، خون روشن را به یکی از حفرات قلب )دهلیز چپ( 
وارد می کند.

4 یک سرخرگ، به نام آئورت، خون روشن را از یکی از حفره های قلب )بطن 
چپ( خارج می کند.

در ساختار قلب، عالوه بر بافِت ماهیچه ای میوکارد، نوعی   4  

بافت ماهیچه ای دیگر نیز وجود دارد که بافت گرهی خوانده می شود و در 
تولید و هدایت تحریک های قلب نقش اساسی دارد.   

1 داخلی ترین الیه ی قلب، آندوکارد نام دارد که از جنس بافت پوششی به 
همراه آستری از جنس بافت پیوندی است.  

2 الیه ی میانی قلب، میوکارد نام دارد که از جنس بافت ماهیچه ای است، 
اما پریکارد آبشامه ی قلب را می سازد. 

3 خارجی ترین الیه ی قلب، پریکارد نام دارد که از جنس بافت پیوندی است.

چهار عدد سیاهرگ ششی، خوِن روشن را به دهلیز چپ   3  

وارد می کنند. 
براساس فعالیت 1-6 زیست و آز )1( باید توجه داشت که سه عدد سیاهرگ 
)بزرگ سیاهرگ زیرین و زبرین و سیاهرگ کرونر(، خونِ  تیره را به دهلیز راست 

وارد می کنند.  

در انسان، سرخرگ آئورت و سیاهرگ های ششی حاوی   4  

خون روشن و سرخرگ ششی و بزرگ سیاهرگ های زیرین و زبرین حاوی 
خون تیره هستند.

الیاف گرهی در میوکارد دهلیزها وجود ندارد و انتقال پیام   2  
الکتریکی در دهلیزها به صورت سلول به سلول انجام می شود. بافت گرهی 

نوعی بافت ماهیچه ای قلبی تمایز یافته است. 

اشتباه نکنید! منظور از گزینه ی )2( این نیست که بافت گرهی و میوکارد، 
هر دو ماهیچه ای هستند. گزینه ی )2( درباره ی ساختار قلب انسان نادرست 
است؛ زیرا درست است که بافت گرهی و میوکارد، هر دو ماهیچه ای هستند، 
اما نوع این دو ماهیچه با هم متفاوت است. زیرا در ساختار قلب انسان، عالوه 
بر بافت ماهیچه ای میوکارد، نوعی بافت ماهیچه ای دیگر نیز وجود دارد که 

بافت گرهی خوانده می شود.
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بافت گرهی نوعی بافت ماهیچه ای قلبی متایز یافته است.

انتشار تحریک در میوکارد به دو صورت انجام می شود:   3  
1- از طریق رشته های بافت گرهی به سلول های میوکارد 2- از طریق تارهای 
به هر دو صورت  تحریک  انتشار  بطن ها،  میوکارد  در  به یک دیگر.  میوکارد 
انجام می شود، ولی در میوکارد دهلیزها به علت عدم وجود شبکه ی گرهی در 
دیواره ی میوکارد، تحریک پس از تولید در گره ی سینوسی ـ دهلیزی تنها از 

طریق تارهای میوکارد به سراسر دهلیز منتشر می شود.

گر به فعالیت 1ـ  6 زیست و آز )1( مراجعه کنید، متوجه  ا  3  
می شوید که در سطح داخلی بطن ها، برآمدگی هایی ماهیچه ای دیده می شوند 
که به نوک آن ها طناب های ارتجاعی دریچه های دهلیزی ـ بطنی متصل اند؛ 
پس دریچه های دهلیزی ـ بطنی مستقیماً به طناب های ارتجاعی متصل اند، 
نه به برآمدگی های ماهیچه ای سطح داخلی بطن ها. در همان فعالیت آمده 
است که پریکارد دارای دو الیه است. گزینه های )2( و )4( هم، صراحتاً در 

متن کتاب به آن ها اشاره شده است.

دقت شود که گره پیشاهنگ آغازگر ضربان قلب است و گره دهلیزی ـ 
بطنی به تقویت این ضربان می پردازد. 

با این که هر دو جزء بافت گرهی محسوب می شوند.

در ساختار قلب، عالوه بر بافت ماهیچه ای میوکارد، نوعی   4  
بافت ماهیچه ای دیگر نیز وجود دارد که بافت گرهی خوانده می شود. بافت 
گرهی دارای دو گره است. گره اول )سینوسی ـ دهلیزی(، گره پیشاهنگ خوانده 
دیواره ی  در  گره  این  است؛  قلب  طبیعی  تحریکات  زایش  محل  و  می شود 
پشتی دهلیز راست قرار دارد. در محل ارتباط ماهیچه ی دهلیزها به ماهیچه ی 
بطن ها دقت کنید که یک بافت پیوندی عایق وجود دارد، به طوری که باعث 
گرهی  بافت  طریق  از  فقط  بطن ها،  به  دهلیزها  از  تحریک  انتشار  می شود 
صورت  گیرد نه به صورت مستقیم، دقت کنید که پیام الکتریکی در بطن ها از 

طریق الیاف گرهی و انتقال از سلول به سلول، منتشر می شود.

سلول های ماهیچه ای بطن ها به یک دیگر متصل هستند   4  
و تحریک الکتریکی می تواند از راه این اتصال ها بین سلول ها انتشار یابد. 

1 محل زایش تحریکات طبیعی قلب )ضربان قلب(، گره پیشاهنگ است که 
در دیواره ی پشتی دهلیز راست قرار دارد. 

2 گره اول و دوم از طریق چند رشته از بافت گرهی به هم متصل هستند. 
3 سرعت انتشار تحریک الکتریکی، در الیاف دیواره ی بین دو بطن نسبتاً کم است.

در محل ارتباط ماهیچه ی دهلیزها به ماهیچه ی بطن ها   2  

یک بافت پیوندی عایق وجود دارد، به طوری که انتشار تحریک از دهلیزها به 
بطن ها،  فقط از طریق بافت گرهی صورت می گیرد.

1 بافت گرهی قلب انسان، شامل یک گره سینوسی دهلیزی، یک گره دهلیزی 
ـ بطنی و رشته هایی در دیواره ی بین دو بطن و در میوکارد بطن هاست. گره 
اول، گره پیشاهنگ خوانده می شود و محل زایش تحریکات طبیعی قلب است.

3 گره اول )گره سینوسی ـ دهلیزی( از گره دوم )گره دهلیزی ـ بطنی( 
بزرگ تر است.
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ادیت بعد از صفحه بندیادیت بعد از صفحه بندیادیت آخر و صفحه بندیادیتادیتمرحله
نایبیعاشقییوسفیهوشیارهوشیارنام کاربر

814/5/96-5-2796-4-96/3/2496/4/1596تاریخ
Z:\khate vije\BOOK\Micro zist\Zist\Jameh\Safhe Bandi\02-SEVOM\01-SALE SEVOM_Q_PART 1.indd:مسیر فایلPB:شماره صفحه1آخرین صفحه:

ادیت بعد از صفحه بندیادیت بعد از صفحه بندیادیت آخر و صفحه بندیادیتادیتمرحله
نایبیعاشقییوسفیهوشیارهوشیارنام کاربر

896/5/96-5-2796-4-96/3/2496/4/1596تاریخ
Z:\khate vije\BOOK\Micro zist\Zist\Jameh\Safhe Bandi\02-SEVOM\01-SALE SEVOM_Q_PART 1.indd:مسیر فایلPB:شماره صفحه1آخرین صفحه:

 در پاسخ ایمنی هومورال، کدام یک در اولین و دومین برخورد با آنتی ژن، متفاوت است؟-391

2( اتصال پادتن به آنتی ژن 1( نوع سلول های تولیدشده  
4( سلول ترشح کننده ی پادتن 3( سلول شناسایی کننده ی آنتی ژن  

)سراسری خارج از کشور 94 (-401 چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟ 
»از تقسیم سلول ............ تولید نمی شود.«

B خاطره ب( پالسموسیت، B خاطره، پالسموسیت  الف(
خاطره B خاطره، سلول B د(  ج( پالسموسیت، پالسموسیت 

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

 کدام عبارت، نادرست است؟-411

خاطره، ماده ای که در پاسخ به آنتی ژن ترشح می شود، ............«  B »پس از تقسیم سلول
2( می تواند باعث تقویت دفاع غیراختصاصی شود. 1( از جنس پادتن و محلول در خون است. 

4( به عنوان گیرنده ی آنتی ژن، در سطح سلول های سازنده ی خود قرار می گیرد. 3( در شبکه ی آندوپالسمی زبر، ساخته و فعال می شود. 

)سراسری خارج از کشور 94 (-421 کدام گزینه، در مورد انسان درست است؟ 
1( پادتن ها، در نابودی هر آنتی ژنی، نقش اصلی را برعهده دارند.

2( در خطوط دفاع غیراختصاصی، انواعی از سلول های خونی شرکت دارند.
گزوسیتوز شوند. 3( نوتروفیل ها می توانند با صرف انرژی از دیواره ی مویرگ ها به فضاهای بین سلولی ا

گوسیت ها را تشدید نمایند. B می توانند در محل تولید گیرنده های سطحی خود، فعالیت فا 4( لنفوسیت های

)سراسری خارج از کشور 95(-431 چند مورد، درباره ی پروتئین های ترشحی پالسموسیت ها درست است؟ 
الف( از چندین رشته  ی پلی پپتیدی تشکیل شده اند. 

ب( توسط ریبوزوم های موجود در سیتوزول ساخته می شوند. 
ج( می توانند به بعضی از سلول های موجود در بافت ها متصل گردند. 
د( می توانند باعث فعالیت آنزیم های بعضی سلول های دفاعی شوند. 

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

ایمنی سلولی

441-............ ،T لنفوسیت های ............ ،Bلنفوسیت های 
1( همانند ـ از سلول هایی به  نام سلول های بنیادی در مغز استخوان منشأ می گیرند.

2( برخالف ـ به  سلول های سرطانی حمله می کنند.
3( همانند ـ به طور مستقیم به عامل مولد اُریون حمله می کنند.

4( برخالف ـ پروتئین های دفاعی تولید می کنند.
 پالسموسیت ها ............ سلول های T کشنده، ............-451

2( همانند ـ در دومین خط دفاع غیراختصاصی نقش دارند. 1( برخالف ـ توانایی تقسیم در دومین مواجهه با یک آنتی ژن را دارند. 
4( همانند ـ توانایی تولید نوعی پروتئین دفاعی را دارند. 3( برخالف ـ مستقیماً به سلول های آلوده به ویروس حمله می کنند. 

در دستگاه ایمنی انسان، ............، در ............ نقش ندارد.-461
2( پادتن ـ خنثی کردن آنتی ژن های سطحی ویروس ها کروفاژ ـ از بین بردن سلول های سرطانی  1( ما

4(  گیرنده های سطح پالسموسیت ها ـ آزاد شدن هیستامین 3( مغز استخوان ـ شناسایی آنتی ژن های بیگانه 
لنفوسیت هایی که به طور مستقیم به سلول های آلوده به ویروس حمله می کنند، ...........-471

1( فقط در خون یافت می شوند. 
2( با تولید پرفورین، منافذی در غشای ویروس ایجاد می نمایند.

کروفاژها، در مبارزه علیه سلول های سرطانی نقش اصلی را دارند. 3( به همراه ما
4( در مغز استخوان، تولید و بالغ می شوند.
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 در ایمنی سلولی، ............-481
1( یک سلول T کشنده، در برخورد با هر آنتی ژن بیگانه ای، پرفورین ترشح می کند.
2( سلول های T کشنده، پس از اتصال به آنتی ژن های خاص، تکثیر پیدا می کنند.

3( یک سلول T می تواند هر نوع آنتی ژن سرطانی را شناسایی کند.
4( سلول های T خاطره در دومین برخورد با آنتی ژن، تعداد بیش تری سلول T کشنده ایجاد می کنند.

در دستگاه ایمنی انسان، سلول هایی که به طور مستقیم به سلول های آلوده به ویروس حمله می کنند، ............-491
1( پس از اتصال به آنتی ژن های خاص، تکثیر می شوند.

2( در دومین برخورد با آنتی ژن، سلول های خاطره را به وجود می آورند.
3( با تولید پروتئینی خاص، منافذی در عامل بیماری اُریون ایجاد می نمایند.

4( می توانند آنتی ژن های موجود در سطح سلول های بیگانه را شناسایی کنند.

بیماری های واگیر و واکسن

کدام عبارت، نادرست است؟ »در دوره ی کمون، ............«-501

1( فرد، به ظاهر سالم است، اما ناقل بیماری است.
2( امکان تشخیص آلودگی با عامل بیماری زا وجود دارد.
3( شناسایی آنتی ژن و بروز پاسخ ایمنی اتفاق نمی افتد. 

4( احتمال سرایت عامل بیماری زا، در صورت طوالنی شدن این دوره بیش تر است.

 دوره ی کمون یک بیماری، عبارت است از فاصله ی بین ............ تا زمان ............ بیماری.-511
کثر رسیدن شدت عالیم  2( شروع بروز عالیم بیماری ـ به حدا 1( شروع بروز عالیم بیماری ـ بهبود عالیم 

4( قرار گرفتن فرد در معرض میکروب بیماری زا ـ شروع احتمال سرایت 3( قرار گرفتن فرد در معرض میکروب بیماری زا ـ شروع بروز عالیم 

 کدام عبارت، نادرست است؟-521

1( در بیماری هایی که دوره ی ُکُمون طوالنی تر است، احتمال سرایت عامل بیماری زا بیش تر است.
کسن در بیش تر موارد دائمی است. 2( ایمنی حاصل از سرم موقتی است، اما ایمنی ناشی از وا

کسن، پادتن و سلول های خاطره در برابر عامل بیماری زا به وجود می آید. 3( با استفاده از وا
گیر ایمن می کند. گیر، همیشه فرد را نسبت به آن بیماری وا 4( ابتالی فرد به یک بیماری وا

کسن کزاز، کدام یک از وقایع زیر اتفاق نمی افتد؟-531 پس از ترزیق نوبت دوم وا
2( ترشح پادتن توسط پالسموسیت ها 1( شناسایی آنتی ژن توسط سلول های B خاطره 

4( اتصال آنتی ژن به سطح پالسموسیت ها 3( تشکیل مجدد سلول های B خاطره 
 در انسان، پس از تزریق سرم ضد کزاز، ............ تزریق توکسین خنثی شده ی باکتری مولد کزاز، ............ ایجاد نمی شود.-541

4( برخالف ـ سلول خاطره 3( همانند ـ سلول خاطره  2( برخالف ـ ایمنی  1( همانند ـ ایمنی 

)سراسری 88(-551  کدام عبارت، نادرست است؟  

»در ایمنی حاصل از سرم، ............«
1( آنتی ژن ها سریع، شناسایی و خنثی می گردند.

2( از اتصال و تأثیر میکروب ها به سلول میزبان، ممانعت می شود. 
، تعدادی پالسموسیت و سلول های خاطره می سازند. B 3( لنفوسیت های
کروفاژها را فراهم می کند. 4( اتصال پادتن به آنتی ژن، زمینه ی فعالیت ما

کسن به درستی نشان می دهد؟-561 کدام منحنی، پاسخ ایمنی بدن را در برابر تزریق های اول و دوم وا
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مواجهه ی دستگاه ایمنی با پیوند اعضا و سلول های س رطانی

کدام عبارت نادرست است؟ در مبارزه با ............، عملکرد ............، نقشی در دفاع ............ ندارد.-571

2( سلول های سرطانی ـ پادتن ـ اختصاصی 1( ویروس ها ـ اینترفرون ـ اختصاصی  
T کشنده ـ غیراختصاصی  4( سلول های سرطانی ـ سلول های 3( ویروس ها ـ پرفورین ـ غیراختصاصی 

 لنفوسیت هایی که در تیموس تکامل می یابند، ............ -581
2( نمی توانند به سلول هایی که هسته و اندامک دارند، حمله کنند. 1( در ترشح هیستامین از ماستوسیت ها نقش دارند. 

4( فاقد توانایی شناسایی سلول ها و مولکول های بیگانه از خودی می باشند.  کروفاژها، در مبارزه با سلول های سرطانی نقش دارند.  3( به همراه ما

)سراسری 88(-591 گر جهشی سبب تغییر در آنتی ژن های سطح سلول های بدن انسان شود، در مبارزه با آن ها ............، نقش اصلی را دارد.   ا
4( پروتئین های مکمل  B 3( لنفوسیت 2( پادتن  1( پرفورین 

بیماری های خودایمنی

 در بیماری های خودایمنی، ............-601
1( تنها ایمنی سلولی دخالت دارد. 

2( مانند MS، پس از یک بار حمله ی بیماری، ممکن است عالئم بیماری از بین برود.
3( مانند آسم، هیستامین باعث تنگی نایژک های انتهایی و تنگی نفس می شود.

4( که ایدز نمونه ای از آن هاست، ویروس ها در بروز عالئم نقش دارند.

611-»............ MS کدام عبارت، نادرست است؟ »در بیماری 

2( آسیب ایجاد شده، همواره غیرقابل برگشت است. 1( پاسخ ایمنی، در بروز بیماری دخالت دارد. 
4( عالیم بیماری،  براساس محل و شدت تخریب است. 3( غالف لیپیدی اطراف رشته های عصبی تخریب می شود. 

 در بیماری های خودایمنی، ............ -621
1( پادتن ها در سطح ماستوسیت ها قرار می گیرند. 

2( پادتن های نابه جا علیه مولکول های سطح سلول های بدن تولید می شود.
T مورد تهاجم قرار می گیرند.  3( گروه خاصی از لنفوسیت های

4( پرفورین با حمله به سلول های بیگانه که به ویروس آلوده اند، باعث از بین رفتن آن ها می شوند. 

)سراسری خارج از کشور 88 با کمی تغییر(-631  عامل مولد بیماری مالتیپل اسکلروزیس ............  
1( با ترشح نابه جای پادتن به بافت ماهیچه ای آسیب می رساند. 

2( هدایت جریان عصبی را در برخی نورون های سیستم عصبی مختل می سازد.
T کم می کند. 3( قدرت دفاعی بدن را به واسطه ی تخریب نوعی از لنفوسیت های

4( به واسطه ی تحریک ماستوسیت ها، پاسخ بیش از حد دستگاه ایمنی را سبب می شود.

 کدام عبارت، درباره ی بیماری مالتیپل اسکلروزیس نادرست است؟-641

1( عالیم بیماری بر اساس محل و شدت تخریب، متفاوت است.
2( در اثر حمله ی دستگاه ایمنی به سلول های خودی ایجاد می شود.

کثر بیماران، پس از یک بار حمله ی بیماری،  بر اثر ترمیم، عالیم بیماری از بین می رود. 3( در ا
4( در این بیماری، پوشش اطراف سلول های عصبی مغز و نخاع مورد تهاجم قرار می گیرد. 

 فرض کنید نوعی باکتری از راه یک بریدگی وارد بدن فردی شده است و آنتی ژنی شبیه به برخی از مولکول های سطح سلول های آن فرد دارد. -651
گر دستگاه ایمنی به این باکتری پاسخ دهد، کدام نوع بیماری ممکن است ایجاد شود؟ ا

4( آلرژی  MS )3 کتسابی  2( نقص ایمنی ا 1( آسم 
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آلرژی

کدام عبارت نادرست است؟ »............ در ............، مسئول ............ است.«-661

2( ماستوسیت ـ اولین برخورد با آلرژن ـ ترشح هیستامین 1( پالسموسیت ـ اولین برخورد با آلرژن ـ ترشح پادتن 
4( سلول B خاطره ـ دومین برخورد با آنتی ژن ـ شناسایی آنتی ژن 3( پالسموسیت ـ دومین برخورد با آنتی ژن ـ ترشح پادتن 

بالفاصله پس از اولین برخورد دستگاه ایمنی با دانه ی گرده ی گیاه کاج در افراد مستعد، ............-671
2( هیستامین، ترشح و باعث بروز عالیم آلرژی می شود. 1( آلرژن به سطح ماستوسیت ها متصل می شود. 

4( ایمنی هومورال، فعال و پادتن تولید می شود. 3( پادتن ها بر روی سطح پالسموسیت ها قرار می گیرند. 

 کدام عبارت نادرست است؟ »در ............ برخورد با ............، پادتن ............ می شود.«-681

2( اولین ـ آلرژن ـ به سطح ماستوسیت ها متصل 1( دومین ـ آلرژن ـ باعث شناسایی آلرژن 
4( اولین ـ هر نوع آنتی ژن ـ به سطح ماستوسیت ها متصل 3( دومین ـ آنتی ژن ـ توسط پالسموسیت ها ترشح 

 ماستوسیت ها، مشابه ............ هستند و ............ توانایی ترشح هیستامین و ............ قدرت فاگوسیتوز می باشند.-691
2( مونوسیت ها ـ دارای ـ فاقد 1( بازوفیل ها ـ دارای ـ دارای   

4( مونوسیت ها ـ دارای ـ دارای 3( بازوفیل ها ـ دارای ـ فاقد  

 کدام یک از اتفاقات زیر، بالفاصله پس از مرحله ای که در شکل روبه رو نشان داده شده است، به وقوع می پیوندد؟-701
1( برخورد آلرژن به پادتن های سطح ماستوسیت 

2( تولید و ترشح پادتن توسط پالسموسیت ها
3( اتصال پادتن ها به سطح ماستوسیت ها

4( آزاد شدن هیستامین از سلول هایی مشابه بازوفیل های خون

 در آلرژی، در هنگام دومین مواجهه ی بدن با آلرژن، ............ به عنوان ............ عمل می کند.-711
2( پادتن ـ گیرنده ی آلرژن 1( پالسموسیت ـ آزادکننده ی هیستامین 

4( آلرژن ـ گیرنده 3( پرفورین ـ گیرنده ی آنتی ژن  

)سراسری خارج از کشور 90(-721 گر فردی برای بار دوم، در معرض نوعی ماده ی حساسیت زا قرار گیرد، ............، همانند قبل، ادامه خواهد داشت   ا
2( اتصال پادتن به سطح ماستوسیت  1( آزادسازی هیستامین  

4( سنتز هیستامین توسط ماستوسیت های خونی  B 3( تولید پادتن توسط لنفوسیت های

)سراسری خارج از کشور 85(-731  کدام، از مراحل بروز حساسیت است؟  
2( آزادسازی هیستامین از ماستوسیت های خونی 1( اتصال مستقیم آلرژن به سطح ماستوسیت 

4( افزایش تعداد ماستوسیت ها، در برخورد بعدی با همان آلرژن 3( اتصال آلرژن به پادتن های سطح ماستوسیت 

 در انسان، اتصال ............ به ............، موجب ترشح ............ می شود.-741
2( آنتی ژن ـ گیرنده های سطح پالسموسیت ها ـ پادتن کروفاژ ـ پروتئین های مکمل  1( میکروب ـ ما

T کشنده ـ پرفورین  4( ویروس ـ گیرنده های سطح لنفوسیت های 3( آلرژن ـ گیرنده های سطح ماستوسیت ها ـ هیستامین 

 کدام یک در فردی دارای آلرژی که برای چندمین بار در معرض تماس با دانه ی گرده قرار می گیرد، اتفاق نمی افتد؟-751
2( شناسایی دانه ی گرده توسط ماستوسیت  1( تولید پادتن توسط پالسموسیت  

4( شناسایی دانه ی گرده توسط پالسموسیت   3( آزاد شدن هیستامین توسط ماستوسیت 
 در دومین برخورد با آلرژن برخالف اولین برخورد، ............-761

2( پادتن به سطح ماستوسیت ها متصل می شود.  B صورت می گیرد.  1( شناسایی آلرژن توسط لنفوسیت
4( آلرژن به پادتن های سطح ماستوسیت ها متصل می شود.  3( هیستامین توسط پالسموسیت ها آزاد می شود. 

 کدام عبارت، نادرست است؟-771

»به طور معمول همه ی آلرژن ها، ............«
2( در اولین برخورد با بدن، باعث ترشح پادتن می شوند.  1( آنتی ژن محسوب می شوند.  

4( در اولین برخورد با بدن، باعث بروز عالیم آلرژی می شوند. 3( در دومین برخورد با بدن، توسط ماستوسیت ها شناسایی می شوند. 
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2 هورمون های بازدارنده ی رشد به خصوص آبسیزیک اسید، مانع رشد و 
جوانه زنی دانه ها می شوند، درست است که این هورمون  )آبسیزیک اسید( 
تعادل آب را در گیاهان تحت تنِش خشکی تنظیم می کند؛ اما برای تنظیم 
این تعادل، اقدام به بستِن )نه باز کردِن( روزنه های هوایی و حفظ جذب آب 

توسط ریشه ها می کند. 
استفاده  میوه ها  رسیدگی  افزایش  و  تسریع  برای  اتیلن  هورمون  از   3
کسین در خمیدگی گیاهچه ها به سمت  ا این هورمون برخالف  می شود و 

نور دخالت ندارد.
آبسیزیک اسید، از جمله هورمون های مهارکننده ی رشد،   4  
در گیاهان است. نقش اصلی هورمون آبسیزیک اسید، جلوگیری از جوانه زنی 
)رویش( دانه ها است. از طرف دیگر، ژیبرلین، از جمله هورمون های محرک 

رشد در گیاهان محسوب می شود و جوانه زنی دانه ها را تحریک می کند.
در گیاهان، هورمون اتیلن، سبب مقاومت گیاه در شرایط   3  
غرقابی می شود. این هورمون باعث افزایش سرعت رسیدگی میوه ها می شود و 

در نتیجه، برخالف سیتوکینین، مدت نگه داری میوه ها را کاهش می دهد.
 

کسین باعث چیرگی رأسی می شود و در کشاورزی از آن برای ریشه دار  1 ا
کردن قلمه ها استفاده می گردد. 

2 تشکیل ساقه از سلول های تمایز نیافته از وظایف هورمون سیتوکینین 
می باشد و سیتوکینین ها در رئوس ریشه تولید می شوند. 

میوه های  تولید  و  میوه ها  بعضی  کردن  درشت  در  ژیبرلین  هورمون   4
کسین و  بدون دانه نقش دارد. همه ی هورمون های محرک رشد )ژیبرلین، ا
البته براساس کتاب  سیتوکینین( فرایند تقسیم سلول را تشدید می کنند. 
سیتوکینین  مستقیم  وظیفه ی  به عنوان  سلولی  تقسیم  تحریک  درسی، 

معرفی شده است. 
کسین، سبب چیرگی رأسی می شود. این هورمون  هورمون ا  4  
باعث طویل شدن سلول ها در هنگام رشد می شود؛ بنابراین می تواند باعث 
افزایش سنتز پروتئین در هنگام رشد سلول شود. آبسیزیک اسید می تواند 
سنتز پروتئین را، در سلول های گیاهی، در شرایط نامساعد محیطی کنترل کند.

 

)نه  برخالف  و  می شوند  سلولی  تقسیم  تحریک  باعث  سیتوکینین ها   1
را  گیاهی  اندام های  از  برخی  شدن  پیر  سرعت  آبسیزیک اسید،  همانند( 

کاهش می دهند. 
2 براساس کتاب درسی هورمون اتیلن به طور مستقیم باعث مقاومت گیاه 
در شرایط غرقابی شده و همان طور که در پاسخ سؤال قبل عرض کردم با 

افزایش و تسریع رسیدگی میوه، مدت نگه داری میوه ها را کاهش می دهد. 
کسین برای ریشه دار کردن قلمه ها استفاده می کنند و از هورمون های  3 از ا
محرک رشد محسوب می شود؛ در حالی که نقش اصلی آبسیزیک اسید در 

خفتگی دانه هاست. 
از هورمون اتیلن برای تسریع و افزایش رسیدگی میوه ها   1  
استفاده می شود و می تواند باعث سست شدن میوه هایی مانند گیالس شود و 
کنش  برداشت مکانیکی این میوه ها را تسهیل کند؛ میزان این هورمون در وا
به زخم های مکانیکی بافت ها، آلودگی هوا،  عوامل بیماری زا و شرایط غرقابی 
)قرار گرفتن بخش هایی از گیاه درون آب به مدت طوالنی( و بی هوازی افزایش 

می یابد. )رد گزینه ی )2( و تأیید درستی گزینه ی )1(( 
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کسین برای ریشه دار کردن قلمه ها استفاده می شود  از ا 3 در کشاورزی 
و می دانید که ریشه جذب آب و امالح برای قلمه ها را ممکن می سازد؛ اما 
کسین ها( سبب جوانه زنی )بیداری دانه های در حال خواب(  ژیبرلین ها )نه ا

می شوند.
رشِد  سبب  کلی  به طور  رشد  محرک های  که  آنجایی  از  گفت  می توان   4
گیاه می شوند؛ می توانند سبب انجام میتوز و سیتوکینز سلول ها شوند اما 
براساس متن کتاب درسی، سیتوکینین ها به طور اختصاصی سبب تحریک 
تقسیم سلولی و کاهش سرعت پیر شدن برخی از اندام های گیاهی می شوند 
را  سلولی  دیواره های  انعطاف پذیری  کسین ها،  ا برخالف  هورمون ها  این  و 

بیشتر نمی نمایند.
ژیبرلین ها سبب جوانه زنی دانه ها می شوند ولی آبسیزیک   1  
اسید هورمونی است که با ایجاد خفتگی دانه، مخالف ژیبرلین ها عمل می کند. 
هم چنین باید بدانیم که مقدار بازدارنده های رشد )اتیلن و آبسیزیک اسید( 
نیز هنگام تنش های محیطی  در طی پیری، ریزش برگ، رسیدگی میوه و 
)مانند شرایط غرقابی و بی هوازی( افزایش می یابند؛ بنابراین نمی توان گفت 
آبسیزیک اسید همانند سایر بازدارنده های رشد در شرایط غرقابی و بی هوازی 

کاهش می یابد.

میوه ها  رسیدگی  افزایش  و  تسریع  سبب  که  است  هورمونی  اتیلن   2
هنگام  در  اتیلن  همانند  آبسیزیک اسید  گفت  می توان  بنابراین  می شود، 

تنش های محیطی افزایش می یابد.
سبب  سلولی،  دیواره های  ساختن  انعطاف پذیر  با  کسین  ا هورمون   3
هم چنین  می شود.  فتوتروپیسم  جریان  در  نور  سمت  به  گیاه  خمیدگی 
کسین با جلوگیری از رشد جوانه های جانبی، سبب چیرگی رأسی می شود؛  ا
بنابراین می توان گفت آبسیزیک اسید )با ایجاد خفتگی در جوانه ها( همانند 

کسین، رشد جوانه های جانبی گیاه را تحت تأثیر قرار می دهد.  ا
گیالس  مانند  میوه هایی  شدن  سست  باعث  می تواند  اتیلن  هورمون   4
شرایطی،  در  اتیلن،  همانند  آبسیزیک اسید  گفت  می توان  بنابراین   شود؛ 

سرعت رشد، سنتز پروتئین و انتقال یون ها را کنترل می نماید.
آبسیزیک اسید هورمونی است که از نظر تأثیر بر جوانه زنی   3  
می شود.  دانه ها  خفتگی  سبب  و  می کند  عمل  ژیبرلین ها  مخالف  دانه ها، 
آبسیزیک اسید سرعت رشد )بخش های مختلف گیاه(، سنتز پروتئین و انتقال 

یون را در شرایط نامساعد محیطی کنترل می کند. 
ژیبرلین ها و سیتوکینین ها  کسین ها،  ا مانند  نیز  هورمون های محرک رشد 

می توانند بر رشد بخش های مختلف گیاه تأثیرگذار باشند. 

1 مقدار هورمون های بازدارنده ی رشد )مثل اتیلن و آبسیزیک اسید( در 
هنگام  نیز  و  میوه  رسیدگی  برگ،  ریزش  پیری،  طی  گیاه  پیکره ی  درون 

تنش های محیطی افزایش )نه کاهش( می یابد.
2 اتیلن نوعی هورمون بازدارنده ی رشد و نوعی ترکیب آلی گازی شکل است 

که برخالف آبسیزیک اسید در اثر سوختن ناقص نفت نیز تولید می شود. 
آبسیزیک اسید در خفتگی دانه و جوانه است و برخالف  4 نقش اصلی 
سیتوکینین ها، نمی تواند در تشکیل ساقه از سلول های تمایز نیافته نقش 

)مثبتی( داشته باشد.
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قنسول،  بنت  مانند  بلند(،  )یا شب  کوتاه  روز  گیاهان  در   1  
گر شِب  زمانی که طول شب، بلند است، به طور طبیعی گلدهی می کنند و ا
بلند، توسط یک فالش نوری شکسته شود، مانع گلدهی آن ها می شود. برای 

درک بهتر این مطلب به شکل های زیر با دقت نگاه کنید. 

گل دهی و نور دورگی، گیاهان روزبلند هنگامی که طول شب کوتاه باشد و 
گر یک شب  گیاهان روزکوتاه هنگامی که طول شب بلند باشد، گل می دهند. ا
بلند با کمک یک فالش نوری شکسته شود، گیاهان روزبلند گل می دهند 

ولی گیاهان روزکوتاه گل تشکیل نمی دهند. 

با  مثالً  است  مهم  شب  حقیقت  در  کوتاه،  روز  و  بلند  روز  گیاهان  در 
ساعت  چند  برای  نوری  فالش  یک  کمک  به  بلند  شب های  شکسنت 
می توان باعث شد که گیاهان روز بلند، گل بدهند در این حالت الزم 
نیست فالش نوری تا صبح روشن باشد و همنی که شِب طوالنی شکسته 

شود،  برای گل دهی گیاه کافی است.

گیاهان روز بلند در فصل هایی که طول روز به طور طبیعی   1  
گر شب بلند،  بلند است )مانند اوایل تابستان( به طور طبیعی گل می دهند. ا
به وسیله ی یک فالش نوری شکسته شود، باعث می شود که گیاهان روز بلند 

که به طور طبیعی گل نمی دادند، گل بدهند. 
باشید که گیاهان روز کوتاه در فصل هایی که طول روز  البته توجه داشته 
طبیعی  به طور  زمستان(  و  پاییز  اواخر  )مانند  است  کوتاه  طبیعی  به طور 
گر در این فصل ها، شب بلند، به وسیله ی یک فالش نوری  گل می دهند. ا
گل  به طور طبیعی  که  کوتاه،  روز  گیاهان  که  باعث می شود  شکسته شود، 
می دادند، دیگر گل ندهند ) حتماً به شکل آمده در پاسخ سؤال قبل 

)67( با دقت نگاه کنید(.
4  گیاه بنت قنسول، روز کوتاه است؛ بنابراین تحت شرایط   

مذکور در صورت گزینه ی )4( گل نمی دهد. 
 

محیطی،  محرک های  به  گیاه  یک  پاسخ های  )نه  همه ی(  از  بسیاری   1
توسط هورمون های تنظیم کننده ی رشد شروع می شوند. 

گر دما در طول شب بسیار باال باشد، بسیاری از گیاهان گوجه فرنگی  2 ا
گل نمی دهند.
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3 بسیاری از گیاهان و دانه های آن  ها تا زمانی که به مدت چند هفته در 
معرض دماهای پایین قرار نگیرند از خفتگی بیدار نمی شوند.

)که  تابستان  اوایل  در  به طور طبیعی،  روزبلند،  4  گیاهان   
طول روز، بلند است( گل می دهند و با شکستن یک شب بلند پاییزی )به 
کمک یک فالش نوری( می توانند در پاییز نیز ) که طول روز، کوتاه است( 

گل بدهند )  به شکل پاسخ سؤال 67(.
طول  که  می شود  انجام  هنگامی  آن  گلدهی  که  گیاهی   1  
روز کم تر از مدت زمان معین باشد، گیاه روزکوتاه نامیده می شود. در برخی 
گیاهان گلدهی هنگامی صورت می گیرد که طول روز، بلندتر )یعنی طول شب، 

کوتاه تر( از زمان خاصی باشد، به چنین گیاهانی روزبلند می گویند.

گیاه  یک  از  مثالی  قنسول  بنت  و  روزبلند  گیاه  یک  از  مثالی  زنبق 
روزکوتاه است. 

روزبلند  نوری شکسته شود، گیاهان  توسط فالش  بلند  اگر یک شِب   
گل می دهند.

گیاه بنت قنسول همانند نرگس زرد، نوعی گیاه علفی است   4  
گر منظور طراح محترم از وجود سه بخش متمایز در برش عرضی ساقه،  و ا
وجود بخش  های روپوست، پوست و استوانه ی مرکزی باشد که از سه نوع بافت 
روپوست، بافت زمینه ای و هادی تشکیل شده اند؛ از آن جایی  که سه نوع بافت 
دیده می شوند،  و جوان  علفی  گیاهان  در ساختار ساقه ی همه ی  ذکر شده 

می توان گفت گزینه ی )4( صحیح است.
 

از گیاهان چندساله ی علفی محسوب می شود و نمی توان گفت  1 زنبق 
گیاه بنت قنسول برخالف زنبق، از گیاهان چندساله ی علفی می باشد.

2 روزنه های آبی در حاشیه ی برگ های الدن، عشقه و گوجه فرنگی و یا در 
انتهای برگ های گیاهان تیره ی گندم وجود دارد و نمی توان گفت گیاه بنت  

قنسول برخالف گندم، در انتهای برگ های خود، روزنه های آبی دارد.
از  بسیاری  باشد،  باال  بسیار  در طول شب  دما  گر  ا آن که  به  توجه  با   3
گیاهان گوجه فرنگی گل نمی دهند، نمی توان گفت گیاه بنت قنسول همانند 

گوجه فرنگی، می تواند تحت تأثیر یک شب بسیار گرم، گل دهد.

گیاه بنت قنسول نوعی گیاه روز کوتاه است و به طور طبیعی در مواقعی 
از سال که طول شب بلند است، گل می دهد.

از وجود »سه بخش متمایز در  گر منظور طراح محترم  ا  1  
برش عرضی ساقه«، وجود الیه های پوست، روپوست و استوانه ی مرکزی باشد 
از  شده اند،  تشکیل  هادی  و  زمینه ای  بافت  روپوست،  بافت  نوع  سه  از  که 
آن جایی که زنبق و نرگس هر دو از گیاهان چندساله ی علفی هستند و سه 
نوع بافت اصلی ذکرشده در ساختار ساقه ی همه ی گیاهان علفی و جوان  دیده 

می شوند، می توان گفت گزینه ی )1( صحیح است.
 

2 گیاهان زنبق و داودی، هر دو از گیاهان چندساله ی علفی هستند ولی 
گیاهان دوساله )علفی( پس از طی دو دوره ی رویشی از بین می روند.

3 گیاه زنبق برخالف بنت قنسول، نوعی گیاه روزبلند است و با کوتاه شدن 
طول شب، گل می دهد.

و دومین حلقه ی گل  اولین  دارای  و  کامل  نوعی گل  4 گل الله عباسی، 
در  گل  این  شکل  به  می باشد.  هستند،  گلبرگ  و  کاسبرگ  ترتیب  به  که 
باالی قسمت آمیزش غیرتصادفی در فصل )5( کتاب زیست سال چهارم 

)پیش دانشگاهی( نگاه کنین!
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در ابتدای فصل )10( زیست و آزمایشگاه )2( می خوانیم،   3  
نور قرار گیرند،  یا  از جوانه زنی در معرض سرما  باید قبل  از دانه ها  بسیاری 
هم چنین در انتهای فصل )10( زیست و آزمایشگاه )2( می خوانیم خفتگی، 
وضعیتی است که در طی آن، حتی در صورت مناسب بودن شرایط برای 
رشد، جوانه ی گیاه یا دانه غیرفعال باقی می ماند و نمی روید. مواد شیمیایی 
عامل خفتگی، در پاسخ به دماهای پایین، تجزیه می شوند. بنابراین بسیاری 
از گیاهان و دانه های آن ها تا زمانی که به مدت چند هفته در معرض دماهای 

پایین قرار نگیرند، از خفتگی بیدار نمی شوند و رویش خود را آغاز نمی کنند.

گرچه بخش های  ا آزمایشگاه )2( می خوانیم،  1 در فصل )10( زیست و 
کسیژن تولید می کنند، اما بیشترین قسمت  سبز گیاه در فرآیند فتوسنتز، ا
کسیژن مورد استفاده ی برگ ها و ساقه ها از هوا تأمین می شود. ریشه ها که  ا
کسیژن مورد نیاز خود را از هوای  معموالً عمل فتوسنتز را انجام نمی دهند، ا

ک به دست می آورند. موجود در فضاهای بین ذرات خا
2 منظور از هورمون مؤثر در حفظ جذب آب توسط ریشه ها، آبسیزیک 
اسید است، این هورمون تعادل آب را در گیاهان تحِت تنِش خشکی، به 
وسیله ی بستن روزنه ها و حفظ جذب آب توسط ریشه ها، تنظیم می کند. 

نقش اصلی آبسیزیک اسید در خفتگی دانه و جوانه است.
در  رشد  بازدارنده ی  هورمون  نوعی  اتیلن  که  باشید  داشته  توجه   4
گیاهان است که توسط اغلب بافت های گیاهی تولید می شود؛ اما در مورد 
هر  که  گفت  نمی توان  تمایز،  فرآیند  به  توجه  با  رشد  هورمون های محرک 

سلول هسته دار، توانایی تولید نوعی هورمون محرک رشد را دارد.
براساس کتاب درسی، ساقه ی زیرزمینی )ریزوم( در زنبق   1  
)نوعی نهان دانه( و سرخس )از نهان زادان آوندی( دیده می شود. همان طور که 
می دانید چه در نهان زادان آوندی و چه در نهان دانگان، اسپوروفیت بالغ، سبز، 

فتوسنتزکننده و کامالً مستقل از گامتوفیت است.
 

2 رشد پسین از ویژگی های بارز گیاهان چوبی دولپه است. با این حال این 
نوع رشد در بعضی از بخش های گیاهان علفی، مانند ریشه ی هویج نیز دیده 
گر این گونه در نظر بگیریم که رشد پسین در نهان دانگان و بازدانگان  می شود. ا
وجود دارد، می توان گفت از آن جایی که نهان دانگان تنها گیاهانی هستند که 
گفت در  نمی توان  ندارد،  گامتوفیتشان  به  وابستگی  آن ها هیچ  اسپوروفیت 
همه ی گیاهان دارای رشد پسین، اسپوروفیت جوان به گامتوفیت وابسته است.

3 در ابتدا باید عرض کنم که منظور از برگ تغییر شکل یافته، لپه است. 
هم چنین باید در نظر داشت که داودی، نرگس زرد و زنبق که از گیاهان چند 
ساله ی علفی هستند، مواد غذایی مورد نیاز برای دوره ی بعدی رشد خود را 
در ریشه های گوشتی و ساقه های زیرزمینی خود ذخیره می کنند؛ پس باید 
از نهان دانگان  ریشه های گوشتی داشته باشند. در هر صورت این گیاهان 
یا  و  یک  دانه های خود،  در ساختار  نهان دانگان  معمول  به طور  و  هستند 

کثر دولپه )برگ تغییر شکل یافته( دارند. حدا
میوه ها  باز شدن  نیز  و  گ ها  ها کنده شدن  پرا و  گدان ها  ها باز شدن   4
غیرفعال اند  نتیجه  در  و  می گیرند  هوا صورت  رطوبت  میزان  تغییر  اثر  در 
می توانند  گیاهان  همه ی  تقریباً  که  گرفت  نظر  در  می توان  احتماالً  یعنی 
نوعی حرکت غیرفعال گیاهی داشته باشند. اما توجه داشته باشید که وقتی 
گیاهی توانایی انجام فتوسنتز دارد، براساس منطق نباید به ساختار دیگر 
گر این گونه باشد، همان طور که پیش تر عرض کردم، در  وابسته باشد؛ حتی ا
نهان دانگان، اسپوروفیت هیچ گونه وابستگی به گامتوفیت ندارد و قطعاً در 

این گیاهان حرکت غیرفعال وجود دارد.
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این است که مریستم های  تنها چیزی که می توان گفت،   3  
نوک  مانند  مناطقی  در  همواره  دارد(،  وجود  گیاهان  همه ی  در  )که  رأسی 

ساقه ها، جوانه های جانبی و نزدیک نوک ریشه وجود دارند. 
 

1 قالب در بسیاری از گیاهان دو لپه ای تشکیل می شود. 
2 پدیده ی تمایز اغلب همراه با رشد صورت می گیرد. 

4 غالف در بسیاری از گیاهان تک لپه ای تشکیل می شود. 
در دانه ی همه ی گیاهان چوبی )بازدانگان و نهان دانگان(   1  

حداقل یک لپه وجود دارد.
 

کئید، عناصر  کئید و نهان دانگان عالوه بر ترا 2 بازدانگان و نهان دانگان ترا
آوندی نیز دارند.

3 این ویژگی در بیشتر دولپه ای ها دیده می شود. 
4 بازدانگان گل تشکیل نمی دهند!

کسین  سیتوکینین در رأس ریشه تولید می شود )برخالف ا  3  
که در رأس ساقه تولید می شود(. سیتوکینین باعث تولید ساقه از کالوس و 
کسین، باعث تولید ریشه از  هم چنین باعث تحریک تقسیم سلولی می شود. ا

کالوس و طویل شدن سلول ها )افزایش ابعاد سلول ها( می شود.
بسیاری از گیاهان علفی، چندساله اند. اغلب گیاهان چندساله   3  
در طول عمر خود، چندین مرتبه به بار می نشینند. برخی از گیاهان چندساله ی 
گاو(، قبل از مرگ تنها یک بار گل تولید می کنند. ساقه های  علفی )مانند گیاه آ

هوایی گیاهان علفی، اغلب پس از هر دوره ی رشد، از بین می روند.
دانه ی  است.  کاج  نوعی  شناخته شده،  درخت  مسن ترین   2  
گرده ی کاج، دو عدد بال و گامتوفیت نر آن چهار عدد سلول و 2 عدد پوسته دارد.

گیاهانی مانند کاج، سرو و مرکبات که در طول سال تنها تعدادی از برگ های 
خود را از دست می دهند، به گیاهان »همیشه سبز« معروف هستند.

چند  هم  آن  می شود  دیده  آرکگن  نهان دانگان،  برخالف  بازدانگان  در 
آرکگن! 

در کشت بافت از سیتوکینین ها به منظور تشکیل ساقه از   3  
سلول های تمایز نیافته )کالوس( استفاده می شود. از سیتوکینین ها به صورت 
افشانه )اسپری( برای شادابی شاخه های گل و افزایش مدت نگه داری میوه و 

سبزیجات در انبار استفاده می شود.

 
و  اسید  آبسیزیک  مورد  در   )2( گزینه ی  کسین،  ا مورد  در   )1( گزینه ی 

گزینه ی )4( در مورد ژیبرلین می باشد. 
4  گیاه زنبق، نوعی گیاه روز بلند است و به طور طبیعی در   
فصل هایی از سال که طول روز، بلند است )و یا به عبارتی طول شب، کوتاه 
است( گل می دهد و برای گلدهی نیازی به استفاده از فالش نوری در شب در 

فصل هایی از سال که طول شب، به طور طبیعی کوتاه است، ندارد.

 
معرض  در  ساعت  چند  مدت  به  که  صورتی  در  گیاهان،  از  بسیاری   1
گل  تشکیل  به  موفق  بهار  اوایل  در  نگیرند،  قرار  )سرما(  پایین  دماهای 

نخواهند شد.
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 17  درگیاهانیکه............برخالفگیاهانیکه............دیدهنمیشود.
پوسته ای 2  1( هم گامتوفیت به اسپوروفیت و هم اسپوروفیت به گامتوفیت وابسته است ـ فقط گامتوفیت به اسپوروفیت وابسته است, گامتوفیت نرِ

 2( گامتوفیت کامالً مستقل از اسپوروفیت است ـ اسپوروفیت کامالً مستقل از گامتوفیت است, تولیدمثل جنسی
 3( اسپوروفیت تنها در دوران اولیه به گامتوفیت وابسته است ـ اسپوروفیت در تمام عمر به گامتوفیت وابسته است, آنتریدی

 4( هم اسپوروفیت و هم گامتوفیت فتوسنتزکننده است ـ فقط گامتوفیت فتوسنتزکننده است, دو نوع گامتوفیت
 18  چندموردازمواردزیردربارهیدستگاهتولیدمثلمردانسالموبالغ،صحیحاست؟

الف(تعدادغدددرونریزجنسی،سهعددازتعدادغددبرونریزدستگاهتولیدمثلیمردانکمتراست.
ب(غدهیپروستاتبرخالفغددپیازیـمیزراهی،درمجاورتمستقیممثانهقراردارد.

ج(میتوانگفتترشحاتغدهیپروستات,مواداسیدیموجوددردستگاهتناسلیزنرانیزخنثیمیکند.
د(هراسپرمدرفرایندانزالازمجاریاسپرمبرعبورکردهوواردمیزراهمیشود.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1 
 19  همهیگیاهان............,الزاماً............هستند.

 1( فاقد دانه ـ فاقد گامت نر تاژک دار  2( دارای اسپوروفیت غیرفتوسنتزکنندهـ  فاقد ساختار پُر سلولی
 3( دارای ریشه ی رویانی ـ دارای ساختاری معادل آنتریدی  4( دارای لپه ـ دارای گامتوفیت 

 20  بهدلیل............,درفردیدارای............،امکانبروزعالیماینبیماریوجود............ .
 1( وابسته به  مغلوب بودِن کوررنگی ـ تنها یک الل بیماری ـ ندارد  2( اتوزومِ غالب بودن هانتینگتون ـ دو الل مغلوب ـ دارد
 3( غیرجنسی بودن تاالسمی ـ تنها یک الل بیماری ـ ندارد  4( جنسی بودن هموفیلی ـ تنها یک الل بیماری  ـ دارد

 21  چندمورد,جملهیزیررابهنادرستیتکمیلمینماید؟
»همهیپروتئینهایدفاعیکهدرمبارزهباویروسهانقشدارند,.................. «

ب(بهصورتاختصاصی,بهآنتیژنبیگانهمتصلمیشوند. الف(فقطازسلولهایآلودهبهویروس,ترشحمیشوند.
د(درونهستهیپالسموسیتها,دارایژنرمزکنندههستند. ج(درغشایسلولهایآلوده,منافذیرابهوجودمیآورند.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1 
 22  درمارزنگی,............انسان,............ 

 1( برخالف ـ سلول های گیرنده ی بخشی از طیف پرتوهای الکترومغناطیس, می توانند در خارج از چشم نیز یافت شوند.
 2( برخالف ـ در غشای سلول های بدن, پیش ساز کورتیزول دیده نمی شود.
 3( همانند ـ عدسی, در تماس با چندین سلول گیرنده ی نور قرار می گیرد.

 4( همانند ـ گیرنده های نوری, قادر به تولید پیام  عصبی نمی باشند.
 ............,IIدیابتنوع............,I23  دردیابتنوع 

 1( همانند ـ میزان بیان ژن انسولین در سلول های جزایر النگرهانس, افزایش می یابد.
 2( برخالف ـ سلول های بدن از کربوهیدرات ها به عنوان سوخت استفاده نمی کنند.
 3( همانند ـ در صورت عدم درمان, از میزان ذخایر پروتئینی بدن کاسته می شود.

 4( برخالف ـ برخورد انسولین با گیرنده های موجود در سطح غشای سلول های هدف افزایش می یابد.
 24  کدامعبارت,جملهیزیررابهنادرستیتکمیلمیکند؟

»درساختارهایقرارگرفتهدرباالیساقهیمغز,.................. «
 1( دسته ای از تارهای عصبی, نیم کره های مخ را به یک دیگر مرتبط می سازند.

 2( پل مغزی, اطالعات را در دستگاه عصبی مرکزی منتقل می کند.
 3( در بخشی، اطالعات حسی از اغلب نقاط بدن, گرد هم می آیند و تقویت می شوند.
 4( دستگاه لیمبیک, می تواند در انتقال پیام های تقویت شده به قشر مخ مؤثر باشد.

 25  کدامعبارتدرستاست؟
 1( در جهش مضاعف شدن برخالف جهش جابه جایی ماده ژنتیکی کاهش می یابد.

 2( در بسیاری از گیاهان، دوک با همکاری بعضی پروتئین های غشایی و پروتئین های سیتوپالسمی ساخته می شود.
 3( پروتئینی که در فشرده سازی کروموزوم ها نقش دارد، توسط ریبوزوم های روی شبکه آندوپالسمی ساخته می شود.

DNAبه دور 8 مولکول هیستون به وجود می آیند، فقط در حالت فشرده وجود دارند.  4( ساختارهایی که از پیچیده شدن
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 1  چندموردازعبارتهایزیرنادرستاست؟
CTTاست. الف(توالینوکلئوتیدیموجوددرمکملرشتهیالگویمحتویرمزوراثتیمربوطبهآمینواسیدلوسین،

TTTمیباشد. DNAدررشتهیالگویمربوطبهآمینواسیدفنیلآالنین ب(رمزوراثتی
ACGیکنوعآمینواسیدراحملمیکنند. ACAو ج(آنتیکدونهای

AUGمیباشدواختصاصیاست. یآغازگر، tRNA د(آنتیکدون
DNAباتوالیTGTباعثقرارگیریآمینواسیدسیستئیندررشتهیپلیپپتیدیمیشود. ه(رونویسیازمکملرشتهی

1 )4  2 )3  3 )2   4 )1 
 2  کدامگزینهعبارتزیررابهنادرستیتکمیلمیکند؟

»درانسان,درموردمراحلمختلفساختکراتینمیتوانگفتکه.................. «
 1( رونویسی از ژن آن درون هسته ی سلول های بافت پوششی سنگفرشی چند الیه ای انجام می شود.

A فقط در مرحله ی ادامه مشاهده می شود. AUC به جایگاه  2( ورود آنتی کدون
mRNAی آن درون هسته صورت می گیرد.  3( ژن سازنده ی این پروتئین در همه ی سلول ها وجود داشته و بلوغ

 4( آنزیم های پروتئینی و غیرپروتئینی در ساخته شدن آن نقش دارند.
 3  کدامعبارتدررابطهبانظریهیترکیبیانتخابطبیعیصدقنمیکند؟
 1( انتخاب طبیعی در نهایت می تواند منجر به ایجاد گونه های جدید شود.

 2( لقاح تصادفی بین گامت ها در لوله ی رحم در ایجاد الل های جدید در جمعیت نقش دارد.
گونی ژنی در جمعیت ها شود. گزون ها می تواند سبب گونا  3( جهش جانشینی در طول ا

I در تنوع ژنی ایجادشده در گونه ها مؤثر است.  4( نحوه ی قرارگیری کروموزوم ها در متافاز
 4  جداییتولیدمثلیبین............,فقطازنوع............است.

 1( دو گونه راسو از یک سرده که در زیستگاه مشترکی زندگی می کنند برخالف اسب و االغ ـ پس زیگوتی
 2( حشره های شب تاب متعلق به گونه های مختلف برخالف قورباغه هایی که از گونه های متفاوتی هستند ـ پیش زیگوتی

 3( دو گونه ی چکاوکی که گاه در مناطق مشترکی زندگی می کنند ولی دو گونه ی مجزا به شمار می روند همانند گوسفند و بز ـ پس زیگوتی
 4( شبدرهای دارای ژن خود ناسازگار برخالف گیاهان گل مغربی دیپلوئید و تتراپلوئید ـ  پیش زیگوتی

 5  میتوانگفتکه............
 1( یک اندام همولوگ با سایر اندام های جلویی مهره داران نمی تواند وستیجیال نیز باشد. 

 2( رویان های مهره داران در تمام مراحل نمو, دارای صفت های مشترکی هستند. 
 3( ساختارهای همولوگ در گروه های مختلف جانوران با سرعت های یکسانی نمو پیدا می کنند. 

 4( کوچک ترین انگشِت خفاش, پرده ی اتصال دهنده ی کم تری نسبت به سایر انگشتان دارد. 
وفراوانیاللBسهبرابراللAاست.دراینجمعیت............درصدافرادجمعیت, %36 ,O6  درجمعیتیمتعادل,فراوانیافرادباگروهخونی 

مردانیباژنوتیپهتروزیگوسهستندو............درصدخانمهایاینجمعیت,اللOدارند.
 1( 54 ـ 84   2( 27 ـ 84 
 3( 54 ـ 42   4( 27 ـ 42

 7  کدامعبارتجملهزیررابهنادرستیتکمیلمینماید؟
»درفرایندتولیدآنزیممحدودکنندهدرونسیتوپالسم,..................«

RNAپلی مراز باز شود. RNAپلی مراز به راه انداز، ابتدا باید پروتئین تنظیم کننده ی اپراتور جدا شود تا راه برای حرکت  1( پس از اتصال
P ریبوزوم نیازمنِد مصرف آب است. ی آخر در جایگاه tRNA  2( جدا شدن پلی پپتید ایجاد شده, از

mRNA متصل می شود.  3( بخش کوچک ریبوزوم لزوماً  به رونوشت جایگاه آغاز رونویسی در
 4( ژن این آنزیم درون ساختاری قرار دارد که یک نقطه ی آغاز همانندسازی دارد.

آزمـــون جامع 3 )پیش دانشگاهی(
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