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سطوحسازمانیایبحیات 001  PICTURE

بوم سازگان

اجتماع

زيس تبوم
اتم

اندامک

ياخته

بافت
زيس تكره

اندام

دستگاه

جاندار
جمعيت

مولكول

MINI BOX

 اندامک ها اجزای عملکردی درون یاخته هستند و هر یک وظیفه ای خاص را انجام می دهند.

 دیده 
1 

 در اغلب یاخته های هوهسته ای )یوکاریوتی( بر خالف یاخته های پیش هسته ای )باکتری ها(،  

می شود. می گوییم اغلب یاخته های هوهسته ای، زیرا یاخته ای مانند گویچۀ قرمز برای پر شدن از هموگلوبین، اندامک های 

خود را از دست می دهد.

 در 
3 

 منحصراً در یوکاریوت های فتوسنتز کننده یافت می شوند یا اندامک 
2 

 اندامک هایی مثل 

یاخته های جانوری دیده می شود.

 اندامک هایی مثل هسته، راکیزه )میتوکندری(، سبزدیسه )کلروپالست( دو غشایی هستند.

 گفته می شود.
4 

 به کوچک ترین واحد در بردارندۀ ویژگی های حیات 

 هر یاختۀ زنده حداقل دارای غشای پالسمایی و میان یاخته )سیتوپالسم( می باشد.
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71  زیست شناسی دهم / فصل سوم: تبادالت گازی 

دیوارهحبابک 057  PICTURE

MINI BOX

 حبابک

دیواره حبابک 
سنگ فرشی تک الیه  بزرگ تر، بیشتر، مسئول تبادل گاز های تنفسی

یاخته های نوع دوم  کوچک تر، کم تر؛ مسئول ترشح سورفاکتانت

اطراف حبابک
در سطح داخلی  ماکروفاژ ها  با فاگوسیتوز  از بین بردن میکروب ها

در سطح خارجی  مویرگ ها  محل تبادل گازهای تنفسی

 در نقاط متعددی از حبابک که دیواره نازک می شود، بافت پوششی حبابک و مویرگ، غشای پایه مشترک دارند و تبادل 

گاز ها سریع تر انجام می شود.

 هم حبابک از بافت پوششی سنگ فرشی تک الیه تشکیل شده است و هم مویرگ های اطراف حبابک بافت پوششی 

سنگ فرشی تک الیه دارند  کاهش مسافت انتشار گازها  افزایش سرعت تبادل گازها.

 گویچه های قرمز از مویرگ خارج نمی شوند.

 در نقاطی که دیوارۀ حبابک نازک می شود، هستۀ یاخته های دیواره حبابک و هستۀ یاخته های مویرگ دیده نمی شوند.

مسیر تبادل گازهای تنفسی طی بازدم:

گاز متصل به هموگلوبین گویچۀ قرمز  گذر از غشای گویچۀ قرمز  گذر از غشای یاخته پوششی مویرگ  گذر از 

غشای پایه  گذر از غشای یاخته پوششی حبابک  ورود به حبابک  خروج گازهای تنفسی از مجاری تنفسی

مسیر تبادل گازهای تنفسی طی دم:

ورود گازهای تنفسی به مجاری تنفسی  ورود به حبابک  گذر از غشای یاخته پوششی حبابک  گذر از غشای 

پایه  گذر از غشای یاخته پوششی مویرگ  گذر از غشای گویچۀ قرمز  اتصال به هموگلوبین گویچۀ قرمز

هر گاز تنفسی متصل به هموگلوبین در مسیر تبادل در شش ها حداکثر باید از 3 غشا عبور کند.

)غشای گویچۀ قرمز، غشای یاخته پوششی مویرگ، غشای یاخته پوششی حبابک(

 مویرگ ها توسط چندین حبابک احاطه شده اند که باعث افزایش تبادل بهینه می شود.

 مویرگ های ششی از نوع پیوسته هستند و غشای پایه کامل دارند در حالی که خوشه های حبابکی منافذی دارند که هر 

حبابک را به حبابک کناری مرتبط می کند در نتیجه غشای پایه در تمام سطح خود ندارند.
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 عکس و مکث زیست شناسی کنکور  72

هموگلوبین 058  PICTURE

MINI BOX

 مولکول هموگلوبین

 
2 

 اتم آهن متصل است و به هر اتم آهن 
1 

گروه  هم: به هر گروه هم 

مولکول اکسیژن به صورت برگشت پذیر وصل می شود.

 زنجیرۀ پلی پپتیدی که دو به دو شبیه هم هستند؛ ساخته 
3 

پروتئین گلوبین = از 

 گروه هم متصل است. )در مجموع 4 گروه هم(
4 

شده است که بر روی هر پلی پپتید 

 گلوبین موجود در ساختار هموگلوبین، پروتئینی با ساختار چهارم است.

 حمل گازهای تنفسی در خون:

O2
97 درصد  متصل به هموگلوبین

3 درصد  به صورت محلول در پالسما )خوناب(

CO2
93 درصد  به وسیلۀ گویچۀ قرمز

23 درصد  متصل به هموگلوبین

70 درصد  به صورت یون بی کربنات

7 درصد  به صورت محلول در پالسما )خوناب(
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 عکس و مکث زیست شناسی کنکور  186

یاختهعصیب)نورون( 145  PICTURE

MINI BOX

 بافت عصبی

   یاخته های پشتیبان

سازنده  غالف میلین

تعدادشان چند برابر یاخته های عصبی می باشد.

هر  که  گوناگون  انواع  دارای 

کدام وظیفه ای خاص دارد:

محافظت و تغذیه

ایجاد داربست برای استقرار نورون ها

حفظ هم ایستایی مایع بین یاخته ای

ساختار غالف میلین

 یاخته های عصبی

 ویژگی

تحریک پذیری و تولید پیام عصبی

هدایت پیام عصبی در طول یک یاخته عصبی

انتقال پیام عصبی از یک یاختۀ عصبی به یاخته ای دیگر

 ساختار

دارینه )دندریت(

1- دنبالۀ سیتوپالسمی است.

2- پیام عصبی را دریافت می کند.

3- پیام عصبی را به جسم یاخته ای وارد می کند.

جسم یاخته ای: محل قرار گرفتن هسته و محل تجمع اندامک ها

آسه )آکسون(

1- دنباله  ی سیتوپالسمی است.

2- پیام عصبی را از جسم یاخته ای دریافت می کند.

3- پیام عصبی را تا پایانه آکسون  هدایت می کند.
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187  زیست شناسی یازدهم / فصل اول: تنظیم عصبی 

: 
1 

 

غشای یاخته  پشتیبان است که چندین دور به دور آ کسون و دندریت می پیچد.

بسیاری از یاخته های عصبی غالف میلین دارند.

رشته های آکسون و دندریت را عایق بندی می کند.

 می شود.
2 

منقطع است و نبود آن باعث ایجاد بخش هایی به نام 

 ، غالف میلین دیده نمی شود.
3 

 در محل 

 سلول پشتیبان وجود دارد.
4 

 در اطراف هر گره رانویه، 

 غالف میلین همان غشای سلول پشتیبان است پس هم الیه فسفولیپیدی دارد هم کلسترول دارد و هم پروتئین.

 غالف میلین نقش عایق کنندگی دارد  در محل غالف میلین پیام عصبی نداریم.

 در بخش های میلین دار سلول عصبی، چندین الیه فسفولیپیدی پیدا می شود.

 هم دندریت و هم آکسون می توانند انشعابات داشته باشند.

 رونویسی از ژن ها، تشکیل حباب رونویسی و فعالیت آنزیم RNA پلی مراز )رنابسپاراز( در جسم سلولی نورون در داخل 

هسته رخ می دهد.

 هر سه بخش نورون می توانند پیام عصبی را از نورون ها دریافت کنند اما انتقال پیام عصبی تنها از ناحیه پایانه آکسون 

رخ می دهد.

 شبکه آندوپالسمی زبر و صاف در سلول های پشتیبان میلین ساز گسترش دارند.

 نورون ها معموالً قدرت تقسیم ندارند پس همانندسازی ماده ژنتیک به ندرت در آن ها مشاهده می شود.

KEY WORDS

4. دو 3. پایانه  آکسون  2. گره رانویه  1. غالف میلین 
N

O
T

E
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388 عکس و مکث زیست شناسی کنکور  

ابکرتیاسرتپتوکوکوسنومونیایپوشینهدار 295  PICTURE

MINI BOX

 عامل بیماری ذات الریه یا سینه پهلو، باکتری استرپتوکوکوس نومونیا است که دارای کروموزم حلقوی است.

 در زمان گریفیت تصور می شد عامل بیماری آنفوالنزا که یک بیماری ویروسی است، باکتری ها می باشند.

 باکتری استرپتوکوکوس نومونیا دارای دو سویه پوشینه دار )کپسول دار( و فاقد پوشینه است.

 کپسول یا پوشینه پلی ساکاریدی در باکتری استرپتوکوکوس نومونیا باعث حفظ آن در دستگاه ایمنی و در نتیجه 

بیماری زایی آن می شود.

 کپسول یا پوشینه پلی ساکاریدی در باکتری های دارای دیوارۀ یاخته ای می تواند دیده شود.

 باکتری استرپتوکوکوس نومونیا فاقد تاژک و مژک است.

فصل اول: مولکول های اطالعایت 

N
O

T
E
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389  زیست شناسی دوازدهم / فصل اول: مولکول های اطالعاتی       

آزمایشاتگریفیت 296  PICTURE

+

باکتر يهاي زنده 
فاقد پوشینه

باکتر يهاي زنده 
پوشین هدار

1234

موش زنده ماندموش زنده ماندُموش مرد

مخلوطی از باکتر يهاي پوشین هدار 

کشته شده و فاقد پوشین هي زنده 
باکتر يهاي پوشین هدار 

کشته شده با گرما
پوشش 

پل یساکاریدي
(پوشینه)

ُموش مرد و در خون و ش شهای آن 
ده, مشاهده  كتر یهای پوشين هدار زن با

شد.

MINI BOX

 آزمایش گریفیت شامل چهار مرحله بود:

1- تزریق باکتری های زنده کپسول دار  حفظ باکتری از دستگاه ایمنی  تکثیر باکتری در شش ها  ابتالی 

موش ها به بیماری سینه پهلو  مرگ موش ها

2- تزریق باکتری های زنده بدون کپسول  از بین رفتن باکتری توسط دستگاه ایمنی موش  عدم ایجاد 

بیماری  زنده ماندن موش ها

شکل گیری فرضیه »آیا پوشینه )کپسول( پلی ساکاریدی می تواند عامل مرگ موش ها باشد؟«

3- تزریق باکتری های مرده کپسول دار  به علت از بین رفتن فعالیت باکتری  عدم ایجاد بیماری  زنده 

ماندن موش ها

نتیجه: کپسول به تنهایی نمی تواند عامل مرگ موش شود.

4- تزریق مخلوطی از باکتری های کپسول دار مرده و باکتری های بدون کپسول زنده  انتقال ماده وراثتی باکتری 

مرده به باکتری زنده  ایجاد باکتری های کپسول دار زنده  حفظ باکتری از دستگاه ایمنی  تکثیر باکتری 

در شش ها  ابتال موش ها به بیماری سینه پهلو  مرگ موش ها

 گریفیت در تمام مراحل آزمایش، از یک گونه موش استفاده کرد.

 در مرحلۀ چهار آزمایش گریفیت، باکتری های پوشینه دار )کپسول دار( زنده هم در شش ها و هم در خون موش ها دیده 

شدند.

 باکتری های پوشینه دار زنده در دمای طبیعی بدن موش، نمی میرند.

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com 

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



428 عکس و مکث زیست شناسی کنکور  

توایلافزایندهوعواملرونوییسمتصلبهآن 332  PICTURE

MINI BOX

 در جانداران یوکاریوتی )آغازیان، قارچ ها و جانوران و گیاهان(، آنزیم رنابسپاراز نمی تواند به تنهایی راه انداز را شناسایی کند 

و برای پیوستن به آن، نیازمند پروتئین هایی به نام عوامل رونویسی است.

 عوامل رونویسی همواره به بخشی از راه انداز دنای یوکاریوت ها متصل می شوند تا بیان ژن انجام شود و هم چنین ممکن 

است به توالی افزاینده که توالی نوکلئوتیدی دیگری از مولکول دنا است نیز بچسبند.

 اتصال عوامل رونویسی به راه انداز برای بیان ژن الزامی است، زیرا در غیر این صورت، آنزیم رنابسپاراز نمی تواند راه انداز را 

شناسایی کند.

 اما اتصال عوامل رونویسی به توالی افزاینده، ممکن است رخ ندهد و تنها بر سرعت و مقدار رونویسی ژن مؤثر است.

 در صورت اتصال عوامل رونویسی به توالی افزاینده، خمیدگی در مولکول دنا رخ می دهد تا عوامل رونویسی در کنار هم 

قرار گیرند.

 عوامل رونویسی قابلیت اتصال به راه انداز، رنابسپاراز و توالی افزاینده را دارند.

 در یوکاریوت ها خمیدگی در مولکول DNA مشاهده می شود.

 تنظیم رونویسی در یوکاریوت ها مشابه تنظیم مثبت رونویسی در پروکاریوت هاست.

N
O

T
E
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429  زیست شناسی دوازدهم / فصل سوم: انتقال اطالعات در نسل ها      

333 DاتپروتئینRhازژن  PICTURE

MINI BOX

 در بررسی گروه خونی Rh، دو ژن در جمعیت دیده می شود، ژنی که می تواند پروتئین بسازد و ژنی که نمی تواند پروتئین بسازد. 

 گروه خونی Rh بر اساس بودن یا نبودن پروتئینی که در غشای گویچۀ قرمز جای دارد و پروتئین D نامیده می شود، 

تعیین می گردد.

 در فرد Rh مثبت، ژنی که در فام تن شمارۀ 1 قرار دارد، بیان می شود و پس از ترجمه و ساخته شدن پروتئین D، در غشای 

گویچه قرمز جای می گیرد.

 به شکل های مختلف یک صفت که جایگاه ژنی یکسانی دارند، دگره یا الل می گویند. از آن جا که ما از هر نوع فام تن، دو تا 

داریم، پس برای هر صفت نیز، دو الل داریم که رابطۀ بین آن دو الل تعیین می کند که صفت موردنظر چگونه نمود یابد.

 از ژن d هیچ پروتئینی ساخته نمی شود.

فصل سوم: انتقال اطالعات در نسل ها
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334 ABOگروهخوین  PICTURE

MINI BOX

 در گروه خونی ABO، خون به چهار گروه AB، B، A و O گروه بندی می شود. این گروه بندی بر مبنای بودن یا نبودن دو نوع 

کربوهیدرات A و B در غشای گویچه های قرمز است.

 برای صفت گروه خونی، سه دگره )الل( وجود دارد: اللی که آنزیم A را می سازد و کروبوهیدرات A را به غشا اضافه می کند، 

اللی که آنزیم B را می سازد و کربوهیدرات B را به غشا اضافه می کند و اللی که هیچ آنزیمی نمی سازد و کربوهیدراتی نیز 

به غشا اضافه نمی کند.

  OO بر اساس نوع الل های هر فرد 6 نوع ژن نمود )ژنوتیپ( در میان افراد دیده می شود که عبارتنداز: ژن نمودهای خالص 

.AB و BO، AO و ژن نمودهای ناخالص BB، AA

 افراد با ژنوتیپ AA و AO، رخ نمود )فنوتیپ( A خواهند داشت و گروه خونی A خواهند داشت، افراد با ژنوتیپ BB و 

BO فنوتیپ B و گروه خونی B خواهند داشت، افراد با ژنوتیپ AB، فنوتیپ AB و گروه خونی AB خواهند داشت و افراد 

با ژنوتیپ OO، فنوتیپ O و گروه خونی O خواهند داشت.

 در گروه خونی Rh، معیار وجود یا عدم وجود پروتئین غشایی D بر روی غشای گلبول قرمز و در گروه خونی ABO معیار 

وجود یا عدم وجود کربوهیدرات است.

 گلبول قرمز نابالغ در مغز قرمز استخوان هسته و اندامک های خود را از دست می دهد؛ بنابراین بیان ژن های گروه خونی 

به هنگام نابالغ بودن گلبول قرمز در مغز استخوان رخ می دهد.

 جایگاه ژن های گروه خونی Rh روی کروموزوم شماره 1 و جایگاه ژن های گروه خونی ABO روی کروموزوم شماره 9  است.
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495  زیست شناسی دوازدهم / فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی      

مراحلساختانسولیندرمهندیسژنتیک 382  PICTURE

MINI BOX

 ژن های رمزکننده زنجیره های A و B انسولین در روش تولید آن با مهندسی ژنتیک جداگانه در پالزمید قرار می گیرند.

 از آن جا که به محصول ژن نیاز است، ژن موجود در دنای نوترکیب باید رونویسی شود و آنزیم رنابسپاراز نیاز به راه انداز دارد.

 آنزیم رنابسپاراز در این حالت، آنزیمی باکتریایی است که از بیان ژن های باکتری تولید شده است و ژنی یوکاریوتی را 

رونویسی می کند رنای پیک رونویسی شده نیز با استفاده از امکانات سیتوپالسم باکتریایی، ترجمه می شود و زنجیره پلی 

پپتیدی A یا B را تولید می کند.

 B را می توان دید و یا زنجیره A از آن جا که هر ژن به صورت جداگانه در پالزمید قرار می گیرد، در هر باکتری یا زنجیره 

را، نه هر دو!

 در زیرواحدهای A و B انسولین بالفاصله پس از استخراج خمیدگی دیده می شود.

 سطح پیش انسولین در افراد مبتال به دیابت در خون زیادتر از حالت طبیعی است.
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مراحلژندرماین 383  PICTURE

MINI BOX

 ژن درمانی یعنی قرار دادن نسخه سالم یک ژن در یاخته های فردی که دارای نسخه ای ناقص از همان ژن است.

 در ژن درمانی می توان از ویروس به عنوان انتقال دهنده ژن خارجی استفاده می شود.

 در ژن درمانی همه یاخته های دارای نسخه ناقص ژن را از بدن خارج نمی کنند.

 در اولین تجربه ژن درمانی، با خروج یاخته های لنفوسیت از خون کودک چهار ساله و قرار دادن نسخه سالم ژن در آن ها، 

نقص تولید آنزیم مهم دستگاه ایمنی را برطرف کردند.
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زیــست شناســـی

خب؛ اولین کنکور نظام جدید هم باالخره برگزار شد اما چیزی که از این 

کنکور باقی می مونه

تحلیل سؤاالت و نکات مورد توجه طراحان سؤال برای شرکت کنندگان 

سال های آینده ست....

در کنکور 98، 19 سوال به صورت ترکیبی یا مستقیم، مرتبط با شکل های 

مربوط  نکات  و  شکل ها  این  تمام  )که  بود  شده  مطرح  درسی  کتاب 

به اون،  رو دقیقًا توی این کتاب براتون آماده کرده بودیم(. یعنی اگر 

دانش آموزان کنکوری، فقط به نکات مربوط به شکل های کتاب درسی 

مسلط می شدند؛ 38 درصد ناقابل در کنکور داخل کشور و 46 درصد در 

کنکور خارج از کشور را کسب می کردند.

حاال بریم سواالت طرح شده از شکل های کتاب درسی، در کنکور 98 رو با 

هم تحلیل کنیم تا اهمیت شکل ها بیشتر از قبل براتون جا بیفته.
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 عکس و مکث زیست شناسی کنکور  512

 98 تجربـیداخلکشور اختصاصـی

سامانۀ دفاعی در زنبور برخالف سامانۀ دفعی در کرم خاکی چه مشخصه ای دارد؟ .11

در دو انتها باز است. به روده تخلیه می شود.  2 1 
در بخشی از طول با شبکۀ مویرگی ارتباط دارد. نزدیک به انتها به صورت مثانه در آمده است.  4 3 

کدام مورد، دربارۀ سرخرگی که از محل عصب بینایی وارد کرۀ چشم انسان می شود، صحیح است؟.21

ناحیۀ وسط بخش رنگین چشم را تغذیه می کند.  1 
در مجاورت داخلی  ترین الیۀ کرۀ چشم منشعب می شود. 2 

انشعابات آن در مجاورت مایعی غیرشفاف و ژله ای قرار دارد.  3 
انشعابات انتهایی آن به پردۀ شفاف جلوی چشم وارد می شود. 4 

کدام عبارت، در ارتباط با گیاهان صحیح است؟ .31

ضخامت دیواره در یاخته های آوند الن دار یکنواخت است.  1 
در دیوارۀ عرضی یاخته های آوند مارپیچی، صفحۀ آبکشی وجود دارد. 2 

میان  یاخته )سیتوپالسِم( یاخته های آوند حلقوی از بین رفته است.  3 
یاخته های آوند نردبانی، در جابه جا نمودن شیرۀ پرورده نقش اصلی را دارند. 4 

کدام عبارت، در مورد بخشی از مغز انسان که در ترشح بزاق و اشک نقش دارد، درست است؟.41

یکی از اجزای سامانۀ کناره ای )لیمبیک( محسوب می شود. دارای شبکۀ مویرگی ترشح کنندۀ مایع مغزی - نخاعی است.  2 1 
حاوی برجستگی های چهارگانه مغزی است. در مجاورت مرکز انعکاس های عطسه و سرفه قرار دارد.  4 3 

کدام عبارت،  در ارتباط با ساختار انسولین، درست است؟ .51

بخشی از زنجیره C در ساختار انسولین فعال به کار رفته است.  1 
پیوند شیمیایی بین دو زنجیرۀ A و B فقط در پیش انسولین وجود دارد.  2 

زنجیرۀ B نسبت به زنجیرۀ A به انتهای آمینی پیش انسولین نزدیک تر است. 3 
در انسولین فعال، بخشی از زنجیره A و B پیش انسولین حذف گردیده است. 4 

چند مورد، در ارتباط با کلیه های یک فرد سالم صحیح است؟ .61

الف( در پی حضور نوعی ترکیب شیمیایی در خون، از حجم ادرار وارد شده به مثانه کاسته می شود.

ب( سرخرگ آوران در اطراف بخش های مختلف گردیزه )نفرون( منشعب می شود.

ج( نوعی ترشح درون ریز به طور حتم بر دومین مرحلۀ ساخت ادرار تأثیرگذار است.

د( به محض ورود مواد به اولین بخش گردیزه )نفرون( فرایند باز جذب آغاز می شود.

4 4  3 3  2 2  1 1 
کدام عبارت، در مورد ساقۀ یک گیاه علفی دولپه ای صادق است؟ .71

مرز بین پوست و استوانۀ آوندی غیرمشخص است.  1 
دسته های آوندی بر روی دوایر متحدالمرکز قرار گرفته اند. 2 

تعداد دسته های آوندی در سمت خارج بیش از سمت داخل است. 3 
مغز که بخشی از سامانۀ بافت زمینه ای است، به وضوح دیده می شود. 4 

کدام گزینه، عبارت »در ....................، ساختاری که به ذخیرۀ غذا کمک می کند و به جانور امکان می دهد تا با دفعات کمتر تغذیه، انرصی .81

مورد نیاز خود را تأمین کند، .................... .« را به طور مناسب کامل می کند؟

ملخ - در باالی غدد ترشح کنندۀ آمیالز قرار دارد.  1 
گوسفند - تا حدود زیادی به آب گیری مواد غذایی می پردازد. 2 

کرم خاکی - دندانه هایی برای خرد کردن بیشتر مواد غذایی دارد.  3 
پرنده دانه خوار - مواد غذایی را ابتدا به بخش عقبی معده وارد می نماید. 4 
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عبارت درست است؟.91 بالغ، کدام  فرد  در یک  زامه زایی )اسپرم زایی(  و مراحل  زامه )اسپرم( ها  به محل تشکیل  با توجه  به طور معمول، 

یاخته های اسپرماتوسیت ثانویه همانند یاخته های زامه زا )اسپرماتوگونی( به یکدیگر متصل هستند. 1 
یاخته های زام یاختک )اسپرماتید( همانند یاخته های زامه زا )اسپرماتوگونی( هستۀ فشرده ای دارند. 2 

یاخته های زامه )اسپرم( برخالف یاخته های زام یاختک )اسپرماتید(، ابتدا توانایی حرکت و جابه جا شدن را دارند. 3 
یاخته های اسپرماتوسیت ثانویه برخالف زام یاخته )اسپرماتوسیت( اولیه، فام تن )کروموزوم( های تک کروماتیدی دارند. 4 

در انسان، کدام مورد، دربارۀ الیه ای از ساختار بافتِی دیوارۀ نای که در تماس با الیۀ مخاط قرار دارد، صادق نیست؟.101

دارای رگ های خونی و اعصاب است. تعدادی غدد ترشحی دارد.  2 1 
یاخته های استوانه ای مژک دار دارد. به الیۀ غضروفی - ماهیچه ای چسبیده است.  4 3 

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ .111

»در جاندارانی که عامل اصلی انتقال صفات وراثتی به غشای یاخته، متصل .................... وجود دارد.«

است، فقط پروتئین های هیستونی همراه با دنا )DNA( ی آن ها  1 
نیست، فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی در دنا )DNA(ی آن ها  2 

نیست، در دو انتهای هر یک از رشته های این عامل، ترکیباتی متفاوت  3 
است، در ساختار هر واحد تکرارشوندۀ دنا )DNA(ی آن ها، پیوند فسفودی استری 4 

کدام عبارت، دربارۀ نوعی یاخته خونی که هستۀ دو قسمتی روی هم افتاده و میان یاخته ای )سیتوپالسمی( با دانه های تیره دارد، درست است؟.121

می تواند پس از شناسایی آنتی ژن به سرعت تکثیر شود. 1 
می تواند پس از تغییر، به نوعی درشت خوار تبدیل شود. 2 

در مواردی باعث می شود تا دستگاه ایمنی به مواد بی خطر واکنش نشان دهد. 3 
در مواردی، به کمک نوعی بسپار )پلیمر( خود، مرگ برنامه ریزی شده ای را به راه می اندازد. 4 

کدام گزینه،  عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟.131

»در انسان، .................... پیام های بینایی که شبکیۀ چشم راست را ترک می کنند، .................... می شوند .«

همه - به نهنج )تاالموس( همان سمت وارد  1 
همه - به مرکز پردازش کنندۀ سمت مقابل فرستاده 2 

بخشی از - قبل از رسیدن به نهنج )تاالموس( متقاطع  3 
بخشی از - ابتدا به لوب پس سری نیمکرۀ همان سمت فرستاده 4 

مطابق با شکل روبه رو، کدام عبارت صحیح است؟ .141

بخش 2 برخالف بخش 3، با رشته های عصبی در ارتباط است. 1 
بخش 1 همانند بخش 2، بیش از یک نوع رشته پروتئینی دارد. 2 

بخش 3 همانند بخش 4، ساختاری حاوی صفحات بینابینی دارد. 3 
بخش 4 برخالف بخش 1،  یاخته هایی با فضاهای بین یاخته ای اندک دارد. 4 

کدام عبارت، در ارتباط با مراحل انقباض در یک یاختۀ ماهیچۀ ذوزنقه ای بدن انسان نادرست است؟ .151

به دنبال سست شدن اتصال سر میوزین به اکتین، ATP به ADP تجزیه می گردد. 1 
با چسبیدن یک مولکول ATP به سر میوزین، اتصال سر میوزین با رشتۀ اکتین سست می شود. 2 

به دنبال اتصال یک گروه فسفات به مولکول ADP موجود در سر میوزین، طول ماهیچه کوتاه می شود. 3 
در زمانی که سر میوزین، رشتۀ اکتین را به همراه خود به حرکت در می آورد، مولکول ADP رها گردیده است. 4 

است؟.161 صادق  جاندار  این  دربارۀ  ویژگی،  کدام  کرد،  استفاده  جاندار  نوعی  از  می توان  گیاه  پروردۀ  شیرۀ  ترکیب  و  سرعت  تعرن  برای 

مغز آن، از چند گرۀ مجزا تشکیل شده است. 1 
همولنف آن از طریق منافذ دریچه  دار به قلب باز می گردد. 2 

دهانۀ قیف مژک دار سامانۀ دفعی آن، مستقیمًا با مایعات بدن ارتباط دارد. 3 
تنفس آن از طریق برجستگی های کوچک و پراکندۀ پوستی صورت می گیرد. 4 
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