


 

 

 فهرست 

 1   ........................................................................................... یازدهم زیست  1-فصل  1-تکمیلی گفتار   هایسؤال

 12......................................................................................... یازدهم زیست  1-فصل  2-تکمیلی گفتار   هایسؤال

 27 ....................................................................................... یازدهمزیست  2-فصل  1-تکمیلی گفتار   هایسؤال

 33 ....................................................................................... یازدهمزیست  2-فصل  2-تکمیلی گفتار   هایسؤال

 52 ....................................................................................... یازدهمزیست  2-فصل  3-تکمیلی گفتار   هایسؤال

 61 ........................................................................................ یازدهمزیست  3-فصل  1-تکمیلی گفتار   هایسؤال

 74 ...................................................................................... یازدهمزیست  3-فصل  2-تکمیلی گفتار   هایسؤال

 91....................................................................................................... یازدهمزیست  4-فصل   تکمیلی  هایسؤال

 121 ....................................................................................... یازدهمزیست  5-فصل  1-تکمیلی گفتار   هایسؤال

 128 ..................................................................................... یازدهمزیست  -  5  فصل2-تکمیلی گفتار   هایسؤال

 149 ..................................................................................... یازدهمزیست  5-فصل  3-تکمیلی گفتار   هایسؤال

 171 ...................................................................................... یازدهمزیست  6-فصل  1-تکمیلی گفتار   هایسؤال

 180 ...................................................................................... یازدهمزیست  6-فصل  2-تکمیلی گفتار   هایسؤال

 202 ..................................................................................... یازدهم زیست  6-فصل  3-تکمیلی گفتار   هایسؤال

 217 ...................................................................................... یازدهمزیست  7-فصل  1-تکمیلی گفتار   هایسؤال

 237 .................................................................................... یازدهمزیست  7-فصل  2-تکمیلی گفتار   هایسؤال

 257 .................................................................................... یازدهمزیست  7-فصل  3-تکمیلی گفتار   هایسؤال

 273 .................................................................................... یازدهمزیست  7-فصل  - 4تکمیلی گفتار   هایسؤال

 285 ..................................................................................... یازدهمزیست  - 8فصل  1-تکمیلی گفتار   هایسؤال

 293 .................................................................................... یازدهمزیست  - 8فصل  2-تکمیلی گفتار   هایسؤال

 312 ..................................................................................... یازدهمزیست  - 8فصل  3-تکمیلی گفتار   هایسؤال

 328 ..................................................................................... یازدهمزیست  - 9فصل  1-تکمیلی گفتار   هایسؤال

 344 .................................................................................... یازدهمزیست  - 8فصل  2-تکمیلی گفتار   هایسؤال



  

 
1 

                 

 های زنده موجود در بافت عصبی درست است؟ ترین یاختهکدام گزینه، در رابطه با فراوان 

 شوند. ها سبب افزایش سرعت انتقال پیام می( این یاخته1

 غشای آنها را دارند. ی مختلف توانایی عبور از هایون( ۲

 جایی یون سدیم و پتاسیم است. بهها، وابسته به جاتولید پیام عصبی در این یاخته( ۳

 دار پتاسیمی است. های دریچهر سدیمی مقدم بر کانالداهای دریچهها، باز شدن کانالخته در تولید پیام عصبی در این یا ( ۴

 

ها سبب افزایش سرعت های پشتیبان هستند. برخی از این یاخته های بافت عصبی، یاختهترین یاخته فراوان 

های پروتئینی هستند که  های زنده در غشای خود دارای کانالها همانند سایر یاختهشوند. این یاخته پیام می (هدایت )نه انتقال

 دهند. ها را عبور مییون 

 باشد؟ی عصبی رابط صحیح میپتانسیل عمل ایجاد شده در غشای یک یاختهی کدام یک از عبارات زیر درباره 

 شود. دار پتاسیمی، پتانسیل درون یاخته نسبت به بیرون آن منفی میههای رانویه، به دنبال باز شدن کانال دریچ( درگره1

 یابد کاهش می  خارج آن، شدیداً( بعد از پایان پتانسیل عمل، غلظت پتاسیم داخل یاخته همانند سدیم ۲

 شود.+ میلی ولت، همواره یون سدیم همانند یون پتاسیم، به درون یاخته عصبی وارد می1۰( در پتانسیل۳

 یابد. میلی ولت دست می - ۷۰پتاسیم غشای خود، به پتانسیل الکتریکی  -ی عصبی به کمک پمپ سدیم  اختهی( این ۴

 

های نشتی یون سدیم، یون سدیم  ل عمل همانند مرحله پایین روی آن، کانالدر مرحله باالرو نمودار پتانسی 

 کنند.پتاسیم، یون پتاسیم را به درون یاخته وارد می - های سدیم و پمپ

 ها:  بررسی سایر گزینه

 شود.در یاخته عصبی رابط، غالف میلین و گره رانویه مشاهده نمی( 1

ته و همچنین غلظت یون پتاسیم در داخل یاخته در اثر پتانسیل عمل کاهش یافته دقت کنید غلظت یون سدیم در خارج یاخ ( ۲

 یابد(.گردد )افزایش می است و بعد از پایان پتانسیل عمل به کمک فعالیت بیشتر پمپ سدیم پتاسیم به وضعیت عادی باز می 

پتانسیل  دقت کنید در پی باز شدن کانال دریچه (  ۴ پتاسیمی، پتانسیل یاخته عصبی به  میلی ولت )اختالف پتانسیل   - ۷۰دار 

 های سدیم و پتاسیم نقش دارد. رسد )نه با فعالیت پمپ سدیم ـ پتاسیم( و این پمپ در تنظیم غلظت یون الکتریکی استراحت( می 

   ..………نقش داشته باشد، به طور حتم  ………ه  ولی در بافت عصبی مغز انسان کهر سل  

 توانایی هدایت پیام عصبی و انتقال دادن آن را ندارد.   -( حفظ هومئوستازی 1

 کند.  ها را به صورت جهشی در طول خود هدایت میپیام  -های عصبی  ( تولید پیام۲

 تواند موجب بروز تغییراتی در نمودار نوار مغزی فرد شود.می –های دیگر بافت عصبی حفاظت از یاخته( ۳

 در سیتوپالسم خود نسبت به مایع بین سلولی سدیم بیشتری دارد. -  هاانتقال پیام عصبی به نورون( ۴
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های عصبی  های پشتیبان در حفاظت از سلول دقت کنید بحث سوال دربارة بافت عصبی مغز است. سلول  

شوند که در نوار مغزی خودش  ها نیز دچار مشکالتی میهای پشتیبان دچار اختالل شود، نورونگر فعالیت سلولدخالت دارند. ا

 ها: بررسی سایر گزینه  را نشان خواهد داد.

ها توانایی هدایت و  ایستایی دخالت دارند. نورون های پشتیبان در حفظ همو هم سلولها  توجه داشته باشید که هم نورون(  1 

 های پشتیبان اینگونه نیستند.قال پیام عصبی را دارند در حالی که سلولانت

ها میلین دارند و پیام را به صورت جهشی در طول خود  های عصبی دخالت دارند. تنها گروهی از نورونها در تولید پیامنورون (  ۲

 کنند. هدایت می

ها همواره در سیتوپالسم خود نسبت به مایع بین رند. نورونهای عصبی دخالت داهای دستگاه عصبی در انتقال پیامنورون (  ۴

 سلولی پتاسیم بیشتری دارند.

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

 ... ........های بدن وجود دارد، .....هر یاختة بافت عصبی که در مراکز نظارت بر فعالیت

 ای است. جسم یاخته  الف( دارای یک آکسون خروجی از

 کند. های عصبی تحریکی، پیام عصبی تولید میب( در پی اتصال به ناقل

 را دارد.   هاهای انتقال دهندة یونای خود، پروتئینج( در ساختار غشای یاخته

 باشد.هایی با توانایی هدایت پیام عصبی مید( در ساختار خود، دارای بخش

1( 1                       ۲ (۲                         ۳ (۳                               ۴ (۴ 

 

 کند.  فقط مورد ج عبارت را به درستی کامل می 

های عصبی )نورون( و غیرعصبی )پشتیبان( وجود های بدن، مغز و نخاع هستند. در بافت عصبی، یاخته مراکز نظارت بر فعالیت

 های پشتیبان صادق نیست.ورد ج، سایر موارد برای یاخته دارد. به جز م

پروتئینای سلول، در ساختار غشای یاختهدهم  کتاب   1فصل    10دقت کنید مطابق شکل   برای  های بدن،  های دارای منفذ 

 شوند. ها مشاهده میجابجایی یون

 کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می  

  «........  ....های موجود در فضای سیناپسی، ...هر نوع مولکول آزاد شده مرتبط با انتقال پیام از یاخته»

 شود.در پی اتصال به گیرنده خود در یاختة هدف، باعث تغییر در پتانسیل الکتریکی غشای نورون می( 1

 ای نورون)های( پس سیناپسی ساخته شده است. در جسم یاخته  ATPصرف انرژی ( به کمک م۲

 های پیش سیناپسی و پس سیناپسی نقش دارند. ( در تسهیل انتقال پیام عصبی بین یاخته۳

 ( تغییر در میزان طبیعی آنها، از دالیل بیماری و اختالل در کار دستگاه عصبی است. ۴

 

ها در تجزیه ناقل عصبی شوند که این آنزیمهایی نیز آزاد میدر فضای سیناپسی، عالوه بر ناقل عصبی، آنزیم 

شوند. اگر مقدار ناقل عصبی تغییر کند باعث بروز بیماری در دستگاه  ترشح می  هاها طبق متن کتاب از یاختهنقش دارند. آنزیم

 تواند باعث اختالل در فعالیت دستگاه عصبی شود. ها نیز میآنزیم شود. همچنین تغییر در میزان اینعصبی می
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 کند؟ کامل می  نادرستیچند مورد، جمله زیر را به 

 در مغز انسان سالم، همواره با رسیدن پیام عصبی به پایانة آکسون یک نورون، ...................... «»

 شوند.، جهت ورود یون سدیم به داخل یاخته، باز مییی که توانایی عبور سدیم را دارندهاالف( همة کانال

 شود. های سدیم و پتاسیم از غشای پایانة آکسون میب( غالف میلین مانع عبور یون

 شوند. های غشایی واقع در انتهای آکسون میی ناقل عصبی وارد ریزکیسههاج( مولکول

 شوند.اخته مییهای سدیم به داخل  های سدیمی یاخته پس سیناپسی، موجب ورود یوند( همة گیرنده

1( 1                           ۲ (۲                              ۳ (۳                              ۴ (۴ 

 

 ها: همة موارد نادرست است. بررسی همة گزینه 

 های سدیمی در غشای نورون دو نوع هستند: الف( کانال

 شوند. دار که در زمان پتانسیل عمل باز میهای دریچههای نشتی که همیشه بازند و کانالکانال 

 ب( پایانه آکسونی غالف میلین ندارد و ضمناً نورون رابط فاقد میلین است. 

شود؛ سپس در طول آکسون هدایت شده تا به  ها ذخیره میهای عصبی تولید و درون ریزکیسه قل عصبی در جسم یاختهج( نا 

 پایانه آکسونی برسد.  

های سدیم به داخل یاخته، اخته پس سیناپسی را تحریک یا مهار کند. ورود یونید( دقت کنید که ناقل عصبی ممکن است  

 شود. باعث تحریک یاخته می

 کدام عبارت در مورد پتانسیل عمل ایجاد شده در غشای یک نورون حسی، صحیح است؟ 

   شوند.  دار پتاسیمی باز میهای دریچهای پتانسیل عمل، کانال( در ابتد1

 کاهش خواهد یافت.  ( بعد از پایان پتانسیل عمل، تراکم پتاسیم داخل یاخته شدیدا۲ً

 شوند. دار پتاسیمی بسته میهای دریچه+، کانال۳۰ه از صفر ب ( با نزدیک شدن پتانسیل عمل۳

 دار سدیمی، پتانسیل درون یاخته نسبت به خارج منفی خواهد شد. های دریچهدر پی بسته شدن کانال( ۴

 

دار پتاسیمی، پتانسیل دو سوی های دریچهدار سدیمی و باز شدن کانالهای دریچه کانالبه دنبال بسته شدن   

 رسد. میلی ولت می -۷۰میلی ولت به + ۳۰غشای نورون از 

 ها: بررسی سایر گزینه

شوند و  دار سدیمی باز میهای دریچه دار پتاسیمی بسته هستند و کانالهای دریچهدر ابتدای پتانسیل عمل، کانال«:  1گزینة » 

 شود.  یون سدیم به درون یاخته وارد می

  های سدیم و پتاسیم در دو سمت شود غلظت یون پتاسیم سبب می   - بعد از پایان پتانسیل عمل، فعالیت بیشتر پمپ سدیم  «:  ۲گزینة » 

 غشای یاخته به حالت اولیه خود برگردند یعنی غلظت یون سدیم در بیرون نورون زیاد و غلظت پتاسیم در درون یاخته زیاد شود. 

 شوند. )نه پتاسیمی( دار سدیمی بسته میهای دریچه کانال+ ۳۰«: با نزدیک شدن پتانسیل عمل از صفر به ۳گزینة »
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 .. .........ی ......اختهی ی دارای بخش ................. برخالف  با توجه به شکل مقابل، یاخته

 کند.  ها حفظ می«، پتانسیل آرامش دو سوی غشای خود را با کمک انواعی از پروتئین۲دارای بخش » -« 1( »1

 تواند متعلق به بافت عصبی باشد.  «، می1دارای بخش » -« ۲( »۲

 باشد.  ای مجاور غشا میماهیچه اسکلتی، دارای هسته -« ۲»( ۳

 اختالف پتانسیل دو سوی غشای خود را ندارد. عصبی رابط، توانایی تغییر ناگهانی -« 1( »۴

 

های پشتیبان  دقت کنید یاختهاست.    آکسون یاختة عصبی  ،۲شماره    و    غالف میلین یاختة پشتیبان  ،1شماره    

 ها: بررسی سایر گزینه  توانایی تولید پیام عصبی را ندارد.

 شود. سوی غشای آن می حالت آرامش دوهایی حضور دارند که سبب حفظ در غشای یاخته عصبی، پروتئین( 1

 اند. دو نوع یاخته متعلق به بافت عصبیهر ( ۲

 های عصبی هستة مرکزی دارند. باشند. یاختههایی مجاور غشا میهای ماهیچه اسکلتی، دارای هسته یاخته( ۳

 ید؟ نماای نزدیک میای است که پیام عصبی را به جسم یاختهچند مورد، ویژگی مشترک هر رشته

 کند.  ها تغییر می* در سراسر طول آن، نفوذپذیری غشا به یون

 شود. * فقط در دستگاه عصبی محیطی مشاهده می

 ها در دو سوی غشا دارد.های غشایی سعی در حفظ اختالف غلظت یونو با کمک پروتئین  ADP* با تولید  

 صفر) ۴                           ۳) ۳                           ۲) ۲                           1 )1

 

 بررسی موارد:  کند.ها را دریافت و به جسم یاختة عصبی وارد میای است که پیامدارینه )دندریت( رشته 

 شود.  دار پتانسیل عمل ایجاد نمیدار بوده و در نقاط میلینهای عصبی حسی میلینمورد اول: دندریت یاخته

 ها در هر دو دستگاه عصبی محیطی و مرکزی وجود دارند. مورد دوم: دندریت

 نمایند. خود را حفظ می ها در دو سوی غشای  اختالف غلظت یون   ATPپتاسیم و مصرف    -   ها با کمک پمپ سدیم مورد سوم: دندریت 

 ........ ..در فرایند .............. در دستگاه عصبی فردی سالم و بالغ، همواره ......

 . رودمی آن آکسونی پایانه  تا و شده  تولید دندریت در عمل پتانسیل ۔ هدایت پیام عصبی در طول غشای نورون( 1

 شود. پس از تغییر اختالف پتانسیل دو سوی غشای یاخته عصبی پس سیناپسی، فعالیت آن یاخته مهار می  -( انتقال پیام عصبی  ۲

 شود. دار سدیمی آغاز می های دریچه بعد از افزایش ناگهانی نفوذپذیری غشا به یون سدیم، بسته شدن کانال   - ( هدایت پیام عصبی ۳

 شود.های خود، موجب تحریک یاخته پس سیناپسی میاثر ناقل عصبی بر گیرنده -( انتقال پیام عصبی  ۴

 

ها  دار سدیمی، این کانالهای دریچه شدن کانال  های سدیم به یاخته در پی بازپس از ورود ناگهانی یون 

 ها: کنند. تشریح سایر گزینههای پتاسیمی شروع به باز شدن میشروع به بسته شدن و کانال

ای ای آغاز شود و سیناپس بین پایانه آکسونی یاخته پیش سیناپسی و جسم یاختهیاخته ممکن است پتانسیل عمل از جسم( 1

 نورون پس سیناپسی تشکیل شده باشد. 
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توان اخته پس سیناپسی تحریک شود و یا مهار شود و نمییپس از اثر ناقل عصبی بر یاخته پس سیناپسی، ممکن است  (  ۴و  ۲

 شود. مهار میگفت همواره تحریک یا همواره 

 دهد................، بدین ترتیب انتقال پیام عصبی از یک نورون به یاخته پس سیناپسی رخ می

   . رسدآکسونی میی ها با غشای یاخته ای، پتانسیل عمل به پایانه( به دنبال ادغام وزیکول1

   . شوند ونی به فضای سیناپسی آزاد مییهای  های عصبی از طریق کانالآکسونی، ناقل  با رسیدن پتانسیل عمل به پایانه   همزمان (  ۲

 شوند.  های عصبی به فضای سیناپسی آزاد میهای حاوی ناقلی آکسونی، وزیکول( همزمان با رسیدن پتانسیل عمل به پایانه۳

 . دهندیاخته پس سیناپسی تغییر شکل فضایی میهای سطح  های عصبی به فضای سیناپسی، گیرنده( به دنبال آزاد شدن ناقل۴

 

ها تغییر شکل فضایی داده  پس سیناپسی این گیرنده  خود در غشای یاخته  با اتصال ناقل عصبی به گیرنده  

 ها: بررسی سایر گزینه کند. جا میبهها را جاون یکند و در پی آن کانال خود را باز می

 گیرد. ها با غشا صورت میپتانسیل عمل به پایانه آکسون، ادغام ریزکیسه در پی رسیدن «: 1گزینة »

 . (نه کانال)رانی نقش دارد عصبی به فضای سیناپسی پدیده برونهای در آزاد شدن ناقل«: ۲گزینة »

 شوند. شوند، بلکه محتویات آنها آزاد میها آزاد نمی«: وزیکول ۳گزینة »

 کند؟ کدام گزینه، جملة زیر را به طور صحیح تکمیل می

 گیرد.  . صورت می یستی از غشای یاخته به ........ ..... مصرف انرژی ز پتانسیل آرامش قرار دارد، ....   در زمانی که یاختة عصبی در 

 میان یاخته -های پتاسیم، با  ( انتشار یون1

 اییاختهمایع بین  - سازی ناقل عصبی، با  ( آزاد۲

 میان یاخته  - های سدیم و پتاسیم، با جایی یون( جابه۳

 ایمایع بین یاخته - های سدیم، با ( انتقال یون۴

 

اخته به یهای سدیم را از میان  یون  ATPپتاسیم با مصرف    - در پتانسیل آرامش، پروتئین انتقال دهندة سدیم    

 ها: هبررسی سایر گزین کند.ای وارد میمایع بین یاخته

 کند. دقت کنید انتشار، انرژی مصرف نمی«: 1گزینة »

 . ( نه پتانسیل آرامش ) گیرد  شدن ناقل عصبی درحین رسیدن پتانسیل عمل به پایانة آکسون صورت می   توجه کنید آزاد «:  ۲گزینة » 

 شود. های سدیم با مصرف انرژی از یاخته خارج می«: دقت کنید یون۳گزینة »

های غشایی به درون یاخته وارد های سدیم از طریق پروتئینعصبی رابط هنگامی که یوندر یک یاختة  

 شوند، به طور حتم ........... می

 شود. تر میی درون یاخته نسبت به بیرون مثبت( پتانسیل بار الکتریک1

 کند.  ( اختالف پتانسیل الکتریکی دو سوی غشا به طور ناگهانی تغییر می۲

 شوند. وارد یاخته می ATPهای پتاسیم با صرف انرژی مولکول ( یون۳

 های سدیم و پتاسیم با حالت آرامش متفاوت است.( شیب غلظت یون۴
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های  های سدیم از طریق کانالاختة عصبی، در تمام مدت پتانسیل آرامش و پتانسیل عمل، یونیدر یک   

های پتاسیم  ، یونATPپتاسیم نیز با صرف انرژی  - شوند. در تمام این مدت، پمپ سدیم نشتی سدیم، به درون یاخته وارد می

 کند. های سدیم را از یاخته خارج میرا وارد یاخته و یون

 ها: بررسی سایر گزینه

های سدیم از  دار پتاسیمی باز هستند، یونهای دریچهاز پتانسیل عمل که کانالدر حین پتانسیل آرامش و بخشی  «:  1»گزینة  

 شود. تر نمیدر حالی که بار الکتریکی درون یاخته مثبت ،شوند های نشتی وارد یاخته میطریق کانال

 کند. در حین پتانسیل آرامش اختالف پتانسیل دو سوی غشا به طور ناگهانی تغییر نمی«: ۲گزینة »

 های سدیم و پتاسیم با حالت آرامش متفاوت نیست.های یوندر حین پتانسیل آرامش، شیب غلظت«: ۴نة »گزی

 کند؟تکمیل می  نادرستیرا به    زیرکدام گزینه، عبارت  

 «. ................توان گفت ... می.............»در یک نورون، به دنبال ..  

 کند. افزایش پیدا می ATPمیزان مصرف مولکول  - دار پتاسیمی چهیهای در( بسته شدن کانال1

 . باشد می   یاخته   بیرون   از   بیشتر   یاخته   درون   پتاسیم   یون   غلظت   – پتاسیم    های سدیم ( فعالیت بیشتر پمپ ۲

 شوند. میی پتاسیم، به یاخته وارد و از آن خارج هاهای سدیم همانند یون یون - دار سدیمی های دریچهشدن کانال ( باز۳

 . کند می   تغییر   آرامش   حالت   در   غشا   سوی   دو   پتانسیل   اختالف   مقدار   – پتاسیم بعد از پتانسیل عمل    ای پمپ سدیم ( عدم فعالیت لحظه ۴

 

سوی غشای نورون،   دار پتاسیمی، مقدار اختالف پتانسیل دوهای دریچهدر یک نورون، با بسته شدن کانال 

های سدیم و پتاسیم و شیب غلظت آنها با حالت طبیعی متفاوت است. پس  باشد؛ اما میزان غلظت یونمیلی ولت می ۷۰حدود 

میلی ولت است و تغییر    ۷۰پتاسیم، میزان اختالف پتانسیل حالت آرامش همان    -ای پمپ سدیم در صورت توقف فعالیت لحظه 

 ها متفاوت است.بلکه شیب غلظت یون ، کندنمی

های عصبی همواره غلظت یون پتاسیم درون یاخته بیشتر از غلظت یون پتاسیم در خارج یاخته  داشته باشید که در یاخته توجه 

های سدیم و پتاسیم  باشد. از طرفی دقت کنید در یک نورون همواره )چه در زمان آرامش و چه در زمان پتانسیل عمل( یون می

پتاسیم در    -های نشتی و پمپ سدیم شوند؛ این موضوع به علت وجود کانالخارج میشوند و هم از یاخته هم به یاخته وارد می

 باشد. غشای نورون می

عصبی    دهد. در صورتی که این رشته ن می عصبی نشا   ابل، پتانسیل عمل را در یک رشته شکل مق 

 . ........ .. 

 قرار دارد. Aای در سمت آکسون باشد، جسم یاخته( 1

 باشد.  Aتواند در سمت پس سیناپسی میی ( آکسون باشد، یاخته۲

 شود.  هدایت می B( دندریت باشد، پیام عصبی به سمت ۳

 قرار دارد. Bای در سمت ( دندریت باشد، جسم یاخته۴

 

است. اگر   Aبه   Bو هدایت پیام عصبی از جهت پتانسیل عمل در این رشته عصبی از چپ به راست است  

 دهد. ( روی میAاین رشته آکسون باشد، سیناپس با یاختة بعدی در پایانة آکسون )سمت 
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 ...............  نیست...، ممکن  ........های عصبی انسان، هر پروتئین غشایی که ..در ارتباط با یاخته

 واجد دریچه در سطح خارجی غشا باشد.  -( دارای بیش از یک نقش در سلول عصبی است 1

 در غشای سلول تماس مستقیم داشته باشد.  لیپید غالب با   –دهد رف انرژی زیستی عبور میها را بدون مص( یون۲

باعث کاهش تراکم    -شود  ای میتر شدن پتانسیل سیتوپالسم نسبت به مایع بین یاخته( با مصرف انرژی زیستی سبب منفی۳

 ای باشد. مایع بین یاختههای سدیم یون 

های  انرژی مصرف شده توسط پروتئین  - دهد  تغییر می  هاشود و تراوایی خود را نسبت به یونهای عصبی متصل می( به ناقل۴

 غشایی را تحت تاثیر قرار دهد. 

 

سبت به مایع بین تر شدن پتانسیل سیتوپالسم نپتاسیم با مصرف انرژی زیستی سبب منفی   -پمپ سدیم   

های سدیم در  تراکم یونتواند سبب کاهش، درنتیجه نمیکندهای سدیم را از سلول خارج می ؛ این پمپ یون شودای مییاخته

  ای شود.مایع بین یاخته

 ها: بررسی سایر گزینه

 دار سدیمی )واجد نقش گیرنده و کانالی( در سطح خارجی غشا قرار گرفته است.انال دریچه( دریچة ک1

 الیة فسفولیپیدی غشای سلول در تماس هستند.   های پروتئینی غشا با دوکانال( ۲

ا و تغییر  ها در دو سوی غشکنند، سبب تغییر غلظت یونهای عصبی عمل میهای کانالی که به عنوان گیرندة ناقلپروتئین(  ۴

یابد.  ها در دو سمت غشا نیز افزایش میپتاسیم جهت تنظیم غلظت یون   -شوند، لذا فعالیت پمپ سدیم  پتانسیل الکتریکی می

 ها با مصرف انرژی زیستی همراه است.فعالیت پمپ

پتاسیم موجود در غشای نوعی یاختة عصبی که در هیپوکامپ دیده   -در ارتباط با پمپ سدیم  

 ..............توان گفت .میشود،  می

   کند.  های کربوهیدراتی زیادی است، شکل رایج انرژی در یاخته را تجزیه می( این پمپ در سمتی از غشا که دارای رشته 1

 شوند.  به این پمپ متصل است، سه یون سدیم از پمپ خارج شده و وارد سیتوپالسم نورون می  Pi( وقتی گروه ۲

 یابد. های پتاسیم داخل یاخته افزایش می( وقتی این پروتئین به شکل رایج انرژی در یاخته متصل است، میزان یون ۳

 کند. و سپس سه یون سدیم از سلول خارج میکند ، ابتدا دو یون پتاسیم به سیتوپالسم وارد میATP( در پی تجزیة هر ۴

 

، با توجه  (1شود. )رد گزینة  های کربوهیدراتی زیادی مشاهده میدقت کنید که در سطح خارجی غشا، رشته  

)انرژی رایج   ATPپتاسیم در سطح داخلی غشا به    -، وقتی پمپ سدیم(۲کتاب زیست شناسی )  1فصل  قسمت ب    ۶به شکل  

شوند و موجب افزایش میزان های خود جدا شده و به درون سیتوپالسم وارد میباخته( متصل است. دو یون پتاسیم از جایگاه

از سلول خارج  ابتدا سه یون س  ATPپتاسیم با مصرف هر    - شوند. دقت کنید که پمپ سدیم  پتاسیم داخل یاخته می دیم 

 کند. کند و سپس دو یون پتاسیم به سلول وارد میمی
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 را مشاهده کرد.   ................توان  ، می............. .در یک نقطه از یاختة عصبی، در شرایطی که  

 دار پتاسیمی  نی دریچههاباز شدن کانال  -شود بیشترین مقدار اختالف پتانسیل میان دو سوی غشا دیده می( 1

 تغییر ناگهانی اختالف پتانسیل دو سوی غشا    -یابد توسط پمپ سدیم پتاسیم افزایش می ADP( ایجاد ۲

 ا غش سوی دو میان پتانسیل اختالف مقدار افزایش –های سدیم به درون یاخته به فراوانی دیده شود ( ورود یون۳

 بیشترین میزان فعالیت پمپ سدیم پتاسیم   -باشد   ( پتانسیل الکتریکی بیرون غشا نسبت به داخل آن منفی۴

 

شود.  های سدیم به درون یاخته به فراوانی مشاهده میطی مرحلة باالروی نمودار پتانسیل عمل، ورود یون 

میلی ولت به صفر، اختالف پتانسیل دو سوی غشا کاهش   - ۷۰در ابتدای پتانسیل عمل با رسیدن اختالف پتانسیل دو سوی غشا از  

 یابد.کند، اختالف پتانسیل دو سوی غشا افزایش می میلی ولت تغییر می +  ۳۰کند و سپس که اختالف پتانسیل از صفر تا  پیدا می 

 ها: بررسی سایر گزینه

دار پتاسیمی در های دریچهت است. کانالمیلی ول -۷۰بیشترین میزان اختالف پتانسیل دو سوی غشا براساس کتاب درسی،  (  1

 شوند. میلی ولت باز می+  ۳۰اختالف پتانسیل 

توان تغییر  یابد. در این شرایط نمیدار پتاسیمی افزایش میهای دریچهفعالیت پمپ سدیم پتاسیم پس از بسته شدن کانال(  ۲

 ناگهانی اختالف پتانسیل بین دو سوی غشا را مشاهده کرد. 

میلی ولت، پتانسیل بیرون غشا نسبت به داخل آن، منفی است. در این  +  ۳۰ر پتانسیل عمل در حد فاصل صفر تا  در نمودا(  ۴

 پتاسیم را مشاهده کرد.  -  توان بیشترین میزان فعالیت پمپ سدیمشرایط نمی

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

... غشای یاخته قرار دارد. به طور حتم، .....دار در سمت ........های دریچهدریچه گروهی از کانال  در غشای نورون، »

 «   ..................  .. باشند، ..............  هاهر گاه این کانال

 بار الکتریکی دو سوی غشای یاختة عصبی متفاوت است. -باز    -( خارجی 1

 شود. صفر نزدیک میاختالف پتانسیل دو سوی غشای یاخته به  -باز   - ( داخلی ۲

 شوند. های پتاسیم برخالف شیب غلظت خود، از یاخته خارج مییون -بسته  - ( داخلی ۳

 شوند. های سدیم از طریق انتشار تسهیل شده به درون یاخته وارد مییون -بسته   -( خارجی ۴

 

های نشتی پتاسیمی های نشتی سدیمی و کانالهایی کانالی به نام کانالهای عصبی پروتئیندر غشای یاخته 

های سدیم و پتاسیم را در جهت شیب غلظت خود  یون  (وجود دارد که همواره )چه در پتانسیل عمل و چه در پتانسیل آرامش

 ها: کنند. بررسی سایر گزینه ارج یاخته منتقل میترتیب به درون یاخته و خو به روش انتشار تسهیل شده به

دار سدیمی،  های دریچه دار سدیمی در سمت خارجی غشای یاخته قرار دارد. هنگام باز بودن کانال های دریچه دریچه کانال «:  1گزینة » 

 یکسان بوده و تفاوتی ندارد. رسد، بار الکتریکی دو سوی غشای یاخته با هم  زمانی که اختالف پتانسیل دو سوی غشا به صفر می 

باشد،  ها باز می دار پتاسیمی در سمت داخلی غشای یاخته قرار دارد. هنگامی که دریچة این کانال های دریچه دریچة کانال «:  ۲گزینة » 

 برسد.   میلی ولت(   - ۷۰ابتدا اختالف پتانسیل دو سوی غشا به صفر نزدیک شده و سپس از آن فاصله گرفته تا به پتانسیل آرامش ) 
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در خالف جهت شیب   ATPهای  پتاسیم و با استفاده از انرژی مولکول  -های پتاسیم از طریق پمپ سدیم  «: یون۳گزینة »

 شوند. غلظت خود به درون یاخته وارد می

ی عصبی که . بخشی از یاخته.............عصبی که محل انجام سوخت و ساز است ..  بخشی از یاخته

 ................کند  تا انتهای خود هدایت می  اییاختهپیام را از جسم  

 تواند دارای گره رانویه باشد.  می  –( همانند 1

 یک عدد است.   ی عصبی قطعاً در هر نوع یاخته - ( همانند ۲

 کند. دیگر منتقل می پیام عصبی را به یاخته - برخالف  (۳

 حاوی سیتوپالسم است. - ( برخالف ۴

 

کند. آسه )آکسون( ای هدایت میها را دریافت و به جسم یاختهای است که برخی پیامدارینه )دندریت( رشته  

ای محل کند. جسم یاختهای تا انتهای خود که پایانه آکسون نام دارد، هدایت میای است که پیام عصبی را از جسم یاخته رشته 

 تواند سیناپس تشکیل داده و پیام عصبی نیز دریافت کند. ای عصبی است و میهقرار گرفتن هسته و انجام سوخت و ساز یاخته 

یک آکسون   رانویه ندارد. هر سه نوع یاختة عصبی )حسی، حرکتی و رابط( هر کدام فقط  رهای غالف میلین و گجسم یاخته 

 ای، آکسون و دندریت، سیتوپالسم وجود دارد.دارند. درون جسم یاخته

 ای که در ایجاد نوار مغزی نقش دارد، صحیح است؟ رابطه با هر یاختهکدام گزینه در  

 خود است. ای( دارای دارینة بلند و یک آسة کوتاه پیرامون جسم یاخته1

   کند. ( اطالعات الزم برای رشد و نمو را در دنای خود ذخیره می۲

 کند.  های خود منتقل می( پیام عصبی را در طول رشته۳

 ای عایق بندی شده است. ( توسط غالفی از جنس غشای یاخته ۴

 

های عصبی های( مغز است. همه یاختههای عصبی )نورون نوار مغزی، جریان الکتریکی ثبت شده از یاخته 

 ها: کند. بررسی سایر گزینهخود ذخیره میهسته دارند. هسته اطالعات الزم برای رشد و نمو را در دنای 

 کتاب درسی فاقد دارینة بلند است. 1فصل  ۳نورون رابط با توجه به شکل ( 1گزینه 

 کنند. می (های خود هدایت )نه منتقلها، پیام عصبی را در طول رشته نورون ( ۳ گزینه

 کند.ها را عایق بندی می پوشاند و آن های عصبی )نه همه( را می یاخته های آکسون و دندریت بسیاری از  غالف میلین، رشته (  ۴  گزینه 

.............. زمانی که اختالف میلی ولت است، ....  -۷۰زمانی که اختالف پتانسیل دو سوی غشای نورون  

 ................. باشد، قطعاًمیلی ولت می+ ۳۰پتانسیل دو سوی غشا  

 ها هستند. جایی یونار سدیمی با پتاسیمی در حال جابهدهای دریچهکانالبرخی از  - مانند ه( 1

 پتاسیم در حال فعالیت است.   -پمپ سدیم   - ( برخالف ۲

 شوند. جا میهای پتاسیم در جهت شیب غلظت جابهیون - ( همانند ۳

 های پتاسیم در داخل یاخته بیشتر از خارج است.غلظت یون - ( برخالف ۴
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 ها: بررسی سایر گزینه  کنند.جا میهای پتاسیم را جابههستند و یون  نشتی همواره فعالهای کانال 

 دار سدیمی و پتاسیمی، بسته هستند. های دریچه میلی ولت باشد، همة کانال   - ۷۰و  +  ۳۰زمانی که اختالف پتانسیل غشا  (  1گزینه  

 پتاسیم همواره فعال است. - پمپ سدیم ( ۲گزینه 

 تمامی مراحل پتانسیل عمل و پتانسیل آرامش همواره غلظت پتاسیم در داخل یاخته بیشتر از خارج آن است.در طی  (  ۴گزینه  

 شوند............. می.  رسند، قطعاً....... میدنبال اینکه ............ عصبی به .....  در دستگاه عصبی انسان، به  

 های عصبی، فقط بازجذب ناقل -های پس سیناپسی  نورون -های  ( پیام1

 های پس سیناپسی، تحریک یاخته -های پس سیناپسی  یاخته  -های ( ناقل۲

 های حاوی ناقل عصبی به فضای سیناپسی، وارد  ریز کیسه -های آکسونی  پایانه -های  ( پیام۳

 ها دچار تغییر در اختالف پتانسیل الکتریکی در دو سوی غشای خوداین یاخته -های پس سیناپسی  یاخته  - های ( ناقل۴

 

ها، پتانسیل الکتریکی این یاخته را تغییر  ناقل عصبی با تغییر نفوذ پذیری غشای یاخته پس سیناپسی به یون  

 شود.اخته پس سیناپسی تحریک، یا فعالیت آن مهار می ی دهد. براساس اینکه ناقل عصبی تحریک کننده یا بازدارنده باشد،  می 

 ها: بررسی سایر گزینه

های ناقل باقی مانده، باید از فضای سیناپسی تخلیه شوند تا از انتقال بیش از حد پیام  ام، مولکول پس از انتقال پی (  1گزینه  

های جدید فراهم شود. این کار به دو صورت، جذب دوباره ناقل به یاخته پیش سیناپسی و تجزیه جلوگیری و امکان انتقال پیام

 گیرد. ناقل عصبی انجام می

 دهد و ممکن است مهار شود. میالزاما تحریک رخ ن( ۲گزینه  

 . ( ها های حاوی آن نه ریزکیسه ) شوند  رانی از پایانه آکسونی خارج می های عصبی طی برون ر سیناپس، ناقل در انتقال پیام عصبی د (  ۳گزینه  

 ............باشد، ....الزم برای ساخت غالف میلین می  ( )های  هر یاختة بافت عصبی که دارای ژن  

 ( فاقد توانایی هدایت پیام عصبی است. 1

 را دارد.   ATP( قابلیت تولید و مصرف ۲

 کند.  رانی ترشح میهای ناقل عصبی را طی برون( مولکول۳

 باشد. ( دارای زوائد رشته مانند در اطراف خود می۴

 

ها زنده  های الزم برای ساخت غالف میلین را دارند و هر دو نوع این یاخته هر دو نوع یاخته بافت عصبی، ژن 

 را دارند.  ATPهستند و توانایی تولید و مصرف  

 بیان شده است؟  ادرستیکدام عبارت به ن  

 تواند باعث ایجاد بیماری در دستگاه عصبی شود. می ی ناقل عصبی،  ها ی تجزیه کنندة مولکول ها ( افزایش بیش از حد فعالیت آنزیم 1

 شوند.  ها در طول آسه هدایت می ای، ریزکیسه های درون یاختة پیش همایه ی ناقل عصبی توسط ریزکیسه ها ( به دنبال تولید مولکول ۲

سوی غشای    اختالف پتانسیل دواش، همواره سبب تغییر  ای و اتصال به گیرندههمایه  ( آزادسازی ناقل عصبی از یاختة پیش۳

 شود. می ایهمایه  یاختة پس

 ی ناقل عصبی باشد. ها های کانالی پروتئینی برای مولکول ممکن است در سطح غشای سلولی خود، دارای گیرنده   ای همایه   یاختة پیش (  ۴
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 ها: بررسی سایر گزینه (.نه تولید!)شوند  ها ذخیره میهای عصبی در ریزکیسه دقت کنید که ناقل 

های عصبی از دالیل بیماری و اختالل در کار دستگاه عصبی است. افزایش بیش از حد طبیعی،  تغییر در میزان ناقل(  1گزینه  

 های عصبی شود. مقدار ناقلتواند باعث تغییر در های تجزیه کننده میفعالیت آنزیم

 شوند.ای میهای عصبی بازدارنده و تحریکی هردو سبب تغییر اختالف پتانسیل دوسوی غشا در یاختة پس همایهناقل(  ۳گزینه  

های ناقل  یی برای مولکولها تواند در سطح غشای خود دارای گیرندهای ، نوعی نورون است که مییاختة پیش همایه(  ۴  گزینه 

 . شدعصبی با
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 است؟   نشدهدر رابطه با تشریح مغز گوسفند، کدام عبارت صحیح بیان    

 های مخ ایجاد کنیم. ای باید به کمک چاقوی جراحی برش کم عمقی در بین نیمکرهرابط پینه  ( برای مشاهده1

 های مویرگی هستند، قرار دارند. که دارای شبکه  ۲و  1ی هاای، بطندر دو طرف رابط سه گوش و رابط پینه(  ۲

 قرار دارند.   ۳در زیر رابط سه گوش و در جلوی بطن    هاتاالموس(  ۳

 فیز قرار دارد.رکز عصبی مؤثر در بینایی و شنوایی در عقب اپیبخشی از م(  ۴

 

 ها: بررسی گزینه 

کنیم و رابط  ای نیاز به برش با تیغ جراحی نیست و با انگشتان در بین دو نیمکره مخ فاصله ایجاد میبرای مشاهده رابط پینه(  1

 بینیم.  ای را میپینه 

 های مویرگی قرار دارند.حاوی شبکه  ۲و  1ی ها، بطنایدر دو طرف رابط سه گوش و رابط پینه( ۲

 شود. مشاهده می ها در عقب تاالموس ۳بینیم و بطن را در زیر آن می اهبا برش رابط سه گوش تاالموس( ۳

 . فیز قرار دارندهای چهارگانه مغز بخشی از مغز میانی )دارای نقش در بینایی و شنوایی( است و در عقب اپیبرجستگی( ۴

 . وجود دارد.«  ..........توان گفت در ..کنند؟ »نمیرو را به درستی تکمیل میچند مورد عبارت روبه  

 یاخته   الف( عصب نخاعی، همانند ریشه پشتی آن، هسته

 یاخته  ب( ریشه پشتی عصب نخاعی، همانند ریشه شکمی آن، هسته

 ای ج( ریشه شکمی عصب نخاعی، برخالف عصب نخاعی، جسم یاخته

 اید( ریشه پشتی عصب نخاعی، برخالف عصب نخاعی، جسم یاخته

1 )1                            ۲ (۲                                 ۳ (۳                                   ۴ (۴ 

 نورون نداریم. ای  کند. در ریشه شکمی و عصب نخاعی جسم یاخته فقط مورد »ج« جمله را به درستی تکمیل می  

  دار داریم، قطعاً عصب نخاعی چون رشته عصبی میلینشکمی و  ی  ی پشتی، ریشه بررسی سایر موارد »الف« و »ب«: در ریشه 

 .شودمشاهده مییاخته هم  ی پشتیبان وجود دارد، بنابراین هستهی یاخته

 . است عصبی رابط و حرکتی در بخش خاکستری نخاع    یاخته ای  ی پشتی و جسم یاخته عصبی حسی در ریشه   یاخته ای  »د«: جسم یاخته 

.. .......  ی عصبی که با ماهیچهدر مسیر انعکاس عقب کشیدن دست پس از برخورد با جسم داغ، یاخته  

 . .......سر بازو ارتباط مستقیم دارد، ...

 شود.  با هدایت و انتقال پیام عصبی صادره از مغز موجب انقباض ماهیچه می -( دو  1

 کند.  آسه هدایت میی ای به پایانهپیام عصبی را به صورت جهشی از جسم یاخته   -سه ( ۲

 کند. خاکستری نخاع دریافت میی  های مهاری مترشحه از نورون رابط را در مادهریزکیسه -سه ( ۳

 شود. می   ها ای نسبت به یون ماهیچه ی  آسه موجب تغییر نفوذپذیری غشای یاخته   در پی افزایش سطح غشای پایانه   - دو  (  ۴

 یازدهم ستیز -1فصل  -2گفتار   یلیتکم یهاسؤال
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رانی که موجب ادغام غشای ریزکیسه با غشا  آسه )با فرایند برونی  آزاد شدن از پایانهناقل عصبی پس از   

سیناپسی    پسی  های غشا و تغییر نفوذپذیری غشای یاختهدهد( با اتصال به گیرندهشود و سطح آن را افزایش میپالسمایی می

 دهد. ، پتانسیل الکتریکی این یاخته را تغییر میها ون ینسبت به 

 ها: سی سایر گزینهبرر

 مرکز تنظیم این انعکاس نخاع است و نه مغز. ( 1

سیناپسی )نورون حرکتی    پس  ناقل عصبی مهاری آزاد شده از نورون رابط در ماده خاکستری نخاع موجب مهار فعالیت یاخته(  ۲

 شود. و عدم ایجاد پتانسیل عمل می ماهیچه سه سر بازو(

 . (سیناپسی نه پس)شوند ی پیش سیناپسی ادغام میشوند و با غشای یاختهنمی ها وارد فضای سیناپسیریزکیسه ( ۳

 .......... این جانور، برخالف ........ ...... است............ به صورت .......ساختار عصبی در    

ملخ، فاقد دهان و ساختار تنفسی ویژه   - ای پیکر خودهای ماهیچه های عصبی جهت تحریک یاخته ای از یاخته شبکه - ( هیدر1

 است. 

 .  کند می جذب  خود بدن سطح از را مغذی  مواد کدو،  کرم -  جانور پیکر در  مانندی  نردبان  ساختار و مغز -  پالناریا( ۲

 . است منشعب گوارشی حفرة دارای  حشرات، -  مرکزی و محیطی  بخش بندی تقسیم -  پالناریا( ۳

 کرم خاکی، دارای حلق است.  -در مغز و طناب عصبی شکمی   خورده   جوش   هم  به  عصبی  گره  چند   -  پروانه مونارک ( ۴

 

های پهن آزادزی مثل پالناریا )دارای دستگاه عصبی مرکزی و محیطی(، انشعابات حفره گوارشی به  در کرم 

 ها: گزینه کند. بررسی سایربدن نفوذ میتمام نواحی 

 هیدر دارای دهان و فاقد ساختار تنفسی ویژه است.  ( 1

 کند.  پالناریا نوعی کرم پهن آزادزی است، اما کرم کدو فاقد دهان و دستگاه گوارش است و مواد مغذی را از سطح بدن جذب می (  ۲

 کرم خاکی، دارای حلق است. ( ۴

 زیر در رابطه با تشریح مغز گوسفند به درستی بیان شده است؟ کدام یک از موارد    

 شود. ( کیاسمای بینایی همانند کرمینة مخچه در سطح شکمی مغز مشاهده می1

 فیز قرار گرفته است.  بخشی از مغز میانی گوسفند، در عقب اپی(  ۲

 باشند. تاالموس و هیپوتاالموس مغز گوسفند با یک رابط به هم متصل می(  ۳

 شود.تولید و ترشح می  ها نخاعی توسط بخشی در عقب تاالموس  -مایع مغزی  (  ۴

میانیبرجستگی  از مغز  اپیهای چهارگانه بخشی  عقب  تشریح مغز گوسفند در  دارند.  اند که در  قرار  فیز 

 ها: بررسی سایر گزینه

 باشد.  ل مشاهده میکیاسمای بینایی از سطح شکمی مغز و کرمینة مخچه از سطح پشتی مغز قاب( 1گزینه 

 شوند.  اند و با کمترین فشار از هم جدا میدو تاالموس با یک رابط به هم متصل( ۳گزینه 

تاالموس(  ۴گزینه   را ترشح می  -های مویرگی که مایع مغزی  ، بطن سوم قرار دارد، ولی شبکه هادر عقب  کند درون  نخاعی 

 شوند. دیده می ۲و  1ی هابطن
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 باشد؟ها، صحیح میها به محرکهر پاسخ سریع و غیرارادی ماهیچه چند مورد از موارد زیر درباره  

 سوی غشای خود را دارد.   ها در دوجایی یونتوانایی جابه  کننده  شرکتی  یاخته  هر  •

 . است  نیاز  پشتیبان  ی هایاخته  از  گروهی  فعالیت  بهها  آن  صحیح   انجام برای  •

 .  شودمی انجام  محیطی  عصبی  دستگاه  حرکتی  بخش   کمک   به  •

 .دهندمی رخ  حسی  عصبی  یاخته  نوعی   تحریک  پی  در  •

1) 1                             ۲) ۲                                     ۳) ۳                                   ۴) ۴ 

 

 باشد. صحیح میی دستگاه عصبی هر چهار مورد هادر رابطه با انعکاس 

 بررسی موارد: 

ها را در دو سوی توانند یونهای پروتئینی هستند و میها و پمپهای زنده در غشای خود دارای کانالی یاختهمورد اول( همه

 غشای خود جابه جا کنند. 

 الف میلین هستیم.های سریع و غیرارادی هستند و برای پاسخ سریع نیازمند یاخته سازنده غها پاسخمورد دوم( انعکاس

 گیرند.  ها به کمک دستگاه عصبی پیکری یا خودمختار صورت میمورد سوم( انعکاس 

 کند. یمورد چهارم( همواره برای شروع انعکاس، نوعی نورون حسی پیام عصبی را به دستگاه عصبی مرکزی منتقل م

 

 کند؟کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می  

 « ..... نقش دارد ....................مغز انسان سالم و بالغ که در ....»هر بخشی از 

 های حس بویایی در ارتباط است. ی گیرندههابه طور مستقیم با محل ختم آکسون  -احساسات مختلف  (  1

 از یک سو به نخاع و از یک سو به مرکز تنظیم تعادل بدن متصل است.  - خون و ضربان قلب    تنظیم فشار(  ۲

 گیرد. های حسی در اغلب نقاط بدن قرار میتحت تأثیر فعالیت گیرنده - های عصبی پردازش پیام(  ۳

 از دو نیمکره راست و چپ تشکیل شده است که توسط حداقل یک رابط با هم مرتبط هستند.  -حرکات بدن  (  ۴

 

   بررسی گزینه ها: 

 با آن در ارتباط است.   بویایی است که سیستم لیمبیک مستقیماًهای بویایی، لوب های گیرندهمحل ختم آکسون( 1گزینه 

النخاع و هیپوتاالموس در تنظیم اعمالی مثل فشارخون و ضربان قلب نقش دارند. این گزینه دربارة هیپوتاالموس  بصل( ۲گزینه 

 صحیح نیست. 

باشد. بنابراین این گزینه دربارة سایر  غز میی حسی در مها تاالموس محل پردازش اولیه، تقویت و انتقال اغلب پیام(  ۳گزینه  

 کند. مراکز پردازش پیام در مغز مثل مخ و مخچه صدق نمی

 ز میانی نیمکرة راست و چپ ندارد. مخ، مخچه و مغز میانی در حرکات بدن نقش دارند. مغ( ۴گزینه 
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های  اختة عصبی که ناقلیدر مسیر انعکاس عقب کشیدن دست پس از برخورد با جسم داغ، هر    

 ....... ........   کندعصبی تحریک کننده را به فضای سیناپسی آزاد می

 ( به بخش پیکری دستگاه عصبی محیطی تعلق دارد.  1

 گیرد.  های نوروگلیا قرار میتحت تأثیر فعالیت یاخته( ۲

 سازد.  های عصبی خود را در مادة خاکستری نخاع میناقل( ۳

 شود. می هاونیسبب تغییر نفوذپذیری غشای نورونی دیگر به ( ۴

 

های عصبی حسی شود، یاختهدر انعکاسی که دست فرد پس از برخورد با جسمی داغ به عقب کشیده می 

های عصبی  ناقل ،ست دست، نورون رابط سیناپس دهنده با نورون حرکتی ماهیچه دو سر و نورون حرکتی ماهیچة دو سر بازوپو

گیرند.  های نوروگلیا قرار می، تحت تأثیر فعالیت یاختههاکنند. همة این نورونتحریک کننده را در فضای سیناپسی آزاد می

 باشد.های عصبی، حفظ هم ایستایی مایع اطراف آنها، تشکیل غالف میلین و ... میاز یاخته  های نوروگلیا شامل دفاعفعالیت یاخته 

 ها: بررسی سایر گزینه

 باشند. نورون حسی پوست دست و نورون رابط مربوط به بخش پیکری دستگاه عصبی محیطی نمی«: 1گزینة »

سازد که هستة آن در ریشة پشتی نخاع قرار خود میهای عصبی خود را در هستة  ناقل  ،«: نورون حسی پوست دست۳گزینة »

 . (نه مادة خاکستری آن)دارد 

 . (نه یاختة عصبی)شود  ای میغشای یاختة ماهیچه   نفوذپذیری    تغییر    بازو سبب  سر      دو    ماهیچة    حرکتی    «: نورون۴گزینة »

 کند؟تکمیل می  نادرستیکدام گزینه، جملة زیر را به    

 باشد.« .... مغز به سمت باال قرار دارد، .............. می........ تشریح مغز گوسفند، در حالتی که ...در هنگام  »

 های چهارگانه  تر از برجستگیبطن چهارم پایین  -های بویایی( لوب1

 های مخ کرهدر دو طرف رابط نیم  ۲و   1 یها بطن  - سطح پشتی  (  ۲

 پایین اجسام مخطط غده رومغزی در    - های بویایی لوب (  ۳

 فیز و پشت بطن سوم ها جلوی اپینهنج  - سطح پشتی (  ۴

 

 ها: بررسی سایر گزینه  رند.فیز و بطن سوم قرار داجلوی اپی ها(ها )تاالموسنهنج 

های بویایی به سمت باال قرار داشته باشند، در این  درصورتی که سطح شکمی یا پشتی رو به سمت ما باشد و لوب (۳و    1گزینه  

 های چهارگانه و غده رومغزی در پایین اجسام مخطط قرار دارد.تر از برجستگیحالت، بطن چهارم پایین

 مخ قرار دارند. هایی نیمکرههادر دو طرف رابط (های جانبیبطن) ۲و  1ی هابطن( ۲

در انسان، انجام ........... عضالت بدن، متأثر از »  کند؟را به طور مناسب کامل می  چند مورد عبارت  

 بخش ........... دستگاه عصبی محیطی است و این بخش در تنظیم ترشح غدد فاقد نقش است.«  

 خودمختار   – ب( همه حرکات غیرارادی                     پیکری   – الف( همة حرکات ارادی  

 پیکری  –د( فقط بعضی از حرکات غیرارادی                    خودمختار   –ج( فقط بعضی از حرکات ارادی  

1) 1                             ۲) ۲                               ۳) ۳                                  ۴) ۴ 
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 موارد الف و د صحیح است.   

 باشد که در تنظیم ترشح غدد نقش ندارد.  الف( همة حرکات ارادی بدن تحت کنترل دستگاه عصبی پیکری می

 باشد.  ب( حرکات غیرارادی عضالت اسکلتی مربوط به دستگاه عصبی پیکری می

 .  باشد یک از حرکات ارادی بدن تحت کنترل دستگاه عصبی خودمختار نمی ج( هیچ

 که در تنظیم ترشح غدد نقش ندارد. د( گروهی از حرکت غیرارادی بدن )حرکات غیرارادی عضالت اسکلتی( مربوط به پیکری است  

 های عصبی که به دستگاه عصبی خودمختار تعلق دارند، صحیح است؟ چند مورد در رابطه با رشته  

 کنند. جا میی عصبی را فقط در یک جهت جابههاالف( پیام

 ها است. های صاف تحت کنترل این رشتهب( هر انقباض و استراحت ماهیچه

 های اسکلتی شوند. ماهیچهای توانند سبب تغییر در میزان تنفس یاختهج( می

 را در بندارة پیلور همانند غدد بزاقی تغییر دهند.  ATPتوانند میزان مصرف  د( می

1) 1                                 ۲) ۲                                        ۳) ۳                              ۴) ۴ 

 

 بررسی موارد:  .موارد »الف« و »ج« و »د« صحیح اند 

را از دستگاه عصبی مرکزی    ها الف( دستگاه عصبی خودمختار، جزء بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی است. بنابراین، پیام

 کنند. منتقل می هاخارج و به اندام

ی کوچک  ها، سرخرگها رگ ةهای صاف دیواررگی است که با تأثیر بر ماهیچه ة کنند ب( کربن دی اکسید، از جمله مواد گشاد 

 کند. های مویرگی را باز میرا گشاد و بنداره

های  شود و جریان خون را به سوی قلب و ماهیچهتعداد تنفس می  ج( بخش هم حس سبب افزایش فشار خون، ضربان قلب و 

 کند. اسکلتی هدایت می

 دهد. ها را تغییر می در آن   ATPد( دستگاه عصبی خودمختار با تاثیر بر میزان فعالیت عضالت صاف و غدد بدن انسان، میزان مصرف  

 ت؟ چند مورد دربارة بخش مشخص شده با عالمت سوال در شکل صحیح اس  

 ده قلبی را کاهش دهد.  تواند با تأثیر بر گره پیشاهنگ برونالف( می

 شود. اثر وجود نوعی محرک باعث خروج غیرارادی هوا از راه دهان و بینی می  ب( در

 کند.  ج( مرکزی دارد که همراه با شروع عمل بلع، مرکز تنفس موجود در این قسمت را مهار می

 کند. دریافت می  های موجود در نایژک پیامگیرنده  های حساس به کمبود اکسیژن در داخل مغز همانندد( از گیرنده

1) 1                                 ۲) ۲                            ۳) ۳                                ۴) ۴ 

 النخاع است.موارد الف و ب صحیح هستند. بخش مشخص شده بصل 

 ده قلبی شود )درست(  تواند با تأثیر بر گره اول )پیشاهنگ( باعث کاهش ضربان قلب و کاهش برونالنخاع میالف( بصل

 باشد. )درست( ی عطسه و سرفه میهاالنخاع مرکز انعکاسی بدن به محرک نیاز دارند. بصلهاب( همة انعکاس

 )نادرست(  افتد نه در شروع بلع.شدن مرکز تنفس با عبور غذا از حلق اتفاق می ج( دقت کنید، مهار

 اند. )نادرست(دهند ولی در خارج از مغز واقع شدهالنخاع پیام میهای حساس به کمبود اکسیژن به بصلد( گیرنده
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 کند؟ مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل میچند    

 .. باشد.« .......... پرده ممکن است ...........های مننژ دستگاه عصبی انسان سالم و بالغ، ...» در رابطه با پرده

 در مجاورت نوعی بافت پیوندی   - ترین ب( خارجی   دارهای میلیندر تماس با بخش  - ترین الف( داخلی

ی خونی فاقد منفذ هادارای مویرگ  - ترین  د( نازک الیه با فاصله از هم   دارای ساختاری دو  - ترین ضخیمج(  

 های خودبین یاخته

1) 1                                     ۲) ۲                                   ۳) ۳                           ۴) ۴ 

 

نازک  ترینداخلی  انسان،  نیز میپردة مننژ  پرده  نخاع، داخلیترین  مادة  باشد. در  پرده در مجاورت  ترین 

ترین الیه  ، داخلی ۲شناسی  زیست   کتاب   1فصل    1۳دار است. با توجه به شکل  های میلین سفید قرار دارد و مادة سفید دارای بخش 

 یید الف ود( أ اند و بین آنها منفذی وجود ندارد. )ت به هم چسبیده   ها های پوششی این مویرگ ی خونی است که یاخته ها دارای مویرگ 

، این پرده دارای دو  ۲شناسی  زیست   کتاب  1فصل    1۳باشد. با توجه به شکل  ترین پرده نیز میترین پردة مننژ، ضخیمخارجی

ها است که مجمه یا ستون مهرهاند. این پرده در مجاورت استخوان جالیه در بخشی از هم فاصله گرفته  الیه است که این دو

 باشد. )تایید ب و ج( ت پیوندی مینوعی باف

 جاندار شکل مقابل، با گوارش گروهی از جانوران بالغ، مواد غذایی مورد نیاز   

 است؟   کند. کدام گزینه دربارة همة این جانوران بالغ صحیحخود را تأمین می

 ها های عصبی انتهایی بدن آنها با گرههای عصبی موجود در بلندترین پاهای آنالف( رشته 

 مرتبط هستند. 

 کند. های خود، مواد غذایی را خرد و به دهان منتقل میب( این جانوران با استفاده از آرواره

 گوارش قرار دارند.  ةتری نسبت به لولدار در سطح پایینج( در این جانوران، طناب عصبی شکمی گره

 دار جانور قرار گرفته است.تری نسبت به قلب منفذسطح پایین  در  هاد( منافذ ورود هوا به نایدیس

 ( مورد ب از نظر درستی یا نادرستی مشابه مورد ج است. 1

 باشد. مورد الف از نظر درستی یا نادرستی مشابه مورد د می( ۲

 نادرست بیشتر است. ( های))های( درست از عبارت  تعداد عبارت( ۳

 است. نادرست برابر( های))های( درست با تعداد عبارت  تعداد عبارت( ۴

 

 واش در شکل نشان داده شده است که برای تأمین موادال، حشرات بالغ است. )گیاه توبرهمنظور صورت سؤ 

 بررسی همة موارد:کند(. تغذیه می غذایی مورد نیاز خود از حشرات بالغ

های عصبی موجود در پاهای عقبی )بلندترین پاها( ، با  ، رشته (۲زیست شناسی )  کتاب  1فصل  پ    -  ۲1الف( مطابق شکل  

 های انتهایی بدن در ارتباط نیستند. )نادرست( گره

 ای! )نادرست( خوار مانند ملخ صحیح است؛ نه هر حشرهب( دقت کنید این مورد برای حشرات گیاه

 تری نسبت به لولة گوارش قرار دارد. )درست( عصبی شکمی دارند و این طناب در سطح پایینج( حشرات طناب 
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 . )درست(تری نسبت به قلب جانور قرار داردمنافذ سامانة تنفس نایدیسی در سطح پایینکتاب دهم،  ۳مطابق فصل د( 

دم عادی در یک فرد سالم کدام گزینه در رابطه با بخشی از ساقة مغز که در تعیین زمان پایان عمل    

 نقش دارد، درست است؟ 

 ( معادل آن در گوسفند در مجاورت شبکة مویرگی ترشح کنندة مایع مغزی نخاعی قرار دارد.1

 در جلوی بطن چهارم و مرکز اصلی تنظیم تعادل بدن، در ساقة مغز قرار دارد. (  ۲

 شود.ری تنفسی، تنها به این بخش ارسال میهای صاف دیوارة مجاهای موجود در ماهیچهپیام عصبی گیرنده(  ۳

 شود.ترین بخش مغز انسان است که از یک طرف به مرکز انعکاس عقب کشیدن دست منتهی میپایین(  ۴

 

لوی بطن  پل مغزی، بخشی از ساقة مغز است که در تعیین پایان زمان عمل دم نقش دارد. این مرکز در ج 

 ها: سایر گزینهبررسی  چهارم و مخچه قرار دارد.

 شوند.  مشاهده می ۲و  1های جانبی های مویرگی ترشح کننده مایع مغزی نخاعی در بطندر گوسفند شبکه( 1

 کنند. النخاع ارسال میها در شرایط خاص پیام حسی را به بصلاین گیرنده( ۳

 النخاع صادق است.در مورد بصل( ۴

در تشریح مغز گوسفند پس از برش طولی عمیق »  ند؟کتکمیل می  نادرستیکدام مورد، جملة را به    

 .. واقع شده است.«.........های درونی مغز از نمای کناری، .دو نیمکرة مخ، هنگام مشاهدة بخش

 تر از درخت زندگی  بطن چهارم پایین( ۲                      در لبة باالیی فضای بطن سوم مغز فیزاپی( 1

 فیزهای چهارگانه در عقب اپیبخشی از برجستگی (  ۴                               ایرابط سه گوش در زیر رابط پینه( ۳

 

 ی درونی مغز از نمای کناری:هاهنگام مشاهدة بخش ها: بررسی گزینه 

 شود.  ، بطن سوم و در لبة پایین این بطن، اپی نیز دیده میهادر عقب تاالموس«: 1گزینه »

 درخت زندگی درون مخچه قرار دارد و بطن چهارم پایین مخچه قرار دارد. «: ۲گزینه »

 وجود دارد. ای «: رابط سه گوش در زیر رابط پینه۳گزینه »

 های چهارگانه قرار دارند. فیز، برجستگیدر عقب اپی«: ۴گزینه »

 

 ....  ..   اً .... قطع یاختة عصبی که ..   یر انعکاس عقب کشیدن دست انسان پس از برخورد با جسم داغ، هر در مس   

 )ها( دارد.  آکسونی بلندتر از دندریت - از آن در مادة خاکستری نخاع قابل مشاهده باشد    (هایی)  ( بخش1

اختة بعد از خود را یپتانسیل الکتریکی    -فعالیت هدایت پیام در آن توسط نورون پیش از خود تحریک شود  (  ۲

 دهد.  تغییر می

 شود. های بازو میموجب انقباض یکی از ماهیچه - بخشی از آن در ریشة شکمی عصب نخاعی دیده شود (  ۳

 های پوشیده شده با غالف میلین است. یتدارای دندر  - با یاختة عصبی رابط در نخاع سیناپس دارد (  ۴
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دهد،  کتاب درسی که انعکاس عقب کشیدن دست پس از برخورد با جسم داغ را نشان می با توجه به شکل 

اختة عصبی رابط و یاختة عصبی حرکتی مربوط به ماهیچة دو سر بازو، پس از تحریک توسط یاختة عصبی پیش از خود،  ی دو  

 های پس از خود شوند.توانند موجب تغییر پتانسیل الکتریکی یاختههای عصبی مینند. این یاخته کپیام عصبی تولید می

 

 کند؟تکمیل می  نادرستیبا توجه به شکل زیر، کدام گزینه عبارت را به   

 .... « .. ....... است که  ..هایی در مغز . . در مغز انسان سالم ، معادل بخش یا بخش......» بخش  

1  )B  -    شود. توسط خون روشن انشعاباتی از سرخرگ پشتی بدن ماهی تغذیه می - ماهی 

۲  )A   -   در جلوی بطن سوم ، توسط یک رابط به هم متصل هستند.   - گوسفند 

۳  )D  -   های بینایی مرز مشترک دارد.در جلوی مخچه قرار دارد و با لوب  -ماهی 

۴  )C  -   ای چهارگانه ساقه مغز است. هبالفاصله در بخش عقبی برجستگی  - گوسفند 

 

 های بینایی مرز مشترک ندارد.النخاع با لوبدقت کنید مطابق شکل مغز ماهی، بصل 

 

 . نیست.... قابل انتظار  .... .......... آسیب وارد شود، .........در بدن انسان بالغ، در صورتی که به .   

 ناهماهنگی در پردازش اطالعات گیرندة وضعیت   - ( ساختاری واقع در پشت ساقة مغز 1

 های آهیانه ناهماهنگی میان عملکرد لوب   -ی بین دو نیم کرة مخ  هارابط(  ۲

 اختالل در قدرت تشخیص و درک درست مزة غذا   -النخاع  باالی بصل  أبخشی دقیق (  ۳

 سرخرگی   ی حفظ کنندة فشارها اختالل انعکاس - ساختارهای دقیقا زیر رابط سه گوش  (  ۴

 

اند. این ساختارها محل پردازش اولیه و تقویت اغلب در زیر رابط سه گوش قرار گرفته   دقیقاً   هاتاالموس 

گیرد.  سرخرگی به کمک مراکز تنظیم فشار خون صورت می  ی مربوط به حفظ فشارهااطالعات حسی هستند. انجام انعکاس

 ها:  شوند. بررسی سایر گزینهوارد نمی  هاهای مربوط به انجام سریع آن به تاالموسپیامدرنتیجه 

مخچه در پشت ساقه مغز قرار دارد و مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل آن است و با دریافت اطالعات از مغز، نخاع و «: 1گزینة » 

 کنند.های خود را به مخچه ارسال می های وضعیت پیام . گیرنده کندها و حرکات بدن را کنترل می های حس، فعالیت ماهیچه اندام 

اند. در  نیم کره مخ را به یکدیگر متصل کرده  ی سفید رنگی هستند که دو هاای، رابطی سه گوش و پینههارابط«:  ۲گزینة »

ابد و در فعالیت آنهای نوعی  یهای مخ کاهش میها بین نیمکره های عصبی آسیب ببینند، سرعت انتقال پیام صورتی که این رشته 

 ی آهیانه در دو نیمکره مخ قرار دارند. ها شود. لوبناهماهنگی ایجاد می

های مختلف از جمله تنفس، ترشح بزاق و اشک نقش  النخاع قرار دارد و در تنظیم فعالیت«: پل مغزی در باالی بصل۳گزینة »

 دارد. بزاق بر درک درست مزه غذا موثر است.
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هم حس )پاراسمپاتیک( در بدن انسان سالم، در فرد   صورت تزریق داروی مهارکنندة اعصاب پاددر    

 دهد.. روی می................ و ...............مورد نظر به طور معمول .

 تنگی مردمک   -ای دیافراگم  های ماهیچهدر یاخته ATP( افزایش مصرف 1

 قلب   متوالی در نوار Pدو موج  ةکم شدن فاصل  -گشاد شدن مردمک  ( ۲

 های کبد  کاهش ترشحات یاخته  - افزایش حرکات کرمی معده ( ۳

 افزایش ترشح بیکربنات از لوزالمعده - افزایش برونده قلب ( ۴

 

های گوارشی )حرکات کرمی  فعالیت  )پاراسمپاتیک( در یک فرد معموالًهم حس    در صورت مهار اعصاب پاد 

. به دنبال  یابدیابد اما تعداد تنفس و تعداد ضربان قلب افزایش میصفرا و لوزالمعده( کاهش می  ،معده و روده، ترشحات کبد 

 یابد. افزایش می ده قلببرونکاهش و  P، فاصلة دو موج افزایش تعداد ضربان

 ی دستگاه عصبی محیطی .................. بخش حرکت  

 نقشی در پردازش اطالعات حسی ندارد. ( 1

 تنها در کنترل اعمال غیرارادی بدن نقش دارد. ( ۲

 در کنترل میزان ترشح بزاق نقش ندارد.  ( ۳

 تاثیری بر فشار خون افراد سالم ندارد. ( ۴

 

فرمان  عصبی محیطی،  دستگاه  حرکتی  توسط  بخش  که  به  هایی  را  صادر شده  مرکزی  عصبی  دستگاه 

 ها: دهد. بررسی سایر گزینه ها انتقال میاندام

 در کنترل اعمال ارادی هم نقش دارد. ( ۲گزینه 

 های بدن از جمله عضالت و غدد بدن نقش دارد.  بر کنترل اعمال اندام( ۳گزینه 

 . تواند در تغییر ضربان قلب و فشار خون نقش داشته باشد( می۴گزینه 

 کند؟تکمیل می  نادرستیی زیر را به  کدام گزینه, جمله  

  «نیکوتین متعلق به گروهی از ترکیبات شیمیایی است که این ترکیبات ..............»

 خواران نقش دارند.اند و در دور کردن گیاهگیاهی( 1

 شوند.  ی بعضی از گیاهان به فراوانی یافت میدر شیرابه ( ۲

 ی سفید رنگ خارج شده از دمبرگ انجیر به مقدار فراوانی حضور دارند.  در شیره( ۳

 ها و داروهای ضد سرطان به کار روند. آرامش بخش ،ها توانند در ساخت داروهایی مانند مسکن( می۴

 

چنین نقشی در گیاه    خواران نقش دارند. نیکوتین که از آلکالوئیدهاست. آلکالوئیدها در دور کردن گیاهان 

 باشند. مطابق متن کتاب صحیح می  ۴و  ۲، 1های گزینه تنباکو دارد.

ی انجیر ترکیبات آنزیمی  «: توجه کنید آلکالوئیدها در شیرابه بعضی گیاهان به مقدار فراوانی وجود دارند. شیرابه۳»  ی گزینهبررس

 . دارد )نه آلکالوئیدی(
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 .................. باشد.  تواندنمیی ساقة مغز که ..................،  ها در انسان هر یک از بخش  

 با اعصاب حرکتی، در ارتباط  -  کندیماهیچه میان بند را کنترل م( 1

 ی حسی بدن نقش داشته هادر تقویت پیام - در تنظیم ضربان قلب موثر است( ۲

 ی حسی به مغز  هامحل ورود گروهی از پیام - در جلوی مرکز تنظیم تعادل بدن قرار دارد( ۳

 های مرکز تنظیم وضعیت و تعادل بدن، موثربر فعالیت   - تر استبه محل پردازش اولیه اغلب اطالعات حسی نزدیک( ۴

 

 باشد. ی حسی بدن نمیهای ساقه مغز، تقویت کننده پیامهاهیچ یک از بخش 

 ها: بررسی سایر گزینه

النخاع بخشی  باشد و در فعالیت ماهیچه دیافراگم )میان بند( موثر است. بصلالنخاع مرکز اصلی تنظیم تنفس میبصل ( 1گزینه 

 در ارتباط باشد.  (تواند با اعصاب حرکتی )بخشی از اعصاب مغزیز ساقه مغز است و میا

 باشند.  النخاع در جلوی مخچه قرار دارند و محل ورود اطالعات حسی به مغز میپل مغزی و بصل( ۳گزینه 

های مختلف از جمله  های عصبی آن، در فعالیتها است و یاختهترین بخش ساقه مغز به تاالموسمغز میانی، نزدیک(  ۴گزینه  

 های مخچه( نقش دارند. بر فعالیت موثر)شنوایی، بینایی و حرکت 

 تحریک اعصاب ...............   

 باشد.  پیکری، همواره تحت تاثیر قشر چین خورده مغز می( 1

 ای دخالت داشته باشد.  های ماهیچه ارادی گروهی از یاختهتواند در انقباض غیرمی پیکری،( ۲

 پاراسمپاتیک، در انقباض ماهیچه اصلی موثر در تنفس نقش دارد.( ۳

 دهد. ای دوکی شکل را افزایش میهای ماهیچهسمپاتیک، جریان خون به سوی یاخته( ۴

 

 ها: بررسی گزینه 

 های ارسالی از نخاع رخ دهد. تواند طی پیاماعصاب پیکری میتحریک ( 1گزینه  

 تواند رخ دهد. در انعکاس مرتبط با اعصاب پیکری این فرایند می( ۲گزینه 

 ماهیچه دیافراگم در تنفس نقش دارد و تحت کنترل اعصاب پیکری است. ( ۳گزینه 

 . (نه عضالت صاف)دهد ی اسکلتی افزایش میهاتحریک اعصاب سمپاتیک، جریان خون را به سمت ماهیچه ( ۴گزینه 

 باشد،با توجه به شکل مقابل که مقطع عرضی نخاع می  

 . ................توان گفت ..می  

 کند. پیام حسی را به بخش خاکستری وارد می Bآکسون نورون حسی از راه ( 1

 کند. ی حسی را وارد نخاع میهاهای عصبی نورونعدد، پیام  ۶۲به تعداد  Aریشه ( ۲

 دهد. سطح پشتی نخاع را نشان می Dقسمت ( ۳

 تر است.به جناغ نزدیک Dنسبت به  Cی سینه باشد، های پشت قفسهاگر این قسمت نخاع در مهره( ۴
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متوجه خواهید شد که مقطع عرضی نخاع در شکل کتاب یازدهم    1فصل    ۲۰و    1۹های  با توجه به شکل 

 ریشه پشتی است. Bریشه شکمی و  Aبخش پشتی،   Cبخش شکمی،  Dسؤال برعکس نشان داده شده است، بنابراین 

 ها: بررسی سایر گزینه  کنند.ش خاکستری نخاع را وارد مینورونهای حسی از راه ریشه پشتی پیام عصبی به بخ

( داریم که پیام عصبی حرکتی را از نخاع  Aریشه شکمی )  ۶۲عدد( عصب نخاعی داریم، بنابراین،    ۶۲جفت )  ۳1چون    (۲گزینه  

 کنند. خارج می

 شکمی است و به جناغ نزدیکتر است.بخش  D( ۴و  ۳ گزینه های

 . .............  نیست   بخش آن، ممکن   ............مننژ همانند ..  . ............. ی  پرده

 تماس با مایع مغزی نخاعی قرار داشته باشد.  در -  ینترنازک  -( میانی1

 در شیار بین دو نیمکرة مخ مشاهده شود.  -ترین  ضخیم -داخلی( ۲

 .  رود فرو مغزی ی شیارهایهمه درون  - میانی  -خارجی( ۳

 . باشد کوچک  هایرگ با   تماس در - ینترنازک  -میانی( ۴

 

ده آن است ترین پرترین پردة مننژ، ضخیمبینید، خارجیمیکتاب یازدهم    1فصل    1۳همانطور که در شکل   

رود و در مغز در  ترین بخش آن است و درون همة شیارهای مغزی فرو میترین پردة مننژ، نازکداخلی  باشد.و دارای حفره می

 ها: بررسی گزینه تماس با مادة خاکستری و در نخاع در تماس با مادة سفید است.

گیر، دستگاه عصبی مرکزی را در برابر ها را مایع مغزی نخاعی پر کرده است که مانند یک ضربهفضای بین پرده«:  1»  گزینه 

 کند. ضربه حفاظت می

ترین شوند؛ ولی در شیارهای کوچک، فقط داخلی«: در شیار بین دو نیمکرة مخ، هر سه پردة مننژ دیده می۳و »«  ۲»  گزینه 

 شود. مننژ، دیده میپردة 

 ی کوچک در تماس با پردة مننژ داخلی و میانی قرار دارند.هاو سیاهرگ هاسرخرگ«: ۴» گزینه 

 .. .............، .. قطعاً...........در جانور دارای ..

 شود. دستگاه عصبی محیطی و مرکزی مشاهده می -( طناب عصبی پشتی  1

 . یافت توانمی  بدن از قطعه هر  در عصبی  گرهی چند -  طناب عصبی شکمی ( ۲

 . دهندمی تشکیل را مغز  سر، در عصبی  دستگاه یهانورون -  ترین ساختار عصبیساده( ۳

 مغز، از بیش از دو گره به هم جوش خورده تشکیل شده است.  - ساختار عصبی نردبان مانند ( ۴

 

دستگاه عصبی   داران، مانند انسان، دستگاه عصبی شاملمهرهداران، طناب عصبی پشتی دارند. در  مهره 

 ها: بررسی سایر گزینه مرکزی و محیطی است.

عصبی دارد. هر  ی  یک طناب عصبی شکمی که در طول بدن حشرات کشیده شده است، در هر بند از بدن، یک گره(  ۲گزینه  

 کند. های آن بند را تنظیم میگره فعالیت ماهیچه

 ترین ساختار عصبی، شبکه عصبی در هیدر است که فاقد مغز است. ساده( ۳گزینه 
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کنند. در  اند و ساختار نردبان مانندی را ایجاد میهایی به هم متصل شدهدر پالناریا، دو طناب عصبی موازی با رشته (  ۴گزینه  

 ه هم جوش خورده تشکیل شده است.ب اند. مغز حشرات از چند گرهداده پالناریا دو گره عصبی در سر جانور، مغز را تشکیل

 .. ..............ی عصبی متعلق به دستگاه عصبی خودمختار .هر یاخته

 شود.  ، دچار کاهش سرعت هدایت پیام عصبی میMS( در بیماری 1

 شود.  ی عصبی عایق بندی میاختهی فعالیت نوعی  به واسطه( ۲

 عصبی حسی منتقل کند.  خته یاتواند پیام عصبی را به یک ( می۳

 گرداند. پتاسیم غشا، به حالت آرامش باز می  -ها را توسط پمپ سدیم  بعد از پایان پتانسیل عمل، شیب غلظت یون( ۴

 

توسط ها ی عصبی قابلیت ایجاد پتانسیل عمل در خود را دارد و بعد از پایان آن، شیب غلظت یونهر یاخته 

 گردد. پمپ سدیم پتاسیم به حالت اولیه باز می

بنابراین سرعت    . روندگیرند و از بین میهای پشتیبان دستگاه عصبی مرکزی مورد حمله قرار مییاخته  MSدر بیماری  (  1گزینه  

 یابد. ها کاهش میهای عصبی احاطه شده با این یاختههدایت پیام عصبی در یاخته

 های غیرعصبی متعلق به بافت عصبی هستند. پشتیبان، یاخته های یاخته( ۲گزینه 

های  ته گاه به یاخهای عصبی متعلق به بخش خودمختار، جزء بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی هستند و هیچیاخته(  ۳گزینه  

 کنند. حسی پیام منتقل نمی

 . ................در دستگاه عصبی پالناریا ..

 دهند.بخش محیطی دستگاه عصبی را تشکیل می  هاهای بین طنابرشته های جانبی همانند رشته ( 1

 ی عصبی، مربوط به بخش مرکزی دستگاه عصبی هستند.  هاهمانند طناب ها های بین طنابرشته ( ۲

 های عصبی است که در دو جفت گره در سر جانور قرار دارند.  مغز تجمع جسم یاخته( ۳

 شود. بدن توسط گره موجود در همان بند تنظیم میبند از  های هرفعالیت ماهیچه( ۴

 

های عصبی  ای از جسم یاختههر گره مجموعه  اند.در پالناریا دو گره عصبی در سر جانور، مغز را تشکیل داده 

اند و ساختار نردبان  هایی به هم متصلاند، با رشتهز که در طول بدن جانور کشیده شدهاست. دو طناب عصبی متصل به مغ

ایجاد می را  رشته مانندی  است.  این مجموعه بخش مرکزی دستگاه عصبی جانور  نیز، بخش کنند.  آن  به  متصل  های جانبی 

 دهند. ی دستگاه عصبی را تشکیل میمحیط

در صورتی که مغز گوسفند را طوری در ظرف تشریح قرار دهیم که سطح پشتی آن را ببینیم، کدام 

 است؟   تنادرس  هاعبارت، دربارة تاالموس

 ( در مجاورت بطن سوم قرار دارد.1

 توسط رابطی به یکدیگر متصل شده اند.  ( ۲

 قرار دارد.  ۲و1های جانبی تری نسبت به بطندر سطح پایین( ۳

 برای رؤیت آنها برش از رابط سه گوش، ضروری نیست. ( ۴
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 را ببینیم. هازیر آن، تاالموسکنیم تا در به کمک چاقوی جراحی در رابط سه گوش، برش طولی ایجاد می 

 ها: بررسی سایر گزینه

 ، بطن سوم قرار دارد.ها در عقب تاالموس( 1گزینه 

 اند. دو تاالموس با یک رابط به هم متصل شده( ۲گزینه  

 های جانبی قرار دارند.بت به بطنتری نسدر سطح پایین هاتاالموس( ۳گزینه 

 . ..........مربوط به اعصاب نخاعی، ممکن است .... .........در بخش ریشة .

 ی ناقل عصبی، مانع تولید پیام عصبی در دندریت شوند.هامولکول –شکمی ( 1

 ی یاختة عصبی دیده شود.  هایاختة غیرعصبی و هر یک از بخش - پشتی ( ۲

 ای چندین نورون حرکتی در بخشی تجمع یابند.  اجسام یاخته - شکمی ( ۳

 های عصبی هدایت کنندة پیام عصبی به غدد مشاهده شود.هرشت - پشتی ( ۴

 

چنین    شود. هم ای و بخشی از آکسون مشاهده می در ریشة پشتی اعصاب نخاعی، بخشی از دندریت، جسم یاخته  

 شود. می های غیر عصبی نیز مشاهده  های عصبی غالف میلین مشاهده شود؛ در نتیجه یاخته ممکن است در اطراف این رشته 

 ها: بررسی سایر گزینه

 شود.شود. دندریت در ریشة شکمی دیده نمیدر ریشة شکمی فقط آسه )ها( مشاهده می( 1گزینة 

 شود. مشاهده نمیای های عصبی حرکتی درون نخاع قرار دارند. در ریشة شکمی جسم یاختهیاختهای جسم یاخته  (۳ گزینة

 یاختة عصبی حسی است. های  به بخش ریشة پشتی مربوط( ۴گزینة

دارانی که اندازة نسبی مغزشان نسبت به وزن بدن بیشتر از سایرین کدام گزینه درباره همة مهره

 باشد، صحیح است؟ می

 ( امکان جریان یک طرفة غذا را در پیکر خود دارند. 1

 در ساختار پاهای خود، پنج انگشت مشخص دارند.  ( ۲

 ساز هستند. های عصبی میلینواجد یاخته( ۳

 باشند. یی با خون غنی از اکسیژن میهافاقد سیاهرگ( ۴

 

داران اندازة نسبی مغز پستانداران و پرندگان نسبت به وزن بدن از بقیه بیشتر است. پرندگان و  در بین مهره 

 کند. له گوارش دارند. این لوله، امکان جریان یک طرفة غذا را فراهم میپستانداران همگی لو

 ها: بررسی سایر گزینه

 باشد.  انگشت می ۴، پرندة دانه خوار دارای 1 زیست شناسی کتاب ۲فصل  ۲1مطابق شکل ( ۲گزینة 

   (.های عصبینه یاخته)های پشتیبان بافت عصبی توانایی ساخت غالف میلین را دارند گروهی از یاخته( ۳گزینة 

 ی ششی انسان، خون غنی از اکسیژن دارند.هابه عنوان مثال، سیاهرگ( ۴گزینة 
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 ؟باشدنمیترین ساختار عصبی را دارد، کدام گزینه صحیح  در رابطه با جانوری که ساده

   .شودهای عصبی در بازوهای جانور نیز مشاهده می( هدایت و انتقال پیام عصبی توسط یاخته1

 ای باشد.  ممکن است ساکن آب شیرین باشد و در پیکر خود فاقد ساختار تنفسی ویژه( ۲

 های بدن نقش داشته باشند.  توانند در رسیدن مواد به یاختهر حرکات بدن میدر این جانو( ۳

 شوند. در حفرة عمومی پیکر جانور، جریان دو طرفة غذا باعث مخلوط شدن غذای گوارش یافته و مواد دفعی می( ۴

 

هت حرکت غذا  باشد. هیدر حفرة گوارشی دارد و جترین ساختار عصبی در بین جانوران میهیدر دارای ساده 

نتیجه غذای گوارش  ندارد؛ در  این جانور، لوله گوارش وجود  باشد؛ زیرا در پیکرطرفه می  در حفرة گوارشی هیدر به صورت دو

شود. دقت کنید که در پیکر هیدر، به علت نبود لولة گوارش، حفرة عمومی یا سلوم نیز وجود  یافته با مواد دفعی مخلوط می

 عمومی با حفرة گوارشی جانور متفاوت است(. ندارد. )حفرة 

 ها: بررسی سایر گزینه

 ( در پیکر هیدر شبکة عصبی به درون بازوهای جانور نیز امتداد یافته است.1 گزینة

تواند ساکن آب شیرین باشد و از حفرة گوارشی برای رساندن مواد غذایی به  طبق کتاب زیست شناسی ، هیدر می(  ۳و    ۲  گزینة

 باشد. برای تبادالت گازی خود می ایی خود استفاده کند. این جانور فاقد ساختار تنفسی ویژههایاخته

هایی که در مغز گوسفند توسط رابط )هایی( به هم متصل شده است، معادل بخشی از مغز بخش

 ................ ..  انسان است که قطعاً 

 در پردازش همة اطالعات حسی بدن نقش دارد. ( 1

 به طور کامل در سطح باالتری نسبت به مغز میانی قرار گرفته است.  ( ۲

 های عصبی در ارتباط هستند. ای از یاخته با شبکه( ۳

 کنند. پیام عصبی حرکتی خود را به نخاع ارسال می( ۴

 

  ها های مخچه توسط رابط )هایی( به هم متصل هستند. همة این بخشهای مخ و نیمکره، نیمکرههاتاالموس 

 ها: بررسی سایر گزینه های عصبی در ارتباط هستند.یاخته ای از با شبکه

 روند. نمی هابرخی اطالعات حسی به تاالموس( 1گزینه 

 برای مخچه صادق نیست.( ۲گزینه 

 کنند. پیام حرکتی صادر نمی هاتاالموس( ۴گزینه 

فرایند یادگیری نقش دارد، به درستی  کدام عبارت، دربارة هر بخشی از مغز انسان سالم و بالغ که در  

 بیان شده است؟ 

 ( جایگاه پردازش نهایی اطالعات ورودی به مغز است. 1 

 های غیرعصبی ساخته شده است.از یاخته عمدتاً( ۲

 شود.یکی از اجزای سامانة لیمبیک محسوب می( ۳

 در تبدیل حافظة کوتاه مدت به بلندمدت نقش مهمی دارد. ( ۴
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یپوکامپ( یکی از اجزای سامانة لیمبیک است که در تشکیل حافظه و یادگیری نقش دارد. اسبک مغز )ه 

 قشر مخ، جایگاه پردازش نهایی اطالعات ورودی به مغز است که نتیجة آن یادگیری، تفکر و عملکرد هوشمندانه است. 

یاخته از  یبافت عصبی  و  غیراختههای عصبی  )نوروگلیا،  پشتیبان  یاختهعصبی( تشکیل شهای  تعداد  است.  پشتیبان، ده  های 

 ترند. های پشتیبان فراوانهای عصبی است. بنابراین، در هر مرکز مغزی، یاخته چندین برابر یاخته

 ها: بررسی سایر گزینه

 ( فقط در مورد قشر مخ صادق است.1گزینه 

 فقط در مورد اسبک مغز صادق است. (  ۴و  ۳گزینه 
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 یازدهم ست یز -2فصل    -1 گفتار یلیتکم یهاسؤال

ی حسی در پوست انسان که در پاسخ به محرک ثابت پیام عصبی کدام گزینه در ارتباط با هر گیرنده 

 کنند، درست است؟کمتری تولید می

 ای خود هدایت کند. تواند پیام عصبی را به صورت جهشی به سمت جسم یاخته( می1

 دارد.های پوست، در تماس با غشای پایه قرار ترین گیرندهسطحیهمانند ( ۲

 کند.  ی پشتی وارد نخاع میپس از تحریک، پیام عصبی را از طریق ریشه ( ۳

 کند. بر اثر فشار و فشرده شدن پوشش اطرافش، پیام عصبی را ارسال می( ۴

 

است که ای  ند، گیرنده ک عصبی کمتری تولید می ای در پوست انسان که در پاسخ به محرک ثابت پیام  گیرنده  

ون های حسی پوست، به صورت انتهای دندریت نورون حسی هستند و دندریت نورون حسی همانند آکسگیرنده دارد.سازش

 ها: بررسی سایر گزینه باشد.دارای غالف میلین میآن 

 گیرند. میهای پوست، در تماس با غشای پایه قرار ترین گیرندهسطحی( ۲

 فرستند. های پوست صورت، پس از تحریک، پیام عصبی را از طریق نخاع به قشر مخ نمیگیرنده( ۳

 های دمایی صادق نیست.( برای گیرنده۴

 کدام گزینه با توجه به شکل 

 مقابل، صحیح است؟   

 

 است. ، توسط پوششی از جنس بافت پیوندی احاطه شده Cدارینة یاختة عصبی  انتهای( 1

 شود. ، از طریق ریشة پشتی به درون نخاع وارد میCپیام عصبی رشتة عصبی بخش ( ۲

 شوند. ، جزء بخش حسی دستگاه عصبی محیطی محسوب میBهای مرتبط با بخش همة نورون( ۳

 باشد. میهای پروتئینی به ویژة کالژن دارای انواعی از رشته ای اندک خوددر فضای بین یاخته A بخش( ۴

 

)دارینة( های ماهیچة اسکلتی دوسر بازو و دندریت ترتیب بیانگر زردپی، یاختهبه Cو  A ،B یهابخش 

پشتی به نخاع وارد  های عصبی حسی مربوط به این گیرندة حسی از طریق ریشة نورون حسی گیرندة حس وضعیت هستند. پیام 

 ها: بررسی سایر گزینه .شوندمی

 مطابق شکل گیرندة حس وضعیت توسط پوششی از بافت پیوندی احاطه نشده است. «: 1گزینة »

 اند. ی حرکتی مربوط به انقباض ماهیچه دو سر بازو، جزء بخش پیکری دستگاه عصبی محیطیها«: نورون ۳گزینة »

 باشد. زیادی میای دارای فضای بین یاختهدقت کنید زردپی نوعی بافت پیوندی است و«: ۴گزینة »
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سرما یا گرمای شدید قرار گیرد، کدام گزینه زیر ممکن   به دنبال این که پوست انسان در معرض 

 است اتفاق بیفتد؟ 

 ای به دندریت گیرندة سرما در سرمای شدید با مصرف انرژی زیستی های کانالی از مایع بین یاخته ها توسط پروتئین ( ورود گروهی از یون 1

 ای در گرمای شدید ها از دندریت گیرندة درد به مایع بین یاختهیونخروج گروهی از ( ۲

 ی نشتی سدیمی و پتاسیمی در دندریت گیرندة سرما هابسته بودن کانال( ۳

 پتاسیم در گیرندة دمایی گرما   -توسط پمپ سدیم   ATPعدم مصرف ( ۴

 

شوند. های سرما و درد تحریک میگیرندههای گرما و درد و در سرمای شدید در گرمای شدید گیرنده 

 ها: بررسی گزینه

ای وارد  دار سدیمی از مایع بین یاختههای دریچهاز طریق کانال ها هنگام ایجاد پتانسیل عمل در گیرندة سرما، سدیم( 1گزینه 

 کند. های کانالی انرژی زیستی مصرف نمیشوند. فعالیت پروتئینیاخته می

شود. در پتانسیل عمل خروج یون پتاسیم توسط باعث تحریک گیرنده و ایجاد پتانسیل عمل می  گرمای شدید( ۲گزینه 

 گیرد.دار پتاسیمی از یاخته صورت میهای دریچهکانال

 ی نشتی دریچه ندارند و همواره بازاند. هاکانال( ۳گزینه 

 کند. مصرف می ATPپتاسیم همواره فعال است و انرژی زیستی   - پمپ سدیم( ۴گزینه 

 ؟باشدنمیکدام عبارت زیر صحیح   

 دارند.های بافت پیوندی قراری تماسی بوده که در بین یاختهی حسی پوست، نوعی گیرندهترین گیرنده( عمقی1

 شود.دار سدیمی باز شده و سدیم به یاخته وارد میی دریچههاحسی در پوست، کانال یدر پی تحریک گیرنده( ۲

 های درد شود. تواند باعث ایجاد آسیب بافتی و تحریک گیرندهالکتیک اسید می( ۳

 کند. ی پشتی به نخاع منتقل میحسی موجود در پوست، اطالعات دریافتی را از طریق ریشه  یهر گیرنده( ۴

 

شود و  از طریق اعصاب حسی مغزی به مغز وارد می مستقیماً ،های حسی موجود در پوست صورتگیرنده 

 ها: بررسی سایر گزینه   روند.ع نمیبه نخا

 دارد.های بافت پیوندی پوشش اطراف خود در عمق پوست قراری تماسی بوده که در بین یاختهفشار نوعی گیرنده  یگیرنده( 1

 شود.دار سدیمی باز میهای دریچهبرای تولید پتانسیل عمل، کانال( ۲

 کند. های درد را تحریک میگیرندهشود و  الکتیک اسید زیاد باعث آسیب بافتی می( ۳

 کند؟ را به درستی تکمیل می  زیرچند مورد عبارت   

 ......... « های مکانیکی ممکن است .......»برخی از گیرنده  

 * با ارتعاش تحریک شوند.                        تغییرات طول ماهیچه تحریک شوند.  * با

 مفصل واقع شده باشند.ی  * در کپسول پوشاننده                              * با تغییر فشار خون تحریک شوند.

1 )1           ۲  )۲                       ۳ )۳                       ۴ )۴ 
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ی و کپسول پوشاننده  هاهای اسکلتی، زردپیهای حس وضعیت در ماهیچهگیرندههای تماسی و گیرنده 

 دارند.  های گردش عمومی قرارهای فشار در دیواره سرخرگ اند. گیرندهمفصل از نوع مکانیکی

 است؟  نادرستهای حواس پیکری  کدام عبارت در مورد گیرنده 

 تواند سازش ایجاد نشود. دندریت آزاد، میحسی پوست با انتهای   یدر نوعی گیرنده( 1

 های حسی پیکری است.ی بزرگ سیاهرگ زیرین جزء گیرندهی دمایی در دیوارهگیرنده( ۲

 پوشانده شده است. ای فشار در پوست توسط بافت پوششی چند الیه  یانتهای دندریت گیرنده( ۳

 ی مرکزی ارسال کنند.توانند اطالعات حسی را به دستگاه عصبها میاین گیرنده( ۴

 

هایی درون پوششی های درد، یا انتهای دندریت های حواس پیکری، انتهای دندریت آزاد، مانند گیرنده گیرنده  

 اند )نه اینکه توسط بافت پوششی چند الیه پوشانده شده باشند(.از بافت پیوندی مانند گیرنده فشار در پوست 

 

 های فشاری شکل مقابل، در رابطه با گیرنده 

 .. ................  قطعاً

 ، تبدیل اثر محرک به پیام عصبی در این گیرنده در حال وقوع است.1( در وضعیت 1

 شوند. ی پتاسیمی غشای این گیرنده باز میها، تحت تاثیر فشار، ابتدا کانال۲در وضعیت ( ۲

 کند. انتقال دهندة سدیم پتاسیم غشای گیرنده، فعالیت میهر دو وضعیت پروتئین  در( ۳

 شود.از طریق نخاع به تاالموس منتقل می 1پیام عصبی حاصل از گیرنده در وضعیت ( ۴

 

در گیرندة فشاری، که از انتهای یک دندریت یک نورون حسی ایجاد شده است، پروتئین انتقال دهندة   

 ها: بررسی سایر گزینه  کند.فعالیت میسدیم پتاسیم غشا در همه حال 

دارد و به همین علت تولید پیام عصبی را   در فرآیند سازش، گیرندة تحت تاثیر طوالنی مدت نوعی محرک ثابت قرار( 1گزینه 

 دهد. متوقف کرده یا کاهش می

 شوند.گیرنده باز میدار سدیمی غشای این های دریچه، تحت تاثیر فشار، ابتدا کانال۲در وضعیت ( ۲گزینه 

 شود.  ر از نخاع به مغز منتقل میهای فشار در پوست صورت و سر، بدون نیاز به عبوپیام عصبی گیرنده( ۴گزینه 

گیری   شود، مغز انسان از چگونگی قرارهایی است که موجب میگیرنده  هکدام گزینه، مشخص 

 اطالع یابد؟ های مختلف بدن نسبت به هم، هنگام سکون و حرکت قسمت

 شوند. ها و کپسول پوشانندة مفاصل مشاهده میهای اسکلتی، رباط( فقط در ماهیچه1

 ی مختلف بدن پراکنده هستند.  هاهای مکانیکی تماسی بوده که در بخشگیرنده( ۲

 کنند.جزئی از دستگاه عصبی محیطی هستند که به بخشی در پشت ساقة مغز پیام عصبی ارسال می( ۳

 سازد. های بدن مطلع می به مغز وارد شده و مغز را از نحوة قرارگیری بخش   ها مستقیماً عصبی هر یک از این گیرنده پیام  (  ۴
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در پشت  باشد که جزئی از دستگاه عصبی محیطی هستند و به مخچه  های حس وضعیت می منظور سوال گیرنده  

شوند. هم  ها، عضالت اسکلتی و کپسول مفصلی مشاهده می ها، گیرندة تماسی نیستند و در زردپی این گیرنده   فرستد. ساقة مغز، پیام می 

 کنند. نخاع وارد می های خود را به  ها ابتدا پیام دارند. گروهی از این گیرنده   ها در حرکت صحیح بدن نقش چنین این گیرنده 

 ... ......... ها در انسان، ......همواره پدیدة سازش گیرنده 

 انجامد. اثر شدن محرک اثرگذار با گذشت زمان می( به بی1

 شود. شونده می موجب تغییر نوع پاسخ گیرنده به محرک تکرار( ۲

 های غشایی گیرنده محرک همراه است.غیرفعال شدن پروتئینبا ( ۳

 کند. های مغزی کمک میبه کاهش مصرف انرژی در یاخته ( ۴

 

 به اطالعات تکراری پاسخ ندهد و در مصرف انرژی صرفه شود مغز دائماًها باعث میپدیده سازش گیرنده 

 ها: جویی کند. بررسی سایر گزینه

کنند یا اصال  ها مدتی در معرض محرک ثابتی قرار گیرند، پیام عصبی کمتری ایجاد می«: وقتی گیرنده۳»و « 1های »گزینه 

 کنند. پیامی ارسال نمی

 . (نه نوع آن)کند ، شدت پاسخ دهی به محرک تغییر میهادر سازش گیرنده«: ۲گزینة »

 است؟  نادرستدر رابطه با گیرندة فشار در پوست انسان، کدام گزینه   

 ( نوعی گیرندة مکانیکی است که با دستگاه عصبی محیطی در ارتباط است.1

 دارد. پذیر اطراف آن قرارچند الیه بافت پیوندی انعطاف ( ۲

 های گوناگون بدن متفاوت است.بخشها است که تعداد نوعی از آنها در پوست جزء گروهی از گیرنده( ۳

 کند. در حضور محرک، همواره پیام عصبی به مغز ارسال می( ۴

 

 ها: بررسی همه گزینه 

های  های مکانیکی هستند. دقت کنید گیرندههای تماسی، جز گیرنده( گیرندة فشار نوعی گیرندة تماسی است. گیرنده1گزینه 

 ارتباط هستند.  حسی با بخش حسی دستگاه عصبی محیطی در

 دارد. پذیر از نوع بافت پیوندی اطراف آن قرارپوششی چند الیه و انعطاف( ۲گزینه 

 های گوناگون بدن متفاوت است. های تماس در پوست بخش گیرندة فشار پوست نوعی گیرندة تماسی است. تعداد گیرنده (  ۳گزینه  

پذیر است. در پدیدة سازش وقتی گیرنده مدتی در معرض محرک ثابتی قرار سازشگیرندة فشار پوست نوعی گیرندة ( ۴گزینه 

 کند. کند یا اصال پیامی ارسال نمیگیرد، پیام عصبی کمتری ایجاد می

 ...... «های حسی .............است؟ »اطالعات گیرنده  نادرستکدام عبارت،   

 تواند منتقل شود. ( به مهمترین مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل می1

 تواند منتقل شود.دارد، میبه بخشی که در عملکرد هوشمندانه نقش( ۲

 تواند وارد نخاع شود.های نخاعی میی پشتی عصبپوست دست از طریق ریشه ( ۳

 د در تاالموس پردازش شود.توان های دستگاه لیمبیک، میهمگی، پس از انتقال توسط نورون ( ۴
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نهایی  پردازش   جهت   های مربوط در قشر مخ،آیند تا به بخش گرد هم می  های حسی در تاالموس اغلب پیام   

ی  هامهمترین مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل، مخچه است. این بخش از مغز برای حفظ تعادل بدن از اندام فرستاده شوند. 

 کند. دریافت میحسی هم اطالعات 

 کدام عبارت به درستی بیان شده است؟ 

 دارد.ای قراری تماس در اندام ویژهنوری برخالف گیرنده  ی( گیرنده1

 اند. های دمایی هیپوتاالموس به دمای محیط حساسگیرنده( ۲

 ی حواس پیکری، درون پوشش بافت پیوندی است.انتهای دندریت هر گیرنده( ۳

 دارند. ها و کپسول مفاصل قرارها، زردپیهای حس وضعیت در انواع ماهیچهگیرنده( ۴

پیکری  های حواسهای تماس در گروه گیرندهویژه و گیرنده های حواسهای نوری در گروه گیرندهگیرنده 

 ها: بررسی سایر گزینه دارند. قرار

 دمایی هیپوتاالموس نسبت به دمای درون بدن حساس است. یگیرندهی دمایی در پوست نسبت به دمای محیط و گیرنده( ۲

یی هستند ها گیرد؛ یا دندریت ی آزاد هستند که درون پوشش بافت پیوندی قرار نمی ها های حواس پیکری، یا دندریت گیرنده (  ۳

 دارند.که در یک یا چند الیه پوشش پیوندی قرار 

 صاف و قلبی قرار ندارند.ی دارند و در ماهیچه اسکلتی قرار ای های حس وضعیت در ماهیچهگیرنده( ۴

 ......... ....شوند، ...های مربوط به حواس پیکری که در پوست انسان مشاهده میگیرندهی  همه 

 کنند. میکنند و یا پیام عصبی کمتری تولید ( هرگاه مدتی در معرض محرک ثابتی قرار گیرند، پیام عصبی تولید نمی1

 اند. های عصبی حسی هستند که درون پوششی از بافت پیوندی قرار گرفتهیاخته ی دارینه انتهای( ۲

 کنند.توانند پیام عصبی تولید کنند و به منظور پردازش، آن را به دستگاه عصبی مرکزی ارسال می( می۳

 کند. الکتریکی غشای آنها تغییر میبا فشرده شدن پوشش اطرافشان، تحریک شده و پتانسیل  (۴

 

دستگاه عصبی  توانند پیام عصبی تولید کنند؛ این پیام به منظور پردازش به های حسی میهمه گیرنده 

 ها:  بررسی سایر گزینه  شود.مرکزی ارسال می

 پذیر نیستند.های درد، سازشگیرنده( 1

 پوشش ندارد. گیرنده درد، انتهای دندریت آزاد نورون حسی است و( ۲

دارند، با فشرده شدن این پوشش، تحریک شده و پتانسیل الکتریکی غشای آنها   هایی که اطراف خود پوشش پیوندیگیرنده( ۴

 های درد پوشش ندارند. کند. گیرندهتغییر می

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

 تری از سایر نقاط بدن داشته باشند.دارد، تعداد بیش در بخشی که در تولید صدا نقش  -های تماسی پوست گیرنده( 1

 در هر سیاهرگ بدن در اثر تغییر دما تحریک شوند و پیام عصبی تولید کنند. -های دمایی  گیرنده( ۲

 ها یافت شوند.ل پوشاننده مفصلها و کپسوهای اسکلتی، زردپیدر ماهیچه - های حس وضعیت گیرنده( ۳

 به دنبال فشرده شدن پوشش اطراف خود، به آسیب بافتی پاسخ دهند.   -های درد گیرنده( ۴
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های مختلف د که مغز از چگونگی قرارگیری قسمت نشووضعیت موجب می سهای مکانیکی حگیرنده 

ها و کپسول های اسکلتی، زردپیوضعیت در ماهیچه سهای ح گیرندهبدن نسبت به هم، هنگام سکون و حرکت اطالع یابد.  

اند؛ مثالً وقتی دست خود را  ها به تغییر طول ماهیچه حساس های وضعیت درون ماهیچهدارند. گیرندهها قرارپوشاننده مفصل

 شوند.های درون ماهیچه تحریک میکند و گیرندهدهید، طول ماهیچه تغییر میحرکت می

 ها: سایر گزینهبررسی 

شوند. های دیگرند که با تماس، فشار یا ارتعاش تحریک می های مکانیکی در پوست و بافت گیرنده  های تماس گیرنده ( 1گزینه    

دارند   سازی نقش ها در واژه لب درضمن   ترند. ها، حساس نوک انگشتان و لب دارند، مانند    های بیشتری گیرنده  هایی که تعداد بخش 

 اند.بلکه از مخاط چین خورده تشکیل شده  ، ی صدا( نیز پوست ندارندهای صوتی )تولید کننده تولید صدا(، در ضمن پرده )نه  

 دارند. های بدن قرار های دمایی درون بدن در برخی سیاهرگگیرنده( ۲گزینه 

باشند. پس فشرده شدن  محیطی می های حسی موجود در دستگاه عصبیهای درد، انتهای دندریت آزاد نورونگیرنده( ۴گزینه 

 کند. ها صدق نمیپوشش پیوندی اطراف خود برای آن

 .. ........های حس وضعیت .......در بدن انسان، گیرنده 

 شوند.دوسر بازو، فقط در پی انقباض عضله تحریک میی ( در ماهیچه1

 سوی غشا خود هستند.  پتانسیل دوهای مخروطی شبکیه قادر به تغییر اختالف برخالف یاخته ( ۲

 توانند اطالعاتی را به مرکز تنظیم وضعیت و تعادل بدن ارسال کنند. ( می۳

 . هستند مکانیکی  نوع از بینی، حفره سقف در موجود  ژه های حس ویهمانند گیرنده( ۴

بدن پیام  ی مختلف های حسی و بخشهامخچه به عنوان مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل از اندام 

 ها: بررسی سایر گزینه کند.دریافت می

اند. این تغییر طول ممکن است در پی  ها به تغییرات طول ماهیچه حساس های وضعیت درون ماهیچهگیرنده«: 1»ی گزینه 

 به حالت استراحت مشاهده شود.  هابازگشت ماهیچه

 نسیل دو سوی غشا خود را تغییر دهند. توانند اختالف پتا های مخروطی شبکیه نیز مییاخته«: ۲ی »گزینه 

 های بویایی از نوع شیمیایی هستند. گیرنده«: ۴ی »گزینه 
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ترین الیة چشم یک انسان سالم های موجود در داخلیکدام گزینه، فقط در رابطه با بیشترین یاخته 

 و بالغ، صحیح است؟

 شود. در نور کم، مادة حساس به نور موجود در آنها تجزیه شده و در پی آن پیام عصبی تولید می( 1

 دارند.  ای خود، توانایی تولید نوعی پیک شیمیایی کوتاه برد رابه کمک اطالعات موجود در ژنوم هسته ( ۲

 دارند.   چشم انسان، توانایی تولید و ذخیرة انرژی راترین الیة کرة های داخلیهایی از آنها در تمام بخشها با بخشاین یاخته( ۳

 ترکیب آلی منتقل شود.تولید شده، در سیتوپالسم به نوعی  NADHی هاها ممکن نیست الکترون در این یاخته( ۴

 

هستند. دقت کنید که تعداد    هاهای عصبی یا نورونهای موجود در شبکیه، یاختهبیشترین یاخته  

ای از مخروطی بیشتر  های استوانه های نوری، تعداد یاختههای نوری بیشتر است و در بین گیرندههای عصبی از گیرندهیاخته

شوند و توانایی تولید و ذخیرة  های شبکیه انسان سالم یافت میهایی از آنها در تمام بخشهای عصبی یا بخشباشد. یاختهمی

شوند؛ زیرا  های شبکیه یافت نمیهای گیرندة نوری در تمام بخشدارند. دقت کنید که یاخته را ATPژی به واسطه تولید انر

های مکعبی شکلی  همچنین یاخته ها صادق است.ها در محل نقطة کور وجود ندارند. پس این مورد فقط برای نورون این یاخته

 شوند. نوری و مشیمیه نشان داده شده است نیز در محل نقطة کور یافت نمی هایفاصل گیرنده  که در کتاب درسی در حد

 ها: بررسی سایر گزینه

 شود. های نوری یافت می( مادة حساس به نور صرفا در گیرنده1

  های گیرندة نوری نیز برای انتقال پیام عصبی بهکنند. یاخته های عصبی با تولید ناقل عصبی پیام را منتقل مییاخته( ۲

 شود.کنند که با اثر بر نورون، سبب ایجاد پیام عصبی در آن می، نوعی پیک شیمیایی کوتاه برد تولید میهانورون 

 های زندة شبکیه صادق است.های شبکیه توانایی تخمیر را ندارند و این مورد برای همة یاختهدقت کنید هیچ یک از یاخته( ۴

هایی در شبکیة چشم انسان صحیح است که توانایی تولید  یاختهچند مورد از موارد زیر دربارة همة   

 دارند؟  پیام عصبی را

 .  شوندمی  یافت  انسان  چشم  کرة  درونی  سطح  یها بخش  تمام   در  •

 یابد. ، توانایی تولید پیام عصبی در آنها کاهش میA  ویتامین   کمبود  پی  در  •

 . شوندمی مغز ساقة  در  موجود  عصبی   یهایاخته از  گروهی  تحریک   سبب  •

 . شوندمی  تغذیه  بدن  خونی  هایرگ  کوچکترین  از ای  شبکه  توسط  •

1 )1                ۲  )۲                  ۳ )۳                            ۴ )۴ 

 

توانایی  شوند که ی گیرندة نوری مشاهده میها( و سلولهاهای عصبی )نوروندر شبکیة چشم انسان، سلول 

 بررسی موارد: دارند.  تولید پیام عصبی را

 

 یازدهم ست یز -2فصل  -2گفتار   یلیتکم یهاسؤال
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شوند. هم چنین  اخته در محل نقطة کور یافت نمییباشد زیرا این های گیرندة نوری صادق نمیاین مورد برای یاخته (مورد اول

 نادرست( )قسمت جلویی سطح درونی کرة چشم توسط شبکیه پوشیده نشده است. 

باشند که برای  های گیرندة نوری برای ایجاد پیام عصبی نیازمند وجود مادة حساس به نور میمورد دوم( دقت کنید که یاخته

شود؛  های نوری مختل میایجاد پیام عصبی در گیرنده Aنیاز است. در صورت کمبود ویتامین  Aتولید این ماده به ویتامین 

 م عصبی در نورون ندارند. )نادرست(اما این موضوع ارتباطی به تولید پیا

شوند و در نتیجه گروهی  می ،دارد ها باعث ارسال پیام عصبی به بخشی از مغز میانی که در بینایی نقشمورد سوم( این یاخته

 شوند. )درست(های عصبی ساقة مغز تحریک میاز یاخته 

 )درست( شوند.چشم تغذیه میهای مویرگی خونی موجود در ها توسط شبکه این یاخته (مورد چهارم

شود. چند مورد، در  های کرة چشم در جلو به بخشی شفاف تبدیل میدر انسان، یکی از الیه 

 است؟  نادرستارتباط با این الیه  

 دارد.  الف( فقط به عضالت ارادی چشم اتصال 

 ب( با بخش رنگین جلوی چشم انسان در تماس است.

 پوشاند. میج( سرتاسر بخش عقبی کرة چشم را  

 د( ضخامت این الیه در تمام طول خود یکسان است.

1 )1           ۲  )۲                   ۳  )۳                            ۴  )۴ 

 

 شود. منظور صورت سوال الیة خارجی کرة چشم است که در جلوی چشم به صورت قرنیه دیده می 

 ها، از نوع صاف و غیرارادی هستند.مژگانی نیز در تماس است. این ماهیچه های جسم الف( این الیه با ماهیچه

 باشد. ب( این الیه با عنبیه در تماس نمی

 ج( الیة خارجی محل نقطة کور را نپوشانده است.

 باشد. ، ضخامت الیة خارجی چشم در تمام طول آن یکسان نمی۲شناسیکتاب زیست ۲فصل الف  -  ۴د( مطابق شکل 

 کند؟ رد عبارت زیر را به درستی تکمیل میچند مو 

توانند پتانسیل الکتریکی غشای خود را تغییر دهند، یی در اندام زبان انسان که پس از تحریک شدن میهاسلول»

 «  ....................   قطعاً

 ی نگهبان جوانة چشایی در تماس هستند.ها* به طور مستقیم با سلول

 شوند.ذرات غذایی محلول در بزاق تحریک می* در اثر اتصال به  

 اند.های چشایی زبان قرار گرفته* درون ساختار جوانه

 دارند.  * توانایی هدایت پیام الکتریکی در طول غشای خود را

 ۳(  ۴                                 ۲( ۳                       1( ۲             ( صفر1
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توانند پس از تحریک شدن پتانسیل  های ماهیچه زبان نیز می ی گیرندة چشایی زبان، سلول ها سلول عالوه بر   

های حس پیکری نیز مشاهده الکتریکی غشای خود را تغییر دهند. هم چنین دقت کنید در زبان انسان، انواع دیگری از گیرنده 

 د.دارن شوند که توانایی تغییر پتانسیل الکتریکی غشای خود را می 

 های حواس پیکری صادق نیست.های ماهیچة زبان و گیرندهموارد اول، دوم و سوم درباره سلول

 دارند.  های حسی و هم عضالت زبان، توانایی هدایت پیام الکتریکی در طول غشای خود رااما دقت کنید که هم گیرنده

ی ها. از ویژگی.............. در تماس مستقیم است و ................، با .. .............در رابطه با چشم انسان .. 

 این بخش کرة چشم است. 

 پوشاندن سرتاسر بخش عقبی کرة چشم    - ای محکم و سفید رنگ  الیه   - ( بافتی که بزرگترین ذخیره کنندة انرژی در بدن است  1

 کمک به دیدن جزئیات اجسام  -ی خونی ها رگ –دارد بخشی از الیة داخلی که در امتداد محور نوری قرار ( ۲

 تماس داشتن با شبکیة چشم  -ای مایعی شفاف و مادة ژله - دارد  بخشی که در تنظیم ضخامت عدسی چشم نقش( ۳

داشتن بیش از دو نوع یاخته با   -ای شفاف  ماده  -شود ای که سرخرگ ورودی از نقطة کور در مجاورت آن منشعب میالیه( ۴

 تولید پیام توانایی 

 

ای و شفاف شود. شبکیه با مادة ژله سرخرگ ورودی از محل نقطة کور در مجاورت الیة شبکیه منشعب می  

 ( هاهای عصبی )نورون ای و مخروطی هستند و همچنین یاخته های گیرندة نور که دو نوع استوانه )زجاجیه( در تماس است. یاخته 

 ها: بررسی سایر گزینه دارند.  توانایی تولید پیام عصبی را دارند که هر سه    در این الیه قرار 

ین بافتی که ذخیره کنندة انرژی در بدن است، بافت چربی است. طبق فعالیت تشریح چشم گاو بافت چربی با صلبیه در  تر بزرگ (  1

 ( عصب بینایی است منظور محل خروج  ) تماس است. دقت کنید صلبیه، سرتاسر بخش عقبی کرة چشم را نپوشانده است.  

دارد، انشعابات   ، در محل لکة زرد که در امتداد محور نوری کره چشم قرار۲شناسی کتاب زیست   ۲فصل  ۵با توجه به شکل ( ۲

 شود.ی خونی مشاهده نمیهارگ

دارد. جسم مژگانی با زجاجیه و زاللیه در تماس است. دقت کنید جسم مژگانی جسم مژگانی در تنظیم ضخامت عدسی نقش (  ۳

 مطرح شده است( ۹۹این نکته در کنکور سراسری  ) باشد.  با شبکیة چشم در تماس نمی 

در ساختار کرة چشم انسان، چند مورد دربارة هر بخشی از الیة میانی چشم که در تماس با مایع   

 دارد، صحیح است؟   ای زجاجیه قرارشفاف زاللیه و مادة ژله

 ها هستند. خود نیازمند پروتئین  ای هستند که برای انقباضای تک هستههای ماهیچهدارای یاخته  الف( همگی

 کند. ها، وارد میهای خود را به نوعی مایع حاوی قند و برخی یوناکسید تولید شده در یاختهدیب( کربن

 کند.های عصبی دستگاه خودمختار، میزان نور ورودی به کرة چشم را تنظیم میج( به کمک رشته

 های مختلف خود ندارد.د( ضخامت یکسانی در بخش

1 )1              ۲  )۲                         ۳ )۳                                ۴  )۴ 
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منظور صورت سوال جسم مژگانی است که هم با زاللیه در تماس است، هم با زجاجیه. دقت کنید عدسی   

 باشد. های چشم نمیجز الیه

خود نیازمند وجود    انقباضای صاف برای های ماهیچهاند که یاختههای صاف تشکیل شدهگانی از ماهیچهژالف( جسم م

 باشند. )درست( ها میپروتئین

 کنند. )درست( ای وارد می کنند و آن را به مایع بین یاخته دارد که کربن دی اکسید تولید می   های زنده ب( جسم مژگانی، یاخته 

 ج( دقت کنید این مورد برای جسم مژگانی صادق نیست. بلکه دربارة عنبیه است. )نادرست( 

 های مختلف خود ضخامت یکسانی ندارند. )درست( مطابق شکل کتاب درسی واضح است که جسم مژگانی در بخشد( 

ی حسی انسان صادق  هاهای شیمیایی موجود در اندامکدام عبارت، فقط در مورد بعضی از گیرنده 

 دارند؟درک مزة غذا تأثیر  است که بر 

 دارند.  ی غیرعصبی قرارها( در مجاورت سلول1

 دارند.  در غشای خود ها هایی برای اتصال به مولکول پروتئین( ۲

 دهند.اجازه عبور می هادارند که به بعضی یون داریهای دریچهکانال( ۳

 کنند. های مرکز عصبی منتقل میتوسط زوائد رشته مانند خود سلول، پیام عصبی را به نورون( ۴

 

چشایی هر دو بر درک درست مزة غذا در انسان تأثیرگذار هستند. صورت سوال های حس بویایی و گیرنده 

 ها: بررسی گزینه ها صادق است.بعضی از این گیرندهخواهد که فقط در رابطه با ای را میگزینه صرفاً

های نگهبان  ل های چشایی در مجاورت سلوهای بافت پوششی بینی و گیرندههای بویایی در مجاورت سلول گیرنده( 1 گزینة

 دارند.موجود در جوانة چشایی قرار

هایی در غشای خود هستند و در  دارای پروتئین ی شیمیاییهاهای حسی برای اتصال به مولکولدوی این گیرنده هر( ۲ گزینة

 کنند.نتیجه آن پیام عصبی تولید می

 باشند. دار میهای دریچهکانالدارای  ها برای تولید پیام عصبیدوی این یاخته هر( ۳ گزینة

دارند که پیام   هایی بویایی در ساختار خود زوائد رشته مانندهای کتاب درسی، فقط گیرندهدقت کنید مطابق شکل( ۴ گزینة

کند. در یک طرف گیرندة چشایی نیز زوائد رشته مانندی برای جابه جایی پیام عصبی  عصبی را به پیاز بویایی منتقل می

 شود اما این زوائد مربوط به خود یاخته نیست.میمشاهده 

 های شیمیایی مربوط به حواس ویژه در بدن انسان درست است؟ چند مورد، در ارتباط با همة گیرنده  

 های پروتئینی و گلیکوپروتئینی متصل هستند. ای از رشتهالف( در زیر خود به شبکه

 شوند. ب( موجب تحریک نوعی نورون حسی می

 دارند.  در درک مزة غذا تأثیر ج(  

 دارای زوائد رشته مانند و کوتاه هستند.  د( در دو سمت خود

1 )1             ۲ )۲                       ۳  )۳                            ۴  )۴ 
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حواس های شیمیایی مربوط به های بویایی و چشایی، گیرندهموارد »ب« و »ج« درست هستند. گیرنده 

 ویژه در بدن انسان هستند. بررسی موارد:

 باشند. )نادرست(اختة عصبی هستند و در سطح زیرین خود فاقد غشای پایه مییهای حس بویایی، الف( دقت کنید گیرنده

ی حسی مربوط به عصب بویایی سیناپس  هاهای جمجمه با نورونهای بویایی با عبور از منافذ استخوان ب( آکسون گیرنده

 های حسی مربوط به عصب چشایی شوند. توانند سبب تحریک نورونهای چشایی میدهند. هم چنین گیرندهیم

 دارند.های بویایی هر دو بر درک مزة غذا تأثیرهای چشایی و گیرندهج( گیرنده

باشد. گیرندة  د میدارای آکسون بلن دارای دندریت مژکدار است و در سمت دیگر خود د( گیرندة بویایی در یک سمت خود

 باشد. دارای مژک است. طول مژک برخالف تارهای عصبی کوتاه می چشایی نیز در یک سمت خود

 ای موجود در پشت عدسی چشم انسان صحیح است؟ چند مورد از موارد زیر دربارة مادة شفاف و ژله   

 شوند.  در صورت تغییر زیاد در حجم آن، پرتوهای نوری بر روی شبکیة چشم به درستی متمرکز نمی  •

 . باشدمی  تماس  در  انسان  چشم   با   مرتبط  حسی  عصبی   یهارشته  همة   با  •

 تماس است.    در  خونی  ی هارگ  ازای  شبکه  با  خود  قسمت  هر  در  •

 .است  تماس  در  چشم  در  موجود  مژگانی  اجسام  عقبی  قسمت  با  •

1 )1         ۲  )۲                  ۳ )۳                              ۴ )۴ 

 

 دارد. ای و شفاف در پشت عدسی قرارای ژلهباشد که به صورت مادهمنظور صورت سوال، زجاجیه می 

شود که پرتوهای نور در  نتیجه باعث میشود و در مورد اول( تغییر زیاد در میزان زجاجیه باعث تغییر در قطر کره چشم می

 جلو یا پشت شبکیه به هم برسند و روی شبکیه متمرکز نشوند. )درست(

های عصبی حسی چشم  باشد اما با سایر رشتههای عصبی حسی مربوط به بینایی در تماس میمورد دوم( زجاجیه با رشته

 نادرست() باشد. میهای عصبی مربوط به حس درد یا تماس، در تماس نمانند رشته 

یی از خود مانند بخش جلویی خود )پشت عدسی چشم( با شبکة ها مورد سوم( مطابق شکل کتاب درسی، زجاجیه در بخش

 باشد. )نادرست(ی خونی در تماس نمیهارگ

 )درست(  باشد.گانی در تماس میژمورد چهارم( زجاجیه در جلو با عدسی چشم، تارهای آویزی و عضالت م

 با توجه به شکل مقابل که مربوط به تشریح چشم گاو  

 کند؟  تکمیل می  نادرست  ، کدام گزینه، عبارت زیر را به طوراست

 .«  ... .......توان گفت ... ... می.......»در رابطه با بخش شمارة ...

 

 تر آن به سمت بینی قرار گرفته است.  های زنده است و بخش پهنای یاختهدار - ( ۴( )1

 شود. ای بسیار نازک است که در زیر آن الیة درخشان چشم گاو مشاهده میالیه - ( ۲( )۲

 های مختلف، متفاوت است و با جسم مژگانی در تماس است. ضخامت آن در بخش - ( 1( )۳

 ای درون این بخش قرار گرفته است.م به صورت حلقه جسم مژگانی اطراف عدسی چش - ( ۳( )۴

 



 

 

 
38 

 

ای دور محل استقرار  طبق توضیحات کتاب درسی، جسم مژگانی به شکل حلقه   .است ، عنبیه  ۳بخش شمارة   

شعاعی کننده مردمک( و    تنگهای صاف حلقوی ) تر و شامل ماهیچه دارد که نازک   دارد. درون این حلقه، عنبیه قرار   عدسی قرار 

شوند و در سوراخ وسط عنبیه همان مردمک است. جسم مژگانی و عنبیه به آسانی جدا می در ضمن  کننده مردمک( است. )گشاد 

 باشند.ها مطابق توضیحات کتاب درسی، صحیح می سایر گزینه   شود.زیر آنها قرنیه شفاف و برآمده دیده می 

 کند؟تکمیل می  نادرستیچند مورد عبارت زیر را به   

 های بویایی است، با توجه به شکل مقابل که در ارتباط با گیرنده»

 توان گفت که .......... «می  

 دارند و اولین سیناپس   بینی قراری  ها در سقف حفرهالف( این گیرنده

 کنند.را در مخاط بینی ایجاد می

 شود. ها، موجب ایجاد پتانسیل عمل در یاخته گیرنده میهای این گیرندهدار به مژکهای بوب( اتصال مولکول

 شود.به مرکزی دقیقا در باالی زیرنهنج ارسال می  ج( پیام عصبی حسی توسط عصب )های( بویایی مستقیماً

 دارند.کانالیهای  دهد که در غشای خود پروتئینهایی را نشان مید( عالمت سؤال یاخته

 

1 )۳             ۲ )۲                         ۳ )1                         ۴ )۴ 

 

 شود.مورد )الف( نادرست است، زیرا اولین سیناپس در پیازهای بویایی تشکیل می 

 شود. عصبی حسی تولید میبویایی، پیام  یهای گیرندههای بودار به مژکمورد )ب( درست است. در پی اتصال مولکول

 شوند. ی حسی بویایی به تاالموس وارد نمیهامورد )ج( هم نادرست است، دقت کنید پیام

 کند. جا میرا جابه ها دارد که یون های پروتئینیی زنده در غشای خود کانالمورد )د( درست است، زیرا هر یاخته 

 . .............شود، ..عصبی که سبب گشاد شدن مردمک می  

 ( برخالف اعصاب پیکری همیشه فعال است.  1

 های مخروطی کمک کند. تواند به طور غیرمستقیم به تحریک یاخته( می۲

 شود.صاف عنبیه میی هر ماهیچه موجب انقباض( ۳

 باشد. مربوط به بخش حسی دستگاه عصبی محیطی می( ۴

 

نوع هستند، گروهی توسط اعصاب پاراسمپاتیک و در نور زیاد   ۲های صاف موجود در عنبیه ماهیچه 

شوند و  کنند و گروهی توسط اعصاب سمپاتیک در نور کم تحریک میشوند که با انقباض خود، مردمک را تنگ میتحریک می

های  توانند به طور غیرمستقیم به تحریک یاخته میدهند و  کنند و اجازه عبور نور به درون چشم را میمردمک را گشاد می

 ها: بررسی سایر گزینه  کنند. مخروطی کمک 

شود ممکن است بخش خودمختار دستگاه عصبی محیطی همیشه فعال است، ولی عصبی که باعث گشاد شدن مردمک می( 1

 فعال یا غیرفعال باشد. 
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 شود.  های شعاعی عنبیه( میهای صاف عنبیه )ماهیچهموجب انقباض گروهی از ماهیچه ( ۳

 اند.خش حرکتی دستگاه عصبی محیطیمختار جزء باعصاب خود( ۴

 کند؟ کدام گزینه در رابطه با گوش انسان بالغ و سالم، عبارت زیر را به درستی تکمیل می 

 ..« ............... بخش حلزونی آن، ................در بخش دهلیزی ..»

 اند. های مژکدار توسط یک الیة سلول پوششی احاطه شدهیاخته - ( برخالف 1

 شوند. های عصبی حسی تولید شده، ابتدا به مخچه فرستاده میپیام - برخالف ( ۲

 دارند.  اها قرارمستقیم با مایع درون مجر  اختة گیرنده، در تماسی های مژک - همانند ( ۳

 شود. ها ایجاد میدر نتیجة برخورد صداها با پردة صماخ، پیام عصبی در گیرنده - همانند ( ۴

 

 ها: بررسی سایر گزینه مطابق شکل زیر این موضوع واضح است. 

 

 

 

 

 

 

ها قبل از  ابتدا(. این پیامشود )نه های عصبی حس تعادلی بخش دهلیزی در انتهای مسیر وارد مخچه میپیام«: ۲گزینة »

 شوند. مخچه به مغز میانی ارسال می

اند و با مایع درون مجرا در های گیرنده درون مادة زالتینی فرو رفتههای یاخته«: در بخش دهلیزی گوش مژک۳گزینة »

 تماس مستقیم نیستند.

موقعیت سر است و ارتباطی به صدا و لرزش تولید پیام عصبی در بخش دهلیزی گوش انسان، وابسته به تغییر «: ۴گزینة »

 پردة صماخ ندارد. 

 است؟   صحیح   درونی،   گوش  تعادلی  بخش   در  موجود  مژکدار گیرندة  هرکدام گزینه دربارة   

 دارد.های بافت پوششی چند الیه قرارالی یاختهدر البه( 1

 اند. ای پراکندهدایرهدر سراسر مجاری نیم( ۲

 دارد.ها چندین مژک با طول متفاوت وجود این گیرندهدر سطح هر یک از ( ۳

 کند. ها، آنها را تحریک میهای گیرندهبرخورد جریان مایع به مژک( ۴

مژکدار غیر هم   هایهای یاختهبینید، مژکمی  ۲شناسی زیست کتاب ۲فصل  11همانطور که در شکل  

 ها: بررسی سایر گزینه باشند. اندازه می

 دارند.  های بافت پوششی تک الیه قرارهای مژکدار بخش تعادلی، در البه الی یاختهیاخته( 1

 ای مستقراند.دایرههای مژکدار بخش تعادلی در بخش کوچکی از مجاری نیمبینید، یاختهمی 11همانطور که در شکل ( ۲

    دارند. با چرخشای ژالتینی قرارهای گیرنده نیز در مادهیاختههای دایره از مایعی پر شده است و مژکدرون مجاری نیم( ۴
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های گیرنده، خم و این  های یاختهکند. مژکآید و ماده ژالتینی را به یک طرف خم میمایع درون مجرا به حرکت در می سر،

 شوند. ها تحریک میگیرنده

 صادق است؟ی چشم انسان ی همه عضالت داخل کاسهچند مورد درباره 

 دارند.  * تحت کنترل دستگاه عصبی محیطی قرار                        اند.ایع شفاف جلوی عدسی در تماس* با م 

 دارند.   * در دقت و تیزبینی چشم انسان نقش                                     دارند.  به الیه میانی چشم اتصال  *

1 )1             ۲ )۲                   ۳  )۳                         ۴ )۴ 

 

دارند که در   های اسکلتی متصل شده به صلبیه نیز قرار در داخل کاسه چشم عالوه بر کره چشم، ماهیچه 

شود. در کره چشم در اجسام  دارند. همچنین در پلک نیز عضالت اسکلتی مشاهده می حرکت چشم به صورت ارادی نقش

ی عضالت فوق تحت کنترل دستگاه  شود، که همههای صاف مشاهده میی چشم، ماهیچههادیواره سرخرگمژگانی و عنبیه و 

 دارند. عصبی محیطی )پیکری و یا خودمختار( قرار

 باشند. مورد اول و سوم: عضالت اسکلتی چشم با مایع زاللیه تماس ندارند و همچنین به الیه میانی چشم متصل نمی

 . دارد بینی نقشدر دقت و تیز ورد چهارم: لکه زردم

 ؟ اندنشدهچند مورد از موارد زیر به درستی بیان   

 شوند. ی رگی حاوی خون تیره یافت میهای حساس به کاهش اکسیژن در دیوارههای دمایی و گیرندهالف( گیرنده

 شود. ارسال میی فشار به دستگاه عصبی مرکزی  ب( پتانسیل عمل ایجاد شده در پوشش پیوندی گیرنده

 با عدم ارسال پیام عصبی همراه است. ج( سازش هر گیرنده قطعاً

 دارند.  های بدن انسان وجود های اسکلتی و زردپیهای حس پیکری فقط در پوست، ماهیچهد( گیرنده

1 )۴              ۲  )۳                         ۳ )۲                           ۴ )1 

 

 باشند. همة موارد نادرست می 

 شود. الف( گیرنده حساس به کاهش اکسیژن در دیواره آئورت با خون روشن یافت می

ی یونی  هادهد و در نتیجه کانالدندریت را تحت فشار قرار میی فشار، رشته  یب( فشرده شدن پوشش پیوندی اطراف گیرنده

 کند. گیرنده باز و پتانسیل الکتریکی غشای گیرنده )نه پوشش پیوندی( تغییر میغشای 

 کنند. پیامی ارسال نمی   کنند، یا اصالً محرک ثابتی قرار گیرند، پیام عصبی کمتری ایجاد می   ها مدتی در معرض ج( وقتی گیرنده 

 دارند.   ها وجود و زردپی   ( ای های اسکلتی )چند هسته ماهیچه ی گوناگون بدن مانند پوست،  ها های حس پیکری در بخش د( گیرنده 

ای شبکیه چشم انسان را به مغز های استوانهدر رابطه با عصبی که پیام تولید شده در یاخته 

 است؟   نادرستکند، کدام عبارت زیر  منتقل می

 کرد. ای را مشاهده های مخروطی و استوانه توان یاختهدر ساختار آن نمی( 1

 کند.  منتقل می ها جزئی از دستگاه عصبی محیطی بوده که پیام عصبی را جهت پردازش ابتدا به تاالموس( ۲

 های مخروطی موجود در شبکیه شود.تواند باعث تغییر فعالیت یاخته ( می۳

 تواند تحت تاثیر بیماری مالتیپل اسکلروزیس، مختل شود.فعالیت آن نمی( ۴
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 ها: های گیرندة نور در چشم ندارد. بررسی سایر گزینه عصبی حسی است و تأثیری بر فعالیت یاخته عصب بینایی   

 شود.ای( مشاهده میهای مخروطی و استوانههای عصبی )نه یاختهی گروهی از یاختهها( در ساختار عصب بینایی، آکسون1

 کند. ایی را ابتدا به تاالموس منتقل میعصب بینایی جزئی از دستگاه عصبی محیطی بوده که پیام حس بین( ۲

 بیند )نه دستگاه عصبی محیطی(. در بیماری مالتیپل اسکلروزیس، دستگاه عصبی مرکزی آسیب می( ۴

 های عصبی مربوط به حس بینایی چشم انسان صادق است؟ کدام گزینه دربارة الیة احاطه کنندة رشته  

 شود. گیرد که در سراسر بخش عقبی کرة چشم کشیده میای قرار میالیهبا رسیدن به کرة چشم در امتداد ( 1

 دارد.های کرة چشم نقش مهمیی خونی در ساختار خود است که در تغذیة الیههاحاوی مویرگ( ۲

 شود. های عصبی حس بینایی پس از خروج از یک چشم به سمت مخالف خم میهمراه با رشته ( ۳

 های گیرندة نوری کرة چشم است.تر یاخته طویل در تماس با بخش ( ۴

 

شود. در نتیجه ساختار احاطه کنندة  عصب بینایی پس از خروج از چشم به سمت مخالف خود خم می 

 ها: بررسی سایر گزینه شود.راه آن به سمت مخالف، خم میهای عصبی حس بینایی نیز به همرشته 

عقبی کرة چشم را احاطه نکرده است؛ مثالً محل خروج عصب بینایی توسط صلبیه  دقت کنید صلبیه تمام بخش «: 1گزینه »

 مطرح شده است.  ۹۷این نکته در کنکور سراسری   )منظور محل خروج عصب بینایی و نقطه کور است(. احاطه نشده است

 های چشم نقش داشته باشند. یهتوانند در تغذیة الدارند؛ می ی خونی که در ساختار الیة مشیمیه قرارهامویرگ«: ۲گزینه »

های عصبی )بخشی از نورون حسی( ساخته شده است؛ در نتیجه ساختار احاطه  دقت کنید عصب بینایی از رشته «: ۴گزینه »

 .(های نوریهای مختلف گیرندهنه با بخش)های حسی در تماس است کننده آن با بخشی از نورون

های مختلف گوش انسان، از نظر صحیح یا غلط بودن با سایر بخشکدام گزینه در رابطه با   

 ها متفاوت است؟ گزینه

 دارای بافت پوششی است.   شود، در سطح درونی خود( بخشی که باعث یکسان شدن فشار هوا در دو طرف پردة صماخ می1

 شوند، گوش درونی است. هده میهای مکانیکی در درون آن مشاتنها بخشی از گوش انسان سالم و بالغ که گیرنده( ۲

 شوند. های چکشی، سندانی و رکابی میترتیب باعث ارتعاش پردة صماخ و استخوان  میانی به  امواج صوتی در گوش( ۳

 شود. های حسی می گیرد، باعث تحریک گیرنده ها صورت می جایی مادة ژالتینی در گوش درونی که به دنبال خم شدن مژک جابه (  ۴

 

از نظر « 1باشند. پس گزینة »ها نادرست میصحیح است و سایر گزینه«  1ها، فقط گزینة »گزینهاز بین  

جایی هوا بین حلق و گوش میانی باعث یکسان شدن  شیپور استاش با جابه ها متفاوت است. ن، با سایر گزینهصحیح یا غلط بود

دانیم که سطح درونی مجاری بدن  ری بدن است و میشود. شیپور استاش یکی از مجافشار هوا در دو طرف پرده صماخ می

 ها: بررسی سایر گزینه توسط بافت پوششی پوشیده شده است.

 توان دید. )نادرست( به عنوان مثال گیرندة فشار را در پوست اللة گوش و مجرای شنوایی نیز می«: ۲گزینة »

شوند و هم چنین پردة صماخ جزء گوش ة صماخ می«: دقت کنید امواج صوتی در گوش بیرونی باعث ارتعاش پرد۳گزینة »

 میانی نیست. )نادرست(

 گیرد. )نادرست(مایع درون گوش و جابه جایی مادة ژالتینی صورت می ها به دنبال لرزشخم شدن مژک«: ۴گزینة »
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 ................... در چشم یک فرد سالم، هر ... 

 شود. دارد، باعث شکست نور می پشتی قرنیه قرار( بخشی که بین سطح جلویی عدسی و سطح 1

 کند. های آن، با تغییر انحنای خود در فرایند تطابق شرکت میساختار شفاف در الیه( ۲

 کند. ای را در خود ذخیره میحساس به نور، اطالعات الزم برای زندگی یاخته ی دارای ماده ةتیاخ( ۳

 ی حساس به نور است.هدارای ماد کند،پیام عصبی ایجاد میی شبکیه ای که در الیهیاخته( ۴

 

دانیم اطالعات الزم برای زندگی  دارند و همانطور که می حساس به نور، هسته ی دارای ماده هاییاخته 

 ها: بررسی سایر گزینه  ی دنا، درون هسته ذخیره شده است.هایاخته، در مولکول

 دارد.دارند. اما فقط زاللیه در شکست نور نقش جلویی عدسی، زاللیه و عنبیه وجودبین سطح پشتی قرنیه و سطح ( 1

 کند. انحنای قرنیه در فرآیند تطابق تغییر نمی( ۲

های عصبی  توانند پیام عصبی ایجاد کنند اما یاختهدارند که هر دو می نوری و عصبی وجود ی های گیرندهدر شبکیه یاخته ( ۴

 حساس به نوراند. ی فاقد ماده

 کند؟ کامل می  نامناسبچند مورد، عبارت زیر را به طور   

 ... « ..........دارد ......  ای قرارهای ویژه... که در اندام..........در بدن انسان، هر گیرندة ......»

 شوند. باز می   غشایش های یونی موجود در  هایش، گروهی از کانال به دنبال خم شدن مژک  –  الف( مکانیکی حس ویژه 

 کند.ی حسی تولید شده توسط خود را جهت تقویت به نهنج ارسال میهاپیام  –ب( شیمیایی  

 کند.به عصب بینایی منتقل می  ی عصبی تولید شده را مستقیماً ها پیام –ج( نوری  

 صفر(  ۴                               ۳(  ۳                     ۲(  ۲           1( 1

 دارند. ای قرارهای ویژهویژه در اندام های حواس در بدن انسان، گیرنده موارد )ب( و )ج( نادرست هستند. 

ها،  ها با خم شدن مژکدارای مژک هستند. در همة این گیرندههای شنوایی و تعادل موجود در گوش داخلی،الف( گیرنده

 شود. )درست(کند. در نتیجه در گیرنده پیام عصبی ایجاد میونی غشا باز شده و پتانسیل الکتریکی غشا تغییر مییهای  کانال

ی حسی  هاهای بویایی و چشایی هستند. پیامدارند شامل گیرنده ای قراری ویژهاههای شیمیایی که در اندامب( گیرنده

 شوند. )نادرست( های بویایی جهت تقویت به نهنج ارسال نمیگیرنده

کنند. سپس  های عصبی شبکیه ارسال میی عصبی خود را ابتدا به یاختههاهای نوری موجود در شبکیه، پیامج( گیرنده

های عصبی را های نوری پیامدهند. بنابراین گیرندههای عصبی شبکیه عصب بینایی را تشکیل مییاخته ترینآکسون داخلی 

 کنند. )نادرست(به عصب بینایی منتقل نمی مستقیماً

 شوند، صادق است؟ چند مورد از موارد زیر دربارة همة عضالتی که درون کاسه چشم انسان یافت می  

 دارند.  در دقت و تیزبینی چشم انسان نقش اصلی را  •

 . هستند  غیرارادی  انقباض  ای دارو  شکل  دوکی  •

 اند. های زنده عدسی، درتماسذیه کنندة یاختهتغ  شفاف  مایع  با  •

 .نددارقرار  مغز  از شده  خارج  حرکتی  عصبی  یهارشته  کنترل   تحت  •

1 )1             ۲ )۲                       ۳  )۳                            ۴ )۴ 
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های عنبیه  های صاف شامل ماهیچهدارد. ماهیچه  دسته ماهیچه صاف و اسکلتی وجود  در کاسة چشم، دو 

 باشد. های حرکت دهندة کرة چشم میهای اسکلتی شامل ماهیچهباشد و ماهیچهو اجسام مژگانی می

 ه لکه زرد است.مورد »اول« مربوط ب

 موارد »دوم« و »سوم« فقط برای عضالت صاف کره چشم صادق است.

 ............ توان گفت ...در ساختار گوش انسان می 

 دارند.   های درون مجرای شنوایی، نقش حفاظتی( مژک1

 کند. میی میانی و درونی گوش را استخوان گیجگاهی محافظت ها تمام مجرای شنوایی و بخش( ۲

 دارد.  شیپور استاش گوشی میانی، در یکسان شدن فشار هوا در دو طرف پردة صماخ نقش( ۳

 شود. تر استخوان سندانی مفصل میدر گوش میانی، بخش فوقانی استخوان چکشی به بخش حجیم( ۴

 

 ها: بررسی سایر گزینه پی خواهید برد. ۴به درستی گزینه  کتاب یازدهم   ۲فصل  ۹با توجه به شکل  

 دارند.  ها( وجوددر مجرای شنوایی موهای کرک مانند )نه مژک( 1

 کند. بخش ابتدایی و میانی مجرای گوش را استخوان گیجگاهی محافظت نمی( ۲

 کند ولی جزء گوشی میانی نیست. میشیپور استاش حلق را به گوش میانی مرتبط ( ۳

های آکسون موجود در عصب بینایی چشم انسان، در تغییر منتقل شده توسط رشتهپیام عصبی  

 پتانسیل الکتریکی چند مورد اثرگذار است ؟ 

                                                          ج( مرکزی در پل مغزی             ب( مرکز تنظیم تعادل بدن            های مخ الف( بخش خارجی نیمکره

 ی چهارگانه هادارای برجستگی   ه( بخش                د( مراکزی در زیررابط سه گوش

1 )۲                     ۲ )۵                              ۳ )۴                              ۴ )۳ 

 بررسی موارد:

 الف( قشر مخ محل پردازش نهایی اطالعات حسی بینایی است.  

 شود )این موضوع در فعالیت کتاب درسی گفته شده است(.پیام بینایی به مخچه نیز برای تنظیم تعادل بدن ارسال میب( 

 شود. ترشح بزاق )پل مغزی( می ج( دیدن غذاهای خوشمزه باعث

 کنند. دارند و پیام بینایی را دریافت می قرار  در زیر رابط سه گوش  هاد( تاالموس

 کند. نیز پیام حس بینایی دریافت میه( مغز میانی 

توانند پتانسیل الکتریکی  هایی از گوش انسان که با فعالیت خود میکدام گزینه، دربارة یاخته 

 های عصبی مخچه را تغییر دهند، صحیح است؟بخشی از یاخته

 فرستند.می( با حرکت سر و لرزش دریچة بیضی، پیام عصبی تولید کرده و به مغز 1

 دارند.ای بخش دهلیزی گوش حضور دایرهها در تمام طول مجاری نیماین یاخته( ۲

 های آنها در تماس با مایع درون مجرا هستند. دارند که مژک ها قراردر مجاورت نوعی دیگر از یاخته( ۳

 دار هستند.ی دریچههادارای کانال  شود کهها، زوائد رشته مانندی دیده میسمت این یاخته در دو( ۴
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ای هستند. در یک سمت این  دایرههای مژکدار گیرندة حس تعادل در مجاری نیممنظور سوال یاخته  

 ها: اند. بررسی سایر گزینه های عصبی قرار گرفتهی مربوط به یاختههاها مژک و در سمت دیگر دندریتیاخته

 دارد.  دریچة بیضی در حس شنوایی نقش«: 1گزینة »

 دارند.  ای قرار دایرههای خاصی از مجاری نیمها، در قسمتیازدهم این یاخته کتاب ۲فصل  11با توجه به شکل «: ۲گزینة »

 ک ندارند. ژها مهای مجاور این گیرنده«: یاخته ۳گزینة »

 کند؟ را به طور صحیح تکمیل می  زیرکدام گزینه، عبارت  

 «  بیماری چشم که ............... »در انسان بالغ، در هر  

 شوند. رسند و در یک نقطه روی شبکیه متمرکز نمی شود، پرتوهای نور نامنظم به هم می ( اختالل در عدسی سبب بروز آن می 1

 ای چشم نسبت به حالت عادی افزایش یافته است. شود، قطعا میزان مادة ژله تصویر اجسام دور، در جلوی شبکیه تشکیل می (  ۲

 توان گفت عدسی دچار اختالل شده است. می وضوح تصویر اجسام دور همانند اجسام نزدیک کاهش یافته است، قطعاً  (۳

 تصاویر به دلیل عدم تمرکز پرتوها در یک نقطه، واضح نباشد، اختالل در ساختارهایی است که فاقد مویرگ هستند. ( ۴

 

 ها: بررسی گزینه 

بینی هم شود. حتی در پیرچشمی کاهش انعطاف  یا نزدیک تواند موجب دوربینی وعدسی می«: اختالل در 1نادرستی گزینة »

 پذیری عدسی، علت اختالل در تطابق است.

 بین است، علت نزدیک بینی ممکن است قطر کرة چشم یا اختالل در کار عدسی باشد.  یعنی فرد نزدیک«: ۲نادرستی گزینة »

توان گفت شوند، مثالً میوقتی هم تصاویر دور و هم تصاویر نزدیک دچار کاهش وضوح می«: ۴« و درستی »۳نادرستی گزینة »

دارد، چون توانایی متمرکز کردن پرتوها در یک نقطه را ندارند. اما علت آستیگماتیسم اختالل در عدسی یا   فرد آستیگماتیسم

 باشند. قرنیه است که ساختارهای فاقد مویرگ خونی می

 کند؟ نه عبارت زیر را به طور مناسب کامل میکدام گزی 

 ....... « دارای بیشترین مادة حساس به نور هستند، .........  ای که های گیرندهدر ساختار چشم انسان، یاخته»

 ترند. دارد، فراوان ( در بخشی از شبکیه که در امتداد محور نوری کرة چشم قرار1

 کنند. پذیر میتشخیص رنگ و جزئیات اجسام را امکاندر نور زیاد تحریک شده و ( ۲

 کنند. دار چشم دریافت میی خونی الیة رنگدانههامواد غذایی مورد نیاز خود را از مویرگ( ۳

 اندازند. شوند به راه میهایی را که منجر به ایجاد پیام عصبی میواکنش Aدر پی تجزیة ویتامین  ( ۴

 

دارای بیشترین مادة حساس به نور هستند )به این علت است که    ای های استوانه در ساختار چشم انسان، گیرنده   

کند. بنابراین  که شبکیة چشم را تغذیه می ی خونی است  ها دار و پر از مویرگ ای رنگدانه شود(. مشیمیه الیه در نور کم هم تحریک می 

 ها: بررسی سایر گزینه شود. ی خونی این الیه تغذیه می ها دارند، توسط مویرگ   ای نیز که در شبکیه قرار های استوانه گیرنده 

 ترند. لکة زرد فراوان های مخروطی در  دارد، لکة زرد است. گیرنده   بخشی از شبکیه که در امتداد محور نوری کرة چشم قرار «:  1گزینة » 

 کنند. پذیر میهای مخروطی در نور زیاد تحریک شده و تشخیص رنگ و جزئیات اجسام را امکانگیرنده«: ۲گزینة »
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هایی را که منجر به  های گیرندة نوری، مادة حساس به نور با برخورد نور به شبکیه تجزیه شده و واکنشدر یاخته«: ۴گزینة »

 اندازند. شوند به راه میعصبی میایجاد پیام 

 کند؟ چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می 

 . «..............» در انسان، بخشی از الیة میانی چشم ..

 * به صورت برجسته و شفاف درآمده است.

 دهد.ی عصبی تغییر وضعیت میها* تحت تأثیر ناقل

 روی عدسی متمرکز نماید. تواند نور را همگرا نموده و بر  * می

 های عصبی را به لوب پس سری مغز ارسال نماید.تواند پیام* می

1 )1                ۲  )۲                         ۳ )۳                                  ۴  )۴ 

 

 :بررسی سایر موارد مورد دوم صحیح است. فقط 

 . بخشی از الیة خارجی است )نه الیه میانی چشم(مورد اول: قرنیه )برجسته و شفاف( 

 تواند نور را همگرا کرده و روی عدسی متمرکز کند. مورد سوم: قرنیه می

 شوند. ی پس سری منتقل می ها های بینایی به لوب های نوری شبکیه توسط عصب های عصبی تولید شده توسط گیرنده مورد چهارم: پیام 

 با توجه به موارد زیر، کدام گزینه صحیح است؟  

دارای پوشش خارجی استخوانی    ای عمود برهم و دایره بخش دهلیزی گوش داخلی تنها شامل سه مجرای نیم   - الف  

 باشند. می 

ای عمود برهم در دایرهانشعاب است که همگی از بخشی از مجاری نیم  ۵  ایدارانسان  گوش  تعادلی  عصب  –ب  

 اند. گوش خارج شده

تری نسبت به عامل وارد کنندة ارتعاشات امواج صوتی به محفظة استخوانی پر از هوا در گوش، در سطح پایین  -ج  

 دارد.های چکشی و سندانی قرارمحل مفصل استخوان

های های عصبی حسی مربوط به گیرندههایی شنوایی همانند رشته ا گیرندههای عصبی حسی مرتبط برشته  - د

 کنند.بویایی در بینی، از ساختار غشای پایه عبور می

 تعداد موارد درست از نادرست بیشتر است. ( ۲                               ط مورد الف برخالف ج نادرست است.( فق1

 تعداد موارد درست با نادرست برابر است.( ۴                             موارد درست از نادرست کمتر است.  تعداد( ۳

 

 بررسی موارد: موارد الف و ب نادرست و موارد ج و د درست هستند. 

دایره شامل مجاری نیم ، بخش دهلیزی گوش، عالوه بر  ۲شناسی زیست   کتاب   ۲فصل  و توضیحات   ۲فصل   11الف( مطابق شکل  

 شود.های دیگری نیز می بخش 

ها از مجاری  باشد که برخی از آن دارای چهار انشعاب می ، عصب تعادلی۲شناسیزیست کتاب  ۲فصل  11ب( مطابق شکل 

 اند. دایره منشأ نگرفتهنیم
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تری نسبت به محل اتصال  پایین، واضح است که پردة صماخ در سطح  ۲ شناسیزیستکتاب  ۲فصل  ۹ج( مطابق شکل 

 دارد.استخوان چکشی به سندانی قرار 

  های عصبی از غشای پایه در سطح زیرین، واضح است که این رشته۲شناسیزیستکتاب   ۲فصل  1۲و  1۰د( مطابق شکل 

 کنند. های پوششی عبور مییاخته

 . .................... عصب تعادلی گوش  ...........عصب شنوایی گوش انسان ........ 

 احاطه شده است. ای  های کالژن در ماده زمینه دارای رشته   اجتماعی از یک نوع رشته عصبی است که توسط بافت   - ( برخالف  1

 کند. های گیرنده، پیام عصبی حسی را از طریق دندریت به مراکزی در باالی ساقه مغز منتقل می درپی خم شدن مژک   - همانند  (  ۲

 برند تا پردازش اولیه صورت بگیرد.می هاهای عصبی تولید شده را به تاالموسپیام - همانند ( ۳

 کند.دارد، منتقل می پیام عصبی حسی را به مرکزی از مغز که در پشت بطن چهارم قرار - برخالف ( ۴

 

پردازش اولیه بر روی پیام عصبی تولید شده توسط هر دو نوع عصب حسی به تاالموس ارسال شده و   

 گیرد. ها صورت میآن 

 کنند؟چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می 

اگر فردی نزدیک بین در شب، زیر نور ماه مشغول مطالعه کتاب از فاصله نزدیک، بدون عینک و عدسی کمکی »

 «   ........... باشد ...

 ود. شتصویر کلمات کتاب در جلوی شبکیه چشم تشکیل می  -الف  

 شود. های عصبی سمپاتیک گشاد میمردمک چشم تحت تأثیر رشته   - ب  

 شوند. دارای مقدار بیشتری مادة حساس به نور هستند، تحریک میهای گیرندة نوری کهیاخته  -ج  

 های صاف موجود در جسم مژگانی چشم برای عمل تطابق منقبض هستند.ماهیچه  - د

1 )1             ۲ )۲                     ۳  )۳                              ۴ )۴ 

 

 موارد ب، ج و د صحیح هستند.  

الف( دقت کنید فرد نزدیک بین بدون عینک، در دیدن اجسام نزدیک مشکلی ندارد و تصویر اجسام نزدیک بر روی شبکیه 

 شود.تشکیل می

اشد، در نتیجه برای ورود بیشتر پرتوهای نوری به درون چشم، مردمک  بب( از آنجا که در شب و در نور کم در حال مطالعه می

 گیرد.های عصبی سمپاتیک صورت میشود. گشاد شدن مردمک تحت کنترل رشته چشم گشاد می

، مقدار مادة  ۲شناسیکتاب زیست ۲ب فصل  -  ۵شوند. مطابق شکل ای تحریک میهای گیرندة استوانه ج( در نور کم، یاخته 

 باشد. های مخروطی میای بیشتر از گیرندههای استوانه به نور در گیرندهحساس 

های  باشد؛ برای تطابق و تشکیل تصویر بر روی شبکیه، ماهیچهد( از آنجا که فرد در حال مطالعة کتاب از فاصلة نزدیک می

 یابد. صاف موجود در جسم مژگانی منقبض عدسی افزایش می
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 ، صحیح است؟ باشد نمی یی از الیة میانی چشم انسان که با صلبیه در تماس  ها دربارة بخش   گزینه کدام   

 های گیرندة عصبی خود را تغییر دهد. تواند در پاسخ به نور، پتانسیل الکتریکی یاخته( می1

 باشد.  اب مینای شفاف منشأ گرفته از خودر تماس با مادة ژله( ۲

 های بافت پوششی در ساختار خود است.برخالف مشیمیه، فاقد یاخته( ۳

 های نوری شبکیه نقش داشته باشد. تواند در میزان تحریک گیرنده( می۴

 

در  تواند شود که میهای صاف حلقوی و شعاعی خود سبب تغییر در میزان نور ورودی به چشم میماهیچه 

های نوری چشم  ده عنبیه تنها بخشی از الیة میانی چشم است که با صلبیه تماس ندارد و با انقباض تحریک گیرن   میزان 

   نقش داشته باشد. 

 ها : بررسی سایر گزینه

 ساختار عنبیه، یاختة گیرندة نوری وجود ندارد.در ( 1گزینة 

 باشد. تماس است که مایع شفاف می عنبیه با زاللیه در( ۲گزینة 

ای است و  دارای ساختار ماهیچه  دقت کنید عنبیه باشد.رگ خونی و بافت پوششی می دارای عنبیه در ساختار خود( ۳گزینة 

 شود. ها تأمین میهای خونی موجود در آنند که این خون از طریق رگدار ها برای زنده ماندن به خون نیازماهیچه

 

 ................. بزرگترین بخش آن، ..............در یک انسان ایستاده و سالم، باالترین بخش ساقة مغز . 

 کند. میی حسی را تقویت هادارد که اغلب پیام هم سطح با مرکزی در مغز قرار - ( برخالف 1

 ی حرکتی مرتبط با باالترین مرکز نظارت بر اعمال بدن اثر بگذارد. هاتواند بر فعالیت عصبی نورونمی  –برخالف ( ۲

 دارد. های عصبی خود توانایی اثرگذاری بر میزان اکسیژن وارد شده به خون را به کمک یاخته - همانند ( ۳

 شود. اس دچار اختالل می   تواند بر نوعی حس ویژه یا اندام مربوط به آن حس اثر بگذارد که این حس در بیماری ام می   – همانند  (  ۴

 

های عصبی مغز میانی  باالترین بخش ساقة مغزی، مغز میانی و بزرگترین بخش آن پل مغزی است. یاخته 

ای  گذارد. بینایی حس ویژهها و بینایی فرد اثر میشک بر چشمترشح ا دارند. همچنین پل مغزی نیز با تنظیمدر بینایی نقش

   شود.که در بیماری ام اس مختل میاست 

 ها: بررسی سایر گزینه

 کند( هستند.ی حسی را تقویت میهاتر از تاالموس )مرکزی در مغز که اغلب پیامدو پایین هر( 1

ترشح غدد اشک و بزاق، از طریق   گذارد، اما پل مغزی نیز برای تنظیممیدرست است که مغز میانی بر حرکت اثر ( ۲

 دهد. ی حرکتی به آنها پیام میهانورون 

تواند در تنظیم تنفس و میزان ورود اکسیژن به های عصبی خود میاز بین این دو بخش تنها پل مغزی به کمک یاخته( ۳

 خون اثر بگذارد.
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 کند؟سالم و بالغ، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل میدر رابطه با بدن انسان   

.. انشعاب رشته .............دارد .  »در گیرندة بویایی، انشعاب رشته مانندی که فقط توانایی هدایت پیام عصبی را

 .. « .............دارد .  مانندی که توانایی هدایت و انتقال پیام عصبی را

 کند. های پروتئینی عبور میای و رشته فذ نوعی بافت پیوندی با مادة زمینهاز منا - برخالف ( 1

 پوشاند. تواند در مجاورت نوعی بافت جانوری باشد که سطح حفرات و مجاری درون بدن را میمی  –همانند ( ۲

 قرار بگیرد.  ی شیمیایی بودار در حفرة بینی در تماسهاتواند به کمک زوائد رشته مانند خود با مولکولمی  –همانند ( ۳

 کنند. های خود را باز میباشد که در طی تولید پیام عصبی، دریچهیی در ساختار غشای خود میهادارای پروتئین -برخالف ( ۴

 

تواند پیام عصبی را هدایت کند و  دارینه)ها( فقط می  انسان سالم و بالغ،های گیرندة بویایی بدن  در یاخته 

های بویایی، هم در هدایت و هم در انتقال پیام عصبی به یاختة در انتقال پیام عصبی به یاختة دیگر نقش ندارد. آکسون گیرنده

های بافت پوششی )پوشانندة  وانند با سلولتها میدارد. دقت کنید که هم آکسون و هم دندریت )های( این یاختهدیگر نقش

 سطح درونی حفرات و مجاری بدن( در تماس قرار بگیرند. 

 ها: بررسی سایر گزینه

توانند از درون منافذ موجود در استخوان موجود در سقف حفرة بینی )بافت  های گیرندة بویایی میهای یاختهآسه ( 1 گزینة

 ار عبور کنند. دکلسیمای دارای مادة زمینه پیوندی

 های بودار در تماس قرار بگیرند. توانند با مولکولهای گیرندة بویایی میدقت کنید که فقط دندریت)های( یاخته( ۳ گزینة

 دار هستند.ی یونی دریچههادارای کانال دو بخش، در ساختار غشای خود هر( ۴ گزینة

توسط عدسی مشابه عدسی چشم انسان در انسان، کدام عبارت دربارة نوعی بیماری چشم که   

 شود، درست است؟سالم اصالح می

 رسند. پرتوهای نور به طور نامنظم به یکدیگر می( 1

 رسند.  پرتوهای نور جلوتر از شبکیه به یکدیگر می( ۲

 فاصلة قرنیه تا نقطة کور کمتر از حد معمول است.( ۳

 ت. فاصلة لکة زرد تا عدسی چشم بیشتر از حد معمول اس( ۴

 

شود. در این مطابق شکل زیر در تصحیح دوربینی از عدسی همگرا )مانند عدسی چشم انسان استفاده می 

 فاصل قرنیه تا نقطة کور کمتر از حد معمول باشد.  واقع حد بیماری ممکن است قطر کرة چشم کمتر از حد معمول باشد در

 شوند که این نقطه ممکن است روی شبکیه نباشد.نقطه متمرکز میدقت کنید در دوربینی و نزدیک بینی پرتوها در یک 
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 کند؟ چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می 

 «به طور معمول در چشم انسان، مایع شفاف جلوی عدسی برخالف مادة شفاف پشت آن ..............»

 دارد.  الف( در حفظ شکل کروی چشم نقش 

 دارد.  های عدسی نقش ذخیرة انرژی یاختهب( در تولید و  

 دارد.  ج( در تمرکز نور بر روی شبکیه نقش

 دارد.  د( با بخشی از الیة خارجی کرة چشم تماس

1 )1           ۲ )۲                  ۳ )۳                          ۴  )۴ 

 

است. موارد »ب« و »د« عبارت را به مایع شفاف جلوی عدسی زاللیه و مادة شفاف پشت آن زجاجیه  

 کنند. بررسی همة موارد: درستی تکمیل می

 دارد.  الف( زجاجیه در حفظ شکل کروی چشم نقش

 دارند.  های زنده هم توانایی تولید و ذخیرة انرژی رادارد. یاخته  های عدسی نقشب( زاللیه برخالف زجاجیه در تغذیة یاخته

 دارند.  کند و در تمرکز نور روی شبکیه نقشی شفاف چشم هستند که نور از آنها عبور میهامحیطج( زاللیه و زجاجیه هر دو 

 د.دارد( زاللیه برخالف زجاجیه با بخشی از الیة خارجی کرة چشم )قرنیه( تماس

 

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

..... فاصلة قرنیه تا لکة زرد ممکن است ایجاد شود. این بیماری که ..........نوعی بیماری چشم در انسان به علت ....»

 «  ..... ..........تواند ....شود، میبا استفاده از عینک با عدسی واگرا اصالح می

 . شود شبکیه روی بر دور اجسام تصویر تشکیل در اختالل موجب – ( کاهش 1

 شفاف جلوی کرة چشم نیز بروز یابد. تغییر در انحنای بخش  - افزایش ( ۲

 باعث متمرکز شدن پرتوهای نور در جلوی شبکیه است.  -کاهش  ( ۳

 در اثر افزایش همگرایی عدسی چشم نیز ایجاد شود.  - افزایش ( ۴

 

تواند به علت  شود. این بیماری که می بیماری نزدیک بینی چشم در انسان با استفاده از عدسی واگرا اصالح می  

ش اندازة کرة چشم نسبت به اندازه طبیعی یا افزایش همگرایی عدسی چشم ایجاد شود، باعث متمرکز شدن پرتوهای نور اجسام  افزای 

 شود. دور در جلوی شبکیه می 

 ها: بررسی سایر گزینه

 شود. لکة زرد( ایجاد می «: بیماری نزدیک بینی به علت افزایش اندازة طبیعی کرة چشم )افزایش فاصلة قرنیه تا  ۳و » «  1های » گزینه 

توانند به علت تغییر در اندازه طبیعی کرة چشم و یا تغییر در میزان ی دوربینی و نزدیک بینی میهابیماری «: ۲گزینة »

 همگرایی عدسی چشم ایجاد شوند و ارتباطی با تغییر در انحنای قرنیه ندارند. 
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 کند؟ میچند مورد عبارت زیر را به طور صحیح کامل   

 شود.«..... می..........هرچه یک جسم را به چشم انسان سالم و بالغ نزدیکتر کنیم، ....»

 های عضالت جسم مژگانی، بیشتر الف( مصرف انرژی در یاخته

 ترتیب بیشتر و کمتر ب( ضخامت عدسی و میزان کشش تارهای آویزی، به

 یشترج( میزان فشار وارده به زجاجیه از سمت عدسی چشم، ب

 د( میزان فاصلة سطح عدسی چشم تا بخش رنگین جلوی چشم، کمتر 

1 )1              ۲  )۲                       ۳  )۳                               ۴  )۴ 

 

ها(، تارهای در این هنگام به دنبال انقباض عضالت مژگانی )افزایش میزان مصرف انرژی در این یاخته 

یابد و میزان فشار وارده از می شود؛ در نتیجه قطر عدسی به تدریج افزایش ها کمتر میآویزی شل شده و میزان کشش آن

 یابد. م کاهش میشود و فاصلة عدسی تا عنبیة چشسمت عدسی به زجاجیه بیشتر می

ای است که به دنبال ارتعاش استخوان رکابی گوش انسان، های تمایز یافتهچند مورد ویژگی یاخته

 شوند؟تحریک می

 های حسی در ارتباط هستند. های بلند نورونالف( با آکسون

 دارند.  ها به طور کامل درون پوشش ژالتینی قرارهای آنب( مژک

 باشند. های پروتئینی برای تولید پتانسیل عمل میکانالدارای    ج(

 دارند.   های متشکل از آمینواسید راهای مجاور خود، توانایی تولید رشتهد( همانند یاخته

1 )۴             ۲ )1                       ۳  )۲                              ۴ )۳ 

 

 گوش هستند. موارد ج و د صحیح هستند. های شنوایی  منظور سوال گیرنده 

 های حسی در ارتباط هستند. ها با دندریت نورونالف( دقت کنید این گیرنده

 های شنوایی به طور کامل درون مادة ژالتینی قرار ندارند.های گیرندهب( مطابق شکل کتاب درسی، مژک

 باشند. وتئینی در غشای خود میهای پردارای کانالها، برای تولید پتانسیل عملج( این گیرنده

ها و شبکة  های پروتئینی به کمک ریبوزومهای پوششی مجاورشان توانایی تولید رشته ها همانند یاختهد( این یاخته

 دارند. آندوپالسمی خود را

 کند؟ های چشم در انسان، عبارت زیر را به درستی تکمیل میکدام گزینه در رابطه با بیماری 

 «   ........................  ، قطعاً........................برخالف بیماری    ........................ در بیماری  »

 میزان زجاجیه موجود در چشم بیشتر از حد عادی است.  - دوربینی  -( نزدیک بینی  1

 نیست.سطح عدسی همانند قرنیه کامل کروی و صاف   -پیرچشمی   -آستیگماتیسم ( ۲

 شود.تصویر واضح از اجسام نزدیک، بر روی شبکیه تشکیل می -پیرچشمی   -نزدیک بینی  ( ۳

 شود. تصویر اجسام مختلف در چشم تشکیل نمی - دوربینی  -آستیگماتیسم ( ۴
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پذیری عدسی، قدرت تطابق چشم کاهش یافته و  در افراد مبتال به پیرچشمی، به علت کاهش انعطاف 

 شود. افراد نزدیک بین در مشاهدة اجسام نزدیک مشکل ندارند. تصویر واضح مختل میتشکیل 

 ها: بررسی سایر گزینه

توان گفت در افراد نزدیک بین  ممکن است علت نزدیک بینی فرد، تغییر در میزان همگرایی عدسی باشد؛ پس نمی«: 1گزینة »

 میزان زجاجیه موجود در چشم بیشتر از حالت عادی است.  لزوماً

 ممکن است در آستیگماتیسم فقط سطح عدسی یا فقط سطح قرنیه کامل کروی و صاف نباشد. «: ۲گزینة »

 شود، اما این تصویر واضح نیست.در آستیگماتیسم تصویر از اجسام دور و نزدیک در چشم ایجاد می«: ۴گزینة »
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 است؟  نادرستزیر  ی  کدام گزینه 

به قسمتی از نورون  ی شیمیایی مستقیماًها( در سقف حفره بینی انسان همانند موهای حسی روی پاهای مگس، مولکول1

 شوند. متصل می

طریق عصب موجود در کانال جانبی به دستگاه عصبی  های مژکدار از ی عصبی تولید شده در یاختههاها، پیامدر بدن ماهی( ۲

 شوند. مرکزی منتقل می

 کند.  ای، ایجاد میهستههای نوری تکزنبور عسل، تصاویر موزاییکی را با استفاده از یکپارچه کردن اطالعات گیرنده( ۳

 شوند. حرکت مایع اطراف خود تحریک می دایره گوش، در پی  های مژکدار موجود در بخش حلزونی همانند مجاری نیم یاخته (  ۴

 

از طریق عصب به دستگاه عصبی   هاهای مژکدار کانال خط جانبی ماهیی عصبی تولید شده در یاخته هاپیام 

 ها: بررسی سایر گزینه  دارد )نه درون آن(.ط جانبی قرارشود، اما این عصب در زیر کانال خمرکزی هدایت می

های  ود در سقف حفره بینی انسان و موهای حسی موجود در روی پاهای مگس، هر دو از نوع گیرندههای موج(: گیرنده1گزینة )

 شوند.سبب تحریک آنها می هاهای این گیرندهی شیمیایی با اتصال به دندریتهاشیمیایی هستند و مولکول

عصبی مرکزی آنها با یکپارچه کردن اطالعات  دارند و دستگاه    زنبور عسل، نوعی حشره است. حشرات چشم مرکب(:  ۳گزینة )

 تکای  های نوری در چشم مرکب حشرات، یاختهکند. هر یک از گیرندههای نوری، تصاویر موزاییکی ایجاد میدریافتی از گیرنده

 ای است.هسته 

ی هستند که در نتیجه حرکت های مژکدارای، یاختهدایرههای مکانیکی موجود در بخش حلزونی و مجاری نیمگیرنده(:  ۴گزینة )

 شوند. ها تحریک میمایع درون این بخش

ترتیب دربارة گروه »الف« درست  با توجه به توضیحات زیر دربارة جانوران مختلف، کدام گزینه، به 

 است؟  نادرستو دربارة گروه »ب«  

 دارد. ها نقش ها در تبادل یون دارای گردش خون ساده، اندام تنفسی آبشش آن   الف: در طی حیات این جانوران بالغ و 

 باشند. های دفع کنندة اوریک اسید متصل به رودة خود میدارای لوله  ب: گروهی از جانوران که 

دار در بدن  دارای یک طناب عصبی پشتی گره -دار هستند های مژکهایی درون پوست خود و حاوی گیرندهای کانالدار (1

 باشند. خود می

اخته یا بخشی از  یبه کمک یک  - اند های خط جانبی توسط استخوان حفاظت شدهفقط در گروهی از این جانوران، گیرنده( ۲

 دهند. های حسی پاسخ میآن به محرک

  گیرندة  یهایاخته یهاهسته –ها از سیاهرگ متصل به قلب بیشتر است های متصل به قلب آنمیزان فشار خون سرخرگ( ۳

 .ددارقرار   کنار هم در درست رکبم چشم در نور

ای را از مایع  یاخته اکسیژن الزم برای تنفس - های مخ قرار ندارند با نیمکره های مخچه در این جانوران در تماسنیمکره( ۴

 کنند. ای دریافت نمیبین یاخته
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 ها و مورد »ب« حشرات است. منظور از مورد »الف«، ماهی 

های مخ قرار ندارند. هم چنین دقت کنید در  های مخچه در تماس با نیمکرهها مطابق شکل کتاب درسی، نیمکرهدر ماهی

 ها: بررسی سایر گزینهشود.  ای دریافت میبین یاختهها به طور مستقیم از مایع حشرات نیز اکسیژن مورد نیاز یاخته 

دارای طناب عصبی   دارد نه درون پوست؛ هم چنین حشرات پوست جانور قراردقت کنید کانال خط جانبی در زیر ( 1گزینة

 شکمی هستند.  

های حسی پاسخ  های حسی به کمک گیرندهتوانند به محرکدارند. همة جانوران می ها اسکلت غضروفیبعضی ماهی( ۲گزینة 

 (۹۹دهند. )نکتة کنکور 

یک سیاهرگ متصل است. مطابق شکل کتاب درسی، هستة   ها فقط یک سرخرگ ودقت کنید به قلب ماهی( ۳گزینة 

 های گیرندة نور در چشم مرکب حشرات، دقیقا در کنار هم قرار ندارد.یاخته

 کند؟ عبارت زیر را به درستی تکمیل می  مطرح شدهچند مورد از موارد   

 . « ............... . معادل بخشی از مغز انسان است که .................در شکل مقابل که مربوط به مغز ماهی است، بخش ..»

 ای های استوانهی عصبی تولید شده در گیرندهها پیام –  Aالف(  

 شوند.و مخروطی سرانجام به آن وارد می

 های مکانیکی مژکدار  ی عصبی گروهی از گیرندهها پیام  –  Bب(  

 شوند.سرانجام به آن وارد می

 دارد.   قسمت قشری آن با سامانة لیمبیک ارتباط  -  Cج(  

 دارد. جزئی از ساقة مغز است و در انعکاس عطسه نقش  -  Dد(  

1 )1             ۲ )۲                         ۳ )۳                     ۴ )۴ 

 

 اند. بررسی موارد:همة موارد صحیح  

ای و های استوانه، لوب بینایی است که در انسان معادل لوب پس سری است و پیام عصبی تولید شده در گیرندهAالف( 

 شوند.مخروطی سرانجام به آن وارد می

های مکانیکی مژکدار )مربوط  عصبی تولید شده در گروهی از گیرنده، مخچه است. در انسان به منظور حفظ تعادل، پیام  B( ب

 شوند. به بخش تعادلی گوش( سرانجام به مخچه وارد می

 دارد.، مخ است که در انسان بخش قشری آن با لیمبیک ارتباطC ج(

 یی مثل عطسه است.ها ، بصل النخاع است که در انسان مرکز انعکاسDد( 

 ...................دارای تعدادی گیرندة نوری هستند، ...  هر واحد بینایی خود، در جانورانی که در   

 شود. درون دهان آغاز می ( گوارش مکانیکی قطعاً 1

 شود. های عصبی شکمی پردازش میهای طنابهای حسی توسط گرهگروهی از پیام قطعاً ( ۲

 شوند. مواد جذب شده در معده، همواره وارد شبکة مویرگی اطراف آن می( ۳

 ها پمپ کند. به درون سینوس  ها ای، همولنف را از طریق رگ ممکن است قلب لوله( ۴
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ای در آنها، همولنف را از دارند و قلب لولهحشرات گردش مواد باز باشد.منظور صورت سوال حشرات می 

 بررسی سایر موارد:  کند.( پمپ میهاهایی )سینوس به درون حفره هاطریق رگ

 باشد. ( مثالً برای ملخ صادق نمی1

 ی عصبی! هادارند؛ نه طنابدقت کنید حشرات یک طناب عصبی شکمی( ۲

 دارند و شبکة مویرگی ندارند.  حشرات سامانه گردش مواد باز( ۳

 کند؟تکمیل می  نادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به   

 «   ....... ی در مغز انسان است که ......دارد، معادل ساختار.......... قرارساختاری که بین .............. در مغز .... »

 دارد. در باالی سقف حفره بینی قرار - ماهی - ( عصب بویایی و مخ1

 دارد. در بینایی و شنوایی نقش  - گوسفند - ی درونی هامخچه و اپی نیز در بخش (۲

 تواند در پشت بطن چهارم مشاهده شود. می -ماهی   -لوب بینایی و بصل النخاع  ( ۳

 . است زندگی درخت ایدار - گوسفند   - پل مغزی و چلیپای بینایی در سطح شکمی( ۴

 

دارد، مغز  گوسفند، ساختاری که بین پل مغزی و کیاسمای )چلیپا( بینایی وجوددر سطح شکمی مغز   

 ها: بررسی سایر گزینه توان در مخچه مشاهده کرد.را می میانی است، اما درخت زندگی 

سقف حفره اند که در انسان، باالی های )پیازهای( بویاییدارد، لوب ساختاری که بین عصب بویایی و مخ در مغز ماهی وجود( 1

 دارند. بینی قرار

 . ند دار  نقش   انه هستند که در بینایی و شنوایی های چهارگ دارد، برجستگی  فیز در مغز گوسفند قرار ساختاری که بین مخچه و اپی (  ۲

 دارد.   قرار دارد، مخچه است که در انسان در پشت بطن چهارم    النخاع در مغز ماهی قرار ساختاری که بین لوب بینایی و بصل (  ۳

 ............. در ....  .............هر گیرندة .... 

 کند. به مغز جانور منتقل می زیر پوست ماهی، با ایجاد پتانسیل عمل، پیام را مستقیماً - مکانیکی ( 1

 کند. میشود و پیام عصبی تولید روی هر پای جیرجیرک، به دنبال لرزش پردة صماخ تحریک می - مکانیکی ( ۲

 تواند دریافت کند. چشم زنبور، در طی روز پرتوهای فرابنفش را از بخش کوچکی از میدان بینایی می -نوری ( ۳

 کند. درون چشم مار زنگی، با دریافت پرتوهای تابیده از بدن شکار به تشخیص محل شکار کمک می -فروسرخ ( ۴

 

های نوری کند. گیرندهمیدان بینایی را دریافت میهریک از واحدهای بینایی تصویر کوچک بخشی از  

 کنند.برخی از حشرات مانند زنبور، پرتوهای فرابنفش را نیز دریافت می

 های حسی جانوران مختلف صحیح است؟ کدام عبارت در ارتباط با گیرنده 

 است. در حشرات، هر چشم مرکب، فقط از یک عدسی و تعدادی گیرنده نوری تشکیل شده ( 1

 شود.ها موجب تحریک آنها میدار خط جانبی ماهیهای مژکی آب با یاختههابرخورد مولکول ( ۲

 سازد تا محل حضور شکار را تشخیص دهد. پرتوهای فروسرخ بازتابیده شده از بدن شکار، مار را قادر می( ۳

 شود. موجود بر روی پای جانور می  هایی مکانیکیخود موجب تحریک گیرنده در جیرجیرک، پرده صماخ با ارتعاش( ۴
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دارند، به پرده  ای در پاهای جلویی آن قرار که روی محفظه ها های مکانیکی صدا در جیرجیرک گیرنده 

 ها: بررسی سایر گزینه  شود.ها میود موجب تحریک گیرندهدارند و این پرده با ارتعاش خ صماخ اتصال

مرکب از یک قرنیه، یک عدسی و تعدادی گیرنده نوری تشکیل شده است و اجتماع واحدهای  هر واحد بینایی چشم  ( 1گزینه 

 دهد. بینایی، چشم مرکب را تشکیل می

های  شود و خود مولکولهای خط جانبی میی آب موجب تحریک گیرندهها، ارتعاشات حاصل از مولکول هادر ماهی( ۲گزینه 

 باشند.  در تماس نمیبا یاخته مژکدار خط جانبی  آب مستقیماً

کنند تا با استفاده از پرتوهای فروسرخ تابیده شده از بدن شکار، محل حضور های فروسرخ به مارها کمک میگیرنده( ۳گزینه 

 شکار خود را تشخیص دهند.

 دهد.  شکل مقابل، ساختار خط جانبی در ماهی را نشان می 

 کند؟ کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می

  «..........است که فقط ....  ..... .........، معادل ساختاری در .........بخش شماره ...»

 نقش داشته باشد.  هانورونتواند در حفظ هم ایستایی مایع اطراف می  - بافت عصبی انسان   -  ۳( 1

 دارد.  در تماس با مایع درون حلزونی گوش قرار   - حلزون گوش انسان  -  1 (۲

 شود. دایره مشاهده میی متسع انتهای مجاری نیمهادر بخش  - بخش دهلیزی گوش انسان  -  ۲( ۳

 کند. پشتی، پیام عصبی را به مغز ارسال می از طریق طناب عصبی    -   های شیمیایی در موهای حسی روی پای مگس گیرنده   -   ۴(  ۴

 

ترتیب: پوشش ژالتینی، یاخته به ۴تا   1های دهد و شمارهماهی را نشان میشکل، ساختار خط جانبی  

ی  هاهای مژکدار بخش تعادلی گوش انسان، فقط در بخشگیرنده دهد. یته عصبی را نشان ممژکدار، یاخته پشتیبان و رش

 ها: بررسی سایر گزینه. ( ۲فصل  11شوند )شکل دایره، مشاهده میمجاری نیممتسع انتهای 

سازند، در  کنند، میلین میهای عصبی ایجاد میهایی را برای استقرار یاخته داربست  های پشتیبان بافت عصبی،یاخته( 1گزینه  

 دارند. ( نیز نقشهامقدار طبیعی یونهای عصبی و حفظ هم ایستایی مایع اطراف آنها )مثل حفظ دفاع از یاخته

 دارد.    های شنوایی و نیز مایع درون حلزون گوش قرارهای گیرندهبا مژک پوشش ژالتینی در گوش انسان، در تماس( ۲گزینه 

 دارند.  ی حشرات از جمله مگس، طناب عصبی شکمیهمه( ۴گزینه 

 . ............دارای توانایی تشخیص ...  جانور 

 های خود گیرنده فروسرخ نیز داشته باشد. تواند در چشمهای شیمیایی زبان، میفرومون موجود در هوا توسط گیرنده( 1

 ها را داشته باشد. جذب یوند در راست روده خود جذب آب و بازتوانپرتوهای فرابنفش، می( ۲

دارد که از یک طرف آکسون و از طرف دیگر   ایموها، اجسام یاختهها توسط موهای حسی روی پا، درون این انواع مولکول ( ۳

 دندریت خارج شده است.

 دارد. غضروفی یا استخوانی قرارای دارای مغزی است که درون جمجمه  اجسام ساکن در اطراف خود، قطعاً( ۴

توانایی جذب آب و باز جذب دارد. حشرات در راست روده زنبور توانایی تشخیص پرتوهای فرابنفش را  

 دارند.  ها رایون 
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 .. ................با توجه به شکل مقابل که مربوط به اندامی متعلق به حشرات است، . 

 دارد.  هایی با توانایی ایجاد پتانسیل عمل وجودای حاوی یاخته( معادل بخش »ج« در انسان، در الیه1

 ی میانی و رنگین چشم در تماس است.  ای شفاف است که با الیهمعادل بخش »الف« در انسان، الیه( ۲

 شود. های شعاعی و حلقوی متصل به خود، قطور و نازک میمعادل بخش »ب« در انسان، به کمک ماهیچه( ۳

 مواد دفعی خود را به آن تحویل دهند. ای و شفاف تغذیه شوند و ای ژلهمعادل بخش »الف« و »ب« در انسان، توسط ماده( ۴

 

 دهند. های نوری را نمایش میبخش »الف« = قرنیه، بخش »ب« = عدسی و بخش »ج« = گیرنده 

 اند. هایی با توانایی تولید پتانسیل عملدارند که حاوی یاختهشبکیه قرار ی های نوری در انسان در الیهگیرنده

 ................... مقابل، ...دارای گیرندة حسی شکل    جانور 

 دارد.  ( دو محیط شفاف در هر گیرنده نوری خود 1

 ای یک برجستگی در بخش جلویی طناب عصبی پشتی خود است.دار (۲

 دارد. دارد که فقط از طریق یک منفذ با بیرون ارتباط ساختاری تنفسی( ۳

 کند. ترشح می های مالپیگیلوله ی پتاسیم و کلر را از همولنف به هایون( ۴

 

های پتاسیم و کلر از همولنف به  دارند. یون های مالپیگی حشرات سامانه دفعی متصل به روده به نام لوله 

 ها: بررسی سایر گزینه  شود.ها میق اسمز وارد این لوله ترشح، و در پی آن آب از طری  های مالپیگیلوله 

 دارند و به عنوان محیط شفاف نیستند. هایی هستند که زیر قرنیه و عدسی قرارحشرات، یاختههای نوری چشم گیرنده( 1

 اند(. مهرهداران طناب عصبی پشتی است )نه حشرات که بیدر مهره( ۲

 شوند. ها از طریق منافذ )نه منفذ( تنفسی سطح بدن، به خارج باز میدارند. نایدیس حشرات تنفس نایدیسی ( ۳

.. از مغز انسان ........... معادل بخش ... .....توجه به شکل زیر، بخش .. با»است؟  نادرستکدام گزینه   

 «  .. ......است که  

 

 

 

 

 دارد.   های بویایی انسان نقش ی حسی تولید شده در گیرندههادر پردازش پیام  - A -  1شماره ( 1

 دارد.  های نوری نقشباشد که در پردازش اطالعات گیرندهمیبزرگترین لوب مغز انسان   -  E -  ۲شماره ( ۲

 کند. های نوری چشم اطالعات دریافت میبرای تنظیم حرکت و تعادل بدن در انسان از گیرنده  - D -  ۳شماره ( ۳

 دارد. ، جزئی از مغز جانور است و در تنظیم فعالیت قلب نقش ۴برخالف بخش شماره  -  B -  ۵شماره ( ۴

 

 باشد. ترین لوب مغزی میدقت کنید که لوب پیشانی بزرگ  
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باشد که با شمارة  ..، معادل با بخشی در شکل مقابل می.....در مغز انسان، ساختاری که ......... 

 .. مشخص شده است...............

 

 (  1)  -دارد   ( در تقویت و پردازش اولیه برخی از اطالعات حسی نقش1

 ( ۳) - دارد  فیز قرارتر از اپیینبطن چهارم مغزی و پایدر پشت ( ۲

 ( ۲) - شود با مصرف مواد اعتیادآور و آسیب به آن، توانایی قضاوت فرد مختل می( ۳

 ( ۴) -تواند باعث انقباض عضالت رحم شود با دریافت پیام عصبی حسی، می( ۴

 

النخاع است. در لوب بینایی، مخچه و بصلترتیب نشان دهندة مخ، به(  ۴و )( ۳، )(۲، )(1های )بخش 

 ها: بررسی سایر گزینه دارد.ر پشت بطن چهارم مغزی قرارتر از اپی فیز و دانسان مخچه پایین

شود. پردازش اولیه اطالعات بویایی در پیاز  تقویت و پردازش اولیه اغلب اطالعات حسی در تاالموس انجام می«: 1گزینة »

 گیرد. ما پردازش نهایی همة اطالعات حسی در قشر مخ صورت میشود ابویایی انجام می

گذارند و توانایی قضاوت، تصمیم گیری و خود کنترلی فرد را هایی از قشر مخ تأثیر می«: مواد اعتیادآور بر بخش۳گزینة »

 دهند. کاهش می

توسین از  بب آزاد شدن هورمون اکسیهای دیوارة رحم، سهیپوتاالموس با دریافت پیام عصبی حسی از گیرنده«: ۴گزینة »

 شود. بخش پسین هیپوفیز و انقباض عضالت دیوارة رحم می

 های حسی جانوران درست بیان شده است؟کدام عبارت، دربارة گیرنده 

های  رشته های شیمیایی موجود در موهای حسی روی پاهای خود را از طریق های عصبی ایجاد شده در گیرنده( مگس پیام1

 کند. عصبی به طناب عصبی منتقل می

 شوند. های تاژکدار موجود در خط جانبی خود، از وجود اجسام و جانوران دیگر آگاه میها به دنبال تحریک یاختهماهی( ۲

 دهد. های خود، پرتوهای فروسرخ بازتابیده از بدن شکار را تشخیص میمار زنگی به کمک برخی از گیرنده( ۳

 تواند تنها تصویر کوچکی از بخشی از میدان بینایی ایجاد کند. جیرجیرک به کمک چشم مرکب خود می( ۴

 

دهند، در موهای حسی روی پاهای ها را تشخیص میهای شیمیایی که انواع مولکول در مگس، گیرنده 

های عصبی که از پاهای حشرات شود، رشته مشاهده می  ۲شناسی فصل اول زیست ۲1دارند. همانطور که در شکل آن قرار 

 ها: بررسی سایر گزینه ند.کنطناب عصبی جانور منتقل می ی عصبی خود را بههاشوند، پیامخارج می

 شوند.  های مژکدار موجود در خط جانبی خود، از وجود اجسام و جانوران دیگر آگاه میها به دنبال تحریک یاختهماهی( ۲

ها،  دارند. به کمک این گیرنده های پرتوهای فروسرخ در آن قرار در جلو و زیر هر چشم مار زنگی سوراخی است که گیرنده( ۳

 دهد. های فروسرخ تابیده شده از بدن شکار را دریافت و محل آن را در تاریکی تشخیص میمار پرتو

دارای چشم مرکب است. چشم مرکب از تعداد زیادی واحد بینایی تشکیل شده است.   باشد،جیرجیرک که نوعی حشره می( ۴

ین واحدها تصویر کوچکی از بخشی از میدان  دارد. هریک از ا هر واحد بینایی، یک قرنیه، یک عدسی و تعدادی گیرندة نوری

 کنند. بینایی را ایجاد می
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 ها درست است؟ کدام گزینه در مورد خط جانبی ماهی 

 کند. های عصبی ایجاد شده را به سوی دستگاه عصبی مرکزی ارسال میهای مکانیکی موجود در آن، پیامآسه گیرنده( 1

 ها با هم برابر است.دارد که اندازه آنزیر پوست، چندین مژکهر گیرنده مکانیکی درون کانال ( ۲

 باشند. های پشتیبان میبا یاخته های موجود در خط جانبی در تماسگیرنده( ۳

 دهد. هر گیرنده مکانیکی خط جانبی پیام حسی را تنها به یک رشته عصبی انتقال می( ۴

 

 دارند. های پشتیبان قراریاختههای مکانیکی خط جانبی ماهی در تماس با گیرنده 

 ها: بررسی سایر گزینه

 گیرنده مکانیکی خط جانبی یاخته عصبی نیست و آسه ندارد. ( 1

 های مکانیکی خط جانبی یکسان نیست.های گیرندهاندازه مژک( ۲

 هر گیرنده مکانیکی خط جانبی با دو رشته عصبی در ارتباط است.( ۴

 . ................. مرکب ..دارای چشم   در هر جانور 

 کند. هر واحد بینایی تصویری موزاییکی ایجاد می( 1

 شود. به کمک گیرندة مکانیکی صدا در پا، امواج صوتی محیط دریافت می( ۲

 در دستگاه عصبی مرکزی، هر گرة عصبی متعلق به مغز جانور است.( ۳

 شود. ی بدن پمپ میهاقلب به سینوس دارد و همولنف توسط  ی گردش خون باز وجودسامانه( ۴

 

های بدن پمپ  ه درون حفرهدارند و در گردش خون باز آنها، همولنف از قلب ب حشرات چشم مرکب 

 ها: بررسی سایر گزینه شود.می

میدان  دارد که هر واحد بینایی تصویر کوچکی از بخشی از  در چشم مرکب، هزاران واحد مستقل بینایی وجود«: 1گزینه »

 کند. کند و تصویر موزاییکی ایجاد میکند و دستگاه عصبی جانور این اطالعات را یکپارچه میبینایی را ایجاد می

 (. ی حشرات!نه همه)شود این ویژگی در جیرجیرک مشاهده می«: ۲گزینه »

 . دارد «: در طناب عصبی شکمی در هر بند از بدن، یک گره عصبی وجود۳گزینه »

 ... ......... به طور حتم ..............جانوری که .....در هر   

 کنند. ها را در هر بند بدن کنترل میهای عصبی مغزی، فعالیت ماهیچهگره -  دارد ی هواییدر پاهای جلویی خود محفظه( 1

دستگاه عصبی مرکزی از مغز و دو طناب عصبی موازی   -  دارد هاهای شیمیایی برای انواع مولکولدر پاهای خود گیرنده( ۲

 تشکیل شده است.  

طناب عصبی پشتی بخشی از دستگاه   - دارد های دریافت کننده امواج فروسرخ را در زیر و جلوی هر چشم خود گیرنده( ۳

 عصبی مرکزی است.

های  ی مویرگی به لولهکلر و پتاسیم از شبکه  هاییون   -  کندهای نور امواج فرابنفش را دریافت میهای گیرندهبا یاخته( ۴

 شود.ترشح میمالپیگی
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دارد. در تمام   های دریافت کننده امواج فروسرخ را مار زنگی، در زیر و جلوی هر چشم خود گیرنده 

 ها:  بررسی سایر گزینه بخشی از دستگاه عصبی مرکزی است. داران طناب عصبی پشتیمهره

دارد. جیرجیرک نوعی حشره است؛ در حشرات در هر بند از بدن،   هوای جیرجیرک در پاهای جلویی خود محفظه ( 1گزینه 

 کند. ها را در آن بند از بدن کنترل میدارد که فعالیت ماهیچهگره عصبی وجود

دارد، در حشرات دستگاه عصبی مرکزی از مغز که   هامولکول های شیمیایی برای انواع مگس در پاهای خود گیرنده( ۲گزینه 

 جانور کشیده شده، تشکیل شده است. طول بدن  شامل چند گره به هم جوش خورده است و یک طناب عصبی شکمی که در

تشکیل   هاهای بین این طنابنکته: در پالناریا )نوعی کرم پهن( دستگاه عصبی مرکزی از مغز و دو طناب عصبی موازی و رشته 

 شده است. 

های  کند. در حشرات لوله های نوری چشم مرکب، امواج فرابنفش را دریافت میها با گیرندهبرخی حشرات مانند زنبور ( ۴گزینه 

  های مالپیگیی مویرگی در حشرات وجود ندارد( به لولههای کلر و پتاسیم از همولنف )شبکهدارد که در آن یونمالپیگی وجود

 شود.میترشح 

 کند؟ کدام گزینه، جملة زیر را به درستی کامل می 

 ..... داشته باشد«.............تواند ....شود، نمیجانوری که در شکل مقابل دیده می»

 همانند گوش داخلی در انسان، پردة صماخ ( 1

 های معده است، مویرگ دارای کیسه همانند جانوری که( ۲

 دارد، متانفریدی  حفره گوارشیبرخالف جانوری که ( ۳

 دارد، اسکلت خارجی ایبرخالف جانوری که قلب سه حفره( ۴

 

جزو حشرات است. یعنی گردش خون باز، اسکلت    و شود، جیرجیرک بوده  جانوری که در شکل دیده می  

جانور، داشتن پرده صماخ در پاهای جلویی  ی منحصر به فرد این  هادارد. از ویژگی  های مالپیگی و تنفس نایدیسی خارجی، لوله

 ها: خود است. بررسی گزینه 

 دارد. ( پردة صماخ در انسان در مرز بین گوش میانی و بیرونی قرار1

 باشد. دارد که همانند جیرجیرک، فاقد مویرگ می  های معده در ملخ وجودکیسه( ۲

 ند متانفریدی داشته باشند. تواندارند نمی حشرات همانند جانورانی که حفرة گوارشی( ۳

 دارای اسکلت داخلی هستند.  داران ودارد که جزء مهره ای در دوزیستان بالغ وجودقلب سه حفره( ۴

 در مغز ماهی، ................. از ................. قرار گرفته است.  

 ( پیازهای بویایی، باالتر مخچه1

 النخاعبصل   -تر لوب بینایی، پایین( ۲

 مخ، باالتر عصب بینایی و بویایی( ۳

 تر لوب بینایی مخچه، پایین( ۴

 

 



 

 

 
60 

 

 گرفته است.   ، مخ در سطحی باالتر از عصب بینایی و بویایی قرار کتاب یازدهم   ۲فصل    ۸طبق شکل فعالیت   

 ها: بررسی سایر گزینه

 اند. گرفته تر از مخچه قرار لوب بویایی در سطحی پایین( 1گزینه 

 لوب بینایی در سطحی باالتر از بصل النخاع قرار گرفته است.( ۲گزینه 

 دارد. مخچه در سطحی باالتر از لوب بینایی قرار( ۴گزینه 

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

 «   ...........ی از چشم انسان است که  .........، معادل بخشبه رو، شمارة ..   در شکل رو»

 کند. های عصبی به عنبیه، مردمک را تنگ و گشاد میبا انتقال پیام -۴( 1

 شود. تر میبه هنگام دیدن اشیاء دور، با انقباض ماهیچة مژگانی ضخیم -۲( ۲

 شود. در جلوی چشم به صورت برجسته و شفاف است و توسط زاللیه تغذیه می -1( ۳

 کند در تماس است. پشت عدسی که شکل کروی چشم را حفظ میای و شفاف  با مادة ژله -۳( ۴

 

های  های گیرندة نور و رشته ترتیب قرنیه، عدسی، یاخته به ۴تا  1های در شکل صورت سؤال، بخش 

 شود. دهند. قرنیه در جلوی چشم انسان به صورت برجسته و شفاف است و توسط زاللیه تغذیه میعصبی را نشان می

 ها: بررسی سایر گزینه

شوند به  های گیرندة نور ایجاد می اخته های عصبی مربوط به بینایی را که در ی های عصبی شکل صورت سوال، پیام رشته «:  1گزینة » 

 های عصبی حرکتی به عنبیه باشد. توانند معادل بخش انتقال دهندة پیام کنند )حسی( و نمی دستگاه عصبی مرکزی منتقل می 

 شود. تر می ضخیم های مژگانی  دقت داشته باشید که عدسی به هنگام دیدن اشیاء نزدیک )نه دور(، با انقباض ماهیچه «:  ۲گزینة » 

های  های گیرندة نور در عمق یاختهتوان متوجه شد که یاختهمی ۲شناسی زیستکتاب  ۲فصل  ۵با توجه به شکل «: ۴گزینة »

 دارند، بنابراین با زجاجیه در تماس نیستند.  عصبی شبکیه قرار
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 مورد از موارد زیر صحیح است؟چند   

 شود.* بخش خارجی حلزون گوش، استخوانی است و جزئی از اسکلت محوری محسوب می

 کند.لگن همانند درازترین استخوان بدن، در تشکیل سه مفصل شرکت می* استخوان نیم

 وپویتین نقش دارد. * اسکلت محوری انسان سالم، در حفاظت از بخشی از هر اندام تولید کننده هورمون اریتر 

 ترقوه به جناغ باالتر از محل اتصال استخوان دنده اول و استخوان جناغ قرار دارد. * محل اتصال استخوان 

1 )1           ۲ )۲                   ۳ )۳                             ۴ )۴ 

 

 هر چهار مورد صحیح است. 

باشــد کــه جزئــی از  کتــاب درســی، بخــش بیرونــی حلــزون گــوش از جــنس اســتخوان می   ۳فصــل    1۰مــورد اول( مطــابق شــکل  

 .باشد اسکلت محوری می 

ــیم ــا ســتون مهرهمــورد دوم( اســتخوان ن ــک ســمت، ب ــیملگن ی ــل مفصــل تشــکیل هــا، اســتخوان ران و ن لگن ســمت مقاب

 دهد.کشکک مفصل تشکیل می  لگن، درشت نی ودهد. استخوان ران نیز با نیممی

 ها نقش دارند.ها در حفاظت از بخشی از کبد و کلیهمورد سوم( دنده

 کتاب درسی صحیح است. ۳فصل   1مورد چهارم( مطابق شکل 

یی از اسااکلت  های محااوری و جااانبی اسااکلت توسااط اسااتخوانهااادر بدن انسان بالغ، بخش 

 صحیح است؟ها این استخوان  مةجانبی به هم اتصال دارند. چند مورد دربارة ه

 ها اتصال دارد.ی نامنظم ستون مهرههاالف( توسط سطوح دارای بافت غضروف به استخوان

 گیرند. ها قرار نمیشده از کلیه  ترشح  های آن تحت تأثیر نوعی هورمونب( گروهی از یاخته

 باشد.های ضخیم کالژن میرشتهج( در قسمت خارجی خود، دارای نوعی بافت پیوندی با 

 دهند.های دراز اسکلت جانبی مفصل تشکیل مید( با گروهی از استخوان

1 )1              ۲ )۲                     ۳ )۳                              ۴ )۴ 

 

ــیمیهامنظــور صــورت ســوال اســتخوان   باشــند کــه در اتصــاللگن )از اســکلت جــانبی( میترقوه و ن

 بررسی موارد:  اسکلت محوری و جانبی در بدن انسان نقش دارند.

 )نادرست( باشد.ها متصل نمیترقوه به ستون مهرهالف( دقت کنید استخوان

های اســتخوان بقیــة یاختــه گیرنــد.های مغــز قرمــز اســتخوان تحــت تــأثیر هورمــون اریتروپــویتین قــرار میب( فقــط یاختــه

 )درست(  گیرند.قرار نمیاین هورمون تحت تأثیر

 )درست(  باشد.ها در قسمت خارجی خود دارای نوعی بافت پیوندی میج( همة استخوان

 باشد. )نادرست(ترقوه با جناغ و کتف مفصل مید( دقت کنید استخوان

 یازدهم  ستی ز -3فصل  -1گفتار  یلیتکم یهاسؤال
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  دهااد، عماادتاًلگن مفصاال تشااکیل میانتهای برآمدة اسااتخوان درازی کااه بااا اسااتخوان ناایم 

 این بافت در فردی بالغ درست است؟  ستخوانی پر شده است. کدام عبارت، دربارةتوسط نوعی بافت ا

 شود.  هایی که مقدار زیادی ذخیرة چربی دارند، پر می( فضای درون آن، بیشتر توسط یاخته1

 شوند.ی کلسیم و فسفات احاطه میهامتشکل از نمکای های استخوانی توسط مادة زمینهیاخته( ۲

 های استخوانی، توسط مجراهای عرضی به هم راه دارند.ای و هم مرکز از یاختههای استوانهسامانه( ۳

 هایی مانند کالژن تشکیل شده است.موجود در بافت استخوانی از مواد معدنی و پروتئینای مادة زمینه( ۴

 

ــا اســتخوان نــیم   دهــد. انتهــای  تشــکیل می لگن مفصــل  اســتخوان ران، نــوعی اســتخوان دراز اســت کــه ب

های  هــای اســتخوانی فــرد بــالغ، یاختــه شــده اســت. در همــة بافت   ایــن اســتخوان توســط بافــت اســتخوانی اســفنجی پــر   برآمــدة 

 ها:  بررسی سایر گزینه  شوند. ی کلسیم و فسفات احاطه می ها ای متشکل از نمک استخوانی توسط مادة زمینه 

شــود. مغــز تهــای برآمــدة اســتخوان ران، توســط مغــز قرمــز اســتخوان پــر می( فضــای درون بافــت اســفنجی موجــود در ان1

 .(نه مغز قرمز)هایی که مقدار زیادی ذخیرة چربی دارند تشکیل شده است زرد استخوان بیشتر از یاخته

های اســتخوانی کــه توســط مجراهــای عرضــی بــه هــم راه دارنــد، در بافــت ای و هــم مرکــز از یاختــههای اســتوانهســامانه( ۳

 .(نه اسفنجی)شود  استخوانی فشرده دیده می

 شود.ای بافت پیوندی محسوب نمیهای کالژن جز ماده زمینهدقت کنید رشته( ۴

 

 چند مورد از موارد زیر صحیح است؟ 

 شود.راف مجرای مرکزی استخوان بازو، بافت اسفنجی دارای مغز قرمز مشاهده میالف( در اط

 هاورس، از بافت پیوندی چربی تشکیل شده است.   های ب( بیشتر مغز زرد موجود در مجرای مرکزی سامانه 

توانااد بااه مغااز قرمااز  های پوششاای مخاااط معااده، مغااز زرد اسااتخوان میج( در پی تخریب گروهی از یاختااه

 ل شود.تبدی

های  ای مغااز، باعااث آزاد شاادن کلساایم از یاختااه د( مصرف کوکااائین عااالوه باار آزادی دوپااامین در سااامانه کناااره 

 شود. بافت استخوانی نیز می 

 شود. های اسکلتی نیز می ه( مصرف الکل عالوه بر افزایش احتمال ریفالکس، سبب اختالل در عملکرد ماهیچه 

1 )1             ۲ )۲                  ۳ )۳                         ۴ )۴ 

 

 بررسی موارد نادرست: 

 هاورس(. مورد ب(: دقت کنید مغز زرد استخوان در مجرای مرکزی استخوان قرار دارد )نه مجرای مرکزی سامانه

 .های استخوانی(هشود )نه از یاختآزاد میای ی زمینهمورد د(: دقت کنید در پوکی استخوان، کلسیم از ماده
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 توان گفت  با توجه به شکل مفصل زانو، می 

 ...........زردپی ماهیچة دوسر .......

 شود.، به انتهای دو استخوان دراز در محل مفصل متصل می(۴( همانند بخش شمارة )1

 هستند.های خود فراوانی در بین یاختهای (، دارای مادة زمینه1برخالف بخش شمارة )( ۲

 باشد.ی خونی در ساختار خود میهاای از مویرگ، دارای شبکه(۳همانند بخش شمارة )( ۳

 ترمیم شود.  تواند دوباره، پس از بروز آسیب و پاسخ التهابی در آن، می(۲برخالف بخش شمارة )( ۴

 

ــی ماهیچــ  ــایع مفصــلی در ســاختار خــود دارای    دو   ة زردپ ــازندة م ــردة س ــد پ ــای خــونی  رگ ســر همانن ه

 در تغذیة بافت نقش دارند و در پردة سازندة مایع مفصلی، در ساخت مایع مفصلی نقش دارند. ها است. در زردپی رگ 

ای درساات اساات کااه بااه کنااار هاام ماناادن  چند مورد، دربارة همة ساااختارهای غیرماهیچااه 

 کنند؟در مفاصل متحرک کمک میها استخوان

 زنده نقش دارند.  الف( در ساختن مایع مفصلی لغ

 کنند.های دراز را در محل مفصل به هم متصل میب( فقط استخوان

 باشند.های پروتئینی کشسان و کالژن میج( حاوی رشته

 شوند.هایی با سر پوشیده از غضروف متصل مید( تنها به استخوان

1 )1             ۲ )۲                  ۳ )۳                         ۴ )۴ 

 

ــه و زردپیهــا در مفاصــل متحــرک، کپســول مفصــلی، رباط مــوارد »ج« و »د« صــحیح هســتند.  هــا ب

 بررسی موارد:  کنند.ها کمک میم ماندن استخوانکنار ه

لغزنـده نقـش کننـد، در سـاختن مـایع مفصـلی ها کمـک میالف( هیچ کـدام از عـواملی کـه بـه کنـار هـم مانـدن اسـتخوان

 ندارند. )نادرست(

 های غیر دراز باشند. )نادرست(های شرکت کننده در ساختار مفصل متحرک، استخوانب( ممکن است استخوان

های پروتئینــی کــالژن و کشســان دیــده ایــن ســاختارها از جــنس بافــت پیونــدی هســتند. در ســاختار آنهــا رشــته ج( همــة

 شود. )درست(می

 شود. )درست(توسط بافت غضروفی پوشیده میها سر استخواند( در مفاصل متحرک، 

 سر بازو،   پی عضله دو به شکل مقابل و در ارتباط با زرد با توجه   

 کدام گزینه صحیح است؟ 

 شود.، به انتهای دو استخوان در محل مفصل متصل می۴همانند بخش  ( 1

 باشد.  ای فراوان میهای دوکی شکل و ماده زمینه، دارای یاخته1برخالف بخش ( ۲

 کند.های خود را تغذیه میهای خونی یاخته، توسط رگ۳برخالف بخش ( ۳

 باشد.های خود میهای االستیک و کشسان تولید شده توسط یاخته، حاوی رشته۲همانند بخش  ( ۴
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 مفصلی است. کپسول( ۴     سازنده مایع مفصلیپرده  (  ۳     غضروف( ۲   استخوان(  1 

ــه ــاده زمین ــه در م ــدی اســت ک ــت پیون ــوعی باف ــتخوان، ن ــد غضــروف دو ســر اس ــی همانن ــتهای زردپ های خــود دارای رش

 باشد.االستیک و کشسان می

 

 « .. ..... نوعی بافت استخوانی که ... »  کند؟ رستی تکمیل می را به د  مقابل کدام عبارت، جمله   

 کند.های بنیادی لنفوئیدی تولید میباشد، یاختههای استخوانی نامنظم میدارای تیغه( 1

 ی خونی و مغز استخوان باشد.هاتواند دارای رگکند، میهای خونی را تولید میاغلب یاخته(  ۲

 باشد.هایی منشعب میباشد، دارای یاختهدارای مجاری متعدد موازی می(  ۳

 هاورس تشکیل شده است.   های دهد، از اجتماع سامانه تنه استخوان بازو را تشکیل می ین بخش  تر درونی (  ۴

 

  ۳بافت اسـتخوانی کـه مجـاری متعـدد مـوازی دارد، بافـت اسـتخوانی فشـرده اسـت. بـا توجـه بـه شـکل    

 منشعب شده است. ایجاد ظاهری    ی استخوانی زوائدی دارند که باعث ها توان فهمید که یاخته کتاب درسی می   ۳فصل 

 ها:بررسی سایر گزینه

آینـد، نــه از های موجـود در مغـز قرمـز اســتخوان بـه وجـود میهای بنیـادی لنفوئیـدی از تقســیم یاختـه(: یاختـه1گزینـة )

 های استخوانی.یاخته

 د.کنهای خونی تولید میاین بافت )مغز قرمز( یاخته مغز قرمز دارند،ها بسیاری از استخوان(:  ۲گزینة )

 هاورس ندارد.  های دراز، بافت اسفنجی دارد و سامانهسطح درونی تنه استخوان(:  ۴گزینة )

ی یااک اسااتخوان دراز و اجاازای آن، عبااارت  کدام گزینااه در مااورد ساااختار بخشاای از تنااه 

 |......«...........توان گفت ....می»  کند؟را به درستی تکمیل می مقابل

 باشد.استخوانی آن دارای مغز قرمز میترین بافت  خارجی( 1

 باشند.هاورس فاقد هسته می  های موجود در مجرای مرکزی سامانةگروهی از یاخته( ۲

 باشند.ای اندک میهایی با فضای بین یاختهاین استخوان، دارای یاخته ترین الیه تنهبیرونی( ۳

 شود.یافت می  هاورس  هایهای استخوانی فشرده فقط در ساختار سامانهیاخته( ۴

 

ــزی ســامانة  ــاورس، رگ در مجــرای مرک ــاه ــه دارای گویچــهه ــد ک ــز ی خــونی وجــود دارن های قرم

 ها:بررسی سایر گزینه اند.ی خود را از دست دادههسته ها در هنگام بلوغ در مغز قرمز استخواناین گویچه  هستند.

باشــد کــه فاقــد مغــز قرمــز ی اســتخوان دراز میترین بافــت اســتخوانی در تنــهخــارجیبافــت اســتخوانی فشــرده ( 1گزینــه 

 باشد.استخوان می

انـدک ای  دهـد کـه دارای فضـای بـین یاختـهایـن اسـتخوان را تشـکیل می  تـرین الیـه تنـةبافـت پیونـدی بیرونی(  ۳گزینه  

 های پروتئینی پر شده است.ای و رشتهنیست و توسط مادة زمینه

 شوند. ها نیز دیده می ها و اطراف آن این سامانه هاورس، در بین های استخوانی فشرده عالوه بر سامانه ی یاخته (  ۴گزینه 

 



  

 
65 

 

 کدام گزینه از نظر صحیح یا غلط بودن، با عبارت زیر متفاوت است؟ 

 کند.«»هر غضروف موجود در بدن انسان، در ساختار مفاصل متحرک شرکت می

 تر است.تر و شکنندهنی، داخلینی نسبت به استخوان نازک( استخوان درشت1

 باشند.های بخش جانبی اسکلت بدن، دارای زوائد سیتوپالسمی میاختة موجود در استخوانیهر  ( ۲

 باشد.هاورس می  هایهر یاختة استخوانی موجود در بافت استخوانی فشرده، جزء سامانه( ۳

ــه( ۴ ــژههای اســتخوانی، دگروهــی از یاخت ــروه وی ــون مترشــحه از گ ــاثیر هورم ــهر شــرایط طبیعــی تحــت ت های ای از یاخت

 گیرند.کبد و کلیه قرار نمی

 

شــکل نــای و  Cی هاعبــارت مــورد نظــر نادرســت اســت؛ زیــرا بــه عنــوان مثــال، غضــروف 

 ها:بررسی همه گزینه  کنند.در ساختار مفاصل شرکت نمی  ها،ی نایژههاغضروف

نـی نسـبت بـه نـی نسـبت بـه اسـتخوان نـازککتـاب درسـی، اسـتخوان درشـت ۳فصـل در  1به شکل   با توجه«:    1گزینة »

نـی ضـخامت بیشـتری نـی نسـبت بـه اسـتخوان نـازک. امـا توجـه کنیـد کـه اسـتخوان درشـتتـر اسـتمحور بـدن داخلی

ــودة اســتخوانی، از  هماننــدها تر اســت. ضــخامت اســتخواندارد، بنــابراین مســتحکم ها عوامــل اســتحکام اســتخوانتــراکم ت

 شود. )نادرست(تر باشد، شکنندگی آن کمتر میهستند. هرچه یک استخوان مستحکم

ــة » ــه«: ۲گزین ــتخوان ران، یاخت ــزی اس ــرای مرک ــال در مج ــوان مث ــه عن ــد ب ــد زوائ ــه فاق ــد ک ــود دارن ــی وج های چرب

 سیتوپالسمی هستند. )نادرست(

بینیم کـه هـر یاختـة اسـتخوانی موجـود در بافـت اسـتخوانی درسـی، مـیکتـاب    ۳فصـل    ۳«: با توجـه بـه شـکل  ۳گزینة »

 هاورس نیست. )نادرست(  هایجزء سامانه  فشرده، لزوماً

ــة » ــتخوان«: ۴گزین ــیاری از اس ــژهها بس ــروه وی ــه از گ ــویتین ک ــون اریتروپ ــا. هورم ــة آنه ــه هم ــد؛ ن ــز دارن ــز قرم ای از مغ

ایـن هورمـون بـر بسـیاری از   گـذارد. پـسبـر مغـز قرمـز اسـتخوان اثـر میشـود،  ترشـح می  های کبد و کلیه به خـونیاخته

 نه بر همة آنها. )درست(  ،گذارداثر میها استخوان

 از نمای کناری سر، بزرگترین استخوان جمجمه، .......... 

 ش دارد.کنیم، نق( در تشکیل حفره احاطه کننده اندامی که به کمک آن بیشتر اطالعات را از محیط دریافت می1

 ی سر مفصل تشکیل دهد.تواند با استخوان متحرک ناحیه( می۲

 شود. بیند، مفصل می با استخوان محافظت کنندة بخشی از مغز که در اثر مصرف کوکائین بیشترین آسیب را می ( ۳

 کند.های میانی و درونی گوش محافظت میاز انتهای مجرای گوش، بخش( ۴

 

ــا  ۳فصــل  ۶مطــابق شــکل   کتــاب درســی، بزرگتــرین اســتخوان جمجمــه از نمــای کنــاری ســر، ب

ایـن بخـش مغـز در اثـر مصـرف   کنـد کـهایجـاد می  کننـده از بخـش پیشـین مغـز مفصـل ثابـت  استخوان بخش محافظـت

 ها:بررسی سایر گزینه بیند.وکائین بیشترین آسیب را میک

 استخوان در تشکیل حفرة استخوانی کاسه چشم نقش ندارد. این (1گزینه 

 کند.ایجاد نمی استخوان با آرواره پایین مفصل ینا (۲گزینه 

 کند.های میانی و درونی گوش محافظت میاستخوان گیجگاهی از انتهای مجرای گوش، بخش( ۴گزینه 
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 دهد.  شکل مقابل، دو نوع از مفاصل بدن را نشان می 

 است؟  نادرستکدام گزینه 

 توانند سالیان زیادی در مجاور هم لیز بخورند.می 1در مفصل نوع ها استخوان( 1

 در محل هر دو نوع مفصل توسط نوعی بافت پیوندی پوشیده شده است.ها سر استخوان( ۲

 قرار دارد. ۲ماهیچة سرینی در اطراف مفصلی از نوع ( ۳

 های مقابل هستند.شکلبیشتر مفاصل بدن به صورت ( ۴

 

دهــد. گروهــی از مفاصــل ای را نشــان میمفصــل گــوی و کاســه ۲مفصــل لــوالیی و شــکل  1شــکل  

 ها:بررسی سایر گزینه  از نوع لوالیی و گوی کاسه هستند.بدن،  

دهـد کـه سـالیان زیـادی ایـن امکـان را می  هامایع مفصلی و سـطح صـیقلی غضـروف در مفاصـل متحـرک بـه اسـتخوان(  1

 در مجاور هم لیز بخورند و اصطکاک چندانی نداشته باشند.

 در محل مفاصل متحرک توسط بافت غضروفی پوشیده شده است.ها سر استخوان( ۲

 قرار دارد. ،ای استلگن که مفصلی از نوع گوی و کاسهماهیچة سرینی اطراف مفصل ران و نیم( ۳

 یک استخوانبا توجه به شکل زیر که بخشی از ساختار تنة   

 کند؟تکمیل می  نادرستیدهد، کدام گزینه عبارت زیر را به دراز را نشان می  

 بخش ................... باشند.«  .....................»

 توانند متعلق به بافت پیوندی»ب«، می -های  ( اجزای بخش »الف«، همانند یاخته1

 های کشسان و کالژنتوانند دارای پروتئین»الف«، می -»ج«، همانند اجزای  اجزای بخش( ۲

 مغزی دخالت داشته  - توانند در ساختار سد خونی»الف«، نمی -های بخش »ب«، برخالف برخی اجزای یاخته( ۳

 توانند درون گوش میانی وجود داشته»الف«، نمی -اجزای بخش »ج«، برخالف اجزای ( ۴

 

 هاورسج= سامانه ی های استخوانییاخته  = ب ای خونیهالف = رگ 

 در دیواره رگ خونی بافت پیوندی وجود دارد همچنین خون و بافت استخوانی نیز نوعی بافت پیوندی هستند. (  1گزینه 

نیــز شــود. در دیــواره رگ خــونی های پروتئینــی کـالژن و کشســان یافــت میاســتخوان، رشــتهای در مــاده زمینــه( ۲گزینـه 

 باشد.های کالژن و کشسان میشود که دارای رشتهبافت پیوندی یافت می

 تواند در ساختار سد خونی مغزی نقش داشته باشند.های استخوانی نمییاخته( ۳گزینه 

رگ خــونی ها ایــن اســتخوان شــوند و همچنــین بــرای تغذیــههای کوچــک یافــت میدر گــوش میــانی، اســتخوان( ۴گزینــه 

 شود.نیز یافت می

 «   ..... ..... مجرای  »  کند؟ تکمیل می   نادرستی را به   مقابل در یک فرد بالغ کدام گزینه، عبارت   

 ی خون را دریافت نماید.هاتواند بخشی از لیپوپروتئینهای دراز میمرکزی استخوان( 1

 باشد.ی خونی میهاهاورس، دارای انواع رگهایمرکزی سامانه (۲

 های دراز، در مجاورت بافت استخوانی دارای مگاکاریوسیت قرار دارد.استخوانمرکزی ( ۳

 کند.هاورس، ارتباط بافت زنده را با بیرون برقرار میهایمرکزی سامانه (۴
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ــتخوان  ــزی اس ــرای مرک ــر میمج ــز زرد پ ــا مغ ــتخوانی های دراز ب ــت اس ــاورت آن باف ــود و در مج ش

ای خـون انسـان، جـز بافـت اسـتخوانی نیسـتند، های مربـوط بـه تولیـد بخـش یاختـهاسفنجی قرار دارد. دقت کنیـد یاختـه

 ها:برررسی سایر گزینه  باشند که جزئی از اندام لنفی هستند.های مغز استخوان میبلکه یاخته

 ها را درون خود ذخیره کند.مغز زرد بیشتر از بافت چربی تشکیل شده است که میتواند لیپوپروتئین( 1

 باشد.ی خونی میهاهاورس هست که دارای انواع رگ هاورس، همان مجرای  مجرای مرکزی سامانة( ۲

 کند. ی خونی مختلف و اعصاب، ارتباط بافت زنده استخوانی را با بیرون برقرار می ها به دلیل داشتن رگ   هاورس   مجرای (  ۴

 ؟کندمی  کامل  نادرستیکدام مورد یا موارد جملة زیر را به  

 «.................، برخالف نوع دیگر بافت استخوانی، ..........نوعی از بافت استخوانی در استخوان ران که ..»

 های استخوانی دارد. ای و یاخته هایی از مادة زمینه تیغه   - باشد الف( دارای حفرات پر شده از مغز استخوان می 

 های خونی را دارد.توانایی تولید یاخته  -  ب( با بافت پیوندی ذخیره کنندة انرژی در تماس است

 باشد. بسیار اندک می ای  دارای فاصلة بین یاخته   - شوند ی خونی تغذیه کننده ابتدا وارد آن می ها ج( رگ 

ترشااح شااده از کبااد و  توانااد هاادف هورمونمی -ی خااونی و اعصاااب دارد  هاااد( مجاااری متعاادد حاااوی رگ

 کلیه قرار بگیرد.

   فقط مورد »الف« و »د«( ۲                                             »الف«( فقط مورد 1

 همة موارد( ۴                                             فقط مورد »ب« و »ج«( ۳

 

 بررسی موارد:  همة موارد نادرست هستند. 

 باشد.میهای استخوانی الف( بافت استخوانی فشرده دارای تیغه

های خـونی مغـز اسـتخوان هسـتند. دقـت داشـته باشـید کـه یاختـه  ب( بافت اسفنجی حفراتی دارد کـه حـاوی بخـش نـرم

 (.های بافت استخوانینه از یاخته)آیند های بنیادی موجود در مغز قرمز استخوان به وجود میتوسط یاخته

دو نــوع  ایــن مســئله دربــارة هــر زیــاد اســت. های آن نســبتاًیاختــهج( اســتخوان نــوعی بافــت پیونــدی اســت و فاصــله بــین 

 ای اندک مربوط به بافت پوششی است.دقت کنید فاصلة بین یاخته بافت اسفنجی و فشرده صادق است.

 .(های بافت استخوانینه یاخته)های مغز استخوان اثر دارد د( هورمون اریتروپویتین بر روی یاخته

 است؟  نادرستکدام گزینه  

ــه دنبــال انســداد مجــاری صــفراوی، ممکــن اســت در ســخت شــدن بافــت اســتخوانی اخــتالل1 ایجــاد شــود و میــزان  ( ب

 تخریب استخوان افزایش یابد.

ای هـر بافـت تشـکیل دهنـدة توانـد باعـث کـاهش میـزان کلسـیم موجـود در مـادة زمینـهدار میهای گـازمصرف نوشـابه(  ۲

 شود. استخوان ران در بدن انسان بالغ

ــاد( ۳ ــادة اعتی ــوعی م ــد ســببدهــد، میهــای دســتگاه عصــبی را کــاهش میآور کــه ســرعت انعکاسمصــرف ن ایجــاد  توان

 تر در بافت استخوانی شود.حفرات بزرگ

هـادی تنفسـی کـاهش یافتـه اسـت، ممکـن اسـت احتمـال بـروز پـوکی   دار مجـاریهای مـژکدر فردی که تعداد یاخته(  ۴

 دهان و حنجره بیشتر باشد.استخوان و سرطان 
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 ها:بررسی گزینه 

کمتــر جــذب  Dشــود. در نتیجــه ویتــامین بــه دنبــال انســداد مجــاری صــفراوی، صــفرا بــه درون رودة باریــک وارد نمی( 1

 شود.باعث پوکی استخوان می  Dشود و کمبود ویتامین  می

ــازدار میمصــرف نوشــابه( ۲ ــد باعــث کــاهشهای گ ــتوان ــهتراکم اســتخوان )می ــادة زمین ــت زان رســوب کلســیم در م ای باف

دانیم کــه اسـتخوان ران یــک انـدام اســت و در آن بافـت پیونــدی غیراسـتخوانی، بافــت پوششـی هــم اسـتخوانی( شــود؛ مـی

 شود.دیده می

ایـن مـاده باعـث پـوکی اسـتخوان   شـود.هـای محیطـی میمصرف الکـل باعـث کـاهش سـرعت واکـنش فـرد بـه محرک(  ۳

 شود.می ترشکل کتاب حفرات بافت استخوانی در پوکی استخوانی بزرگشود و طبق می

ایـن افــراد احتمــال  رود. درهای مژکــدار مجــاری تنفسـی از بــین مــیکننــد، یاختـهدر افـرادی کــه دخانیـات مصــرف می( ۴

 های دهان، حنجره و شش و احتمال بروز پوکی استخوان بیشتر است.بروز سرطان

 بیان شده است؟  نادرستییر به  چند مورد از موارد ز 

 ی پهن مفصل تشکیل دهند.هاتوانند با استخوان، فقط میهادر انسان دنده  -الف

 شود.های استخوانی نامنظم دیده میدر طول استخوان ران تیغه  -ب

 شود.های کوچک، بافت استخوانی فشرده دیده نمیدر برخی از استخوان  -ج

 یابد.میزان مغز قرمز استخوان افزایش می مقدار هماتوکریت خون، قطعاًدر صورت باال بودن    -د

1 )۴              ۲  )۳                       ۳ )۲                               ۴  )1 

 

 بررسی موارد:  اند.رد )الف(، )ج( و )د( نادرستموا 

 کنند.ایجاد می جناغ مفصل ااز جلو ب  نامنظم( و غالباًها )استخوان ها از پشت با ستون مهرهالف( دنده

 باشد.ب( سطح درونی تنة استخوان ران دارای بافت استخوانی اسفنجی می

 ج( هر استخوان از دو نوع ساختار بافتی فشرده و اسفنجی تشکیل شده است.

 دیل شود.تواند به مغز قرمز تبهای شدید )افت هماتوکریت(، مغز زرد میخونید( در کم

 کدام عبارت زیر در رابطه با اسکلت استخوانی بدن انسان صحیح است؟ 

های بافــت اســتخوانی، سـبب اســتحکام بافــت نـرم تولیــد شــده در زمــان ی کلســیم و فسـفات در یاختــههــا( رسـوب نمک1

 شود.جنینی می

کننـد؛ در نتیجـه تـودة اسـتخوانی ترشـح نمی  ای را تولیـد وهای اسـتخوانی مـادة زمینـهبعد از پایـان سـن رشـد، یاختـه(  ۲

 یابد.تراکم آن کاهش می  و

های اســتخوانی بــه طــور پیوســته در هــر زمــانی کــه تغییــرات اســتخوانی در اســکلت انســان برخــی از انــواع شکســتگی( ۳

 دهند.شود، رخ میانجام می

ــامین ( ۴ ــود ویت ــود برخــی هورمون Dکمب ــد کمب ــا، میهمانن ــد ســبب تشــکیل ه ــوچکتری در توانن ــرات اســتخوانی ک حف

 درون استخوان ران شوند.
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ــرد انجــام می  ــدگی ف ــرات اســتخوانی همــواره در طــول زن ــاب درســی، تغیی ــتن کت شــوند. از طبــق م

 ها:بررسی سایر گزینه  دهند.وسته در طول عمر فرد رخ میهای میکروسکوپی نیز به طور پیطرفی شکستگی

 کنند.رسوب میای مادة زمینهی کلسیم در هانمک( 1 گزینة

 شود.یابد؛ اما متوقف نمیای بعد از پایان سن رشد، کاهش میترشح مادة زمینهدقت کنید میزان( ۲ گزینة

 شوند.مطابق شکل زیر در پوکی استخوان، حفرات استخوانی بزرگتر می( ۴ گزینة

 

 

 

 

 

 

ساااله و سااالم، از بااافتی تشااکیل شااده    ۲۰بخش اعظم تنة استخوان ران در باادن یااک ماارد  

 .................. است که

 شده است. این استخوان توسط مغز قرمز پر  حفرات نامنظم( 1

 های کالژن دارد.ای اندک خود، رشتهدر فضای بین یاخته( ۲

 .در تنظیم هومئوستازی بدن انسان نقش مهمی دارد( ۳

 کنند.های آن در کمبود اکسیژن، الکتیک اسید تولید مییاخته( ۴

 

ســاله و سـالم، بخـش اعظـم تنــة اسـتخوان ران، از بافـت اسـتخوانی فشــرده  ۲۰در بـدن یـک فـرد  

تــوان در تنظــیم کلســیم خونــاب خــود، میای ایــن بافــت بــا ذخیــرة یــون کلســیم در مــادة زمینــه تشـکیل شــده اســت کــه

 ها:بررسی سایر گزینه  نظیم هومئوستازی نقش داشته باشد.تواند در تباشد؛ درنتیجه مینقش داشته 

 دقت کنید بافت استخوانی اسفنجی دارای مغز قرمز است.( 1گزینة 

ای انــدک بــرای بافــت پوششــی اســت و در بافــت اســتخوانی کــه نــوعی بافــت پیونــدی اســت فضــای بــین یاختــه( ۲ گزینــة

 شود.دیده نمی

 های استخوانی تخمیر الکتیکی ندارند.دقت کنید یاخته (۴ گزینة

 های هاامهایی دارای تیغااههای اسااتخوانی در سااامانهدر نااوعی از بافاات اسااتخوانی، یاختااه 

 این نوع بافت استخوانی صحیح است؟  شوند. کدام گزینه، دربارةمرکز مشاهده می

 اند.  های هم مرکز آرایش یافتههایی به صورت تیغههای استخوانی آن در سامانه( همة یاخته1

 شود.درون مجرای مرکزی هر سامانه، بافت پوششی سنگفرشی چند الیه یافت می( ۲

 های استخوانی مجاور ارتباط ندارد.این بافت با سایر بافت  هایی خونی موجود در سامانههارگ( ۳

 الیة احاطه کنندة استخوان اتصال مستقیم ندارند.  های هم مرکز به پوشش پیوندی دوهیچ کدام از سامانه( ۴
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هـاورس ارتبـاط   هایهای اسـتخوانی سـامانهبافت پیونـدی اطـراف بافـت اسـتخوانی فشـرده بـا یاختـه 

هــاورس  هایر ســاختمان ســامانهترین بخــش تنــة اســتخوان، دهای اســتخوانی خــارجینــدارد، زیــرا مطــابق شــکل، یاختــه

هــای خــونی هــاورس، بافــت پوششــی سنگفرشــی تــک الیــه در ســاختار رگ قــرار ندارنــد. در مجــرای مرکــزی هــر ســامانة

هــاورس و بافــت  هــای خــونی بــین مجــرای مرکــزی ســامانهرگکتــاب درســی  ۳فصــل  ۳وجــود دارد. بــا توجــه بــه شــکل 

 کنند.استخوانی اسفنجی ارتباط برقرار می

 .............گفت هر ... تواننمیها در بدن انسان در رابطه با اعمال استخوان 

 ها نقش دارد، در ذخیرة مواد معدنی نیز مؤثر است.( استخوانی که در حرکت بدن به کمک ماهیچه1

 های درونی بدن نقش دارد.ی کلسیم، در حفاظت از انداماستخوان دارای قابلیت ذخیره( ۲

 شود، در ساختار خود بافت اسفنجی دارد.که در پوکی استخوان دچار آسیب می استخوانی( ۳

 دو استخوان زند زیرین و زند زبرین، در حرکت دادن مفصل مچ دست شرکت دارند.( ۴

 

ــدامهای دســت و پــا، دارای قابلیــت ذخیــرهاســتخوان  ی های کلســیم هســتند، امــا در حفاظــت از ان

ها در سـاختار خـود اسـتخوانی ها در ذخیـره مـواد معـدنی نقـش دارنـد. همـهاسـتخوانی  همـه  ندارنـد.درونی بـدن نقـش  

ــکل  ــابق ش ــد. مط ــفنجی دارن ــرده و اس ــت فش ــل  1باف ــی  ۳فص ــاب درس ــتخوانکت ــت، اس ــچ دس ــا در م ــاعد ب های س

 اند.های مچ دست مفصل شدهاستخوان

 ؟اندنشدهدراز به درستی بیان  چند مورد از موارد زیر در رابطه با ساختار استخوان  

 این استخوان را ندارند.  ی خونی توانایی عبور از بافت پیوندی خارجیهاالف( رگ

 شود.این استخوان دیده می ب( بافت اسفنجی فقط در انتهای برآمدة

 هاورس فقط دارای سرخرگ و عصب است.ج( مجرای مرکزی هر سامانه  

 باشد.فاقد مادة آلی مین استخوان ای ایزمینه د( ماده

1 )۴             ۲ )۳                     ۳  )۲                            ۴  )1 

 

 بررسی موارد: 

ــدی احاطــه شــده اســت و رگ ــت پیون ــف( ســطح خــارجی اســتخوان دراز توســط باف ــا ال ــه ه و اعصــاب از راه مجراهــایی ب

 بیرون ارتباط دارند.

 شود. ب( در سطح درونی تنه استخوان دراز و انتهای برآمده استخوان ران )دراز( بافت اسفنجی دیده می

 باشند.)سرخرگ و سیاهرگ( میها  هاورس دارای اعصاب و رگج( مجرای مرکزی هر سامانه ی

 عدنی تشکیل شده است.و مواد م (آلیی  هایی مانند کالژن )نوعی مادهاستخوان از پروتئینای زمینهی  د( ماده

 کدام گزینه دربارة همة مفاصل بدن انسان سالم و بالغ صحیح است؟ 

 شوند.( به چهار دستة ثابت، گوی و کاسه، لغزنده و لوالیی تقسیم می1

 کند.در محل مفصل، نوعی غشا در تولید مایع مفصلی شرکت می( ۲

 باشند.های سازندة مفصل میاستخواندارای بافت پیوندی غضروفی در سر ( ۳

 های کالژن نقش دارد.بیش از یک استخوان دارای رشته  در تشکیل آنها قطعاً( ۴
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 بـیش  باشـند، در نتیجـه در محـل مفاصـل قطعـاًها میدقت کنید مفاصـل محـل اتصـال اسـتخوان 

 ها:بررسی سایر گزینه کند.از یک نوع استخوان شرکت می

، مفاصــل متحــرک انــواع دیگــری نیــز ۲زیســت شناســی کتــاب ۳فصــل  ۸طبــق توضــیحات شــکل  دقــت کنیــد( 1 گزینــة

 این مفاصل هستند. ، لغزنده و لوالیی سه نوع ازایدارند و مفاصل گوی کاسه

 برای مفاصل ثابت صادق نیست.( ۳و   ۲ گزینة

 با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه عبارت زیر را به 

 «استخوان شماره ............» کند؟کامل می  نادرستی  

 گیرد.قرار می ژترین پرده مننهای محوری بدن است و در تماس با ضخیمجزء استخوان  -۲( 1

 گذارند.در مجاورت با بخشی از مغز قرار دارد که مواد اعتیادآور بیشتر بر آن اثر می  -۲( ۲

 ی خود مرز مشترک دارد.لوب دیگر نیم کره ۳در اطراف لوبی از مخ قرار دارد که با    -۳( ۳

 استخوان دیگر است. ۳دارای مرز مشترک با بیش از   -1( ۴

 

بــا  ایــن اســتخوان در تمــاس گذارنــد.مـواد اعتیــادآور بیشــتر بــر بخشــی از ســامانه لیمبیــک اثــر می 

 ها:ینهبررسی سایر گز سامانه لیمبیک قرار ندارد.

 (1فصل   1۳ترین پرده مننژ قرار دارد. )شکل ی جمجمه در تماس با ضخیمهااستخوان( 1گزینه 

 (1الف فصل   -1۵ی خود مرز مشترک دارد. )شکل کره لوب دیگر نیم ۳لوب گیجگاهی با  ( ۳گزینه 

 (۳فصل  ۶)شکل  استخوان است. ۳استخوان، دارای مرز مشترک با بیش از  ینا (۴گزینه 

 است؟  نادرستکدام گزینه دربارة اسکلت بدن انسان سالم و بالغ   

 ترقوه در سطحی باالتر نسبت به محل مفصل دندة اول و جناغ قرار دارد.  ( محل مفصل استخوان جناغ و1

 باشد.استخوان کتف در شانه و استخوان زبرین در ساعد متصل میبازو به   سر  های عضلة دوزردپی( ۲

 کند.نی در اسکلت جانبی در تشکیل مفصل زانو و مچ پا شرکت نمینی برخالف درشتاستخوان نازک( ۳

 شود.لگن برخالف استخوان جناغ، جزء اسکلت محوری بدن محسوب نمیهای نیماستخوان( ۴

 

ی مـچ هاکنـد؛ امـا در مـچ پـا، بـا اسـتخوانر مفصـل زانـو شـرکت نمینـی ددقت کنید استخوان نازک 

 دهد.پا مفصل تشکیل می

 ............... نیست..، ممکن ..در بخشی از استخوان ران که .......... 

 دار یافت شود. ای آن، کالژن و مواد کلسیمدر فضای بین یاخته  -شود  مصرف می  1۲B ( در آن ویتامین1

 های به هم فشرده اتصال داشته باشد. به بافتی با رشته  -یابند  های بافت استخوانی به دور مجرایی آرایش می یاخته (  ۲

 نی تولید شوند.های خوگروهی از یاخته  -شود های متعدد پر از مغز استخوان یافت میسامانه( ۳

 شود.تنها فضایی باشد که با مغز قرمز پر می -این استخوان احاطه شده است  هاورس در تنة هایتوسط سامانه( ۴
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 ها:بررسی گزینه 

شــود؛ در  های قرمــز در مغــز اســتخوان مصــرف می های خــونی مثــل گویچــه بــه منظــور تولیــد یاختــه   B12 ویتــامین «:  1گزینــة » 

 دار جهت استحکام بخشیدن به بافت استخوانی وجود دارد. های کالژن و مواد کلسیم ای بافت پیوندی، رشته مادة زمینه 

ــة » ــتخوان«: ۲گزین ــت اس ــهدر بخــش فشــردة باف ــرایها، یاخت ــه دور مج ــاورس ها ب ــی یافته ه ــش منظم ــد، بخــش آرای ان

 رباط یا زردپی()ای( متصل است. های به هم فشرده )بافت پیوندی رشتهفشردة استخوان به بافتی با رشته

ــة » ــفنجی( می۳گزین ــتخوان اس ــددی )اس ــرات متع ــتخوان ران دارای حف ــی اس ــطح درون ــتخوان در «: س ــز اس ــد. مغ باش

 کند.اختة خونی تولید مییصورتی که قرمز باشد،  

هـاورس( احاطـه شـده اسـت. در بخـش بافـت   بخش بافـت اسـفنجی اسـتخوان توسـط بافـت فشـرده )سیسـتم«:  ۴گزینة »

شـوند، امـا دقـت کنیـد مغـز قرمـز اسـتخوان در انتهـای برآمـدة اسـتخوان ران کـه بافـت اسفنجی، مغز اسـتخوان یافـت می

 شود.اسفنجی وجود دارد نیز یافت می

 ... . ه مفاصل بدن انسان، ... در ساختار هم کند؟ کامل می  نادرستی را به   مقابل چند مورد عبارت    

 باشند.ها قادر به حرکت در جهات جلو و عقب میالف( استخوان

 گیرد.ها صورت میها به هم تنها به کمک رباطب( اتصال استخوان

 شود.ج( مایع مفصلی مانع از اصطکاک دو استخوان می

 ۳( ۴                            ۲( ۳                      1( ۲                ( صفر1

 

 بررسی موارد: اند.ی موارد نادرستهمه 

 کنند.ها حرکت نمیالف( در مفاصل ثابت، استخوان

 گیرد. می ها صورت  ها و زردپی ماهیچه ای، رباط ها در محل گروهی از مفاصل به کمک کپسول رشته ب( اتصال استخوان 

 شود.های جمجمه( دیده نمیج( مایع مفصلی در مفصل ثابت )مفاصل بین استخوان

 کدام گزینه صحیح است؟  

 باشد. ورس می ها   هر تیغه استخوانی موجود در تنة یک استخوان دراز در انسان سالم و بالغ، متعلق به یک سامانة ( 1

 ها، به استخوان جناغ در جلو متصل است. کننده از کلیه   ظت های محاف دنده همانند  ها  کننده از شش   های محافظت دنده (  ۲

 ی مختلف بدن نقش دارد. ها اسکلت محوری برخالف اسکلت جانبی در بدن انسان سالم و بالغ، در حرکت بخش (  ۳

 .دهدهای زندزیرین و زند زبرین، با استخوان بازو مفصل تشکیل نمیترقوه برخالف استخواناستخوان( ۴

 

ــاب  ۳فصــل  1مطــابق شــکل   ــازدهمکت ــف مفصــل تشــکیل  ، اســتخوانی ــا اســتخوان کت ــوه ب ترق

های زنـد زیـرین و زنـد زبـرین نیـز بـا اسـتخوان بـازو مفصـل دهـد. اسـتخواندهد و با استخوان بازو مفصل تشـکیل نمیمی

 ها:بررسی سایر گزینه  د.دهنتشکیل می

 اند. هاورس قرار گرفته   های های استخوانی خارج سامانه ، برخی از تیغه ۲شناسی  کتاب زیست   ۳فصل   ۳مطابق شکل (  1

 باشد.ها در جلو به استخوان جناغ متصل نمیکننده از کلیههای محافظتدنده( ۲

 دقت کنید اسکلت محوری نیز در حرکت بدن نقش دارد، اما نسبت به اسکلت جانبی نقش کمتری دارد.( ۳
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 کند؟کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می  

 . «  ............ . اسکلت انسان است، قطعاً........... که جزء بخش ............استخوان ..»

 کند.ای خود در جهات مختلف حرکت میکاسه  ودر مفصل گوی   -جانبی    -لگن  نیم( 1

 دهد.تخوان جناغ سینه مفصل تشکیل میها با اسباالتر از همة دنده -محوری   -قوه  تر (۲

 ها در حفاظت از قلب نقش دارند.به همراه برخی دنده -محوری  -جناغ سینه ( ۳

 از نمای پشتی و جلویی اسکلت بدن قابل مشاهده است.  -جانبی   -کشکک زانو ( ۴

 

محـوری ها، اسـتخوان جنـاغ سـینه مربـوط بـه بخـش  ی گفتـه شـده در گزینـههادر بین استخوان 

. (۲باشـند )نادرسـتی گزینـة لگن و کشـکک زانـو مربـوط بـه بخـش جـانبی اسـکلت میترقـوه، نـیم  یهااسکلت و اسـتخوان

 ها در حفاظت از قلب نقش دارند.جناغ سینه به همراه برخی دنده

 ها:بررسی سایر گزینه

 لگن!نه استخوان نیم تواند در جهات مختلف حرکت کند؛این مفصل، استخوان ران می در«: 1گزینة »

 کشکک زانو از نمای پشتی اسکلت انسان قابل رویت نیست.«: ۴گزینة »

 دهد.ها با استخوان جناغ سینه مفصل تشکیل میترقوه باالتر از همة دنده نکته: استخوان

 ............... ............. لزوماًخشی از استخوان لگن که ..هر ب  

 های استخوانی است که به صورت نامنظم در کنار یکدیگر قرار دارند. دارای تیغه  -  استخوان است حاوی مغز قرمز (  1

 های استخوانی هستند.هایی هم مرکز از یاختهبه صورت استوانه - های خونی تغذیه کننده استدارای رگ( ۲

 کند.ای خونی را تولید میهیاخته -  کندترشح می خودای های آن کالژن را به فضای بین یاختهیاخته( ۳

 هایی محتوی مغز استخوان است.حاوی حفره  -  باشدای خود میهای کلسیم، در ماده زمینهحاوی نمک( ۴

 

ــه  ــفنجی، تیغ ــت اســتخوانی اس ــرار دارد. در باف ــفنجی ق ــتخوانی اس ــت اس ــز درون باف ــز قرم های مغ

 ها:گزینهبررسی سایر   اند.رت نامنظم قرار گرفتهاستخوانی به صو

هــای خــونی تغذیــه کننــده هســتند، امــا تنهــا بافــت هــر دو نــوع بافــت اســتخوانی فشــرده و اســفنجی، دارای رگ( ۲گزینــه 

 های استخوانی هستند.هایی هم مرکز از یاختهفشرده به صورت استوانه

ــه  ــه( ۳گزین ــد ویاخت ــت اســتخوانی فشــرده و اســفنجی، کــالژن را تولی ــوع باف ــر دو ن ــد میترشــح  های ه ــا تولی ــد، ام کنن

 شود.های خونی در مغز قرمز موجود در بافت اسفنجی انجام مییاخته

 های کلسیم است.ای دارای نمکدر هر دو نوع بافت استخوانی فشرده و اسفنجی، ماده زمینه( ۴گزینه 
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 باشد؟ می   نادرست های تحت کنترل دستگاه عصبی پیکری، کدام گزینة  دربارة همة ماهیچه 

 شود.ای اندک مشاهده می( در ساختار آن بافتی با فضای بین یاخته1

 توانند متفاوت باشند.می تارهای سازندة آن، از نظر سرعت انقباض( ۲

 انسان نقش داشته باشند.همانند هیپوتاالموس میتوانند در حفظ دمای بدن  ( ۳

 های میوزین موجود در آن دارای دو زنجیره هستند.مولکول( ۴

 

مطابق شکل  شود. ای کند و تند مشاهده می های اسکلتی، دو نوع تار ماهیچه دقت کنید در بسیاری از ماهیچه  

 کتاب درسی، مولکول میوزین از دو زنجیره تشکیل شده است.  1۴

 کند؟تکمیل می  نادرستیمورد، عبارت زیر را به چند  

 « ............. دهدسر بازو رخ می هر زمان که تغییری مشابه شکل در عضله دو»

 شود.تولید می A  ، NADHدر پی تبدیل پیروویک اسید به استیل کوآنزیم  -الف 

 شود.دار تبدیل میترکیبی شش کربنی و فسفاتقند گلوکز به  -ب  

 کنند.های حس وضعیت پیام عصبی به مغز ارسال میفقط گیرنده  -ج 

 شود.درون یاخته توسط مولکول میوزین تجزیه می ATPهر مولکول    -د

1 )1              ۲  )۲                            ۳ )۳                         ۴ )۴ 

 

 دهد.میشکل صورت سؤال، زمان انقباض عضله را نشان  

 هوازی )الکتیکی( صادق نیست.مورد الف( برای تنفس بی

 مورد ب( ممکن است عضله از اسیدهای چرب یا کراتین فسفات استفاده کند.

 های درد نیز پیام عصبی ارسال کنند. هوازی، الکتیک اسید تولید شود و گیرنده مورد ج( ممکن است در پی تنفس بی 

 های یاخته به غیر از انقباض استفاده شود.برای سایر فعالیت ATPمورد د( دقت کنید ممکن است 

 توان گفت ..................ای میهای چند هستهای با یاختهانقباض ارادی ماهیچهی  درباره

 آورند.هوازی و با سوختن گلوکز به دست می زیاد، انرژی خود را فقط از روشی تارهای دارای راکیزه( 1

 شود.های درد میدارای میوگلوبین کمتر، با تولید مقادیر زیاد الکتیک اسید سبب تحریک گیرنده هر تار( ۲

 این فعالیت نقش دارند. هر دو نوع تار سفید و قرمز در( ۳

 شود. ایجاد می   ای اختالل های ماهیچه ی یاخته ها های طوالنی مدت و شدید، در فعالیت پروتئین به دنبال انقباض ( ۴

 

های  ی یاختهها( فعالیت پروتئینpH، در پی اسیدی شدن )کاهش  یازدهمکتاب درسی    ۳طبق فصل   

 .شودمی pH  یابد و موجب کاهششود. از طرفی در طی انقباضات طوالنی مدت، مقدار الکتیک اسید افزایش میبدن مختل می

 

 یازدهم  ستی ز -3فصل  -2گفتار  یلیتکم یهاسؤال
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 است؟   نادرست ن انسان  های اسکلتی بد کدام گزینه در رابطه با تأمین انرژی انقباض ماهیچه 

 شود.  ها افزایش یابد، به همان نسبت بر میزان فعالیت آنزیم کربنیک انیدراز افزوده می هر چه مقدار تولید الکتیک اسید در ماهیچه (  1

 ها را آبکافت کنند. ای در ماهیچه توانند نوعی قند ذخیره ترشح شده توسط غدد بزاقی دهان نمی ی گوارشی ها آنزیم (  ۲

 آید. ای، از تجزیة گلیکوژن به دست میهای ماهیچهفقط بخشی از گلوکز الزم برای تولید انرژی در یاخته (۳

 کند.تولید می  CO2 ای همواره نیازمند اکسیژن است وهای ماهیچهتجزیة کامل مولکول گلوکز در یاخته( ۴

 

های شدید که اکسیژن کافی به  سیژن کافی نیاز دارد. در فعالیت ها برای تجزیه کامل گلوکز به اک ماهیچه  

شود که در ماهیچه  ها الکتیک اسید تولید می این واکنش  شود. در اثر هوازی انجام می رسد، تجزیه گلوکز به صورت بی ها نمی ماهیچه 

 ها: بررسی سایر گزینه  شود. الکتیک اسید تولید می شود و  این فرایند کربن دی اکسید تولید نمی   شود. دقت کنید در طی انباشته می 

 تجزیة گلیکوژن نقش ندارد.  کند و درآنزیم گوارشی بزاق، آمیالز است و نشاسته را تجزیه می( ۲گزینة

 ممکن است گلوکز مورد نیاز خود را از خون دریافت کند.( ۳ گزینة

 شود.اکسید تولید می  دی کربن  این فرایند طیشود؛  تنفس هوازی برای تجزیة کامل گلوکز انجام می( ۴ گزینة

 ...........ی اسکلتی .....در ماهیچه های دارای قدرت انقباضیاخته

 شوند.ها، به صورت غیرارادی منقبض میای صاف، فقط در طی انعکاسهای ماهیچه( برخالف یاخته1

 باشند.خطوط تیره و روشن میای قلبی، دارای ظاهری با  های ماهیچهبرخالف یاخته( ۲

 توانند بیش از یک هسته درون خود داشته باشند.، میهاهمانند نوتروفیل( ۳

 های قرمز، قابلیت تولید و ذخیره انرژی زیستی را دارند.همانند گویچه( ۴

 

 ها:بررسی گزینه 

ای ها در اثر انعکاس نمونهماهیچه  شوند. انقباض میهای اسکلتی به صورت غیر ارادی هم منقبض  بعضی از ماهیچه  - نادرست  (  1

 باشد. میها این انقباض از

 قلبی و اسکلتی هر دو ظاهری مخطط دارند. ای های ماهیچهیاخته - نادرست ( ۲

 (.نه چند هسته!) نوتروفیل یک هسته چند قسمتی دارد  - نادرست ( ۳

 را تولید، ذخیره و مصرف کنند.  ATPتوانند اخته زنده هستند و مییهر دو    -درست ( ۴

 است؟  نادرستهای زیر  چند مورد از عبارت

 چشم انسان برخالف چشم مار زنگی قادر به تشخیص پرتوهای فروسرخ نیست.   (الف

یاخته  (ب  ی هاتارچه  حاوی   است،   میوزین   و   اکتین  پروتئینی  یهارشته  جادای  به   قادر  که  انسان  بدن  دهزن  هر 

 . استای  ماهیچه

 کند، اسکلت درونی از جنس بافت پیوندی دارد.هر جانوری که برای تنفس از شش استفاده می  (ج

ماهیچه اسکلتی را    تواند انرژی الزم برای انقباض ای است که با از دست دادن فسفات، می در بدن انسان، کراتین ماده   ( د 

 تأمین کند. 

1 )1              ۲  )۲                         ۳ )۳                                  ۴ )۴ 
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 بررسی موارد: هر چهار مورد نادرست است. 

 دهد. ی جلو و زیر چشم خود پرتوهای فروسرخ را تشخیص میهاهای فروسرخ موجود در سوراخ زنگی به کمک گیرنده  »الف«: مار

نیز به   Bهای بدن انسان نظیر لنفوسیت  ای از جنس اکتین و میوزین در یاخته»ب«: در هنگام تقسیم سیتوپالسم سلول حلقه

 ای هستند.غیر ماهیچهها این سلولآید ولیوجود می

سکلت درونی از کنند. در حالی که امهرگان مانند حلزون نیز با شش تنفس میزی، برخی بیداران خشکی »ج«: عالوه بر مهره

 داران است.جنس بافت پیوندی مختص مهره

 ماهیچه اسکلتی را تأمین کند.  تواند انرژی الزم برای انقباض»د«: کراتین فسفات ) نه کراتین( با از دست دادن گروه فسفات، می

 است؟  نادرستکدام گزینه، دربارة شکل مقابل 

 تواند از بین برود.« می1ی »شماره، یاختة MSدر افراد مبتال به ( 1

 شوند.های بدن یافت می، در بسیاری از ماهیچه«۴»ی های شمارهیاخته( ۲

 ی عصبی، همواره فعال است.رشته« ۲»ی پروتئین انتقال دهندة سدیم پتاسیم در بخش شماره( ۳

 سازنده آن همراه است.ی یاختهبا افزایش سطح غشای « ۳»ی شدن ناقل عصبی در بخش شماره آزاد( ۴

 

خته پشتیبان )سازنده غالف میلین(، گرة رانویه موجود روی آکسون یاختة عصبی  یاترتیب    به  ۴تا    1موارد   

های پشتیبانی که در سیستم عصبی  ، یاختهMSدهد. در افراد مبتال به  ای را نشان میهای ماهیچه حرکتی، سیناپس و رشته

 ها: بررسی سایر گزینه روند. سازند، از بین میمیلین میمرکزی 

 تند و کند وجود دارد. ای های بدن هر دو نوع تار ماهیچهاهیچهدر بسیاری از م( ۲

 پتاسیم در یاختة عصبی همواره فعال است. -  پروتئین انتقال دهندة سدیم ( ۳

رانی سطح غشای یاختة سازندة ناقل عصبی،  شوند. در برونرانی از انتهای آکسونی خارج میی عصبی به روش برونهاناقل(  ۴

 یابد. میافزایش 

 است؟   نامناسبکدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر 

 دهد.«.......... روی میانسان، در طی ................... از ...........  »در ماهیچه چهارسر ران

 Zافزایش فاصله میان خطوط  - ی میوزین، پیش هاطول ماهیچه بعد از انقباض، تغییر شکل پروتئین افزایش( 1

 ای تحریک شدن یاختة ماهیچه   - های کلسیم در خالف جهت شیب غلظت، پس  جایی یون ول ماهیچه، جابه کاهش ط (  ۲

 های کلسیم به شبکة آندوپالسمی بازگشت سریع یون   -   طول ماهیچه بعد از انقباض، جداشدن اکتین و میوزین از یکدیگر، پس   افزایش (  ۳

 حرکت پارویی سر میوزین به سوی وسط سارکومر   - از سر میوزین، پیش    ADPشدن   طول ماهیچه، رها   کاهش (  ۴

 

در مکانیسم   شود. اض بر طول ماهیچه افزوده می با انقباض ماهیچة اسکلتی از طول ماهیچه کاسته و با توقف انقب 

 ای عصبی به یاخته ماهیچهة تای از یاخانقباض ماهیچه، با رسیدن پیام از مراکز عصبی، تحریک از طریق همایه )سیناپس( ویژه

ای،  اخته ماهیچهیهای خود در سطح  این ناقلین به گیرنده  شود. با اتصال رسد و ناقل عصبی از پایانة یاختة عصبی آزاد میمی

ی کلسیم از شبکة آندوپالسمی آن  هاای، یوناختة ماهیچهی شود. با تحریک  ایجاد می  یک موج تحریکی در طول غشای یاخته

 این    شود، پس غلظت ی کلسیم به سرعت با انتقال فعال به شبکة آندوپالسمی بازگردانده میهاشود؛ با اتمام انقباض، یونمیآزاد  
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های کلسیم )خروج از شبکة  جایی یونیون درون شبکة آندوپالسمی از اطراف آن بیشتر است؛ بنابراین در مکانیسم انقباض، جابه

 ها: گیرد. بررسی سایر گزینه ت صورت میآندوپالسمی( در جهت شیب غلظ 

سارکومر به هم    Zی میوزین به اکتین و تغییر شکل آن، خطوط  هادر مکانیسم انقباض ماهیچه، با اتصال پروتئین«:  1گزینة »

و    کند شدن میوزین و اکتین نیز، شکل میوزین نسبت به زمانی که به اکتین متصل بوده تغییر می  شوند؛ پس با جدانزدیک می

 یابد. افزایش می Zهای پروتئینی، فاصله میان خطوط رشته  شدن درنتیجة جدا

ی کلسیم به سرعت با انتقال فعال به شبکة آندوپالسمی بازگردانده و درنتیجه اکتین و میوزین  ها «: با اتمام انقباض، یون۳گزینة »

 شوند. از هم جدا می

 دهد. از سر میوزین، پیش از به حرکت درآمدن رشتة میوزین به همراه رشتة اکتین روی می ADPشدن  رها«: ۴گزینة »

 های اسکلتی باشد؟تواند از نتایج انقباض ماهیچهچند مورد می

 دار در ادرارب( افزایش نوعی ماده دفعی نیتروژن    هاترشح نوعی یونهای مثبت در نفرونالف( افزایش

 موجود در ماهیچهج( کاهش اسیدهای چرب  

 صفر( ۴                                    ۳( ۳                         ۲( ۲                1( 1

 

 بررسی موارد: اند.همه موارد صحیح 

ترشح   دو باعث اسیدی شدن و افزایش  شود که هرها، کربن دی اکسید یا الکتیک اسید تولید میالف( در پی انقباض ماهیچه

 شود.میها یون هیدروژن در نفرون 

 یابد. ها و مصرف کراتین فسفات، میزان کراتینین دفعی افزایش میماهیچه  ب ( در پی انقباض

 ج( ممکن است ماهیچه برای انقباض از اسید چرب استفاده کند. 

 ............دارای اسکلتی است که .. ..، قطعاً..........هر جانور ..

 باشد. مشابه اسکلت جانوران دارای تنفس نایدیسی و چشم مرکب می  -حرکتی مشابه با ملخ  اس( دارای اس1

 کند. آب به حرکت بدن برخالف حفظ شکل آن کمک می - دارای حفرة گوارشی و فاقد ساختار تنفسی ویژه ( ۲

 کند. محافظت میهاورس، از مغز و طناب عصبی   هایتوسط بافت دارای سامانه -دارای گردش خون مضاعف ( ۳

   تر شدن است.همواره دارای قابلیت بزرگتر و ضخیم - ترکیب شیرة پرورده  موثر در تعیین سرعت و( ۴

 

این جانوران   دوزیستان بالغ، پرندگان، خزندگان و پستانداران دارای گردش خون مضاعف هستند. همة 

این جانوران بسیار شبیه ساختار استخوان در بدن انسان   استخوان درباشند. طبق متن کتاب ساختار  دارای اسکلت درونی می

 شود.هاورس مشاهده می هایاین جانوران، سامانه های محافظت کننده از دستگاه عصبی مرکزیاست؛ در نتیجه در استخوان 

 ها: بررسی سایر گزینه

باشد. پس جانوران دارای اسکلت لف مشابه میحرکت در جانوران مخت  دقت کنید طبق متن کتاب درسی، اساس«:  1گزینة »

 درونی و بیرونی همگی دارای اساس حرکتی مشابهی هستند. 

 دهد. ایستایی در اثر تجمع مایع درون بدن به آن شکل می اسکلت آب«: ۲گزینة »

تر لت خارجی، باعث سنگینتر شود. بزرگ بودن اسکبا افزایش اندازه شته، اسکلت خارجی آن هم باید بزرگتر و ضخیم«:  ۴گزینة »

 شود. این جانوران از حد خاصی بیشتر نمی  کند. به همین علت، اندازه ایجاد می  که در حرکات جانور محدودیت  شودشدن آن می
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 های پروتئینی انقباضی ماهیچه اسکلتی درست بیان شده است؟ چند مورد درباره رشته 

 باشد.متصل می  Z* هر رشته اکتین، به یک خط 

 * هر مولکول میوزین، از دو رشته به هم پیچیده تشکیل شده است.

 باشد.های میوزین می* هر رشته اکتین، دارای چندین محل اتصال برای سرهای مولکول

 گیرند. یم قرار می های کلس با یون  های اکتین، در طی انقباض در تماس های میوزین همانند رشته * مولکول 

1 )1                  ۲ )۲                            ۳ )۳                          ۴  )۴ 

 

 بررسی موارد: 

 متصل است. Zمورد اول: هر رشته اکتین در یک سارکومر در یک سمت به خط 

 است.مورد دوم: هر مولکول میوزین از دو رشته به هم پیچیده تشکیل شده  

 شوند.های اکتین متصل میهای میوزین به رشتهمورد سوم: در طی انقباض، سر مولکول

 گیرد.های یک سارکومر در تماس با یون کلسیم قرار میمورد چهارم: در طی انقباض تمام بخش

 

 

 

 

 کند؟  کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می

 «  .............. قطعاً ............ای که ..هر یاختة ماهیچه»

 کند. می در پی پیام عصبی حرکتی مغز و یا نخاع، شروع به انقباض -باشد  ( دارای ظاهر تیره و روشن در ساختار خود می1

 دارای توانایی تولید نوعی رنگدانه قرمز برای اتصال به اکسیژن است.  - شود می تحت کنترل دستگاه عصبی پیکری، منقبض( ۲

 های عصبی دیوارة لوله گوارش است. های یاختهتحت کنترل مستقیم شبکه  -ساختار لوله گوارش انسان وجود دارد در ( ۳

 شود. خون می   pHفقط در شرایط کمبود اکسیژن، منجر به تولید اسید و تغییر    - شود  باعث انجام شدن حرکات ارادی در بدن می (  ۴

 

های شوند. یاختهنترل دستگاه عصبی پیکری منقبض میای عضالت اسکلتی تحت کهای ماهیچهیاخته 

های کند مقدار میوگلوبین توانند به یکدیگر تبدیل شوند. در یاختهها مین یاختهای  نوع تند و کند هستند و   اسکلتی دو ای  ماهیچه

های  وسط یاخته ، باید میوگلوبین تهای نوع تند به نوع کندباشد؛ در نتیجه در زمان تبدیل شدن یاختههای تند میبیشتر از یاخته 

 ها: بررسی سایر گزینه  عضالنی تولید شود.

های ماهیچه قلبی و اسکلتی دارای ظاهر تیره و روشن هستند. دقت کنید شروع انقباض عضالت قلبی تحت  یاخته «:  1گزینة »

 هادی قلب است.  کنترل شبکة 

های عصبی موجود در دیوارة لوله گوارش از های یاختهزیرا شبکه   ،نیستاین مورد برای عضالت دهان و حلق صادق    «:۳گزینة »

 شوند. مری تا مخرج مشاهده می

 شود. ، اسید کربنیک تولید میCO2  هوازی، با تولید دقت کنید در پی تنفس«: ۴گزینة »
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سالم و بالغ، ............. ماهیچة دو سر، سر بازو در انسان    در رابطه با انقباض و استراحت ماهیچة دو

 توانیم ............ را مشاهده کنیم.می

همة سارکومرها   Zهمزمان نزدیک شدن خطوط    -ای  ای به یاختة ماهیچه ( بعد از رسیدن پیام تحریک از طریق همایه ویژه1

 های ماهیچة سه سر بازو در یاخته

های عصبی تحریکی به غشای  توقف اتصال ناقل  - های  پس از بازگشت کلسیم از سیتوپالسم به شبکة آندوپالسمی در تار(  ۲

 هیاختة ماهیچ

کشیده شدن زردپی ماهیچه سه سر و تحریک   -های انقباضی سارکومرهای های اتصالی میان پروتئینایجاد مداوم پل بعد از( ۳

 گیرندة حس وضعیت

های پروتئینی غشای  های کلسیم از طریق کانالخروج یون   -ای  های ماهیچه ایجاد موج تحریکی در طول غشای یاخته  قبل از(  ۴

 می شبکة آندوپالس

 

های انقباضی میوزین و اکتین، نشانة انقباض ماهیچه است. با های اتصالی میان پروتئین تشکیل مداوم پل   

انقباض ماهیچه دو سر، ماهیچه سه سر در حالت استراحت قرار دارد. به دنبال انقباض ماهیچه دو سر، دست به سمت باال حرکت 

 این زردپی، به کشیدگی حساس است.  شود. گیرندة وضعیت موجود در ده می کند و زردپی متصل به ماهیچه سه سر نیز کشی می 

 تواند همزمان رخ دهد.دهد. انقباض دو ماهیچه دو سر و سه سر نمی در هنگام انقباض ماهیچه رخ می  Zنزدیک شدن خطوط (  1

های عصبی به غشای یاخته(، سپس کلسیم  شود )توقف اتصال ناقلبرای استراحت ماهیچه، ابتدا انتقال پیام عصبی متوقف می(  ۲

 . گرددرون شبکه آندوپالسمی باز میبه د

 ای است.ایجاد شده در طول غشای یاخته ماهیچه  شبکه آندوپالسمی، به دنبال موج تحریکی خروج کلسیم از( ۴

 

 های اسکلتی بدن انسان سالم و بالغ درست است؟ مورد فقط دربارة بسیاری از ماهیچه  چند

 آید.ی اسید چرب به دست میهاالف( انرژی الزم برای انقباض آنها، فقط از مولکول

 ایجاد شده است.  اخته در دوران جنینییاختة آنها، از به هم پیوستن چند  یب( هر  

 تواند کاهش یابد.پ( با آزاد شدن کلسیم از شبکة آندوپالسمی، طول سارکومرها می

 شوند.در بدن انسان میها ت( به صورت جفت باعث حرکت اندام

1 )1              ۲  )۲                     ۳ )۳                               ۴  )۴ 

 

  بررسی موارد:

 شود.ها انرژی الزم برای انقباض، فقط از طریق اسیدهای چرب تامین نمیالف( در هیچ یک از ماهیچه

 .(نه بسیاری از آنها)های اسکلتی درست است این جمله در مورد همة ماهیچه ب و پ(

 ، صحیح است.۲کتاب زیست شناسی  ۳فصل  ت( طبق متن 
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 ؟نیستکدام عبارت زیر صحیح 

 ترقوه متصل است.  ای به استخوانای همانند زردپی ماهیچة سینه زردپی ماهیچه ذوزنقه( 1

 زردپی ماهیچة سه سر بازو همانند زردپی ماهیچة دو سر بازو به استخوان کتف متصل است.( ۲

 کنند. ی مختلف لولة گوارش را از هم جدا می ها های حلقوی بخش های بدن، به صورت ماهیچه کنترل کنندة دریچه های اسکلتی  ماهیچه (  ۳

 تواند توسط رشته عصبی دستگاه عصبی خودمختار تحریک شود.ای که فقط انقباض غیرارادی دارد، میهر تار ماهیچه( ۴

 

 ها: بررسی سایر گزینه  ای ماهیچة اسکلتی پلک صادق نیست.بر ۳گزینة  

 کتاب درسی صحیح هستند.   ۳فصل  1۲و  ۹، 1ی ها مطابق شکل«: ۲و »« 1گزینه »

شوند. دقت کنید  ای قلبی و صاف فقط انقباض غیرارادی دارند که توسط اعصاب خودمختار کنترل میتارهای ماهیچه«  ۴گزینه »

 ندارد.   ارادیغیر اما فقط انقباض  ،ماهیچه اسکلتی هم انقباض غیرارادی دارد

 های اسکلتی بدن انسان سالم و بالغ، صحیح است؟چند مورد در ارتباط با همة ماهیچه

 شوند.سوی غشای نورون حرکتی، منقبض می در پی هر تغییر اختالف پتانسیل الکتریکی دو  (الف

 های اکتین و انجام انقباض را دارند.قابلیت اتصال سرهای میوزین به رشته قطعاً  (ب

 توانند تجزیه گلوکز را به طور کامل انجام دهند.فقط در حضور اکسیژن کافی می (ج

 شود.هایی هستند که باعث اتصال آنها به استخوان میدارای زردپی  (د

1 )۳              ۲  )۲                     ۳ )۴                            ۴  )1 

 

 بررسی موارد: 

انقباضی در  کند، اما سوی غشای آن تغییر می الف( دقت کنید گاهی اوقات نورون حرکتی مهار شده و اختالف پتانسیل دو

 شود. ماهیچه مشاهده نمی

 توانند منقبض شوند. ها میب( همة ماهیچه

 توانند، گلوکز را به صورت کامل تجزیه کنند. ها در حضور اکسیژن کافی میج( ماهیچه 

 های اسکلتی با استخوان در اتصال نیستند، نظیر بندارة خارجی انتهای مخرجد( همة ماهیچه

 .......در انسان هر ....

 آید. صاف، فقط تحت تأثیر بخش خودمختار به انقباض در میای اختة ماهیچهی( 1

 کند. رشتة عصبی مرتبط با تارهای ماهیچة اسکلتی، پیام انقباض را به آنها ارسال می( ۲

 کند. ای با ظاهری مخطط، فقط تحت فرمان دستگاه عصبی شروع به انقباض مییاختة ماهیچه( ۳

 اخته در دوران جنینی حاصل شده است. ییاختة متصل به استخوان و دارای میوگلوبین، از به هم پیوستن تعدادی ( ۴

 

یاخته  از  ماهیچهبسیاری  پروتئین های  دارای  چنین  هم  و  هستند  متصل  استخوان  به  اسکلتی  ای 

می خود  ساختار  در  یاختهمیوگلوبین  ماهیچهباشند.  چند  های  اسکلتی  دوران هستهای  در  یاخته  چندین  ادغام  از  و  بوده  ای 

 ها: بررسی سایر گزینه  اند. ایجاد شدهجنینی 
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های بخش مرکزی غدد فوق کلیه  تواند سبب انقباض عضالت صاف شود. هم چنین هورمون به عنوان مثال یون کلسیم می(  1

 ی خونی شوند. هاتوانند باعث انقباض عضالت صاف دیوارة رگنیز می

های  بخشی از رشتهها در واقع  این گیرنده  ای اسکلتی در ارتباط هستند.های ماهیچههای حس وضعیت نیز با یاختهگیرنده(  ۲

 . عصبی حسی هستند

 ای قلب صادق نیست.های ماهیچهبرای یاخته( ۳

 دهد. رخ می   ....... ی سطح تار ماهیچه اسکلتی، ..... ها های عصبی به گیرنده بالفاصله بعد از اتصال ناقل 

 های اکتینی میوزین به رشته ها( اتصال سرهای پروتئین1

 نسبت به یکدیگر  Zکم شدن فاصلة دو خط ( ۲

 موج تحریکی در طول غشای یاختة عصبی  یجادا( ۳

 های کلسیم از شبکة آندوپالسمی آزاد شدن یون( ۴

 

اختة ماهیچة اسکلتی، یک موج تحریکی در  ی خود بر روی سطح  های های عصبی به گیرنده از اتصال ناقل بعد  

شود و در پی آزاد  شود که به دنبال آن یون کلسیم از شبکة آندوپالسمی به میان یاخته آزاد می ایجاد می  ای طول غشای یاختة ماهیچه 

ه اکتین و تغییر شکل آن،  های میوزین ب شوند. با اتصال پروتئین های اکتین متصل می ی میوزین به رشته ها شدن کلسیم، سرهای پروتئین 

 شود. این اتفاق سبب کاهش طول ماهیچه می   شود. در نهایت شوند و طول سارکومر کوتاه می سارکومر به هم نزدیک می   Zدو خط  

 شود..... می......  اسکلتی، قطعاً ی  در یک سارکومر هر ماهیچه  Z... فاصلة خطوط  ..همزمان با .....

 لمتص  اکتین، یهارشته  به میوزین یهاپروتئین  سر - ( افزایش1

 جا تصل به آن، به مقدار زیادی، جابهاستخوان م -کاهش  ( ۲

 گردانده   به شبکة آندوپالسمی باز ATPیون کلسیم با مصرف  -  کاهش( ۳

 های سارکومرهای مجاور از یکدیگر، بیشتر سر میوزین ی فاصله -  افزایش( ۴

 

های  های میوزین(، از سرهای میوزیندر یک تارچه، سرهای میوزین )موجود در دو انتهای رشته  

 ها: بررسی سایر گزینه شوند.، دور میZسارکومرهای مجاور، هنگام افزایش فاصله بین خطوط 

ماهیچه، سرهای   ای است. در مرحلة انقباضدر یک سارکومر، به معنای استراحت تار ماهیچه Zافزایش فاصلة خطوط ( 1

 شوند. های اکتین متصل میهای میوزین به رشته پروتئین

های اسکلتی باعث حرکت  در یک سارکومر، به معنای انقباض آن است؛ اما تعدادی از ماهیچه Zکاهش فاصلة خطوط ( ۲

 شوند و به استخوان متصل نیستند.استخوان نمی

 شوند. وارد شبکة آندوپالسمی می ATPه کمک انتقال فعال و با مصرف  های کلسیم ببا استراحت ماهیچه اسکلتی، یون ( ۳

ای دو سر بازوی انسان، به دنبال ورود کلسیم به شبکه  خته ماهیچهیابا توجه به فعالیت یک  

 شود.آندوپالسمی آن، طول ............. می

 بخش روشن همانند سارکومر، کوتاه (  ۲                                 سارکومر برخالف بخش تیره، کوتاه( 1

 های اکتین همانند سارکومر، بلند رشته ( ۴                              اکتین، بلند ی سارکومر برخالف رشته( ۳
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انقباض ماهیچه،    ماهیچه است. در جریان  انقباض  پایان  به معنی  آندوپالسمی  ورود کلسیم به شبکه 

های  شوند(. طول رشته )بلند می  گردنداز پایان انقباض، سارکومرها به اندازه اولیه خود باز میشوند و پس  سارکومرها کوتاه می

کند؛ اما بخش روشن هنگام انقباض  اکتین و میوزین و همچنین بخش تیره سارکومر در فرایند انقباض و پس از آن تغییر نمی

 شود(. )بلند می د گردمی  شود و پس از انقباض به اندازه قبلی خود بازکوتاه می

 

 ................. ی پروتئینیسرینی، هر رشتهی در سارکومر ماهیچه

 یابد. اتصال می Zشود، در پی انقباض ماهیچه، به خط متصل می ATPکه به مولکول ( 1

 تواند تحت شرایطی در تماس مستقیم با ناقل عصبی قرار گیرد. ، میZمتصل به خط ( ۲

 گردد. تر شدن، منجر به انقباض ماهیچه میروشن، با کوتاهموجود در بخش ( ۳

 تواند در طی انقباض، در تماس با یون کلسیم باشد. موجود در بخش تیره، می( ۴

 

آزاد  یون با  یاختهشدن  آندوپالسمی  شبکه  از  کلسیم  ماهیچههای  یون  ای،های  تماساین  در  با    ها 

 گیرند. های پروتئینی قرار میرشته 

 ها: سایر گزینه بررسی

انقباض یاخته(  1 پروتئینی است که هنگام  به  میوزین  اسکلتی   1۵شود. همانطور که در شکل  وصل می  ATPهای ماهیچة 

 متصل شوند.  Zی ها توانند به خطهای میوزین در انقباض ماهیچه، نمیبینید، رشتهمی

ای  های عصبی به یاختة ماهیچهای قرار دارند اما ناقلماهیچه  یاختة  اختةیاند و درون میان  متصل  Zهای اکتین به خط  رشته (  ۲

 شوند. وارد نمی

 یابد. گردند، بلکه طول نوار روشن کاهش میهای اکتین و میوزین کوتاه نمیرشته ( ۳

  کند رشح میت اسکلت جانوری که به منظور هشدار دادن به دیگران از حضور شکارچی، فرومون

 ........ .....  ........ اسکلت کوسه ماهی، .....

 کند.های بدن، حرکت میدر پی نیروی وارد شده از جانب ماهیچه  -همانند  ( 1

 در حفاظت از طناب عصبی پشتی جانور نقش مهمی دارد.  -همانند  ( ۲

 با تغییر اندازة بدن حجم آن قابل تغییر نیست.  -برخالف  ( ۳

 های درونی بدن نقش ندارد.در حفاظت از اندام  -برخالف  ( ۴

 

سازد. در همة ترشح فرومون دیگران را با خبر می زنبور نوعی حشره است که هنگام حضور شکارچی با 

 شوند. ها به اسکلت جانور نیرو وارد کرده و موجب حرکت آن میجانوران اساس حرکت مشابه است. برای حرکت، ماهیچه

 ها:بررسی سایر گزینه

 حشرات طناب عصبی پشتی ندارند.«: ۲گزینة »

 شود.تر می«: در حشرات با افزایش اندازة بدن، اسکلت خارجی آن هم بزرگتر و ضخیم۳گزینة »

 های درونی نقش دارد.  اسکلت خارجی حشرات نیز در حفاظت از اندام«: ۴گزینة »
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 عضله سه سر بازو به درستی بیان شده است؟چند مورد از موارد زیر در ارتباط با  

 باشد.های پیوندی بسیار مقاوم، حداقل به دو نوع استخوان متصل می* توسط بافت

های ضااخیم هاار سااارکومر بااه  * در طی انعکاس عقب کشاایدن دساات در اثاار برخااورد بااا جساام داغ رشااته

 شود.آن نزدیک می  Zخطوط  

 تر از یک نوع بافت اصلی در بدن نیاز داریم.این عضله به بیش* برای تشکیل شدن  

 صفر( ۴                         ۳( ۳                        ۲( ۲               1( 1

 

 بررسی موارد: 

کتاب درسی، ماهیچه سه سر بازو، به استخوان بازو، استخوان کتف و زند زیرین   ۳فصل    1۲مورد اول( دقت کنید طبق شکل  

 متصل شده است. 

 مورد دوم( در طی انعکاس عقب کشیدن دست در اثر برخورد با جسم داغ ماهیچه سه سر بازو در حال استراحت قرار دارد.

 ای، عصبی، پوششی و پیوندی نیاز داریم. سوم( برای تشکیل شدن عضالت به بیش از یک نوع بافت اصلی )ماهیچه مورد

 

ای کااه در زیاار میکروسااکوپ بااه صااورت مخطااط  چند مورد در ارتباط با هاار یاختااة ماهیچااه

 شود، صحیح است؟دیده می

 های حس وضعیت است.گیرندهالف( در فضای داخلی خود دارای یک هسته بوده و در تماس با 

 ی تشکیل دهندة اسکلت بدن اتصال دارند.هاب( با کمک نوعی بافت پیوندی به استخوان

 شوند.تحریک میها  شدن ناقل عصبی از پایانة عصبی نورون ج( فقط به دنبال آزاد

 شود. دهی میهای بخش پیکری دستگاه عصبی عصبد( توسط رشته

 ۳( ۴                            ۳( ۳                    1 (۲                ( صفر1

 

قلبی و اسکلتی مدنظر هستند.  ای  های ماهیچههیچ یک از موارد درست نیستند. در صورت سؤال، یاخته  

 بررسی همة موارد:

ای قلبی باید گفت که  های ماهیچه ولی در ارتباط با یاخته  . باشندهای ماهیچة اسکلتی دارای بیش از یک هسته میالف( یاخته 

 باشند. ای میهسته ای هستند و برخی از آنها دوتک هسته ها اکثراًاین یاخته

 باشند. قلبی به زردپی متصل نمیای های ماهیچهب( یاخته

شوند ولی اگر از سال دهم به یادتان  ک میشدن ناقل عصبی تحری  به دنبال آزاد  ای اکثراًهای ماهیچه ج( درست است که یاخته 

این مورد  به خود تحریک شوند. پس    توانند به صورت ذاتی و خودای قلبی وجود دارند که میهای ماهیچهباشد، برخی از یاخته

 هم نادرست است.

پیکری دستگاه عصبی صورت میهای ماهیچه د( عصب دهی به یاخته ی عصب دهی به  گیرد؛ ولای اسکلتی به وسیلة بخش 

 دهد. ای قلبی توسط بخش خودمختار دستگاه عصبی روی میهای ماهیچهیاخته
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 ............شود، ...ترکیب شیرة پرورده استفاده می جانوری که از آن برای تعیین سرعت و

 برخالف هر جانور دارای توانایی دفع اوریک اسید، اسکلت بیرونی دارد.( 1

 پمپاژ کند.  ها  تواند مایعی را به درون مویرگخاکی قلبی پشتی دارد که میهمانند کرم ( ۲

 همانند ملخ در هر چشم مرکب خود، یک قرنیه، یک عدسی و تعدادی گیرندة نوری دارد.( ۳

 تی مشابهی با سایر جانوران دارد.حرک همانند عروس دریایی، دارای اسکلتی است که اساس( ۴

 

 ها:بررسی همة گزینه  باشد.ست که نوعی حشره میل شته امنظور صورت سؤا 

 همة حشرات اسکلت بیرونی و توانایی دفع اوریک اسید دارند. )نادرست(«: 1گزینة »

ترین گردش خون بسته باشند. کرم خاکی دارای سادهحشرات دارای سامانه گردش باز هستند و فاقد مویرگ می«:  ۲گزینة »

 یرگ دارد. )نادرست( این جانور خون و مواست همچنین 

در هر چشم مرکب حشرات، تعداد زیادی واحد بینایی وجود دارد و هر واحد بینایی یک قرنیه، یک عدسی و تعدادی  «:  ۳»گزینة  

 گیرندة نوری دارد. )نادرست(

ندارد. همة  ایستایی در عروس دریایی برخالف اسکلت بیرونی در حشرات، نقشی در محافظت از بدن  اسکلت آب  «:  ۴»گزینة  

 جانوارن مشابه است. )درست( کنند و اساس حرکت در همةها به حرکت جانور کمک میانواع اسکلت 

 کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می  

 «   .......... همواره ................ همانند ...............در هر جانور دارای ....... »

 . کند می عبور قلب درون از تیره خون فقط -  جانبی خط واجد جانوران -  اسکلت واجد غضروف( 1

 . دارد نقش  تنفسی گازهای انتقال در مواد گردش سامانه -  سلوم واجد جانور هر -  اسکلت بیرونی (۲

 .دارد وجود  مواد گردش برای اختصاصی دستگاه -  ستاییای  آب اسکلت دارای جانوران -  طناب عصبی شکمی ( ۳

 .است فراهم  غذا طرفه یک جریان امکان -هر جانور واجد اسکلت درونی   -ی قلب  هاجدایی کامل بطن( ۴

 

لوله گوارش دارند. جدایی کامل بطنمهره  ةهم  اسکلت درونی و  پرندگان و پستانداران و  ها  داران  در 

 ها: بررسی سایر گزینه  دهد.رخ میها  برخی خزندگان مثل کروکودیل

 ای و گردش خون مضاعف صادق نیست. داران دارای قلب چهارحفره دقت کنید برای مهره( 1گزینة 

 برای حشرات صادق نیست. مثالً( ۲ گزینة

 دقت کنید جانوری مانند عروس دریایی، دستگاه اختصاصی برای گردش مواد ندارد.( ۳ گزینة

تواند در تماس مستقیم با می  ای که های ماهیچهکدام عبارت، دربارة هر رشتة پروتئینی در تارچه  

 یون کلسیم قرار بگیرد، درست است؟ 

 کنند. را هیدرولیز می ATPای، مولکول پرانرژی های سطح تار ماهیچه های عصبی به گیرنده( در پی اتصال ناقل1

 شود. ایجاد موج تحریکی در طول غشای یاخته، با تغییر طول خود موجب کوتاه شدن سارکومر میپس از ( ۲

 کند. را به میانة سارکومر نزدیک می Zهای کلسیم از شبکة آندوپالسمی، با تغییر شکل خطوط با آزاد شدن یون( ۳

 شوند. ای دیده میهای تیرة تار ماهیچهها به دنبال انقباض کامل ماهیچه، بیشتر در بخشرشته  این( ۴
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توانند در تماس ای قرار دارند، میهای ماهیچههر دو نوع رشتة پروتئینی اکتین و میوزین که در تارچه 

های اکتین به سمت میانة سارکومر کشیده  شده و رشتهمستقیم با کلسیم قرار بگیرند. به دنبال انقباض ماهیچه، سارکومرها کوتاه  

های تیرة تار  های پروتئینی بیشتر در بخشای کاهش پیدا کرده و رشته این زمان، بخش روشن تارهای ماهیچهشوند. در  می

 ها: شوند. بررسی سایر گزینهای دیده میماهیچه

های میوزین این حین، تنها رشتهشود. در  ای، انقباض آغاز میچههای سطح تار ماهیدر پی اتصال ناقلین عصبی به گیرنده(  1

 این فرایند ندارند. های اکتین نقشی در تبدیل کنند و رشته ADP، آن را به ATPتوانند با جدا کردن یک گروه فسفات از می

. بلکه تنها در طول سارکومر  شوند نمی  های پروتئینی کوتاه و منقبضای، رشته ایجاد موج تحریکی در طول غشای تار ماهیچهبا  (  ۲

 شوند. و کوتاه شدن سارکومر می شوند و سبب انقباضجا میجابه

را به سمت میانة سارکومر   Zتوانند با آزاد شدن کلسیم از شبکة آندوپالسمی با تغییر شکل، خطوط  های میوزین میتنها رشته (  ۳

 کند. اما شکل آن تغییر نمیاین فرایند نقش دارد نزدیک کنند. اکتین نیز در 

مولکول     به  اتصال  توانایی  که  پروتئینی  رشتة  هر  دلتایی،  ماهیچة  سارکومر  دارد،   ATPدر  را 

 ... .......تواند در شرایطی ......می

 دهد. با مصرف انرژی شکل خود را تغییر ( ۲                                    ( در بخش روشن سارکومر قرار بگیرد.1

 ها به هم گردد. سبب نزدیک شدن تارچه( ۴                              کاهش دهد. طول خود را در طی انقباض( ۳

 

و تبدیل شدن آن   ATPهای میوزین با اتصال به  شوند. سررشته متصل می  ATPهای میوزین به  رشته  

تواند تغییر کند.  های میوزین ثابت است اما شکل میوزین میرشته شود. دقت کنید که طول  ، دچار تغییر شکل میADPبه  

 ها: بررسی سایر گزینه

 های میوزین تماما در بخش تیرة سارکومر قرار دارند. رشته «: 1گزینة »

 کند. های اکتین و میوزین در طی انقباض تغییر نمی«: دقت کنید طول رشته۳گزینة »

 کند. ها با هم ثابت است و تغییر نمیفاصلة تارچه ماهیچه، در جریان انقباض«: ۴گزینة »

 کند؟تکمیل می  نادرستیهای اسکلتی یک فرد بالغ، کدام گزینه عبارت زیر را به دربارة ماهیچه

 ای، ................. ممکن نیست.«ماهیچه  در هر تارچه ................. هر تار»

 ی دنا هامولکول یی دارای هاوجود اندامک - برخالف ( 1

 های پروتئینی میوزین و اکتین در ساختار آن مشاهدة رشته  - همانند ( ۲

 های ویژة خود های عصبی به گیرندهاتصال ناقل - برخالف ( ۳

 بافت پیوندی ای های پروتئینی مادة زمینهترشح رشتهساخت و - همانند ( ۴

 

اند. درون ی تکراری به نام سارکومر تشکیل شدهها، از واحدهابه دقت به صورت سوال توجه کنید؛ تارچه 

ای، یک تار  ی یاختههاها و سایر اندامکای از تارچه ی میوزین و اکتین قرار دارند. هم چنین مجموعه هاهر سارکومر پروتئین

 د. شوهای پروتئینی اکتین و میوزین مشاهده میدهند. پس در تار همانند تارچه، رشته ای را تشکیل میماهیچه
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 کند؟چند مورد، جمله زیر را به درستی تکمیل می

 «  ای موجود در داخل کره چشم انسان، ...............های ماهیچهبعضی از یاخته»

 شوند.با انقباض خود باعث افزایش قطر سوراخ مردمک چشم می  (الف

 گیرند.های عصبی بخش پیکری دستگاه عصبی محیطی قرار میتحت تاثیر رشته  (ب

 شوند.خود باعث افزایش قطر عدسی و شل شدن تارهای آویزی متصل به عدسی می  با انقباض( ج

 دارای سارکومر و چندین هسته در ساختار خود هستند.  (د

1 )1             ۲ )۲                     ۳ )۳                             ۴ )۴ 

ماهیچه ماهیچه  از:  عبارتند  انسان  چشم  کره  در  موجود  صاف  ماهیچههای  مژکی،  و  های  عنبیه  های 

های  ها از نوع صاف هستند. دقت کنید که ماهیچهاین ماهیچههمه    .هاو سرخرگها  های صاف موجود در دیواره سیاهرگماهیچه

 شوند. های موجود در داخل کره چشم محسوب نمیچشم نقش دارند، جزء ماهیچه موجود بر روی کره چشم که در حرکات 

 بررسی موارد:

 شوند. های شعاعی عنبیه با انقباض خود باعث گشاد شدن مردمک میالف: ماهیچه

 های موجود در داخل کردی چشم انسان تحت تاثیر بخش پیکری دستگاه عصبی محیطی قرار ندارند. ب: ماهیچه

 برای ماهیچه مژکی صادق است.ج: 

 های موجود در کره چشم انسان از نوع ارادی )اسکلتی( نیستند.د: هیچ یک از ماهیچه

 کدام دربارة همة جانورانی که در ساختار اسکلت داخلی خود دارای غضروف هستند، درست است؟  

 ها جای گرفته است. طناب عصبی پشتی درون سوراخ مهره( 1

 شود. انجام میها های سفید در مغز قرمز استخوان تولید گویچه( ۲

 کنند. ترشح میغدد راست رودهای محلول نمک بسیار غلیظ را به روده( ۳

 های مژکدار، در زیر پوست دو سوی بدن وجود دارد. کانالی حاوی یاخته( ۴

 

داران طناب عصبی پشتی  مهرهداران در ساختار اسکلت درونی خود دارای غضروف هستند. در  همة مهره 

 ها: بررسی سایر گزینه ها جای گرفته است.ون سوراخ مهرهشود که دردیده می

 ( استخوان وجود ندارد.هاها و سفره ماهیهای غضروفی )مثل کوسهدر ماهی«: ۲گزینة »

 کنند. ترشح میبسیار غلیظ را به روده«: تنها در ماهیان غضروفی غدد راست رودهای محلول نمک )سدیم کلرید( ۳گزینة »

 داران(های مژکدار است. )نه همة مهرهست که حاوی یاخته هاخط جانبی کانالی در زیر پوست ماهی«: ۴گزینة »

  .... با  خط  .........همزمان  دو  فاصله   .Z  ذوزنقه ماهیچة  سارکومر  یک  در  شناگر متوالی  یک  ای 

 .......... توان گفت ....ای، میحرفه

 شوند. های کلسیم با مصرف انرژی زیستی از شبکة آندوپالسمی خارج مییون -  افزایش( 1

 دهد. توسط کراتین فسفات رخ می ATPتولید  ای به کمک بازتارهای ماهیچه بیشتر انرژی الزم برای انقباض  -کاهش  ( ۲

 شود.های اکتین همانند طول محدودة بخش روشن بیشتر میرشته  طول - افزایش ( ۳

 شود. های اتصال میوزین و اکتین از یکدیگر مشاهده میجدا شدن پل -کاهش  ( ۴
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ــوط   ــلة خط ــاهش فاص ــدن  Zک ــاض، لغزی ــی انقب ــت. ط ــاض اس ــای انقب ــه معن ــارکومر ب ــک س در ی

 هــای اتصــال میــوزین و اکتــین دائمــاًایــن کــار، بایــد پلدهــد. بــرای های میــوزین و اکتــین در مجــاورت هــم رخ میرشــته

زدن، بـه یـک سـمت کشـیده شـود. سـپس سـرهای متصـل جـدا و بـه بخـش جلـوتر   تشکیل و سپس با حرکتی مانند پـارو

   شود.خوردن، اتصال و جدا شدن سرهای میوزین صدها مرتبه در ثانیه تکرار می این لیزشوند.  وصل می

 ها:بررسی سایر گزینه

ــه معنــای عــدم انقبــاض اســت. در  Zافــزایش فاصــلة خطــوط ( 1 ــت یوندر یــک ســارکومر ب ی کلســیم طــی هــاایــن حال

 شوند.گردانده می انتقال فعال به شبکة آندوپالسمی باز

 آید.ها از سوختن گلوکز بدست میبیشتر انرژی الزم برای انقباض ماهیچه( ۲

 کند.در طی انقباض تغییری نمیهای اکتین و میوزین توجه کنید طول رشته( ۳

 نماید؟تکمیل می  نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به    

 «  ........ هستند، ........................در همه جانورانی که دارای اسکلت ...»

 .دهدمی تشکیل را مغز جلو، در آن برجسته بخش  که دارد وجود  طنابیها آن  بدن  پشتی بخش  در ۔  درونی( 1

 .دهندمی انجام را  گازی  تبادالت  هم،  با مرتبط و منشعب یهالوله طریق ازها  یاخته ۔  بیرونی( ۲

 کند.با فشار جریان آب به بیرون، جانور به سمت مخالف جریان آب، حرکت می ۔ایستایی  آب ( ۳

 باشند.میو قلب  ها  گر پوششی الیه  با  تماس در  توانندمی خونی  یهایاخته ۔  درونی( ۴

 

شــود، دقــت کنیــد کــه در حشــرات تــنفس اســکلت بیرونــی در حشــرات و ســخت پوســتان یافــت می 

 دهند.های منشعب و مرتبط با هم، تباالت گازی را انجام میها از طریق لولهنایدیسی وجود دارد، یعنی یاخته

 ها:بررسی سایر گزینه

 درونی )از جنس استخوان یا غضروف(، طناب عصبی پشتی و مغز هستند.داران، دارای اسکلت ی مهرههمه( 1گزینه 

این ایستایی دارد. در  دهد. عروس دریایی اسکلت آب  ایستایی در اثر تجمع مایع درون بدن به آن شکل میاسکلت آب  (  ۳گزینه  

 کند. جانوران، با فشار جریان آب به بیرون، جانور به سمت مخالف جریان آب حرکت می

 باشند. ها و قلب می ی پوششی رگ های خونی در تماس با الیه داران دارای گردش خون بسته هستند و یاخته ی مهره همه (  ۴نه  گزی 

 باشد؟ای تند و کند صحیح میترتیب در رابطه با تارهای ماهیچهچند مورد به  

 غشایی  ی دوهاالف( تعداد بیشتر اندامک

 ار سومب( مقدار کمتر نوعی پروتئین با ساخت

 ج( وجود تعداد بیشتر پمپ کلسیم در غشای شبکة آندوپالسمی

 اید( گستردگی بیشتر شبکة مویرگی اطراف تار ماهیچه

 ( تولید انرژی با کمک زنجیرة انتقال الکترونه

 سه  –دو  ( ۴             چهار  –دو (  ۳                  سه –سه ( ۲                چهار –( یک  1

 

 « در مورد تارهای کند صحیح است.هموارد »الف«، »د« و » 
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اینکه نیاز به مصرف اکسیژن و انجام تنفس هوازی دارند، به راکیزه )اندامک دو غشایی( بیشتری نیاز دارند   تارهای کند به علت

 نیاز آنها را تأمین کند. بتواند اکسیژن مورد   تر باشد تابایست گستردهو شبکة مویرگی اطراف دسته تارهای آنها می

بایست  تارهای تند تعداد میوگلوبین )پروتئینی با ساختار سوم( کمتری دارند. چون فعالیت آن همچون اسمش تند است، می

 شود.سریع عمل انقباض را انجام دهد، لذا به پمپ کلسیم بیشتری در غشای شبکه آندوپالسمی آن نیاز می

دهند  ترجیح می  وانایی تولید انرژی با کمک زنجیره انتقال الکترون را دارند. اما تارهای تند بیشتراین تارها، تهمچنین هر دو نوع  

 هوازی استفاده کنند. که از مسیر بی

 

 کند؟  کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می  

 |.... «............. اسکلت بیرونی .............»در جانوران اسکلت درونی ....

 در محافظت از طناب عصبی پشتی نقش دارد.  -برخالف  ( 1

 های انسان است.یی مشابه با استخوانهاهمواره دارای استخوان  -برخالف  ( ۲

 ایستایی است.دارای ساختار اسکلتی مشابهی با اسکلت آب   -همانند   (۳

 پردازند.تبادل مواد میبه  ها شود که بوسیلة مویرگفقط در جانورانی یافت می  -همانند  ( ۴

 

توان گفت در جانوران دارای اسکلت درونی  داران طناب عصبی پشتی وجود دارد. پس میدر همة مهره 

 ها: بررسی سایر گزینه  کند.حافظت میداران(، اسکلت از طناب عصبی پشتی م)مهره

 استخوان است. اسکلت درونی در ماهیان غضروفی مثل کوسه ماهی فاقد «: ۲گزینة »

 «: طبق متن کتاب درسی، ساختار اسکلت در جانوران متفاوت است.۳گزینة »

 شود که دارای سامانة گردش مواد باز هستند و مویرگ ندارند.اسکلت بیرونی در حشرات و سخت پوستان یافت می«: ۴گزینة »

 

 کنند؟میچند مورد از موارد زیر، عبارت زیر را به درستی تکمیل    

 .... «.........ای تند ....های ماهیچه.... یاخته.........ای کند ....های ماهیچهیاخته»

 های اسکلتی بدن قرار دارند.در همة ماهیچه  -الف( همانند 

 اند.برای کارهای استقامتی مانند شنا کردن ویژه شده  -ب( برخالف 

 آورند.ازی به دست میهوبیشتر انرژی خود را به روش بی  - ج( برخالف

 دارای میتوکندری و میوگلوبین هستند.  -د( همانند  

1 )1              ۲  )۲                       ۳  )۳                                 ۴ )۴ 

 

 بررسی موارد نادرست:  کنند.بارت را به درستی تکمیل میموارد »ب« و »د« ع  

 های اسکلتی بدن هر دو نوع یاخته تند و کند را دارند. ماهیچهالف( بسیاری از 

ای تند بیشتر انرژی خود را به صورت  های ماهیچهای کند بیشتر انرژی خود را به صورت هوازی و یاختههای ماهیچهج( یاخته

 آورند. هوازی بدست میتنفس بی



  

 
89 

 

 .............نوعی هستند که .... ای بیشتر از....، تارهای ماهیچه.........در افراد ....  

 ی شبیه میوگلوبین هستند که توانایی ذخیرة اکسیژن دارد.هاحاوی پروتئین  -ورزشکار استقامتی ( 1

 آورند.ی دو غشایی به دست میهاعمدة انرژی مورد نیاز خود را در داخل اندامک  -تحرک  کم( ۲

 شوند.ی فراوان در سیتوپالسم، به رنگ قرمز دیده میهامیتوکندریبه علت وجود   -ورزشکار استقامتی ( ۳

 گیرد.تجزیة گلوکز، بیشتر به صورت ناقص و در سیتوپالسم سلول صورت می  -تحرک  کم( ۴

 

 آورند. هوازی به دست میای تند بیشتر انرژی خود را از طریق تنفس بیتارهای ماهیچه 

 ها: بررسی سایر گزینه

 ی شبیه میوگلوبین.هاای نوع کند، حاوی میوگلوبین هستند، نه پروتئینرهای ماهیچهتا«: 1گزینة »

 هوازی دارند.ای نوع تند بیشتر تنفس بیتارهای ماهیچه«: ۲گزینة »

 شوند. ای نوع کند، به علت وجود مقادیر فراوان رنگدانه قرمز رنگ میوگلوبین به رنگ قرمز دیده می«: تارهای ماهیچه۳گزینة »

دارند،     راه  معده  به درون  که  دارد  وجود  تعدادی کیسه  گیاهخوار،  نوعی جانور  معدة  اطراف  در 

 این جانور کدام است؟ مشخصة  

 پاهای جلویی آن، به مراتب طولی بلندتر از پاهای عقبی دارند. ( 1

 کند. اسکلتی حفاظتی دارد که از رشد بیش از حد جانور جلوگیری می( ۲

 شیمیایی مواد غذایی دارد، فاقد توانایی جذب مواد غذایی است. یی برای گوارشهاجایگاهی که آنزیمهر ( ۳

 شود. های بدن رانده میدار قلب، ابتدا به سوی سر و سایر بخشخون از طریق منافذ دریچه( ۴

 

خارجی دارند. بزرگ نیز مانند سایر حشرات اسکلتی  ها  طبق متن کتاب درسی صحیح است. ملخ  ۲گزینة   

 این  کند. به همین علت اندازةایجاد می شود که در حرکات جانور محدودیتتر شدن آن میبودن اسکلت خارجی باعث سنگین

 ها: بررسی سایر گزینه کند. ی درونی محافظت میهاشود. اسکلت خارجی از اندامجانوران از حد خاصی بیشتر نمی 

 پاهای عقبی ملخ بلندتر است. «:1گزینة »

 ها برای گوارش شیمیاییترشح آنزیم«: در ملخ محل۳گزینة »

 باشد.مواد غذایی و جذب غذا معده می 

 دار وارد قلبدر ملخ خون از طریق منافذ دریچه«: ۴گزینة »

 اینکه خارج شود.شود نهمی 

 کنند؟یتکمیل م   نادرستیچند مورد از موارد زیر عبارت زیر را به    

 «   .............» با کوتاه شدن طول سارکومر در ....

 دهد.دیافراگم، بازدم عمیق رخ می  ةالف( ماهیچ

 یابد. های بازو و ساعد از یکدیگر کاهش میب( ماهیچة دو سر بازو، فاصله بین استخوان

 شوند. های فرد به طور کامل از هوا خالی میج( ماهیچة شکمی، شش

 افتد.ای خارجی، عمل بازدم اتفاق میهای بین دندهماهیچهد(  

1 )۴               ۲ )۳                       ۳ )۲                               ۴ )1 
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 بررسی موارد:

 افتد. دیافراگم، دم اتفاق می  ةماهیچ ضانقبا با  ۔الف( نادرست 

 ب( درست

 . ماند می  باقی فرد   هایشش درون هوا  مانده باقی  حجم سالم، فرد  یک در عمیق بازدم یک از پس  حتی  ت ـج( نادرس

 خارجی مربوط به عمل دم است نه بازدم. ای ماهیچه بین دنده ضانقبا ۔د( نادرست

 کند؟ چند مورد، جملة زیر را به طور صحیح تکمیل می  

 «   .... .........»در ساختار ماهیچة توأم انسان سالم و بالغ، .... 

 ای، مجموعة تارها را در برگرفته است.نوعی بافت پیوندی رشته  -الف  

 هر تارچه شامل تعدادی هسته، میتوکندری و سیتوپالسم است.   - ب  

 اند. شده  احاطه آندوپالسمی  شبکة  توسط  کند،   و   تندای  ماهیچه  ی هاتار  -ج  

 اند. های ضخیم در دو انتهای سارکومر قرار گرفتههای نازک در مرکز و رشتهدر زمان استراحت، رشته  - د

1 )1             ۲ )۲                         ۳ )۳                                  ۴ )۴ 

 

 فقط مورد »الف« صحیح است. 

 ای است.این مورد مربوط به تار ماهیچه مورد ب(

 اند. شبکة آندوپالسمی درون تار قرار دارد.آندوپالسمی احاطه شدهها توسط شبکة مورد ج( دقت کنید تارچه

 های نازک اکتین در اطراف قرار دارند.های ضخیم میوزین در مرکز و رشتهمورد د( دقت کنید که رشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
91 

 

 یازدهم   ستیز -4فصل    یلیتکم یهاسؤال

 کند؟تکمیل می  نادرستد مورد عبارت زیر را به طور  چن

های دستگاه عصبی محیطی، تواند متأثر از دستگاه عصبی خودمختار باشد و سایر بخشمی، ................ در انسان» 

 .«نقش دارند.............    همگی در

  استخوان   به   متصل  عضلة  هر   ارادی انقباض  دستور  انتقال –ها  انجام انقباض عضالت موجود در دیوارة سرخرگ  * 

  محرک  نوعی  به   پاسخ  در  بدن  عضالت  غیرارادی  انعکاس  هر   انجام –ریز  تنظیم ترشح هر غدة برون   *

  مختلف هایمحرک از  گروهی  به  دهیپاسخ  – تغییر میزان سوخت و ساز تارهای کند عضلة توأم     *

 بدن  دیگر  هایبخش  به نخاع  و  مغز   اتصال  در  –تنظیم میزان هر حرکت کرمی دیوارة لولة گوارش     *

1 )۴                                 ۲ )۳                               ۳ )۲                             ۴ )1 

 

 .موارد اول، دوم و چهارم نادرست است

باشد. دقت کنید دستگاه عصبی  ت صاف دیوارة سرخرگ ها تحت کنترل دستگاه عصبی خود مختار میالانقباض عض (مورد اول

.  ت نقش نداردالوه بر دستگاه عصبی پیکری، بخش حسی نیز دارد. بخش حسی در ارسال پیام حرکتی انقباض عضالمحیطی ع 

باشد. اما دقت کنید دستگاه  نترل دستگاه عصبی خودمختار میتنظیم ترشح هر غدة برون ریز در بدن انسان، تحت ک  (مورد دوم

 . تواند مؤثر باشد های بدن مانند انعکاس تخلیة مثانه میعصبی خودمختار نیز در انجام برخی انعکاس

سوخت تواند باعث تغییر در  ت اسکلتی بدن انسان میالرسانی به عضخودمختار با تغییر در میزان خون  دستگاه عصبی   (مورد سوم

 . ها نقش دارددهی به محرکت اسکلتی شود. همچنین دستگاه عصبی مرکزی و محیطی بدن انسان در پاسخالو ساز تارهای عض

ابتدایی مری، عضحرکات کرمی دیوارة لولة گوارش در حلق هم مشاهده می  (مورد چهارم ت  الشود. در دیوارة حلق و بخش 

تحت کنترل دستگاه عصبی پیکری است. همچنین طبق متن کتاب درسی، ت  الشود و حرکات این عضاسکلتی مشاهده می

 .های بدن نقش مهمی دارددستگاه عصبی محیطی در اتصال مغز و نخاع به سایر بخش

 تکمیل میکند؟   نادرستد مورد عبارت زیر را به طور  چن

شده و بر روی فعالیت یاختة دیگری هر نوع مادة شیمیایی در بدن انسان سالم و بالغ که در نوعی یاخته تولید  «

 «....................  باشدمؤثر می

 نوعی هورمون یا ناقل عصبی محسوب میشود.   *

 .شودای تولید نمیهای بافت ماهیچهتوسط یاخته  اًقطع  *  

 شود.های اختصاصی سطح غشا متصل میبرای فعالیت خود به گیرنده  *

 .باشدسازندة خود نیازمند مصرف انرژی زیستی میشدن از سلول    برای آزاد  اًقطع  *  

1) 1                                   ۲ )۲                                      ۳ )۳                                      ۴ )۴ 
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ترکیبات دیگری مانند کربن  ..،  .   های شمیایی التهاب و های عصبی، پیک ها، ناقل وه بر هورمون ال بدن انسان ع   در 

   .گذارند های مویرگی اثر می های بنداره های دیگر مانند یاخته شوند و بر روی فعالیت یاخته های بدن تولید می دی اکسید، در سلول 

 ! اکسید کربن، نه هورمون است و نه ناقل عصبی دی (مورد اول

 . تواند تولید شودای نیز میماهیچه های بافتدقت کنید که کربن دی اکسید توسط یاخته (مورد دوم

  ۴فصل    ۲ها که در درون سلول دارای گیرنده هستند، صادق نیست. طبق شکل  این مورد برای گروهی از هورمون   (مورد سوم

 .ها در درون سلول قرار دارد،گیرندة گروهی از هورمون  ۲زیست شناسی  کتاب

 .شودانرژی زیستی مصرف نمی (انتشار)ها برای آزاد شدن کربن دی اکسید از سلول (مورد چهارم

 ًا ................ای که توانایی تجزیه گلیکوژن را دارد، قطعبدن یک انسان سالم و بالغ هر یاخته  در

 .باشدای میهای رشتهها و گلیکوپروتئینای از پروتئینسطح زیرین خود ، فاقد شبکه در (1

 .دهدانجام می  ۲Oف درون خود به صورت کامل و با مصر تجزیه گلوکز را در (۲

 .های شیمیایی کوتاه برد تولید کندتواند پیکدر شرایطی می (۳

 .کندها گلوکز را دریافت میاز طریق انشعابات سرخرگ  تنها (۴

 

از یاخته های ماهیچهتهیاخ کنندة آنزیم تجزیه کنندة  های پوششی تولید  های کبد و یاختهای، گروهی 

توانند اینترفرون ها میها در صورت آلوده شدن توسط ویروسگلیکوژن، هر سه در تجزیة گلیکوژن نقش دارند. همة این سلول

 ا: هبررسی سایر گزینه .تولید کنند ( پیک کوتاه برد) 1نوع 

   .یاخته های پوششی دارای غشای پایه هستند :1گزینه 

 .هوازی انجام شودتنفس بی  ممکن است :۲گزینه 

 . کندکبد از طریق سیاهرگ باب نیز گلوکز دریافت می :۴گزینه 

 است؟  نادرستد مورد از موارد زیر  چن

   .شوندهای شیمیایی، به گیرندة اختصاصی خود در سطح غشای یاخته هدف متصل میهمة انواع پیک  (الف

  .نوعی پیک شیمیایی دوربرد است  اًهر پیک شیمیایی که به جریان خون وارد می شود، الزام   (ب

   .شوندای یاختة عصبی ساخته میهای شیمیایی کوتاه برد، در جسم یاختههمة پیک (ج

 .شوندوارد محیط داخلی می  اًهای شیمیایی دوربرد، پس از ترشح، مستقیمتنها بعضی پیک  (د

1) 1                                      ۲)  ۲                                            ۳) ۳                                           ۴)  ۴ 
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 د:بررسی موار

ممکن است گیرندة اختصاصی پیک شیمیایی در داخل یاخته هدف قرار   ،۲زیست شناسی  کتاب  ۴فصل    ۲طبق شکل    (الف

  .داشته باشد

های شیمیایی شرکت کننده در فرایند التهاب، به جریان خون وارد های شیمیایی مانند برخی پیککنید برخی پیک  دقت  (ب

   .شده و پیک کوتاه برد محسوب می شوند

های یاخته که توسط 1د اینترفرون نوع های شیمیایی کوتاه برد توسط نورون ساخته نمی شوند ؛ مانندقت کنید برخی پیک (ج

   .آلوده به ویروس تولید می شود

 .شوندمی (ایمایع بین یاخته)فاصله وارد محیط داخلی  الهای شیمیایی پس از خروج از یاخته، بهمة پیک  (د

 ................ اً......، قطع..ر بدن انسان، هر نوع پیک شیمیایی که ......د

  .برد است  پیک شیمیایی دورنوعی   –بر اندام سازندة خود مؤثر است  (1

  .ریز ساخته شده استهای دستگاه درونتوسط یاخته –شود پس از ترشح به خون وارد می (۲

 .باشدنوعی مولکول ناقل عصبی می –های مجاور اثر گذار است بدون ورود به خون، بر یاخته (۳

 .ا عبور کرده استبرای فعالیت خود از غش –شود بب تغییر تنظیم بیان ژن یاخته هدف خود میس (۴

 

ازندة خود  ای یاخته ـس اختار غـش دن و اثر بر روی یاخته هدف از ـس ح ـش یمیایی برای ترـش هر نوع پیک ـش

   ا:هبررسی سایر گزینه .عبور کرده است

   .باشندهای دیگر اندام سازندة خود مؤثر میتوانند بر یاختههای عصبی نیز میدقت کنید ناقل«: 1»گزینة 

خ التهابی از یاخته«: ۲»گزینة  یمیایی آزاد میدر طی پاـس یب دیده مویرگ و ماکروفاژها، نوعی پیک ـش ود و به خون  های آـس ـش

  .ریز ترشح نشده استهای درونشود، اما از یاختهوارد می

مجاور خود اثر دارد و ممکن های  ـشود، بر روی یاختههای آلوده به ویروس ترـشح میاینترفرون نوع یک که از یاخته«: ۳»گزینة 

 .باشداست در خون نباشد و ناقل عصبی نیز نمی

 های عصبی سالم، صحیح است؟کدام گزینه، در ارتباط با هر نوع پیک شیمیایی آزاد شده از یاخته

 .گذارندبدون ورود به جریان خون، بر روی یاختة هدف خود اثر می (1

 .باشندهای هدف خود مییاختههای پروتئینی، درون دارای گیرنده (۲

 .شوندرانی و صرف انرژی زیستی، به محیط داخلی بدن وارد میبا برون (۳

 د.شونها حفاظت میهای جمجمه یا ستون مهرهشوند که توسط استخوانهایی آزاد میاز یاخته (۴

 

رانی ها با برونپیکهمة این   .های عـصبی تولید ـشوندتوانند توـسط یاختههای عـصبی میها و ناقلهورمون

 :هابررسی سایر گزینهشوند.  وارد می  (جزئی از محیط داخلی بدن)ای هیاخت آزاد شده و در پی ترشح به درون مایع بین

 .ها صادق نیستبرای هورمون (1گزینة
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  .های عصبی در سطح غشای یاخته قرار دارندگیرندة ناقل (۲گزینة

های بخش مرکزی فوق کلیه نیز از  ـشوند. هم چنین هورموندـستگاه عـصبی محیطی آزاد میهای عـصبی از برخی ناقل (۴گزینة

 .شوندهای عصبی آزاد مییاخته

 ............... پیک شیمیایی

 .ی هدف برسدتواند بدون ورود به خون به یاختهنمی (1

 .ی هدف گرددتواند وارد یاختهمی (۲

 .نوعی ناقل عصبی است  ی عصبی، قطعاًساخته شده در یاخته (۳

 .ی خود خارج شودی سازندهرانی از یاختهبا برون  تواندف کوتاه برد، نمیالدور برد برخ (۴

 .هورمون وارد یاختة هدف شده است  یازدهم،کتاب درسی    ۴فصل   ۲در شکل 

 د مورد، جملة زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟چن 

 »  ..............  ریز که سبب افزایش قند خون انسان می شود، هر نوع پیک شیمیایی دستگاه درون«

   .شودانیدراز می  کربنات و یون هیدروژن توسط آنزیم کربنیکاسید به بی  باعث افزایش تبدیل کربنیک  (الف

    .گرددهای هدف متصل میبه گیرنده اختصاصی خود در یاخته پس از ترشح از یاختة سازندة خود،   (ب  

  .شودبدن میدر غشای داخلی راکیزه هر یاختة زندة   ATP سبب افزایش تولید  (ج 

 .شودهی برای تولید گلیکوژن در کبد میآبد  سبب افزایش واکنش سنتز  (د  

1) 1                                ۲  )۲                                 ۳ )۳                               ۴)۴ 

ایرمونهو اگون،  ـه د  افزایش  در  ....  و  کورتیزول  نفرین،نوراپی  نفرین،اپی  گلوـک د  نقش  خون  قـن   مورد  فقط  .دارـن

  د:موار بررسی ت.اس صحیح «ب»

یدکربنیک  تبدیل کنید  دقت (الف مورد ورت به هیدروژن و  کربناتبی یون به  اـس ورت  خودیخودبه  ـص   رازانیدوکربنیک گیرد  می  ـص

  د.دار نقش اسیدکربنیک تولید در

  د.گردمی متصل  هدف هاییاخته در خود اختصاصی  گیرندة به ترشح، از پس هورمون  هر (ب مورد

   .ندارند راکیزه قرمز،  های گویچه (ج مورد

 .نیست صادق  گلوکاگون هورمون برای  (د مورد

 کند؟می تکمیل صحیح طور به را زیر عبارت مورد،  دچن

  «شود  افزوده ......... میزان بر و یابد  کاهش ........ تا شودمی  سبب ........ (های)  هورمون غیرطبیعی کاهش  انسان،   در «

 خون اسمزی فشار – مواد برخی بازجذب میزان – پسین هیپوفیز در موجود (الف

 قلبی دهبرون – هاویتامین یبرخ به نیاز – ساز و سوخت کنندة تنظیم تیروئیدی (ب 

 فیبرینی تودة تشکیل برای زمال زمان مدت –  کلسیم یون کلیوی تراوش –  پاراتیروئید غدد (ج 

      معده سیاهرگی خون PH میزان –  غذا هایمیکروب برابر در بدن دفاع  توانایی – معده از شده ترشح (د 

۲) 1                                       ۲ )۲                                   ۳ )۳                                 ۴)۴ 
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  د:موار بررسی هستند. صحیح  (ج) و (الف) موارد

 موجود  مواد  غلظت  نتیجه  در   و   یابدمی  کاهش   آب  بازجذب  میزان  پسین،  هیپوفیز  از  ضدادراری  هورمون  ترشح  کاهش   پی  در  (الف

 بازجذب   برای  نتیجه  در  و  شوندمی  بازجذب  نفرون  در  غیرفعال  روش  هب  مواد  برخی  دانیممی  طرفی  از  کند.می  پیدا  کاهش  نیز  ادرار  در

 همچنین  کند.می  پیدا  کاهش  نیز  آنها  بازجذب  میزان  ادرار،  در  مواد  این  غلظت  کاهش  با  حال  ؛باشندمی  غلظتی  شیب  نیازمند  خود

 (است شده مطرح ۹۶ کنکور در نکته این ) یابد.می افزایش نیز خون فشاراسمزی میزان ،  آب بازجذب کاهش  دنبال به

 مسیر   این  در  کند.می  پیدا  کاهش  یاخته  سازی  و  سوخت   فعالیت  میزان  تیروئیدی  هایهورمون   طبیعی  غیر  کاهش  دنبال  به  (ب 

  فعالیت  کاهش  پی  در  نتیجه  در  کنند.می  ایفا  هاآن   برای  را  کوآنزیم  نقش  معدنی  مواد  و  هاویتامین  که  دارند  شرکت  مختلفی  هایآنزیم

  دفع   به  بدن  نیاز  میزان  ن،بد   ساز  و  سوخت  کاهش   دنبال   به  همچنین  یابد. می  کاهش   نیز  ها ویتامین  برخی  مصرف  میزان  ها،آنزیم  این

  این )  یابد.می  کاهش   نیز  قلبی   دهنبرو  و   گرهی  بافت  تحریک  میزان  نتیجه  در  و  یابدمی  کاهش  اکسیژن   مصرف  و  اکسید  دی  کربن

  ت(.اس شده مطرح ۹۴ و ۹1 سراسری نکورک در نکته

 تراوش   میزان  نتیجه  در  یابد؛می  کاهش  خوناب  در  کلسیم  یون  غلظت  میزان  پاراتیروئیدی،  هورمون  غیرطبیعی  افت  دنبال  به  (ج

  صورت   در  خون،  انعقاد  روند  در  کلسیم  اثر  علت  به  چنین  هم  شود.می  ادرار  وارد  کمتری  کلسیم  یون  و  یابدمی   کاهش  نیز  کلیوی

 .یابد می افزایش (فیبرینی تودة ) خون لخته تشکیل رایب الزم  زمان مدت  خوناب، کلسیم کمبود

  جزئی   معده   اسید  که   جا  آن  از  یابد. می  کاهش  معده های آنزیم  و معده  اسید  ترشح  میزان  گاسترین،  هورمون ترشح  کاهش  پی  در  (د

 همچنین   یابد.می  کاهش  ها میکروب  برابر  در  بدن  دفاع  میزان  آن،   مقدار  کاهش   صورت  در  باشد؛می  انسان  بدن  دفاعی  خط  نخستین  از

 سیاهرگی  خون PH میزان   نتیجه  در  و  یابدمی  کاهش   مویرگی  شبکة  از  هیدروژن  هاییون   برداشت  میزان  معده،  اسید  ترشح  کاهش  با

 .یابدمی کاهش شود،می خارج معده از که

 درستی به را زیر عبارت مورد،  چند  مقابل،  شکل به توجه با

  کند؟می تکمیل 

 .............« است،  نیاز آن به  ،  الف  مرحلة  انجام  برای که  انرژی پر  مادة نوعی»

  د.شو تولید ADP مولکول به فسفات  هایگروه  اتصال  با گلوکز،   کامل تجزیة پی در تواندمی * 

  د.شومی  تأمین پانکراسی لیپاز  آنزیم  تالمحصو از گروهی تجزیة از  تر، نیالطو انقباضات طی *

 د.شومی شروع یاخته در آن تجزیة نی، العض تار سطح در خود گیرندة  به عصبی ناقل اتصال پی در *

 ست.ا نیاز یددار هایهورمون به یاخته این رشد برای کودکی،  دوران در که است شده تولید اییاخته در * 

1) 1                                 ۲  )۲                               ۳  )۳                                      ۴ )۴ 

 

  درـسی  کتاب ـشکل طبق که  باـشدمی ATP مولکول  ، ـسوال  ـصورت  منظور  .هـستند ـصحیح چهارم  و دوم موارد

  :موارد بررسی م.داری نیاز آن به الف مرحلة انجام برای
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 نه  ؛ ـشودمی  متـصل   ADP مولکول به  فـسفات  گروه یک  فقط  ، گلوکز  کامل تجزیة  پی در ATP تولید برای کنید  دقت (اول مورد 

 !فسفات  هایگروه

تفاده  نیالعـض هاییاخته  در  زیـستی  انرژی  تولید  برای چرب اـسیدهای تجزیة  از ترنیالطو  انقباـضات طی در  (دوم مورد ود. می اـس   ـش

  .هستند پانکراسی لیپاز هایآنزیم محصول چرب  اسیدهای

وم مورد تراحت زمان در  ،نیالعـض  تارهای  که کنید  دقت (ـس تی  انرژی  خود، حیاتی  هایفعالیت  برای نیز  اـس رف زیـس   کنند. می  مـص

  .است نادرست شود،می شروع یاخته در ATP تجزیة انقباض، شروع  زمان در بگوییم  که این کنید  دقت

 ـشود؛  جـسمی  ماندگی عقب  دچار  اـست ممکن  فرد تیروئیدی، هایهورمون کمبود  ـصورت در  درـسی، کتاب متن طبق (چهارم مورد

 .باشیممی تیروئیدی هایهورمون وجود  نیازمند اسکلتی ایماهیچه هاییاخته رشد برای نتیجه در

های توساط اساتخوانریزی در بدن انساان ساالم و بالغ که کدام گزینه در رابطه با هر غدة درون

 شود، درست است؟جمجمه محافظت می

 .شودفعالیت هر یاختة سازندة آن در نوار مغزی ثبت می (1

 .ریز بدن نقش دارددر تنظیم ترشحات دیگر غدد درون (۲

 .پردازدها میهای پوششی خود به تولید و ترشح هورمونتوسط یاخته (۳

 .کننددرون خون وارد میهای آن موادی را به همانند غدد بزاقی، یاخته (۴

 هایاستخوان   توسط  بالغ،   انسان  بدن  در  که  هستند  ریزی  درون  غدد   فیزاپی  و   هیپوفیز  موس، الهیپوتا  غدة 

 دیگری  دفعی  مواد  یا  و  اکسیددی  کربن  مثل  موادی  توانندمی  انسان  بدن  دارهسته  زندة   هاییاخته   همة  شوند. می  محافظت  جمجمه

   :ها گزینه   سایر رسیبر .کنند وارد خون به را

  هایسلول  بر  وهالع   مغز،   ساختار  در  شود. می  ثبت   مغز  نوار  در  مغزی   (نورون)  عصبی   های یاخته  الکتریکی   فعالیت  فقط  :  «1»  گزینة

  د.دارن وجود نیز  غیرعصبی هاییاخته عصبی،

   .دهندمی انجام را کار این پیشین هیپوفیز  و موسالهیپوتا فقط : «۲» گزینة

 .شودمی انجام عصبی  هاییاخته  توسط توسیناکسی و ضدادراری مانند هایی هورمون   ترشح و تولید الًمث : «۳» گزینة

 مورد، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟  چند

 .« یابدکاهش می................    ، به دنبال کاهش غیرطبیعی هورموندر انسان«  

 های عصبیپذیری یاختهتیروئیدی، تحریک  (ب           شیره موجود در فضای معده    PHگاسترین،    (الف

 آلدوسترون، احتمال ادم در بدن  (د                                 انسولین، دفع بیکربنات از ادرار   (ج  

1) 1                                   ۲ )۲                                  ۳ )۳                                 ۴ )۴ 

  :بررسی موارد  .کنندعبارت داده شده را به درستی تکمیل می (د)و   (ج)،  (ب)موارد 
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شود. کاهش ترشح  مواد موجود در فضای معده می  PH  کاهشهورمون گاسترین سبب ترشح اسید معده و بنابراین، موجب    (الف

   .شودکاهش مواد موجود در فضای معده می مانع ازگاسترین، 

یابد. با  در یاخته کاهش می ATP ای شده و بنابراین، تولیدهای تیروئیدی، سبب کاهش تنفس یاختهکاهش ترشح هورمون  (ب

  .یابد پذیری نورون کاهش میپتاسیم مختل شده و بنابراین، تحریک   –عملکرد پمپ سدیم  ATP کاهش تولید

  محیط داخلی را کاهش دهد. بنابراین، دفع   PH  ها شده وتواند سبب تجزیة چربیمی  (1مانند دیابت نوع  )کاهش انسولین    (ج

H+ یابدکربنات کاهش میافزایش و دفع بی.   

 .دهد کاهش هورمون آلدوسترون، سبب کاهش بازجذب سدیم به محیط داخلی بدن شده و بنابراین، احتمال بروز ادم را کاهش می   ( د 

 د مورد، دربارة هر هورمون مترشحه از غدد فوق کلیة انسان سالم، صادق است؟چن

   .انسان تأثیر مستقیم داردت ارادی البر رشد بافت عض •

   .دهدطور مستقیم تغییر میمیزان نیروی وارد به دیوارة آئورت را به •

 .کندای عبور میهای رشتهها و گلیکوپروتئیناز شبکة پروتئین •

  .باشندهای غدد فوق کلیه میها بر روی ژنوم اصلی یاختهزم برای ساخت آنالعات ژنتیکی  الاط •

1) 1                                  ۲ )۲                                  ۳  )۳                                 ۴ )۴ 

 

ارتهورمون ه عـب د ازـهای ـغدة فوق کلـی ــترون و هورموننفرین، نوراپیاپی  :اـن ـهای  نفرین، کورتیزول، آـلدوسـ

  :جنسی. بررسی موارد

نفرین و کورتیزول از طریق افزایش قند خون و هورمون تستوسترون از طریق اثر بر نوراپینفرین،  های اپیهورمون  (مورد اول

   .ت ارادی اثر مستقیم ندارندالهای استروژن و آلدوسترون بر رشد عضنی تأثیرگذار است. اما هورمون الرشد، بر بافت عض

  .ارندنفرین و آلدوسترون بر فشارخون اثر دنفرین، نوراپیفقط اپی (مورد دوم

های پوششی تولید شده  اند؛ چه توسط یاختههای خونی از غشای پایه مویرگ عبور کردههمگی برای ورود به مویرگ  (مورد سوم

  ی!عصبی بخش مرکز ی هاباشند؛ چه توسط یاخته 

مورد نیاز برای تولید این های  زم برای ساخت آنزیمالعات  الاط  مثالً) ها  زم برای ساخت این هورمون العات  الاط  (مورد چهارم

 .شودها یافت میدر ژنوم این یاخته  (هاهورمون 

 ی بدن انسان، درست است؟  د مورد، دربارهچن

 .شودکاهش مقدار اکسیژن خون سبب تولید هورمونی توسط کبد و کلیه می - 

 .ها مؤثر باشدرسانی به یاختهتواند در کاهش اکسیژننوعی بیماری گوارشی می  - 

  .  تواند باعث تغییر در فشار اسمزی خون شودنوعی بیماری خود ایمنی می  - 

 .تواند سبب ناتوانی در انعقاد خون شودریز مینوعی بیماری غدد درون - 

1) 1                                      ۲ )۲                                   ۳  )۳                                      ۴)۴ 
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  د:سی مواربرر

  .شودکاهش مقدار اکسیژن خون سبب تحریک تولید هورمون اریتروپویتین می( 1مورد 

های  در تولید گلبول  12B  و جذب آن در روده ضــروری اســت. ویتامین  12B  فاکتور داخلی معده برای حفظ ویتامین( ۲مورد 

یب به دیوارة معده باعث کاهش تعداد گلبول تن معده یا آـس یژنقرمز مؤثر اـست. برداـش انی  های قرمز و در نتیجه کاهش اکـس رـس

  .شودها میبه یاخته

ــت( ۳مورد  ــولین، میزان قند خون  دیابت نوع یک، بیـماری خودایمنی اسـ . در این بیـماری با کاهش یا عدم تولـید هورمون انسـ

  .شودشود و باعث تغییر در فشار اسمزی خون میکند. در این بیماری دفع ادرار زیاد میافزایش پیدا می

وثر در فرایند انعقاد  ـشود. کلـسیم یکی از عوامل مل در ترـشح غدد پاراتیروئید باعث کاهش میزان کلـسیم خون میالاخت( ۴مورد 

 .خون است

 ................  که وجه اشتراک بخش قشری و بخش مرکزی غده فوق کلیه در این است

  .ده قلبی شوندعث افزایش ضربان قلب همانند برونمی توانند با (1

 .مختار قرار دارندت کنترل فعالیت دستگاه عصبی خودتح (۲

 .های قرمز شوندنزیمی در گویچهتوانند موجب افزایش فعالیت آمی (۳

شود.میریز به خون وارد های عصبی درونتوسط یاخته  ها آنهاهورمون(   ۴

نفرین نفرین و نوراپیهای اپیو بخش مرکزی با ترـشح هورمونبخش قـشری با ترـشح هورمون کورتیزول  

شــوند. در پی افزایش میزان گلوکز خوناب، تنفس یاخته ای بیشــتر می شــود. در نتیجه کربن دی موجب افزایش قند خون می

 ها:بررسی سایرگزینه .شودت آنزیم انیدراز کربنیک بیشتر میاکسید بیشتری تولید می شود و فعالی

 .شودول نیز سبب افزایش ضربان قلب نمیآلدوسترون سبب افزایش ضربان قلب نمی شود. از طرفی کورتیز( 1ه گزین

  .مختار قرار نداردعصبی خودبخش قشری تحت تأثیر دستگاه  (  ۲گزینه  

 .بخش قشری فاقد ساختار عصبی است( ۴گزینه 

حسای و حرکتی در مغز و نخاع ارتباط  های  های عصابی که بین نوروند مورد در ارتباط با یاختهچن

 کنند، صحیح است؟  برقرار می

 .شوندهای نوروگلیا در مغز و نخاع پشتیبانی میهمواره توسط گروهی از یاخته  *

 .ایستایی محیط اطراف خود را داردهای پوششی، توانایی حفظ همهمانند یاخته* 

 .های سازندة میلین داردیاختهها کار یکسانی با های دنا در این یاختهمولکول  *

 .های تیروئیدی قرار داردهای عصبی تحت تأثیر هورمونفعالیت این یاخته   *

1) ۲                                 ۲ )۳                                       ۳ )1                                 ۴  )۴ 

 بررسی موارد:  .باشدهای عصبی رابط میمنظور صورت سوال، یاخته
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مانند  )های پشتیبان توسط انواع دیگری از یاخته (دار و چه بدون میلینچه میلین)های عصبی دقت کنید همة یاخته (مورد اول

 ( درست)شوند.  ، پشتیبانی و حمایت می(های مؤثر در دفاعیاخته

حفظ هم ایسـتایی   (.نه محیط اطراف!)ایسـتایی محیط درون خود را دارند  ها، توانایی حفظ همدقت کنید این یاخته  (مورد دوم

 ( نادرست)محیط اطراف، وظیفة نوعی یاختة پشتیبان است. 

ها، کار  دار همگی دارای دنا هستند و دنا در این یاختههای زندة هستهیاخته  ،1طبق توضیحات کتاب زیست شناسی (مورد ـسوم

 (درست)دهد.  یکسانی انجام می

 (درست)های تیروئیدی قرار دارند.  های زنده هستند و تحت تأثیر هورمونهای عصبی رابط، سلولیاخته  (مورد چهارم 

 .یابدبه دیابت شیرین نوع ............... به دنبال افزایش غلظت ............... کاهش می الیک فرد مبت  در

 خوناب  هیدروژن یون غلظت طبیعی، میزان به نسبت خون در انسولین  –یک  (1

   ها به شدتانسولین، تخریب پروتئین –دو   (۲

 های کبدیگلوکاگون، مصرف آب در یاخته – یک (۳

 میزان تراوش گلوکز به ادرارگلوکاگون،   –دو   (۴

 

یرین یاخته ت آورند  ها بهها یا حتی پروتئینها مجبورند انرژی مورد نیاز خود را از چربیدر دیابت ـش دـس

ـشود. در دیابت نوع یک، ترـشح انـسولین به علت  ت اـسیدی تولید میالها، محـصوانجامد بر اثر تجزیة چربیکه به کاهش وزن می

میزان تولید  (با تزریق انســـولین الًمث)یابد. بنابراین به دنبال افزایش انســـولین نگرهانس کاهش میالر یزاهای جتخریب یاخته

 :هاشود. بررسی سایر گزینهت اسیدی کاهش یافته و غلظت خوناب کم میالمحصو

دهند. بنابراین افزایش غلظت های انـسولین به آن پاـسخ نمیدر دیابت نوع دو، ترـشح انـسولین کافی اـست اما گیرنده«: ۲»گزینة 

  .ت اسیدی شودالها و کاهش تولید محصوها و پروتئینتواند سبب کاهش تجزیة چربیانسولین، خیلی نمی

بب افزایش هیدرولیز «:  ۴و  ۳»گزینة  ت. با  گلیکوژن در کبد می  (آبکافت)افزایش گلوکاگون ـس رف آب همراه اـس ود که با مـص ـش

 .یابدافزایش می (گیردکه از طریق تراوش صورت می)به دیابت، ورود گلوکز به ادرار  البیماران مبتافزایش گلوکز خون در 

 

 کند؟ تکمیل می  نادرستیرا به  زیر  د مورد عبارت  چن

  » .. ..............اگر در فردی ترشح هورمون ضدادراری متوقف شود، »

  .یابدمیزان حجم ادرار افزایش می (الف 

   .یابدای افزایش مییاختهف غلظت مایع بینالغلظت خون برخ  (ب

 .یابدای کاهش میی دور لولهمیزان بازجذب آب به شبکه (ج

 ( صفر۴                                  ۳( ۳                                   ۲(  ۲                                   1 (1

   .کننددرستی تکمیل می موارد الف و ج عبارت را به

 .یابدای افزایش مییاختهب: در اثر توقف ترشح هورمون ضدادراری غلظت خون همانند غلظت مایع بین



 

 

 
100 

 

 ؟ستینمناسب   ریعبارت ز  لیتکم  ید مورد براچن

 «باشد..................   ی(ها)هورمون  شیاز اثرات افزا تواندینمدر بدن انسان ...............    شیافزا  »

 مغزی  غدد  –ها  حجم خون درون سرخرگ  (الف

 یدیروئتی  –  هااختهیدر   ژنیمصرف اکس  (ب

 یوکلی  فوق غدد  –  زیاحتمال بروز خ (ج

 سپانکرا غدة  –آب در کبد   یهامصرف مولکول  (د

1) 1                                   ۲ )۲                                     ۳ )۳                                  ۴  )۴ 

 

 بررسی موارد:

دادرار (الف ح م  نیپـس زیپوفیو از ه دیتول  موسالپوتایدر ه  یهورمون ـض ودیترـش بازجذب آب  شیهورمون با افزا نیا شی. افزاـش

 .دهدیم شیها را افزاها، حجم خون درون رگدر نفرون

در   دیدانی. همانطور که مکنندیم میزنده را تنظ یهادر دـسترس ـسلول یگلوکز و انرژ  ةیتجز  زانیم  یدیروئیت یهاهورمون (ب

 مصرف شود. ژنیممکن است اکس یااختهیتنفس 

احتمال    شیها و افزاو آب در نفرون  میبازجذب ـسد شیـسبب افزا  تواندیهورمون آلدوـسترون در بدن انـسان، م  زانیم  شیافزا (ج

 ادم در بدن انسان شود.خیز یا  بروز 

آب  یهاواکنش مولکول  نی. در اشـــودیشـــده در کبد م رهیذخ  کوژنیآبکافت گل شیهورمون گلوکاگون موجب افزا شیافزا  (د

 .شودیمصرف م

 افت؟ ی خواهد    ش ی در خون، افزا  ی د ی روئ ی ت  ی ها از حد هورمون   ش ی ب  ر ی مقاد   ی فرد دارا   ک ی در    نه ی گز ام  کد 

 زنده بدن یهااختهیدر  ژنیمصرف اکس زانیخون فرد و م pH زانمی (1

 هازهیدر گرد میکلس ونیبازجذب  زانیو م قهیتعداد تنفس در دق (۲

 هاخون اطراف بافت انیجر زانیها و مهیدر کل دروژنیه ونیترشح  زانیم (۳

 هااستخوان میکلس زانیو م نیبا هموگلوب  دیاکس یکربن د بیترک زانیم (۴

 

 دیتول زانیم  جهیو در نت  ابدییم  شیافزا یا اختهـیتنفس    زانیم  ،یدـیروئیت یهاهورمون  شیبه دنـبال افزا

ودیم  شـتریب زین  دیاکسـیکربن د ت که با  یرگده  از جمله مواد گشـادکنن  د،یاکسـ ی. کربن دـش صـاف    یهاچهیبر ماه  ریتأث  اـس

به   .ابدی شیها افزانخون در آ انیجر زانیکند تا میرا باز م یرگیمو  یهاندارهبکوچک را گشــاد و   یهاها، ســرخرگرگره واید

 .ابدییم شیها افزاهیدر کل دروژنیه یهاونیترشح  زانیم جهیو درنت  افتهی  کاهش خون pH،  دیاکس یکربن د شیدنبال افزا
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با آن قرار   ی معده و مواز  ریفاصله در زالاندام منفرد مرتبط با دوازدهه که ب  ی د مورد، دربارة نوعچن

 است؟ حیگرفته است، صح

 باشند.یبا اندازة متفاوت م   ییها  اختهی  یمعده، دارا وارةدی  غدد  برخالف (  الف

 کند. یبه خون وارد م  ییایمیش  بیتنها دو نوع ترک  ز، یپوفیه نپسی بخش همانند  (  ب

 کند.یم   افتیدر  یخون  ی(ها)از سرخرگ آئورت، رگ  ن، یتیتروپویاندام ترشح کنندة ار نوعی برخالف  ( ج

 برد است.  کوتاه برد و دور ییایمیش یهاکیپ ریانسان، تحت تأث  یهاهیکل روی بر گرفته  قرار غدد  همانند  (د

1) 1                                    ۲ )۲                                    ۳  )۳                                    ۴ )۴ 

 

و برون  زیبخش درون ر)  زندة پانکراس  یها اختهیاســت.  (پانکراس)منظور صــورت ســوال، غدة لوزالمعده

دســتگاه   یعصــب  یناقل ها کنترل غده، تحت نیا زیبخش برون ر  نیقرار دارند. هم چن یدیروئیت  یهورمون ها ریتحت تأث (زیر

ب ت که اندام ها  از طرفیخودمختار قرار دارد.    یعـص ده اـس ل گوارش کتاب دهم، ذکر ـش تگاه گوارش تحت کنترل    یدر فـص دـس

 موارد : ریسا یبررس  قرار دارند. یو هورمون  یعوامل عصب

 باشد.یبا اندازة متفاوت م  ییهااختهی یدارا زیغدد معده ن (الف

 کنند. ی .. به خون وارد م و .   اک ی آمون   د، ی اکس   ی مانند کربن د  ی گر ی د   بات ی و گلوکاگون، ترک   ن ی انسول   ی ها وه بر هورمون ال غده ع  ن ی ا   ( ب 

 هیکند. کل  یم  افتیدر یسرخرگ  ی(ها)از آئورت انشعاب زی،واضح است که پانکراس ن  یازدهم  کتاب ۴فـصل   11مطابق ـشکل   (ج

 کنند.  یم  افتیدر یسرخرگ ی(ها)از آئورت انشعاب زیو کبد ن

 

 کند؟یم   لیتکم  یرا به درست  رید مورد عبارت زچن

 «.ابدییم   شیها افزادر خوناب آن  ..............هورمون   زانیهستند، م ه .............  ک یگفت کسان توانیم »

 یدیروئپاراتی  –ل در ترشح و عملکرد صفرا  الاخت یدارا  (الف

 نیتون کلسی  – دیروئیپارات  یهاغده یبه پرکار المبت  (ب

 نگلوکاگو –  Iنوع   نیریش ابتیمبتال به د (ج

 ۳( ۴                                       ۲( ۳                                    1( ۲                  صفر                (1

 

 همة موارد: یبررس  .کنندیم لیتکم یموارد الف و ب عبارت را به درست

شــود.  D  نیتامیمثل و یمحلول در چرب  یهانیتامیل در ترشــح و عملکرد صــفرا، ممکن اســت باعث ســو ء جذب والاخت (الف

 .ابدییم شیافزا یدیروئیپارات و به دنبال آن هورمون شودیخوناب م  میسبب کاهش کلس  D  نیتامیکمبود و

 شیافزا خوناب میبه دنبال آن کلســ  تیو در نها شــودیم  یدیروئیهورمون پارات شیســبب افزا  د،یروئیپارات  یهاغده  یپرکار (ب

 .شودیم نیتونیهورمون کلس شیخوناب سبب افزا  میکلس شیو افزا  ابدییم

 . شود ی که کمبود گلوکز خوناب سبب ترشح گلوکاگون م   ی در حال   ابد، ی ی م   ش ی از حد افزا  ش ی گلوکز خوناب ب  ن ی ر ی ش   ابت ی در د   ( ج 
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 ، .............گلوکز خوناب است  یندهیکه افزا  یهر هورمون

 .شودیپانکراس به خون وارد م زیدرون ر یهااختهیاز  (1

 گذار است.  ریقرمز تاث یچهیدر گو یمیآنز تیفعال زانیبر م  اًطعق (۲

 ترشح شود.  یبا ساختار عصب یاز بخش ستیممکن ن (۳

 .شودیصفرا قرار دارد، ترشح م یسهینسبت به ک  یترنییکه در سطح پا  یااز غده (۴

 جه یدر نت  .شودیبه گلوکز م هااختهی یدسترس  شیگلوکز خوناب است باعث افزا ندةیکه افزا یهر هورمون

  د یدانیشد، همانطور که م خواهد  مصرف کننده  یهااختهیدر   یااختهیمصرف گلوکز و تنفس  شیسبب افزا میرمستقیبه طور غ 

 زیقرمز ن یهاچهیگو  کیدرازکربنیان  میآنز  تیفعال  جهیو در نت شودیم  شتریب زین  دکربنیاکسید دیتول  یااختهیتنفس   شیبا افزا

 :هانهیگز  ریسا یبررس  .ابدییم شیافزا

 .ستیصادق ن زولیهورمون کورت یبرا  الًمث( 1

 .ستیصادق ن نینفریهورمون اپ  یبرا  الًمث( ۳

 . شود ی قند خون م  ش ی سبب افزا  شود ی غدد ترشح م   ن ی که از ا  زول ی صفرا قرار ندارند و هورمون کورت   سة ی ک  ر ی در ز  ه ی غدد فوق کل   ( ۴

 تعادل آب بدن نقش دارد، .....................  میکه در تنظ  یدر بدن انسان، هر نوع هورمون

 شود.  یوارد م یا اختهی نیب  عیسازنده خود به ما اختهی یخون از غشا یفشار اسمز رییتحت اثر تغ (1

 خود هستند. نیریدر سطح ز  هیپا یغشا یکه دارا شودیترشح م  ییها اختهیاز اً  قطع (۲

 شود.  یاب بدن، ترشح منخو میها در مرکز تنظ  رندهیگ یبرخ کیتحر  یقط در پ ف (۳

 شود.  یو ترشح م دیتول یمرکز  یدر دستگاه عصب  ییها اختهیتوسط  (۴

ــدادرار یهاهورمون ــان نقش دارند. ا  نیکتالپرو  ،یض ــترون در حفظ تعادل آب در بدن انس  ن یو آلدوس

مز  زانیم  میها به علت تنظهورمون وند.یخوناب و حجم خون م  یفشـار اـس ح ـش ح پرو دیکن  دقت توانند ترـش تحت  نیکتالترـش

ــالپوتایه یهاکنترل هورمون ــح م  یعصــب  یهااختهیاز   یو هورمون ضــدادرار  باشــدیم  یموس ــودیترش هورمون   نی. همچنش

 شود. ترشح هیکل نیرن میتواند تحت اثر آنزیآلدوسترون م

 کند؟ یم   لیتکم  نادرسترا به طور    ریعبارت ز نه، یتوجه به شکل مقابل، کدام گز با

 «، ....................  (الف)...................... بخش   (ب)انسان، بخش   هیغدة فوق کل  در»

 شود.یمحافظت نم هیکپسول کل یارشته  یوندپی  بافت توسط  –همانند   (1

 دهد. شیها را افزاشش یاتیح تیهورمون، ظرف  یبا ترشح نوع   تواندمی  –ف البرخ (۲

 .دهدیم شیقلب، فشار خون انسان را افزا وارةید هالی نیترمیضخ  تفعالی بر اثر  با  –همانند   (۳

 .کندیرا ترشح نم  شود،یدر بدن م  هالینوتروف  اپدزیکه باعث کاهش د هورمونی  –ف الرخب (۴
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  تیو برفعال  دهدیم شیحجم خون، فشــار خون را افزا شیافزا قیهورمون آلدوســترون از طر  دیدقت کن

 ندارد. یقلب اثر  وکاردیم

 شده است؟   ان ی ب   ی درست انسان به   ( د ی روئ ی ت )  س ی مترشحه از غدة سپرد  ی ها کدام در مورد همة هورمون 

 .گذاردیاثر م  یمواد معدن یحاو یانهیبا مادة زم  یوندیپ   یبر بافت ضه،یب ینینابیب یهااختهیف هورمون مترشحه از البرخ (1

 . دهد ی م   ش ی قرمز را افزا  چة ی در گو   م ی آنز  ی نوع   ت ی فعال   شود، ی گلوکز خون ترشح م   ش ی که در پاسخ به افزا   ی ف هورمون ال برخ  (۲

 است.   رگذار ی انقباض تأث   ی برا   افته ی  ز ی تما   ی ها اخته ی   ت ی بر فعال   ها، ت ی لنفوس   ز ی مؤثر در تما   ی ا ف هورمون مترشحه از غده ال برخ  (۳

 .ابدییگواتر کاهش م یماریها به خون در بترشح آن زانیتنش، م طیدر شرا  هیکلف هورمون مترشحه از غدة فوق البرخ (۴

 

اهورمون  دـیروئیـغدة ت ــ  4Tو  3Tی  دـیروئیت  یـه ــح م  نیتونیو هورمون کلسـ اهورمون.  کـندیترشـ   یـه

ــگذاردیم  ریبدن تأث  یهااختهیگلوکز در همة  ةیتجز  زانیبر م یدیروئیت ــ میبر تنظ  نیتونی. هورمون کلس ــت.   میکلس مؤثر اس

 :هانهیگز ریسا یاثرگذارند. بررس یاسکلت  یهاچهیماه  تیبر فعال دیروئیغدة ت یهاهمة هورمون  ن،یبنابرا

 .شودیها مو استخوان  هاچهیماه ژهیو مختلف به یهارشد اندام کیهورمون تستوسترون موجب تحر دیتوجه کن: «1» نةیگز

 !ستیصادق ن نیتونیدر مورد هورمون کلس:«۴»و  «۲»  یهانهیگز

 کند؟یطور مناسب کامل م  را به ریعبارت ز نه، یام گزکد

 «.گرددیم ...............   اًگلوکز خوناب هر فرد سالم، قطع  زانیم ............... دنبال   به»

 بدن، کاسته یهااختهیموجود در همة  کوژنیگل ریذخا زانمی از –کاهش   (1

 اندام سازندة صفرا، افزوده یهااختهیاز  یتوسط گروه کوژنیگل دیتول زانمی بر  – شیافزا (۲

 قرمز خون، افزوده یهاچهیموجود در گو کیدرازکربنیان  میآنز تیفعال زانمی بر  – شیافزا (۳

 کاسته ن،یترشح انسول یگلوکز خوناب بر رو زانیم یمنف یبازخورد ریتأث زانمی از –کاهش   (۴

 شتریب  اختهیورود گلوکز به درون    زانیفرد سالم، م  کیگلوکز خوناب در بدن    زانیم  شیبه دنبال افزا

 شتر یب  زین  دیاکس  ید  کربن  دیتول   زانیم  ،یااختهی تنفس    شی . به دنبال افزاابدییم  شیافزا  یااختهیتنفس    زانیم  جهیشده و در نت

 : هانهیگز  ریسا یبررس .شودیم شتریب درازیان کیکربن م یآنز تیفعال جهیشده و در نت

  ی هااخته یدر    کوژنیواقع گل  شده وجود ندارد. در  رهیزندة بدن انسان به صورت ذخ  یهااختهیدرون همة    کوژنیگل  دیدقت کن  (1

 . شودیشده مشاهده م رهیت بدن انسان به صورت ذخالو عض یکبد

. در  برد ی م  ال و قند خون را با   ابد ی ی م  ش ی گلوکاگون افزا   جه ی باشد؛ در نت   افته ی قند خون کاهش   زان ی م   الً ممکن است مث   د ی دقت کن   ( ۲

 شده است.   ه ی قند خون، تجز   ش ی افزا   ی برا   ی ا ره ی ذخ   کوژن ی گل   بلکه   شود؛ ی نم   ل ی تبد   کوژن ی قند خون دوباره به گل   گر ی حالت د   ن ی ا 

 . شودیافزوده م ن،یمقدار ترشح هورمون انسول یگلوکز خوناب بر رو زانیم یمنف یبه دنبال کاهش قند خون، اثر بازخورد (۴
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 کند؟یم   لیتکم  یرا به درست  ریعبارت ز ر، ید مورد از موارد زچن

 «..............  ردیمدت قرار بگ  ینالطو یهاتنش  ریتأثکه فرد تحت  یطیشرا  در»  

 .شودیآغاز م   یعصب  امیپ جادیموثر در ا یهاونیاز    یکیهورمون، بازجذب   ینوع شتریترشح ب یدر پ  (الف

 .کندیم  دایکاهش پ  موسالپوتایدر ه  یاسمز یهارندهیگ کیحجم ادرار، تحر  دیشد  شیبه دنبال افزا  (ب

 .کندیم  یترشیب تیاحاطه شده است فعال  گریکه توسط بخش د  هیکلاز غده فوق  یبخش (ج

 .شودیگلوکز خوناب م   شیاست، سبب افزا یساختار عصب یکه دارا  زیراز دستگاه درون یتنها، بخش  (د

 1( ۴                                    ۲( ۳                                      ۳( ۲            صفر                      (1

بخش    ،ردیگیقرار م  کانیمدت مثل غم از دســت دادن نزد ینالطو  یهاکه فرد تحت تنش  یطیدر شــرا

 .کندیم  جادیدر برابر تنش ا رپایپاسخ د زولیبا ترشح هورمون کورت هیغده فوق کل یقشر

 (نادرست)بازجذب را آغاز کند.   نکهینه ا  ،دهدیم شیرا افزا  میسد یهاونیهورمون آلدوسترون، بازجذب   دیدقت کن (الف

 ( نادرست ) .  دهد ی روش حجم ادرار را کاهش م   ن ی و به ا   شود ی سبب بازجذب آب م  م ی هورمون آلدوسترون به واسطه بازجذب سد   ( ب 

 (نادرست) .ینه بخش مرکز  کندیم  تیفعال یبخش قشر طیشرا نیدر ا (ج

 (نادرست)شود.  یگلوکز خوناب م  شیباعث افزا زولیمدت، کورت ینالطو  یهادر تنش دیدقت کن  (د

 که ...........  یدر انسان، هر هورمون

 شود.یقند خون م  ایفشار خون و  شیشود، سبب افزایآزاد م هیفوق کل  دهتنش از غ  طیر شراد (1

 نقش دارد. زین یتخمدان یهاچرخه میمردان نقش دارد، در تنظ  یدمثلیتول  یهاندیفرا  میر تنظد (۲

 دهد.یم شیزنده بدن افزا اختهیدر هر   دیساکاریپل  یبه کار رفته است، واکنش آب کافت نوع   دیر ساختار آن د (۳

 .ابدییترشح آن کاهش م  ،یموسالپوتایهده هورمون مهار کنن  یشود، تحت کنترل نوع   یبه خون وارد م زیپوفیهده  ز غ ا (۴

 

ــح م  هیکلفوق  غده  که از   ییهاهورمون نیب ــوند، اپ یترش ــبب  نینفرینوراپ   ن،ینفریش ــترون س و آلدوس

 دهند.یم شیافزا را گلوکز خون زین زولیو کورت نینفرینوراپ   ن،ینفریاپ  یهاشوند و هورمونیفشار خون م شیافزا

 ها: نهیگز  ریسا یبررس

نقش دارد، اما   زیهورمون تســتوســترون ن  ،  LHو   FSHوه بر المردان، ع   یدمثلیدســتگاه تول  یندهایفرا میتنظدر : «۲» نهیگز

 ندارد. ینقش یتخمدان یهاچرخه میهورمون تستوسترون در تنظ

 گلوکز  تجزیةها ســبب هورمون نی. ا4T  و 3T به کار رفته اســت، عبارتند از  دیها  که در ســاختار آن  ییهاهورمون: «۳» نهیگز

 شوند.یها ماختهیدر   (دیساکاریپل  ینه آب کافت نوع )

 یهاتحت کنترل هورمون ی(ادرارو ضــد نیتوســیاکســ)  شــوندیوارد خون م نیپســ  زیپوفیکه از ه  ییهاهورمون: «۴» نهیگز

 قرار ندارند.  یموسالپوتایآزادکننده و مهارکننده ه
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 ام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟کد

 «.... افزوده شود...... زانیو بر م  ابدی. کاهش  شود تا .........ی......... سبب م ...  یهاهورمون  دیفرد کاهش شد کیدر  »  

 ی موس ال پوتا ی کننده ه آزاد   های هورمون   ترشح  – در ادرار  ک ی اور  د ی غلظت اوره و اس  زان می   –   ز ی پوف ی غده ه  ن ی شده در بخش پس  ره ی ذخ  (1

 ی من ی دستگاه ا   ی ها ماکروفاژ   ی خوار گانه بی  قدرت   – تنش  ط ی بدن در شرا   آمادگی   –  ه ی کل   ی فوقان   ی ها اخته ی  ی مترشحه از برخ  (۲

 ی بافت استخوان  ی ا نه ی موجود در ماده زم  م ی کلس  ی ها ون ی   – کربن   د ی اکس   ی و د   ATPمولکول  د ی تول   زان می   –   د ی روئ ی ترشحه از غده ت  (۳

 هایهورمون ترشـح –  دیروئیتوسـط غده ت  یمواد معدن  یمصـرف برخ  زانمی – زیپوفیغده ه نیشـیشـده در بخش پ  دیتول (۴

 یموسالپوتایآزاد کننده ه

 

  جه ی در نت   ابد؛ یـی کاهش م  ز ی ن   ی د ـیروئ ی ت   ی ها هورمون  د ـیتول  زان ی م   د، ـیروئ ی کاهش هورمون محرک ت   ی در پ  ثاًلم 

  ی ها هورمون  ترشــح   زان ی م   ز، ی پوف ی ه  ن ی شــی پ  بخش   ی ها . به دنبال کاهش هورمون ابد ی ی کاهش م   د ی روئ ی در غده ت  د ی مصــرف    زان ی م 

 : ها نه ی گز   ر ی سا  ی بررس   . ابد ی ی م   ش ی افزا   ی موس ال پوتا ی آزادکننده ه 

 ندارند. زیپوفیه نیبخش پس یهابر ترشح هورمون یریکننده تأثآزادکننده و مهار یهاهورمون  دیدقت کن( 1 نهیگز

  .(متفاوت است هیکلغده فوق   یهااختهیبا   هیکل  یفوقان یهااخته)یشود. یترشح م نیتیتروپویار  ه،یکل یهااختهیاز  (۲نهیگز

 .ابدییکاهش م یبافت استخوان یانهیماده زم میکلس زانی، م نیتونیکاهش هورمون کلس  یدر پ  (۳ نهیگز

 

 کند؟یرا به طور مناسب کامل م   رید مورد عبارت زچن

 «.ابدی.... کاهش ..تا ......  شودیهورمون .......... سبب م  یعیرطبیانسان، کاهش غ  در»  

 هادر نفرون  مکلسی بازجذب –  دیروئیغدد پارات (ب                             ادرار  فشاراسمزی – یضدادرار (الف

 در ادرار  مسدی غلظت –آلدوسترون   (د                    هازهگردی درون به +Hترشح  – نیانسول (ج

1) 1                                ۲  )۲                               ۳   )۳                                 ۴  )۴      

 :هانهیگز یبررس هستند. حیصح «ب»و  «الف»موارد 

ادرار    یو فشار اسمز  افتهی شیآب ادرار افزا  زانیم  جهیدرنت شود؛یبازجذب آب کمتر م  ی: با کاهش هورمون ضدادار«الف» مورد

 .ابدییکاهش م

 .ابدییدر روده کاهش م میو جذب کلس  هاهیدر کل  میبازجذب کلس دیروئی: با کاهش هورمون غدد پارات«ب» مورد

ول«ج» مورد بب تول  دایپ  شیافزا  هایچرب هیتجز  ن،ی: با کاهش انـس و دیکرده و ـس ودیخون م  pHو کاهش    یدیت اـسالمحـص . ـش

 .کنندیدفع م یشتریب دروژنیه ونی هاهیکل جهیدرنت

 . کند ی م  دا ی پ   ش ی ادرار افزا   م ی سد  زان ی . با کاهش آلدوسترون م شود ی از ادرار م  م ی : هورمون آلدوسترون موجب بازجذب سد « د »  مورد 
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  ش ی .... باعث افزا ......   ی آب بدن نقش دارد و با اثر بر رو   م ی که در تنظ   ی فرد ساالم و بالغ، هورمون   ک ی   در 

 ............  شود، ی ............ م 

 .شودیبه اندازة نخود، در مغز ترشح م  یاغده نیشپی بخش از  قطعاً  –آن غده   یمادة ترشح دتولی – زیربرون  یاغده (1

 شده است. دیتول هیکلفوق  یبخش قشر یهااختهی در حتم طور  به –  بدن به آب بازجذب  – زهیگرد  یهاختهیا (۲

 .گرددیم موسالپوتایدر ه یاسمز  یهارندهیگ میمستق کتحری سبب حتم طور به –  گلوکز مصرف  –بدن   یهااختهی (۳

 .شودیترشح م یااختهی  انینگرهانس پانکراس به مادة مال ریجزا یهااختهی از – کوژنیگل ةتجزی –کبد    یهااختهی (۴

 

  ن ی کت ال آب در بدن نقش دارند. هورمون پرو  زان ی م  م ی در تنظ   ن ی آلدوـسترون و پروالکت   ، ی ـضدادرار   ی ها هورمون 

. هورمون  گرددیم  یریغدة شـ توسـط ریشـ دیتول شیاثر کرده و باعث افزا  (زیرغدة برون  ینوع ) یریغدد شـ  یهااختهی یبر رو

 :هانهیگز ریسا یبررس  .شودیکه به اندازة نخود است، ترشح م زیپوفیغدة ه نیشیاز بخش پ   نیکتالپرو

دادرار «: ۲»  نة ی گز  ترون و ـض دادرار   رنده ی گ   ی دارا   زه ی گرد   ی ها اخته ی   ی بر رو   ی هورمون آلدوـس تند. هورمون ـض   موس ال پوتا ی در ه  ی هـس

 . شود ی به خون ترشح م  ن ی پس  ز ی پوف ی ه   ق ی شده و از طر  د ی تول 

ول«: ۳» نةیگز بب افزا  رندهیبدن گ یهااختهی یبر رو  نیهورمون انـس ط   شیدارد و ـس ودیبدن م  یهااختهیجذب گلوکز توـس .  ـش

 ندارد. ینقش میمقدار آب بدن به صورت مستق میدر تنظ نیهورمون انسول

گلوکاگون در . هورمون  ـشودیدر بدن م  لکوژنیگ ةیتجز شیـسبب افزا  ،یکبد  یهااختهیهورمون گلوکاگون با اثر بر «: ۴» نةیگز

 ندارد.  یآب بدن نقش مهم زانیم میتنظ

انساان   کیموجود در رودة بار کربناتیب  ونی کنندةنیدساتگاه گوارش که تأم   یهااز اندام کهری

 هستند، .....................

 .رندیگیشده از اندام روده قرار م ترشح ییایمیش کیپ   ریتحت تأث (1

 هستند. زیردرون ییایمیش  کیترشح پ   ییبا توانا اختهی  یتعداد یحاو (۲

 .کنندیرا ساخته و به لولة گوارش وارد م یگوارش  یهامیآنز نیترتنوع (۳

 محسوب شوند. یاز لولة گوارش یجزئ  توانندینم (۴

ــان به کیموجود در رودة بار  کربناتیب ــانس ــ لةیوس ــفرا، ش ــط خود اندام روده   زیپانکراس و ن رةیص توس

ــ  یهااخته)ی ــش ــود؛یم  نیتأم (وارهید  یپوش ــتند.  کنندةنیتأم  یهاپس اندام  ش ــه ا هر کبد، پانکراس و روده هس ها  اندام نیس

 :هانهیگز ریسا یبررس هورمون هستند.  دکنندةیتول

 تنها در مورد پانکراس صادق است. نهیگز نیا«: 1» نةیگز

 تنها در مورد پانکراس صادق است. نهیگز نیا«: ۳» نةیگز

 .شودیمحسوب م یاز لولة گوارش  یجزئ کیرودة بار«: ۴» نةیگز
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 ................. اً............ قطعکه .... یساله و سالم، هر استخوان 6در بدن پسر 

 را دارد. یخون یهااختهیانواع مختلف  دیتول  توانایی  –  باشدیم یفشرده و اسفنج یبافت استخوان یدارا (1

 .دهدیم لیمفصل تشک نیو زبر نیرزی زند استخوان  با  –  باشدیعضلة دوسر بازو م  یهایمحل اتصال زردپ  (۲

 .دهدیم لیمفصل متحرک تشک زنی بازو دراز استخوان  با  – شودیاست و با جناغ مفصل م  یاز اسکلت جانب یجزئ (۳

 است. یدیروئیت یهاهورمون  ازمندیرشد کامل ن برای –  کندیم رهیخود ذخ یهانیدر مادة زم  میکلس یهاونی (۴

ــل طبق  ــ ۴فص   ی باعث عقب ماندگ   یدر دوران کودک یدیروئیت  یکمبود هورمون هایازدهم، یکتاب درس

که   میدانیم  یدارند. از طرف یها نقش مهماسـتخوان در رشـد زین  یدیروئیت یهاهورمون  جهیشـود. در نت  یم یو جسـم  یذهن

 :هانهیگز ریسا ی. بررسکنندیم رهیرا ذخ میکلس یهاونیخود  یاهنیها در مادة زمهمة استخوان

 مغز قرمز هستند. یها دارااز استخوان یاریبس  یو فشرده را دارند. از طرف یها بافت اسفنجهمة استخوان( 1نةیگز

کدام به  چیدوـسر بازو به اـستخوان کتف متـصل هـستند و ه  چةیماه  یهایزردپ   ،کتاب یازدهم ۳فـصل   1۲مطابق ـشکل ( ۲نةیگز

 .دهدینم لیمفصل تشک ساعدی هابا استخوان زی. استخوان کتف نستندیاستخوان بازو متصل ن

 زیاسـتخوان با کتف ن نی. ادهدیم لیاسـت و با اسـتخوان جناغ مفصـل تشـک یاز اسـکلت جانب یاسـتخوان ترقوه جزئ( ۳نةیگز

 .دهدینم لیو با استخوان بازو مفصل تشک  کندیم  جادیمفصل ا

 ی معده و مواز   ر ی که در ز   ز ی ر و برون   ز ی ر دو بخش درون   ی دارا   ی در رابطه با غدها   ر ی د مورد از عبارات ز چن 

 با آن قرار دارد، درست است؟ 

 قند خون نقش دارد. زانیم   میهر مادة ترشح شده از آن در تنظ  (الف

 قرار دارند. زین یدیروئیت  یهاهورمون  ریآن، تحت تأث  یهاهدف هورمون  یهااندام  (ب

 دارند. یاندک یااختهی نیب  یبوده و فضا یاغده ، تک هسته نیترشح کننده هورمون ا  یهااختهی (ج

 شود.  کوژنیگل ةیسبب تجز تواندیغدة بدن ، تنها هورمون گلوکاگون م  نیترشحات ا نیاز ب  (د

1) 1                                  ۲  )۲                                 ۳  )۳                                    ۴  )۴ 

 همة موارد: یبررس هستند. حیموارد ب و ج صح ظور غدة لوزالمعده است.من

ــ  یـهامیو آنز  کربـناتیدارد ـکه ب زین زیر: ـغدة لوزالمـعده بخش برون«الف» مورد  الً. مثکـندیرا ـبه درون دوازدـهه وارد م یگوارشـ

 (نادرست)قند خون ندارد.   میدر تنظ یپروتئاز پانکراس نقش  میآنز

 (درست)قرار دارند.   یدیروئیت یهاهورمون ریزندة بدن انسان، تحت تأث  یهااختهی: همة «ب» مورد

نگرهانس، تک ال  ریترشـح کنندة هورمون در جزا  یهااختهی، ۲یشـناسـ سـتیز  کتاب ۴فصـل   11: با توجه به شـکل «ج» مورد

 (درست)دارند.   یاندک یااختهی  نیب  یبوده و فضا یاهسته

ــدیم  زین  زیربخش برون  یـپانکراس دارا  دـی: دـقت کن«د»  مورد   ( موجود در ـغذا)  کوژنیکنـندة گل  ةـیتجز  میآنز  تواـندیـکه م  ـباشـ

 (نادرست)کند.   دیتول
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 کند؟یکامل م  نامناسبطور  را به  رید مورد، عبارت زچن

 «دارند، ........... یدیلوئیانسان سالم و بالغ که منشأ م   (تیهماتوکر)هسته دار خون بهر یاجزا همة»  

 است.  یها دفاع از بدن در برابر عوامل خارجآن ینقش اصل  (الف

 روشن دارند. ای رهیت یهادانه یحاو یااختهی انیم   (ب

 آنها نقش ندارد. زیدر تما  نیموسیهورمون ت (ج

 .باشندیم  یچند قسمت ایدو   یاهسته یدارا  (د

1                         )             ۲ )۲                                        ۳ )۳                                     ۴ )۴ 

 

تند.   « د » و    « ب » موارد  ته   ی اجزا   نادرـست هـس أ م   ت ی دار هماتوکر هـس الم و بالغ که منـش ان ـس   ی د ی لوئ ی خون انـس

 موارد:  ی بررس   . باشد ی م   ها ل ی و نوتروف   ها ل ی بازوف   ها، ل ی نوف ی ائوز   ها، ت ی دارند، شامل مونوس 

دفاع از بدن  د،یـسف یهاچهیگو یهـستند. نقش اـصل دیـسف یهاچهیاز گو  یهمگ  لیو بازوف  لینوفیائوز  ل،ینوتروف  ت،یمونوـس (الف

 (درست) است.  یدر برابر عوامل خارج

 ( نادرست ) بدون دانه دارند.    ی ها اخت ی  ان ی م   ل، ی و نوتروف   ل ی بازوف   ل، ی نوف ی هستند که برخالف ائوز  ی د ی سف   ی ها چه ی گو   ها ت ی مونوس   ( ب 

 (درست)نقش دارد.   هاتیلنفوس زیتنها در تما نیموسیهورمون ت (ج

 (نادرست)هستند.    ییایلوب  ای دهیخم یهستة تک یدارا هاتیمونوس  (د

 کند؟یم   لیتکم  نادرسترا به طور    ری، عبارت ز نهیام گزکد

 «....... از غده شکل مقابل......  ترشح شیسالم، در صورت افزا  یبدن فرد  در»

                    .ابدییکاهش م یموسالپوتایهورمون آزاد کننده ه  یترشح نوع  زانمی –دار  دی یهاهورمون( 1

                     .کندیم رییتغ یهمانند بافت استخوان یاچهیبافت ماه یهااختهی  تفعالی –هر نوع هورمون ( ۲

                    .ابدییم شیزنده افزا یهااختهیدر  یستیز یانرژ دیتول زانمی –  یدیروئیت یهاهورمون( ۳

 .شوندیم کیتحر شتریدر ساقة مغز ب 2CO  شیحساس به افزا  یها  رندهگی –برد   دور  ییایمیش کیهر پ ( ۴

 

از و تول  زانیم  یدیروئیت یهاهورمون شیدر اثر افزا   د ی. اما دقت کنابدییم شیافزا  2CO دیـسوخت و ـس

ــ ــاز تأث  نیتونیکلس ــوخت و س  یهااختهیزنده از جمله  یهااختهیهمة   تیفعال یبر رو  یدیروئیت یهاهورمون  ندارد. یریبر س

تخوان یاچهیماه ند. هورمون کلسـیمؤثر م  یو اـس تخوان  بافت عملکرد یخوناب، بر رو میکلسـ  زانیبا اثر بر م نیتونیباـش و   یاـس

 اثر گذار است. یاچهیماه
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درون    کوژن ی گل   ز ی درول ی ه  یی که توانا  یی ها اخته ی دربارة همة    نه ی فرد سالم و بالغ، کدام گز   ک ی بدن    در 

 درست است؟  ًاخود را دارند، قطع 

 .کنندیم  افتیکم در  2COبا   ییهارگ قیرا از طر زیکولیگل ندیشروع فرا یزم براال  یدهایمونوساکار( 1

 .ابدییم  شیافزا هااختهی نیدر ا یدهسنتز آب زانیفرد، م  نیقند خون در بدن ا شیهر افزا  یهمواره در پ ( ۲

 کند. رهیرا در خود ذخ ژنیاکس یمقدار  تواندیهستند که م یمولکول  ی(ها)ژن انیب  ییفاقد توانا( ۳

 .ابدی  یم شیافزا هااختهی نیدر ا یساز و سوخت تیفعال زانیم ن،یهورمون انسول  شیبه دنبال افزا( ۴

 

کلت چهید و ماهکب موارد را    نی. بنابراندینما هیکنند و در موقع لزوم تجز رهیرا ذخ کوژنیگل توانندیم  یاـس

 :میکنیم یبررس یاسکلت  چهیبا توجه به کبد و ماه

ــ«: 1» نةیگز ــده را تنها به کبد    یمواد مغذ  یباب کبد اهرگیس   یو دارا  رهیخون ت  یحاوو   کندیوارد م (چهینه ماه)جذب ش

 .را دارد زیکولیشروع گل یزم براال  دیمونوساکار  وگلوکز است 

ت؛ درنت یعیاـست و از حد طب  افتهیقند خون فرد کاهش    زانیم  یگاه«: ۲» نةیگز ورت طب جهیکمتر اـس  کیدر خون    یعیبه ـص

گلوکز دوباره جذب  گریفرد سـالم، د نی. در اابدییم  شیافزا زین  و قند خون  ابدییم شیهورمون گلوکاگون افزا زانیفرد سـالم م

 شود. لیتبد کوژنیبه گل یدهسنتز آب  یکه ط شودینم  هااختهی

 کنند. رهیرا ذخ ژنیاکس یمقدار  توانندیدارند که م نیوگلوبیمولکول م یاسکلت  چةیماه  یتارها«: ۳» نةیگز

ول شیافزا  یدر ط«: ۴» نةیگز الم، قطع کیدر خون   نیانـس ت گلوکز از خون ب زانیم  اًفرد ـس تریبرداـش ودیم  ـش و به دنبال آن    ـش

 .ابدییم شیافزا  یکبد  یهااختهیت و العض یسوخت و ساز تیفعال زانیم

 مناسب است؟  ریکامل کردن جملة ز یبرا نهیام گزکد

 «.......  نیستران انسان سالم و بالغ، گیرنده دارند ممکن   یهای استخوانشیمیایی دوربردی که در یاخته هایپیک»

 باشند. رگذاریهای روده تأثدر یاخته ATPمیزان مصرف  شیدر افزا( 1

                  دهند. شیرا افزا  هاچهیانقباض ماه یبرا  ازیمورد ن ونی یغلظت خون( ۲

                     ترشح شوند. شتریکلیه بریز های درونخون از یاخته ژنیبه دنبال کاهش اکس( ۳

 نقش داشته باشند.  دیاکس یکربن د  یهامولکول دیگلوکز و تول یهامولکول ةیدر تجز( ۴

 

تخوان  یهااختهیکه در   ییهاهورمون د، هورموندارند عبارت  رندهیگ  یاـس   ، یدیروئیت یهااند از: هورمون رـش

من  و ... . یدیروئیهورمون پارات ن،یتونیکلـس تخوان  یهااختهیهورمون اریتروپویتین در   درـض   ی هارندهیندارد بلکه گ  رندهیگ  یاـس

 :هانهیگز ریسا یبررس مغز استخوان قرار دارد.  یادیبن یهااختهی یآن رو

در روده با    می. جذب کلســشــودیاز روده م میجذب کلســ شیموجب افزا D  نیتامیبا فعال کردن و یدیروئیهورمون پارات( 1

 .ردیگیصورت م  ATPانتقال فعال و مصرف 

 .شودیخوناب م میکلس ونیغلظت   شیسبب افزا یدیروئیهورمون پارات (۲

 است. یدیروئیت یهاهورمون فیمورد از وظا  نیا (۴
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 ، بخش .......... بخش ..........توجه به شکل مقابل با

 اثر دارد. یریی شباشد که بر غده یهورمون یحاو  تواندیم «ب»  -ف البرخ «الف( »1

 باشد.یم یترشح  یعصب یهااختهی یدارا «ج»  -  همانند «ب( »۲

 خون ترشح کند. انیرا به جر ییهاهورمون  تواندی، م«الف»  -فالبرخ «ج( »۳

 .ستندیرا به خون واردکند که هورمون ن یمواد تواندیم «الف»  -همانند «ب( »۴

 خون وارد کنند. انیخود را به جر یهااختهیشده توسط   دیتول دیاکسیکربن د  توانندیهر دو بخش م

 :هانهیگز  ریسا یرسبر

  تواند یم  (نیکتالهورمون پرو  دکنندهیتول)  «ب»همانند بخش    (نیتوسـیهورمون اکسـ  دکنندهیتول« )الف»بخش : «1» ینهیگز

 اثر دارد. یریباشد که بر غدد ش  یهورمون یحاو

 ندارد. یترشح  یعصب اختةی «ب»بخش : «۲» ینهیگز

 .کنندیخون ترشح م انیآزادکننده و مهارکننده را به جر  «الف»و بخش  یو ضدادرار نیتوسیاکس «ج»بخش : «۳» ینهیگز

 ؟درست است  ،  قرار دارد  نهیدستگاه تنفس که در داخل قفسه س  یاز بخش هاد  یید مورد در ارتباط با هر مجراچن

 .باشدیخود م   وارةیدار در دمژک ییهااختهی یدارا  (الف

 شدن هستند. تنگ و گشاد  یتوان مناسب برا یدارا  (ب

 شکل دارند. C ییهاخود غضروف  وارةیدر د (ج

 .دهندیم  رییقطر خود را تغ  نینفریهورمون اپ  ریتحت تأث  (د

 ۳( ۴                                         ۲( ۳                                1( ۲                      ( صفر           1

 

دربارة    «الف». فقط مورد  باشدیم  یی(انتها ژکیتا نا)  هاژکیو نا  هاژهینا  ،یاز نا یمنظور صورت سؤال، بخش

 همة موارد: یبررس است. حیها صحبخش نیا

 خود هستند.  وارة ی دار در د مژک   یی ها اخته ی  ی دارا  ل، ی دل  ن ی هم  دستگاه تنفس تعلق دارند و به   ی ها به بخش هاد قسمت  ن ی ا  ( الف 

 .(نه یاصل  یهاژهینا  یول)شدن را دارند   تنگ و گشاد یتوان مناسب برا  هاژکینا (ب

 شکل وجود ندارد. C  یهاغضروف  ها،ژکینا وارةیدر د (ج

 .(نه یاصل  یهاژهینا  یول)  دهندیم رییقطر خود را تغ نینفریهورمون اپ  ریتحت تأث  هاژکینا  (د

 کند؟ ی م   ل ی تکم   ی را به درست   ر ی عبارت ز   نه ی انسان سالم و بالغ، کدام گز  ز ی ر دستگاه درون   ی مورد اجزا در  

 «..............  نقش دارد، به طور حتم..............   که در  یزیغدة درون ر  هر»

 .کندیم میرا درخون تنظ دیروئیهورمون محرک ت زانیهورمون مهارکننده، م  نوعی ترشح  با  –آب بدن   میتنظ (1

 .شودیفشار خون م شیقلب موجب افزا وارةید  یانیم  ةالی یاچهیماه یهااختهی بر اثر  با – اختهیدر دسترس  یانرژ  مینظ (۲

 شود.یدر روده م میکلس ونیباعث جذب  یمحلول در چرب  نیتامیو  نوعی بر اثر  با  –خوناب  میکلس زانیم ییستایهم ا (۳

 شود.یانسان م یخون یهااختهی نیشتریدر ب  میآنز  ینوع   تیفعال شافزای موجب –ها  ژکیعبور هوا از نا لیتسه (۴
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و گلوکز   کندیها باز مرا در ـشش  هاژکینا  ن،ینفریو نوراپ   نینفریبا ترـشح اپ  هیغدد فوق کل یبخش مرکز

 دیاکســ  یکربن د دیتول  شیافزا  جهینت ها و دراختیتنفس   شیگلوکز خوناب موجب افزا شیافزا نی. ادهدیم شیخوناب را افزا

 :هانهیگز ریسا یبررس  .ابدییم شیقرمز خون افزا یهاچهیدر گو درازیان کیکربن  میآنز  تیفعال  تیشود. در نهایم

ــدادرار یهاهورمون (1 ــترون در تنظ نیکتالپرو ،یض هورمون مهارکننده    موسالپوتایآب بدن نقش دارند اما تنها ه میو آلدوس

 .کندیترشح م

 باشد. یصادق نم دیروئیغدة ت یبرا (۲

 .ستیخوناب نقش دارد، صادق ن میکلس  ییستایادر هم نیتونیکه به واسطة کلس  دیروئیدر مورد غدة ت (۳

 ؟باشدینمدور از انتظار   ریاز موارد ز  کیکدام  ه، یغدد فوق کل  یبخش قشر  دیشد  کیاثر تحر  در

 قهیها در هر دقاز بطن یحجم خون خروج زانیم شافزای – یااختهی نیب  عیتجمع آب در ما  شیافزا (1

 سرخرگ آئورت وارةیوارده به د یرونی  کاهش –بالغ   T یهاتیلنفوس یتراگذر  شیفزاا (۲

 یخون  یهارگیمو یدر ابتدا  تراوشی فشار  کاهش –کاهش حجم ادرار  (۳

 یا اختهیتنفس  زانمی  کاهش – ۲نوع  نیریش  ابتیئم دالع   دیشدت (۴

 

.  ابد ی ی م   ش ی و آلدوسترون افزا  زول ی کورت  ی ها هورمون   زان ی م   ه، ی کل غدد فوق   ی بخش قشر   د ی شد   ک ی به دنبال تحر 

  ش ی هورمون آلدوسترون باعث افزا   ش ی افزا   ن ی چن  . هم شود ی ها م در بافت   ز ی خ  ا ی احتمال ادم    ش ی هورمون آلدوـسترون ـسبب افزا   ش ی افزا 

 :هانهیگز ریسا یبررس  شود. ی م  ی ده قلب برون   ش ی افزا  جه ی حجم خون و درنت 

تگاه ا زول،یهورمون کورت شیدراثر افزا«: ۲» نةیگز رکوب م یمنیدـس ود و در یبدن ـس  T  یهاتیلنفوـس  اپدزید زانیم  جهینتـش

 .ابدییم شیافزا خون به دنبال ترشح هورمون آلدوسترون، فشار نی. همچنابدییبالغ کاهش م

حجم   جهیدر نت  ابد،ییم  شیخون افزا هورمون آلدوسـترون، ابتدا بازجذب آب از ادرار و سـپس فشـار شیدر اثر افزا«: ۳» نةیگز

 .شودیم  ادیز یخون  یهارگیموی ابتدا یخون، فشار تراوش  فشار شیبه علت افزا نیشود، همچنیادرار کم م

ده و   ادیقند خون ز زول،یهورمون کورت شیبه دنبال افزا« ۴» نةیگز ودیم  دیتشـد  IIنوع  نیریـش  ابتیم دعالئـش   نی . هم چنـش

 .دهدیم شیرا افزا  کربن دیاکس ید دیزنده و تول یهااختهیگلوکز در  ةیتجز زانیقند خون، م شیافزا

 واقع شود؟ دیبدن مف  یبرا تواندیم   ریدر کدام مورد ز ، یمدت عصب  ینالطو یهابروز تنش

 ییایباکتر یماریبارزه با بم (۲                                   نوع دوم  ابتید یمارینترل بک (1

 سیاسکلروز  پلیمالت یماریئم بالکاهش ع   (۴                                یسرطان  یهااختهی هیبارزه علم (۳

 

هورمون    شـــود؛یم یمنیدســـتگاه ا فیو تضـــع زولیترشـــح کورت  شیمدت باعث افزا  ینالطو  یهاتنش

دسـتگاه   فیتضـع  دنبال . .بهشـودینوع دوم م  ابتید یماریئم بالع   دیباعث تشـد  جهیدر نت  بردیم  الگلوکز خون را با زول،یکورت

ــخ ا یمنیا ــودیکمتر م یاز جمله باکتر  یبدن به عوامل خارج یمنیپاس ــده که ا زین  زایماریو مبارزه با عوامل ب ش  نیکمتر ش

در مقابله با   یعیکشــندة طب  یهااختهیو Tیهاتیلنفوســ  ییتوانای منیا ســتمیضــعف ســ  ی. در پ ســتندین  دیبدن مف یمورد برا

نســبت به   یمنیدســتگاه ا  یهااختهیباعث کاهش پاســخ   یمنیدســتگاه ا  فیتضــع  .کندیم  دایکاهش پ  زین یســرطان  یهااختهی

 .کنندیم  دایکاهش پ  MS یماریئم بالع  جهیشده و درنت یخود  یهااختهی



 

 

 
112 

 

 د؟ینمایم   لیتکم  یرا به درست ریعبارت ز نه، یدام گزک

 «.شودیم ..  ...... ، منجر به .........انسان، ....  در»

 رنهنجیدر ز  یشدن مرکز تشنگ فعال – یترشح هورمون ضدادرار  شیافزا (1

 رنهنجیدر ز یاسمز  یهارندهیگ کیعدم تحر  -  مزهیب  ابتدی (۲

 و آب در ادرار  میکاهش سد  - هیغدة فوق کل یهااز هورمون  یکیترشح   شیفزاا (۳

 هیکلعدم ترشح آلدوسترون از غدة فوق  -خوناب   یهانیاز پرتئ  یکیترشح  (۴

 

.  ابد ییکاهش م هیفـشار خون در کل  ایخون   انیکاهش مقدار آب خون و کاهش حجم آن، جر  یجهیدر نت

  یانداز خوناب و راه  یهانیپروتئ  از  یکیبا اثر بر  نی. رنشـــودیبه خون ترشـــح م نیبه نام رن یمیآنز هیاز کل  ت،یوضـــع نیدر ا

ودیها، باعث ماز واکنش  یامجموعه ود. ا  ه،یکلاز غدة فوق   ـش ح ـش ترون ترـش بازجذب   هاهیهورمون با اثر بر کل نیهورمون آلدوـس

 .ابدییم شیافزا  هاهیبازجذب آب هم در کل  م،یسد بازجذب جةی. در نتشودیرا باعث م  میسد

 کند؟یم   لیتکم  یرا به درست  رید مورد عبارت زچن

 «.......... شوند، یکه توسط .......... ساخته م   ییهاهورمون یدختر جوان، همه کی  در»  

 .گذارندیاثر م  استخوانی بافت بر  – سیسپرد یغده  (الف

 .دهندیم   شیرا افزا  یرمغزیز یغده  یترشح تفعالی  –  رنهنجیز  (ب

 را دارند. ینقش اصل نیتام وی حفظ  در  –گوارش    یلوله (ج

 ( صفر۴                                        ۳(  ۳                                  ۲(  ۲                                     1( 1

 

 موارد: یبررس

ــترس را در ـبدن تنظ یگلوکز و انرژ  هـیتجز زانیم  4T  و  3Tی  ـهاهورمون (الف ــ  کنـندیم  میدر دسـ از   نیتونیو هورمون کلسـ

 .کندیم یریها جلوگاز استخوان میبرداشت کلس

 .کنندیمهار م  ایو   دهندیم شیرا افزا یرمغزیترشحات غدة ز رنهنجیز یهاهورمون (ب

ل  طبق  (ج تیز  یکتاب درـس ۲فـص ناـسـس ط فاکتور داخل  12B نیتامیحفظ و( ،  1ی)ـش ورت م  یتوـس و هورمون   ردیگیمعده ـص

 ندارند. یدر آن نقش نیو سکرت نیگاستر

 کند؟یم   لیتکم  نادرسترا به طور   ریعبارت ز نه، یدام گزک

 «باعث ................ شود. تواندیبدن انسان، ................ م   در»  

 یو جسم  یذهن  ماندگی عقب بروز –غدة موجود در حفرة کف جمجمه  یکم کار (1

 یاسکلت چةیماه  تارهای انقباض در اختالل –حنجره  ریغدة قرار گرفته در ز یکم کار (۲

 بیبه محل آس  هالینوتروف  اپدزید زانیم  شافزای – هیکل  الیدر پشت شکم و با  یاغده  یپرکار (۳

 به مثانه ورودی ادرار حجم  کاهش  – یعات حسالاغلب اط ةیمحل پردازش اول ریبخش قرار گرفته ز  یرکارپ  (۴
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 ها:بررسی گزینه

م  یذهن  یماندگباعث عقب  یدیروئیت یهاهورمونکه کمبود   میدانیم(  1  ودیم یو جـس  یهاهورمون دیکه تول  ییجاو از آن ـش

هورمون   دیموجب کاهش تول  تواندیم  زیپوفیه  غدةی  کارپس کم شودیکنترل م  زیپوفیغدة ه  نیشیبخش پ  لةیبه وس یدیروئیت

 شود. یدیروئیت یهاکاهش هورمون جهیو در نت یدیروئیمحرک ت

دة ت  (۲ ار  یدر پ   ،حنجره قرار دارد  ریدر ز  دـیروئیـغ ده، م  نیا  یکم ـک اهورمون  دـیتول  زانیـغ اهش م  یدـیروئیت  یـه دـییـک ا  اـب . ـب

 .شودیل مالها دچار اختانقباض آن  جهیدر نت و افتهیکاهش   یاچهیماه یهااختهیدر دسترس   یانرژ  زانیهورمون م  نیکاهش ا

 .شودیم  هالینوتروف  اپدزیو کاهش د یمنیسرکوب ا جهینتو در زولیکورت  شیباعث افزا هیکلغدد فوق   یپرکار (۳

 شیافزا هیبازجذب آب در کل زانیم  جهیدر نت  شود؛یم دیتول  یشتریب  یهورمون ضدادرار زانیم موسالپوتایه یپرکار  یدر پ  (۴

 .ابدییبه مثانه کاهش م یو حجم ادرار ورود  ابدییم

 دارد، درست است؟   ی دائم   ر ی غ   ی ها ی خوردگ ن ی از لولة گوارش انسان سالم که چ   ی د مورد دربارة بخش چن 

 .شوندیفعال م  یپروتئاز  یهامیآن، آنز  ییایقل  طمحی  در(  الف

 .کندیم   افتینخاع، غذا را پس از عبور از دو بنداره درالدر بصل  یعصب  یمرکز تفعالی  دنبال به  (  ب

 .ردیگیبرد قرار م   کوتاه برد و دور  ییایمیش  یهاکیپ رتأثی  تحت( ج

 خود دارند.  یهااختهیاز   یگروه  یدر غشا  ییزپرزهاینفرون، ر یهااختهی  برخی همانند  (  د

1 )1                                    ۲  )۲                                    ۳ )۳                                      ۴ )۴ 

 نیآن از ب وارةید  یخوردگنیورود غذا چ  یکه در پ   باشـــدیشـــکل لولة گوارش م یاســـهیمعده بخش ک

اما    باشدیم یخوردگ  نیچی  دارا زین کیرودة بار دیاست. دقت کن  یدائم ریغ  یهایخوردگ  نیچ  یمعده دارا  جهی. در نتروندیم

 هستند.  یو دائم  روندینم نیبا خوردن غذا از ب هایخوردگنیچ نیا

 (نادرست).  شوندیدرون معده فعال م هانوژنیاست و پپس یدیمعده اس  یدرون طیمح (الف

 ( درست ) .  باشد ی النخاع م انعکاس بلع در بصل   ی . مرکز عصب شود ی در انعکاس بلع، غذا پس از عبور از دو بنداره به درون معده وارد م (  ب 

 ( درست ) قرار دارند.    ( دوربرد   ی ها ک ی پ )   ی و عوامل هورمون  ( کوتاه برد   ی ها ک ی پ )  ی عوامل عصب  م ی لولة گوارش تحت تنظ   ی ها اندام   ( ج 

 (نادرست)ندارند.   زپرزیکدام ر چیمعده ه  یهااختهی دیدقت کن  (د

 ف هورمون ............البرخ شود، یکه سبب ............ م   یهر هورمون

 .دهدیاستخوان را کاهش م  یبخش معدن  د،یروئیمترشحه از غدة ت  دی  بدون – میکلس یکاهش دفع ادرار (1

 .شودیم دیشکم تول ةیدر ناح یااز غده کوژن،یگل ةیدهندة تجز شافزای –  یشش  یهاژکیعبور هوا از نا لیسهت (۲

 اثر داشته باشد.  هااختهیسطح گلوکز درون  یبر رو  تواندمی  نخاع،  و مغز نمو در مؤثر  –  Iنوع   ابتید  مالیکاهش ع  (۳

 .کندیم یرا در خون ط  یترکوتاه ریهدف مس اختهیبه  دنیرس برای همواره بدن، آب  نگهدارندة –  FSHترشح   کاهش (۴
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تخوان    میکلـس  ،یدیروئیهورمون پارات   ی در زمان  نیتونی. هورمون کلـسکندیم هیرا تجز  ی(بخش معدن)اـس

 :هانهیگز ریسا یبررس شود.یاز استخوان م  میاست، مانع برداشت کلس  ادیدر خوناب ز  میکه کلس

از    ( کنند ی م  ل ی هوا را تسـه  ان ی و جر   شـوند ی ها م در شـش   ها ژک ی باعث باز شـدن نا )   ن ی نفر ی و اپ   ن ی نفر ی نوراپ   ی ها هورمون «: ۲»  نة ی گز 

 اند. شکم واقع شده  ة ی که هر دو در ناح   د شو ی ترشح م   پانکراس   از   ( کوژن ی گل   ة ی محرک تجز ) و هورمون گلوکاگون    ه ی کل غدد فوق 

ول «: ۳»  نة ی گز  ود ی م   IIنوع    ابت ی د   م الی باعث کاهش ع  ن ی انـس ب   ی د ی روئ ی ت   T3. هورمون  ـش تگاه عـص نقش دارند. هر  ی مرکز   ی در نمو دـس

و ـسطح   ـشود ی م   ی ا چه ی ماه   ی ها اخته ی باعث ورود گلوکز به   ن ی انـسول   اثر دارند.   ها اخته ی ـسطح گلوکز درون   ی ها بر رو هورمون   ن ی ا  ی دو 

 . کنند ی م  م ی را تنظ  اخته ی گلوکز در داخل    ة ی تجز  زان ی م   ز ی ن   ی د ی روئ ی ت   ی ها . هورمون دهد ی م  ش ی را افزا  اخته ی گلوکز داخل 

ــ  ی ها هورمون   ز ی و ن   موس ال پوتا ی هورمون مهارکنندة ه «: ۴»  نة ی گز  ــح    ، ی منف   ی م ی با خود تنظ   ی جنس . با  دهند ی را کاهش م  FSHترش

 . کند ی صدق نم  ی جنس   ی ها جمله دربارة هورمون   ن ی ا  اما   کنند، ی م   ی را در خون ط   ی کوتاه   ر ی مس   موس ال پوتا ی ه   ی ها هورمون  نکه ی ا 

 شده است؟ انیب  ینادرست  به ستادهیفرد ا  کیدر    ز، یرغدد درون تیدر ارتباط با موقع نهیکدام گز

 با پردة صفاق در ارتباط باشند.  توانندیکه م شوندیمحسوب م یزن بالغ، غدد جنس کیغدد بدن    نیترنییپا (1

 هستند. یدیروئیاند و در ارتباط با غدد پاراتقرار گرفته یدر امتداد نا موسیهمانند ت یدیروئیغدد ت( ۲

 داشته باشند.  ی ساختار عصب   توانند ی هستند که م   ه ی کل فوق  ن، ی به اندام سازندة انسول  ی هورمون جنس کنندة  غدد ترشح   ن ی تر ک ی نزد (  ۳

 .شودیمحسوب م یاندام لنف کیاست که  موسیغده ت  ،غده به قلب  نیترکینزد( ۴

بالغ، تخمدان زنان  بدن  غدد جنسدر  پا  یها  زنان بدن هستند. تخمدان   زیرغدد درون   نیترنییو  در  ها 

 شکل  یغدة منفرد و سپر  کی  ی(دیروئینه غدد ت)  دیروئیتوجه شود که غدة ت  دیبا پردة صفاق در ارتباط باشند. اما با  توانندیم

 است. حی صح یازدهمکتاب   ۴فصل  ۴با توجه به شکل   هانهیگز ریاست. سا

 دارد؟   ی ا چه مشخصه   شود، ی م   د ی صفحات رشد تول   ی غضروف   ی ها اخته ی   ت ی فعال   ی که ط   ی بافت استخوان هر  

 منظم هاورس است.  یهاسامانه یادیتعداد ز یدارا( 1

 .دارد  رندهیگلو گ ةیناح زیرشده از غدد درون آزاد یهاهمة هورمون یبرا( ۲

 دارد.  ییهانامنظم خود حفره یاستخوان یهاغهیت نیدر ب( ۳

 دارد. میقرمز تماس مستق یهاچهیگو  دکنندةیتول یهااختهیبا  ( ۴

فـشرده  یهر دو نوع بافت اـستخوان  توانندیـصفحات رـشد م  ازدهم،ی یکتاب درـس ۴با توجه به ـشکل فـصل  

کتاب   ۴که در فصـل   یمطالب نظر دارد. با توجه به  ها را مدبافت نیا یصـورت سـؤال، هر دو نیکنند. بنابرا  دیرا تول  یو اسـفنج

  یدیروئیپارات و  نیتونی، کلـس3T و  4Tی هاحـضور دارند که هورمون دیروئیو پارات  دیروئیگلو غدد ت ةیدر ناح م،یخوانیم  یدرـس

 :هانهیگز ریسا یدارند. بررس  رندهیگ یاستخوان  در بافت  یها همگهورمون نی. اکنندیرا ترشح م

 دارد. یژگیو نیفشرده چن یفقط بافت استخوان«: 1» نةیگز
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 نظر دارد. را مد یاسفنج یفقط بافت استخوان نهیگز نیا«: ۳» نةیگز

 یهاچهیگو  دکنندةیتول  یهااختهیرا دارند و ممکن اســت با    یژگیو نیا  یاســفنج  یاســتخوان  یهااز بافت  یاریبســ«: ۴» نةیگز

 در تماس باشند. (مغز قرمز)قرمز 

 تواند یم   .................  زانیم   ...............، نوع    ابتیفرد مبتال به د  کیدر خون  .............   شیبه دنبال افزا

 .ابدی شیبه شدت افزا

 هورمون مترشحه از غدة پانکراس  ینوع   - 1  -لوکز  ( گ1

 اهاختهیاز   هیگروورود گلوکز به درون   -  ۲ - نیانسول( ۲

 هیدر کل  کربناتیترشح ب  -  1 - دیریسیگلیمصرف تر( ۳

 کبد یهااختهیاز   هیمصرف آب در گرو  - ۲  -لوکاگون  گ( ۴

ث افزاگ اـع اگون ـب ه گلوکز    کوژنیگل  ةـیتجز  شیلوـک ت  آب  قیاز طر[ـب اـف ــرف آب  (زیدرولـیه)ـک در    ]و مصـ

 :هانهیگز ریسا ی. بررسشودیکبد م  یهااختهی

از    نیگلوکز خون، ترشـح انسـول شیبا افزا  میانتظار ندار  نی. بنابراشـودیترشـح نم  یکاف  زانیبه م نی،انسـول 1نوع   ابتیدر د( 1

 .ابدی شیافزا  یادیپانکراس به مقدار ز

در خون، ورود گلوکز   نیانـسول  شیدر ـصورت افزا یحت نی. بنابرادهندیبه آن پاـسخ نم  نیانـسول  یهارندهی،گ ۲نوع   ابتیدر د( ۲

 .افتینخواهد  شیافزا یریگچشم زانیبه م  هااختهیبه داخل 

ــتفاده کنند.    توانندینم  هااختهی  یابتیدر افراد د (۳ ــیگلیمانند تر)  هایچرب  ةیبه دنبال تجزبنابراین  از گلوکز اس  نیدر ا (دیریس

  +Hدفع زانیمناسب، م pHحفظ  یبرا هاهیدر خون، کل یدیت اسالمحصو شی. با افزاشودیم دیتول یدیت اسالافراد، محصو

 .دهندیم شیرا افزا  (کربناتینه ب)

 ............. توانندی.... م ........ یهااختهیاز   یط گروهفق

 .ندیخود را حفظ نما یهومئوستاز  - یبافت عصب بانیشت( پ 1

 کنند. دیتول  یناقل عصب یهامولکول  - یناپسیپس س( ۲

 .رندیقرار گ یدیروئیت یهاهدف هورمون -  یافت عصب( ب۳

 باشند. یسمالتوپ یس یهارشته یدارا  -در نخاع    یناپسیس ش( پی

امل نورون    توانند ی م  ی ناپـسی پس ـس  ی ها اخته ی  ب ی غ   ی ها اخته ی  ا ی ـش ند م   ی رعـص ند. اگر نورون باـش   توانند ی باـش

 :هانهیگز  ریسا یبررس.  ند ی نما  د ی تول   ی ناقل عصب 
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 .کندیخود را حفظ م یهومئوستاز  ،یاسالم و زنده اختةیهر «: 1» نةیگز

 .رندیگیقرار م یدیروئیت یهاهدف هورمون اختةیدار بدن انسان، زندة هسته  یهااختهیهمة «: ۳» نةیگز

  جهیو اکـسون بوده و در نت  تیدندر  یدارا  یهـستند که همگ  یعـصب یهااختهیدر نخاع همان    یناپـسیـس  شیپ  اخته«: ی۴» نةیگز

 هستند. یسمالتوپ یس یهارشته یدارا  یهمگ

 کند؟یطور مناسب کامل م  را به ریعبارت ز نه، یام گزکد

 «................... ابد، ییخوناب ................... م  میکلس  شیکه ترشح آن در پاسخ به افزا  یطور معمول، هورمونبه  »

 .دهدیرا کاهش م یاستخوان، تراکم تودة استخوان یانهیاز مادة زم  مکلسی کردن جدا  با  –کاهش   (1

 .شودیم کیرودة بار وارةید یپوشش  یهااختهیدر   میجذب کلس شافزای موجب –  شیافزا (۲

 .دهدیم شیرا افزا هیدر کل میبازجذب کلس  ، D  نیتامیو روی بر اثر  با  –کاهش   (۳

 .شودیدر غذا مختل م دی کمبود صورت در آن شدن ساخته –  شیفزاا (۴

 

خ به افزا به  ح هورمون پارات   م ی کلسـ ش ی طور معمول در انسـان، در پاـس کاهش و   ی د ی روئ ی خوناب ترـش

 ی د ی روئ ی نقش دارند. هورمون پارات   م ی کلسـ یی سـتا ی ا هم ها در  هورمون   ن ی ا   . ابد ی ی م  ش ی افزا  ن ی تون ی ترشـح هورمون کلسـ

ــ ــتخوان جدا م   ی ا نه ی را از مادة زم   م ی کلس ــتخوان  ب ی ترت   ن ی ا   . به کند ی اس ــده و احتمال  ی باعث کاهش تراکم تودة اس ش

 . دهد ی م   ش ی افزا   را   استخوان   ی پوک 

 :هانهیگز  ریسا یبررس

  یر یها جلوگاز اـستخوان  میقرار داـشته و از برداـشت کلـس یاـستخوان یهااختهیتنها در    نیتونیهورمون کلـس  رندةیگ«: ۲» نةیگز

 ندارد. یدر روده نقش  میجذب کلس شیهورمون در افزا نی. اکندیم

  م یکلســ بازجذب شیافزا قیطر خوناب از  میکلســ شیافزا  دهد،یانجام م  یدیروئیکه هورمون پارات  ییاز کارها  یک«: ی۳» نةیگز

نه )  ـشودیدر روده م  میجذب کلـس  شیباعث افزا هورمون، نیتوـسط ا  D  نیتامیکه اثر بر و  دیاـست. اما دقت داـشته باـش هیدر کل

 .(هیدر کل  میبازجذب کلس شیافزا

 دیروئیکه غدة ت  دی. دقت داـشته باـشـشودیـساخته م (سیـسپرد)  دیروئیاـست که توـسط غدة ت یهورمون نیتونیکلـس«: ۴» نةیگز

)ی دیروئیت یهاتنها در ساخت هورمون )4 3T ,T   ندارد. ینقش نیتونیساخت هورمون کلس در  دیو    کندیاستفاده م دیاز 
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 کند؟یم   لیتکم  ینادرسترا به  ریعبارت ز نه، یدام گزک

 «............. تواندیم  شود، یترشح م .............    که از .............هورمون    یدر بدن انسان سالم ، نوع  »

 در بدن مردان نقش داشته باشد.   دمثل ی دستگاه تول   ی ندها ی فرا  م تنظی  در   – در کف جمجمه    ای غده  – موثر بر حفظ تعادل آب  ( 1

 داشته باشد. رندهیروده، گ یااستوانه  یپوشش یهااختهی در  – دیروئتی  پشت در  غده چهار  –خوناب  میکلس زانیم  ندةیفزا (۲

توـسط گره ـضربان ـساز   یقلب  یهاتکانه دیتول  شافزای  باعث –غده    یدر نوع   یبا ـساختار عـصب  بخـشی –  هاژکیمؤثر بر قطر نا (۳

 شود. قهیدر دق

 باشد.   رگذار ی زنده بدن تأث   ی ها اخته ی همة   ت ی فعال   روی  بر   –  ی نا   ی در جلو   ای غده   – کودکان   ی مرکز   ی نمو دستگاه عصب   ی زم برا ال   ( ۴

 

  می کلســ زان ی م  ش ی باعث افزا   ، ی د ی روئ ی در بدن وجود دارد که با ترشــح هورمون پارات   د ی روئ ی چهار غدة پارات 

شـکل   ر یی بلکه باعث تغ   ندارد،   رنده ی گ   ک ی رودة بار   ی ا اسـتوانه  ی پوشـشـ  ی ها اخته ی   ی بر رو   ی د ی روئ ی . هورمون پارات شـوند ی خوناب م 

 . ابد ی ی م   ش ی افزا   م ی جذب کلس  زان ی م   ک، ی رودة بار   ی ا استوانه  ی پوشش   ی ها اخته ی   ی بر رو  D  ن ی تام ی و   ر ی و با تأث   شود ی م  D  ن ی تام ی و 

 :هانهیگز  ریسا یبررس

تخوان کف جمجمه قرار دارد. هورمون پرو  یگود کیدر  زیپوفیغدة ه (1   نی بر حفظ تعادل آب موثر اـست؛ همچن  نیکتالدر اـس

 مثل نقش دارد.دیدستگاه تول  یندهایفرا  میدر مردان، در تنظ  نیکتالپرو

ـــحه از بخش مرکز  یهاهورمون (۳ ــب یدارا)  هـیکلدد فوق ـغ  یمترشـ ــاخـتار عصـ ــتند. ا نینفریو نوراپ  نینفری، اپ ی(سـ  نیهسـ

بب مهورمون وندیها ـس وند و حجم هوادر ـشش  هاژکیتا نا  ـش ربان  شیها باعث افزاهورمون نی. اابدی شیافزا  مرده یها باز ـش ـض

 .شوندیم (قهیدر هر دق  یقلب  یهاتعداد تکانه شیافزا)قلب  

  حنجره ریو ز  ینا  یدر جلو  دیروئیزم است. غده تال یمرکز  ینمو دـستگاه عـصب یبرا  یو کودک  ینیدر دوران جن 3Tهورمون (۴

 باشند. رگذاریانسان تأث  بدن  زندة یهااختهیهمة   تیبر فعال  توانندیم یدیروئیت یهاقرار دارد. هورمون

بر قند خون دارد و از    نیمخالف انساول  یساالم و بالغ اثر یکه در بدن فرد  یدر ارتباط با هر هورمون

 کدام عبارت درست است؟ ، شودینمترشح   یغدد مغز

 .شودیزا به درون خون آزاد متنش طیدر پاسخ به شرا (1

 .شودیو ترشح م دیاندک تول یااختهی نیب  یبا فضا یپوشش  یهااختهیتوسط  (۲

 .ردیگیکه به اندازة نخود در مغز است، صورت م  یاغده  تیفعال ریترشح آن بدون تأث (۳

 دهد. رییرا تغ ونی  یقرمز به نوع  یهاچهیدار گوآهن نیاتصال پروتئ زانیم  تواند،یم (۴

 

ول زولیکورت ن،ینفرینوراپ   ن،ینفریاپ  یهاهورمون بب افزا  نیو گلوکاگون برخالف انـس گلوکز خوناب  شیـس

 :هانهیگز یبررس  .شوندیم
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 (نادرست). ستین اًتنش و استرس لزوم طیکه تحت اثر شرا  شود،یهورمون گلوکاگون از غدة پانکراس ترشح م (1

از بخش  نینفریو نوراپ  نینفریاپ  یهاهورمون  کهیاندک اـست، در حال یااختهی نیب  یفـضا  یدارا  یکه بافت پوـشـش  میدانیم (۲

 (نادرست).  باشدیم افتهی رییتغی  عصب یهااختهی یکه دارا  شوندیترشح م هیغدة فوق کل یمرکز

 (نادرست).  شودیترشح م( زیپوفیغده ه تیتحت اثر فعال) هیکلغدة فوق  یاز بخش قشر زولیهورمون کورت (۳

  جهی. درنتـشوندیزندة بدن م  یهاگلوکز توـسط ـسلول ةیتجز شیگلوکز موجب افزا  شیبرده به علت افزا  نام یهاهورمونهمة   (۴

 .شودیمتصل م نیبه هموگلوب یترشیب دروژنیه ونی تیو درنها شودیم شتریب کیکربن درازیان  میآنز تیفعال زانیم

 باشد؟یم  ابت، ید یماریبه ب المشترک همة افراد مبت  یژگیو نهیکدام گز

 .شودیم دیتول یدیت اسالمحصو ،یچرب ةیجذب گلوکز، با تجز  ییبه علت عدم توانا (1

 .انددهید بیپانکراس آس  نگرهانسال ریجزا زیردرون  یهاسلول (۲

 .ابدییم شیافزا هانیپروتئ ةیتجز یدار در پ تروژنیمواد زائد ن دیتول زانیم (۳

 .ابدییم شیافزا موسالپوتایموجود در ه  یو مرکز تشنگ یاسمز  یهارندهیگ کیتحر زانیم (۴

 مزه .یب  ابتیو د نیریش  ابتیوجود دارد : د  ابتید یماریدو نوع ب یدر کتاب درس

  یفـشار اـسمز   زانیادرار، م قیدفع آب از طر  شیافزا  نیگلوکز خوناب و هم چن زانیم شیبه دنبال افزا نیریـش  ابتید مارانیب در

  هم   .شودیم  کیتحر  یآن مرکز تشنگ  یو در پ   شده  کیتحر  موسالپوتایه  یاسمز  یهارندهیگ  جهیدر نت  ابد؛ییم شیخوناب افزا

در   ابد؛ییم شیادرار افزا قیآب دفع شده از طر  زانیم  ،یبه علت ترشح نشدن هورمون ضدادرار  مزه،یب  ابتید مارانیدر ب  نیچن

مز  جهینت ار اـس وع نیو هم  ابدییم شیافزا زیخوناب ن  یفـش مز  یهارندهیگ  کیتحر  باعث  موـض ودیم  رنهنجیز  یاـس  دیکن  دقت  .ـش

 .ستندیمزه صادق نیب  ابتید یبرا هانهیگز  ریسا

......  ................ و .......... بیترت.... در بدن فرد ساالم و نابالغ، بهرمون ...........ترشاح هو  شیاثر افزا بر

 .ابندییو کاهش م   شیافزا

 خون یدیاس تیخاص زانمی – دیتوسط اس  کیرودة بار وارةید  یدگید بآسی احتمال – نیکرتس (1

 یاز بافت استخوان میبرداشت کلس زانمی –  هاهیدر کل  میبازجذب کلس زانمی –  نیتونیکلس (۲

 یمنیموجود در دستگاه ا یهااختهی تیفعال زانمی –سرخرگ آئورت  وارةیوارد به د یروین زانمی  –آلدوسترون  (۳

 سیاسکلروز پلیمالت یماربی  عالئم بروز احتمال – موسالپوتایه یاسمز  یهارندهیگ کتحری احتمال – زولیکورت (۴

مز   جةیکه درنت  ابدییم شیقند خون افزا زانیم زولیاثر هورمون کورت  جةیدرنت ار اـس   یآن ممکن اـست فـش

  ت یفعال فیباعث تـضع هورمون نیا گرید یـشوند. از ـسو کیتحر موسالپوتایه  یاـسمز  یهارندهیکه گ  ابدی شیخوناب چنان افزا

ــتگاه ا ــودیم یمنیدس ــکلروز  پلیمالت ریفرد نظ  نیدر بدن ا یمنیخودا یهایماریب یاحتمال بروز  ل،یدل نیو به هم  ش   سی اس

 :هانهیگز ریسا یبررس  .ابدییکاهش م
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 بیآن، احتمال آـس  جةیو درنت  ـشودیم  ترشیب  میـسد  کربناتیترـشح ب  زانیم  ن،یـسکرت یـساز آزاد شیافزا  جةیدرنت«: 1» نةیگز

ــابدییکاهش م کیرودة بار وارةید  یدگید ــته باش ــح ب شیافزا  جةیکه درنت دی. دقت داش ــد  کربناتیترش ــت   م،یس   ونیبرداش

 خون! یدیاس تیخاص زانیم شیافزا  شود؛یهم م اشجهیکه نت  ابدییم شیاز خون افزا  کربناتیب

تخوان  میبرداـشت کلـس  زانیم  نیتونیهورمون کلـس«: ۲» نةیگز در   میبازجذب کلـس زانیبر م  یول  دهدیرا کاهش م  یاز بافت اـس

 ندارد. یاثر  هاهیکل

 شیافزا  جةی. درنتابدییم شیافزا هیو آب از کل  میســـد ونیبازجذب  زانیترشـــح آلدوســـترون، م شیافزا  جةیدرنت«: ۳» نةیگز

.  ابد ییم  شیافزا زیســرخرگ آئورت ن وارةید وارد به یروین  زانیآن، م  یو در پ   شــودیم  ترشیفشــار خون ب  زانیبازجذب آب، م

 ندارد. یاثر  یمنیدستگاه ا تیهورمون آلدوسترون بر فعال

 کند؟یم   لیتکم  ینادرسترا به   ریمورد، عبارت زد  چن

 «........  .........  شودیساخته م  یعصب یهااختهیکه توسط    یدر بدن انسان سالم و بالغ، هر هورمون  »

 .شودیدر همان محل ساخت خود، ترشح م   (الف

 .باشدیاندام هدف م   کی  یفقط دارا  (ب  

 .شودیفقط از مغز ترشح م  (ج

 .شودیم   زیپوفیفاصله وارد هالشدن، بپس از ساخته  (د  

1 )1                                   ۲  )۲                                   ۳  )۳                                 ۴  )۴ 

 اند از:عبارت  شود،یساخته م  یعصب یهااختهیکه توسط   ییهاهورمون  اند.مورد نادرست  ۴هر 

 نینفریو نوراپ  نینفریاپ   (۳         نیتوسیو اکس یضدادرار  (۲      آزادکننده و مهارکننده یهاهورمون( 1

 ها:عبارت یبررس

 .شوندیترشح م زیپوفیاز ه  یساخته شده ول موسالپوتایدر ه نیتوسیو اکس یاول: ضدادرار عبارت

 .گذاردیاثر م یریاست که بر رحم و غدد ش نیتوسیمورد اکس نینقض ا  یهااز مثال یکیدوم:   عبارت

 .شوندیترشح م هیاز فوق کل نینفریو نوراپ   نینفریسوم: اپ  عبارت

دادرار عبارت دن در ه نیتوـسیو اکـس  یچهارم: فقط آزادکننده و مهارکننده و ـض اخته ـش وارد  زیپوفیبه ه موسالپوتایپس از ـس

 .شوندینم وارد زیپوفیبه ه نینفریو نوراپ  نینفریاپ   یهاهورمون یول  ،شوندیم

 درست است؟ «نگرهانس لوزالمعده انسانال ریجزا»و   «زیفیغدة اپ»در مورد   بیکدام موارد به ترت

 .در کبد نقش دارد کوژنیگل رةیذخ زانیم متنظی در  –قرار دارد  ترنییچهارگانه پا  یهایسبت به برجستگن (1

 قرار دارند.  یترالدر سطح با  هیکلوق ف  هایغده به نسبت –  رسدیآن در شب به حداکثر م زیرترشحات درون (۲

 .کندیدو مجرا وارد دوازدهه م قطری از را خود ترشحات –ارتباط دارد  یروزشبانه  یهاتمیر میهورمون آن با تنظ (۳

 خوناب فرد را کاهش دهد.  pH تواندیبه آن م بآسی  – شودیم  دهیبطن سوم مغز گوسفند د  ینییدر لبة پا (۴

 

 



 

 

 
120 

 

سوم مغز قرار دارد. به بخش    بطن  ین ییدر لبة پا  زیفیکه غدة اپ   د یدی مغز گوسفند د  ح یتشر  تیدر فعال

طور شود. همان  نیانسول  ترشح  موجب کاهش   تواند یبخش م  نیبه ا  بی. آسشودینگرهانس گفته م ال  ریپانکراس، جزا  زیردرون

به دست آورند که به کاهش    هانیپروتئ  یحت  ای  هایخود را از چرب  ازیموردن  یمجبورند انرژ  هااختهی  نیریش  ابتی در د  دیدانیکه م

 . شودیخوناب م pHموضوع موجب کاهش  نی. اشودیم دیتول یدیاس تالمحصو ها، یچربیة . بر اثر تجزانجامد یوزن م

 :هانهیگز  ریسا یبررس

نگرهانس در  ال   ر ی شده از جزا   و گلوکاگون ترشح   ن ی انسول   ی ها تر قرار دارد. هورمون ال چهارگانه با   ی ها ی نسبت به برجستگ   ز ی ف ی غدة اپ   ( 1

 در کبد نقش دارند.   کوژن ی مصرف گل   ا ی و    د ی تول   م ی تنظ 

  ،کتاب یازدهم ۴فصل  ۴طبق شکل  نی. همچنرسدیظهر به حداقل م یکیدر شب به حداکثر و در نزد زیفیترشحات غدة اپ  (۲

 قرار دارند.  یترالنسبت به پانکراس در سطح با هیغدد فوق کل

 زیرنقش دارد. ترشحات بخش برون  یروزشبانه  ی هاتمیر  میدر تنظ  الًاست که احتما  زیفیهورمون مترشحه از اپ   نیتونالم  (۳

 . زندیریخود را به خون م یهاهورمون  نس نگرهاال ری. جزاشودیدو مجرا وارد دوازدهه م قیپانکراس از طر
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 یازدهم   ستیز -5فصل  -1 فتارگ یلیتکم یهاسؤال

 بدن انسان درست است؟ یخط دفاع نیمؤثر در نخست یهااختهید مورد، در ارتباط با همة  چن

 هستند.  یاندک اریبس یااختهی نیب  یفضا یدارا  (الف

 .ندینما  تیو هدا  دیرا تول یعصب یها امیپ توانندینم  (ب

 را دارند.  یپرانرژ یهامولکول  رةیو ذخ  دیتول ییتوانا (ج

 کند.  دیتول  میزوزیل  میآنز تواندیقرار دارند که م  یدر اندام   (د

 ( صفر۴                                   ۳( ۳                                     ۲( ۲                                  1( 1

نادرست هستند.   موارد  پوست،    یپوشش  یهااختهیهمة  زنده در  و    یداخل  هالی  یوندیپ   یهااخته یمرده 

چرب  یهااختهیپوست،   و  اشک  و  عرق  غدد  در  سلول   یموجود   ،...   ی عصب  یهاسلول  معده،   دیاس  دکنندةیتول  یپوشش  یهاو 

 هستند.  لیدخ یراختصاصیغ  یمنیبدن انسان در خط اول ا یهااز سلول گرید یاریسرفه و عطسه و ... و بس کنندةمیتنظ

 را ندارند.  یژگ یو نیا یو عصب  یوندیبافت پ   یهااندک هستند و سلول یسلول نیب یفضا یدارا یپوشش یهاتنها سلول (الف

کنند.    دیتول  یعصب  امیپ   توانندی، عطسه و استفراغ دخالت دارد مسرفه  یندهایفرا  مینخاع که در تنظال  بصل  یهانورون  (و د  ب

 کند.  دیتول  میزوزیل تواندیمغز نم نیهمچن

 . دهندیانجام نم یااختهی تنفس  رایرا ندارند ز یانرژ رةیو ذخ دیتول ییمردة سطح پوست توانا یهاسلول (ج

 

 مختلف پوست  یهاهالیدر رابطه با شکل مقابل که   نهیکدام گز  

 است؟  حیصح دهد، یرا نشان م 

                          .شوندیساخته و ترشح م ۲  هالی یپوشش یهااختهیتوسط  ،۳شمارة  یاجزا(   1

                            وجود دارد. ینیکوپروتئیو گل ینیپروتئ یهااز رشته یاشبکه  ،۲و شمارة  1شمارة   یهالی نبی (۲

                            است. یااختهیتنفس    ییبا توانا یهااختهیفاقد   ،1شمارة   ةالی (۳

 باشند.قرار داشته 1شمارة   ةالیدرون   توانندیفشار م  یهارندهیگ (۴

 الیة،  (درمیاپ ) یرونیب الیة: بیبه ترت ۳تا  1. موارد باشدیمختلف پوست م ی هاهالیدهندة   کل، نشانش

 :ها نهیگز یبررس . باشندیژن مالکشسان و ک یهاو رشته  (درم) یدرون

کشسان و    یها. رشته اند دهی به هم تاب یها در آن به طرز محکموجود دارد که رشته  یارشته  یوندیبافت پ  ، یدرون  الیةدر  (1 

 . شوند یم ساخته و ترشح یوندیبافت پ  یهاژن توسط سلول الک

 



 

 

 
122 

 

آن،   ریز یهاو به بافت گریکد یرا به  هااختهی  نیوجود دارد که ا هیپا   یبه نام غشا  یبخش ،یبافت پوشش یهااختهی ریدر ز (۲

 است.  ینیکوپروتئیو گل  ینیپروتئ یهااز رشته  یاشبکه  ه،یپا   ی. غشاداردیمتصل نگه م

 اند. آن مرده یهااختهی نیتریاست که خارج یپوششتة اخالیة ی نیشامل چند ی رونیب الیة (۳

 قرار ندارند.  یرونیب الیةفشار در   یهارندهیگ  د،ینیبیفصل حواس م  ۲همانطور که در شکل  (۴

از پوست    ای  الیه..  ..........کسب غذا وجود دارد .  یاز پوست انسان که در سطح آن رقابت برا  ایالیه

 است. ........... ینوع  رندةیگ بر  است، در  یرگ خون یکه دارا

 نمک به خارج از بدن  یدارا بیترک  ینوع   کنندة  تیهدا یمجرا  -  همانند (1

 اندک  یااختهی نیب  یفضا یدارا یهااختهیبافت با    - فالبرخ (۲

 ی حس  امیآن به پ   لیاثر محرک و تبد  افتیدر  تیبا قابل  رندةیگ  - فالبرخ (۳

   شده  دهیبه هم تاب ینیپروتئ یهابا رشته  یوندیبافت پ  یدارا  -  همانند (۴

ت برا  یهاکروبیقابت مر طح پوـس طح  یـس ب غذا در ـس ت. هم چن درمیاپ  الیةکـس رگ    یدارا الیة نیاـس

 باتیترک در ـشود.  ینم  مـشاهده یرگ خون درمی،در اپ   ۲یـشناـس  ـستیز  کتاب ۲فـصل   ۲در پوـست، درم اـست. طبق ـشکل  یخون

  کتاب   ۲فـصل  ۲و طبق ـشکل    گرددیم  تیبه ـسطح پوـست هدا زیرغدد برون یمجرا  قیـسازندة عرق، نمک وجود دارد که از طر

 :هانهیگز ریسا یبررس  .شودیمشاهده م  درمیاپ  هم در درم و هم در زیرغدد برون نیا  ی،مجار ۲یشناس ستیز

  ی ها در سطح درونرگ  نیاست که ا  یخون  ی هارگ  رندةیدر برگ  زیاست. درم ن  یفرشسنگ  یبافت پوشش  یدارا درمیاپ   (۲  نةیگز

 .باشند یم یبافت پوشش یخود دارا

 (۲یشناس ستیزکتاب   ۲فصل  ۲شکل  )وجود دارند.   یحس  یهارندهیگ زیدرم ن الیةدر  (۳نةیگز

اند و ـسد دهیکه به هم تاب  ـشوندیدرم مـشاهده م الیةدر   (ژن و کـشـسانالک)  یارـشته  یوندیبافت پ  ینیپروتئ یهارـشته (۴نةیگز

 اند.کرده دیرا تول یمحکم

 بدن نقش دارند، درست است؟ یخط دفاع  نیکه در نخست یزیردربارة همة غدد برون نهیکدام گز

   هستند. یاندک یااختهی  نیب یی فضا با ییهااخته ی یدارا (1

   .کنندیم میتنظ  مغز ساقة در ی مرکز ریتأث تحت را خود ترشحات (۲

 . کنندیم  تیهدا بدن یدرون  یهابخش به  ییها لوله  قیطر از را خود ترشحات (۳

 دارند.  نقش زایماریب یهایباکتر با مقابله در  یدفاع می آنز ینوع  ترشح و  دیتول با (۴

بدن  یخط دفاع نیاز غدد معده، در نخست یپوست و برخ  یو غدد چرب ی مخاط ، یاشک ،ی غدد عرق، بزاق

 بررسی سایر گزینه ها:  انسان نقش دارند. 
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 دارند.  یاندک یااختهی نیب  یکه فضا باشندیم یپوشش  یهااخته ی یدارا زیرهمة غدد برون (1

 مربوط به بزاق و اشک است. نهیگز نیا (۲

 بدن.  ی درون ی هانه بخش شوند،یم  تیپوست و عرق به سطح بدن هدا  یترشحات غدد اشک، چرب (۳

 هستند. میزوزیترشح ل  ییپوست فاقد توانا یغدد چرب ن،یب نیدر ا (۴

شاهر،   ک ی گرداگرد   ی وار ی بدن انساان که همانند د  ی خط دفاع   ی دربارة نوع  ر، ی ز   ی ها نه ی از گز  ک ی کدام 

 شده است؟   ان ی ب   نادرست کرده است،  جاد ی ا   گانگان ی در برابر حملة ب   ی سد 

 از آن نقش دارد.    ییهابخش  جادیدر ا ،یهمانند مرکز یطیمح  یعصبدستگاه   (1

 از آن نقش دارد.   ییهابخش  جادیف دستگاه گوارش، در االبرخ زیرستگاه دروند (۲

   از آن نقش دارد.  ییهابخش جادیدر ا ،یهمانند دستگاه ادرار یستگاه تنفسد (۳

 از آن نقش دارد.  ییهابخش جادیخون، در ا یااختهیف بخش البرخ  یستگاه تناسلد (۴

 

ــح بزاق تـحت کنترل ـپل مغز  :1 ـنةیگز ــ)  یترشـ ــب  از  یبخشـ ــتـگاه عصـ ــاب خود ی(مرکز  یدسـ  و اعصـ

 است. ی(طیمح  یاز دستگاه عصب یبخش)مختار

 خط دفاع بدن نقش دارند.  نیدستگاه گوارش است که در نخست فیدفع مدفوع و استفراغ از وظا :۲ نةیگز

 خط دفاع بدن نقش دارند.  نیدر نخست  یتناسل -یو ادرار یتنفس یمجار یمخاط  الیة :۳ نةیگز

 خط دفاع بدن نقش ندارد.   نیخط دفاع بدن نقش دارد و در نخست نیو سوم نیخون در دوم یااختهیبخش   :۴ نةیگز

 کند؟کامل می  نادرسترا به صورت    زیرچند مورد جملة 

 «...............  شود،   یم  ییبخش زندة چشم که باعث همگرا نیاول»  

 ها است. باکتری  یکنندة برخ  در سطح خود دارای آنزیم تخریب و نابود (1

 تواند منجر به عمل تطابق در چشم شود. تغییر در شکل خود می  با (۲

 تواند باعث عدم تمرکز پرتوهای نور بر روی یک نقطة شبکیه شود. می (۳

  شود که از عروق خونی منشأ گرفته است.توسط مایعی شفاف تغذیه می (۴

مربوط است   ی. تطابق چشم به عدسشودیم  ینور  یپرتوها  ییبخش چشم است که باعث همگرا  نیاول  هیقرن

 : ها نهیگز ریسا یدر آن ندارد. بررس ینقش هیو قرن

 شود.  یم یباکتر بیباعث تخر میزوزیل میاست. آنز میزوزیل  میآنز یاشک وجود دارد که حاو هیدر سطح قرن (1

 شود.  ( ه ی نقطه از شبک  ک ی   ی رو   ی نور   ی عدم تمرکز پرتوها )   سم ی گمات ی باعث آست   تواند ی م  ه ی قرن  ا ی   ی سطح عدس  ی کنواخت ی عدم    ( ۳

 .شودیها تراوش م  رگیاز مو  عیما نی. اشوندیم  هیتغذ هیلالز عیتوسط ما  یو عدس هیقرن (۴
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 است؟ حیدر مورد ساختار پوست انسان و ترشحات آن صح نهیکدام گز

 درم پوست مشاهده شوند.   الیةهمانند   درمیاپ  الیةدر   توانندیبدن انسان م  یدفاع   یهااختهی (1

 از بدن نقش دارند.    هاکروبیدرد بوده که در دورکردن م  یهارندهیو گ یخون  یهارگ  یحاو  یرونیب الیة (۲

 . شودیم زایماریکه مانع ورود عوامل ب  کندیم جادیرا ا  هااختهیاز  یتنها سد  یمخاط الیةپوست همانند    یدرون الیة (۳

باعث    کند،یم   یکه در سطح پوست زندگ   یکروبیهر م   ی هانیدر ساختار پروتئ  رییتغ  جاد یپوست، با ا  یدیترشحات اس (۴

   .شوند یمرگ آن ها م

مشاهده    درمیدرم همانند اپ   الیهدر    یانهیدار  یهااختهی،  ۲یشناس  ستی ز  کتاب  ۵فصل    ۳مطابق شکل  

 : ها نهیگز ریسا ی بررس .شودیدر هردو بخش ماکروفاژ مشاهده م نی. همچنشوندیم

 الیه  نیاند. در اآن مرده  یهااختهی  نیتریکه خارج  شودیمشاهده م   الیه  چند  یفرشبافت سنگ   یرونیب  الیةدر  «:  ۲»  نةیگز

 .شودیمشاهده نم   یخون یهارگ

است    اد ی ز   ی وند ی در بافت پ   ی ا اخته ی   ن ی که فاصلة ب   یی جا کار رفته است. از آن به   ی ا رشته   ی وند ی پوست بافت پ   ی درون   الیة در  «:  ۳»   نة ی گز 

 . کند ی م   جاد ی نفوذ ا   رقابل ی خود سد محکم و غ   ی ها با رشته   الیه   ن ی کار رفته است، ا ژن و کشسان به ال ک   ی ها رشته   الیه   ن ی و در ا 

 .ستیسطح پوست صادق ن ستیزهم  یهایدر مورد باکتر«: ۴» نةیگز

 را دارد؟ ریبدن فرد، کدام مشخصة ز یمخاط یها الیهفرد سالم و بالغ همانند   کیپوست  

                         .کندیها مقابله ممهاجم در برابر آن یهاکروبیتوجه به نوع مبدون  ( 1

   .باشدیفاقد مژک م یپوشش یهااختهی یدر سطح خود فقط دارا (۲

  در سطح خود دارد. یدیاس تیبا خاص  یترشحات (۳

 .گرددیم  هاروسیو و  هایباکتر  یباعث نابود میزوزیل  میا ترشح آنزب (۴

  . شود یم  یریجلوگ  بدن  درون  به  هاآن  ورود  از  هاکروب یم  نوع  به  توجه  بدون  بدن،   ی دفاع   خط  نینخست  در 

 : هانهیگز ریسا یبررس

  ، یمخاط  یها  الیه  نیب  در  هستند.  مژک  فاقد  یپوشش  نوع  از  زین  یمخاط  یها  الیه  از  یاریبس  یها اخته ی  نیتر  یخارج  «:۲»  نةیگز

 دارند.  وجود دارمژک  یهااختهی زنان،  یتناسل  دستگاه از یبخش و تنفس  دستگاه در

 که  شودیم  افتی  ی مخاط  ماده   ، یمخاط   یها  الیه   سطح   در  اما   است؛  یدیاس  که   دارد  وجود   یچرب   پوست،  سطح   در  «:۳»  نةیگز

 دارد.  ییایقل تیخاص

 ندارد.  ینقش  هاروسیو بیتخر در  میزوزیل که دیکن  دقت دی با یول  دارد؛ وجود میزوزیل مشاهدة  امکان دو هر سطح در «:۴» نةیگز
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 .................. پوست

                   .  باشدیمرده درسطح خود م یهااختهیفاقد    ،یمخاط  الیههمانند   (1

                       .شودیبه بدن م  هاکروبیاز ورود م یریباعث جلوگ  ی، با ترشح ماده مخاطیمخاط  الیههمانند   (۲

                            است.  یوندیبافت پ  یدارا  ،یمخاط  الیهف البرخ (۳

 است.  هایمقابله با باکتر یبرا یمیآنز نیو هم چن یبافت پوشش یدارا  ،یمخاط  الیههمانند   (۴

ت ـش  بافت  یدارا  دو هر  یمخاط یالیهو پوـس  وجود  میزوزیل  میآنز  ،یمخاط  ماده و  عرق  در  .اندیوندیپ   و یپوـش

 .شودیم  هایباکتر رفتن نیب از سبب که دارد

 کند؟یم  کامل یدرست به را ریز عبارت نه، یگز امکد

 «باشد. یدفاع خط  نینخست از یجزئ  تواندینم  ................ ، بالغ و سالم انسان بدن در معمول طور به »

                     میآنز  یها توسط نوع  یباکتر بیتخر (1

   از خون و ورود به بافت لیخروج نوتروف (۲

 ی  مخاط  یدر ماده  کروبیبه دام افتادن م (۳

  سطح پوست یها کروبیاز رشد م یریجلوگ (۴

 از  دیـسف  یها  چهیگو خروج  ندارند.  حـضور (لینوتروف  مانند)  خون  دیـسف  یهاچهیگو  ،یدفاع  خط  نینخـست در

 است. بدن  یدفاع  خط  نیدوم به مربوط  بافت به  ها آن ورود و خون

 ... ............در بدن انسان سالم، ... یدر سد اول دفاع

 .  کنندیم یریجلوگ  ترنییپا یهابه قسمت زایماریها از ورود عوامل بمخاط و تاژک  ،یتنفس یمجار (1

 بزند.  بیآس زایماریاز عوامل ب  یعیوس فیبه ط تواندیدر پوست، مواد ترشح شده از آن م (۲

 موجود در غذا نقش دارند.   یهاکروبیم یمعده در نابود یپوشش سطح یهامعده، سلول (۳

 .روندیم نیپوست از ب یپوشش  یهاسلول نیتریسطح  یهامیبا اثر آنز زایماریب  یهاکروبیپوست، م (۴

 یها ی باکتر  جمله  از)  زایماریب  یهاکروبیم  یبرا  که  کند یم  یدیاس  را  آن  طیمح  پوست  سطح  یچرب

 دارند.  نقش پوست یزایماریب یهایباکتر بردن نیب از در عرق  میزوزیل و نمک نیهمچن است. نامناسب (زایماریب

 نادرست: موارد یبررس

 است.  متفاوت  تاژک  با  مژک  یساختار  اساس    دار!تاژک   نه  است  دارمژک   یااستوانه   یمخاط  و  یتنفس  یمجار  یپوشش  بافت  (1  نةیگز

  ی سطح  یپوشش  ی هاسلول   و   مستقرند  معده   یاغده  بخش  در  که  شودیم   ترشح  و   دیتول  یکنار  یهاسلول  توسط  معده   دیاس  (۳  نةیگز

 ندارند.  ینقش ندیفرا نیا در

 ندارند.  یمیآنز ترشحات و  اندمرده آن یهاسلول نیتریسطح که است الیه چند یفرشسنگ پوست یپوشش  بافت (۴ نةیگز
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 اند؟آن مرده یهااختهی  نیتریدر سطح بدن است که خارج  یمشخصة اندام  نهیکدام گز

   .شوندیم  دهید  یخون  یهارگ  ،یرونیب الیةآن همانند    یدرون  الیةدر  (1

   .باشدیمناسب م  هایهمة باکتر  یزندگ یچرب در سطح آن، برا یدهایاس یمادة دارا (۲

   .شوندیم  دهیدر هر دو قسمت آن د تیبه لنفوس کروبیم ژنیدهندة آنت ارائه خوارگانهیب  یهااختهی (۳

   را فراهم کند.  یجاندار چیه  یادامه زندگ یزم براال طیو شرا  ییمواد غذا  تواندینم (۴

 

 . د ی را د   ی ا نه ی دار   ی ها اخته ی   توان ی پوست م   ی و درون   ی رون ی ب   الیة منظور از صورت سؤال پوست است. در هر دو  

 : هانهیگز ریسا یبررس

 است.  یپوست فاقد رگ خون ی رونیب الیة ، یکتاب درس ۲1صفحة  ۲با توجه به شکل  (1

 ندارد. یضرر دیمف  ی هایباکتر  یزندگ یبرا الًنامناسب است. مث زایماریب ی هاکروب یم  یزندگ یبرا یدیاس طیمح (۲

 .آورندیدست مخود را به ازیمورد ن  ییمواد غذا  افته،یسازش   یهاکروبیسطح پوست، م یبر رو (۴

 

 ...................  ستین... ممکن  ........از پوست که ...  الیه ایدر  

 .شود  دهید  یو ارتجاع  میضخ ینیپروتئ یهارشته  - شودیمشاهده م زیرغدد برون مجرای (1

   باشد.  رگیدر مجاورت مو  هااختهی  -  انددهیبه هم تاب یبه طرز محکم  ینیپروتئ یهارشته( ۲

   باشد. یفاقد هومئوستاز یهاتنها در تماس با سلول  هارندهیگ  نیا - وجود دارد  ریناپذسازش  یهارندهگی( ۳

   باشد.  ی پوشش  اخته ی  الیه  ن ی شامل چند   -   دارد ی پوست باز م  تر ق ی عم   ی ها به بخش  دن ی را از رس   ها کروب ی آن، م   ی ها سلول  زش ی ر (  ۴

 

درد به صورت    رنده ی ،گ   ۶۴و    ۲1صفحات    ی ها درد هستند. با توجه به شکل   ی ها رنده ی گ   ر، ی ناپذ سازش   ی ها رنده ی گ 

 . ست ی در تماس ن   ی( هومئوستاز   فاقد   مرده   ی ها سلول ) پوست    ی ها سلول   ن ی تر ی رون ی با ب   رنده ی گ   ن ی آزاد است و ا   ت ی دندر   ی انتها 

ودیم  دهید  یو درون یرونیب  الیهعرق در   یهاغده یمجرا (1 ت، بافت پ   یدرون  الیه. در ـش ته  یوندیپوـس وجود دارد که در   یارـش

 .شودیم  دهید (کشسان)و نازک    (ژنالک) میضخ ینیپروتئ یهاآن، رشته

ــته  یدرون الیهدر   (۲ ــت، رش ــلولانددهیبه هم تاب یبه طرز محکم ینیپروتئ یهاپوس در مجاورت بافت   الیه نیا نیریز یها. س

 است. وستهیپ  یهارگیمو یدارا  یقرار دارند. بافت چرب یچرب

 . وجود دارد  ی پوشش  اخته ی  الیه  ن ی چند   ،   الیه  ن ی . در ا شود ی م   ها کروب ی پوست، سبب دور شدن م   ی رون ی ب   الیه مرده    ی ها سلول   زش ی ر   ( ۴
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 کند؟   یم   لیتکم  ینادرسترا به    رید مورد، عبارت زچن

..، ........متشکل از ....  الیة . در پوست در  کندیعمل م  هاکروبیسد محکم در برابر ورود م   ک یانسان مانند    پوست»

 «... قابل انتظار است............ گفت وجود ...  توانینم...  .............همانند ...

 ی ا   نهیدار  یهااختهی - لوله گوارش  - الیهچند    یفرش سنگ  یبافت پوشش  (الف

 یی دما  یهارندهیگ – بزرگ    یها اهرگیس  یبرخ  - ژن و کشسان الک  یهارشته (  ب

 ماکروفاژ  اختةی   –پوست    درمیاپ الیة - متراکم   یوندیبافت پ  ی ها  اختهی  (ج

   درد  ریسازش ناپذ یهارندهیگ  - هاسرخرگ وارةید  - فاقد سوخت و ساز یهااختهی  (د

1                                     ۲  )۲                                    ۳ )۳                                       ۴) ۴ 

 بررسی موارد:

.  شوندیمشاهده م یدرارتباط است مانند پوست و لوله گوارش به فراوان  رونیب  طیکه با مح  ییدر جاها  یا  نهیدار یهااختهی  (الف

 شوند.  یو هم در درم مشاهده م درمیاپ  هم در یا نهیدار  یها اختهی ۲ یشناسستیز ۶۷صفحة  ۳مطابق شکل 

 .شودیدر هر دو مشاهده م  ییدما  یهارندهیگ (ب

 شود.  یدر پوست ماکروفاژ مشاهده م  دیدقت کن (ج

 .شودیدرد مشاهده م  یهارندهیگ الیه  نیهستند. در ا درمیاپ  الیةمرده متعلق به  یهااخته( ید
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 یازدهم ست یز - 5فصل  - 2گفتار  یلیتکم یهاسؤال

زنده مبارزه   یهاکروبیبدن انسااان سااالم، که با م   یلنف  یهامسااتقر در گره یدفاع اختةیدربارة هر  

 گفت . . . . . . توانیم   کنندیم 

 در اطراف خود دارند. یرا به کمک زوائد هاکروبیم یخوارگانهیب  تیقابل( 1

 اند.شده دیموجود در مغز قرمز استخوان تول  یادیبن یهااختهی  یبرخ میاز تقس( ۲

 .رندیگ  یغشا قرار م یها دیپیها را دارند که در تماس با فسفول نیاز پروتئ یانواع  دیتول  تیقابل( ۳

 باشند.  یم یخون یها رگیمو وارهیعبور از د یشکل برا رییتغ  ییبدون دانه و توانا اختةی انیم یدارا( ۴

حضور دارند.   زیمانند ماکروفاژها ن یبافت یخوارها گانهیب ها، ت یوه بر لنفوسالع   یلنف یهادر گره د یقت کند

 : هانهیگز  ریسا ی. بررسباشندیم  هانیاز پروتئ یانواع  یخود دارا یدر غشا اختهیهمة 

 .ستین  حیصح هات یلنفوس یبرا :1 نهیگز

 شوند نه فقط مغز قرمز استخوان!   دیتول زین یلنف یهاخاطره ممکن است در گره یهااختهی :۲ نهیگز

 ندارند.  اپدزید  ییماکروفاژها توانا :۴ نهیگز

پاسخ   جادی که به منظور ا  دهدیرا نشان م   ی دفاع  یهااختهی   نینخست  یژگ یو  ر، ید مورد از عبارات زچن

 کند؟ یعبور م   یخون  یهارگی مو  ی وارهید  یفرشسنگ  یها اختهی  ن یب  ی از فضا  ، یالتهاب

 کنند.  دیتول یاختصاص ریغ  ی دفاع  نیپروتئ  ینوع یطیدر شرا توانندیم •

 خود هستند.  یاختهی  اْنیروشن در م زیر یهامتصل به هم و دانه یهاهسته  یدارا •

 . آورندیدست مبه یااختهیحاصل از تنفس  ATPخود را از مولکول  یااختهی یندهایفرآ یانرژ •

 را دارند.  گانهیبه عوامل ب یو عموم عیسر یهادادن پاسخ تیقابل   ،یراختصاصیخطوط دفاع غ  در •

1 )1                            ۲  )۲                                  ۳ )۳                                    ۴ )۴ 

 

 هستند. حیموارد اول و سوم صح

 کنند. دیتول  Iنوع  نترفرونیا  توانندیآلوده شوند، م روسیها به و  لیاگر نوتروف (اول مورد

 است.  یهسته وجود دارد که چند قسمت کی  هالیدر نوتروف دیدقت کن  (دوم مورد

 .کنندیم دیتول ATP ،یااختهیتنفس  قیاز طر  هااختهی نیا (سوم مورد

 !یراختصاصیدفاع غ   (خط اول و دوم)شرکت دارند، نه در خطوط   یخط دفاع   نیدر دوم  هالینوتروف  دیدقت کن (چهارم مورد
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 کند؟یم   لیتکم  نادرسترا به طور    رید مورد، عبارت زچن

 «. . . . .     بردکوتاه ییایمیش  کیف هر پالدوربرد برخ ییایمیش  کیبدن انسان، هر پ  در»

 مغز و نخاع است. یعصب  یهااختهیدر   یاختصاص رندةی* فاقد گ

 .شودیخون وارد م  انیبه جر  تیدر نها  دکنندهیتول  اختةی* از 

 .شودیها ترشح م در اندام  زیردرون  یپوشش یهااختهی* توسط 

 نقش دارد. یرونیو ب  یدرون  یها* در بروز پاسخ مناسب نسبت به محرک

1 )1                                ۲  )۲                                   ۳  )۳                                         ۴ )۴ 

 .کندیم لیتکم  یهر چهار مورد عبارت را به نادرست

موجود در مغز و   ی عصب یها اختهی ی رو توانندیم  ،یدیروئیت  ی هادوربرد مانند هورمون   ییایمیش ی هاکیاز پ  ی گروه  (اول مورد

 باشند.  رگذارینخاع تأث

عملکرد خود   یالتهاب، برا  ندیشرکت کننده در فرا  ییایمیش   یهاکیکوتاه برد مانند پ   ییایمیش  ی هاکیاز پ   یگروه   (دوم  مورد

 .شوندیخون وارد م انیبه جر

  ها اخته ی  نیشوند و توسط ا  دیتول  موسالپوتایموجود در ه  ی عصب  یترشح  یهااخته یها توسط  ممکن است هورمون   (سوم  مورد

 خون وارد شوند. انیبه جر نیپس زیپوفیدر ه

و   کنند یم میبدن را تنظ یتهایفعال ،ی بدن انسان به همراه دستگاه عصب زیدستگاه درون ر یطبق متن کتاب درس  (چهارم مورد

ب  یدرون  یهانسبت به محرک  م  یرونی و  نتدهندیپاسخ  به    زین  یناقل عصب  یهامولکول   الًمث  گفت  توانیم  جهی. در  پاسخ  در 

 . دارند ینقش مهم  یرونیو ب ی درون یهامحرک

بدن انساان و در پاساخ به عوامل  یخط دفاع نیاسات که در دوم  ید مورد، مشاخصاة همة موادچن

 شوند؟یموجود در بدن ترشح م   یخارج

 کنند.  دیتول ییایمیش کیتوانند پ یم  روسیشوند که در مواجهه با و  یم   دیتول ییها  اختهیتوسط   (الف

 شوند.  یم   دیتول  اختهی یها  بوزومیمؤثر هستند که توسط ر  ییهامولکول  تیبر فعال  (ب

 .شوندیلنف وارد م  ایخون    انیبه جر اًقطع ها، رگیمو وارةیپس از عبور از د (ج

 مهاجم را دارند. اختةی یساختار حلقه مانند در غشا  لیتشک ییتوانا  (د

1) 1                                              ۲) ۲                                             ۳)                                                 ۴)  ۴ 
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 نترفرونیمکمل، ا  نیالتهاب، پروتئ  ییایمیش  یها  کیپ   ن،یستامیمانند ه  یمواد مختلف  یخط دفاع  نیدر دوم

 . نقش دارند. و .. 

ط  نیهمة ا (الف ته دار تول  یها  اختهیمواد توـس دن به و  یم دیهـس ورت آلوده ـش وند که در ـص  دیتول 1نوع  نترفرونیا روس،یـش

 است.  ییایمیش کیپ   یکنند که نوع   یم

ـشود.  یها انجام منیتوـسط پروتئ اختهی  یکارها  ـشتریب  نیچنـشوند. همیم اختهی کی  تیدر فعال یرییمواد باعث تغ  نیهمة ا (ب

 مطرح شده است. ۹۹ یکنکور سراسر در نکته  نیها مؤثر باشند. ا نیپروتئ  تیبر فعال  توانندیمواد م نیپس ا

 شده است. دیبافت تول کیکه در   1نوع  نترفرونیا الًلنف ممکن است وارد نشوند، مث ایخون  انیمواد به جر نیاز ا  یبرخ (ج

 است. حیمکمل صح  یها نیپروتئ یمورد برا نیا  (د

 ..............  ستینممکن    شود، یم   دی....... تول..... یهااختهیکه توسط  یدفاع نیپروتئ ینوع

 موثر باشد. یمنیدستگاه ا  یهانیپروتئ ریکردن سا  در فعال  -  سازپادتن (۵

 ترشح شود. یاختصاص یمنیا یهااختهیتوسط   -  روسیلوده به وآ (۶

۷) T  نقش داشته باشد. یسرطان  یهااختهیدر مبارزه با    - کشنده 

 کند. جادیا زایماریب کروبیم یدر غشا  یمنفذ  - یعیکشنده طب (۸

 

ــند تةاخی ــح پروتئ  ،یعیطب  ە  کش ــا  یمنفذ نیبه نام پرفور ینیبا ترش   ای  روسیآلوده به و ی اختهی  یدر غش

 ها : نهیگز  ریسا یبررس  .کندیم جادیا  یسرطان یاختهی

ح مپادتن  یهااختهی (1 نهیگز از، پادتن ترـش کل . همانکنندیـس بب فعال  توانندیها مپادتن  د،ینیبیم 1۴طور که در ـش کردن  ـس

 مکمل شوند.  یهانیپروتئ

کمک  T تیمانند لنفوـس)  یاختـصاـص یمنیا یهااختهی.  کنندیرا ترـشح م  Iنوع   نترفرونیا  روس،یآلوده به و  یهااختهی (۲ نهیگز

 کنند. ترشح  Iنوع  نترفرونیا  توانندیم  HIV روسیدر صورت آلوده شدن توسط و  (کننده

 موثر است.  یسرطان اختةیکشنده بر  T تیمترشحه از لنفوس نیپرفور (۳ نهیگز

 است؟  حیصح نهیکدام گز

 دهد، به صورت محلول درون خون وجود دارد. یم لیتشک یبدن که ساختار حلقه ا  یدفاع   نیهر پروتئ (۵

 موثر باشد. یاسکلت یا چهیماه  یها اختهی تیتواند بر فعال  یم  دیروئیهر هورمون مترشحه از غده ت (۶

 .شودینم  دهیدر خوناب د نیف مولکول هموگلوبالبرخ نیوگلوبیمولکول م یعیدر بدن انسان، در حالت طب (۷

 . ابد ی ی م   ش ی زنده بدن انسان افزا   ی ها اخته ی شده در همه   ره ی ذخ  کوژن ی گل   زان ی قند خون، م  ش ی به دنبال افزا  ن ی انسول   ش ی افزا با  (۸

 

 ها:  نهیگز یبررس

 .ستین حیصح نیپرفور برای –نادرست   (1
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ت  (۲ ترس   زانیم  میبا تنظ یدیروئیت  های هورمون –درـس  میکلسـ زانیبا اثر بر م نیتون یو هورمون کلسـ اختهیگلوکز در دـس

 موثر هستند. یت اسکلتالعض  تیخوناب، بر فعال

 شود.  ینم  دهیقرمز است و در خوناب د  یها چهیدرون گو نیهموگلوب یعطبی حالت  در –نادرست   (۳

 شود.یم  رهیذخ  یو کبد  یاچهیماه  یهااختهیشود بلکه در  ینم  رهیزنده بدن ذخ  یهااختهیدر همه     اًالزام  کوژنگلی  –نادرست    (۴

 کند، یبروز م  یبافت  بیآسا   یبدن که در پ  یخط دفاع نیدر دوم  یپاساخ موضاع  یرابطه با نوع  در

 است؟ حیصح  اًقطع نهیکدام گز

 در ساختار مفاصل بدن رخ دهد.  دیاس کیاور  یبه دنبال رسوب بلورها  ستیممکن ن  (الف

 دارد. ینقش مهم یمنیپاسخ ا نیدر بروز ا یسه قسمت  یهاهسته یدارا دیسف یچهیگو  ینوع  (ب

 .شوندیآن ها متصل م   یها فعال شده و به غشا یمکمل پس از برخورد با باکتر  یهانیهمواره پروتئ (ج

 .شوندیهستند که وارد عمل م  ییهااختهی نینخست  یمستقر در گره لنف  یدرشت خوارها  (د

 است. حیمورد ب همانند ج صح(  ۲                          ف ب نادرست است.المورد الف برخ (1

 مورد د همانند ج نادرست است.( ۴                               است. حیف ب صحالمورد د برخ (۳

 همة موارد سوال نادرست هستند.

 . باشدیم  ی التهاب یماریب ینقرس نوع  یماریب دیمورد اول: دقت کن

 ! یسه قسمت یهااست نه هسته  یهسته سه قسمت یدارا  لیدوم: نوتروف مورد

 وجود نداشته باشد.  یباکتر الًممکن است اص یسوم: در پاسخ التهاب  مورد

 .شوندیهستند که وارد عمل م ییهااختهی نیمستقر در خود بافت ملتهب، نخست یخوارهاچهارم: درشت مورد

 کند؟یم   لیتکم  نادرسترا به طور    رید مورد، عبارت زچن

که   یدفاع  یهانیپروتئ  نی از ا  یرا دارد. گروه  یدفاع  یها نیاز پروتئ  یترشح انواع  یی توانا  یعیکشنده طب  اختة»ی

شباهت و از نظر   گریکدی.................... به    از نظر  شوند، یو سپس ترشح م  رند یگیمشترک قرار م   سهیزکیر  کیدرون  

 « تفاوت دارند.  گریکدی.................... با  

 منفذ در غشا  لتشکی – یمنیپاسخ ا نیبا کندتر  ی* حضور در خط دفاع

 یدروژنیه وندیاز پ  الگوهایی داشتن  –کشنده    T  تیترشح شدن توسط لنفوس  یی* توانا

 در خوناب دائمی  حضور عدم  –سازنده   یدهاینواسیو نوع آم  یریقرارگ بی* ترت

 مولکول آب به هنگام ساخته شدن  دتولی  –سازندة خود    یهامیآنز  تیفعال  یشدن درپ * ساخته

1 )1                                ۲ )۲                                 ۳ )۳                                        ۴ )۴ 
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  مرگ  می آنز  و  نیپرفور  دو،  و   کی  نوع  یها نترفرونیا  .کند یم  لیتکم  حیصح  طوربه  را  عبارت  اول  مورد  فقط

 ی زیربرنامه  مرگ  میآنز  و  نیپرفور  ،یدرس  کتاب  شکل  به  توجه  با  شوند.  ترشح  یعیطب  کشنده  اختةی  از  توانندیم   شده  یزیربرنامه

  تنها   و   دارند  حضور  دوم   خط  و   ی(دفاع   خط   نیکندتر)  سوم  خط  در  ها نیپروتئ  . رندیگیم  قرار  سهیزکیر  کی  در   گریهمد   با   شده

 موارد:  ریسا یبررس کند.  جادیا منفذ  غشا  در تواندیم نیپرفور

 دارند. را  یدروژنیه وندیپ  از  ییالگوها  هانیپروتئ همة شوند. ترشح کشنده T تیلنفوس از  توانندیم  دو هر  (دوم مورد

 است!  متفاوت  هم  با  هانیپروتئ نیا سازندة یدهاینواسیآم نوع و یریقرارگ بیترت (سوم مورد

 !شوندیم جادیا آب مولکول دیتول  با  و خود  سازندة  یهامیآنز  تیفعال  یپ  در  دو هر (چهارم مورد

 است؟   ح ی صح   کند، ی نم   حمل   ی اد ی ز   ی دفاع   مواد   که   چابک   دار دانه   ی خون   د ی سف   اختة ی   هر   دربارة   مورد   د چن 

 دارد.  انسان بدن یمنیا  یاصل یهااختهی به نسبت یبزرگتر  اندازة – الف

 .باشدیم  12B نیتام یو وجود ازمندین ،  استخوان مغز در شدن دیتول  یبرا – ب

 .دهدیم  رییتغ را خود هستة و سلول شکل ، یخون یهارگیمو وارةید از عبور  یبرا – ج

   .باشدیم  نیپرفور ساخت یبرا زمال ی(ها)ژن یدارا خود،  یقسمت چند یهاهسته در – د

۵) 1                           ۲  )۲                            ۳ )۳                           ۴ )۴ 

 باشند. یم  ها ل ینوتروف سوال صورت منظور

ل  یها اختهی (الف ان،  بدن یمنیا یاـص تیز  کتاب متن طبق انـس ناـس ـس تند.  هاتی،لنفوـس 1یـش کل طبق هـس ل ۳  تیفعال ـش  ۵  فـص

 (درست) هستند. بزرگتر هاتیلنفوس از  ها  لی،نوتروف ۲یشناس ستیز   کتاب

  و  12B  یهانیتامیو به  اـستخوان  مغز در  ژهیو به یعیطب  ـصورت به  یااختهی میتقـس انجام ی،برا 1یـشناـس  ـستیز  عاتالاط طبق (ب

 (درست)  .میدار ازین  هانیتامیو نیا به زین  هالینوتروف دیتول یبرا  پس است. ازین دیاس کیفول

 (درست) .کندیم رییتغ آن هستة و سلول  شکل ،  اپدزید انجام ی،برا ۲یشناس ستیز  کتاب ۵  فصل ۴ شکل  مطابق (ج

 تخم ـسلول میتقـس از  هااختهی همة  چون  نیچن  هم  ها!!هـسته نه هـستند  یقـسمت چند هـستة کی  یدارا  هاـسلول نیا  دیکن دقت  (د

 (نادرست) دارد. وجود نیپرفور ساخت به مربوط  ی(ها)ژن زین هالینوتروف در جهیدرنت  اند؛شده  جادیا

 ..... خوارها،  گانهیب یتراگذر از پس ، یالتهاب پاسخ روند در

 شود.  یآغاز م  یبافت بیها در محل آس کروبیبردن م نیو از ب یخوار  گانهیب( 1

 .شودیآغاز م نیستامیه یمولکول ها یآزادساز یبه واسطه  شتریخروج خوناب ب( ۲

 .کنندیم ییایمیش  یها  کی، شروع به ترشح پ   یرگیمو  یها اختهیو    یبافت یخوارهاگانهیب( ۳

 کنند.  یم رییتغ یگرید  یها اختهیموجود در محل التهاب به  یمنیا یهااختهیاز   یگروه( ۴
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 :هانهیگز ریسا حیتشر  شوند.  لیتبد  ها  ماکروفاژ به توانند  یم ها تیمونوس ،یتراگذر از  پس التهاب  روند در

  ، ( بافت در  مـستقر  یها  ماکروفاژ  مانند)  اند بوده مـستقر  بافت در  الًقب که  ییها  خوار  گانهیب توـسط  ،یخوار  گانهیب  دیکن  دقت :1 نهیگز

 شود.  یم شروع

 ها. آن یتراگذر از  بعد نه شود،یم التهاب محل به شتریب خوناب خروج به منجر نیستامیه ،یتراگذر از  قبل :۲ نهیگز

 .کنندیم ییایمیش  یهاکیپ  ترشح به شروع  ها رگیمو ی وارهید  یها اختهی  و  یبافت یخوارهاگانهیب ،یتراگذر از  قبل :۳ نهیگز

  ی است که به منظور دادن پاسخ التهاب  ی دفاع  یهااختهی   نینخست  ی ژگیو  نهیدر انسان، کدام گز 

 ؟ندارند  را  ن یستام یو ترشح ه  یتراگذر  ییو توانا  شوندیروده وارد عمل م   یهامناسب به عفونت

 قرار دارند. یلنفاو  یهادر گره (۵

 اند.نموده یخود را در خون ط  ییمرحله بلوغ نها (۶

 بدن نقش دارند. یراختصاصیدفاع غ  یهانیاز پروتئ  یبرخ دیدر تول (۷

 .ندینما  ییشناسا  هاکروبیم ریخاص را از سا کروبینوع م کی  توانندیم (۸

ت التهاب،  ندیفرا در ت  ی،بافت  یخوارهادرـش تند  ییهااختهی  نینخـس رکت ندیفرا نیا در  که هـس   و  کنندیم ـش

ح و یتراگذر  ییتوانا ت  ندارند.  را  نیسـتامیه ترـش ف یهاچهیگو  ،ییایمیـش  یهاکیپ  دیتول  با  توانندیم  خوارهادرـش  به را  خون دیـس

 :هانهیگز ریسا یبررس دارند. را ۲ نوع نترفرونیا نیپروتئ دیتول ییتوانا خوارها درشت نیچن  هم بخوانند. فرا بیآس محل

 !یلنف  یهاگره در موجود  یماکروفاژها نه  ؛ شوند  یم  عمل وارد بافت خود در مستقر  یماکروفاژها  ابتدا در که دیکن  دقت (1نةیگز

 .شوندیم جادیا  هابافت در و خون از خارج در هاسلول نیا (۲نةیگز

 باشند.  ینم یاختصاص  دفاع به مربوط  ها،اختهی نیا (۴نةیگز

 ................. ، یاهسال ۳۰بدن زن سالم   یراختصاصیدر خطوط دفاع غ

 زا مبارزه کنند.یماریب  یها کروبیبا م توانندیم  دیسف یها چهیگو  یبرخ( 1

 نقش دارند.  هایدر مبارزه با باکتر  یمیآنز  یهانیپروتئ( ۲

 .شودیترشح م نیپروتئ  ینوع   کروب،یدر پاسخ به ورود م( ۳

 شود. یم نیریبه سطوح ز کروبیمانع نفوذ م  یمادة مخاط( ۴

 خوار نقش دارد.   گانه ی ب   ی ها اخته ی   ی ا اخته ی درون    ی ها م ی خط، آنز   ن ی و در دوم   م ی زوز ی ل   م ی آنز   ی خط دفاع   ن ی در نخست 

 :هانهیگز  ریسا یبررس

 .میندار دیسف چهیکلمة خطوط نادرست است. در خط اول گو (1 نهیگز

 . شود ی ترشح م   ی بلکه به صورت دائم   ست، ی ن   کروب ی در پاسخ به ورود م   ی خط دفاع   ن ی نخست   ی ها ن ی ترشح پروتئ   د ی دقت کن   ( ۳  نه ی گز 

 است.  یخط دفاع  نیمربوط به نخست (۴ نهیگز
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 مشخص شده در شکل مقابل،  یهااختهیدر رابطه با   نهیکدام گز

 شده است؟  انیب  یبه درست  

 .پردازدیم  یانگل  یهاهمة کرم یخوارگانهیبه ب ،«1» اختةیف البرخ «۲» اختةی (۲

 .باشندیم «1» اختةی رییو تغ  اپدزیبدن انسان، حاصل د  یهاحبابک وارةید یهااختهیاز   یعضب (۳

 خود دارد. اختةی انیدر م یو درشت  رهیت یهااست و دانه یهستة دوقسمت یدارا «۲» اختةی (۴

 مشاهده کرد. یبافت پوشش یهااختهیمجاورت  توانیرا م «1» اختةی رییو تغ  اپدزیحاصل از د یهااختهیهمة انواع  (۵

که حاصــل   یانهیدار اختهی.  باشــندیم  لینوفیو ائوز  تیمونوســ  انگرینما بیبه ترت «۲»و    «1»  یهااختهی

در مجاورت  زیماکروفاژها ن نیچن  . همشودیپوست بافت م یبافت پوـشش یهااختهیاـست، در مجاورت   تیمونوـس رییو تغ  اپدزید

 :هانهیگز  ریسا یبررس  .شوندیبدن مشاهده م  یهادر اندام  هااختهی نیا رایز  شوندیپوست مشاهده م یبافت پوشش  یهااختهی

انـگل    ی ـها مـثل کرم   ی بزرگ تر  ی زا   ی ـمار ی برد. در برابر عواـمل ب   ن ی از ب   ی خوار   ـگاـنه ی ـبا ب   توان ی زا را نم   ی ـمار ی عواـمل ب   «: هـمة 1»   ـنة ی گز 

 . زند ی ر ی انگل م  ی خود را به رو   ی ها دانه   ات ی محتو   ها ل ی نوف ی . ائوز کنند ی مبارزه م   ها ل ی نوف ی ائوز   ستند، ی ن   ی خوار   گانه ی که قابل ب 

 .شوندیها محسوب نمحبابک وارةید یهااختهیماکروفاژها جزء «: ۲» نةیگز

 خود است. سمالتوپ یروشن و درشت در س یهادانه یدارا لینوفیائوز دیدقت کن«: ۳» نةیگز

 یدهنده در مورد شکل مقابل که نشان نهیکدام گز

 است؟شده  انیب  نادرستمراحل التهاب است،   

 

 .شوندیم C اختةی  تیفعال لیسبب تسه  تیکه در نها  شوندیمتصل م یمواد  هایباکتر یبر غشا( 1

 ترشح کنند. ییایمیش  یهاکیپ   توانندیم C  یهااختهیهمانند    A وارةید  یهااخته( ی۲

 شود. یتراگذر شیباعث افزا  A وارةید  یهااختهیبا اثر بر  تواندیم B اختهیمادة مترشحه از ( ۳

 .دیآیوجود مبدون دانه به اختةیانیگرد و م تةبا هس یخون اختةی ینوع  رییاز تغ  C اختة( ی۴

  شوندیاز خون خارج م ها،ت یمونوس . باشندیخوار مو درشت  تیماستوس  رگ،یمو بیبه ترت  Cتا  Aموارد 

 دهیخم یتک تةهس یدارا ها، تی. مونوسشوندیم  لیتبد یتی دندر یهااختهی  ایخوار و و به درشت  کنند یم رییو پس از خروج، تغ

 : هانهیگز  ریسا یبررس هستند. دانه  بدون اختهیانیو م شکلییایلوب ای

 تر انجام شود.آسان  یخوارگانهیکه ب شودیباعث م   کروب،یم یغشا یمکمل رو  یهانیقرارگرفتن پروتئ (1 

ف یهاچهیگو  ،ییایمیـش  یهاکیپ  دیبا تول  یبافت یخوارهاگانهیو ب  هارگیموة وارید  یهااختهی (۲ ع آـس  دیـس   بی خون را به موـض

 .خوانندیفرا م

 .شودیها مآن  یرینفوذپذ شیها و افزارگ  یباعث گشاد  نیستامیه (۳
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 کند؟یم   لیتکم  ینادرسترا به  ریعبارت زد مورد،  چن

 «......... اًقطع  شود، یکه در بدن آن ......... مشاهده م  یدر هر جانور  »

 .کندیاز حفرات قلب عبور م   بار کی  روشن  خون  – یغضروف  یاسکلت درون  (الف

 .پردازندیم  هااختهیبه تبادل مواد با  ییهارگموی  –  خوارگانهیب یهااختهی  (ب

 .گرددیدار به قلب ها باز م   چهیمنافذ در  قطری از  همولنف  –همولنف   عیما (ج

 .کنندمی  خارج  قلب از  را  خون سرخرگ  دو  – یپشت یمغز و طناب عصب  (د

1 )1                                     ۲  )۲                                       ۳ )۳                                          ۴ )۴ 

 همة موارد:  یبررس عبارت نامناسب هستند. لیتکم یهمة موارد برا

 .کندیها عبور ماز حفرات قلب آن رهیخون ت  هایدر ماه  شودیم  دهید  انیماه یدر بدن برخ  یاسکلت غضروف (الف

  خوار گانهیب  یهااختهیمهرگان هم    یب  دیفاقد سامانة گردش خون است. دقت کن  یدارد ول  خوارگانهیب  یهااختهی  ییایستارة در  (ب

 باشند. رگیدارند و ممکن است فاقد مو

 ها!قلب دارد نه قلب  کیکه ملخ فقط   دیدقت کن (ج

 .باشدیصادق نم ستانیو دوز  هایماه یمورد برا نیهستند. ا  یپشت یمغز و طناب عصب یداران دارامهره  (د

 ................. تواندیم  ..............بدن انسان   یمنیخط ا نیبه طور معمول در دوم 

 .زدیانگل بر کیرو ال یخود را رو  یهادانه اتمحتوی –  یدمبل  یهابا هسته دیسف چةیگو( 1

 کند. لیرا تسه کروبیم یخوارگانهیب  هانیپروتئ رسای کمک به –محلول در خون   نیپروتئ  ینوع ( ۲

 کند.   دا ی شکل پ  ر یی تغ  ی خون   ی ها رگ ی مو  وارة دی   از   عبور  منظور   به   –  کوف ی مچن   ش ی مشابه با سلول کشف شده در آزما  اختة ی هر (  ۳

 شود. اختهیشده در  یزیرباعث مرگ برنامه  ها،میاز آنز انواعی ترشح  با – یراختصاصیغ  یمنیموثر در ا تیلنفوس  ینوع ( ۴

فعال شـده و به   هاکروبیپس از برخورد با م  هانیپروتئ نیمکمل در خوناب محلول هسـتند. ا  یهانیپروتئ

 :هانهیگز  ریسا یبررس  .کنندیم جادیا  گانهیعامل ب یدر غشا  یمنافذ  گریدکیکمک 

 .( ها!نه هسته )است  یبا هستة دمبل دیسف چةیگو ینوع  لینوفیائوز (1

 ها را ندارد.رگ نیا وارةیعبور از د یبرا اپدزید  ییو توانا شودینم افت ی یخون  یهارگیماکروفاژ در درون مو (۳

 . هامیاز آنز ینه انواع  کنندیترشح م مینوع آنز کی  یعیکشندة طب یهات یلنفوس (۴
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 دهد؟ ی رخ م   رتر ی د کدام اتفاق    ، ی سرطان   اختة ی به    ی ع ی کشندة طب   اختة ی طور معمول در انسان، با اتصال  به 

 نیپرفور نیتوسط پروتئ  یسرطان اختةی  یدر غشا  یمنافذ  جادیا (1

 یسرطان اختةی  یشده از غشا یزیرمرگ برنامه  یمؤثر در القا میبور آنزع  (۲

 یعیکشندة طب اختةیدر   میاز آنز یو انواع  نیپرفور یحاو  ییغشا یهاسهیک یرانبرون (۳

 خوارتوسط درشت یخوارگانهیبا ب  یسرطان اختةی شده یزیرمرگ برنامه یاجرا (۴

در غـشا   یمنفذ نیبه نام پرفور ینیبا ترـشح پروتئ  ـشود،یمتـصل م  یـسرطان اختةیبه   ،یعیکـشندة طب اختةی

 یابرنامه  ها،اختهی. در  شــودیم اختهیشــده   یزیرباعث مرگ برنامه اخته،یبه درون   یمی. ســپس با وارد کردن آنزکندیم  جادیا

ــورت اجرا ــده م یزیرنوع مرگ را مرگ برنامه نی. اردیمیم اختهیآن،   یوجود دارد که در ص ــکل نامندیش  بی،ترت ۷. طبق ش

 صورت است: نیها به ااتفاق 

 . شودیهدف متصل م اختة ی به  ی عیطب کشندة اختةی (1

 .  کنندیترشح م یرانخود را با برون اتیمحتو م، یآنز یهاو مولکول نیپرفور ی حاو یهاسه یزکیر (۲

 . کندیم  جادیرا در غشا ا  یمنافذ ها، نیپرفور (۳

 .شودیم اختهی و باعث مرگ  شودیوارد م اختهی عبور کرده، به  منافذ  از میآنز (۴ 

  یسرطان   اختةیشده    یزی ردر مرگ برنامه  یخوار نقشدرشت   بنابراین).  شودیم  یخوارگانهیخوار، بمرده توسط درشت  اختةی  (۵ 

 (۴ نةیرد گز) ندارد.

عوامل  صیتشاخ  ییاسات که فاقد توانا یدیساف یهاچهیمشاترک گو یژگیانساان، چند مورد، و  در

 هستند؟ یطور اختصاص  به یرخودیغ

 .شوندیاز خون خارج م   ها، رگیمو  وارةیبا عبور از د  (الف

 دارند.  یچند قسمت ایهستة دو   کیخود،   یدر بخش مرکز  (ب

 درشت دارند. ای  زیر ییهاخود، دانه (سمالتوپیس)  اختهیانیدر م  (ج

 .شوندیم  جادیدر مغز استخوان ا یدیلوئیم   یادیبن یهااختهی  میاز تقس  (د

1 )1                                            ۲ )۲                                           ۳ )۳                                        ۴ )۴ 

  ی( راختصاص ی دفاع غ ) بدن    ی خط دفاع   ن ی در دوم   د ی سف   ی ها چه ی در انسان، گو   درست است.   « الف » قط مورد  ف 

  ها،لیبازوف ها، لینوتروف ها، لینوفیشامل ائوز هااختهی نی هستند. ا یطور اختصاصبه یرخودیعوامل غ  صیتشخ ییفاقد توانا

 موارد:  یبررس  هستند.   ی ع ی کشندة طب   ی ها اخته ی و    ها ت یمونوس
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 (درست)از خون خارج شوند.    ها،رگیمو  وارةیبا عبور از منافذ د  (اپدزید)  یتراگذر  ندیفرا  یقادرند ط  دیسف  یهاچه یهمة گو  (الف

  ی هستة دو قسمت  هالینوفیهم افتاده، ائوز  یرو  یهستة دو قسمت  هالی، بازوفباال نام برده شده در    دیسف  یهاچهیگو  انیاز م  (ب

  هاتیو لنفوس  یی ایلوب  ا ی   دهیخم  ی هستة تک  ها تیمونوس  است که  ی در حال   نیدارند. ا  یهستة چند قسمت  ها لیو نوتروف  ی دمبل

 (نادرست)دارند.  یضیب  ایگرد   یهستة تک ی( عیکشندة طب اختة)ی

  ی هابا دانه  اختهیانیم  هال ینوفیائوز  ره، یت  یهابا دانه  اختهیانیم  ها لی، بازوفاالنام برده شده در ب   دیسف  یهاچهیگو  انیاز م  (ج

ا  زیروشن ر  یهابا دانه  اختهیانی م  ها لیروشن درشت و نوتروف  اختة )ی   هاتیو لنفوس  هات یاست که مونوس  یحال   در  نیدارند. 

 (نادرست)بدون دانه دارند.  اختةیانیم  ی(عیکشندة طب

با   د یسف  یهاچهیگو  ان یاز م  (د برده شده در    ر یو سا  یدیلنفوئ  یادیبن  یهااختهی   میاز تقس  ی عیکشندة طب  ی هااختهی،  النام 

 ( نادرست) . شوندیم جادی در مغز استخوان ا یدیلوئیم یادیبن یهااختهی  میاز تقس ها،اختهی

 .... ....... .   ی خود، همگ   ن ی ر ی در سطح ز   ه ی پا   ی غشا   ی دارا   ی ها اخته ی شده توسط    د ی تول   یی ا ی م ی ش   ی ها   ک ی پ 

 .شوندیم  دیبدن انسان تول زیدستگاه درون ر  یهااختهیتوسط ( 1

 .رسندیهدف خود م اختةیخون به  قیهستند که از طر  یدوربرد  یهاک( پی۲

 اند.شده دیسازنده خود، تول یهااختهیدرون  یاز دستورات دنا  یرویبه دنبال پ ( ۳

 .شوندیترشح م اختهیبه خارج   ،یو دستگاه عصب زیاز دستگاه درون ر  ییهاتحت کنترل بخش( ۴

  یهاکیپ  دیشده است؛ پس دستور تول رهیدنا ذخ  یدر مولکول ها اختهی  یزندگ  یزم براالعات اطّال

  وارهید یهااخته یآزاد شده از  یی ایمیش یهاکیپ  یبرا  هانهیگز ریسا  .شودیداده م اختهی درون  یتوسط دنا ییایمیش

 . ستین حیالتهاب صح یدر ط  یخون یهارگیمو

 کند؟ یم   لیتکم  یرا به درست  ریام مورد عبارت زکد

  ....... شود، یبدن آزاد م   دةید بیآس  یدفاع یهااختهیاز   یپاسخ التهاب  انیکه در جر  یاماده نیجزو اثرات اول ........

 ستنی –دما و قرمزتر شدن موضع التهاب  شیافزا (1

 .است –  دهید بیآس ةیبه ناح دیسف یهاچهیفراخواندن گو (۲

 .ستنی –  دهید بیآس ةیدر ناح یسلول نیب  عیحجم ما  شیتورم و افزا (۳

 .است – دهید بیخون و کاهش فشار خون موضع آس انیجر زانیم شیافزا (۴

 

  ر یکه در مس  ییایمیمادة ش نی،اول ۲یشناس ستیز ۷1،صفحة  ۹مراحل التهاب در شکل  حاتیبق توضط

خون را در محل   انیجر  رگها   ماده با گشادکردن  نیاست. ا  نیستامیه  شود،یترشح م   دهید  بیآس  ی دفاع   یهااخته یالتهاب از  

 : هانهیگز ریسا یبررس  .دهدیرا کاهش م  یو فشار خون موضع  شیافزا دهید بیآس
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 . شودیآن بخش م یدما و قرمز شیموجب افزا  دهید بیآس ةیخون در ناح انیجر شیافزا (1

. دقت  شوندیم  د یسف یهاچهیگو یموجب فراخوان رگ یمو وارةید  یهااختهی و  خوارهاگانهیترشح شده از ب یی ایمیش یهاکیپ  (۲

 .شودیآزاد م نیستامی بعد از ه یی ایمیش کیپ  نیا دیکن

  ش یحالت احتمال تورم و افزا  نی. در اگردد یخروج مواد م  شیو افزا  رگیمو  وارةید   یرینفوذپذ  ش یموجب افزا  نیستامیه  (۳

 وجود دارد. ده ید بیدر محل آس یسلولنیب  عیحجم ما

 کند؟ یم   لیتکم  یرا به درست  ریعبارت ز  نه یام گزکد

  ی ها یماریکه در مبارزه با ب  ینترفرونیا............ .  دارد یکه در مبارزه با سرطان نقش مهم ینترفرونیا ساتین ممکن»

 « ..............نقش دارد،    میبه طور مستق یروسیو

 اثرگذار باشد. رآلودهیسالم و غ  یهااختهی  بر –همانند  ( 1

 ساخته و ترشح شود. روسیآلوده به و اختهی  نوعی  در –همانند  ( ۲

 اثرگذار باشد.  یخط دوم دفاع  یمنیا اختةی  نوعی  بر –همانند  ( ۳

 ساخته و ترشح شود. خوارگانهیب  نوعی در –ف  البرخ( ۴

 

  یـسرطان یهایمارینوع دو در مبارزه با ب  نترفرونیو ا یروـسیو  یهایماریدر مبارزه با ب  کینوع   نترفرونیا

 :هانهیگز یبررس .داردینقش مهم

ــت   نترفرون ی ا (  1 ــح   روس ی آلوده به و  اخته ی از    ک ی نوع    نترفرون ی ا  ن ی . همچن کند ی و آن را فعال م   گذارد ی خوار اثر م نوع دو بر درش ترش

 ( نادرست ) کند.   ی مقاوم م  روس ی ها را در برابر و و آن  کند ی سالم مجاور هم اثر م   ی ها اخته ی   آلوده، بر  یاختة وه بر  ال شود و ع  ی م 

کمک کننده   T یهاتیلنفوـس دزیا یماری. در بـشودیترـشح م  یعیکـشندة طب اختةیو    T  یهاتینوع دو از لنفوـس نترفرونیا (۲

 (نادرست)نوع دو را دارند.  نترفرونیترشح ا  ییتوانا  روسیآلوده به و

 (نادرست).  گذاردیم  ریهستند تأث  یدر خط دوم دفاع  یمنیا اختةیخوارها که نوع دو بر درشت نترفرونیا (۳

در   ـشوندینم یتلق خوارگانهیکدام ب چینوع دو هـستند و ه  نترفرونی، ترـشح کننده ا T یهاتیو لنفوـس  یعیکـشندة طب اختةی (۴

 (درست)شود.  ترشح روسیآلوده به و خوارگانهیب  یاز نوع   تواندیم کینوع  نترفرونیکه ا  یحال

پ در  معمول،  طور  هورمون   یعیرطبیغ  شی افزا  یبه  ه  آزاد   ی(ها)ترشح  از  به   موسال پوتایکننده 

 دهد؟  یرو   تواندیساله، کدام اتفاق م   ۳۵در بدن پسر    ینالصورت طو

 هاآن وارةیت صاف دالانقباض عض  لیبه دل ،یانتقال هوا درون دستگاه تنفس یبرا  هاژکینا  ییکاهش توانا( 1

 تراوش آن به درون کپسول بومن زانیموجود در ادرار دفع شده به دنبال کاهش م  میسد ونیکاهش غلظت  ( ۲

 موجود در استخوان یرشد غضروف یهاصفحه یسازاستخوان تیفعال شیاستخوان ران به دنبال افزا یرشد طول  شیافزا( ۳

 یمنیدستگاه ا عیواکنش سر  یروهاین  اپدزید زانیمردانه و زنانه به همراه کاهش م یجنس یهاترشح هورمون  شیافزا( ۴

  ی هاتوسط رگ  موسال پوتای. هکند یشش هورمون ترشح م  موس،الپوتایه  م یتحت تنظ  زیپوفیه  نیشیبخش پ 

 بخش   یهورمونها  شوندیکه باعث م   کندی م  به نام آزادکننده و مهارکننده ترشح  ییارتباط دارد و هورمونها  نیشیبا بخش پ   یخون
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و    دیتول  موس، الپوتایآزادکننده از ه  یهاترشح هورمون  شیافزا  ی ترشح آنها متوقف شود؛ پس در پ   نکهیا  ای ترشح شوند،    نیشیپ  

 . ابدییم شیافزا زیپوفیه نیشیپ  بخش ی هاترشح هورمون 

حه از بخش پ  یکی  ه،یمحرک غدة فوق کل  هورمون ش هورمون مترـش ر زیپوفیه نیـشیاز ـش ت؛ بخش قـش به  هیغده فوق کل  یاـس

ت دادن نزد  ینالطو  یهاتنش ح کورت  کان،یمدت، مثل غم از دـس خ زولیبا ترـش هورمون گلوکز خوناب را   نی. ادهدیم  رپاید  پاـس

تگاه ا  زولیکورت  ابد،یادامه   یادیها به مدت ز. اگر تنشدهدیم شیافزا ع یمنیدـس   اپدز ید زانیم  تواندیم  الًمث)  کندیم فیرا تـض

زنانه و مردانه را در هر دو   یجنـس یهاهورمون یبخش قـشر  .(را کاهش دهد یمنیدـستگاه ا عیـسر  واکنشی روهاین  ها،لینوتروف

 :هانهیگز ریسا یبررس  .کندیو ترشح م دیتول زیجنس ن

ب هیغدة فوق کل یبخش مرکز (1 اختار عـص را  یدارد. وقت  یـس   ی هابخش دو هورمون به نام  نیا  رد،یگیتنش قرار م طیفرد در ـش

را    هاژکیو نا  دهندیم شیو گلوکز خوناب را افزا  خون  ها ـضربان قلب، فـشارهورمون نی. اکندیترـشح م نینفریو نوراپ   نینفریاپ 

 .ابدییم  شیافزا یانتقال هوا درون دستگاه تنفس یبرا  هاژکینا  ییپس توانا  کنند؛یها باز مدر شش

  ق یطر  نیو از ا  دهدیم   شیافزا  هیرا از کل  می جذب سدآلدوسترون است که باز  هیغدة فوق کل  یبخش قشر  گریهورمون د  (۲

 . دهد یموجود در ادرار را کاهش م م یسد ونیغلظت 

ا  جه یساله؛ در نت  ۳۵در صورت سوال ذکر شده، پسر    دیدقت کن  (۳ به دنبال فعالاستخوان   یفرد رشد طول  نیدر بدن    تیها 

 . شودیصفحات رشد مشاهده نم

دار به مادة کربن یمادة معدن ینوع  لیتباد  ییاندام مرتبط با لولة گوارش که توانا»  ە  د مورد دربارچنا 

 است؟ حی، صح«را دارد  یآل

درون آن   تواند یو مرده توسط ماکروفاژها، م   دهید  بیآس  یخون  ی هااختهی   بیآهن آزاد شده حاصل از تخر  (الف

 شود.  رهیذخ

اندام   ن ی جذب شده، به ا  یو مواد مغذ   ابدی یم   ش یخون دستگاه گوارش افزا  انیجر  زان یپس از خوردن غذا، م   (ب

 .شودیمنتقل م 

 ط یبه مح  ی ورود چرب  زانیکه در م   کند یم   دیماده تول  یدرون خود، نوع  م ی آنز  ی حاو  ی هااختهیبا استفاده از    (ج

 بدن نقش دارد.   یداخل

رفته   که از دو طرف، حالت فرو  یخون  یهااختهی  دیدر تول  د، یاسکیبا مصرف آهن و فول  تواندیم   ینیدر دوران جن  (د

 . دارند، نقش داشته باشد

1 )1                                  ۲ )۲                                       ۳ )۳                                   ۴  )۴ 

 

  .کند ی م   د ی اوره تول   اک، ی با آمون   د ی اکس ی کربن د   ب ی سوال، کبد است که با ترک   منظور   . اند ح ی موارد صح   مة ه 

 موارد: یبررس

   رهیدر کبد ذخ ای ندیفرا نی. آهن آزاد شده در اشودیو مرده در طحال و کبد انجام م دهید بیآس یخون یهااخته ی بیتخر (الف
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 . ردیگیقرمز مورد استفاده قرار م  یهاچه یگو  ە  و در ساخت دوبار رودیهمراه خون به مغز استخوان م  ای و  شودیم

شود و مواد    نیتأم  شتریب  تی فّعال  یآن برا  ازیتا ن  ابد ییم   شی خون دستگاه گوارش افزا  انیجر  زانیپس از خوردن غذا، م  (ب

 جذب شده، به کبد منتقل شوند. یمغذ

  ە سازند  یهااختهیندارد، اما    میصفرا آنز  دینقش دارد. دقت کن  ی(داخل  طیورود به مح)  هایکبد با ساخت صفرا، در جذب چرب  (ج

 مواد دارد.  هیتجز یبرا ها میاز آنز یکه انواع  استی اسه یدارند که ک (زوزومیل)تن هستند، کافنده یکبد  یهااخته یصفرا که 

 .شوندیساخته م زیدر کبد و طحال ن  یخون یهااختهی ،ینیدر دوران جن  (د

 کند؟ یکامل م   ینادرسترا به    رید مورد جملة زچن

 « اند، ......................  در ارتباط  رون یب  طی از بدن که با مح  ییهاموجود در بخش خوارگانهیب  اختةیهر    »

 ها شود.رگ  یریخون و نفوذپذ  انی جر  شیسبب افزا  تواند یم  یمادة آل  دیبا تول  (الف

 . دیآیوجود م به  یدیلوئیبدون دانه با منشأ م   د یسف  یها چهیگو  رییاز تغ  (ب

 ها نقش دارد.بافت  یا یمرده و بقا یهااختهی  ها،کروبیبردن م   ن یدر از ب  (ج

 .کندیرا فعال م  یمنیا  یهااختهیدر سطح خود   کروبیاز م  ییهابا قرار دادن بخش  (د

1 )1                                  ۲ )۲                                  ۳  )۳                                        ۴ )۴ 

تند   توـس  یتیدندر یهااختهیهمة موارد نادرـست هـس   رونیب طیاز بدن که با مح  ییهادر بخش  هاتیو ماـس

وندیم  دهید یاند، مثل پوـست و لولة گوارش به فراواندر ارتباط از بدن   ییهااز جمله بخش)  بدن  در اکثر نقاط زی. ماکروفاژها نـش

ــور دارند. ه(انددر ارتباط رونیب طیکه با مح در  رونیب طیاز بدن که با مح  ییهادر بخش  توانندیم زین  هالینوتروف  نیمچن، حض

 ها:عبارت یبررس  شوند.  دهیاند دارتباط

ها را گشـاد و دارند که رگ  نیسـتامیبه نام ه  یاماده  هاتیاسـت. ماسـتوسـ حیصـح هاتیمورد تنها دربارة ماسـتوسـ نیا (الف

 .شودیم دیسف یهاچهیگو شتریب حضور خون و انیجر شیها باعث افزاگشاد شدن رگ.  کندیم  ادیها را زآن  یرینفوذپذ

پس از   اختهی  نی. اندیآیوجود م به یدیلوئیم  یادیبن یهااختهیهستند که از  یابدون دانه  دیسف یهاچهیگو ها ت یمونوس (ب

 . شوند یم ل یتبد ی تیدندری هااختهی  ای و   (ماکروفاژ)خوار و به درشت  کنندیم رییخروج از خون تغ

 ها نقش دارند. بافت ی ایمرده و بقا یهااختهی  ها،کروب یبردن م نیماکروفاژها در اکثر نقاط بدن حضور داشته و در از ب (ج

 است. حیصح  یتیدندر یهااختهیمورد دربارة   نیا  (د
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 باشد؟یم   نادرستبدن   یمؤثر در خط دوم دفاع  یهانیام عبارت دربارة پروتئکد

 .کنند دیرا هم بتوانند تول  Iنوع  نترفرونی،ا  IIنوع  نترفرونیا  دکنندةیتول یهااختهیامکان دارد   (1

 شود.  هااختهی نیموجب مرگ ا  ها،یباکتر  یمنفذ در غشا جادیبا ا  ،Iنوع  نترفرونیامکان ندارد ا (۲

 شوند. بیبدن انسان دچار آس یهااختهی  یغشا اًمیمکمل، مستق یهانیامکان ندارد در اثر فعال شدن پروتئ (۳

 را داشته باشند.  هاکروبیفعال شدن و مبارزه با م  ییمکمل در خارج از خوناب، توانا  یهانیامکان ندارد که پروتئ (۴

 .شوندیفعال م یااختهی نیب  یخارج و در فضا  هارگیمکمل از مو  یهانیالتهاب، پروتئ  ندیدر فرا

 :هانهیگز  ریسا یبررس 

  توانندیشوند، م  روسیرا دارند، آلوده به و  II  نترفرون یا  دیتول  ییکه خود توانا  T  یهات ی و لنفوس  یعیکشنده طب  یهااخته یاگر    (1

 و ترشح کنند.  دیرا هم تول Iنوع  نترفرونیا

 . شودیم  هاروس یو موجب مقاوم شدن آنها در برابر آلوده شدن توسط و  گذاردیسالم اثر م  یهااختهی  یبر رو  ،Iنوع    نترفرونیا  (۲

 . کندیم جاد یمنفذ ا  ها،کروبیم یساختار حلقه مانند، در غشا جادیمکمل در اثر فعال شدن، با ا نیپروتئ (۳

 ..............  شودیشکل آن حاصل م  رییاز خون و تغ  تیخروج مونوس یکه در پ یخوارگانهیهر ب

 .شودینم  افتیبدن انسان بالغ    یهادرون رگ (1

 حضور داشته باشد. یلنف  یهاتواند در گره  یم (۲

 .کندیم  یقرمز مرده را پاکساز یهاچهیدر کبد، گو (۳

 .شودینوع دو فعال م نترفرونیتوسط ا (۴

وندیم  لیتبد  یتیدندر  یهااختهی  ای  خوارها وپس از خروج از خون به درـشت هاتیمونوـس . درـشت خوارها ـش

اختار گره  توانندیم  یانهیدار یهااختهیو   ند. طبق یلنف  یهادر ـس ته باـش کل  بدن انسـان قرار داـش  سـتیکتاب ز  ۵فصـل   ۳  ـش

 :هانهیگز ریسا یبررس  .شوندیمشاهده م یلنف یهادر درون گره یانهیدار  یهااختهی،  ۲یشناس

 بدن انسان مشاهده شوند. یلنف یهاممکن است درون رگ یانهیدار  یهااختهی،درسیکتاب   ۵فصل   ۳طبق شکل : «1» نهیگز

 خوارها صادق است.فقط در مورد درشت«: ۴»و « ۳»  یهانهیگز

 بدن انسان سالم و بالغ، .........  ی من ی سالم دستگاه ا  ی ها   اخته ی ترشح شده از    یی ا ی م ی ش   ک ی هر نوع پ 

 شود. یخون م  یوندیبافت پ  یا نهیوارد ماده زم (1

 کند. یعبور م یا اختهی  یهدف از غشا اختةی یاثر بر رو یبرا (۲

 شود.  یدوربرد محسوب م  ییایمیش کیپ   ینوع  (۳

 نقش دارد.  یسرطان  یها اختهیدر مبارزه با  اً  قطع (۴
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تگاه ا  یهااختهیاز    یمختلف ییایمیـش  یهاکیپ  الم دـس تامی،ه ۲نوع  نترفرونیمانند ا) یمنیـس (  و ... نیـس

 :هانهیگز ریسا یبررس  از غشا عبور کنند.  دیسازنده خود با اختةیشدن از  ترشح یبرا  هاکیپ  نیشوند. همة ا  یترشح م

 مجاور خود در بافت اثر بگذارد.  یهااختهیممکن است وارد خون نشود و فقط بر  ۲نوع  نترفرونیا  الًمث (1 نهیگز

 به خود مؤثر باشد. کینزد  یهااختهی یممکن است بر رو ۲نوع  نترفرونیا (۳ نهیگز

 نقش دارد.  یسرطان یهااختهی هیدر مبارزه عل ۲نوع  نترفرونیا (۴ نهیگز

 شود، ..................  جادیا  تیشکل مونوس رییکه از تغ  یااختهیدر بدن انسان بالغ، هر  

 بدن انسان را ندارد.  یهارگیمو وارةیعبور از د  ییتوانا( 1

 را در خارج از خون انجام دهد. گانهیعوامل ب یخوارگانهیب  تیتواند فعالیم( ۲

 در ارتباط است. رونیب طیکه با مح  شودیم  افتیاز بدن   ینها در بخش( ت۳

 دهد.یرا انجام م یخون  یهااختهی نیترشیب  یسازر کبد و طحال پاک( د۴

 

وندیم  لیتبد  یانهیدار یهااختهی  ایپس از خروج از خون به ماکروفاژ   هاتیمونوـس  اختهیکه هر دو نوع   ـش

 ها:نهیگز ریسا یبررس در خارج از خون را دارند. یخوارگانهیب  ییتوانا

 عبور کنند.  یلنف یهارگیمو وارةیتوانند از دیم یانهیدار  یهااختهی (1 نةیگز

 شوند.یم  دهید زین (به جز خون)  نقاط بدن  ریساها در وفاژماکر (۳ نةیگز

  ی هر ماکروفاژ دی. در ضــمن دقت کنســتیصــادق ن  یانهیدار  یهااختهی  یها اســت و برامورد مربوط به ماکروفاژ نیا (۴ نةیگز

 را دارند.  یژگیو نیدر کبد و طحال هستند، ا کهیی  هانقش ندارد؛ بلکه آن  دهید بیقرمز آس  یهاچهیگو  یدر پاکساز اًالزام

 است؟   نامناسب  ریعبارت ز  لیتکم  یام مورد، برا کد

 «... نقش دارند، .........  خوارگانهیب  ینوع  یسازنوع دو در فعال نترفرونیا  دیکه با تول  ییهااختهی..... در انسان، ......»  

 ها از کنترل خارج شده است، نقش دارند.آن یااختهیکه چرخة   ییهااختهی هعلی مبارزه در  –همه  (1

 .کنندیم  ییها شناساآن  یعموم  یهایژگیاساس ووارد شده به بدن را فقط بر  گانةبی عوامل –از   یعضب (۲

 بسازند.  یدفاع  نیپروتئ ،یروسیو یزایماریو هنگام مواجهه با عوامل ب اتیدر صورت ادامة ح توانندمی  –همه  (۳

 .باشندیاز ساختار خود م  ییهادر بخش یاختصاص ینیپروتئ  رندةگی گونه  هر  فاقد –از   یبعض (۴

 . کند ی خوارها را فعال م و درشت  شود ی ترشح م   T  ی ها ت ی و لنفوس  ی ع ی کشنده طب   ی ها اخته ی نوع دو از    نترفرون ی ا 

 دارند! 4Tو 3T هورمون یبرا  رندهیزندة بدن انسان، گ  یهااختهی همة
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 نقش دارند.  یسرطان یهااختهی هیهر دو در مبارزه عل«: 1» نةیگز یدرست  علت

 .کنندیم  ییها شناساآن  یعموم  یهایژگیرا براساس و  گانهیعوامل ب  یعیکشنده طب یهااخته«: ی۲» نةیگز یدرست  علت

 دارند.  روس ی را در صورت مواجهه با و   ک ی نوع  نترفرون ی ترشح ا   یی زنده بدن انسان، توانا   ی ها اخته ی همة  «: ۳»  نة ی گز  ی درست  علت 

 

 ...................مکمل    یهانیبه طور معمول در انسان بالغ، پروتئ

 بدن شرکت دارند.  یخط دفاع   نیدر دوم نترفرون،یف االبرخ (1

 شوند.یها مکروبیم  یدر غشا  یمنافذ  دیباعث تول  ن،یهمانند پرفور (۲

 غشا در تماس باشند. یهادیپیتوانند با فسفولیها، ممانند پادتنه (۳

 در خون به صورت فعال در گردش هستند.  م،یزوزیف لالبرخ (۴

 

طبق شکل   زی. پادتن ها نکنندیم   جادیا  کروبیم  یغشا  یهادیپیفسفول  نی در ب  ی مکمل منافذ  ی ها  نیپروتئ

  ی سرطان  یهااختهی و    روسیآلوده به و  یهااختهی  ی ها در غشانیپرفور  د یکن  دقت  شوند. یغشا متصل م  یها  دیپیبه فسفول  1۴

 .کروبیم  یکنند، نه در غشایم  جادیمنفذ ا

 

با تول  یدر پاسخ التهاب  یا اختهیدربارة هر    نهیکدام گز خواندن    در فرا  ییایمیش  یهاکیپ  دیکه 

 خون نقش دارد، درست است؟  دیسف  یهاچهیگو

 .شوندیم  جادیها ادرون بافت  د،یسف یهاچهیاز گو  یشکل گروه رییاز تغ(   1

 . شوندینوع دو ، فعال م نترفرونیا یهانیپروتئ ریتحت تأث (۲

 . کنند یوبرابر م خود را د یاهسته  DNA  ات،یح یدر ط (۳

 قرار دارند.  یی ایمیش کینوع پ  ریتحت تأث (۴

 

ــت  هارگیمو وارةید  یهااختهی ــ  یهاکیپ  دیخوارها با تولو درش ــف  یهاچهیگو ،ییایمیش را به محل  دیس

تامیه  ریتحت تأث رگیمو وارةید  یهااختهی. خوانندیفرا م  بیآـس توـس نیـس ده از ماـس ح ـش ت خوارها  (کوتاه برد)  تیترـش و درـش

 ها:عبارت ریسا یبررس  .رندیقرار بگ توانندیم ۲نوع نترفرونیا  ریتحت تأث

 .ستیصادق ن  هارگیمو وارةید یهااختهیمورد دربارة   نیا  (۲و  1نةیگز

 ندارد. یسلول میتقس ییدرشت خوار توانا (۳نةیگز
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در دسات انساان، بدون ورود عامل   یرگ خون  وارةید  دیشاد  دنید  بیاز آسا   یناشا   یمنیپاساخ ا  در

 شود؟یمشاهده م   ریبه پوست، چند مورد از موارد ز  یخارج

 یمرکز یدستگاه عصب میمستق تیدر اثر فعال  دهید بیموضع آس  یدما  شی* افزا

 هاتیوسیشده از مگاکار جادیا  یسلول یساختارها  تیفعال زانیدر م   ریی* تغ

 هاتیشکل مونوس رییحاصل از تغ یهااختهیاز   یگروه  یخوارگانهیب تیفعال  شی* افزا

 بیدر محل آس ییایمیش  کیپ یآزاد شدن نوع  یدر پ  ، یلنف بافت  انیجر زانیدر م   ریی* تغ

1 )1                                  ۲  )۲                                     ۳ )۳                                   ۴  )۴ 

به علت    یوه بر بروز پاســخ التهابالع  جهیوارد شــده اســت، در نت یرگ خون  یبه نوع   بیآســ  نکهیا  لیبه دل

 دهد. یرخ م زیلخته شدن خون ن ندیفرا  ،یبافت بیآس

و گشـاد کردن  یخون  یهارگ وارةیبر د نیسـتامیبه علت اثر ه  دهید  بیمحل آسـ یموضـع  یدما شیافزا  دیدقت کن (اول مورد

 ندارد. ینقش بیآس محلی  دما رییدر تغ (موسالپوتایه)  یمرکز یاست و دستگاه عصب یخون  یهارگ

کتها  الپ   تیفعال  جهیدرنت  کنند؛یخود را آزاد م باتیفعال شــده و ترک زیها نکتالپ   د،یشــد  یزیخون ر جادیبه علت ا  (دوم مورد

 .استافتهی شیافزا

ها ســلول نیا رایدهند؛ ز  یرا انجام م  یخوارگانهیب  تیفعال  بیموجود در محل آســ  یماکروفاژها  ،یدر پاســخ التهاب (ســوم مورد

 برعهده دارند. زیرا ن دهید بیآس یخود یهااختهی یخوارگانهیب فةیوظ

 .شودیم شتریب زیلنف ن انیجر زانیم جهی؛ در نتابدییم شینشت خوناب افزا زانی، منیستامیبه علت ترشح ه (چهارم مورد

 ........ گانهیاز ب  یخود یهااختهی ییشناسا

 .انجام شود یراختصاصیدر خطوط دفاع غ  ستیممکن ن (1

 .گرددیبدن م یهااختهیاز  کیهر یخوارها بر رومانع از اثر درشت (۲

 بدن نقش دارد.  یپوست در خط اول دفاع  رایز  رد،یگیدرون پوست انجام نم (۳

 .ردیگیانجام م یانهیدار  یهااختهیهمانند   عیواکنش سر  یروهاین یهااختهیتوسط  (۴

ــت خوارها توانا ــا  ییدرش ــناس   نیآنها از ب  فیاز وظا گرید  یکیرا دارند، اما    گانهیاز ب یخود  یهااختهی  ییش

ت.  یایو بقا  یخود  یهامرده بافت  یهااختهیبردن  من   آنها اـس ر  یروهاین  هالینوتروفدر ـض  یهااختهیو همانند   اندعیواکنش ـس

 را دارند. گانهیاز ب یخود  یهااختهی  ییشناسا ییتوانا یانهیدار
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 است؟  نادرستدر رابطه با شکل مقابل،   نهیکدام گز

 .است زیروشن ر یهابا دانه یا اختهیانیو م یچند قسمت تةهس ی،دارا ۲بخش   (1

 است. یطیمح  یهاپاسخ به محرک  ییخود، توانا اتیدر زمان ح ،1بخش   (۲

 را دارد. یستیز یانرژ دیتول  ییخود، توانا اتیدر زمان ح ،1بخش   (۳

 شوند. افتیدر خارج از خون   توانندیهر دو بخش، م (۴

  دوتة هس  ها،لینوفیائوز است. (۲شماره )  هال ینوفیتوسط ائوز (1شماره ) رو انگل الشکل، مربوط به احاطه 

 : ها نهیگز ریسا یبررس د. روشن درشت دارن یهابا دانه یااختهیانیشکل و م یدمبل یقسمت

 . دهندیپاسخ م  یطیمح یهاجانداران زنده به محرکمة ه (۲

 را دارد. یستیز یانرژ د یتول ییخود توانا ات یدر زمان ح 1بخش شمارة  (۳

ــوند. انگلاز خون خارج و وارد بافت  اپدزیبا د  توانندیم هالینوفیائوز (۴   در خارج از خون  توانندیم زین  (مانند کرم کدو)ها  ها ش

 ساکن شوند. (مثال لوله گوارش انسان)

 کند؟ یم   لیتکم  حیرا به صورت صح  ریجمله ز  نه، یام گزکد

 «..................    ستینخوارها، ممکن .................. درشت یانهیدار یهااخته»ی

 .رندیمنشا بگ  اختهینوع  کی از –همانند  ( 1

 نقش داشته باشند. هاتیلنفوس  تیفعال  متنظی در –ف  البرخ( ۲

 پوست داشته باشند. یرونیب هالیدر  یخوار  گانهیب  توانایی –همانند  ( ۳

 قرمز مرده در کبد شوند. یهاچهیگو  سازیپاک سبب –ف  البرخ( ۴

 

م  ییهات یمونوس بافت  وارد  درشت  شوندیکه    . شوندیم  لیتبد  یانهیدار  یهااخته ی  ایخوار  به 

وه  الع   یانهیدار  ی هااخته ی که    ی در حال   شوند، یقرمز مرده م  یهاچهیگو  یسازموجود در کبد و طحال سبب پاک  یخوارهادرشت 

  ی لنفاو  یها. سپس خود را به گرهدهندیقرار م   خود  را در سطح  کروبیاز م  ییهاپوست، قسمت  ی رونیب  هالیدر    یخوار  گانهیبر ب

 . ارائه کنند رفعالیغ  یهات یها را به لنفوسقسمت نیتا ا رسانند یم کینزد

 کند؟یم  لیتکم  یدرست  را به  ریاز عبارات داده شده جملة ز  کیام کد

 «.... ........ توانندی..... م ........  دیسف یهاانسان سالم گلبول  کیگفت در   توانینم»

 نقش داشته باشند. یراختصاصیدر خط اول دفاع غ  -اند  شده جادیا  یدیلوئیم یهااختهی میکه از تقس یداردانه( 1

 نقش داشته باشند. یمنیسوم ا  ایدر خطوط دوم   -اند  شده  جادیا یدیلنفوئ یهااختهی میکه از تقس یابدون دانه( ۲

 عبور کنند و وارد بافت شوند.  هارگیمو وارةیاز د  -دارند  یقسمت  که هستة دو یداردانه( ۳

 داشته باشند. یخوارگانهیو ب یتراگذر  تیقابل  -دارند   یکه هستة تک قسمت یابدون دانه( ۴
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اند اما  شـده  جادیا یدیلوئیم  یهااختهی  میاز تقسـ  تیو مونوسـ لینوتروف ل،ینوفیائوز  ل،یبازوف«: 1» نةیگز

مالتوپ یدر ـس هاتیمونوـس ه ا ـس ف یهاچهیگو نیخود دانه ندارند. هر ـس   ی دارند. در خط دفاع  نقشی منیدر خط دوم دفاع ا دیـس

 نقش ندارند. یخون  یهااختهیاول 

انواع   هاتیاند. لنفوـسـشده  جادیا یدیلنفوئ یهااختهی میخود هـستند و از تقـس ـسمالتوپ یفاقد دانه در ـس  هاتیلنفوـس«: ۲» نةیگز

اـصیکه در دفاع غ   یتیدارند. لنفوـس یمختلف ندة اختةینقش دارد،   یراختـص رطان  یهااختهیکه   نامندیم یعیطب  کـش و آلوده   یـس

خط )  نامندیم  Tو  B  یهاتیرا لنفوسـ یدفاع اختصـاصـ  یهاتیلنفوسـ نی. همچنی(منیخط دوم ا)  کندیرا نابود م  روسیبه و

 اند.و در ابتدا نابالغ شوندیم دیدر مغز استخوان تول هاتیلنفوس نیا ی(منیسوم ا

 (اپدز ی د)   یتراگذار   ها،رگ ی مو   وارةی از د   دیسف   ی ها چه ی عبور گو   ندی دارند. به فرا   یهستة دو قسمت  لی نوف ی و ائوز   لی بازوف «:  ۳»   نة ی گز 

 و هم در بافت. شوند ی م  ده ی هم در خون د  هال ی نوف ی ائوز   و  هال ی است. بازوف   دی سف   یها چه ی همة گو   یها ی ژگ ی از و   ی . تراگذر ندی گو ی م 

دارند. در انسان انواع   یخود فاقد دانه هستند و هستة تک قسمت  سمالتوپ یهر دو در س  هاتیو لنفوس  ها ت ی مونوس«:  ۴»  نةیگز

  ها لیو نوتروف  هات یمونوس  ،یانهیدار  یهااختهی ،  ( ماکروفاژها)  خوارهااند. درشتشده  ییشناسا  خوارگانهیب  یهااختهیاز    یمختلف

  ها روس یذرات محلول مثل و  ای  هاکروبیم  گانه، یعوامل ب  هیدفاع عل  یبرا  هات یکه لنفوس  دیدارند. اما توجه کن  یخوارگانهیب  تیقابل

هدف متصل    اختةیبه    زیکشنده ن   T  تیلنفوس  نیندارند و همچن  یخوارگانهیب  تیو قابل  کنندیم   یی را شناسا  هاکروبیم  سم  ای

 ندارد. یخوارگانهیب تیقابل و  اندازدیشده را به راه م یزیرمرگ برنامه  م،ی و آنز نیو با ترشح پرفور شودیم

 ی آن منفذ  ی و در غشا  شودیمتصل م   ی سرطان  اختةی به    ،یراختصاصیدفاع غ  ی هااختهی از    یکی

 است؟  نادرست  اخته ی  نی دربارة ا  اًقطع  ،یژگی کند. کدام و  یم  جادیا

 .ردیگیمغز قرمز استخوان منشأ م یدیلنفوئ اختةیبدون دانه است که از   یخون اختةی  ینوع ( 1

 نقش دارند.  (ماکروفاژ)خوار موجود در کبد و طحال، با فعال کردن درشت  گانةیعوامل ب  یدر پاکساز( ۲

 .انجامدیم اختهیکه به مرگ   شودیم یابرنامه یباعث اجرا  ،یسرطان اختةیبه   میآنز  یبا وارد کردن نوع ( ۳

 . شود ی منجر م   روس ی آلوده به و   ی ها اخته ی   ی که به نابود   کند ی ترشح م   ک ی نوع    نترفرون ی ا   ن ی در زمان سالم بودن، پروتئ   ی ع ی به طور طب (  ۴

و آلوده   یسرطان   یهااختهیاست که    یع یکشندة طب  اختةینقش دارد،    یراختصاصیکه در دفاع غ   یتی لنفوس

  یمنفذ  نیبه نام پرفور  ینیپروتئ  و با ترشح  شودیمتصل م  ی سرطان  اختةیبه    ،یعیکشندة طب  اختةی.  کندیرا نابود م   روسیبه و

خوارها را فعال  و درشت  شودیترشح م  T  یهات یو لنفوس  یعیکشندة طب  یهااخته ینوع دو از    نترفرونیا  .کند یم   جادیدر غشا ا

آلوده   روسیسالم که به و ی هااختهی دیدارد. دقت کن یسرطان یهااخته ی هیمبارزه عل در ینقش مهم نترفرونینوع ا نی. اکند یم

 بررسی سایر گزینه ها:   .کنندینم  دیتول کینوع  نترفرونیاند، انشده

 یدیلنفوئ  یادیبن  اختةیهستند که از    یابدون دانه  دیسف  یها چهیگو  ها،ت یاست و لنفوس   تیلنفوس  ینوع  یعیکشندة طب  اختة( ی1

 . رندیگیمنشأ م

  یبدن مانند کبد و طحال، پاکساز  ی هاخوارها در اندامدرشت   ف یاز وظا  ی کی.  کند یخوارها را فعال م نوع دو، درشت  نترفرونیا  (۲

 . باشدیوارد شده به بدن م  گانةیعوامل ب
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.  کندیم  جادیدر غشا ا  یمنفذ   نیبه نام پرفور  ینیبا ترشح پروتئ  شود،یمتصل م  یسرطان  اختةیبه    ،یعیکشندة طب  اختةی  (۳

وجود دارد که در   یابرنامه ها، اختهی. در  شودیم اختهیشده   یزیرباعث مرگ برنامه اخته،یبه درون  ی میسپس با وارد کردن آنز

 . نامندیشده م  یزیرنوع مرگ را مرگ برنامه نی. اردیمیم اختهیآن،  یصورت اجرا 

 .................  هاتی.... مونوس..........  یتیدندر یها  اختهیدر بدن انسان سالم و بالغ، 

 ها را دارند.آن  یعموم  یهایژگیها براساس وکروبیم  ییشناسا  تقابلی –ف  البرخ( 1

 .ندیآیسازنده خود به وجود م اختهی میدر خارج از خون از تقس  -همانند  ( ۲

 کنند. یخوار  گانهیوارد شده به بدن را ب یذرات خارج  توانندینم –ف  البرخ( ۳

 کنند.یشرکت م یمنیدستگاه ا عیو سر  یعموم  های واکنش  در –همانند  ( ۴

  ی خط دفاع  نیکنند. دوم یم  تیبدن فعال  یخط دفاع  نیها در دوم  تیهمانند مونوس یتیدندر  یها اختهی

 :هانهیگز ریسا حیتشر  .باشد  یم عیو سر  یعموم  یمربوط به واکنش ها

تند. دوم  یخط دفاع   نیمربوط به دوم اختهیهر دو    دیدقت کن :1 نهیگز ازوکارها نیبدن هـس امل ـس ها  گانهیاـست که ب  ییخط ـش

 کنند.یم  ییها شناساآن  یعموم  یهایژگیرا براساس و

 ها! آن  م ی نه از تقس   شوند؛ ی حاصل م   ها ت ی مونوس   ی عن ی سازنده خود    ی ها اخته ی شکل  ر یی ها از تغ در بافت   ی ت ی دندر   ی ها اخته ی   : ۲ نه ی گز 

 دارند. یخوار  گانهیب  ییدو توانا  ها هرتیو مونوس  یتیدندر  یهااختهی :۳ نهیگز

 است؟ نامناسب «.............بدن انسان  یخط دفاع نیدر دوم »عبارت    لیتکم  یبرا نه، یکدام گز

 خروج خوناب از رگ نقش دارند.  زان ی با ترشحات خود در کاهش م   کنند، ی م   ی ر ی که از انعقاد خون جلوگ   ی دار دانه   د ی سف   ی ها چه ی گو (  1

               .زدیریانگل م یخود را به رو  یهادانه اتیمحتو  کند،یدر بدن مبارزه م  یانگل  یهاکه با کرم یدیسف چةیگو( ۲

        .پردازدیم یخوارگانهیپوست به ب  یرونیب ةالیدر   دهد،یرا در سطح خود قرار م کروبیاز م یکه قسمت یخوارگانهیب( ۳

 .باشدیبافت را دارا م یهاکروبیم یخروج از خون و نابود  ییتوانا  کند،یحمل نم یادیز  یکه مواد دفاع   یچابک خوارگانهیب( ۴

اـس  ها،لیبازوف خ م  زاتیبه مواد حـس تامیه  هااختهی نیا  یها. دانهدهندیپاـس  نیبه نام هپار  یاو ماده  نیـس

تامیمادة ـضد انعقاد خون اـست. ه  نیدارند. هپار ها باعث  . گـشاد ـشدن رگکندیم  ادیز  آنها را  یریها را گـشاد و نفوذپذرگ نیـس

ور ب انیجر شیافزا تریخون و حـض ف یهاچهیگو ـش ودیم دیـس تریب یری. نفوذپذـش ودیها موجب مرگ ـش  یتا خوناب که حاو  ـش

 :هانهیگز  ریسا یبررس  نشت کند.ارج رگ به خ گذشته از  شیاست ب  یدفاع   یهانیپروتئ

انگل که قابل    یهامثل کرم  یتربزرگ   یزایماریبرد. در برابر عوامل ب  نیاز ب  یخوارگانهیبا ب  توانیرا نم  زایماریهمة عوامل ب  (۲

 . زندیریانگل م یخود را به رو یهادانه اتیمحتو ها ل ینوفی. ائوزکنندیمبارزه م  ها ل ینوفیائوز ستند،ین یخوارگانهیب

 . خوانندینام م   نیمانند، به ا  نهیرا به علت داشتن انشعابات دار  هااختهی   نینام دارند. ا  یانهیدار  یهااختهی  خوارهاگانهیاز ب  ی نوع   (۳

 .شوندیم افتی یگوارش، به فراواناند، مثل پوست و لولة در ارتباط  رونیب طیاز بدن که با مح  ییهادر بخش  یانهیدار یهااختهی
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  ستیز  کتاب  ۵فصل    ۳. طبق شکل  دهند یرا در سطح خود قرار م   کروب یاز م  یی هاقسمت  ،ی خوارگانهیوه بر بال ع   ها اختهی  نیا

 بپردازند.  ها کروب یمی خوار گانهیپوست به ب  یرون یب ةالیدر  توانندیم یانهیدار یهااختهی،  ۲ یشناس

  یبا تراگذر  ها لیبه بافت وارد شود، نوتروف  زایماریکرد. اگر عامل ب  هیتشب  «عیواکنش سر  یروهاین»به    توانیرا م   ها لینوتروف  (۴

 اند. و چابک کنندیحمل نم یادیز یمواد دفاع ها لینوتروف  .کنندیآنها را نابود م یخوارگانهیو با ب رسانند یخود را به آنها م

 که ........................... یتراگذر ییبا توانا  یخون  دیسف ی اختهیدر بدن انسان ، هر  

 خود در دفاع بدن نقش دارد. یهادانه اتیمحتو یآزادساز قیخود است، فقط از طر اختهی انیدر م  ییهادانه یدارا( 1

 دارد. زین یخوار  گانهیب  تیدرون خود، قابل  یدفاع وه بر حمل مواد ال، ع   گرددیم هیتشب عیواکنش سر یروهایبه ن( ۲

 قرمز مرده نقش داشته باشند.  یها چهیگو  یتوانند در پاکساز  یالتهاب هستند، م یخوار در ط  گانهیب  یها اختهی نیاول( ۳

 شوند.یم لیتبد یخوار بافتدرشت  یهااختهیبه   دهد،یشکل م رییتغ یپس از خروج از رگ خون (۴

ها  اختهی نیدارند. ا یتراگذر  ییتوانا هااختهی نیو ا  گردندیم  هیتشب  عیواکنش سر یروهایبه ن  هالینوتروف

 :هانهیگز  ریسا حیتشر را دارند. (به مقدار کمتر)  یو حمل مواد دفاع  یخوار  گانهیب  ییتوانا

 کنند.یاز بدن دفاع م زین یخوارگانهیب قیها از طرلینوتروف :1 نهیگز

  ی تراگذر  یی ها توانااختهی  نیخوار شرکت کننده در التهاب، درشت خوارها هستند؛ اما اگانهیب  یها اختهی  نیاول  د یکندقت    :۳  نهیگز

  ی ها هستند که قادر به پاکسازلیشوند، نوتروفیم   دهید  بیآس  وارد بافت   یتراگذر  یکه ط  خوارگانهیب  یهااختهی   نیندارند. پس اول

 باشند. ی قرمز نم یها چهیگو

 شود. لیتبد یانهیدار اختهیبه  یپس از خروج از رگ خون تیممکن است مونوس  دیدقت کن :۴ نهیگز
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 یازدهم   ستیز - 5فصل   - 3گفتار  یلیتکم یهاسؤال

 ایگرد    یهسته تک  ک ی  یموجود در خون انسان سالم و بالغ، که دارا  دیسف  اختةیبارة هر نوع  در

 است؟ حیصح  ریچند مورد از موارد ز  باشد،یم   یضیب

 دهند.یم   شی بدن را افزا  یهاموجود در بافت  یدرشت خوارها  تی* فعال

 .شوندیفعال م   یلنف  ی هادر گره  یانهیدار  یهااختهیتوسط   ژنیارائه آنت  ی* در پ

 دارند.  ی اندازه کوچکتر  دی سف  ی هاچهیگو  ر یدارند و نسبت به سا  یاندک  اختةی   انی* م 

 .کنندیم  ییرا شناسا گانهیعوامل ب ، یژنیآنت یهارندهیخود، به کمک گ  اتیاز طول ح ی* در بخش

1 )1                                  ۲ )۲                                ۳  )۳                                 ۴ )۴ 

 موارد:  یبررس

 .ستین حینابالغ خون صح یهات یلنفوس یمورد اول: برا

برا  مورد از طرفستین  حی صح  یعیکشنده طب  اختهینابالغ و    یهات یلنفوس  یدوم:  لنفوس   ی.  ن  Tو    B  یهاتی همه  در   زیبالغ 

 . باشندینم ی لنف یهاگره

وم: همة لنفوـس مورد ت و م ها،تیـس ته درـش ا  هااختهی نیدارند. ا  یاندک اختةی انیهـس بت به ـس ف یهاچهیگو رینـس اندازه   د،یـس

 دارند. یکوچکتر

 .ستین حیصح یعیکشنده طب اختهی یو برا  باشدیم یدفاع اختصاص یهاتیلنفوس یبرا  یژنیآنت  رندهیچهارم: گ مورد

 کند؟ یم   لیتکم  ینادرسترا به    رید مورد جمله زچن

 « ..  ............. ...  یشرکت کننده در دفاع اختصاص  دیسف  یها چهیاز گو  یبرخ  »

 .شوندیخون م   انی از بلوغ ابتدا وارد جر  پس •

 را دارند.  هارگیمو  ی وارهیعبور از د ییتوانا •

 .شوندیم   دیاز مغز قرمز استخوان تول  ر یغ  یمکان  در •

 را نابود کنند.  روسی آلوده به و یهااختهی  اً میمستق  توانندیم   ی رانبرون  با •

 نقش دارند.  ی انرژ  رهیو ذخ  دیتول  در •

1 )1                                  ۲ )۲                                     ۳ )۳                                     ۴ )۴ 
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 موارد: یبررس . کنندیم لینادرست تکمموارد اول، دوم و پنجم جمله را 

 . شوندیخون وارد م انیپس از بلوغ ابتدا به جر  Tو  B یهاتیهمة لنفوس د یدقت کن (اول مورد

 . (اپدزی د)را دارند  هارگیمو وارةیعبور از د  ییتوانا Tو   B ی هات یهمة لنفوس (دوم مورد

 . شوندیم دیدر خارج از مغز استخوان تول  (خاطره یهات یمثل لنفوس)  ها ت ی از لنفوس یبرخ (سوم مورد

  یباعث نابود نیپرفور یرانبا برون  توانندیکشنده م T تیمانند لنفوس ،یاختصاص یمنیا یهات یاز لنفوس یبرخ (چهارم مورد

 شوند.  روسیآلوده به و یهااختهی

 را دارند. یانرژ رهیو ذخ دیتول یی، توانا(نهفته یانرژ) ATPو مصرف  دیزنده بدن به علت تول یهااختهی همة  (پنجم مورد

 است؟  حیموجود در خون صح  تینوع لنفوس هر  درباره  ریام عبارت زکد

 .را دارد  گانهیعامل ب  ییشناسا ییموجود در سطح خود توانا  یهارندهیبه کمک گ( 1

 .شودیم دیمغز قرمز استخوان تول یادیبن یهااختهی توزیم میتقس  یپ   در( ۲

 کند. ییشناسا یرا به طور اختصاص یخود ریعامل غ   تواندیم( ۳

 است. اختهی انیم  یدرشت و مقدار کم هسته کی یشکل دارد و دارا رییتغ  ییتوانا( ۴

  Tو   B یهاتیلنفوس  ،یعیطب یکشنده  یهااختهیعبارتند از:   ـشوند،یکه در خون مـشاهده م  ییهاتینفوـسل

ــ ــ  یخاطره و گروه  Tو  B یهاتیبالغ، لنفوس ــ نیا یهمه  نابالغ.  یهاتیاز لنفوس   جهیدارند و در نت  اپدزید  ییتوانا هاتیلنفوس

هـسته درـشت و  کی  هااختهی نیا ی. همهدهندیـشکل م رییتغ  رگیمو  وارهیعبور از د ی، برادرـسی  کتاب ۵فـصل   ۴طبق ـشکل 

 :هانهیگز  ریسا یبررس  دارند. یکم اختهی  انیم

 .ستین حینابالغ صح یهاتیلنفوس یبرا (1

 .ستین حیخاطره صح  یهات یلنفوس یبرا (۲

 .ستین حیصح  یعیکشنده طب یهااختهینابالغ و   یهاتیلنفوس یبرا (۳

 کند؟ یم   لیتکم  یدرست  را به  ریچند مورد، جمله ز

 «بدون دانه دارند، ..................    ی ااختهی   انیشکل و م  ی ضیب  ای گرد    یکه هستة تک  یدیسف  یخون  ی هااختهیهمة    »

 را دارند.  2COدیتول  ییچرخة کربس، توانا  یدر ط  اًقطع  (الف

 دارند.  ی اندازه کوچکتر  دی سف  یها   چهیگو  ر یدارند و نسبت به سا  یاندک اختةی  انیم   ب(

 کنند.یم   ییرا شناسا  گانهیعوامل ب ، یژن یآنت یهارندهیخود، به کمک گ  اتیاز طول ح  یدر بخشج( 

 صفر  (۴                                           ۳ (۳                                              ۲  (۲                                           1 (1
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 بدون دانه است. اختهی انی و م  یضیب ا یگرد  یبا هسته تک دیسف یخون اختهی تی لنفوس

 ( درست)کنند. یم  دیتول دیاکس ی چرخة کربس کربن د ی دارند و ط یهواز  یااختهیتنفس  هااختهی نیهمة ا (الف

  اخته ی  انیم  جهیدارند و درنت  یهستند و هسته درشت  دیسف  یهاچهیگو  نیترها کوچکتیلنفوس  ، یمطابق شکل کتاب درس  (ب

 (درست)دارند.   ی اندک

 (نادرست)ندارد.    ی ژنیآنت  رندةیگ  یعیکشندة طب  اختةی است و    یدفاع اختصاص  یهاتیلنفوس  یبرا  ی ژن  ی آنت  رندة یگ  د یدقت کن  (ج

و    دیبه صاادها شااکل مختلف درآ تواندیکشااف شااده اساات که م   یمولکول  مهره، یب  یدر جانور

 است؟  حیجانور صح نیدربارة ا  نه، یکند، کدام گز ییرا شناسا یمختلف یهاژنیآنت

 .شوندیدفع م  ،یخاص دفع یتوسط ساختارها دارتروژنیمواد زائد ن  مهرگانیجانور همانند همة ب نیدر ا (1

 .باشدیها مدر مغز قرمز استخوان B یهاتیبلوغ لنفوس  ندیداران، فاقد فراف همة مهرهالجانور برخ نیا (۲

 است. ژنیاکس یدارا  ها،اختهی نیهمولنف موجود در ب ،یگیمالپ یهالوله یجانور همانند جانوران دارا نیدر ا (۳

 . باشد ی خود م   ی عصب   ی ها در طناب  ی گره عصب  ن ی خورده و چند   متشکل از چند گره بهم جوش  ی مغز  ی جانور دارا   ن ی ا  (۴

 

  ی در همولنف خود دارا  یحشره است. حشرات همگ  یکه نوع  باشد یم  وهیمنظور از صورت سؤال مگس م

که    ستین  نیا  ی به معنا  جمله  نیاما ا  . کندیاز همولنف عبور م  ها، اختهیبه    دنیرس  یبرا  ژنیاکس  دیهستند. دقت کن  ژنیاکس

 : هانهیگز ریسا  یبررس نقش دارد. ژنیاکس ییجاهمولنف در جابه

 ندارند.  یساختار خاص دفع  ییایو عروس در  دریمانند اسفنج، ه  یمهرگانیب (1

 دار بوده اما استخوان ندارند.مهره  یغضروف  یهایماه (۲

 غلط است.  ی(هاطناب)علت واژة  عبارت به نیدارند. ا یشکم  یطناب عصب کیحشرات تنها  (۴

ء به  الاز ابت یبه سارطان ناشا   الفرد مبت کیدرسات اسات که در    ییهااختهیچند مورد، دربارة همة 

 کنند؟یترشح م  نترفرونی، اHIV روسیو

 .کنندیم   ییشناسا یطور اختصاص  را به یرخودیعوامل غ  (الف

 .شوندیم   دیدر مغز استخوان تول  یدیلنفوئ یادیبن یهااختهیاز    (ب

 سالم اثر کند.  یهااختهیبر  تواندیها م مترشحه از آن یهانیپروتئ (ج

 .باشندیم   یمیآنز یهاو مولکول نیپرفور یحاو یهاسهیزکیر یدارا  (د

1 )1                                       ۲ )۲                                        ۳ )۳                                     ۴ )۴ 

  T یها ت ی، لنفوس HIV روسیبه و الاز ابت یبه سرطان ناش الفرد مبت کی  در است. حیصح (ج)تنها مورد 

 موارد: یبررس  .کنندیترشح م  ۲نوع  نترفرونیا زین T یها ت یو لنفوس یعیکشندة طب یهااختهیو   1 نترفرونیکننده، اکمک

ــندة طب  یهااختهی (الف ــیخط دفاع غ  نیجزء دوم یعیکش ــاص ــتند و نم یراختص طور  خود را به یرخودیعوامل غ   توانندیهس

 (نادرست)کنند.    ییشناسا یاختصاص
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.  شوندینم  دیاما همة آنها در مغز استخوان تول  رند، یگیمغز استخوان منشأ م  یدیلنفوئ  یادیبن  یها اختهیاز    ها ت ی اگرچه لنفوس  (ب

 (نادرست)

خوار که سالم  درشت  یهااختهی  یبر رو  زین  ۲نوع    نترفرونیو ا   کند یسالم و هم آلوده اثر م   یهااختهی هم بر    1نوع    نترفرونیا  (ج

 (درست).  کنندیها را فعال م هستند اثر کرده و آن

کمک کنندة فاقد    T  تیهستند و لنفوس  ی میآنز  یهاو مولکول   نیپرفور  ی حاو  یهاسه یزکیر  یدارا  یعیکشندة طب  ی هااختهی  (د

 (نادرست)است.  نیپرفور  یحاو یهاسه یزکیر

کنترل حرکات دسات و پا به پزشاک مراجعه کرده اسات.   ییو عدم توانا  دید یبا مشاکل تار یماربی

 است؟ حیصح یماریب نیباشد، کدام عبارت در مورد ا  یمنیمرتبط به دستگاه ا یماریب  یپزشک، نوع صیاگر تشخ

 سال گذشته باشد. 1۵ماه تا    ۶ نیب  تواندیبه بدن م یماریاز ورود عامل ب (1

 اند.رفته نیدر عصب خارج شده از چشم فرد از ب  ،یبافت عصب  یهااختهیاز   یگروه (۲

 است. افتهی  شیبه شدت افزا یخارج  خطریدر پاسخ به عوامل ب نیستامیترشح ه زانمی (۳

 در مغز استخوان باشد. هاتیشدن لنفوس  ل در روند بالغالبروز اخت  تواندیم یماریب نیا یعامل اصل (۴

 ی ماریب  ن یبوده است. در ا  (سیاسکلروز  پلیمالت)اس    از نوع ام  یمنیا  خود  یماریب  الًپزشک احتما  صیتشخ

مانند    یئمال حالت ع   نیا  در   .شودیم   نیلیف مال در مغز و نخاع موجب از دست رفتن غ   اها یبا حمله به نوروگل  یمنیدستگاه ا

  ی تلق  گانهیرا ب  یخود  یهااختهی  ی منیدستگاه ا  ،یمنیا  خود  یهایماری. در بشودیم  جاد یا  یحسیلرزش و ب  ،یی نایت بالمشک

  ند یدر فرا  دیدانیباشد. همانطور که م  هات یل در بلوغ لنفوس ال بروز اخت  لیدل  به  تواندیم  موضوع  نی. اکنند یکرده و به آنها حمله م

 : هانهیگز ریسا یبررس کنند. ییرا شناسا گانهیعوامل ب  توانندیم  هات یبلوغ، لنفوس

 است. دزیا یماریموضوع مربوط به ب نیا«: 1» نةیگز

 ندارند.  یو اعصاب در آن مشکل شودیل مالدچار اخت یمرکز یاس تنها دستگاه عصب ام یماریدر ب«: ۲» نةیگز

 است. یتیحساس یهایماریموضوع مربوط به ب نیا«: ۳» نةیگز

 است؟  نادرست ریمورد از موارد زد  چن

 .شودیحشرات منتقل م   شیاز راه خون و ن  دز، یا  ی ماریعامل ب روسیو  (الف

 نوع هستند.  ک یاز    یهمگ  تیدر سطح هر لنفوس  ژنیآنت  یهارندهیگ  (ب

 .رودیم  نیاز ب یطیموجود در عصب مح نی لیف م ال غ  س، یاسکلروز  پلیمالت یماریدر ب  (ج

 هستند.  ژنیآنت  صی ها، قادر به تشختیسموسالخاطره همانند پ  B  یهااختهی  (د

1 )1                                  ۲ )۲                                   ۳  )۳                                    ۴ )۴ 
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 موارد: یبررس

 شود.  ینم منتقل حشره شین قیطر از دزیا روسیو  دیکن دقت (الف

 است. یاختصاص دفاع یها تیلنفوس به مربوط یژن  ی آنت رندةیگ  ندارند. یژن  یآنت رندةیگ  یعیطب کشندة یها اختهی (ب

 ی( ط ی مح   ی عصب   دستگاه )   ها عصب   در   موجود   ن ی ل ی م   ف ال غ   نه   ،   ند ی ب ی م   ب ی آس   ی مرکز   ی عصب   دستگاه   ن ی ل ی م   ف ال غ   اس   ام   ی مار ی ب   در   ( ج 

 دهند. صیتشخ را ژنیآنت توانندینم  و  ندارند یژنیآنت  رندةیگ  ها، تیسموسالپ   (د

 است؟ حیصح مورد چند بالغ،  و سالم انسان بدن در یژن یآنت رندةی گ یدارا یهااخته ی با رابطه در

 دارند.  قرار نیموسیت هورمون  ریتأث تحت یهمگ هااختهی نیا •

 . شوندیم محسوب انسان بدن یاختصاص یمنی ا یهااخته ی جزء یهمگ •

 . رندیگیم  منشأ بدن یهااستخوان یاریبس در موجود  قرمز مغز یادیبن یهااختهی از •

 است.  مؤثر عامل همان بر تنها و دارد یبستگ گانهیب  عامل نوع به ها، اختهی  نیا  یدفاع پاسخ •

1) 1                                     ۲ )۲                                        ۳ )۳                                    ۴ )۴ 

 اًصـرف یژن  یآنت رندةیگ رایز اسـت.  یاختصـاصـ  دفاع  تیلنفوسـ  یهااختهی  سـوال،  صـورت منظور دیکن  دقت

 موارد: یبررس  .باشدیم T و B یهاتیلنفوس مخصوص

 (نادرست) است.  صادق  T یهاتیلنفوس یبرا فقط مورد نیا (اول مورد

 (درست) است. یژن  یآنت  رندةیگ  فاقد یعیطب  کشندة اختةی و هستند یاختصاص یمنیا جز T و B یهاتیلنفوس  (دوم مورد

 (درست) دارند. یدیلنفوئ منشأ   هااختهی نیا همة (سوم مورد

 (درست) است. حیصح  هااختهی نیا یبرا و است یاختصاص  دفاع فیتعر مورد نیا (چهارم مورد

 است؟ درست  ، یلنف یهااندام در شده دیتول یاختصاص دفاع یهاتی لنفوس  همة دربارة مورد،  چند

 باشند. یم  هسته در 1 نوع نترفرونیا ساخت  یبرا زمال عاتالاط یدارا (الف

 .پردازندیم  هاژنیآنت یسازی خنث قیطر  از یخوار گانهیب دیتشد به (ب

 کنند. یم  یط یلنف یها اندام درون را خود بلوغ مراحل (ج

 .پردازندیم  پوست یها سرطان در ۲ نوع نترفرونیا ترشح به (د

1 )۴                                    ۲  )۳                                        ۳ )۲                                          ۴ )1 
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 موارد:  یبررس شوند.یم  دیتول یلنف  یهااندام  در Tو  B یهات یلنفوس است. حیصح (الف) عبارت تنها

 یبرا زمال عاتالاط جهینت  در کنند،ی م دیتول 1 نوع نترفرونیا روس،یو به شدن آلوده صورت در دارهسته یهااختهی همة (الف

 دارند. را آن ساخت

 یهاتی لنفوس  یبرا  و  است  هاتیسموسالپ   از  مترشحه  یهاپادتن  عملکرد  ها،ژن ی آنت  یسازیخنث  قیطر  از  یخوار   گانهیب  دیتشد  (ب

T ستین صادق. 

  و  شودیم  انجام ،یادیبن یهااختهی از استخوان مغز در شده دیتول ةیاول T و B یها تیلنفوس یبرا بلوغ ندیفرا د یکن دقت (ج

 ندارند.  بلوغ  ندیفرا کننده، عمل  یهاتیلنفوس و خاطره یهااختهی

 .باشدیم T یهاتیلنفوس به مربوط ،یا اختهی  شدة یزیر برنامه  مرگ شروع در مؤثر میآنز و نیپرفور ،۲ وعن نترفرونیا ترشح  (د

 انسان درست است؟  ەدربار  رید مورد زچن

 شود.  هیتوسط کبد و کل  ن یتیتروپویهورمون ار  دیتول  شیسبب افزا  تواندیم   یتنفس  یماریب  ینوع  (الف

 زندة بدن مؤثر باشد.  یهااختهیبه    یرسانژنی در کاهش اکس  تواندیم   یگوارش  ی ماریب  ینوع  (ب

 خون شود.  ی در فشار اسمز  رییباعث تغ  تواندیم   تیدر نها  یمنیا خود  یماری ب  ینوع  (ج

 .انعقاد خون شود ندیل در فراالسبب اخت  تواندیم   زیرغدد درون  یماریب  ینوع  (د

1 )1                                      ۲  )۲                                    ۳  )۳                                          ۴  )۴ 

 

 موارد: یبررس است. حیصح موارد همة

  هورمون   زانیم  خون،  ژنیاکس  زانیم  کاهش  علت  به  یقلب  و  یتنفس   یهایماریب  از  یگروه  در  ،1یشناس   ستیز  کتاب  متن   طبق  (الف

 . ابدی یم شیافزا خون در نیتیپو ترویار

 برداشته   معده   ا ی  و   شوند  بیتخر  هااختهی   نیا  اگر  است.  یضرور  کیبار  رودة   در  12Bن یتامیو  جذب  یبرا  معده  ی داخل  عامل  (ب

 . ابدییم کاهش بدن  یهابافت به یرسانژن یاکس زانیم یخونکم در .شودیم دچار یخطرناک  یخون کم به فرد شود،

 جهینت  در   شود،ینم  ترشح  یکاف   ە  انداز  به  ا ی  شودینم  ترشح  نیانسول  یماریب  ن یا  در  است.   یمنیا  خود  یماریب  ی نوع   کی  نوع  ابتی د  (ج

 گلوکز   زانیم  شیافزا  دنبال  به  .شودیم   هاهیکل  از  آب  دفع   شی افزا  باعث  ادرار  در  گلوکز  دفع  .ابدییم  شیافزا  خوناب  گلوکز  زانیم

 . ابدی یم شیافزا خوناب یاسمز فشار خوناب، آب زانیم  کاهش و خوناب

  ند یفرا  یبرا  میکلس  وجود  شود.  خون  میکلس  ییستایاهم  خوردن  هم   به   باعث  تواند یم  ،یدیروئیپارات  یهاهورمون   ترشح  در  لالاخت  (د

 است.  یضرور خون انعقاد
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 انسان بالغ، کدام عبارت    کیمقابل در بدن   نیدر رابطه با پروتئ

 شده است؟   انیب  ینادرستبه  

 شود. دیبدن انسان تول یوندیبافت پ  اختةی یتوسط نوع   تواندیم  ۲مولکول شمارة ( 1

 مشابه است. ت،یسموسالپ  کیشده توسط  دیتول  یهادر همة پادتن 1بخش  ( ۲

 بدن متصل شود.  یدفاع  یهانیاز پروتئ  یبه نوع   تواندیم  ۲بخش شمارة ( ۳

 باشد.  گانهیو ب یخود یهااختهی یبرا  یمحل اتصال  تواندیم ۲بخش  ( ۴

 

مانند ماکروفاژها متصــل  یخود  یهااختهیتواند به یم اًمولکول پادتن صــرف  ۲بخش شــمارة   دیت کندق

 :هانهیگز  ریسا یبررس متصل شود.  گانهیب  یهااختهیبه   تواندیبخش نم  نیشود؛ ا

مارة  (1 دیاز پادتن م یبخـش،  ۲مولکول ـش ط نوع   باـش موـسالپ )کننده  عمل  تیلنفوـس  یکه توـس ودیم  دیتول  (تیـس  اختهی نی. اـش

 .شودیمحسوب م  یوندیسلول بافت پ   ینوع 

 هستند.   ی اتصال پادگن مشابه   گاه ی جا  ی نوع هستند و دارا   ک ی از    شوند، ی ساخته م   ت ی سموس ال پ   ک ی که توسط   یی ها همة پادتن   ( ۲

 .مکمل متصل شود  یهانیبه پروتئ  تواندی، ممولکول پادتن ۲،بخش شمارة   ۲یشناس ستیز  کتاب ۵فصل   1۴طبق شکل  (۳

  شاوند، یم   دیتول  B  یهاتیلنفوسا  میفاصاله از تقسا الب  میطور مساتقکه به  ییهااختهیرابطه با   در

 است؟ حیچند مورد صح

 نوع مولکول پادتن را دارند. کی  دیتول ییتوانا ها، اختهی نیاز ا  گروهی  – الف

 خود هستند.  یهستة گرد در قسمت مرکز یدارا ها، اختهی نای  همة –  ب

 اتصال به پادگن هستند. یبرا ییهارندهیگ یدارا ها، اختهی نای همة  – ج

دارند. هیاول  B  تینسبت به لنفوس یاندازة بزرگتر ها، اختهی نیاز ا  گروهی –  د

1) 1                                              ۲) ۲                                               ۳) ۳                                              ۴)  ۴ 

تق  ییها اختهی نـشان داده    ـصفحه بعداند در ـشکل ـشده دیتول B یهاتیلنفوـس میاز تقـس میکه به طور مـس

 .شده است
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بلکه   کنند؛ینم  دیهـستند، پادتن تول B تیلنفوـس میحاـصل از تقـس  میطور مـستق که به  ییهااختهیاز  کی چیه  دیدقت کن (لفا

 (نادرست)کنند.   دیکنند و پادتن تول  دایپ  زیتما  دیبا  هااختهی نیا

 (درست)دارند.   یهستة گرد و مرکز میحاصل از تقس یهااختهی  نی، همة االمطابق شکل با (ب

 (درست)در سطح خود هستند.   یژن یآنت  رندةیگ یدارا میحاصل از تقس  یهااختهی، همة المطابق شکل با (ج

  (نادرست)دارند.  B تیمشابه لنفوس یااندازه م،یحاصل از تقس  یهااختهیواضح است که   المطابق شکل با  (د

 کند؟ یم   لیتکم  یرا به درست  ریعبارت ز  نه یام گزکد

 « ................، به طور قطع  .............هورمون مترشحه از آن  یبدن انسان که نوع  زیرغدة درون هر»  

 .قرار دارد  یگردن ةناحی در –دارد   رندهیکودکان گ یاز استخوان درشت ن  ییهااختهی یبر رو( 1

 .است  شده واقع بدن راست سمت در  –از لوزالمعده نقش دارد   کربناتیترشح ب شیدر افزا( ۲

 قرار گرفته است.  افراگمید رزی در –قرمز در مغز قرمز استخوان نقش دارد   یهاچهیگو دیسرعت تول شیدر افزا( ۳

  ی هات یاز لنفوس  ی گروه  دیمحل تول  یطشرای  در   –دارد    ید یدرون خود نقش کل  یاختصاص  ی منیاز ا  ییهااختهی  زیدر تما (  ۴

 است.  یدفاع اختصاص

 : هانهیگز یبررس

 (نادرست)قرار ندارد.   یگردن ةیدر ناح زیپوفی. هشودیترشح م نی شیپ  زیپوفیهورمون رشد از ه (1

 (نادرست). ستین زیر. دوازدهه غدة درونشودیاز دوازدهه به خون ترشح م نیهورمون سکرت (۲

 (نادرست). ستندین زیرکدام غدة درون  چیه و کنند یترشح م نیت یتروپوی، هورمون ارهیکبد و کل (۳

  ییهات یلنفوس   زیدر تما  موسیاست. هورمون مترشحه از ت  هاتیاز لنفوس  یگروه  دیاست و محل تول  یاندام لنف  کی  موسیت  (۴

 (درست) نقش دارد.  درون خود غدهدر  یاز دفاع اختصاص
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 باشد؟ یدر ارتباط با بدن انسان بالغ، درست م   ریعبارت ز  چند

 اختة یبر    ی اثرگذار  ییکه توانا   شودیترشح م   ییایمیش  ب یترک  یبدن، نوع  یهااختهیبه    روس یورود و  یدرپ  (الف

 سازنده خود را دارد.

 زان یموجود در بافت، م   ی خوارهاگانهیاز ب  یبرخ  تیفعال  جه یبه بدن، در نت  ی پوست و ورود باکتر  یدگیبر  یدرپ  (ب

 . ابدییم  شیخون افزا  انیجر

 ن یبند ناف به جن  یهاسرخرگ  قیاز طر  روس یبه بدن مادر باردار، احتمال ورود و  HIV  روس ی به دنبال ورود و  (ج

 وجود دارد. 

در بدن   یژن  یآنت  رندةی گ  ی دارا  یها   اختهیاز    یها، تعداد گروهپرندگان به شش  ی آنفلوانزا  روسیبه دنبال ورود و  (د

  . ابدی  ی م   ش یافزا

1 )1                                   ۲ )۲                                       ۳ )۳                                        ۴ )۴ 

 ها: عبارت یبررس .باشد ینادرست م  «ج»فقط عبارت 

 . کند ی سالم هم اثر م   ی ها اخته ی آلوده بر    اختة ی وه بر  ال ماده ع   ن ی که ا   کنند ی ترشح م   1نوع    نترفرون ی ا   روس، ی آلوده به و   ی ها اخته ی   ( الف 

 ن یستامیه  (خوارگانهیب  ینوع)  تهای. در التهاب از ماستوسدهدیرخ م  یبه بدن پاسخ التهاب   یپوست و ورود باکتر  ی دگیدر اثر بر  (ب

 . ابدییم شیخون افزا انیها گشاد شده و جررگ نیبنابرا .شودیرها م 

بند ناف    یهاچون سرخرگ   ابد،ی انتقال    نیبند ناف از مادر به جن  ( هانه سرخرگ)  اهرگ یس  قی از طر  تواندیم  HIV  روسیو  (ج

 . رساند یم نی خون را از جفت به جن اهرگیو س برندیرا به جفت م نیخون جن 

  یهات یلنفوس  نی. بنابراشودیم   یمنیاز حد دستگاه ا  شیب  تی و باعث فعال  کندیها حمله مپرندگان به شش  یآنفلوانزا  روسیو  (د

T شوند یم د یاز اندازه تول شیب . 

 ............... کشنده    T  یهاتیلنفوس  ..............   هاتیسموسالپ

 .شوندیهدف خود متصل م اختةی به –ف  البرخ( 1

 .رندیگیسرم مورد استفاده قرار م دیتول برای –همانند  ( ۲

 .محلول نقش دارند  یهاژنآنتی  با  مقابله در –ف  البرخ( ۳

 اند.شده جادیقبل از خود ا یهااختهی ریاز تکث ممستقی طور  به –همانند  ( ۴

محلول متصـل شـوند و با آنها مبارزه  یهاژن  یبه آنت  توانندیم  هاتیسـموسـالترشـح شـده از پ   یهاپادتن

 .کنندیمبارزه م  شده وندیبخش پ  یهاو سلول  یسرطان روس،یآلوده به و یهاکشنده با سلول T یهاتیکنند. لنفوس

 ها: نهیگز  ریسا یبررس
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 نقش دارند.  گانهیها در مقابله با عوامل ببلکه به کمک ترشح پادتن  شوند،یهدف متصل نم  یهااختهیبه   هاتیسموسالپ  (1

 .شودیسرم استفاده م دیتول یبرا هاتیسموسالترشح شده از پ   یهااز پادتن (۲

 اند. شده   جاد ی ا (  م ی نه تقس ) قبل از خود    ی ها سلول   ز ی از تما   م ی به طور مستق   ها ت ی سموس ال پ   کتاب درسی،   ۵فصل    11مطابق شکل    ( ۴

عوامل   یی شناسا  یی به قلب، توانا  کینزد  زیرغدة درون  ی که در نوع  یت یدرمورد هر لنفوس  نه یکدام گز

 است؟   حیصح   آورد، یدست م   را به  گانهیب

 .کندیهدف را نابود م اختةی  م،یو آنز نیهدف و ترشح پرفور اختةیبا اتصال به   (1

 .کندیترشح م  Iنوع نترفرونی،ا  HIV روسیدر اثر آلوده شدن به و (۲

 .باشدیم هاژنیانواع آنت صیتشخ یبرا  ییهارندهیگ یدر سطح خود دارا (۳

 شود، را دارد.شبکه آندوپالسمی زبر ساخته میها و توانایی ترشح نوعی پروتئین دفاعی که توسط ریبوزوم (۴

 

 نیو به ا  شوندیبالغ م   باشد،یبه قلب م  کیو نزد  زیرغدة درون  کیکه    موسیدر غدة ت  Tی  هات ی لنفوس

  ینیکه پروتئ  باشندینوع دو م  نترفرونیا  قادر به ترشح  Tی  هاتی. لنفوسآورندیدست مرا به  گانهی عوامل ب  ییشناسا  ییتوانا  ب،یترت

  ک ینوع    نترفرونیتواند ایآلوده شوند، م  روسیها به وسلول نیاگر ا  نی. هم چنباشدیم   یسرطان  یهااخته ی  هیموثر در مبارزه عل

 : هانهیگز ریسا یبررس  کنند. دیتول زین

 هدف متصل شده و آن را نابود کند. اختةیبه   تواندیکشنده م T تیلنفوس :1 نةیگز

 .کندیکننده را آلوده مکمک یهاتیفقط لنفوس  HIV  روسیو :۲ نةیگز

 . باشد ی م   ژن ی نوع آنت   ک ی تنها    یی قادر به شناسا   ن، ی در سطح خود دارد و بنابرا   ژن ی آنت   رندة ی نوع گ   ک ی فقط    ی ت ی هر لنفوس   : ۳  نة ی گز 

 است؟   ح ی صح  گزینه سالم در بدن انسان، کدام    ی ها ت ی سموس ال پ  ی ترشح   ی ها ن ی در رابطه با همة پروتئ 

 خون است. انیموجود در جر  نیپروتئ  ینوع ( 1

 .شودیخوارها مگانهیب یگوارش  یهامیآنز  تیفعال شیسبب افزا  تیدر نها( ۲

 بدن انسان نقش دارد.  یدر خطوط دفاع ( ۳

 .شودیمکمل در بدن م  یهانیپروتئ یبب فعال ساز( س۴

  ی خوار گانه ی ب   ت ی فعال   ش ی باعث افزا   ت ی ها در نها هستند. همة پادتن   ها ت ی سموس ال پ   ی ترشح   ی ها ن ی ها، پروتئ پادتن 

 ها: نه ی گز   ر ی سا   ی بررس   دارند.   نقش   گانه ی بردن عامل ب   ن ی در از ب   خوارها گانه ی ب   ی درون سلول   ی ها م ی آنز   جه ی در نت   شوند؛ ی م 

 خون قرار ندارند. انیبدن قرار دارند و در جر  یهابافت  ریها در ساپادتن  یبرخ دیدقت کن (1نةیگز

 .کنندیشرکت نم  یخط دفاع  نیبه طور قطع در نخست  هانیپروتئ نیا (۳نةیگز
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 ها صادق است نه همة آنها!از پادتن  یگروه یمورد فقط برا نیا (۴نةیگز

ها در پاسخ   تیآزاد شده از ماکروفاژ ها و ماستوس  یی ای میش  یهاکی از پ  ک یهر    ر یدررابطه با تأث

 است؟   حیصح نهیکدام گز  بیبه ترت  ، یالتهاب

 یخون  یهارگموی شدن  گشاد  –ها ها در سرخرگلینوتروف  اپدزید  شیافزا( 1

 یخوناب از هر رگ خون شتربی نشت – بیبه محل آس عیواکنش سر  یروهاین یفراخوان( ۲

 دهید بیبه موضع آس دیسف یهاچهیگو  تیهدا شافزای  –ها تیمونوس  اپدزید کیتحر( ۳

 بینشت خوناب به محل آس  شافزای – یخون  رگیمو یپوشش یهااختهیفاصلة    شیافزا( ۴

از ماکروفاژ   ییایمیش  یهاکیپ  را به محل آس  دیسف  یهاچهیها، گوآزاد شده  خوانند. هم  یفرا م  بیخون 

رگ  زین  نیستامیه  نیچن درنتیم  یخون  یهاباعث گشاد شدن  آس  یشتر یب  دیسف  یهاچهیگو  جهیشود؛   تیهدا  بی به محل 

ها صورت رگیاز محل مو  اپدز ید  دیدهد. دقت کنیم   شیرا افزا  ی خون  یهارگینشت خوناب را از مو  زانیم  ن،یشوند. هم چنیم

 ها! نه سرخرگ  ،ردیگیم

 ابد، ییم  شی افزا  خوارگانهیب  اختةی   ینوع  تیها، فعالتوسط پادتن  هاژنیآنت  یسازیخنث  یپ  در

 درست است؟  ها اختهی  ن یدربارة ا  نة یکدام گز

 برود. بیاز خون به موضع آس  شوند،یترشح م  هارگیمو وارهیکه از د ییایمیش  یهاکیپ   ریتحت تاث  تواندیم (1

 کندیباشد که عامل سطح فعال را ترشح م  ییهااختهیها، مجاور  در حبابک ستیممکن ن (۲

 .شوندیم جادیبدون دانه ا اختهی  انیو با م  یقسمت با هسته چند  ییهااختهیشکل  رییاز تغ (۳

 .شودیم رهیو خارج کبد ذخ دینقش دارد که در کبد تول یبیترک  یینها یاجزا نییدر تع (۴

 

  ها، کروبیبه هم چسباندن م  ،یسازیخنث  ی هابا روش  ژنیشدن آنت  رفعالیباعث غ   ژنیاتصال پادتن به آنت

  ی خوار گانهیب  تیفعال  شیافزا  به  منجر  تیکه در نها  شودیمکمل م  ی هانیکردن پروتئمحلول و فعال  یهاژنی رسوب دادن آنت

نقش دارند که از  نیروبیل یب دیقرمز در تول  یهاچه یگو نیهموگلوب بیدر کبد، با تخر درشتخوارها  .شودیخوارها متوسط درشت 

 : ها نه یگز  ریسا ی. بررسشودیم رهیصفرا ذخ سةیشده و در ک دی. صفرا توسط کبد تولباشدیصفرا م باتیترک

 دیـسف یهاچهیگو  ،ییایمیـش  یهاکیپ  دیبا تول  یبافت یخوارهاگانهیو ب  هارگیمو وارهید  یهااختهی  ،یدر پاـسخ التهاب«: 1» نةیگز

 .شوندینم دهید خوارها در خونکه درشت یدر حال خوانندیم فرا بیخون را به موضع آس

اهده کرد.    زیها ندر حبابک توانیخوارها را مدرـشت«: ۲» نةیگز طح   ها،حبابک وارهینوع دوم در د یهااختهیمـش ح عامل ـس ترـش

 کرد.  مشاهده خوارهادر مجاور درشت توانیرا م  هااختهی نیفعال را برعهده دارند که ا

 بدون دانه دارند.  اخته ی   ان ی و م   یی ا ی لوب   ا ی  ده ی خم  ی که هسته تک   ند ی آ ی به وجود م   ها ت ی شکل مونوس  ر یی خوارها از تغ درشت «: ۳»  نة ی گز 
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 ..................طور قطع  ترشح شود، به T  یهاتیاز لنفوس تواندیکه م  یدفاع  نیهر پروتئ

 بر عهده دارد.  یسرطان یهااختهی  هیدر مبارزه عل  یقش مهم( ن1

 .دهدیم شیرا افزا یخوارخوارها، ذرهدرشت یسازا فعال( ب۲

 قرار دهد. ریآلوده و سالم را تحت تأث اختهیزمان دو  هم  تواندینم( ۳

 .شودیم یااختهی نیب  عیوارد ما ،یااختهی  یسطح غشا شیافزا  یدر پ ( ۴

 

دن لنفوـس 1نوع  نترفرونیا  نیو همچن نیپرفور،  ۲نوع   نترفرونیا ورت آلوده ـش  روس،یبه و Tی هاتیدر ـص

اسـت، ترشـح شـود.   همراه اختهی یسـطح غشـا شیکه با افزا  (توزیاگزوسـ) یرانبرون  ندیبه کمک فرآ  هااختهی نیاز ا  توانندیم

 :هانهیگز ریسا حیتشر

 .یسرطان یهااختهیمؤثر است، نه   یروسیو یماریفقط در مبارزه با ب 1نوع  نتروفرونیا«: 1» نةیگز

 خوارها ندارد.درشت  یسازدر فعال ینقش 1نوع  نترفرونیا«: ۲» نةیگز

 روسیآلوده به و  یهااختهیسالم مجاور   یهااختهیبر   روس،یآلوده به و یهااختهیوه بر الع   تواندیم 1نوع   نترفرونیا«: ۳» نةیگز

 باشد.  رگذاریتأث زین

 است؟  نادرستکدام عبارت در مورد انسان 

 .دینما دیخوارها را تشددرشت  تیخود، فعال یسطح  یهارندهیتواند در محل ساختن گیم یتیهر لنفوس( 1

 شود.یم  افتی زین  یمخاط یهاهالیمترشحه از   عیموجود در اشک چشم، در ما  میآنز( ۲

 انجام دهند.  اپدزیتوانند در صورت بروز عفونت، دیکشنده م T یهاتیلنفوس( ۳

 .شرکت دارند  یخون یهااختهیاز  یانواع   ،یراختصاصیدر خطوط دفاع غ ( ۴

 فقط در خط دوم آن نقش دارند. یخون  یهااختهیشامل دو خط است و  یراختصاصیدفاع غ 

 ها:نهیگز  ریسا یبررس

 خوارها باشد.درشت  تیفعال شیافزا یبرا  یعامل  تواندیم هاتیلنفوس یسطح  یهارندهیساختن گمحل «: 1» نةیگز

 وجود دارد.   ز ی ن   ی( مخاط  ع ی ما  ی عن )ی   ی مخاط   ی ها ه الی مترشحه از   ع ی در ما  م ی زوز ی است. ل   م ی زوز ی موجود در اشک چشم، ل  م ی آنز «: ۲»   نة ی گز 

 .شوندیخارج م رگیمو وارهیاز د  (اپدزید) یتراگذر قیاز طر T یهاتیلنفوس  ،یروسیو  یهامبارزه با عفونت یبرا«: ۳» نةیگز

 درست است؟  ریکدام عبارت ز

 .ابدییم شیافزا خوارگانهیب  یهااختهی تیفعال  ژن،یاتصال پادتن به آنت  یهمواره در پ ( 1

 .کنندیم یو سم مار را خنث  شوندیمکمل فعال م  یهانیپادزهر سم مار، پروتئ قیپس از تزر( ۲

 .کنندیعمل م  یژنیآنت رندهیو به عنوان گ  رندیگیساز قرار مپادتن تةاخی یبر رو د،یها پس از تولپادتن  یعض( ب۳

 .اندازدیشده را به راه ب یزیرمرگ برنامه  م،یو آنز نیهدف و ترشح پرفور تةاخیبا اتصال به   تواندیم T تیهر نوع لنفوس( ۴
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شده    ی خوار گانهیب  شیها منجر به افزاسه مورد از چهار روش عمل پادتن  ،یکتاب درس  ۵فصل    1۴در شکل  

مرده توسط   ی هااختهیو    شوندیم  نابود  گانهیب  یهااختهی  تی در نها  زیمکمل ن  یهانیاست، البته در صورت فعال شدن پروتئ

  یهااختهی  تیفعال  ژن،یاتصال پادتن به آنت  یگفت که همواره در پ   توانیم  ن،یخواهند رفت. بنابرا  نیاز ب  خوارگانهیب  یهااختهی

 : هانهیگز  ریسا یبررس . ابدییم  شیافزا ( خوارمانند درشت) خوارگانهیب

م  یمکمل زمان  یهانیپروتئ(:  ۲)  نةیگز ورود سم    گانهیب  تةاخیکه    شوندیفعال  به  پاسخ  فعال    ایوارد بدن شود و در  پادزهر 

 . شوند یشدن آنها م یباعث خنث  سم،ی هااست که با اتصال به مولکول  ییهاپادتن  ی. پادزهر سم مار حاوشوندینم

ساز  پادتنتة  اخی اما    کنند،یعمل م  ژنیآنت  ە  رندیو به عنوان گ  رندیگیقرار م  B  تیسطح لنفوس   یها روپادتن  یبعض(:  ۳)  نةیگز

 . رندیگی سطح آن قرار نم یها رواز پادتن کی   چیندارد. پس ه ی ژنیآنت ە  رندیگ

 . اندازندیشده را به راه نم یزیرو مرگ برنامه کنندیترشح نم میو آنز نیکمک کننده، پرفور T تیلنفوس یهااخته(: ی۳) نهیگز

 . اندازندیشده را به راه نم یزیرو مرگ برنامه کنندیترشح نم ،م یو آنز نیکمک کننده، پرفور  T تیلنفوس یهااخته(: ی۴ نهیگز

 د؟ ینمایم   لیتکم  نادرستطور   را به  ری، عبارت ز  نه یام گزکد

 .. ..... .....   که   اخته ی   ن ی ا   ر ی حاصل از تکث   اختة ی کند. هر  ی م   دا ی پ   ر ی رشد و تکث   ی ژن ی پس از برخورد با آنت   B  ت ی لنفوس   اختة ی 

 .خود داشته باشد  یرا در سطح غشا  یژنیآنت  رندةیتواند گیپادتن است، نم دیتول  ییتوانا یدارا( 1

 دارد. هیاول اختةینسبت به  یشتریدهد، طول عمر بیتر انجام معیژن را سریآنت  ییشناسا یبعد یهادر برخورد( ۲

 کند.یم دیها تشدرا در درشت خوار یخوارگانهیب تیژن است، فعالیآنت یسازینقش در خنث یدارا( ۳

 باشند.یدرشت در مرکز خود م یاهسته یاست، دارا یعامل خارج یخوارگانهیب  ییفاقد توانا( ۴

 

 ( خاطره اختهی  پادتن ساز و اختهی ئ )اختهیدو نوع    ،یژن یآنت ییپس از شناسا B تیلنفوس ریاز رشد و تکث

ساز در مرکز قرار ندارد.  پادتن  اختةی هستند، اما هستة    یعامل خارج  یخوارگانهیب  یی فاقد توانا اختهیدو نوع    هر گردند.یم   جادیا

 ها:  نهیگز ریسا یبررس

 ندارند.  یژنیآنت  رندةیساز، گپادتن اختةی (1 نهیگز

 دارند. هیاول اختةینسبت به  یشتریخاطره طول عمر ب  یهاهاختی (۲ نهیگز

  ت یتواند در نهایها مپادتن  تیشــود. فعالیم کروبیژن م یآنت یســازیســاز با ترشــح پادتن، ســبب خنثپادتن اختةی (۳ نهیگز

 خوار شود.درشت  یهااختهی  تیفعال  (دیتشد)  شیباعث افزا
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 « .................ها  تیهمة لنفوس»تکمیل می نماید؟   نادرستید مورد جملة مقابل را به چن

 شوند.از مکان تولید خود بالغ میر غیر د  (الف

 باشند.یدر سطح خود م   یژنیآنت یهارندهیگ یدارا  (ب

 کنند.اکسید تولید میکربن دی  اًقطع  یااختهیتنفس    یدر ط (ج

 سازند.خاطره می اختةیدر صورت لزوم، فقط در خون تقسیم شده و    (د

1 )1                                     ۲ )۲                                      ۳  )۳                                   ۴  )۴ 

 

  ی خود د  یتوکندریتوانند در میم   اً، قطع  یتوکندریم  یزندة دارا  یهاسلول  ریها همانند سا تیهمة لنفوس

 موارد: ریسا  یکنند. بررس دیکربن تول دیاکس

 .ستیصادق ن B یهاتیلنفوس یبرا (الف

 .ستیصادق ن یعیکشندة طب اختةی یبرا (ب

 شوند. میتقس یلنف  یهاممکن است در بافت  (د

 کند؟ یم   لیتکم  حیطور صحرا به  ریعبارت ز  نه، یام گزکد

 «.نداردامکان .............. وجود   ژن، یبرخورد ............... با آنت نیاول  یپ  در»

 یلنف  یهادر گره یدفاع اختصاص  یهااختهی شدن  فعال  –  یتیدندر اختةی (1

 در هفته اول پس از برخورد یمنیپاسخ ا جادای –خاطره  تیلنفوس (۲

 اختهی  یمؤثر در بافت مردگ  یهانیپروتئ دتولی –کشنده   T تینفوس (۳

 یپادتن اختصاص  دیو تول اختهی نیا رتکثی – B یهاتیلنفوس (۴

 ها:بررسی گزینه

گره   نیترکی. سپس به نزددهد یاز آن را در سطح خود قرار م ییهاقسمت  ژن،یکردن آنت توزیپس از فاگوس ی تیدندر اختهی (1

 . شودیم  فعال تی لنفوس بیترت نی. به اکندیارائه م هات یرفته و آن را به لنفوس یلنف

بوده    ترعیسر  یمنیرخورد دوم پاسخ ا. در بشودیمحسوب م  ژنیبرخورد با آنت  نیخاطره در واقع دوم  تی برخورد لنفوس  نیاول  (۲

 .شودیمشاهده م  زیو در هفته اول ن
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. دقت  کندیآزاد م  «شده  یزیرمرگ برنامه»مربوط به    میو آنز  نیهدف، پرفور  اختهیکشنده پس از اتصال به    T  تیلنفوس  (۳

 شده متفاوت است.  یزیربا مرگ برنامه ی که بافت مردگ دیکن

 اما مقدار آن در هر مرحله متفاوت است. شود؛یم  دیچه در برخورد اول و چه در برخورد دوم ، پادتن تول دیدقت کن (۴

 است؟ حیعمل کننده در بدن انسان چند مورد صح  یهاتیرابطه با لنفوس  در

 .کنندیم  تیبدن انسان سالم و بالغ فعال  دفاعی  خطوط  در  – الف

 دارند. یفعال در پاسخ به واکسن نقش مهم یمنای  بروز  در –  ب

 کمک کننده است.  T  یهاتیلنفوس  تیفعال  ریآنها تحت تأث تفعالی  – ج

 .شوندیم  افتیبدن    یلنف یهامختلف و گره  یلنف هایاندام  درون  در –  د

1 )1                                     ۲ )۲                                       ۳  )۳                                          ۴  )۴ 

کشنده   T تیو لنفوس تیسموسالکننده، پ عمل یهات یاز لنفوس منظور هستند. حیموارد ب، ج و د صح

 بررسی موارد:  .باشدیم

 ( نادرست ) .  شوند ی نم   افت ی   ( اول و دوم خط  ) خطوط    ر ی و در سا   شوند ی م   افت ی سوم    ی فقط در خط دفاع   ها، اخته ی   ن ی ا   د ی دقت کن   ( الف 

 ( درست)نقش دارند.  ی( اختصاص یمنیا ی نوع )فعال  یمنیدر بروز پاسخ ا  هااختهی نیا (ب

 (درست)کمک کننده است.  T تیلنفوس حیعملکرد صح ازمندین  Tو  B یهاتیلنفوس تیفعال( ج

 (درست)وجود دارند.   یلنف  یهاهمانند گره یلنف  یهادر ساختار اندام هاتی،لنفوس 1یشناس ستیطبق کتاب ز(  د

 است؟  حیموجود در خون انسان صح  تیدربارة هر نوع لنفوس  ریکدام عبارت ز

 وارد شده به بدن را دارند. گانةیکامل عوامل ب  ییشناسا  ییتوانا( 1

 موجود در خون دارند.  یهالینسبت به بازوف یاندازة بزرگتر( ۲

 کنند.یم  جادیا یاختصاص یمنیپاسخ ا  ،یخاص کروبیدر مقابل م( ۳

 بدون دانة خود دارند. سمالتوپ یدرون س  یضیب  ایگرد   یهستة تک  ک( ی۴

  Tو  B یهاتیلنفوـس ،یعیکـشندة طب  یهااختهی عبارتند از:  ـشوند،یکه در خون مـشاهده م ییهاتیلنفوـس

هسته درشت  کی هااختهی نیا همة  نابالغ. T  یهاتیاز لنفوس  یکشنده و گروه T  تیخاطره، لنفوس Tو  B  یهاتیبالغ، لنفوس

 :هانهیگز ریسا یبررس  خود دارند. سمالتوپ یدرون س یضیب  ایگرد  

 .ستین حینابالغ صح یهاتیلنفوس یبرا (1
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 کوچکتر هستند.  دیسف یهاچهیگو ریها از نظر اندازه از ساتیلنفوس  دیدقت کن (۲

 .ستین حیصح  یعیکشنده طب یهااختهینابالغ و   یهاتیلنفوس یبرا (۳

 در بدن انسان، کدام   ی من ی دستگاه ا   ی ها اخته ی در رابطه با  

 کند؟ ی م   ل ی تکم   ی نادرست را به  زیر  عبارت جملة    

 «   ..... .....شمارة    اختةیهمانند   ..... ...شمارة    اختةی  »

 نقش دارد. گانهیاز عوامل ب یدر مقابله با انواع مختلف ۵  - 1 (1

 نقش دارد.  گانهیاز عوامل ب  یدر ترشح مواد در پاسخ به گروه ۳  - ۲ (۲

 را دارد.  هارگیمو یپوشش یهاسلول نیعبور از ب یبرا شکل رییتغ  ییتوانا ۵  - ۴ (۳

 خود را دارد. اختةی انیدر م گانهیب  اختةی یغشادار حاو  یهاسهیک لیتشک  ییتوانا ۴  - 1 (۴

 لی:نوتروف ۵/  تی:لنفوس ۴/    لی:بازوف ۳/  لینوفی:ائوز ۲/  تی:مونوس 1

با عوامل    (نیپرفور  ا یمانند پادتن و  )  ی دفاع   یهانیبه کمک پروتئ  ها اختهی  ن یندارند. ا  یخوارگانهیب  ییتوانا  هاتیلنفوس  د یکن  دقت

 : ها نه یگز ری سا  یبررس .کنند یمبارزه م گانهیب

 هستند. یاختصاصریها مربوط به دفاع غ اختهی  نیا یدو  هر (1

 زات یدر پاسخ به مواد حساس  نیستامیدر ترشح ه  هالیانگل و بازوف  یخود به رو  یهادانه  اتیدر ترشح محتو  هال ینوفیائوز  (۲

 نقش دارند. 

 را دارند.  اپدزیانجام د  ییتوانا دیسف یهاچهی(همة گو ۳

 ب یتخر  یهانیپروتئ  تیموجب فعال  تیدر نها یساارطان  اختةیکه پس از اتصااال به   یتیهر لنفوساا 

 ..................  شود، یم  اختهی  کنندة

 .باشدیم نیواجد ژن سازنده پرفور یانهیدار  یهااختهیف البرخ (1

 .کندیم  ییرا شناسا  یسرطان اختهیخود،  یاختصاص  یژنیآنت  یهارندهیبه کمک گ (۲

 .عبور کند یفرشبافت سنگ هالی کیاز  بیمشابه آم  یبا حرکات دیخروج از خون با یبرا (۳

 .باشدیم  یخط دفاع  نیجزء دوم  کنند،یبزرگ مقابله م  یهاکه با انگل یدیسف  یهاچهیهمانند گو (۴

 

با    ها اختهی  نی. اکنندیرا نابود م   ی سرطان  یهااختهی کشنده،    T  یهااختهیو    ی عیکشنده طب  یهااختهی

 یزیرباعث مرگ برنامه  اخته،ی  به درون  یمیو سپس با وارد کردن آنز  کنند یم  جادیا  اختهی  یدر غشا  یمنافذ  ن،یترشح پرفور

 ی برا   تیدو نوع لنفوس  هر  .شوند یفعال م  اختهی  کنندهبیتخر   یهانیشده، پروتئ  یزیرکه در مرگ برنامه  شودیم  اختهیشده  

 . باشد یشکل م  یبیحرکت آم ی که نوع  دهندیانجام م اپدزید ،خروج از خون
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 که ............ یمنیدستگاه ا یاختهیانسان، هر    در

 بدن نقش دارد.  یهامرده بافت یهااختهی  یایبردن بقا نیدر از ب  شود،یحاصل م هاتیمونوس رییاز تغ (1

 . دهد ی م   ش ی را افزا  ی خون   ی ها است، با ترشحات خود قطر رگ   اپدز ی د   ت ی شکل و قابل   یی ا ی لوب   ا ی  ده ی خم تة  هس  ک ی   ی دارا  (۲

 .ردیگیمنشأ م  یدیلوئیم یادیبن یهااختهیها از تیوسیهمانند مگاکار  کند،یعمل م عیواکنش سر یروهاین هیشب (۳

 . کند ی خود را کسب م   ی اختصاص  ژن ی آنت   یی شناسا   یی مغز قرمز استخوان، توانا  ا ی   موس ی دارد، در ت  ی ض ی ب  ا ی گرد  تة هس   ک ی  (۴

 

ها و  ت یوسیهستند. مگاکار  ها لینوتروف کنند، یعمل م   عیواکنش سر یروهاین  هیکه شب  یدیسف  ی هاچه یگو

 : ها نهیگز ریسا ی. بررسرندیگیمنشأ م یدیلوئیم یادی بن یهااختهی هر دو از   هالینوتروف

  ی تیدندر  یهااختهیخوار.  درشت  یتیدندر  یهااخته یعبارتند از   شوند،یحاصل م   هات یمونوس  رییکه از تغ  ییهااخته «: ی1»  نهیگز

 . ندارندی بدن انسان نقش یهامرده بافت  یهااختهی ی ایبردن بقا نیدر از ب

  ها لیکه بازوف ی هستند، در حال   ها ت یدارند، مونوس اپدز ی د تی شکل و قابل یی ایلوب تةهس  کیکه  یدیسف ی هاچهیگو«: ۲» نهیگز

 . دهندیم  شیقطر رگ را افزا نیستامیبا ترشح ه هاتیو ماستوس

نقش دارند،    یکه در دفاع اختصاص  Tو    B  یهاتیهستند. لنفوس  هاتیلنفوس  ،یضیب  ایگرد    تةهس   ک یبا    ییهاچه یگو«:  ۴»  نهیگز

از   یگری نوع د  یعیطب  ە  کشند  تةاخیاما    کنند،یم  کسب  را  ژنیآنت  ییشناسا  ییتوانا  موسیدر مغز قرمز استخوان و ت  بیبه ترت

 .ستین یاختصاص ژنی آنت صیقادر به تشخ نینقش دارد؛ بنابرا یراختصاصیکه در دفاع غ   هاستت ی لنفوس

 .................. ستینممکن  ............... که  یراختصاصیشرکت کننده در دفاع غ  دیسف  چهیگو ینوع

 بزرگ را نابود کند. یزایماریعوامل ب ،یخوار  گانهیب قطری از فقط –شکل است   یدمبل  یهستة دو قسمت یدارا( 1

 شود.  گرید دیسف یهاچهیگو یتراگذر شیسبب افزا نیستامهی ترشح  با –دارد  رهیت  یهابا دانه اختهی  ان( می۲

 شود.   ل ی تبد   یی ا ی م ی ش   ک ی پ   ی هدف نوع    اخته ی به    رگ، ی مو  واره دی   از   عبور   دنبال   به  – است    یی ا ی لوب  ا ی   ده ی خم  ی هستة تک  ی دارا (  ۳

 یزیرباعث مرگ برنامه  ،یسرطان   اختهیبه درون    یمآنزی  کردن  وارد  با  –  کندیم  جادیا  یخود  یهااختهی  یدر غشا  یمنافذ(  ۴

 شده آن شود. 

  ی ها مثل کرم   ی بزرگتر   ی زا ی مار ی شکل هستند، در برابر عوامل ب   ی دمبل   ی هستة دو قسمت   ی دارا   ها، ل ی نوف ی ائوز 

 . زند ی ر ی انگل م   ی خود را به رو   ی ها   دانه   ات ی ها محتو ل ی نوف ی کنند. ائوز ی ها مبارزه م ل ی نوف ی ائوز   ستند، ی ن   ی خوار گانه ی انگل که قابل ب 

 :هانهیگز  ریسا یبررس

  ، یرگ خون  وارهیبا گشاد کردن د  (رهیت  ی هابا دانه  اختهی  انیم  یدارا  دیسف  یهاچهیگو) ها  لیمترشحه از بازوف  نیستامیه  :۲  نهیگز

 شود. یم دیسف یهاچهیگو یتراگذر شیسبب افزا
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ممکن است به درشت    رگ،یمو وارهیبا عبور از د ها اختهی نیهستند، ا   ییایلوب ا ی ده یخم یهستة تک یدارا ها، تیمونوس :۳ نهیگز

 . باشندیم IIنوع  نترفرونیهدف ا یهااختهیشوند. ماکروفاژها،  ل یخوارها تبد

هستند،    یسرطان   ای  روسیآلوده به و   ایکه    یخود  اختةی  یها در غشانیرا توسط پرفور  یمنافذ  ی عیکشنده طب  یهااختهی  :۴  نهیگز

 یزیرباعث مرگ برنامه  روس،یآلوده به و  ای  یسرطان  اختهی  به درون   یمیبا وارد کردن آنز  توانندیم  هااختهی  نیا  کنند،یم  جادیا

 شده آنها شوند. 

 .........  ، یدفاع اختصاص  یهاتیلنفوس یهمه

 .سازندیرا نابود م  گانهیعوامل ب  ییبه تنها (1

 اند.خون و لنف در گردش نیب وستهیبه طور پ  (۲

 .شوندیخون وارد م انیپس از بلوغ، ابتدا به جر (۳

 .شوندیم  لیخاطره تبد  یهااختهیخود به  اتیدر طول ح (۴

تخوان و لنفوـس B  یهاتیلنفوـس وندیبالغ م  موسیدر ت  T  یهاتیدر مغز اـس آنها پس از بالغ   یو هر دو  ـش

 :هانهیگز ریسا ی. بررسشوندیخون م انیشدن وارد جر

 یباعث نابود  تواندینم  ییو پادتن به تنها  شوندیپادتن م  دی ساز باعث تولپادتن  اختةی  دیبا تول  B  یهات یلنفوس «:  1»  ینه یگز

 .شودیخوار مدرشت  یخوارگانهیب شیباعث افزا  کروبیشود. به عنوان مثال اتصال پادتن به م گانهیعوامل ب

  ند، ینما   تیلنف فعال  ای   هااختهی  نیب  یاز خون خارج شوند و در فضا  توانندیم  یدفاع اختصاص  یهاتیلنفوس  یبعض«:  ۲»  ینه یگز

 خارج شوند.  وارد و وستهیبه طور پ  ستیاما همة آنها قرار ن

آنها    میبرخورد کنند، از تقس  ژنیکه با آنت  یبلکه در صورت  شوند،ینم  ل یخاطره تبد  اختةیبه    اًالزام  ها تیلنفوس«:  ۴»  ینه یگز

 . شودینم میکشنده تقس T تیلنفوس الً. مثشوند میتقس  توانندیهم نم  هات یهمة لنفوس   اً. ضمند یآیم  دیخاطره پد  اختةی

 ................اس   امِ یماریگفت در فرد مبتال به ب توانیم 

 است. افتهیکاهش   یت اسکلتالعض یدر آکسون نورون حرکت  یعصب  امیپ   تیسرعت هدا (1

 ل نشده است.البدن، دچار اخت یهاقسمت ةیبا بق یمرکز  یارتباط دستگاه عصب (۲

 قرار گرفته است.  یمنیا یهااختهیبدن، مورد حملة  یوندیبافت پ   ینوع  یهاسلول (۳

 قرار گرفته باشند. یدیروئیت یهاهورمون ریتحت تأث  توانندیم  دهید بیآس  یهااختهی (۴

 

  بان،یپشـت یهااختهی جهیدر نت  رد،یگیصـورت م  زین بانیپشـت یهاگلوکز در سـلول ةیکه تجز  ییاز آنجا

لول اب م یدیروئیت یهدف هورمونها یهاـس ب یهااختهی اطراف نیلیاز م  ییها، بخشاس  ام  یماریدر ب  .ندیآیبه حـس مغز   یعـص

 :هانهیگز ریسا یبررس  .رودیم نیو نخاع از ب
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 .ردیگیقرار م یمنیمورد حملة دستگاه ا  مغز و نخاعدر   یعصب یهااختهیاطراف  نیلیم ،اس  ام  یماریدر ب (1

 شده است.   جاد ی ل ا ال بدن اخت   ی ها قسمت  ر ی با سا  ی مرکز  ی در ارتباط دستگاه عصب   ی مار ی ب   ن ی در ا   ، ی کتاب درس  حات ی طبق توض   ( ۲

 .رندیگیمورد حمله قرار م  یبافت عصب یهااز سلول  یگروه یماریب نیدر ا  دیدقت کن (۳

 کند؟یم  لیتکم  ، ینادرستبه   رید مورد، عبارت زچن

 نی ا  ی(ها)ژنیگذشته آنت  که در  یزا، به فردیماریب  ی باکتر  یواکسن مربوط به نوع  قیپس از تزر  ست ین  ممکن»

 «   ................. به بدنش وارد نشده است    ی باکتر

 . ابدیدر بدن کاهش    یژن، پس از مدت یحاصل از برخورد اول آنت  یمنی ا  زان یم   (الف

 خوارها شود.درشت   یخوارگانهیب  شیشده با پادتن، موجب افزا  رفعال یژن غیآنت  (ب

 خاطره باشد.   یهات یاز تعداد لنفوس  شتر یعمل کننده، ب یهاتیبه لنفوس  م یحاصل از تقس  یهاتیلنفوس  زی تما  (ج

 در سطح خود باشند.   ی ژن ی آنت   ی اختصاص   رندة ی گ   ی انسان، دارا   ی من ی کنندة حافظه در دستگاه ا   جاد ی ا   ی ها ت ی لنفوس   ( د 

1 )۴                                    ۲ )۳                                  ۳ )۲                                      ۴ )1 

 موارد: یبررس . کندیم لیتکم یهمة موارد عبارت را به نادرست

واکسن،  قیتزر نینخست یدر پ رای، زتکرار کرد د یها را باواکسن  ی،برخ ۲یشناس ستیز کتاب ۵فصل   ۹ تیمطابق فعال (الف

 . ابد ی کاهش   یحاصل از آن ممکن است بعد از مدت  یمنیا

  تیشدن آن شده و در نها رفعالیباعث غ   توانندیم یمختلف  یهاها با روشژن باشد و پادتنیآنت یتواند حاویواکسن م (ب

 دهند.  شیرا افزا یخوارگانهیب

 از خاطره است. شتریعمل کننده ب یهاتیتعداد لنفوس ،یکتاب درس ۵فصل   1۶مطابق شکل  (ج

 وجود دارد.   ی ژن ی آنت   ی اختصاص   رندة ی خاطره، گ   Tو    B  ی ها ت ی هستند و بر سطح لنفوس   ی من ی حافظه ا   جاد ی خاطره عامل ا   ی ها ت ی لنفوس   ( د 

 کند؟ یکامل م   یرا به درست  ریعبارت ز  نه، یدام گزک

 «B  یها تیلنفوس  ....................  ،T  یهات یلنفوس  یعیدر حالت طب  »

 زنده و فعال را دارند. کروبیم اختةیموجود در سطح  ژنیآنت صیتشخ  توانایی  فقط –همانند  ( 1

 دهند. شیماکروفاژها را افزا  تیفعال ،یمربوط به دستگاه لنف زیرغدة درون  یدر نوع   توانندمی –ف  البرخ( ۲

 پروتئاز خود را فعال کنند. یهامیآنز ،ینقطة وارس نیپس از عبور از آخر  توانندمی –همانند  ( ۳

 است. ۲نوع  نترفرونیا نیپروتئ دیهستند که مربوط به تول یی(ها)ژن دارای  قطعاً –ف  البرخ( ۴
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 : هانهیگز یبررس

را    کروبیم  ژنیکه آنت  یخوار گانهیب  یهااخته)یانسان هم متصل شوند    یهااختهی به    توانندیم  T  یهات یلنفوس«:  1»  نةیگز

 . (زده شده به بافت وندیپ   یانسان  یهااختهی  ای شدن ی سرطان ا ی روسیآلوده به و یانسان یهااختهی  ای اند ها آوردهآن  یبرا

اندام  توانند یم  یاختصاص  یهاتیهر دو نوع لنفوس«:  ۲»  نةیگز افزا  موسیمثل ت  ی لنف  یهادر  ماکروفاژها    ت یفعال  شیموجب 

 است. موسیغدة ت  ،یدستگاه لنفاو زیرشوند. منظور از غدة درون

 ی. پس از عبور از نقطة وارس(خاطره یهاتیلنفوس الًمث)شوند  میتقس توانندیم T تیو هم لنفوس B تیهم لنفوس«: ۳» نةیگز

انتها)آخر   اشودیم  هیتجز  یخواهر  د یدهنده دو کروماتاتصال  نیپروتئ  ( متافاز  یدر  فعال  ن ی.  با  پروتئازها  کار  درون    ی شدن 

 .شودیانجام م یااختهی

 را دارند. ۲ نوع نترفرونیا نیساخت پروتئ یزم براال ی(ها)ژن اخته،ی دو  هر د، یدقت کن«: ۴» نةیگز

به شدت    ی اختصاص   ی من ی ا   T  ی ها ت ی از لنفوس   ی ،تعداد نوع خاص   HIV  روس ی فرد آلوده به و   ک ی دربارة  

 است؟   نادرست فرد    ن ی دربارة ا   ر ی ز   نه ی است. کدام گز   افته ی کاهش  

 .شودیبالغ موجود در بدن مختل م T یهاتیانواع لنفوس  گرید  تیفعال( 1

 .ابدییها در بدن کاهش ممقابله با سرطان جهیو در نت ۲نوع  نترفرونیا  دیتول( ۲

 .ابدییم  شیبدن، افزا یمنیهمانند تحمل دستگاه ا یمنیا خود  یهایماریئم بالع ( ۳

 مقاوم شوند. روسیکوتاه برد، در برابر و  ییایمیش کیپ   ینوع   ریتحت تأث توانندیم T یهاتیاز لنفوس  یبرخ( ۴

 

کمک کننده به    T یهات یآلوده شده است و تعداد لنفوس HIV روس یکه به و یدر فرد د یدقت کن

 : هانهیگز ریسا  یبررس .شودیم فی ضع یبه طور کل یاختصاص یمنیاست، دستگاه ا افتهیشدت کاهش  

 . شودیمختل م زین Bو   T یهات یلنفوس گری د  تیکمک کننده، فعال T تیلنفوس یدیبه علت نقش کل :1 نهیگز

و در   ابد ی یکاهش م  هااخته ی نیاز ا ۲نوع  نترفرونیو ترشح ا دیتول زانیم ، T یهات یلنفوس تی در فعالل البه علت اخت :۲ نهیگز

 . شودیکمتر م  زیها نمقاومت بدن در برابر سرطان زانیم جهینت

 . شود ی م  روس ی مجاور سلول آلوده در برابر و   ی ها اخته ی کوتاه برد است که سبب مقاومت    یی ا ی م ی ش   ک ی پ  ی نوع   1نوع    نترفرون ی ا   : ۴ نه ی گز 
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 کند؟   یم   لیتکم  یرا به درست  رید مورد جملة زچن

 «..............  توانندینمرا دارند،    ............   ییموجود در خون که توانا یهااختهیاز   کی  جیفرد سالم، ه  کی  در»

 . ندینما رییخود، از نظر ساختار و اندازه تغ  اتیدر طول ح  -  یانجام تراگذر  (الف

 کنند.  ییها شناساکروبیم  ری خاص را از سا  کروبیم  کی  -  یخوار  گانهیب  (ب

 داشته باشند.   یژن  یآنت رندةیگ  -  ی ااختهیچرخة  وقفه دوم  ورود به مرحلة    (ج

 .ندینما  دیمادة ضد انعقاد خون تول  -   هاکنندة رگ  مادة گشاد  دیتول  (د

1 )1                                   ۲  )۲                                    ۳  )۳                                   ۴ )۴ 

 موارد:  ریسا یاست. بررس حیصح «ب»فقط مورد 

 . ستین حیصح  تیمونوس یبرا (الف مورد

 .ستین حیصح تیلنفوس یبرا( ج مورد

 .ستین حیصح  لیبازوف یبرا  (د مورد

 ................پرندگان،   یآنفلوانزا روسیگفت، و توانیم 

 با چشم مرکب حمله کند. یبه دستگاه تنفس جانوران  تواندیم( 1

                  .شودیم نیموسیترشح ت  ییبا توانا  یاغده  تیفعال شیر انسان سبب افزا( د۲

 .شودیخود م زبانیمغز استخوان در م  تیباعث کاهش فعال( ۳

 هوادار را آلوده سازد. یهاسهیک یجانوران دارا  تواندینم( ۴

 

 شیبا افزا  ب،یترت  نیکند. بد  تیاز حد فعال  شیب یمنیدـستگاه ا ـشودیپرندگان ـسبب م  یآنفلوانزا روسیو

 ها:نهیگز  ریسا یبررس  .انجامدیم T یهاتیلنفوس شتریب دیبه تول موسیمغز استخوان و غده ت  تیفعال

 هستند که شش ندارند.  یسیدیچشم مرکب و دستگاه تنفس نا یحشرات دارا (1

 .شودیمغز استخوان م  تیفعال شیسبب افزا روسیو  نیا (۳

 .باشندیهوادار م یهاسهیشش و ک یپرندگان، دارا (۴
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 نقش باشند؟  یدارا  HIV روسی در مبارزه با و  توانندیم  ر، یز  یها نیه تعداد از پروتئچ

 ترشح شود.  یمنی ا  یهااختهی از    تواندیکه م   یراختصاصیدفاع غ  نیپروتئ  ینوع  (الف

 .دهندیم   لیساختار حلقه مانند تشک  گر یکدیشدن توسط    که پس از فعال  ییهانیپروتئ  (ب

 .شودیمنتقل م   گرید  یتیلنفوس  سمالتوپیکه به س  تیلنفوس  کی ترشح شده از    م یآنز ینوع  (ج

 مختل شود.  دزیبه ا الآن در افراد مبت  دیکه ممکن است تول یاختصاص یمنیا  نیپروتئ  ینوع  (د

1 )1                             ۲  )۲                              ۳ )۳                              ۴ )۴ 

 موارد: یهستند. بررس حیصح «د»و  «ج»، «الف»موارد 

 نقش دارد.  یروسیو یهااست که در عفونت کینوع  نترفرونیمنظور ا (الف

 (فاقد غشا هستند. هاروسیچون و)ندارد.    ینقش  هاروسیبردن و نیمکمل است که در از ب  یهانیمنظور پروتئ (ب

  ـشوند یاند متـصل مآلوده ـشده  روسیکننده که به و کمک  T یهااختهیکـشنده به   T  تیلنفوـس  یهااختهی  HIV  مارانیدر ب (ج

 .شوندیها مشده آن یزیرموجب مرگ برنامه  م،یو آنز نیو با ترشح پرفور

 نقش دارند.   ها روس ی و   ی خوار گانه ی ب   ش ی ها در افزا . پادتن شود ی ل م ال ها دچار اختا پادتن   د ی و تول   B  ی ها ت ی لنفوس   ت ی فعال  دز ی در ا  ( د 
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 یازدهم   ستی ز - 6 فصل - 1گفتار  یلیتکم یهاسؤال

  ن ی در ا  نهیکدام گز  م، یزندة انسان سالم با قدرت تقس  یپوشش اختةی  ک ی  یااختهیدر چرخة  

 افتد؟یاتفاق م  رترید  اختهی

 سلول   میدوک تقس ی هانیپروتئ دیتول( ۲                    ( DNA)مت دنا الاز س اختهی  افتنی نانیاطم( 1

 همولکول دنا در هست کی از  کسانی ی دو مولکول دنا دیتول(  ۴    نیکرومات یهارشته شدن ترمیتر شدن و ضخشروع فشرده( ۳

 

رده روع فـش تهـش دن رـش ت. گز  ینیکرومات یهاتر ـش مربوط به مرحلة   « 1» نةیمربوط به مرحلة پروفاز اـس

1G ،2 مربوط به مرحلة« ۲» نةیگزG مربوط به مرحلة « ۴» نةیو گزS .است 

 انسان سالم و بالغ، صادق است؟  کیزندة موجود در بدن    یهااختهیدر رابطه با همة    نه یکدام گز

 . کنندیم یسپر نترفازیعمر خود را در ا شتر( بی۲                هستند. یرجنسیعدد کروموزوم غ  ۴۴ یدارا( 1

 . شودیم نییدنا تع یهاعات مولکولالآنها به کمک اط یژگ( وی۴             را دارند. نترفازیمرحلة ا نیعبور از نخست  ییوانا( ت۳

 

عات الها براساس اطیژگیو نی،ا  یازدهمهستند که طبق متن کتاب   ییهایژگیو  یزنده دارا  یهااختهیهمة  

دنا داـشته   یهاخود مولکول اتیح یابتدا  فاقد هـسته باـشد، در اختهیاگر   یحت دی. دقت کنـشوندیم نییتع  DNA یهامولکول

 :هانهیگز  ریسا یبررس آن مؤثر بوده است.  یهایژگیو نییدناها در تع نیاست و ا

 (نادرست)دارند.  یرجنسیعدد کروموزوم غ  ۸۸دو هسته هستند و   یدارا  یقلب یاچهیماه یهااختهیاز  یبرخ  الًمث (1نةیگز

  ی و تمام مراحل زندگ  شــوندینم  میتقســ  چگاهیه ،یاســکلت چةیماه  یتارها ریبدن انســان نظ  یهااختهیاز    یگروه (۳و۲ نةیگز

 (نادرست)را ندارند.  نترفازیا مرحلة نیعبور از نخست  ییتوانا  هااختهی نی. اکنندیم یسپر نترفازیخود را در ا

 است؟  نادرست  نه یکدام گز

 شود. یااختهی میتوقف تقس  ایتواند باعث کاهش  یها ماختهیاز حد تعداد    شیب  شیفزا( ا1

 قرار دارند.  ییایمیو ش  یطیعوامل مح ریتحت تأث ،یااختهی میمؤثر در سرعت تقس  یهانیپروتئ( ۲

 .ابدییم شیافزا یااختهی میدر محل زخم پوست انسان، سرعت تقس ییایمیش  کیپ  یآزاد شدن نوع   ( با۳

 مرحله را  نیاز ا اختهیاجازة عبور  2Gی وارسطه رشتمان فراهم نباشد، نق یزم براالعوامل  ای   میدوک تقس یهانیپروتئگر ( ا۴

 دهد. ینم
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 میسرعت تقس  شیشود که با افزا  یم  دیتول  محل زخم  ریزعامل رشد، در پوست انسان    ینوع   دیدقت کن

 دهد.  ی م شیها، سرعت بهبود زخم را افزا اختهی

 «.....................   ینیهر رشتة کرومات  »   کند؟یم   لیتکم  یرا به درست  مقابلعبارت    نه، یکدام گز

 .شودیدو برابر م اخته،ی مینگام تقس( ه1

 .شودیفشرده م اختهی میاز تقس  شینها پ ( ت۲

 شده است. لیتشک  هانیو پروتئ  DNAز مجموع ( ا۳

 .شودیم  یچیها مارپ نیابتدا بدون حضور پروتئ  یفشردگ یرا( ب۴

 

  دهید  نیهسته کمتر و به شکل کرومات  یهاکروموزوم  یفشردگ  ست،ی ن  میدر حال تقس  اختهی   کهیزمان

  ستون یمولکول ه  ۸  اطراف  که در آن مولکول دنا حدود دو دور  شودیبه نام نوکلئوزوم ساخته م  یتکرار  ی که از واحدها شوندیم

 : هانهیگز  ریسا ی. بررسشودیم دهیچیپ 

 . شوندیدو برابر م اختهی میقبل از تقس نیکرومات یهارشته «: 1» نةیگز

 . شوندیتر م فشرده اخته،ی میتقس نیح نیکرومات یهارشته «: ۲» نةیگز

 .ستیو جزء مراحل فشرده شدن دنا ن  باشدیم یادو رشته یبودن جزء ساختار خود دنا  یچیمارپ «: ۴» نةیگز

 کند؟ یم   لیتکم  یدرسترا به  ریجملة ز  نه، یکدام گز

 «  ....................که    یستیز زورینوع کاتال نیچند  یدارا  یخون اختةیفرد سالم، هر    کی  در»

 را دارد.  یخون یهارگیمو وارةیعبور از د یی دارد و توانا یقسمتبدون دانه دارد، هسته تک یسمالتوپ سی (1

 .شودیم  دیتنها در کبد و طحال تول ینیدر دوران جن کند،یاستفاده م  ژنی از اکس یااختهی تنفس  طی (۲

 . کندیم ییوارد شده را شناسا  ژنیخود، آنت ی ژن یآنت رندةیدارد، بعد از بلوغ، به کمک گ یضیب  ای گرد  یستة تکه (۳

را   هاتیفاگوس  تیخود، فعال  یسطح  یهارندهیرا دارد، در محل ساخت گ  یااخته یچرخة    2Gورود به مرحلة    ییوانات (۴

 . کند یم  دیتشد

 

  دیسف   یهاچهیکه شامل گو  ،یستیز  زورینوع کاتال  ن یچند  یدارا  یخون  اختةیدر صورت سوال گفته شده هر  

 نیب  از  وجود دارد.  زیکولیگل   ریمسی  هامیو آنز  کیدرازکربنیان   م یمانند آنز  یمختلف  یهامیقرمز آنز  یهاچهی. در گوباشدیو قرمز م 

   ها اختهی نیشدن را دارند. ا میتقس یی خاطره توانا یهااخته یو  (Tو  B) یدفاع اختصاص یها ت یفقط لنفوس  ،یخون یهااختهی
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کنند.    دی را تشد  هات یفاگوس  تی، فعال(موسیو ت  استخوان  مانند مغز)خود    یسطح  یهارندهیدر محل ساخته شدن گ   توانندیم

 : هانهیگز ریسا یمطرح شده است. بررس زین ۹۴ یکنکور سراسر ۲۰۵نکته در سوال  نیا

 ( نادرست) .  دهدیانجام نم  زین  اپدزیهسته ندارد و د  اختهی  نیاما ا  شودیبدون دانه مشاهده م  یسم التوپ یس  زیقرمز ن  چةیدر گو  (1

 ( نادرست ) .  شود ی ساخته م   ز ی مثل کبد و طحال ن   ی گر ی د   ی ها وه بر مغز استخوان، در اندام ال ع   ی خون   ی ها اخته ی   ، ی ن ی در دوران جن   ( ۲

  یهات یمخصوص لنفوس   ی ژنیآنت   رندةیگ  رایز  باشدیم  یژنیآنت   رندةیاست که فاقد گ  تیلنفوس  ی نوع   یعیکشندة طب  اختةی  (۳

 ( نادرست)است.   یدفاع اختصاص

 رد؟یمورد استفاده قرار بگ تواندینمدر انسان   پیوتیکار  ةیته  یبرا ریز  اختةیام کد

 کننده پادتن دیعمل کنندة تول تینفوسل( نوعی  ۲                 تپوس درمیاپ   یعمق یپوشش  یهااخته( ی1

 سطح زبان یاخته پوشش( ی۴                      خون  دیسف یها چهیگو نیوچکتر( ک۳

 

 . دنریگیمورد استفاده قرار نم پیوتیکار ةیته ید. پس برانرا ندار می تقس تیساز قابلپادتن یهااختهی

 ... .............  نترفاز، یا  ی مرحله  نیکوتاهتردر

 خود دارد. یدر هسته  DNAمولکول  ۴۶دار انسان، هسته یکریپ  یاختهیک ی (1

 شوند. 0Gوارد مرحله   توانندیها منورون (۲

 .شودیشروع م اختهی میتقس یبرا  ازیو عوامل مورد ن  هانیاخت پروتئس (۳

 شده است. 1Gی هسته، دو برابر مرحله  DNA یهاو مولکول  شوندیم میها آماده تقساختهی (۴

را   Sو چون مرحله   شـوندیم  میتقسـ  یآماده هااختهیاسـت که  نترفازیا 2Gمنظور صـورت سـؤال، مرحله

 :هانهیرگزیسا یبررس ،دوبرابر شده است. Sقبل از  یهسته نسبت به مرحله  DNAاند، مقدار  پشت سرگذاشته

 ی دارا   نیبنابرا  ،دارد  یدیکرومات  کروموزوم دو  2G    ،۴۶مرحله  در انسان در  میتقس  تیدار با قابلهسته   یکریپ   یاختهی  کی  (1

 است. DNAمولکول  ۹۲

 . باشدیم 1Gمرحله ی ژگیو (۲

 . کند یم  دایپ   (نه شروع) شیافزا میتقس یبرا  ازیو عوامل مورد ن  هانیساخت پروتئ 2Gیمرحلهدر  (۳

 شده است؟  انیب  یبه درست  ریاز موارد ز کیامکد

 کوچکتر هستند. ۲۲ یمرد سالم از جفت کروموزوم شماره کی  یدو نوع کروموزوم جنس ر( ه1

 کروموزوم قرار دارد.  یان یهمواره در بخش مانترومر ( س۲

 انسان استفاده کرد. پیوتیکار هیته یبرا یخون یاختهی از هر توان( می۳

 . شودیم  افتی متفاوت  یکروموزم یهابا تعداد مجموعه یی هااختهیانسان سالم و بالغ   کیر بدن  ( د۴
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 ک ی  با  یجنس  یهااختهی   هستند،    دیپلوئید  که  یکریپ   یهااختهی  بر  وه ال ع   بالغ،  و  سالم  انسان  کی  رد

 : هانهیرگزیسا یبررس باشد. داشته وجود تواندیم زی ن د یهاپلوئ یکروموزوم یمجموعه 

 .باشدیم بزرگتر ۲۲ یشماره کروموزوم جفت از  X یجنس کروموزوم (1

 باشد. نگرفته قرار کروموزم  یانیم بخش در  تواندیم  سانترومر (۲

 .شوندینم میتقس و  هستند یوراثت  یماده  فاقد قرمز  یهاچهیگو (۳

  اختهی کی یااختهی رخةچ  مختلف  مراحل مقابل،  لشک

 است؟ نادرست نهیگز کدام .دهدیم  نشان را یجانور

 .شوندیم متوقف ۴ مرحله در همواره  شوند،ینم میتقس یدائم  ای موقت طور به که  ییهااختهی (1

 .شودیم کنترل یوارس نقطه توسط اختهی میتقس یبرا ازین مورد عوامل بودن  فراهم ،1 مرحله رد (۲

 .شودیم جادیا نیوزیم و نیاکت یهارشته توسط سمالتوپ یس میتقس  اری،ش ۳ مرحله رد (۳

 .شودیم  آغاز میتقس دوک لیتشک از  پس  فاصلهالب ،۲ رحلهم (۴

 .شوندیم  متوقف  0G  مرحله  در  (همواره  نه)  الًمعمو  شوند،ینم  میتقس  یدائم  ای  موقت  طور  به  که  ییهااختهی

 :هانهیگز ریسا یبررس

  . شوندیم میتقـس  دهآما هااختهی  و  کنندیم  دایپ  شیافزا اختهی میتقـس یبرا ازین مورد عوامل  و  هانیپروتئ ـساخت  ،2G مرحله در (۲

 .دهدینم را مرحله نیا از اختهی عبور زهاجا  ،2G یوارس نقطه  نباشد، فراهم توزیم یبرا زمال عوامل  ای میتقس  دوک اگر

کل در که طورهمان (۳ مالتوپ یـس میتقـس  اریـش ،یجانور اختهی کی اختهی  انیم  میتقـس مرحله در  د،ینیبیم  ۶ فـصل ۸ ـش   توـسط  ـس

 .شودیم جادیا نیوزیم و نیاکت یهارشته

 .شودیم  آغاز میتقس دوک لیتشک از  پس  فاصلهالب  پرومتافاز، مرحله (۴

 .افتی  توانینم ............ یعیطب یکریپ اختةی سالم،  و ساله 8 پسر در یعیطب طور به

 x  تنفام کیاز  شیب یارا( د۴             تنفام ۴۶از  شیب یارا( د۳            تننوع فام ۲۳ یدارا(  x         ۲  تنفاقد فام( 1

 ۲۲  سالم مرد  دارهسته  یکریپ   یهااختهی  در رایز  باشد!  تنفام  نوع ۲۳  یدارا  تواندینم  سالم، مرد  یکریپ  اختةی

 :هانهیگز ریسا بررسی دارد. وجود  Y  و X یجنس کروموزوم نوع ۲ و یرجنسیغ  کروموزوم نوع

 ندارند. (X  تنفام  الًمث)  تنفام  نیبنابرا اند؛هسته  فاقد قرمز  یهاچهیگو (:1 نةیگز
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کلت یاچهیماه یهااختهی  (:۴ و  ۳ یهانهیگز ته نیچند  ،یاـس کلت یاچهیماه اختةی هر نیبنابرا  دارند؛ هـس الم،  زنان  و مردان یاـس   ـس

 دارد.  X تنفام نیچند جهینت در  و  تنفام ۴۶ از  شیب

 .نداردبه نشانگان داون، امکان ................ ، وجود    ال سالة مبت  ۵پسر    کی  در

 X کروموزوم کیاز   شیبا ب یااختهیشاهدة  ( م1

 وزیم میچند کروموزوم در تقس  ای  کیا هم ماندن  ( ب۲

 یااختهیدر چرخة  یخواهر  یدهایکروماتدا شدن ( ج۳

 باشد  ۲1که فاقد کروموزوم  یااختهیشاهدة  ( م۴

  تائید )  است  دهینرس  بلوغ  سن  به  هنوز  رای ز  دهد،ینم  رخ  وزیم  میتقس  ساله،  ۵  پسر  کی  بدن  در  که  دیکن  دقت

  . (1  نةیگز  رد)  باشند  داشته  را  X  کروموزوم  از  یمتعدد  تعداد  توانندیم  نیبنابرا  و  دارند  هسته  چند  یاچهیماه  یهااخته ی  .(۲  نةیگز

 یخواهر  یدهایکرومات  شدن  جدا  .(۴  نةیگز  رد)  ندارند  یاهسته   کروموزوم  و  اندهسته  فاقد  خون  در  موجود  قرمز  یهاچه یگو  نیهمچن

 . (۳ نةیگز رد) دهد یم رخ توزیم میتقس انسانها، همة بدن در و ردیگیم صورت ۲ وزیم و توزیم میتقس در

طور معمول مرحله به نیکه در ا  شودیمتوقف م یا اختهیاز چرخة   یاآکسون در مرحله  ی ختة دارایا

 .. ...............بدن، ..  یهااختهیدر  

 .کندیم  یهمانندساز  DNA(  ۲                                                .شودیشد انجام م( ر1

 .شوندیم میآماده تقس  ها،نیساختن پروتئ  شیا افزابیاخته ( ۴                                       .شودیم  میتقس سمالتوپ ( سی۳

) مرحلة وقفه اول )1G   ــد ــتاختهیمرحلة رشـ .  مانند یمرحله م نیدر ا  یادیمدت زمان ز  هااختهیو   هاسـ

 .شوندیمرحله متوقف م نیدر ا الًمعمو  شوند،ینم میتقس  یدائم  ایکه به طور موقت   ییهااختهی

 .هاستاختهی نینمونه ا نورون

انسان سالم و در حالت    کیآن در    یکروموزوم و اجزا   یسازدر رابطه با مراحل فشرده  نهیکدام گز

 است؟  حیصح  ، یعیطب

 .کنندیم جادیها را اتنو فام  شوندیفشرده شده و سپس دو برابر م نیکرومات یهارشته  اخته،ی میاز تقس  ش( پی1

 ها کمتر است.تنهسته  انیم DNAها از طول موجود در ساختار نوکلئوزوم  DNAول ( ط۲

 .اندکسانیها  از نظر نوع ژن  یدیهر کروموزوم دو کرومات  یدهایدر بدن انسان، کرومات یپوشش اختةی کیر  ( د۳

 است. رممکنیغ  هاستونیبدون حضور ه یوتیوکاری اختهی کیموجود در هسته   یهاکروموزوم  یر نوع فشردگ( ه۴
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 : هانهیگز ریرد سا

 .شوندیو سپس فشرده م  شوندیدو برابر م ی نیکرومات  یهاابتدا رشته  (1

 است. شتریها بدنا در محل نوکلئوزوم یهاطول رشته  ، یکتاب درس  ۶در فصل   1با توجه به شکل  (۲

 .شودیانجام م ستونیه  یهانیموجود در کروموزوم به واسطه پروتئ یاز فشردگ  یبخش (۴

 شده است؟   انیب  یبه درست  نه یام گزکد

 «..................  ، یااختهی... از چرخة .......مرحلة ...  در»

1 )S -  یدو برابر شدن تمام محتواDNAشودیانجام م اختهی ی. 

۲ )2G−  شودیآغاز م میتقس یبرا ازیو عوامل مورد ن  هانیساخت پروتئ. 

۳)   0G− یدر فشردگ رییتغ  DNAشودیمشاهده نم اختهی یخط  ی. 

 .شودیها انجام متندر فام  یبه حداکثر فشردگ دنیفاصله بعد از رسالب سمالتوپ یس میهمواره تقس - اختهی  میقس( ت۴

 :هانهیگز ریسا یبررس  .شودیمشاهده نم اختهی  یDNA یفشردگ زانیدر م یرییتغ 0G در مرحلة

 . شودیانجام م  )اختهی  یDNA  ینه تمام محتوا(هسته    یDNA، دو برابر شدن  Sدر مرحلة    ، یدرسطبق متن کتاب    :1  نةیگز

 .ابدییم شیافزا میتقس یبرا ازیو عوامل مورد ن  هانی، ساخت پروتئ2Gدر مرحلة   ،یطبق متن کتاب درس :۲ نةیگز

 .شودیانجام نم سمالتوپ یس میو بعد از آن تقس  رسندیم  یفشردگها در متافاز به حداکثر تنفام :۴ نةیگز

 کند؟یم   لیتکم  نادرسترا به طور    ریعبارت ز  نه، یام گزکد

 « گفت ....................  توان یکه .................... م   یااختهیاز چرخة   یا در ارتباط با مرحله  وتیوکاری  اختهی  کی  در»

به  ییهااخته( ی1 ن  کازیهل   میآنز  تفعالی  –  شوندیدر آن متوقف م  الًمعمو  شوند،ینم  میطور دائم تقسکه  در آن    ستیممکن 

 مشاهده شود. 

 . کندی م  دایپ  شیمرحله از چرخه، افزا  نیدر ا میدوک تقس یهانپروتئی  ساخت –است  نترفازیمراحل ا نیدر ب  نیتروتاه( ک۲

 . شوندیساخته م اختهی میتقس یبرا ازین مورد  یهان پروتئی  آن در – شوند یآماده مشدن  مضاعف یها در آن براروموزوم( ک۳

 را در آن بماند.  یادی مدت زمان ز تواند یم اختهی – شودیآغاز م یااختهی مرگ  رمضاعف، یبه کروموزوم غ  بیآس ی پ  ر( د۴

ا«:  1»  نةیگز اول  به مرحلة  نة یگز  نیبخش  کن  1G  مربوط  در    دیاست. دقت    وت، یوکاری  اختةی  کیکه 

رخ   تواندیهمراه آن م   ا ی هسته آنها مستقل از م یو تقس یست ممکن است وجود داشته باشند. همانندسازالو کلروپ  یتوکندریم

 مشاهده کرد.  یتوکندریو دنابسپاراز را در م کازیهل  تیفعال توان یم  1G در مرحلة الً دهد. پس مث
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مرحله  نیا یگذر از نقطة وارسـ ی،برا ۶فصـل   1۰اسـت. طبق شـکل    نترفازیمراحل ا  ریکوتاهتر از سـا 2G مرحلة«: ۲» نةیگز

 .استی رشتمان الزام میتقس یزم براالو عوامل   میدوک تقس  یهانیبودن پروتئ  فراهم

ــاعف یها براکروموزوم 1G در مرحلة«: ۳» نةیگز ــدن آماده م مض ــوندیش ــاخت پروتئ  2G  . در مرحلةش مربوط به  یهانیس

 کمتر. زانیبه م  یول  شدندیم ساخته  هانیپروتئ  نیا زیدر مراحل قبل ن  یعنی.  کندیم  دایپ  شیافزا اختهی میتقس

 نیح نشود، االو اص  ندیبب  بینوشته شده است که اگر دنا آس  1Gی  در ارتباط با نقطة وارس  یازدهم  کتاب  ۶فصل  در  «:  ۴»  نةیگز

 . فتدیح اتفاق بالمرحله اص نیممکن است در ا ی عنی. فتدیب اتفاق  یااختهیشده  یزیرمرگ برنامه شودیباعث م ینقطة وارس

 ابد،ییم  ش یموجود در هسته افزا  یکه در آن مقدار ماده وراثت  ی ااختهیاز چرخه    ی امرحله  )در(  

 .. .........طور حتم ..به

 دارد. یااختهیمراحل چرخه  رینسبت به سا یترینالدت زمان طو( م1

 قرار دارند.  یها در حداکثر فشردگرموزوم( ک۲

 .شودیساخته م میدوک تقس یهارشته دیزم جهت تولالواد  ( م۳

 .است  افتهی شیافزا  ریناپذ به طور برگشت اختهیبل از آن ابعاد  ( ق۴

ت. قبل از  ای، مقدار دنا دو برابر میچرخه یاخته S در مرحلة ازی دنا اـس ود و این فرایند نتیجه همانندـس ـش

 .است و رشد در یک تعریف به معنی افزایش برگشت ناپذیر ابعاد یاخته است  کرده رشد وقفه اول،این مرحله، یاخته در 

 ................  ندارد...، امکان  ........که ... یتنخاطره، هر فام  Bی  هااختهیدر   یعیطب طیدر شرا

 .فشرده در ساختار خود باشد  نکیفام کی یتنها دارا  - ک سانترومر داردی (1

 شود.  دهید اختهیدرون  توز،یم یدر ابتدا  - ک مولکول دنا داردی (۲

 مولکول دنا وجود داشته باشد. کیدر آن، تنها    -  شودیمشاهده م میاز تقس یار هر مرحلهد (۳

 مولکول دنا داشته باشد. کیدر ساختار خود   - ر هسته وجود داردد (۴

ــاعف ی کروموزوم غ  ــت ی مولکول دـنا دارد. ممکن ن  ک یـ  رمضـ   ، ی ع ی طب  توز ی م   م ی مرحـلة تقســـ ی بتوان در ابـتدا  سـ

 : ها نه ی گز   ر ی سا  ی بررس   . شوند ی م   ها مضاعف کروموزوم   ن ی ا   م، ی به مرحلة تقس  اخته ی قبل از ورود  را ی . ز د ی د   ی د ی کروموزوم تک کرومات 

 .باشندیسانترومر م کی یدارا  یدیو هم کروموزوم دوکرومات  یدیکه هم کروموزوم تک کرومات  دیدقت کن (1

  ی د ی. هر کروموزوم تک کروماتیدیو هم کروموزوم تک کرومات  شودیم  افتی  یدیهم کروموزوم دو کرومات  م،یدر مرحلة تقس (۳

 مولکول دنا دارد. کی

در هم اـست    یهااز رـشته  یهـسته کمتر بوده و به ـصورت تودها  یهاتنفام یفـشردگ ـست،ین میدر حال تقـس اختهیکه   یزمان (۴

 دارد.  دنا مولکول کی  رمضاعفی. کروموزوم غ ندیگویم  (نیکرومات)  نهیکه به آن فام
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 است؟  نادرست نهیاست، کدام گز  افتهیهسته مشخص و سازمان   یکه دارا یااختهیرابطه با   در

 .شودیانجام م یااختهی میهسته در مرحله تقس یمقدار ماده وراثت شیف شروع افزاالها برخکروموزوم  یروع فشردگ( ش1

 است. تیاز آن کروموزوم قابل رو یدر بخش خاص  گر،یکدیکروموزوم به  کیدر  یخواهر  یدهایحل اتصال کرومات( م۲

 .باشدیم توزیمرحله آنافاز م راتییبرعکس تغ S شده در ساختار کروموزوم در مرحله جادیا راتییغ( ت۳

 غشا شود. یسطح یهااز مولکول  ینوع   شیدایپ   شیباعث افزا  تواندیم اختهی یل در نقاط وارسالخت( ا۴

 : هانهیهمه گز یبررس هستند. افتهیواجد هسته مشخص و سازمان  یوتیوکاری یهااختهی

 . شوندیتر مفشرده  یااخته ی  میاند و در تقسخود را آغاز کرده  یها فشردگها کروموزومکه به کمک نوکلئوزوم   د یدقت کن  :1  نةیگز

 است.  تیاز کروموزوم قابل رو ی نقطه سانترومر است که در بخش خاص  ،به هم یخواهر د یمحل اتصال دو کرومات :۲ نةیگز

  شده به تک   کروموزوم مضاعف  زی. در آنافاز نگرددیم   لیبه مضاعف تبد  ی دیکروماتکروموزوم از حالت تک  S  در مرحله  :۳  نةیگز

 . ابندی یم رییتغ گر یمراحل، عکس د نیا طول موضوع، ساختمان کروموزوم در نی. با توجه به اابد ی یم رییتغ  یدیکرومات

اخت  :۴  نةیگز با  وارسالاگر  نقاط  آنت  یخاص  یها شود، در سطح آن مولکول  یمتوال  ماتیدچار تقس  اختهی  یل در  نام    ژنیبه 

 . گردد یم  جادیا یسرطان

 ی اوارد مرحله  ،یا اختهیچرخة    ی، پس از عبور از ........ نقطة وارسدانهنهان  اهانیگ  ستم یمر  یهاختهیا

 ..... .... مرحله، .. نیکه در ا  شوندی.. م ....از ....

 . ماند یدنا در هسته ثابت م یهاتعداد مولکول -  نترفازیا – نیاول( 1

 ها را مشاهده کرد.تنفام توانیم ینور کروسکوپیبا م  - نترفازیا  – نیول( ا۲

 .شودیم لیتبد یهر کروموزوم به دو کروموزوم دختر - رشتمان میتقس  - نیوم( س۳

 شود.یتر مکوتاه میدوک تقس یهارشته یطول برخ - رشتمان میتقس  -  نیوم( د۴

 شودیاست که بعد از آن، مرحلة آنافاز آغاز م  یمتافاز  ینقطة وارس  ،یااخته یچرخة    ینقطة وارس  نیسوم

 : هانهیگز ریسا یبررس  .شودیم لیتبد یجدا شده و هرکروموزوم به دو کروموزوم دختر گریکدیاز  یخواهر ی دهای که کرومات

هسته   ی مرحله، دنا  نیکه در ا  شود یآغاز م  Sاست که بعد از آن مرحلة    ینقطة وارس  یااخته ی چرخة    ینقطة وارس  نیاول  ( ۲و    1

  ج یتدر  به   کهیطور  . بهشوندیو کوتاهتر م  میضخ  فشرده،  نی کرومات  یهارشتمان، رشته   می. در مرحلة پروفاز تقسشودیدو برابر م

 آنها را مشاهده کرد.  توانیم ینور کروسکوپیبا م

.  شودیرشتمان آغاز م  میمرحله، مرحلة پروفاز تقس  نیاست که بعد از ا  2Gی  ، نقطة وارس  یااختهیچرخة    ینقطة وارس  نیدوم  (۴

 شود. ی دوک کوتاه نم یها رشتمان، طول رشته میکه در مرحلة پروفاز تقس دیاما توجه داشته باش
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 ؟ است   ح ی صح   ند، ی آ ی م   د ی پد   B  ی ها ت ی لنفوس   م ی از تقس   ت ی که در نها   ی من ی ا   ی ها اخته ی ام در ارتباط با همة  کد 

 را دارند. یااختهیعبور از مراحل مختلف چرخة   ییوانات (1

 .کنندیم دیتول ژنیاتصال آنت  گاهیدو جا یدارا نیپروتئ  یوع ن (۲

 .است هیاول B یهاتیموجود در آنها کمتر از لنفوس اختةیانیجم مح (۳

 . سطح خود دارند یهارندهیخاص را با کمک گ  ژنینوع آنت کی  ییشناسا  ییوانات (۴

 

  دیتول  ییتوانا  هااختهی   نیا  یدو  . هرندی آیم  دیپد  هات یلنفوس  میساز به دنبال تقسخاطره و پادتن  یهااختهی

  ی ها اختهیهستند و    یژنیآنت  رندةیگی  خاطره در سطح خود دارا  یهااختهیرا دارند.    ژنیاتصال آنت  گاهیدو جا  یدارا  ینیپروتئ

 : ها نهیگز ریسا یپادتن ترشح کنند. بررس  توانندیم زیساز نپادتن

 ندارند.  میتقس ییساز تواناپادتن ی هااخته «: ی1» نةیگز

 دارد.  B تیاز لنفوس یساز اندازة بزرگترپادتن اختة«: ی۳» نةیگز

 در سطح خود است. ژنیآنت رندةیساز فاقد گپادتن اخته«: ی۴» نةیگز
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 یازدهم   ستی ز - 6فصل  - 2گفتار  یلیتکم یهاسؤال

 

 ...........   اً که .........، قطع  ی هسته دار  اختةیهر  

 . رودیم  نیاز ب شده یزیربا مرگ برنامه  _است  دهید بیآن بر اثر اشعة فرابنفش آس ی ساختار دنا( 1

 آن از کنترل خارج شده است. یااختهیچرخة  _  کندیم جادیا یااختهیتودة  ع،یسر ماتیا تقس( ب۲

 .خود را داشته است کیمضاعف کردن مادة ژنت  ییتوانا _  شودیآغاز م یرفتگ  فرو  جادیآن با ا سمالتوپ یس  میتقس( ۳

 .خود را داشته است کیمضاعف کردن مادة ژنت  ییتوانا _  شودیآغاز م یرفتگ  فرو  جادیآن با ا سمالتوپ یس  میتقس( ۴

از آن که تقسهسته  اختةیهر    ن یتا بتواند آن را ب  کندیخود را مضاعف م   کیشود، مادة ژنت  میدار قبل 

 : هانهیگز  ریسا یبررس کند. میتقس د یجد یهااختهی

 .شوندیمنجر به سرطان م و  مانندیم  یاست، باق  دهید بیفرابنفش آس یآنها بر اثر پرتوها  یکه دنا  ییهااختهی  یگاه (1نةیگز

 نیاما ا  ـشوندیم  یااختهیتودة   جادیمنجر به ا عیـسر  یهامیبا تقـس زین  دهید  بیدر محل آـس  اهان،یبه عنوان مثال در گ (۲نةیگز

 اند.شده ها، کنترلمیتقس

  ـسةیزکیقبل از ر  یااختهیـشد که ـصفحة   دیمتوجه خواه  د،یدقت کن ۲یـشناـس ـستیکتاب ز  ۶فـصل در   ۹اگر به ـشکل  (۴نةیگز

 .شودیم  جادیبزرگ ا

 گندم درست است؟  یرأس ستم یمر  اختةیدر    م،ی دوک تقس  یهادربارة رشته  نه یام گزکد

 .شوندیم لیتشک توزی جفت استوانة عمود بر هم در مرحلة پروفاز م کیحرکت  ی پ  در( 1

 . شوندیکوتاه م  گرید یدوک بلند، و بعض یهااز رشته  یبعض توز،یر مرحلة قبل از آنافاز م( د۲

 آنها نقش دارند.  دیدر تول یسمالمتصل به سطح شبکة آندوپ   یهابوزوم ( ری۳

 . ابندییادامه م اختهی  یان یدارند و تا صفحة م یکسانیطول   میمة آنها در طول تقس( ه۴

 آنها   یریها و قرارگحرکت کروموزوم یدر پرومتافاز و متافاز برا

   (Bی هارشته )ها  رشته  ی کوتاه و بعض (Aی  هارشته )ها رشته ی سلول، بعض انهیدر م

 : هانهیگز ریسا ی. بررسشوندیبلند م 

 گلدار.  اهانیوجود دارد، نه گ یجانور یهااختهیدر   (جفت استوانه عمود بر هم ک)ی ولیسانتر«: 1» نةیگز

 .شوندیساخته م  سمالتوپ یآزاد در س  یهابوزوم یتوسط ر  نیهستند، بنابرا   یسمالتوپ یس  یهانی دوک پروتئ  یهارشته «:  ۳»  نةیگز
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 اند.نکرده دایتا وسط سلول ادامه پ   یباشد و همگینم کسانیدوک   یهادر مرحلة آنافاز طول رشته دیدقت کن«: ۴» نةیگز

 ..... مرحلة پس از آن .... شود که در  ی آغاز م   ی ا دوک، مرحله  ی ها رشته   ل ی فاصله پس از تشک ال ب  توز، ی در م 

 شوند.یها متصل مدوک به کروموزوم یهاشته( ر1

 .شوندیم فیرد اختهی ییدر سطح استوا  یهاروموزوم( ک۲

 کنند.یحرکت م اختهیها به دو طرف ولینتر( سا۳

 .کنندیشدن م  و کوتاه میشروع به فشرده، ضخ  ینیکرومات یهاشته( ر۴

از تشکبال م   یهارشته  لیفاصله پس  آغاز  پرومتافاز  ا  شودیدوک مرحلة  از  انجام   نیو پس  مرحله، متافاز 

متصل به دوک، در سطح    یهاشد که متافاز مد نظر است. در متافاز کروموزوم  دیمتوجه خواه  دیشود. اگر به سؤال دقت کنیم

 . شوند یم فیرد اختهی ییاستوا

عبارت   نهیژن، کدام گز یبرخورد با آنت  ی خاطره در پ  یهاتیهستة لنفوس  م یتقس  ندیارتباط با فرا  در

 کند؟ یکامل م   یرا به درست  ریز

 «.................  ستینممکن    ............، که    یااز مرحله.............  فاصله الب یامرحله  در»

  میدوک تقس  اخته،یبه دو طرف    هاولیبا حرکت سانتر  -  دهدیو پوشش هسته رخ م  یسمالکامل شبکة آندوپ   ةیتجز  -ش ( پی1

 . ردیشکل بگ

 از هم جدا شوند.   دها ی دوک، کرومات   ی ها کوتاه شدن همة رشته   ی در پ   -   شوند ی م   ف ی رد   اخته ی   یی ها در سطح استوا کروموزوم   - س ( پ ۲

آن مرحله را    یهاتیفعال  ، یااخته یچرخة    ینقطة وارس  -  شودیبرابر م  دو  اًموقت  اخته،ی  یهادر آن تعداد کروموزوم  -ش( پی۳

 . کنترل کند

 را احاطه کند.  ینیکرومات یهاپوشش هسته، اطراف رشته  -  شودیم  دهی د اختهی یهادر کروموزوم یحداکثر فشردگ  -س ( پ ۴

 

دوک کوتاه    یهاکه همة رشته  د ی. دقت کنردیگیصورت م  (توزیم)رشتمان    میتقس  ،یتیلنفوس  یهااختهیدر  

 : هانهیگز ریسا یبررس  .شوندیکوتاه م  توزیآنافاز م یها در طاز آن ی بلکه گروه شوند،ینم

در مرحلة پروفاز    اختهیبه دو سمت    هاولیو پوشش هسته در مرحلة پرومتافاز و حرکت سانتر  ی سمالکامل شبکة آندوپ   ةیتجز(  1

 ت.که قبل از پرومتافاز اس  دهدیرخ م

 قابل مشاهده است.   ی متافاز   ی فاصله قبل از آن نقطة وارس ال مربوط به مرحلة آنافاز است. ب   اخته ی   ی برابر شدن عدد کروموزوم   دو (  ۳
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فشردگ   (۴ کروموزوم  یحداکثر  مدر  مشاهده  آنافاز  و  متافاز  مراحل  در  رشته شودیها  اطراف  هسته،  پوشش  تلوفاز  در    یها. 

 . پوشاندیرا م  ینیکرومات

نخست دناها   یپوشش  اختةی   ینوع  یااختهیمرحلة چرخة    نیدر  آن،  در  که  انسان   ی اهسته  یبدن 

 ............... دارند    یفشردگ

 .کندیشدن م هیشروع به تجز زیاحاطه کنندة هسته ن  یشاغ  (1

 .شوندیقابل مشاهده م ینور یهاکروسکوپیبه کمک م  جیه تدرب (۲

 .دهدیحرکت م اختهی یسمت استواها را به تنفام م،یوک تقسد (۳

 .شودیدر سلول ساخته م یمختلف  یهانیها، پروتئعات ژنالا استفاده از اطب (۴

ــ اختهیکه    یزمان ــت،ین  میدر حال تقس ــردگ س ــورت تودها  یهاتنفام  یفش ــته، کمتر و به ص از   یهس

ته ت که به آن، کرومات یهارـش ت  ند؛یگویم  نیدرهم اـس ردگ  نیپس نخـس ته  یدنا  یفـش ود.یم  دهید نترفازیدر ا  یاهـس  یدر ط  ـش

 .باشدیها معات ژنالبه کمک اط  نیساخت پروتئ  ،کارها نیاز ا  یکی؛  شودیانجام م اختهیمعمول   یکارها نترفازیمراحل ا

 است؟  یااختهی یو مرگ تصادف  یااختهیشدة    یزیرکدام مورد وجه شباهت مرگ برنامه

 . شودیم یمنی ا یهااختهیاز  یتوسط نوع  توزیفاگوس تیمنجر به فعال ت یدر نها( 1

 .شودیآغاز م اختهیموجود در هستة   یدنا یهابه مولکول بیآس  یر پ ( د۲

 است.  ریپذکشنده و با دخالت آنها امکان یهاتیاز لنفوس  یئمالع  دنیا رس( ب۳

 است. اختهیشده در   یزیربرنامه  اًقیدق  یندهایفرا یسر  کیامل  ( ش۴

 

  دهی قطعه قطعه شده د  ای مرده   ای  دهید بیآس یخود اختةی ی نوع  تیدر نها ،یااختهی نوع مرگ   در هر دو

 .شودیم یخوار گانهیتوسط ماکروفاژ ب تیکه در نها شودیم

  یی توانا  نیکه چن ییف تومورهاالبرخ  زنند، یم  بیمجاور خود آسا  یهاکه به بافت ییة تومورهاهم

 ندارند؛ به طور حتم ...........

 .قادر به انتشار به سایر نقاط بدن هستند (1

 .شوندیم جادینشده ا میتنظ ماتیتقس جةیر نتد (۲

 رشد کنند. یادیز زانیادرند تا به مق (۳

 نقش دارند.  یسرطان  یهاتوده  جادیادر  (۴
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 یادی رشد ز  ییو توانا  (میخخوش  یتومورها  یو برخ  میبدخ  یهمة تومورها)  شوند یکه بزرگ م  ییتومورها

  کینزد  یهابه بافت  توانندینم  دارند، ی  که رشد کم  ییتومورها  یبرسانند ول  بیمجاور خود آس  ی هادارند، قادر هستند که به بافت

 : هانه ی گز ریسا یبررس بزنند. بیخود آس

 نه! میخوشخ یتومورها  یول  کنند،یم جادیا  یسرطان  یهاانتشار دارند و توده  ییتوانا  میبدخ یتومورها«: ۴»و « 1»  یهانهیگز

 .شوندیم جادینشده ا میتنظ ماتیتقس جةیدر نت (میو چه بدخ میخچه خوش)همة تومورها «: ۲» نةیگز

. کدام کنندیم   ی بندآن را مرحله  ، یسادگ   ی برا  شناسانستیز  یاست، ول  وستهیپ  ی ندیفرا  توزمی

 دهند؟یرخ م   کسانی یا در مرحله  توز، یم   ییواجد توانا  یاهوهسته  یهااختهیاست که در همة    یعیوقا   انگریب  نهیگز

 تینیکروما  یهاشدن از طول رشته   آغاز کاسته - اختهی ییها در سطح استواکروموزوم شدن فیرد( 1

 متصل به غشا یسمالتوپ یکمربند س  ش یدایپ  -  نیآنها به کرومات لیها و تبدشدن کروموزوم روع باز( ش۲

 ها ول یها به سانترکروموزوم شدن کینزد – سانترومر ةیدر ناح یاتصال نیپروتئ ةیتجز ی ها در پ کروموزوم  ییدا( ج۳

 به هم  یخواهر یدهای دوک به محل اتصال کرومات یهااتصال رشته  - یسازنیاندامک مؤثر در پروتئ ینوع  شدن هیجز( ت۴

  به  بتوانند   دوک  یهارشته  تا  شوندیم   هیتجز  یسمالآندوپ  شبکة  و  هسته  پوشش  پرومتافاز،  مرحلة  در

  ها کروموزوم  سانترومر   که  است  مرحله  نیهم  در  . اندمتصل  هم   به  سانترومر  نام   به  یمحل  در  یخواهر  ی دهایکرومات  برسند.  هاکروموزوم

 : هانهیگز ریسا یبررس . شوندیم  متصل دوک  یهارشته  به

 است.  پروفاز به مربوط دوم  بخش و  متافاز به مربوط اول بخش «:1» نةیگز

 ست ین  توزیم  جزء  سم،التوپ یس  میتقس  مرحلة  است.  سمالتوپ یس  میتقس  به  مربوط  دوم  بخش  و  تلوفاز  به  مربوط  اول  بخش  «:۲»  نةیگز

  حلقة   ،یاه یگ  یهااختهی  در  .شودینم  لیتشک  یسمالتوپ یس  کمربند  اًالزام  ،یاهوهسته   اختةی  هر  در  اًضمن  .دهدیم  رخ  آن  از  پس  و

 . شودیم جاد یا د،یجد وارةید لیتشک محل در یااخته ی صفحة نام به یساختار نخست ها اخته ی  نیا در .شودینم لیتشک یانقباض

 ندارند.   (انکیم) ولیسانتر ،داردانه  اهانیگ یهااخته ی  ،دوم بخش با  ارتباط در است. آنافاز به مربوط اول بخش «:۳» نةیگز

 بازشادن به شاروع  هاتنفام که  یامرحله  ......... مرحلة در  ، یمر  فعال و زنده یپوشاشا  اختةی  میتقسا   در

 .......... قطع طوربه کنند، یم 

 . باشندیقابل مشاهده م اختهیاز آن درون  ییهابخش ای  هسته پوشش  –روفاز همانند ( پ 1

 . ردیگیدوک صورت م یهاشدن رشتههمتا به دنبال کوتاه یهاجدا شدن کروموزوم -  بل از( ق۲

 . شوندیدو برابر م  هاولیشده و سانتر یدیها تک کروماتتنفام -  فالنافاز برخ( آ۳

 . شودیم اختهی انیم میباعث تقس ،یااخته ی  یدر درون غشا ینیپروتئ کمربندی شدنتنگ –عد از ب( ۴
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 تلوفاز  همانند  پروفاز مرحلة در  .باـشدیم  تلوفاز  کنند،یم ـشدن باز به ـشروع  هاتنفام که میتقـس از  یامرحله

 :هانهیگز  ریسا یبررس  .باشدیم  مشاهده اختهی درون آن از  ییهابخش  ای هسته پوشش

 همتا. یهاکروموزوم نه  شوند،یم جدا هم از یخواهر  یدهایکرومات (تلوفاز از قبل مرحلة) رشتمان  آنافاز مرحلة در «:۲» نةیگز

 .شوندینم برابر  دو و  اندثابت  اخته،ی درون یهاولیسانتر  تلوفاز، و  آنافاز مرحلة  دو هر در «:۳» نةیگز

 آن! درون نه  دارد؛ قرار غشا ریز در ینیپروتئ  کمربند  دیکن دقت «:۴» نةیگز

 شود؟یم   انجام یانقباض حلقة کمک به سمالتوپیس میتقس ریز یوتیوکاری اختةی کدام در

 یانقباض اراد یدارا ینالعض یتارها(  ۲          تک لپه اهیگ  شةیمغز ر میپارانش  یهااخته( ی1

 یبافت استخوان یهااخته یاز  ی روه( گ۴           یدفاع یهاترشح کنندة پادتن  یهااخته( ی۳

 

مالتوپ یـس میتقـس ت.  یجانور  یهااختهی به مربوط  ،یانقباـض  حلقة  کمک به  ـس تگ زمان در  اـس کـس   ی هایـش

کوپ یم تخوان،  یکروـس تگ  محل به کینزد یهااختهی  اـس کـس تخوان  دیجد  یهااختهی  ،یـش ازندیم  یاـس  بیآـس  هفته  چند  از  پس  و  ـس

  نی چن  هم  .شـودینم  میتقسـ  یانقباضـ  حلقة کمک به  و اسـت  یاهیگ اختةی  ینوع   میپارانشـ اختةی  دیکن  دقت کنند.  یم  دایپ  بهبود

 .شوندینم میتقس ساز  پادتن اختةی و یاسکلت یاچهیماه اختةی

در محل زخم، در مرحلة پروفاز   یسا یادر اهیگ  میپارانشا  یهااختهی  (توزیم ) رشاتمان  میتقسا   یپ  در

 دهد؟  یرخ م  یف متافاز چه اتفاقالبرخ

 .شودیم هیطور کامل تجز به  یسمالوشش هسته و شبکة آندوپ ( پ 1

 .ابندییها اتصال متنبه سانترومر فام میدوک تقس یهااز رشته  یروه( گ۲

 .شودیم  جادیا میو دوک تقس  کندیحرکت م اختهیقطب  کیبه سمت  ولیهر جفت سانتر( ۳

 .شوندیقابل مشاهده م ،ینور کروسکوپیبا م  جیمتصل به هم، به تدر یخواهر  یدهایرومات( ک۴

 

 : هانهیگز یبررس . کندیدانه اشاره م نهان یاه یگ اختةی  یرشتمان نوع  میصورت سوال به تقس

 . کند ی شدن م  ه ی در پروفاز پوشش هسته شروع به تجز   دهد؛ ی در پرومتافاز رخ م   ی سم ال کامل پوشش هسته و شبکة آندوپ   ة ی تجز   ( 1

 .شودیدر مرحلة پرومتافاز انجام م میدوک تقس یهااز رشته  یها به گروهاتصال سانترومر کروموزوم (۲

 .شودیدانه مشاهده نمنهان  اهانیگ یهااختهیدر  ولیسانتر  ،۲یشناس ستیز   ۶فصل   ۲تیبا توجه به فعال  دیدقت کن (۳
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کرومات  (۴ پروفاز،  مرحلة  تدر  یخواهر  یدها یدر  به  به هم  م  جیمتصل  توسط  و  مشاهده    ینور  کروسکوپیفشرده شده  قابل 

 ها قابل مشاهده هستند. کروموزوم نیدر متافاز ا دی. دقت کنشوندیم

  نهی. کدام گزدهدیرا نشاان م   یاهیگ اختةی  کیرشاتمان در   میاز مراحل تقسا   یکیل مقابل  شاک

 درست است؟ میمرحله از تقس نیدربارة ا

 .مرحله به صورت مضاعف نشده هستند نی، در تمام طول ااختهی  یهاروموزوم( ک1

 .شودیمشاهده م یدرون سلول یهانیاز پروتئ  یگروه ةیمرحله، تجز نیر ا( د۲

 .شوندیم دهیمرحله، به سمت دو قطب هسته کش  نیمضاعف نشده در ا  یهاروموزوم( ک۳

 .شودیدو برابر م اختهی DNA زانیم ،یخواهر  یدهایجدا شدن کرومات  یر پ ( د۴

 

 : ها نهیگز یبررس . دهدیرا نشان م توزیشکل سوال، مرحلة آنافاز م

 (نادرست) . شوندیم  ینکیسپس تک فام باشند،یشده م  ها به صورت مضاعفمرحلة آنافاز کروموزوم یدر ابتدا (1

 (درست). شوندیاز هم جدا م یخواهر یدهایسانترومر، کرومات ةیدر ناح یاتصال نیپروتئ ةیمرحله با تجز نیدر ا (۲

 (نادرست). شوندیم  دهیکش (نه هسته) اختهیمضاعف نشده به دو قطب   یهامرحله، کروموزوم   نیدر ا دیدقت کن (۳

 ( نادرست ) .  شود ی برابر نم   دو   اخته ی   ی دنا   زان ی اما م   شود ی ها دو برابر م از هم، تعداد کروموزوم   ی خواهر   ی دها ی شدن کرومات   با جدا   ( ۴

قابل  یهااختهی  در انواع   توزیم   می تقس  تیبا  انسان،  بدن  پروتئ  یدر  با   یااختهی چرخة    یها نیاز 

 . چند مورد دربارة آنها درست است؟شوندیم   یااختهی   می منجر به تقس  ییندهایفرا

 .رندیکوتاه برد قرار بگ  یی ایمیش  یهاکی پ  ر یتحت تأث  توانندمی –  الف

 .رندیدور برد قرار بگ  یی ایمیش  یهاکی پ رتأثی  تحت  است ممکن  –  ب

 دارند.  تیفعال  ،یا اختهیمختلف در چرخة    یدر سه نقطة وارس  همگی  –  ج

 .سرطان شود  جادیباعث ا تواندیآنها م   یعات ژنالدر اط رتغیی –  د

1) 1                                           ۲) ۲                                         ۳) ۳                                     ۴) ۴ 

 

منجر به   ییندهایاست که با فرا  یااخته یچرخة    میمؤثر در تنظ  یهان یاز پروتئ  یمنظور سوال، گروه

 شوند.  یم اختهی میتقس

ها، سرعت بهبود  افزایش سرعت تقسیم یاختهشود که با  تولید می  زیر محل زخمنوعی عامل رشد، در پوست انسان    الًمث  (الف

 (درست)کوتاه برد است.  یی ایمیش کیپ  ینوع کند،یم  یرا ط یعامل رشد چون فاصلة کم نیدهد. ازخم را افزایش می
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 ( درست ) .  شود ی قرمز م   ی ها چه ی گو   د ی تول   ش ی و سبب افزا   گذارد ی مغز قرمز استخوان اثر م   ی ها اخته ی   ی بر رو   ن ی ت ی تروپو ی هورمون ار   الً مث   ( ب 

 (نادرست)در سلول وجود دارد.  زین  یگرید ینقاط وارس  ای، نقطه یسه نقطة وارس  نیوه بر االطبق متن کتاب ع   دیدقت کن (ج

 (درست)است.   هانیپروتئ نیدر ا رییتغ جهیها و در نتدر ژن ریی، تغسرطان  یطبق متن کتاب علت اصل  (د

قرار   اختهی  یها در اساتوابدن انساان، کروموزوم اختةی  کی توزیم  میاز تقسا   یامرحله یابتدا  در

 مرحله درست است؟ نیدربارة ا نهیدارند. کدام گز

 .شوندیبرابر م دو سمالتوپ یموجود در س  یدهایعداد کرومات( ت1

 .شوندیها متصل مبه سانترومر کروموزوم میدوک تقس  ینیپروتئ یهاته( رش۲

 برابر است. اختهیدرون   یدهایها با تعداد کروماتمرحله، تعداد کروموزوم نیا یانتهار  ( د۳

 .کنندیشروع به کوتاه شدن م  م،یسازندة دوک تقس یهامرحله همة رشته نیر ا( د۴

مرحلة   یها در طکروموزوم  گریقرار دارند. به عبارت د  اختهی  یها در استوامرحلة آنافاز، کروموزوم  یدر ابتدا

ها تک  آنافاز همة کروموزوم  یانتها  . درستندین  اختهی  یمتافاز هنوز در استوا یو در ابتدا  شوندیم   فیرد  اختهی  یمتافاز در استوا

 : هانهیگز  ریسا یبررس برابر است. دها یهستند و تعداد آنها با تعداد کرومات  یدیکرومات

 ت.ثابت اس  دهایمرحله تعداد کرومات نیدر ا«: 1» گزینة

 پرومتافاز صادق است. یمورد برا نیا«: ۲» گزینة

 دوک صادق است نه همة آن ها! یاز رشته ها  یگروه یمورد برا نیا«: ۴» گزینة

، کدام    توزیم  می با قدرت تقس  اختهی  ک یدر    یااختهی چرخة    یمتافاز  یپس از نقطة وارس  کمی

 دهد؟یرخ م   نهیگز

 ل سلو ییاستواها در سطح کروموزوم  یریشروع قرارگ( 1

 ها اطراف کروموزوم یو قطعه قطعه شدن غشا هیغاز تجز( آ۲

 موجود در ساختار کروموزوم یهانیپروتئ یبرخ ةیجز( ت۳

 ا هبه سانترومر کروموزوم ینیپروتئ زیر یهاتصال لوله( ا۴

دوک   یهابه رـشته  قیها به ـصورت دقتنموـضوع اـست که فام نیاز ا نانیاطم  یبرا  یمتافاز یوارـس طةنق

  یپس از نقطة وارـس  ی. کمدارد مرحلة متافاز قرار یدر انتها  یمتافاز  ی. پس نقطة وارـساندافتهی شیآرا اختهیمتـصل و در وـسط  

 :هانهیگز ریسا یبررس  .شوندیم هیها تجزدر محل سانترومر کروموزوم  یاتصال  یهانیو در مرحلة آنافاز، پروتئ  یمتافاز

 مربوط به پرومتافاز است. (۴نةیگز           مربوط به پروفاز است. (۲نةیگز          متافاز است. یمربوط به ابتدا (1نةیگز
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 .......خود را دارد؛ .........  یدو برابر کردن ماده وراثت ییاز پوست درخت بلوط که توانا  یااختهی  هر

 است. نیآوردن چوب پس  دیافزودن بر قطر تنه درخت با پد  ییاقد توانا( ف1

 .شودینها توسط عوامل زنده محافظت م( ت۲

 .باشدیم  یتخم اصل اختةی میمستق  زیو تما میاصل تقس( ح۳

 نقش دارد. رزندهیزنده و غ   یهااختهی جادیدر ا میطور مستقه( ب۴

 اند از: خود را دارند، عبارت یبرابر کردن ماده وراثت  و دو شدن میتقس یی که توانا  یاهیگ یهااختهی

 ن ینخست ستمیمر یهااختهی                                                     یان یرو یهااختهی

 (میپارانش)آکنه نرم یها اخته ی           (ساز و آوندسازپنبه چوب) نیپس ستمیمر یهااختهی

 . شود ی از پوست محسوب نم   ی که جزئ   رد ی گ ی آوندساز صورت م   ن ی پس   ستم ی توسط مر   ن ی چوب پس   ی ها ه الی   جاد ی ا   د ی داشته باش   توجه 

 :هانهیگز  ریسا یبررس

 دارد.  ی است که نقش حفاظت زنده  ریبخش غ  وارةید«: ۲» نةیگز

 هستند.  افتهین زیتما یستمیمر ی هااخته «: ی۳» نةیگز

   .شوندیحاصل م یمیزنده پارانش یهافقط سلول ،یمیپارانش یهاسلول میدر صورت تقس«: ۴» نةیگز

  ینی............. بخش پکت یااختهی  وارةیبخش د نیدتریجد ن، یرشاد پسا  یدارا  یاهیبافت گ  کیدر  

 ............. تواندیم   یاهیگ  اختةیدهندة در  اتصال

 شود.  جادیا یدستگاه گلژ یهاسهیزکیو تجمع ر یحلقة انقباض لتشکی اثر در  –مانند  ه (1

 .ردیقرار بگ یااختهی  یدر تماس با غشا  یاهیگ اختةی اتیاز ح  یمختلف  هایزمان در –مانند   (۲

 مجاور ممکن سازد. اختةیدو   نیکنترل تبادل مواد را ب اخته،یبه  دنبخشی استحکام  برعالوه  –ف الخبر (۳

 آن شود. اتیو ادامةح  ییستایادر محلول آب مقطر باعث حفظ هم اختهی یرقرارگی  هنگام در  –ف الخبر (۴

 

 :هانهیهمة گز یبررس

  ن ی در ا   سم، ال توپ ی س   م ی . به منظور تقس شود ی انجام م   ی حلقة انقباض   ل ی بدون تشک   ی اه ی گ  ی ها در سلول   سم ال توپ ی س   م ی تقس «:  1»   نة ی گز 

  یدستگاه گلژ   ی ها سه ی زک ی دراثر تجمع ر   ی ا اخته ی صفحة    ن ی شود؛ ا ی م   جاد ی ا   د ی جد   وارة ی د   ل ی در محل تشک   ی ا اخته ی صفحة    ک ی ها  اخته ی 

 . شوند ی محسوب م   ها سه ی زک ی ر   ن ی ا   ، ی ا اخته ی   وارة ی و د   ی ان ی م   غة ی ت   ی سازها ش ی . درواقع پ گردد ی م   ل ی آنها تشک   وستن ی هم پ و به 

  ی ن ی و بخش پکت   باشد ی م   ن ی پس   وارة ی همان د   ی ا اخته ی   وارة ی بخش د   ن ی دتر ی جد   ن، ی رشد پس   ی دارا   ی اه ی بافت گ   ک ی در  «:  ۲»   نة ی گز 

درتماس با    ی ان ی م   غة ی ت   ، ی اه ی گ   اختة ی در    ن ی نخست   وارة ی د   ل ی تشک   . قبل از شود ی محسوب م   ی ان ی م   غة ی ت   ، ی اه ی گ   اختة ی دهندة دو  اتصال 

 باشند.  ی ا اخته ی   ی در تماس با غشا   تواند ی است هم م   ی سلول   وارة ی بخش د   ن ی دتر ی چون جد   ز ی ن   ن ی پس   وارة ی قرار دارد و د   ی ا اخته ی   ی غشا 

ــازندیممکن م اختهیدو   نیکنترل تبادل مواد را ب وارهیزنده، د داروارهید یهااختهیدر   اهانیدر گ«: ۳» نةیگز  دیاما توجه کن  س

 به آن مؤثر است. یو استحکام بخش اختهی شکل در حفظ زین  یانیم غةیو ت  شوندیم اختهیموجب توقف رشد  نیپس وارةیکه د
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 ی خود باعث حفظ هومئوستاز  یفشار اسمز  میبا تنظ  اختهی. شودیآن م  اتیموجب ادامة ح  اختهی  یی ستایاحفظ هم«:  ۴»  نةیگز

. با ورود آب به درون شودیدچار تورژسانس م  یاهیگ  اختةیدر محلول آب مقطر،    یاهیسلول گ  یر ی. در صورت قرارگگرددیم

  ی تاحدود  یسلول  وارةی. دکندیو به آن فشار وارد م  چسبدیم   وارهیست به دالپروتوپ   جهیو درنت  ابد ییم   شیافزا  چهیحجم کر  اختهی

 . شوندیمحسوب م یسلول وارةیاز د یهردو جزئ یان یم غةیو ت نیپس وارةیکه د دی. توجه کنشودیپاره نم  اما شودیم  دهیکش

است، چند مورد عبارت    (توزیم )  رشتمان میاز تقس  یامرحلهرو که مربوط به  رابطه با شکل روبه  در

 کند؟یم   لیتکم  یرا به درست  ریز

 «را مشاهده کرد. .......... توانینممرحله قرار دارد،   نیاز ا ..........فاصله الکه ب  یمرحله ا  در»

 کسانی  یبا تنوع ژن  یی(دهایکرومات)  ییهانکفامی  شدن جدا –عد  ( ب1

 اختهی  ی(هاکروموزوم)  یهاتندر اطراف فام  غشایی  پوشش –بل  ( ق۲

 اختهیدرون   ی(هاولیسانتر)  یهاانکیم نیفاصله ب شافزای –عد  ( ب۳

 ها ولیدوک توسط سانتر  یرشته ها  دهی  سازمان شروع –بل  ( ق۴

1 )1                        ۲ )۲                        ۳ )۳                          ۴  )۴ 

موارد الف   . مرحلة قبل از آن، پروفاز و بعد از آن متافاز اـست.کندیبه مرحلة پرومتافاز اـشاره م  ریتـصو نیا

 موارد: یبررس  کنند.  یکامل م یو ج عبارت را به درست

 شوند.  یاز هم جدا نم یخواهر  یدهایدر مرحلة متافاز، کرومات (الف

 از پوشش هسته را مشاهده کرد.  ییهاتوان قسمتیدر مرحلة پروفاز م (ب

 شود.ینم شتریمرحله ب نیها در اآن نیفاصلة ب  گریاند و دهم دور شده ها ازولیدر مرحلة متافاز سانتر (ج

 شوند.یم  یدهها سازمانولیدوک توسط سانتر یهادر مرحلة پروفاز، رشته(  د

 ، مهم نشان داده شده در شکل مقابل   ندیمورد دربارة فرا  چند

 شده است؟   انیب  یبه درست  

 از پرندگان است. یبعض ینیدر دوران جن یعملکرد ی هااز بخش یاصل یها اختهینشان دهندة حذف  (الف

 باشد.  ی م ها اخته ی شده در  یزیبرنامه ر اً قیدق  یندهایفرا یسر کی جاد یدر انگشتان به علت ا یانیم یهاحذف پرده (ب

 . کنندیو مرگ آن م اختهی یاجزا هیشروع به تجز اختهیکننده در  بیتخر ی ها نیپروتئ (ج

 .دهدیاز پرندگان را نشان م یبعض ینیدر دوران جن  یبافت مردگ  ینوع   (د

1 )1                            ۲ )۲                               ۳ )۳                           ۴ )۴ 

 موارد نادرست: ی. بررسکندیم انیرا ب یعبارت درست ( ج)و  (ب)قط موارد ف
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 است. یعملکرد  یهااز بخش ی اضاف ی هااختهیحذف  (الف

 .ستین  یعمل مربوط به بافت مردگ نیا  (د

باشد؛ یم  یااختهی چرخة    G1به نشانگان داون که در مرحلة    الفقط مبت  ی فرد  ی کریپ  اختةی

 ..............   تواندینم

 باشد. ۲۳شمارة   یهااقد کروموزومف (1

 داشته باشد. ۲1شتر از سه کروموزوم شمارة بی (۲

 کروموزوم داشته باشد. ۴۷از  شتربی (۳

 باشد. Yبا دو کروموزوم   یاهسته یاراد (۴

 ۴۷هسـته دار خود، در هر هسـته  یکریپ   یهااختهیبه نشـانگان داون هسـتند، در  الکه فقط مبت یافراد

کروموزوم  کیمرد باشد   اگر و Xبه سندروم داون اگر زن باشد دو کورموزم  الفرد مبت یکریپ   یهااختهیکروموزوم دارند. هستة  

X   کروموزوم   کیوY .ها:بررسی سایر گزینه  دارند 

 .باشندیقرمز بالغ فاقد کروموزوم م  یهاچهیگو (1

 .باشندیم یاچند هسته یاسکلت  چةیماه  یهااختهی (۳و۲

 ..........نمودند،  دایرا پ یتخم، حداکثر فشردگ  اختةی  یدهایپس از آن که کرومات  ، یسیادر اهیگ  در

 .دینمایهسته شروع به محو شدن م  یشا( غ 1

 شوند.یمستقر م اختهی نیها در قطبولیفت سانتر( ج۲

 گردند.یجدا م  گریکدیهمتا از   یهاروموزوم( ک۳

 شود.یممکن م ینیپروتئ زیر یهاوتاه شدن لوله( ک۴

در مرحلة متافاز به حداکثر   دهایکرومات توز،یم میدهد. در تقـسیانجام م توزیم میتقـس  اهانیتخم گ اختهی

 ها: نهیگز ریسا یبررس  شوند.یدوک کوتاه م یهاپس از آن در مرحلة آنافاز، رشته رسند ویم  یفشردگ

 شود.یهسته در مرحلة پرومتافاز محو م  یغشا«: 1» نةیگز

 ندارد. ولیدار است و سانترگل  اهیگ یسیادر«: ۲» نةیگز

 .شوندیاز هم جدا م وزیهمتا در م  یهاکروموزوم«: ۳» نةیگز

آنها  یعدد کروموزوم  رییبدون تغ هااختهیدر بدن انسااان که تعداد   اختهی  میتقساا   یدر مورد نوع

 ............... شود، یم ..............  هسته که در آن   میاز تقس  یااز مرحله  ..............   توانیم  ابد، ییم   شیافزا

 کند.یم  دایپ  شیافزا اختهی  یهاتعداد کروموزوم  –لیتبد  ن،کروماتی  به  هاکروموزوم –بل  ( ق1

 .شودیها مشاهده ممکروموزو  یفشردگ نیشتربی –دوک، مشاهده   یهارشته لتشکی شروع –عد  ( ب۲

 . شوند ی م   ده ی سلول کش   ن ی به قطب   ی د ی تک کرومات   ی ها کروموزوم   –   ه ی سانترومر، تجز   ة ی در ناح   دها ی کرومات   ی اتصال   ن پروتئی   – بل  ( ق ۳

 .شوندیدوک متصل م یهااز رشته  گروهی به  هاکروموزوم سانترومر – هیتجز  الًکام  ،آندوپالسمی شبکه  پوشش –د  ( بع۴
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وال تقـسم ورت ـس دیم  توزیم  مینظور ـص ورت کروماتکروموزوم . در مرحلة تلوفازباـش   ند یآیم در  نیها به ـص

 .ابدییم شیافزا اختهی یهادر مرحلة آنافاز تعداد کروموزوم که مرحلة قبل از آن مرحلة آنافاز است.

پوسات انساان، ................. بعد از ...................    درمیاپ یعمق  یپوشاشا  یهااختهیرشاتمان    میتقسا   در

 افتد. یاتفاق م 

 اختهی نیبه قطب  هاولسانتری حرکت شروع –دوک  یهااز رشته  یها به گروهصال سانترومر کروموزوم( ات1

 سانترومرها  ةیدر ناح  دهایکرومات  یاتصال نیپروتئ ةتجزی – یمادة وراثت یهاشدن رشته میتاه و ضخ( کو۲

 اختهی یسمالپوشش شبکة آندوپ  هتجزی – اختهی یاهسته  یو برابر شدن مقدار دنا( د۳

 میدوک تقس لتشکی –هسته  ییها در سطح استواشدن کروموزوم  فید( ر۴

 

انتر میدر تقـس ان، ابتدا در مرحلة پروفاز، ـس تمان بدن انـس روع به حرکت  اختهیبه دو قطب   هاولیرـش ـش

دوک    یهااز رـشته  یگروه  ها به. ـسپس در مرحلة پرومتافاز، ـسانترومر کروموزومردیگیـشکل م میآنها دوک تقـس نیو ب  کنندیم

 :هانهیگز ریسا یبررس .شوندیمتصل م

ته (۲ نةیگز رده، ـضخ  نیکرومات یهارـش وندیتر مو کوتاه میدر مرحلة پروفاز، فـش ال نیکه پروتئ یدر حال  ـش ها در دیکرومات  یاتـص

 .شودیم هیسانترومر در مرحلة آنافاز تجز ةیناح

 .دهدیم یرو توزیکه قبل از همة مراحل م  شود،یدو برابر م Sو در مرحلة   یهمانندساز  یمقدار دنا، ط (۳ نةیگز

مرحله پوشـش  نی. در ا(نه هسـته)  شـوندیم فیرد اختهی  ییها در مرحلة متافاز در سـطح اسـتوادر انسـان کروموزوم (۴ نةیگز

 رفته است. نیهسته از ب

 ان یم  میهساته و تقسا  میبا قدرت تقسا  ی(میپارانشا )  یانرم آکنه  اختةی کیدربارة   نه، یام گزکد

 است؟  ادرستن  ، یبه صورت مساو  اختةی

 سم التوپ یدر س  ینیپروتئ  یهازلوله یر  اخته،ی  نیها در قطبپوشش هسته در اطراف کروموزوم   لیاست در زمان تشکمکن  ( م1

 مشاهده شوند. 

 شوند.یآزاد م یتوسط دستگاه گلژ نیبه نام پکت  یدیساکاریپل یحاو یهاسهیزکیر اخته،ی  انیم میتقس  ندیفرا یر ط( د۲

 .ردیپذیم  انیپا اختهی  انیم میتقس  ندیفرا اخته،ی  یانیبزرگ در بخش م سةیک زیر لیهمزمان با تشک( ۳

 شود.یم یگذار  هیپا اختهی  انیم میتقس ندیفرا  ین، در طال لیسمودسم همانند تشکالپ  لیشک( ت۴

  یبزرگ، با اتصـال غشـا  سـهیزکیر لیپس از تشـککتاب یازدهم،    ۶فصـل   ۹با توجه به شـکل   دیقت کند

 .ردیپذیم  انیپا اختهی  انیم میتقس  ،یمادر اختةی یبه غشا سهیزکیر
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 کند؟یم   لیتکم  یدرست  به  (توزیم ) رشتمان    م یرا در رابطه با تقس  رید مورد، جملة زچن

 «..................  شوند، یمشاهده م  میدوک تقس  یهارشته  ی ااختهیکه در هر    یهنگام »

 باشند.  ی( دیکرومات)  ینکیفام صورت تک  به  توانندیها م تنفام  (الف

 مشاهده شوند.   اختهی  انة یدر م   توانندیها م تنفام  (ب

 ها متصل هستند.تندوک به فام  یهارشته  اً الزام   (ج

 دارند. یکسانیفاصله  ول، یها از دو جفت سانترتنفام  (د

1 )1                                  ۲  )۲                                     ۳ )۳                                  ۴ )۴ 

 

 موارد: یبررس

 . کندیم ان یمرحله آنافاز را ب - حیصح (الف

 . کندیم ان یمرحله متافاز را ب - حیصح (ب

 !ستیمرحلة پروفاز صادق ن برای  –نادرست ( ج

 دانه!نهان  یاهیگ  یهااختهیمانند    ،ندارند ولیسانتر هااختهیاز   یگروه رازی  –نادرست   (د

 کند؟  یم   لیتکم  ینادرسترا به    ریعبارت ز  نه، یام گزکد

 «که .....................  یپوست بدون بروز جهش، در مرحله ا  درمیاپ یعمق یپوشش  اختةی کی  توزیم  میتقس  در»

استواتنامف (1 ر  رند،یگیقرار م  اختهی  ییها در سطح    یوندهایپ   یدوک، در ساختار دوم خود دارا  ینیپروتئ  زلولةیهر 

 است.  یدروژنیه

قابل   ینور  کروسکوپیباشد، به کمک میتن مفام  نیکه بزرگتر  1تن شمارة  شود، فامیپوشش هسته آغاز م  ةیجزت (۲

 .شودیمشاهده م 

 . ابد ی   ش ی افزا   ی ا هسته   ک ی ف مقدار مادة ژنت ال برخ   اخته ی   ی را دارند، ممکن است عدد کروموزوم   ی ها حداکثر فشردگ تن ام ف  (۳

 . شوند ی جدا م   گر ی د   ک ی هر کروموزوم از    ی خواهر   ی ها د ی شود، همواره کرومات ی مشاهده م   اخته ی در    ن ی پروتئ   ی نوع   ب ی خر ت  (۴

 

ته ها بیتخر زین توزیدر تلوفاز م  دیدقت کن اهده م  یرـش ود که نوع   یدوک مـش تند. در   نیپروتئ  یـش هـس

 .شوندیازهم جدا نم یخواهر  یدهایمرحله کرومات نیا
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 کند؟   ی م   لیتکم  حیرا به طور صح  ریعبارت ز  نه، یام گزکد

 ..... .....وجود آمده است که .... به  ییهااختهینشده   میتنظ ماتیکه به دنبال تقس یانوع توده انسان بالغ، هر  کی  در

ل  الاخت  ی ااختهی  کننده چرخة  میتنظ  یهانیپروتئ  تیدر فعال  تواندیدر دنا وجود دارد، م  یدائم  رییتغ  یآن نوع   یها  اختهیدر  (  1

 شده باشد.  جادیا

 بدن منتقل شوند.   گر ی د   ی لنف به نواح   ا ی توانند توسط خون  ی م   ش ی ها اخته ی کند،  ی م   جاد ی ل ا ال اندام اخت   ک ی   ح ی ر عملکرد صح ( د ۲

 بوجود آمده است.  یا هسته  یدر دنا ینیجهش جانش ی به دنبال بروز نوع  اً الزامماند، یخود م یجا دارد و در ی شد کم( ر۳

 را دارند. ینیدگرنش ییآن توانا یهااختهیشود که یم  دهیسرطان نام یمجاور را دارد، نوع   یهابه بافت  بیآس تیابل( ق۴

 

 ها: نهیگز ریسا یبررس

 کنند. جادیل االاطراف اخت  یهااندام  یو گاه ریعملکرد خود اندام درگتوانند در  یم زین میخوش خ یهاتومور«: ۲» گزینة

 مؤثر هستند. زیانواع جهش ن ریبلکه سا ،شودیباعث تومور نم ینیفقط جهش جانش«: ۳» گزینة

 .وارد کند بیمجاور خود آس  یهاممکن است به بافت زین میتومور خوش خ«: ۴» گزینة

 شده است؟   ان ی ب   ی به درست   م ی بدخ   ی درمان تومورها   ج ی را   ی ها در ارتباط با روش   ر ی ز   ی ها از عبارت   ک ی ام کد 

 ممکن است.  یدرمان یمیف شالبرخ  یدرمان در پرتو یسرطان  یهااختهیاز   یاهش گسترش گروه( ک1

 .خون نقش داشته باشند تیدر کاهش هماتوکر  تواندیم  ،یدرمان ف پرتوالبرخ  یدرمان  یم( شی۲

 کند.میخود را اعمال  ریو تومور تاث  یسرطان  یهااختهیفقط بر   یدرمان یمیهمانند ش یجراح  ندیرا( ف۳

 شود. یااختهی میبدن به مرحله تقس یهااختهیاز   یورود برخ زانیباعث کاهش م  تواندیم  یدرمان  یم( شی۴

 

 ب ی آسـ  ز ی مو و پوشـش دسـتگاه گوارش ن  از ی مغزاسـتخوان، پ   ی ها اخته ی توانند به  ی سـرطان م   ی درمان   ی ها روش 

 : ها نه ی گز  ر ی سا  ح ی تشر   شود. ی م  ی خستگ  و   مو، تهوع   زش ی است که باعث ر   ی درمان   ی م ی ش   ی ها از عوارض جانب اخته ی  ن ی مرگ ا   برسانند. 

 است. حیصح  یدرمان همانند پرتو  یدرمان یمیش یبرا نهیگز  نیا (1

د  یهاتابش ریافراد که تحت تأث  یبعـض (۲ تخوان م  وندیمجبور به پ   رندیگیقرار م یقو  یدرمان یمیـش  ای  دیـش وند تا  یمغز اـس ـش

 را بسازند. ازیمورد ن یخون  یهااختهیبتوانند 

 شود.یبدن م مةها در هاختهی میباعث سرکوب تقس  یدرمان  یمیش (۳
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 . می................ مشاهده کن  یکری پ  یا اختهی  م یتوانینممرد سالم و بالغ،   کیبدن    یهابافت  در

 Y یکروموزوم جنس کی یاراد (1

 Y یاقد کروموزوم جنسف (۲

 کیاز دو کروموزوم شمارة  شیب یدارا (۳

 کیکروموزوم شمارة  کی یدارا (۴

 یها اختهیمانند  )  یاهسته  تک  ای،  (قرمز بالغ  چةیمانند گو)بدون هسته    یهابه شکل  یکریپ   یهااختهی

(  کروموزوم  ۴۶)  یکروموزوم  مجموعه  هستند و در هر هسته دو  ی(اسکلت  چةیمانند ماه)هسته    کیاز    شیب  یدارا  ای و    ی(پوشش

 تواند وجود داشته باشد. ینم  کیکروموزوم شمارة   کیبا  یکریپ  یااختهی  ن،یبنابرا 2n=۴۶دارند 

 ام گزینه صحیح است؟کد

 پیچد.جفت هیستون می ۸ر ساختار هر نوکلئوزوم، مولکول دنا حدود دو دور اطراف د (1

 .شودر فشردگی در مولکول دنا به طور قطع پس از شروع فرآیند تقسیم یاخته انجام میه (۲

 باشد.یکسان می اًهای همتا همانند کروماتیدهای خواهری قطعوالی نوکلئوتیدی بین کروموزومت (۳

 نقش داشته باشد.در تعیین جنسیت  اًتواند مستقیموچکترین کروموزوم در ماده ژنتیک انسان میک (۴

 

)البته براسـاس شـکل کتاب درسـی،  اسـت    Yدر مردها کوچکترین کروموزوم در ماده ژنتیک، کروموزوم 

 ها:بررسی سایر گزینه است و در تعیین جنسیت نقش دارد. های جنسیکه جزء کروموزومچون از نظر علمی این گونه نیست( 

 پیچد.مولکول هیستون می ۸از مولکول دنا حدود دو دور به اطراف  یدر نوکلئوزوم، بخش«: 1»گزینة 

 .اختهی میتقس ندینه پس از شروع فرا  دهدیرخ م  یدنبال همانندساز شدن مولکول دنا، به شروع فشرده«: ۲» گزینة

 توالی نوکلئوتیدی یکسانی ندارند.  اًهای همتا الزامکروموزوم«: ۳» گزینة

 .............  اً...... الزام که ....... یدر مرحله ا یهسته بدون کاهش عدد کروموزوم   میتقس  یر نوعد

   کنند.یشروع به فشرده شدن م  نیکرومات هایرشته –شوند  یم فیرد اختهی ییها در سطح استواروموزومک (1

 شوند.یم کیها نزدولیها به سانتردیکرومات – شودیم هیسانترومر تجز هیدر ناح  یاتصال نیروتئپ  (۲

 شود.یم لیتشک یتوزیها دوک مولیسانتر  نیب  -کند یشدن م هیشروع به تجز یجانور اختةیوشش هستة پ  (۳

 .شودیمشابه مشاهده م کیبا مادة ژنت اختهیدو   ان،یدر پا  -شوند  یم  لیتبد  ینیکرومات یهاها به رشتهروموزومک  (۴

 : هانهیگز ریسا یبررس

ها از مراحل قبل از  فشرده شدن کروموزوم اما شروع ابند، ی یم شیآرا اختهی یها در استواکروموزوم توز،یدر مرحله متافاز م (1

 مرحله آغاز شده است.  نیا

 ندارند.  ولیها سانتراختهی  یبرخ دیدقت کن (۲
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 کی  توزیم میمرحله از تقســ نیا  انیشــوند، اما در پایم لیتبد  ینیکرومات  یهاها به رشــتهکروموزوم توز،یدر مرحلة تلوفاز م (۴

 شود.یم  دهیمشابه د کیمادة ژنت یبا دو هستة دارا اختهی

 و ........ برابر است با ............   باشد ی آن .......... عدد م   ی ها که تعداد کروموزوم   ی ا اخته ی   ی عدد کروموزوم 

   n=12۳  -رد مشابه دا یژن یمحتوا  گردی کروموزوم ۳  با  کروموزوم هر –  1۲( 1

 1۵n=۳   -  متفاوت دارند یژن ینوع محتوا ۳آن  یهر مجموعه از کروموزومها  -1۵( ۲

 32n=۲  - جفت کروموزوم همتا دارد   ۳۲ –  ۶۴( ۳

 n=20  – شودینم  افتی  ییکروموزوم همتا چهی     -۲۰( ۴

 

 ی محتوا  گریهر کروموزوم نسبت به کروموزوم د  شود،ینم  افتی  ییکروموزوم همتا چیکه ه یااختهیدر 

 : هانهیگز  ر یسا یبررس .شودیم  n=20ی دارد و عدد کروموزوم یمتفاوت  یژن

 .شودیم  n=12۴ یدر واقع عدد کروموزوم باشد، یهمتا م گریهر کروموزوم با سه کروموزوم د ی وقت (1

 . باشدیم 1۵n=۵ ی عدد کروموزم  یعنیمتفاوت دارد،  یژن یها سه نوع محتواهر مجموعه از کروموزوم ی وقت (۲

 .شودیم ۶۴n=۲  یپس عدد کروموزوم  باشد،یم  ۶۴ها  تعداد کل کروموزوم (۳

 کند؟   یم   لیتکم  حیرا به طور صح  رید مورد عبارت زچن

 «که ....................    ی ادر مرحله   یجانور  اختةی   یدر تقسیم رشتمان نوع  »

 شوند. های دوک کوتاه میشود، رشتهتعداد سانترومرها دو برابر می  -  الف

 شوند. ها به تدریج از فشردگی خارج میمروند، کروموزو یهای دوک از بین م ای که رشتهدر مرحله  -   ب

 سازند.های دوک را میها رشتهسانتریولکند،  ی شدن م   هیای که غشای هسته شروع به تجز در مرحله   -  ج

 شود. ها دیده می ترین فشردگی در کروموزوم کنند، بیش   ی ها شروع به کوتاه شدن م دوک متصل به کروموزوم   ی ها رشته   –   د 

1 )1                                ۲  )۲                                       ۳ )۳                                         ۴  )۴ 

 بررسی موارد:

 باشد. یم توزیمربوط به مرحلة تلوفاز م (ب                باشد.یم توزیمربوط به مرحلة آنافاز م (الف

 باشد. یم وزتیمربوط به مرحلة آنافاز م( د                   باشد.یم توزیمربوط به مرحلة پروفاز م (ج
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 دانه، درست است؟ نهان   اه ی گ   ی نوع   مریستمی   اختة ی   ک ی دوک موجود در    ی ها دربارة همة رشته   نه ی ام گز کد 

 .ابندییادامه م اختهی  یانیا صفحه مت (1

 گردند.یها متصل مه سانترومر کروموزومب (۲

 .رندیگیشکل م  هاولیحرکت سانتر  یر پ د (۳

 شود.یموجود در هسته کنترل م  ی(ها) توسط ژن دشانیولت (۴

 ها هستند.ها محصول عملکرد ژننیهستند. پروتئ نیاز جنس پروتئ میدوک تقس یهارشته  دیدقت کن

 فاصله پس از ........... الروده، ب یپوشش  یهااختهی   میتقس  در

 .شودیم میتقس اختهی  سمالتوپ یدوک متصل به سانترومرها، س یهاوتاه شدن رشته( ک1

 .رسندیخود م  یها به حداکثر فشردگدوک، کروموزوم یهارشته  لیشکت( ۲

 . کنندیحرکت م اختهیبه سمت دو طرف   هاولیسانتر ،یسم الآندوپ  کةکامل شب یةجز( ت۳

 . شوندیاز هم جدا م یخواهر یدهایکرومات اخته،ی یها در استواشدن کروموزوم فید( ر۴

آنافاز است   لةفاصله پس از آن مرحال و ب  شوندیم  فیرد  اختهی  یمتافاز در استوا  لةها در مرحکروموزوم

 : هانه یگز  ریسا ی. بررسشوندیاز هم جدا م یخواهر یدهایکه در آن، کرومات

تلوفاز قرار دارد.    لةآنافاز است و پس از آن مرح  لةدوک متصل به سانترومرها مربوط به مرح  یهاکوتاه شدن رشته«:  1»  نهیگز

 تلوفاز است. لةپس از مرح  سمالتوپ یس میتقس کهیدر حال

که حداکثر   ی پرومتافاز قرار دارد؛ در حال  لةدهد و پس از آن مرحیپروفاز رخ م   لةدوک در مرح  یهارشته   لیتشک«:  ۲»  نهیگز

 متافاز است.  لةها مربوط به مرحکروموزوم یفشردگ

به سمت دو طرف   هاولیکه حرکت سانتر یپرومتافاز است، در حال   لةمربوط به مرح  ی سمالآندوپ   کةکامل شب  یةتجز«:  ۳»  نهیگز

 پروفاز است. لةمربوط به مرح اختهی

 ... ...............  گفت  توانینم 

 دارند.  کسانی ی هاتن، ژنفام  کی نکیدو فام( 1

 است. ریعدد متغ 1۰۰۰از   شیتا ب ۲جانداران مختلف، از   یهاکروموزومعداد  ( ت۲

 متفاوت است.  گریکدیانسان با   یهاسانترومر کروموزوم یریحل قرارگ( م۳

 دارد. ۲1نسبت به کروموزوم شماره  یشتریب یهاانسان، نوکلئوزوم کیروموزوم شماره ( ک۴



 

 

 
196 

 

 .است ریعدد متغ 1۰۰۰از   شیتا ب ۲از   ها،یجانداران مختلف به جز باکتر  یهاتعداد کروموزوم

 :هانهیگز  ریسا یبررس

 .اندکسانیها از نظر نوع ژن  (فام تن)کروموزوم  کی  (نکیفام)  دیدوکرومات (1

 اند.شده یگذارسانترومرها، مرتب و شماره یریو محل قرارگ یژن یها براساس اندازه، شکل، محتواکروموزوم  پ،یوتیدرکار (۳

  یهانوکلئوزوم  نیاست، بنابرا  ۲1بزرگتر از کروموزوم شماره    ، 1کروموزوم شماره  (  ۶فصل    ۳شکل  )انسان    پیوتیباتوجه به کار  (۴

 هم دارد. یشتریب

 .... ..........در انسان، ..  توزیم  میتقس  تیدار با قابلهسته  ی کریپ  یاختهی  کیدر  

 وجود دارد.  هاولیدر ساختار دوک و سانتر ینیپروتئ یلوله ۲۰۰ر اواخر مرحله آنافاز، کمتر از ( د1

 اند.شده دهیکش اختهی ییسطح استوا یبه سو هاولیدوک از سانتر یرشته ۹۲ر مرحله متافاز، فقط  ( د۲

 وجود دارد. یاهسته DNAمولکول   ۴۶ها،  هر مجموعه از کروموزوم ر مرحله پروفاز، در( د۳

 شدن است. لیحال تشک کروموزوم در ۲۳هسته در اطراف   یر مرحله تلوفاز، غشا( د۴

 ی دو مجموعه  توز، ی پروفاز م  ی اســـت و در مرحـله  n۲= ۴۶دار انســـان هســــته  ی کر ی پ   ی اخـته یـ  ی عدد کروموزوم 

 وجود دارد.  DNAمولکول   ۴۶ هر مجموعه   در   ن ی قرارگرفته است؛ بنابرا   ی د ی دوکرومات کروموزوم    ۲۳هر مجموعه    کروموزوم دارد و در 

 ها: نهیرگزیسا یبررس

ــت   کیوجود دارد و به هرکدام    یدیکروموزوم تک کرومات ۹۲ توزیمرحله آنافاز م یدرانتها (1 ــل اس ــته دوک متص   یلوله )رش

ــانتر  ۴ ی. از طرفی(نیپروتئ  نجایتا ا نیبنابرا(.    ۴×۲۷=1۰۸ )دارد   ینیپروتئ  لوله زیر ۲۷وجود دارد که هرکدام   اختهیدر    ولیس

ته یبرخ یازطرف  م،یدار ینیلوله پروتئ ۲۰۰ از    ینیپروتئ یهاتعداد لوله نیبنابرا  ـستندیدوک به کروموزوم ها متـصل ن یهااز رـش

 است. شتریعدد ب ۲۰۰

توا ۹۲(۲ مت اـس ته دوک به ـس انترومر کروموزومآمده اختهی  یرـش دهاند و به ـس ل ـش ته  گرید یاند و برخها متـص دوک    یهااز رـش

 .ستندیاند و به کروموزوم ها متصل نآمده اختهی یهم تا استوا

 .میدار  یدیکروموزوم تک کرومات ۴۶و در هر هسته  شودیم لیدو هسته تشک توز،یی تلوفاز مدر مرحله (۴

 شده است؟   انیب  نادرست  نه یدام گزک

 .شوندیمغز استخوان م  وندیمجبور به پ   رند،یگیقرار م یقو  یدرمان یمیش ریافراد که تحت تاث  یعض( ب1

 شوند. G0وارد فاز  توانندیمغز استخوان م  یادیبن  یهاخته( یا۲

 در هسته رخ دهد.  DNA  یهمانندساز ستیممکن ن  یعصب یهااختهیر  ( د۳

 شود. یااختهی میتقس میباعث تنظ  تواندیورمون مترشحه از کبد م( ه۴
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 : هانهیگز یبررس

  یهااختهی تا بتوانند    شوندیاستخوان م  مغز  وندیمجبور به پ   رند، یگیقرار م  یقو  یدرمان   یمی ش  ریافراد که تحت تاث  ی بعض  (1

 را بسازند.  ازیمورد ن یخون

  میتقس  ها،اختهیاز حد تعداد    ش یب  شیافزا  ا ی یطینامساعد مح  طیشرا  الًخاص، مث  طیمغز استخوان در شرا  یادیبن یهااختهی  (۲

 . کنندیمتوقف م ای و   دهندیخود را کاهش م

 ی عنی  S  یاز مرحله   ستی بایم  ندیفرا  نیشوند، قبل از ا  میپس اگر بخواهند تقس  شوندیم  میبه ندرت تقس  یعصب  یهااختهی  (۳

 عبور کنند. یاهسته DNAمولکول  یهمانندساز

قرمز در مغز    یهاچهیگو  د یتول  شیقرمز نقش دارد و باعث افزا  یهاچه یساخت گو  میمترشحه از کبد در تنظ  نیتیتروپویار  (۴

 .شودیقرمز استخوان م

 مقابل که مربوط به مراحل    یهاا توجه به شکلب

 به  را ریعبارت ز  نهیاست، کدام گز  یاهیگ یاختهی کی میتقس

 د؟ینمایم  لیتکم  ینادرست  

 «داده شده در شکل .................. مرحلة نشان  در»

 است. ۳برابر تعداد آنها در شکل   دهایتعداد کرومات  ،  1( 1

                 است. ۲تعداد سانترومرها دو برابر تعداد آنها در شکل ،  ۳( ۲

 .شوندیدوک متصل م یهاها به رشتهسانترومر کروموزوم،  ۲( ۳

 شوند.یاز هم جدا م  دیجد ختةایدو  یمادر تةاخی رهوایبه د یااختهی یبا اتصال صفحه،  ۴( ۴

.  دهند یرا نشـان م  نزیتوکیمراحل متافاز، پروفاز، آنافاز و تلوفاز همراه با سـ بیبه ترت ۴تا   1  یهاشـکل

 :هانهیگز ریسا یبررس  .شوندیدوک متصل م یهاها به رشتهسانترومر کروموزوم  (نه پروفاز)در مرحلة پرومتافاز  

 با هم برابر است. توزیم میمراحل تقس یدر همه اختهی  یدهایتعداد کرومات (1

 .باشدیم میدو برابر مرحلة پروفاز همان تقس توز،یم میها و سانترومرها در مرحلة آنافاز تقستعداد کروموزوم (۲

اختار  ،یاهیگ یهااختهیدر   (۴ ت ـس ف  ینخـس ک لّدر مح یااختهی  حةبه نام ـص ودیم جادیا  د،یجد رهواید لیتـش فحه با   نی. اـش ـص

هیزکیتجمع ر تگاه گلژ یهاـس تنیو به هم پ  یدـس ک وـس ودیم  لیآنها تـش هیزکیر نیا  .ـش ازهاشیپ   یدارا  ها،ـس و   یانیم یغةت  یـس

 .شوندیاز هم جدا م  دیجد تةاخیدو   یمادر تةاخیره وایصفحه به د نی. با اتصال اانداختهیره واید
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 است؟  ح یصح  اختهیده ش  یزیرد مورد در رابطه با مرگ برنامهچن

 انجام شود.  هااختهی  یدر برخ  یبه صورت تصادف  تواندیم  •

 . شودیم   خوارهاگانهیتوسط ب  ی خوارگانهیب  شیافزا   موجب •

 .کنندیم   اختهی  یاجزا  یةشروع به تجز  نی پروتئ  ن یچند  ندیفرا  نیا  یط •

 نقش دارند. دهیپد نیدر ا  هامیاز آنز یبا ترشح انواع  هاتیلنفوس  یبرخ •

1 )1                             ۲  )۲                              ۳ )۳                              ۴ )۴ 

 موارد: یبررس .اندحیموارد دوم و سوم صح

. به  روند یم  نیو از ب نندیبیم بیآس هااختهی  ها،ی سوختگ  ای  یدگ یدر بر الًباشد؛ مث ی تصادف  تواندیم  هااختهی مرگ  (اول مورد

 . شودیم  جادیا خاص طیشراو در  هااختهی  یبعض در اختهی ده ش یزیرمرگ برنامه  ی. ولشودیگفته م  یمردگ  حالت، بافت نیا

 .شودیم یخوارگانهیب خوارها،گانهیمرده توسط ب تةاخی  ند،یفرا نیپس از ا (دوم مورد

  بیتخر یهانیپروتئ هیرخداد، در چند ثان نی. به دنبال اشودیشروع م اختهی به  یمالیع دنیبا رس ندیفرا نیا (سوم مورد

 . کنندیو مرگ آن م اختهی یاجزا یةشروع به تجز اختهی در  کننده

به نام    ینیبا ترشح پروتئ  شود، یمتصل م  یسرطان  تةاخی، به  (یراختصاصیدفاع غ   تیلنفوس)ی  ع یطبده  کشن  تةاخی  (چهارم  مورد

غشا  یمنفذ  نیپرفور آنزکندیم  جادیا  اختهی  یدر  کردن  وارد  با  )می. سپس  آنزی  انواع  درون    (هامینه  مرگ    اخته،یبه  باعث 

 .شودیم اختهی شده  یزیربرنامه

 کند؟ یم   لیتکم  حیرا به طور صح  ریز  یام عبارت جملهکد

 « بالغ ...................  B  تیلنفوس  ک ی  یااختهی  ی در ................... از چرخه  »

 اند. شده ده یکش اختهیدوک تا وسط  ی هارشته  یهمه – ی آنافاز متافاز همانند مرحله یمرحله( 1

 خود را دارند.  فشردگی حداکثر ها،کروموزوم  –ی آنافاز پرومتافاز همانند مرحله یرحله( م۲

 . شودیمشاهده م اختهی یتترادها در استوا شآرای – ی پروفاز ف مرحلهالمتافاز برخ یرحله( م۳

 . شودیمشاهده م اختهیدر   هاولیمتعلق به سانتر ینیپروتئ زیر یلوله  G1 -  1۰۸ی ف مرحلهالتلوفاز برخ یمرحله ینتها( ا۴

 

انتها م  یمرحله   یدر  عدد  چهار  م   اختهی در    انکیتلوفاز  از    شودیمشاهده  کدام  هر   یلوله  ۲۷که 

 : هانهیگز  ریسا یبررس وجود دارد. اخته،ی در  انکی ، دو مG1ی اند. اما در مرحله ساخته شده ینیپروتئ
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 .شوندیم  دهیکش اختهیدوک تا وسط  یهااغلب رشته  دیدقت کن (1

 را ندارند.  یی پرومتافاز حداکثر فشردگها در مرحلهکروموزوم (۲

 .دهدینم لیرا ندارد و تتراد تشک وزیم میانجام تقس  تیقابل B تیلنفوس (۳

 است؟   ح یمقابل صح  یهاد مورد در رابطه با شکلچن

 تومور است که در افراد بالغ متداول است.  ینوع  (ب)* توده  

 بزند.   بیمجاور خود آس  یها که به بافت  شودیآنقدر بزرگ نم  چگاهیه  (الف) * توده  

 نشده است.   میتنظ  ماتیتقس  (الف)توده   جادیا  ی * علت اصل

 کنند.  دایپ  یخود، دسترس  ریمجاور محل تکث  یلنف  ی هابه بخش  توانندیم   (ب)تومور    کننده  جاد یا یهااختهی*  

1 )1                                 ۲ )۲                                  ۳ )۳                                    ۴ )۴ 

 . اندح یموارد سوم و چهارم صح

وما، در النم)  میتومور بدخ  یمربوط به نوع   (ب)و شـکل  (آرنج  یکیدر نزد  پوما،یل)  میختومور خوش  یمربوط به نوع   (الف) شـکل

 موارد: یبررس  .باشدیم (پوستدار رنگدانه  یهااختهی

 است که در افراد بالغ متداول است. میخخوش یاز انواع تومورها  یک( ینوماالنه م) پومایل( اول مورد

 بزنند. بیمجاور خود آس  یهاکه به بافت  شوندیآنقدر بزرگ نم الًمعمو م،یخخوش یتومورها  (دوم مورد

 نشده است. میتنظ ماتیتومور تقس  کی جادیعلت ا (سوم مورد

بدخ  (چهارم  مورد بافت  ای  میتومور  به  م  یهاسرطان  حمله  توانا  کندیمجاور    تواند یم  یعنیدارد؛    (متاستاز)  ینیدگرنش  ییو 

بدن بروند، در آنجا مستقر شوند و رشد کنند.    گریدی لنف به نواح ژهیبه و ای خون،  انیاز آن جدا شده و همراه با جر یی هااختهی

 . کنند یم  دایپ  یخود، دسترس ریمجاور محل تکث ی لنف یهابه بخش  یسرطان یهااختهی  ن،یبنابرا

 رد؟ی انسان بالغ مورد استفاده قرار گ  پیوتیکار  یهیته  ی برا  تواند، یم   ر یز  یهااختهیاز   کیدامک

 تخوان شده در مغز اس دیتول یبالغ و بدون دانه یخون یاختهی هر ( 1

 پادتن ساز موجود در خون   یهااخته( ی۲

 مغز استخوان یادیبن یهااخته( ی۳

 پوست  درمیاپ  یهااختهی نیتریارج( خ۴
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ــتخوان در ح یادیبن  یهااختهی ــ نیمغز اس ــردگ میتقس ــت م یکروموزوم  یبه حداکثر فش و    ابندییدس

 :هانهیگز  ریسا یبررس  .میینما هیته پیوتیاز آنها کار  میتوانیم

 .ستیقرمز صادق ن یچهیگو یبرا (1 نهیگز

 ندارند. میتقس  ییساز تواناپادتن  یهااختهی (۲ نهیگز

 اند.پوست مرده درمیاپ   یهااختهی نیتریخارج (۴ نهیگز

 ، .................  n۲=8  ی با عدد کروموزوم   ی جانور  اختهی  ک یدر ....................    ، ی ااختهی   یدر چرخه 

 . شودیده مه در هسته مشا دیکرومات   s  - 1۶ یمرحله یبتدا( ا1

 وجود دارد. اختهی در  ینیپروتئ یزلوله یر 1۰۸تنها   - توزیآنافاز م یمرحله یبتدا( ا۲

 .اندافتهیادامه  اختهی دوک تا وسط  یهارشته  یهمه – توزیمتافاز م یمرحله یتها( ان۳

 اند. قابل مشاهده ینور کروسکوپیفشرده با م یهاروموزومک – توزیپروفاز م یمرحله یانتها( ۴

 

شروع به فشرده  ینیکرومومات یهارشته  توزیپروفاز م یدر مرحله ،یجانور یهااخته ی توزیم میدر تقس

 :   هانهیگز ریسا یبررس . شوندیقابل مشاهده م  ینور کروسکوپیو توسط م کنند یشدن م

 . شودیمشاهده م اختهی در هسته دی کرومات ۸ جهینکرده است و در نت یسازهمانند یکیهنوز ماده ژنت Sمرحله  یدر ابتدا ( 1

شده   لیتشک ینیلوله پروتئ یی تا ۳دسته  ۹از  ولیهر سانتر .مشخص است  یکتاب درس  ۶فصل   ۵همان طور که در شکل  (۲

وه بر  ال ع  د ی. اما دقت کنشودیم  افتی ی(نیپروتئ لوله 1۰۸) ولیجفت سانتر ۲،  توزیآنافاز م یمرحله یدر انتها اختهیاست. در 

 هستند.  ینیپروتئ یلوله یوجود دارد که آنها هم نوع  اختهی انیرشته دوک در م یتعداد ول،یسانتر

 .اندافتهیادامه ن  اختهیاند و تا وسط مانده  یباق ولیسانتر  یکیدوک در نزد یهااز رشته  یبعض  دیدقت کن (۳

 ............   اًقطع   ، شودینمکه پوشش هسته مشاهده    اختهیهر    توزیم   م یاز تقس  ییهادر مرحله

 هستند. میها فشرده و ضخروموزوم( ک1

 برابر است.  دهایکروماتعداد سانترومرها با تعداد  ( ت۲

 .کنندیحرکت م اختهی نیبه قطب  هاولیانتر( س۳

 متصل هستند.  هاولیبه سانتر اختهیدوک در دو قطب   یهاشته( ر۴
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اوا تا  پرومتافاز  مرحلة  ن  لیاز  مشاهده  قابل  هسته  پوشش  تلوفاز،  استیمرحلة  در  قطع  نی.    اًفاصله 

 : هانه ی گز ریسا  یبررس قابل مشاهده هستند. میفشرده و ضخ یهاکروموزم

 است.   دها ی تعداد سانترومرها نصف تعداد کرومات   ن ی سانترومر دارد؛ بنابرا   ک ی و    ی خواهر   د ی در مرحلة متافاز، هر کروموزوم، دو کرومات   ( ۲

 . وجود دارد یجانور یهااختهیدر  ولیسانتر (۴و  ۳
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فقط در مرحلة آنافاز     n۲=6ی  تنبا عدد فام  یجانور  ییزاها در گامتتناگر با هم ماندن همة فام  

 ..............  اًرخ دهد، قطع   1  کاستمان

 .خواهد شد دیتول  یعیرطبیغ   یتنهار گامت با عدد فامچ (1

 مشاهده کرد.  (ها)اختهیتن را در هر قطب فام  ۶ توانیم ،۲ آنافاز  انیر پاد (۲

 خواهند بود.  ینکیفام تن دوفام ۳ یحاصل، دارا  یهااز گامت  یعضب (۳

 قابل مشاهده خواهند بود.  ینکیفام چهار  یساختارها ،۲ ر مرحلة پروفازد (۴

دو    ،1  در کاستمان  دهیپد  نیشدن است. در صورت وقوع ا  یدالها، در واقع چندتنبا هم ماندن همة فام 

  ینکیفام تن دوفام  ۶  یدارا  اختةی یخواهد بود. وقت   ینکیفام تن دوفام  ۶  یدارا  یگریتن و دفاقد فام  ی کیکه    شودیم  جادیا  اختهی

 قابل مشاهده است.   ینکیفام تن تکفام ۶ اخته،یآن، در هر قطب  ۲مرحلة آنافاز انیدر پا  دهد، یرا انجام م  ۲ کاستمان

 :هانهیگز ریسابررسی 

روع کنندة م اختةیدر جانوران ماده، از هر (:  1) نةیگز ل م کیفقط   وز،یـش ودیگامت حاـص ه   ـش تندیگامت ن  گرید اختةیو ـس . ـس

 !شودیم جادیا یعیرطبیگفت که چهار گامت غ   تیبا قاطع توانیپس نم

 تن تک فام  ۶که  نیا  ایتن نخواهند داشت و  فام  ایحاصل    یهاگامت  ،1  شدن در کاستمان  یدالدر صورت وقوع چند(:  ۳) نةیگز

 .خواهند داشت  ینکیفام

 .شودینم  جادیا (تترادی )نکیساختار چهار فام ،۲در کاستمان  گاهچیه(:  ۴) نةیگز

 است؟ نادرست ر،ید مورد از موارد زچن 

 .خواهد کرد جادیا هیاول اختةینصف  یبا عدد کروموزوم اختهیچهار  تیدهد، در نها لیکه تتراد تشک یعیطب اختةیهر  (الف

 .دو مولکول دنا دارند کیهستند که هر  ییهاکروموزوم یدارا ،1 وزیحاصل از م یهااختهی وز،یم میتقس یهمواره درپ( ب

 .مشابه باشند یکیژنت یبا طول و محتوا ییهاکروموزوم یدارا ستیممکن ن اخته،ی کی ۲ وزیحاصل از م یهااختهی (ج

 مشاهده کرد. رهمتایغ یهاکروموزوم اخته،یدر دو قطب مختلف  ستیممکن ن ،یعیطب 1 وزیمرحلة آنافاز م یدر انتها (د

1 )1                                   ۲  )۲                                    ۳  )۳                                        ۴  )۴ 

 :موارد یبررس  .همة موارد نادرست هستند 

  . رسانندینم  انیرا به پا   ۲  وزیم  میتقس  اً لزوم  دهند، یم  لیو تتراد تشک  کنند یرا آغاز م  1  وزیکه م   ییهااختهی: تمام  (الف)  مورد

 ن ی. هم چن(اختهینه چهار  )  خواهد شد  حاصل  وزیم  میاز تقس  اختهیتنها دو    صورت  نیدر ا  (بدون انجام لقاح  هیثانو  تیاووس)

 .دهندیخود را ادامه نم وزیم میگاه تقس  چیه هیاول ی هاتیاز اووس یگروه

 

 یازدهم ستیز - 6فصل  - 3گفتار  یلیتکم یهاسؤال
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محصول   رد،یصورت نگ  سمالتوپ یس  میکه تقس  ی. در صورتردیگیصورت م  سمالتوپ یس  میتقس  ،1وزیم  انی در پا  الً: معمو(ب)  مورد

 .خواهد بود یدیدو کرومات یهابا کروموزوم (هااختهی نه ) اختهی کی ،1 وزیم

 شروع اختهی که  یهمتا است. در صورت یهامشابه همان کروموزوم یکیژنت یبا طول و محتوا یها: منظور از کروموزوم(ج) مورد

 .باشندیهمتا م یهاکروموزوم یو دارا بوده دیپلوئیتر  ،۲ وزیحاصل از م یهااختهیاز  کیباشد، هر   n۶ م، یکنندة تقس

آنافاز  (د)  مورد مردان، کروموزوم  وزیم  1: در  ارندیگیقرار م  اختهیاز هم جدا شده و در دو قطب    Y  و   Xی  هابدن  دو    ن ی. 

 .ستندیکروموزوم با هم همتا ن

 در ............... رشتمان ............... کاستمان ...............   ها، وتیوکاریر  د  

 اند. قرار نگرفته اختهی  نیدر قطب ها ول یسانتر -  1ف متافاز البرخ -روفاز  پ  (1

 اند. دوک متصل  یهابه رشته یدی دوکرومات یهاکروموزوم -  1همانند آنافاز   -نافاز  آ (۲

 .گردد ینم لیپوشش هسته تکم بیتخر -  1ف پروفاز البرخ -روفاز  پ  (۳

 اند. ها متصلسمت به کروموزوم  کیدوک تنها از  یها رشته -  1همانند متافاز   -تافاز  م (۴

 

روع تخر  توز،یدر م  ته در پروفاز و تکم بیـش ورت م  ندیفرا نیا لیپوـشش هـس اما در   رد؛یگیدر پرومتافاز ـص

ــتمان)  توزیکه در متافاز م  دیدقت کن«  ۴» نةیمورد گز در  .رندیگیمراحل در پروفاز انجام م نیا  یهر دو وزیم ــته(رش   یها ، رش

مت به کروموزوم ال دارند، در حال  یهادوک از دو ـس اعف اتـص تین نگونهیا  ،1که در متافاز    یمـض انترـس  در همة  (انکیم) ولی. ـس

 وجود ندارد.  هاوتیوکاری

 است؟  حیو کامل صح  یعیطب وزیم  میحاصل از تقس  یجانور اختةیدربارة هر    نه،یام گزکد   

 را به صورت کامل انجام داده است.  سمالتوپ یس میتقس وز،یعد از هر مرحلة مب (1

 . دهدیلقاح انجام م گر یگامت د  کیا ب (۲

 در مرحلة پروفاز است.   میدوک تقس لیتشک ییقد توانافا (۳

 است. ها ول یاطراف سانتر ینیپروتئ  یهارشته  یاراد (۴

 

کل   ل   1۶مطابق ـش ی یازدهم  ۶فـص انتر  کتاب درـس ته زین وزیم میبعد از تقـس  هاولی،در اطراف ـس   یها رـش

 :هانهیگز ریسا ی. بررسشوندیمشاهده م ینیپروتئ

 .در ابتدا به هم متصل هستند وزیحاصل از م  یدهایاسپرمات (1 نةیگز

 را دارد. توزیم  میتقس  ییگامت بدون لقاح توانا  ،ییدر بکرزا (۳و   ۲ نةیگز

 .............  م، یتقس انیدر پا  رودیانتظار م   n۲=1۰ اختةی کی......... .در صورت ............. در آنافاز ...  

 دو برابر شود.   ش ی دها ی حاصل ثابت مانده، اما تعداد کرومات   ی ها اخته ی از    ی ک ی   تنی فام   عدد   –   توز می   – ها  هم ماندن همة کروموزوم با   (1

 ها یک عدد بیشتر از دیگری است. ها در یکی از یاختهتعداد کروموزوم  –  ۲  وزمی  –  کروماتیدهای یک کروموزومهم ماندن  با   (۲

 باشد.  n=۶حاصل،   یهااختهیاز  یک ی تنیفام عدد   – ۲ وزمی – رهمتایدو کروموزوم غ  یدهایا هم ماندن کروماتب (۳

 است. n۲= 1۰دار حاصل، هسته  ی(ها)اختهی  تنیفام عدد   – 1 وزمی –همتا   یهانشدن همة کروموزوم داج (۴
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 .۴و   1 یهانهیگز  یعنی  دهد؛یها رخ مبا هم ماندن همة کروموزوم جهیدر نت شدنی  دیپلوئیپل 

  یکه در خطاها  دیمورد هم دقت کن  نیا  به  .چند کروموزوم اشاره شده است  ای   کیماندن    با هم  یبه خطا  ۳و    ۲  یهانهیگز  در

از    ی اما بعض  شوند، یجدا م گری کدیاز    یخواهر  یدهایکرومات ،1  وزیف مالبرخ  ۲  وزیو م  توزیمثل حالت معمول در م  م،یتقس  جیرا

همتا جدا نشوند،    یهااز کروموزوم  کی چیه  ،1  وزی. اگر در مشوند یم  تیو به سمت اشتباه هدا  مانده   شان در کنار همهمه  ای ها  آن 

 :هانهیگز ریسا یبررس .شودیتکرار م یمادر اختةی یتنسمت رفته و عدد فام کیهمه به 

ورت بروز خطا«: 1» نةیگز دنی  دیپلوئیپل یدر ـص دن از هم   بعد از جدا  یخواهر  یدهایکرومات  د،یپلوئید اختةی توزیدر م ـش ـش

 (n۴=۲۰. )همتا هستند چهارتا  چهارتا  البرابر شده و حا  ها دو. پس تعداد کروموزومروندیم اختهیسمت   کیبه 

 .است یگریاز د شتریتا ب ۲  ها،اختهیاز   یکیکروموزوم، تعداد کروموزوم   کی  یدهایدر باهم ماندن کرومات «:۲» نةیگز

 ة یقرار دارند که مطابق معمول با تجز  رهمتایغ   یدی کروموزوم دوکرومات  ۵  اخته،ی  نیا  یدر استوا  ،۲  وزیهنگام انجام م«:  ۳»  نةیگز

 n=۵+۲در آن سمت    یتنرفته و عدد فام  یگرید  سمت  به  اًاشتباه   دی. حال دو کروماتشوندیسانترومر از هم جدا م  ةیناح  نیپروتئ

 خواهد بود.

  یجانور  اختةیدر   میتقس یاز مراحل نوع یکیکل مقابل، ش 

 ه در مرحلة ...............فاصلال. بدهدینشان م را  

 .کنندیهسته حرکت م نیهمتا از هم جدا و به سمت قطب  یهاتنعد آن، فامب (1

 .شوندیاز هم جدا م  هانکیسانترومر، فام ةیدر ناح  یاتصال نیپروتئ هیعد آن، با تجزب (۲

 .شوندیکامل پوشش هسته ساخته م ةیبه دنبال تجز میدوک تقس یهابل آن، همه رشتهق (۳

 .شوندیمتصل م اختهیقطب  کیدوک منشأ گرفته از  یهاسانترومر فقط به رشته ةیهمتا از ناح  یهاتنل آن، فامقب (۴

 

همتا    یها کروموزوم  ،1  وزیدر پروفاز م  یعن ی. در مرحلة قبل،  دهدیرا نشان م  1  وزیمرحلة متافاز م  ر،یتصو 

کروموزوم همتا فقط    هر  سانترومر  1  وزیو دقت شود که در پروفاز م  کنندیم  جاد یو تتراد را ا  رند یگیاز طول در کنار هم قرار م 

  ی هاشده به رشته  سانترومر هر کروموزوم مضاعف  توز،یدر پروفاز م  ی ول  شودیقطب متصل م   کی دوک منشأ گرفته از    ی هابه رشته 

 :هانهیگز ریسا یبررس .شوندیم متصل  اند،اگانه منشأ گرفتهجد یهادوک که از قطب

  کنند یحرکت م  اختهی  نی شدن به سمت قطب  بعد از جدا  یول  شوند؛یهمتا از هم جدا م  یهاتنفام ،1  وزیدر آنافاز م«:  1»  نةیگز

 .(!!! نه هسته)

در آنافاز    نیو همچن  ۲  وزی در آنافاز م  یخواهر  ی هانکیسانترومر و جداشدن فام  ةیاز ناح  یاتصال   نیپروتئ  ةیتجز«:  ۲»  نةیگز

 .ردیگیصورت م توزیم

کامل    ةی قبل از تجز  میدوک تقس  یهااز رشته   یبرخ  شود،یمشاهده م   زیرطور که در شکل    همان  کی  وزیدر پروفاز م«:  ۳»  نةیگز

 آنها هستند.  ی هم در حال سازمانده  هاانکیاند و مهسته ساخته شده

 

 1پروفاز 
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 د؟ینمایم   لیتکم  یرا در مورد جانوران به درست ریعبارت ز نه، یام گزکد 

 «که ................. ستین................. ممکن  انیدر پا  »

 داشته باشند.   یمتفاوت ،یاهسته یحاصل، مقدار مادة وراثت یهااختهی  – یعاد وزیک می (1

 آن، برابر باشد.  ندةیزا اختةیبا  یجنس ی( ها)اختهی کروموزومی عدد   – یعاد توزیک می (۲

 متفاوت با هم، داشته باشند.  (پیژنوت) نمودحاصل، چهار نوع ژن یهااختهی  – ۲لوفاز ت (۳

 افزوده شود. م،یحاصل از تقس یهااخته ی یاهسته  یهاکروموزم  یکژنتی مادة  مقدار بر  – 1لوفاز ت (۴

 

و ثابت است.    کند ی نم  رییتغ  ،یاهسته  ی هادرون کروموزوم  ی کیمقدار مادة ژنت  ، ۲و  1  وزیم  نیفاصل ب  در حد  

 :هانهیگز ریسا یبررس

پرم  الًمث (1نةیگز پرم یبعضـ  ،ییزادر اـس   ی مقدار دناهسـتند، اندازه و   X کروموزوم یدارا یو بعضـ Y کروموزوم  یها دارااز اـس

 .باشد  متفاوت تواندیها ماسپرم یاهسته یمقدار دنا جهیاست در نت X کمتر از Y کروموزوم

 .است کسانیآن   ندةیزا اختةیو عدد کروموزوم گامت و   کندیم دیگامت تول توزیبه عنوان مثال، زنبور عسل نر با م (۲نةیگز

  ت یدر نها ،ییزااسـپرم  یدر ط  جهیدر نت  رد؛یصـورت بگزیسـت دوازدهم(   ۴)فصـل  اور  نگیکراسـ  ،1  وزیم  یاگر در ط (۳نةیگز

 .شودیم  جادیمتفاوت ا  یهاپینوع اسپرم با ژنوت چهار

تخم   اختةیکاستمان در انسان، چنانچه   میتقس  یها طتنعدم جدا شدن فام  دهیا در نظر گرفتن پدب 

 است؟  تخم ممکن نیا  لیدربارة تشک ریز  شود، چند مورد از موارد  لیتشک(   ۴۴ و XXY )  پیوتیبا کار

 کاستمان  کیآنافاز    یمادر ط  یجنس  یهاتنعدم جدا شدن فام *

 کاستمان کیآنافاز   یپدر ط  یجنس  یهاتنعدم جدا شدن فام *

 کاستمان مادر  ۲آنافاز    یط X یهاتنباهم ماندن فام *

 کاستمان پدر  ۲آنافاز   یط Y  یهاتن* باهم ماندن فام

1 )1                                  ۲  )۲                                 ۳ )۳                                      ۴ )۴ 

 

ورت جدا  (مورد اول  با   X دو کروموزوم وز،یم 1در مرحلة آنافاز    یمادر یجنـس  یهانـشدن کروموزوم در ـص

وند و  یوارد م اختهی  کیهم به  ود که   جادیا  یتواند گامتیم  تیدر نها  جه،یخواهد بود. در نت X فاقد کروموزوم گرید اختهیـش ـش

 .دارد یدو کروموزوم جنس

 ک ی با هم به   Y و X ی دو کروموزوم جنس   وز،ی م   1پدر در مرحلة آنافاز    یجنس   یها نشدن کروموزوم   در صورت جدا  (دوم   مورد 

 ی ها کروموزوم  ی شود که دارا   دیتول   یتواند گامت یم   تی نها   خواهد بود و در   یفاقد کروموزوم جنس   گر ید   اختةی شوند و    ی وارد م  اخته ی 

X   و Y  باشد  یم. 

شوند؛  یاز هم جدا م  یاتصال  نیپروتئ  ةیتجز  یدر پ  X در کروموزوم  یخواهر  یهادیکرومات  ،۲  وزیدر مرحلة آنافاز م  (سوم  مورد

       با دو کروموزوم   ی شوند و گامتیگامت وارد م   ک یبه    هردو   ت یدر نها  جه،یفاصله نگرفته و در نت  گریکد یاز    د ی تن جددو فام  ن یاما ا

X  شودیم  جادیا. 
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  در کروموزوم یخواهر یهاد یکرومات ،۲ وز یدر مرحلة آنافاز م (چهارم مورد

Y  تن دو فام  نیشوند ؛ اما ایاز هم جدا م یاتصال نیپروتئ ةیتجز ی در پ 

 گامت    کیبه  هردو  تیدر نها جه،یفاصله نگرفته و در نت گریکد یاز  دیجد

 .شودیم جادیا Y با دو کروموزوم  یشوند و گامتیوارد م

 یعیگامت طب  کیشود که اگر با یم  جادیا ی موارد اول، دوم و سوم، گامت در

 خواهد بود. در حالت چهارم  XXY لقاح کند، سلول تخم به صورت گرید 

 .شودیم  جاد یا XYY ،یعیگامت طب  کیدر صورت لقاح با 

 کند؟یم   لیتکم  نادرسترا به طور    ریچند مورد، عبارت ز 

متصال   یدیبه هر کروموزوم ................ کرومات  میکه ................ رشاتة دوک تقسا   وزیم   میاز هر تقسا   یهر بخشا   در»  

 ............. «اً ......قطع باشد، یم 

 .دوک نقش دارند   ی ها رشته   ی در سازمانده   ، ی ن ی پروتئ   ی ها چهار استوانة عمود بر هم و متشکل از لوله   -   تک   - ک ی   ( الف 

 .شوندیم   فیرد اختهی  ییسطح استوااند، در  کرده دایرا پ  یفشردگ  نیشتریکه ب ییهاکروموزوم -   دو - دو  (ب

 .شوندیاز هم جدا م  یخواهر  یدهایسانترومر، کرومات ةیدر ناح یاتصال نیپروتئ ةیبا تجز -  تک  - دو (ج

 .شوندیم  دهیکش  اختهی یها به دو سودوک، کروموزوم  یهابا کوتاه شدن رشته -   دو - کی  (د

1 )1                                       ۲ )۲                                   ۳  )۳                                    ۴ )۴ 

 

 :موارد یبررس 

 .شود ی نم   ده ی د   ی( ن ی پروتئ   ی ها عمود بر هم و متشکل از لوله   ی ها استوانه )  ول ی دانه، سانتر نهان   اه ی گ   ی ها اخته ی   وز ی م  م ی در تقس  ( الف 

 دی؛ اما دقت کنمتصـل اسـت  یدیدو رشـتة دوک به هر کروموزوم دو کرومات ،۲وزیآنافاز م ی، متافاز و ابتدادر مرحلة پروفاز (ب

 .شودیها مشاهده نمکروموزوم یحداکثر فشردگ ،۲وزیکه در پروفاز م

 .شودینم  دهید  یدیکروماتبه کروموزوم تک میاتصال دو رشتة دوک تقس وز،یم میاز تقس یبخش چیدر ه (ج

متصـل اسـت.   یدیدو کرومات  یهابه کروموزوم میرشـتة دوک تقسـ کی وز،یم  میتقسـ 1و آنافاز   1متافاز    ،1پروفاز یدر انتها  (د

 .شوندیم دهیکش اختهی یها به دو سودوک، کروموزوم یهابا کوتاه شدن رشته 1فقط در آنافاز  

 .نداردبه نشانگان داون، امکان ................ ، وجود   السالة مبت  ۵پسر    کیر  د 

 X کروموزوم  کیاز  شیبا ب یااختهی شاهدة م (1

 وزیم میچند کروموزوم در تقس ای  کیا هم ماندن ب (۲

 ی ااخته یدر چرخة  یخواهر یدهایدا شدن کروماتج (۳

 .باشد ۲1که فاقد کروموزوم  یااختهیشاهدة  م (۴

 

 است   دهیهنوز به سن بلوغ نرس  رایز  دهد،یرخ نم  وزیم  میساله، تقس  ۵پسر    کیکه در بدن    دیدقت کن 

رد  )داشته باشند    را  X  از کروموزوم  یتعداد متعدد  توانندیم   نیچند هسته دارند و بنابرا  یاچهیماه  یهااخته(. ی۲  نةیگزتایید)

هسته  یهاچهیگو  نیهمچن(.  1  نةیگز فاقد  خون  در  موجود  هسته قرمز  کروموزوم  و  گز)ندارند    یااند  شدن(.  ۴  نةیرد    جدا 

 (.۳  نةیرد گز)  دهدیرخ م  توزیم  میو در بدن همة انسانها، تقس  ردیگیم  صورت  ۲  وزی و م  توزیم   میدر تقس  یخواهر  یدهایکرومات
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 .دهدی.. نشان م ..........  یبا عدد کروموزوم   هیسلول اول  کی..... را از ......مرحلة . ر، یکل زش 

 n۲=۴ –میوز  ۲آنافاز  (1

 n= ۴ –آنافاز میتوز  (۲

 n۲=۸ –آنافاز میتوز  (۳

 n۴=۸ –میوز  ۲آنافاز  (۴

 

ــت، بنابرا  n۲=۴ دختر،  یهااختهیاز    کیهر   یعدد کروموزوم    را   n۲=۴ی مادر اختةی توزیآنافاز م  ای نیاسـ

 .دهدیرا نشان م  n۴=۸ی مادر اختةی وزیم ۲آنافاز    ای  دهدینشان م

 است؟  حیصح نهیدام گزک 

   .دهدیرخ نم  میدر روند تقس یاشتباه چیه وز،یف مالبرخ توزیر مد (1

   ها از هم جدا نشوند.در مرحلة آنافاز همة کروموزوم میدوک تقس یهارشته  بیبا تخر ستیممکن ن شگاه یر آزماد (۲

  ساله است. ۴۰برابر مادران  ۸ساله حدود  ۵۰به نشانگان داون در مادران   الآمدن فرزند مبت ایتمال به دناح (۳

 . شوندیف مردان مالزنان برخ وزیم میل در تقسالهمواره موجب اخت  یطیوامل محع  (۴

 

 :هانهیگز ریرد سا 

 .رخ بدهد  یاشتباهات میدر هر دو ممکن است در روند تقس( 1

 .کرد جادیرا ا تیوضع نیدوک ا یهارشته بیبا تخر توانیم  شگاهیدر آزما( ۲

  .شوندینم میل در روند تقسالاخت جادیهمواره موجب ا نکهیدر هر دو جنس مؤثرند و ضمن ا (۴

   است؟ حیرو صحروبه ریدر مورد تصو  ریز  یهانهیاز گز کیدامک 

   دست آورد. به نیبدن جن یکریپ  یهااختهیاز تمام  توانیرا م رین تصوای (1

 .  سازدینوع گامت م کی وز،یهر بار م  یدر ط وز،یم م ین شخص در صورت وقوع تقسای (۲

 .داد صیرا تشخ ینیجهش جانش توانیم ریتصو نیا لةیوسبه (۳

 به نشانگان داون است.  المبت یمتعلق به پسر ریصوت (۴

 

و   دمثلیتول یی بودن و داشتن توانا به نشانگان داون است که در صورت بالغ المبت یمربوط به دختر ریتصو 

 زیدربارة زنان سالم ن  موضوع  نیا  د ی. دقت کنکندیم  دینوع گامت تول  کی  ت یدرنها  وز،یهر بار م  ی در ط  وز،یم  میتقس  ییتوانا

 ها: بررسی سایر گزینه .صادق است

و پیوتیکار«: 1» نةیگز ردگ اختةی کی  یهااز کروموزوم  یریتـص ت. بنابرا  یدر حداکثر فـش  یهاچهیمانند گو  ییهااختهیاز  نیاـس

 .کرد هیته پیوتیکار توانینم  شوندینم میقرمز که فاقد کروموزوم هستند و تقس

 ینیبرد. جهش جانشـ  یپ  (عیوسـ  اسیدر مق  ییهایناهنجار)  یتنفام  یهایبه ناهنجار توانیم  پیوتیکار  لةیوسـبه«: ۳» نةیگز

 .جهش کوچک است  ینوع 

 نظر  از Y همتا نبوده و کروموزوم Y و X یهاهستند. کروموزوم یجنس  یهاکروموزوم ۲۳شمارة   یهاکروموزوم«: ۴» نةیگز
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  جهینت توانیم  نیهم اندازه هسـتند. بنابرا  ۲۳ هر دو کروموزوم شـمارة  ریتصـو نیاسـت. اما در ا X اندازة کوچکتر از کروموزوم

اسـت،  ۲1کروموزوم  ۳  یشـخص دارا  نکهی. البته با توجه به اباشـدیاسـت و دختر م Xدو کروموزوم   یگرفت که شـخص دارا

   .باشدیبه نشانگان داون م المبت

 

 ...........  ستینکه ........... ممکن   یر جاندارد 

  . ردیقرار بگ سم التوپ یس عیدر تماس با ما یاهسته دنای  – شوند یم  G0وارد مرحلة   شیهااختهیاز  یرخب (1

 احاطه شده باشد. یسلول وارةیتوسط د اختهی  غشای –کروموزوم است  ۴۶ یخود دارا یهااختهیر هر هستة د (۲

 مشاهده نشود.  یدیچهارکرومات یو ساختارها وزیم متقسی –خود است  یهااختهیهمتا در هستة  یهاکروموزوم یاراد (۳

 دنا انجام دهند.   ی همانندساز   Sدر مرحلة    م، ی قدرت تقس   ی دارا   ی ها اخته ی   – در تماس است    سم ال توپ ی س   ع ی با ما   ًادائم   ی ادة وراثت م  (۴

 

ـسلول به طور دائم   یمادة وراثت  جهیدر نت  ـشود؛یهـسته مـشاهده نم  یوتیپروکار یهادر ـسلول  دیدقت کن 

مالتوپ یـس  عیدر تماس با ما ت. دقت کن  ـس لول یااختهیچرخة    دیاـس ت  یوتیوکاری یهامختص ـس ها فاقد چرخة  وتیپروکار  و اـس

 :هانهیگز ریسا یبررس .هستند یااختهی

ــود ، قطعیم G0 وارد مرحلة  شیهااختهیاز   یکه گروه  یجاندار (1 نةیگز ــت. در ح  یوتیوکاریجاندار   ینوع   اًش ــ  نیاس  میتقس

 .ردیقرار بگ سمالتوپ یس  عیما  ای میمستق  هسته ممکن است در تماس ی، مادة وراثتیوتیوکاریدر جانداران  توزیم

  اه یدر گ یســلول  ی. در اطراف غشــاشــودیکروموزوم مشــاهده م ۴۶ تون،یز  اهیدار گزندة هســته  یهااختهیدر هســتة  (۲ نةیگز

 .شودیمشاهده م یسلول وارةید تون،یز

 .باشندیم وزیم میانجام تقس  ییهمتا هستند؛ اما فاقد توانا یهاکروموزوم یدارا زین n۵و   n۳  یهااختهی (۳ نةیگز

 

 به نشانگان داون ........... الدختر بالغ مبت کیپسر سالم و بالغ ...........   کیر بدن  د 

 استفاده کرد.  پیوتیکار ةیته یدار بدن برااز هر سلول هسته  توانیم  -  ماننده (1

 مشاهده کرد.  X یکروموزوم جنس کیاز  ش یبا ب یسلول توانینم  - فالخبر (۲

 مشاهده کرد.   ۲1از دو کروموزوم شمارة  شیبا ب یسلول توانیم  -  انندهم (۳

 مشاهده کرد.  Y یبدون کروموزوم جنس یسلول توانینم  - فبرخال (۴

 

جفت کروموزوم شمارة   کی  یچند هسته دارند و در فرد سالم هر هسته دارا یاسکلت  یاچهیماه  یهاسلول 

 :هانهیگز  ریسا یبررس  .باشدیم ۲1

 .کرد هیته پیوتیکار توانینم میتقس  ییعدم توانا  لیبه دل  (سازپادتن) تیسموسالپ  یهابه عنوان مثال، از سلول( 1

 .مشاهده کرد X یکروموزوم جنس  کیاز  شیتوان بیهسته، م  نیبه علت وجود چند یاسکلت یاچهیماه یهااختهیدر  ( ۲

 .باشندیقرمز بالغ خون فاقد هسته م یهاچهیگو  ( ۴
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 ..............   می از تقس یا دهندة مرحله  تواند نشانیکل مقابل م ش 

 .................. مرحله   نیاز ا ..................فاصله  الباشد که ب   

 . شوندیدوک متصل م  یهاسانترومر به رشته  ةیتترادها از ناح -  قبل - وزمی (1

 .شودیم  میتقس دی جد اختهیدو  نیب سمالتوپ یکامل رخ داده و س سمالتوپ یس میهمواره تقس  -  بعد - توزمی (۲

 . کندیم  دایپ  شیافزا اًسلول نسبت به سلول مادر موقت یعدد کروموزوم -  قبل - توزمی (۳

 . کنندیم جادیرا ا ینیکرومات  یهاها شروع به باز شدن کرده و رشتهکروموزوم -  بعد  - وزمی (۴

 

ده م  ان داده ـش کل نـش د. در مرحلة تلوفاز م ۲ وزیمربوط به مرحلة آنافاز م  تواندیـش ها  کروموزوم  ۲  وزیباـش

 :هانهیگز  ریسا یبررس  .کنندیم جادیرا ا  ینیکرومات یهاکرده و رشتهشروع به باز شدن 

 .مرحله تتراد وجود ندارد نیدر ا  شود؛یانجام م ۲، متافاز  ۲ وزیفاصله قبل از مرحلة آنافاز در مالب( 1

 نیکه ا  دیـشود؛ اما دقت کنانجام   زین ـسمالتوپ یـس میو ممکن اـست همراه با تلوفاز تقـس  دهدیتلوفاز رخ م  توز،یبعد از آنافاز م( ۲

 !یدر اسپرماتوگون سمالتوپ یس می؛ مانند تقسشودیهمواره به صورت کامل انجام نم سمالتوپ یس میتقس

 .توزینه در مرحلة متافاز م شودیبه طور موقت دو برابر م توزیها در مرحلة آنافاز مسلول  یعدد کروموزوم (۳

 است؟  نادرست  ریکدام عبارت ز د، یپلوئید  اختةی  کیدر   وزیم  میربارة تقسد 

 برابر است. 1با هر هستة مرحلة تلوفاز  ۲در مرحلة متافاز اختهیهر   یکروموزوم یهاعداد مجموعهت (1

 .سازندیاز طول در کنار هم قرار گرفته و تتراد م  ،1تر شدن در پروفاز  همتا بعد از فشرده  یهاوموزومکر (۲

 .رندیگیدوک قرار م یهارشته یرو اخته،ی یاور، تترادها در استوا نگیکراس  دةیر مرحلة بعد از وقوع پدد (۳

 .شودیمشاهده م یااختهیدرون  یهانیاز پروتئ  یگروه بیتخر  ،۲همانند مرحلة آنافاز    1مرحلة آنافاز   یر ط  د (۴

 ۴ســاختار نی. به اشــوندیو ســپس فشــرده م  رندیگیهمتا ابتدا از طول در کنار هم قرار م  یهاکروموزوم 

 :هانهیگز  ریسا یبررس .شودیتتراد گفته م  ،یدیکرومات

مشابه با هستة   ۲  وزیموجود در مرحلة متافاز م  اختةیدر هر   یکروموزوم  یهاو تعداد مجموعه  ها اختهی یعدد کروموزوم  (1نةیگز

 .است 1 وزیتلوفاز م

 یرو اخته،ی  یتتراد در اـستوا ،1وزیمتافاز م یعنی. در مرحلة بعد  ردیگیـصورت م 1وزیدر مرحلة پروفاز م  اور  نگیکراـس (۳نةیگز

 .  رندیگیدوک قرار م یهارشته

ته  ۲و  1 وزیدر مراحل آنافاز م (۴نةیگز دن رـش اهده م  یهاکوتاه ـش ودیدوک مـش  ینیپروتئ یهالوله زیاز ر  یگروه  جهی. در نتـش

 .شوندیم بیتخر

 اًفرد قطع نیدربارة مادر ا نهینشاانگان داون شاده اسات. کدام گز یکروموزوم  یدچار ناهنجار یردف

 شده است؟  انیب  یدرستبه

 .شودیها مدچار باهم ماندن کروموزوم ۲در مرحلة آنافاز   ندهیزا اختةی وزیم  یر طد (1

 .شودیها مدچار با هم ماندن کروموزوم 1در مرحلة آنافاز   ندهیزا اختةی وزیم  یر طد (۲

 را مشاهده کرد.  ۲1کروموزوم  کیاز  شیب توانیزندة بدن م یهااختهیاز   یگروه در (۳

 در فرزند شده است. یماریب جادیدوک در بدن مادر باعث ا یهارشته  تیل در فعالالاخت  اًطعق (۴
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از    ( ۲  ا ی   1  وز ی م ) در مرحلة آنافاز    ۲1کروموزوم    ک ی حالت،    ن ی به نشانگان داون است. در ا   ال مقصود، مادر فرد مبت  

  م ی دان ی م   گر ی د   ی از سو   . ( ۲و   1ی ها نه ی رد گز )   کرد   ها را مشخص مرحلة جدا نشدن کروموزوم   توان ی نم   ت ی به قطع   ی عن ی .  شوند ی هم جدا نم 

  ۲1از دو کروموزوم    ش ی زندة بدن ب   ی ها اخته ی  ی در برخ   توان ی م   ن ی هسته هستند. بنابرا  ن ی چند   ی دارا  ، ی اسکلت   چة ی ماه  ی ها اخته ی که 

 . ( ۴  نة ی رد گز )   ها در بدن پدر فرد رخ داده باشد هم ماندن کروموزوم   ممکن است با   د ی دقت کن   . ( ۳  نه ی گز   د یی تا )   را مشاهده کرد 

ها تعداد کروموزوم از گامت  یمین  وز، ی از مراحل م   یکیجفت کروموزوم در    کیبا هم ماندن    یر پد 

 درست است؟   وزیم   می مرحله از تقس  ن یدربارة ا  نهیخواهند داشت. کدام گز  یعیطب

 .شوندیم بیتخر وز،یم میمرحله از تقس نیدر ا  یدیچهار کرومات  یساختارها (1

 وجود دارد. میمرحله از تقس نیها در اکروموزوم یفشردگ زانیم یحداکثر  شیکان افزاام (۲

 آن متفاوت است. یمرحله با انتها نیا یدر ابتدا اخته،یموجود در   یهاعداد کروموزومت (۳

 .کنندیها درون هسته حرکت ممرحله، کروموزوم نیدر ا میدوک تقس یهاشدن رشته  کوتاه  یر پ د (۴

 

آنافاز  الاخت  نیا  در  آنافاز    ۲ل  در  است.  داده  پ   ۲رخ  محل   یاتصال   یهانیپروتئ  ییهامیآنز  ت یفعال  یدر 

 ی ابتدا  یهاکروموزوم  تعداد  مرحله،  نیدر ا  نی. بنابراشوندیجدا م   گریکدیاز    یخواهر  یدهایو کرومات   شوندیم  هیسانترومر تجز

 :هانهیگز ریسا یآن متفاوت است. بررس یآن با انتها

 .۲ وزیاست نه م 1 وزیتترادها مربوط به م بیو تخر لیتشک«: 1» نةیگز

در مرحلة متافاز    رایها وجود ندارد؛ زکروموزوم  یفشـردگ زانیم شیامکان افزا  ،یمیپس از مرحلة متافاز در هر تقسـ«: ۲» نةیگز

 .انددهیرس یفشردگ زانیها به حداکثر مکروموزوم

 جا شوند.ها بخواهند در آن جابهوجود ندارد که کروموزوم یامرحله هسته نیدر ا«: ۴» نةیگز

 ؟کندینمکامل    یدرسترا به ریجملة ز نهیدام گزک

 «، ...............1 وزیف همان مرحله در م البرخ  ۲ وزی.......... م در مرحلة ....  »

 .شودیمتصل م میدوک تقس هایرشته  به طرف دو از  و سانترومر  محل در کروموزوم هر  –فاز  پرو (1

 .شوندیم فیرد اختهی یدوک در استوا یهاتوسط رشته  یدیدو کرومات  هایکروموزوم  –تافاز  م (۲

 .شودیدو برابر م  اًموقت اختهیموجود در   یهامدوک، تعداد کروموزو یهابا کوتاه شدن رشته  –نافاز  آ (۳

 .کندیشدن م لیشروع به تشک  یدیکروماتتک یهاهسته در اطراف کروموزوم  غشای –لوفاز  ت (۴

 

ــتواکروموزوم  ،۲و   1مـتافاز  در    ــوندیم فیرد اختهی  یها در اسـ ــت که در متافاز   نی. تفاوت در اشـ  ،1اسـ

 :هانهیگز ریسا یبررس .صورت تتراد هستندها بهکروموزوم

ته کیها تنها از کروموزوم 1در پروفاز  «: 1» نةیگز مت به رـش ل م  یهاـس وندیدوک متـص مت به   ،۲اما در پروفاز    ـش از هر دو ـس

 .گردندیدوک متصل م یهارشته

دن کرومات با جدا  توز،یو در آنافاز م  ۲در آنافاز  «: ۳» نةیگز ودیبرابر م  دو  اًموقت اختهی  یهاتعداد کروموزوم  گریکدیاز   دهایـش .  ـش

 .کندینم یرییها تغتعداد کروموزوم  ،1اما در آنافاز  

 هستند.  یدیکروماتها تککروموزوم  ،۲و تلوفاز   یدیها دوکروماتکروموزوم ،1در تلوفاز  «: ۴» نةیگز
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 ....... مراحل بعد از    ا ی در مرحله    ست ی ن ، ممکن  ( د ی پلوئ ی د ) د  ال دو   اختة ی   ی کامل نوع   وز ی م   م ی تقس   ی ر ط د 

 شود. لیتشک  یدیتک کرومات یهاپوشش هسته در اطراف کروموزوم  گر،یکدیهمتا از   یهاا شدن کروموزومجد (1

 جدا شوند. گریکدیاز  یخواهر  یدهایکرومات  رهمتا،یغ   یهاهسته در اطراف کروموزوم یشدن غشا هیزتج (۲

 شود. لیتشک یمجموعه کروموزوم کیهسته در اطراف  یغشا اخته،ی یدر استوا  رهمتایغ  یهاکروموزوم یریرارگق (۳

 .ابدی شیافزا هااختهیدر  یاهسته  یمقدار دنا  د،یهاپلوئ یهادر اطراف هسته میدوک تقس لیشکت (۴

 

دو از   وزیدر مرحلة آنافاز م یخواهر  یدهایدو، کرومات وزیدر مرحلة پروفاز م  میدوک تقسـ لیپس از تشـک 

وندیهم جدا م ود،یها به طور موقت دو برابر مو تعداد کروموزوم  ـش دن که دو برابر  دیاما دقت کن ـش ته  یمقدار دنا ـش در   یاهـس

 :هانهیگز ریسا یبررس  .دهدیرخ م نترفازیا S مرحلة

ها تک دو، پوشــش هســته در اطراف کروموزوم  وزیو در تلوفاز م شــوندیاز هم جدا م کی  وزیهمتا در آنافاز م  یهاکروموزوم( 1

 .شوندیم لیتشک  یدیکرومات

 .شودیاز هم جدا م یخواهر  یدهایدو کرومات وزیو در آنافاز م شودیم هیدو پوشش هسته تجز وزیدر پروفاز م( ۲

 شود. یم  لیهسته تشک یغشا  (دیهاپلوئ) یمجموعه کروموزوم کیقرار دارد، در اطراف    ۲که بعد از متافاز ،۲در مرحلة تلوفاز  ( ۳

 کند؟یم   لیتکم  ینادرسترا به    ریعبارت ز  نه یدام گزک

 .................. «، .اً سالم قطع...............  به نشانگان داون   الدختر بالغ مبت  »

 دارد. یکروموزوم جنس کیاز  شتریب توز،یم میحاصل از آنافاز تقس اختةیدر   -  مانند دختر بالغه (1

 راست روده دارد. یبندارة داخل یاچهیماه اختةیدر هر  یجفت کروموزوم جنس کی  -  مانند دختر نابالغه (۲

 عدد کروموزوم در هر هسته دارد.  ۴۷ ،یعضلة اسکلت  ینوع  یاچهیماه اختةیدر هر    -  ف پسر نابالغالخبر (۳

 دختر بوده است.  ی کر ی پ   ی ها اخته ی در   ، ۲1شمارة   ی ها باهم ماندن کروموزوم   دة ی وقوع پد   ، ی مار ی ب   جاد ی علت ا  -  ف پسر بالغ ال خ بر  (۴

 

به نشانگان داون  المادر فرد مبت  ایدر بدن پدر   ۲1شمارة   یهاهم ماندن کروموزوم  با  دةیکه پد دیدقت کن 

 :هانهیگز  ریسا یبررس(.  نه خود فرد)  دهدیرخ م

وندیکروموزوم م  به دو  لیاز هم جدا و تبد  دهایکرومات توز،یدر آنافاز م«: 1» نةیگز  یدر تلوفاز، دو کروموزوم جنـس  جهیدر نت  .ـش

 .شودیم  دهید

 .هستند  دیپلوئیهستند و د یاتک هسته  یصاف همگ یاچهیماه  یهااخته«: ی۲» نةیگز

به نشانگان   الکروموزوم و در بدن فرد مبت  ۴۶سالم    یدر بدن فرد  یاسکلت  یاچهیماه اختةیدر هر هستة   دیدقت کن«:  ۳»  نةیگز

 کروموزوم وجود دارد.  ۴۷داون، 

با سوم   نه یدام گزک   ارتباط  در  معمول  تقس  نی به طور  نوع  1  وزیم   میمرحلة    د یپلوئید  اختة ی  ی در 

 ؟ستینممکن  ، یعیسالم و طب  یجانور

 .کندینم یرییتغ گونهچیمرحله ه نیدر ا اختهیهمتا در   یهامکروموزو یهاعداد مجموعهت (1

 هسته حرکت کنند. یها به دو سوتنفام م،یدوک تقس یهااز رشته  یکوتاه شدن گروه  یپ در  (۲

 نشانگان داون در فرزند پسر شود.  جادیجفت کروموزوم همتا از هم، سبب ا  کیساله، جدا نشدن  ۳۵  یندر ز (۳

  .شودینم هیتجز گریکدیاز  یخواهر  یدهایسانترومر، جهت جدا شدن کرومات ةیدر ناح  یاتصال نیروتئپ  (۴
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 اختهی  یها به دو سـوکروموزوم م،یدوک تقسـ یهااز رشـته  یبا کوتاه شـدن گروه  ،1وزیدر مرحلة آنافاز م 

 :هانهیگز ریسا یبررس .(نه هسته) کنندیحرکت م

 .ثابت است یکروموزوم  یهاها و تعداد مجموعهتعداد کروموزوم 1 وزیدر مرحلة آنافاز م«: 1» نةیگز

 .ها وجود داردماندن کروموزوم  هم  با  دةیاحتمال وقوع پد زیساله ن ۳۵در مادر   دیدقت کن«: ۳» نةیگز

 شود.یمشاهده نم یخواهر  یدهایو جدا شدن کرومات  شوندیهمتا از هم جدا م  یهامرحله کروموزوم نیدر ا«: ۴» نةیگز

 ...........طور قطع  به  ...........، که    دیپلوئید  اختةی ینوع  (وزیم )کاستمان  میاز تقس  یار مرحلهد  

 .گرددیم لیتشک میدوک تقس  هاولیسانتر نیب  -  رندیگیهمتا از طول کنار هم قرار م  یهاروموزومک (1

 دوک به دو طرف سانترومر هر کروموزوم متصل هستند. یهارشته -  روندیم اختهی نیمضاعف شده به طرف  یهاوموزومکر (۲

 .شودیدر سلول مشاهده نم  هیچهار تا  یساختارها -  شوندیها متصل ممسانترومر کروموزو نیدوک به طرف یهاتهرش (۳

 را دارند. یفشردگ زانیم نیشتریسازندة هر تتراد ب  یهاکروموزوم  -  شوندیم فیرد اختهی ییاستواها در سطح روموزومک (۴

 

ها متصــل ســانترومر کروموزوم (نیطرف)دوک به دو طرف  یهارشــته ،۲ وزیدر مرحلة پروفاز م  دیدقت کن 

 :هانهیگز ریسا  یبررس .شودیزمان تتراد در سلول مشاهده نم نی. در اشودیم

 .وجود ندارد ولیدانه، سانترنهان  اهانیگ یهااختهیدر   الًمث«: 1» نةیگز

ده به دو  یها،کروموزوم1  وزیمرحلة آنافاز م  یدر ط«: ۲» نةیگز اعف ـش و  مـض تند، اما دقت کن اختهی یـس  دیدر حال حرکت هـس

 .است  رشتة دوک متصل کیطرف،   کیزمان به هر کروموزوم فقط از   نیکه در ا

 مرحله تتراد وجود ندارد.  ن یاما در ا  شوندیم  فیرد  اختهی  ییها در سطح استواکروموزوم   زین  ۲  وزیدر مرحلة متافاز م«:  ۴»  نةیگز

 دار، چند مورد همواره درست است؟هسته  دیپلوئیدر هر سلول د  وزیم  میابطه با تقسدر ر   

 .سازندیهم قرار گرفته و تتراد م   همتا بعد از فشرده شدن، از طول کنار  یهامرحله، کروموزوم نینخست  در •

 .رودیم  نیاز ب  میحاصل از تقس یهااز سلول کیهر    یهاکروموزوم  یفشردگ ، ۲و  1  وزیحد فاصل م   در •

 .کند ی نم   ر یی تغ   ی جنس   ی ها مربوط به کروموزوم   ی مقدار دنا  ابد، ی ی دوک کاهش م   ی ها که طول رشته   ی ا هر مرحله   در  •

 .شودیهمراه با مراحل تلوفاز شروع م  ن، یوزیو م  نیاکت یانقباض  یهانیبه کمک پروتئ سمالتوپیس میتقس •

1 )1                                  ۲ )۲                                   ۳ )۳                                 ۴  )۴ 

 

  بررسی موارد:

ـشوند.  یـسپس فـشرده م  و  رندیگیقرار م  همتا از طول در کنار هم  یهاتنابتدا فام ،۲یـشناـسـستیطبق خط کتاب  ز (مورد اول

 (نادرست). شودیگفته م (تتراد)  هیچهارتا  ،ینکیساختار چهار فام نیبه ا
ردگ۲و 1 وزیفاـصل م  در حد  ،یطبق ـشکل کتاب درـس  (دوم مورد  دیدقت کن نی. هم چننرفته اـست  نیها از بکرموموزوم  ی، فـش

 (نادرست)رود.  ینم نیبه صورت کامل از ب یگاه فشردگ  چیه ها،نوکلئوزوم  به علت وجود ساختار  میتقس ندیفرا  یدر ط

 (درست)کند.  ینم رییتغ یجنس  یهامربوط به کروموزوم  یهسته، مقدار دنا میمراحل تقس  یدر ط (سوم مورد

 ( نادرست ) نشود.   م ی تقس   ی باشد و به کمک کمربند انقباض   ی اه ی گ  اختة ی   ک ی ممکن است سلول مورد نظر    د ی دقت کن  ( چهارم  مورد 

 



  

 
213 

 

 مناسب است؟ ریعبارت ز  لیتکم  یبرا نهیدام گزک  

 «است.  ..................  کیمتعلق به   اًباشد، قطع  ...............که    یااختهیهر   ، یعیسالم و طب یهاانسان  در»

 زن  -  Xدارای دو کروموزوم  (1

 مرد  - Xدارای یک کروموزوم  (۲

 زن  -  Yفاقد کروموزوم  (۳

 مرد  - Yدارای کروموزوم  (۴

 ها:بررسی گزینه

وجود  Y کروموزوم کیو  X کروموزوم  کیدو هسته است که در هر هسته   یدر مردان دارا  یقلب چةیماه  یهااختهی یبرخ  (1 

 .شودیم  دهید X دو کروموزوم  اختهیدارد. پس در کل 

 .هستند X کروموزوم کی یو تخمک در زنان هم دارا یقطب چةیگو نینخست  ه،یثانو تیاووس  یهااخته( ی۲

 .هستند Y قرمز بالغ در مردان فاقد کروموزوم  یهاچهیگو( ۳

   مرد است. کیمتعلق به   اًباشد قطع Yکروموزوم  یکه دارا یااختهیهر   (۴

 کند؟یم   لیتکم  حیرا به طور صح ریجملة ز  نه، یدام گزک  

 «در ................... اًبرخوردار است، قطع  یشتریب  تیکه اشتباه در آن از اهم  هااختهیهسته در   میتقس  ینوع  در»

   شوند. یها مضاعف و فشرده م از آن کروموزوم یمراحل ایرحله م (1

   باشند.یدرون هسته متصل م یهادوک به سانترومر کروموزوم یهامتافاز، رشتههر  (۲

   .کندینم رییسلول نسبت به متافاز قبل از آن تغ  یدهایهر آنافاز، تعداد کرومات طی (۳

 شود.یبه هر کروموزوم دو رشتة دوک متصل م  م،یدوک تقس یهارشته  لیان شروع تشکزم (۴

 

  ی دها یتعداد کرومات  ،۲و  1  وزیدر مراحل آنافاز م ،یعیحالت طب در  .اشاره دارد  وزیم میصورت سوال به تقس 

 ها:بررسی سایر گزینه  .کندینم رییاست و تغ  ثابت اختهی

 .ردیگیصورت نم وزیم میتقس یدر ط یاهسته کیژنت  مادة  یسازکه همانند  دیدقت کن( 1

 .شودیهسته در سلول مشاهده نم وز،یم  ۲و1در مراحل متافاز    دیدقت کن( ۲

  شود.یرشتة دوک متصل م  کیبه هر کروموزوم  ،1وزیدر مرحلة پروفاز م  ( ۴

 کند؟یم   لیتکم  یدرسترا به ریجملة ز  نه، یدام گزک  

 «هستند، ..................  دیکرومات ۴6 یدر هسته دارا ، یااختهیچرخة   G1آن در مرحله یهااختهیکه   یجاندار  هر»

  است. یطیو مح یمرکز یدستگاه عصب یاراد (1

   .آوردیوجود م به وزیم میبا تقس اًمیرا مستق  شیهاامتگ (۲

   شوند.یدوک کوتاه نم یهااز رشته  یمرحلة آنافاز رشتمان، گروه  یدر ط  اًطعق (۳

 خود را به نسل بعد منتقل کند. یعات ژنالاط ،یجنس  یهااختهی دیبدون تول ستیمکن نم (۴

 

 ها:بررسی گزینه  .باشندیکروموزوم م ۴۶ یدارا تونیانسان و درخت ز 
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 .ندارند یدستگاه عصب  اهانیگ«: 1» گزینة

 .ندیآیوجود م به توزیم میها با تقسگامت  اهان،یدر گ«: ۲» گزینة

 .شوندیکوتاه نم توزیدوک در آنافاز م یهااز رشته  یگروه«: ۳» گزینة

 خود را منتقل کنند.  یعات ژنالاط یرجنسیغ  ریتکث  یهاتوانند با روشیم  اهانیگ«: ۴» گزینة

 شکل مقابل، ........   یاختهی  

 ها دارد.در کروموزوم  DNAمولکول  1۲ (1

 سه کروموزوم دارد.  ،یهر مجموعه کروموزوم در (۲

 دارد. یکروموزوم یمجموعه سه (۳

 پرومتافاز باشد. یمکن است در مرحلهم (۴

ــت و دارا  n۲=۶ اخته،ی  یکروموزوم  عدد  ــد،یهمتا م  یهاکروموزوم  یاس ــت. دو    دیپلوئید نیبنابرا  باش اس

 :هانهیگز ریسا یبررس .دارد  رهمتایکروموزوم غ  ۳مجموعه کروموزوم دارد و در هر مجموعه 

 .خود دارد یهادر کروموزوم DNA مولکول  ۶ اخته،ی  نیا( 1

 .دارد یکروموزوم یدو مجموعه اخته،ی  نیا( ۳

 سلول در مرحلة پرومتافاز باشد. ستیممکن ن نیبنابرا  اندیدیها تک کروماتچون کروموزوم (۴

 ...............،   n۲=8ی با عدد کروموزوم   یجانور یاختهی  کیکاستمان   میر مراحل تقسد  

   . کندیخود را مضاعف م یکیژنت یماده م،یتقس یط شود، یم میکه تقس  یدامکان (1

   به سانترومرها متصل شوند.  توانندیدوک نم یهارفتن هستند، رشته نیها در حال از بکه هستک یار مرحله د (۲

   قرار دارند. اختهی انیها در تماس با مقرار دارند، کروموزوم اختهی یکه تترادها در استوا یار هر مرحلهد (۳

 قرار ندارد.  یدر حداکثر فشردگ یکیماده ژنت  باشد،یم اختهی نیدر حال حرکت به سمت قطب د یکرومات ۸که   یمانز (۴

 

 س هستند.در تما اختهیانیقرار دارند و با م اختهی یآنافاز تترادها در استوا یمراحل متافاز و ابتدا یدر ط 

 .............  شودیانسان با آن آغاز م   یکه زندگ  یااختهی  

 جدا کند.  گریکدیخود را از  یهمتا  یهاکروموزوم  تواندمی (1

 است. نهیفام یی خود، در هسته دارارتمام مراحل چرخهد (۲

 است. یجنس یهاکروموزوم یجانداران، دارا شتریدار بهسته یکریپ   یهااختهیانند  هم (۳

 همتا دارد.  ریکروموزوم غ  ۲۳خود،  یکروموزوم یمجموعهر هر  د (۴

 

اـست و دو مجموعه کروموزوم  n۲=۴۶آن  یکه عدد کروموزوم  باـشدیتخم انـسان م یاختهیمنظور ـسوال،  

 :هانهیگز  ریسا یبررس  .باشدیهمتا نم کی  چیکروموزوم دارد که ه ۲۳آن  یدارد و در هر مجموعه

 .دهدیانجام نم وزیم میتخم انسان، تقس یاخته( ی1

 .دارد (نهیفام) نیدر هسته کرومات م،یی خود به جز تقستخم انسان در تمام مراحل چرخه یاخته( ی۲

 وجود دارد. یجنس  یهاجانداران، کروموزوم  یبعضدرانسان و   (۳
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 است؟  نادرست وزیم  میدر مورد تقس نهیدام گزک  

 دوک متصل است. یرشته  کیبه هر کروموزوم،  ،1 وزیی متافاز ممرحله در (1

 دوک متصل است. یبه هر کروموزوم، دو رشته ،۲ وزیی متافاز مر مرحلهد (۲

 .دیآیبه وجود م اختهیدو    اًقطع  ،1 وزیی تلوفاز ممرحلهدر  (۳

 است. کیی متافاز  ی آنافاز دو، برابر مرحلهانسان در مرحله یاختهی کی  یاد سانترومرهاتعد (۴

 

 .دیآیبه وجود م اختهی ۲ جهیو در نت  شودیانجام م اختهیانیم میتقس 1 وزیم  انیدر پا  الًمعمو 

 است؟  نادرستبه نشانگان داون   الدام گزینه در مورد احتمال به دنیا آمدن فرزند مبتک  

 ساله حدود سه برابر است. ۴۰ساله به مادر   ۴۵داون در یک مادر   یماریبه ب السبت احتمال تولد فرزند مبتن (1

 ساله است. ۴۵ساله کمتر از سه برابر در یک مادر   ۵۰داون در یک مادر   یماریبه ب البت احتمال تولد فرزند مبتنس (۲

 ساله بیشتر است.  ۴۵ساله نسبت به مادر   ۵۰ی آنافاز میتوز مادر تمال خطا در مرحلهاح (۳

 ساله بیشتر است. ۴۰ساله نسبت به مادر   ۴۵بروز خطای میوزی در مادر حتمال ا (۴

  ها نهیگز  ریسا یدرست یبررس  یبرا .(توزینه م)  دهدیمادر رخ م وزیم میتولد فرزند داون خطا در تقـس یبرا 

 .دییمراجعه نما یکتاب درس  ۶فصل   ۸  تیبه فعال

 کند؟ یم   لیتکم  حیرا به طور صح  ریعبارت ز  نه،یدام گزک  

 « در مرحلة .............    وز، یم  می با قدرت تقس  یجانور  دیپلوئید  اختةی  کیدر    یع یطور معمول، در حالت طببه  »

 .ابدییم شیافزا میدر حال تقس یاختهی  یتعداد سانترومرها ،1 وزیهمانند آنافاز م ۲ وزینافاز مآ (1

 .ردیگیهسته شکل م  یمجموعه کروموزوم غشا کیاطراف  اخته،یدر هر قطب  ،1 وزیهمانند تلوفاز م ۲ وزیلوفاز مت (۲

 .کندیشدن م هیشروع به تجز  یدیتک کرومات  یهاپوشش هسته در اطراف کروموزم ،1 وزیف پروفاز مالبرخ ۲ وزیروفاز مپ  (۳

 .رندیگیاز طول در کنار هم قرار م اختهی انةیهمتا، در م  یهاکروموزوم ،1 وزیف متافاز مالبرخ ۲ وزیتافاز مم (۴

 ها: بررسی سایر گزینه

 .ستیصادق ن 1 وزیآنافاز م یبرا«: 1» نةیرد گز 

 .هستند یدی ها دوکروماتکروموزوم ۲و1 وزی در مرحلة پروفاز م«: ۳» نةیگز رد

 .ستیصادق ن ۲مرحلة متافاز   یبرا«: ۴»گزینة  رد

انساان،   یمثل جنسا   دیموثر در تول  اختةی  سامالتوپیسا  میو تقسا   (وزیم )کاساتمان   میر ارتباط با تقسا د  

 طور حتم .............که .............، به  یافاصله ............. از مرحلهالب

 قرار دارند.  یفشردگ زانیم نیترشیها در بکروموزوم –شودیم هیسانترومر تجز ةیدر ناح  یاتصال نپروتئی –بل  ق (1

 .شوندیم میتقس یبه طور مساو اختهیدو  نیب اختهی اجزای  –شود  لیتشک اًهسته مجدد  یغشا اخته،ی نقطبی در  –د  بع (۲

 .کندیشدن م هتجزی به شروع هسته پوشش  –  رندیگیهمتا از طول در کنار هم قرار م  هایکروموزوم  –عدب (۳

 شوند.ها ردیف میتترادها در سطح استوایی یاخته روی این رشته  –کنند  های دوک شروع به کوتاه شدن میرشته  –قبل (۴
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آنافاز    مرحله  تجز  ۲در  ناح  یاتصال  نیپروتئ  ةیبا  کرومات  ةیدر  جدا   گر یکدیاز    یخواهر  یدهایسانترومر 

 .قرار دارند ی فشردگ نیترشیکه کروموزم در ب  باشندیم ۲مرحله، مرحلة متافاز  نی. قبل از اشوندیم

 :هانهیگز  ریسا یبررس

 .هادر خانم ییزاانجام شود مانند تخمک  یممکن است به صورت نامساو اختهیانیم میتقس«: ۲» گزینة

ک 1وزیتترادها در مرحله پروفاز م«: ۳» گزینة وندیم لیتـش کل. با توجه به  ـش ل   ـش تیکتاب ز  ۶فـص ناـسـس ا  ةیتجز  ،۲  یـش   ی غـش

 .شودیمرحله شروع م نیدر ا زیهسته ن

 . م ی تتراد ندار   ۲  وز ی در م   د ی . توجه کن شود ی مشاهده م   ۲وز ی و آنافاز م   1وز ی دوک در مرحله آنافاز م   ی ها کوتاه شدن رشته «:  ۴»   نة ی گز 
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 یازدهم   ستی ز - 7فصل  - 1گفتار  یلیتکم یهاسؤال

 کند؟ یم   لیتکم  یرا به درست  ریدام موارد عبارت زک

 « .................. که ..................  ی ها  اختهیاز   یمرد سالم و بالغ، فقط بعض  کی  در»

 . دهند ی را انجام م   ی جنس   ی ها اخته ی   ة ی و تغذ   ی بان ی دارند، پشت   ی خوار گانه ی ب   توانایی   –   ضه ی ب   سة ی ک در   ها ی کننده با باکتر مبارزه   ( الف 

 کمتر از اسپرم است.   ی با فشردگ   ی ا هسته   ی و فاقد تاژکاند، دارا   ده چسبی   هم   به   – ساز  اسپرم   ی ها لوله   وارة ی در د   د ی اسپرمات   ( ب 

 اثرگذار هستند.  یی زااسپرم ندیبر فرا  کنند، یم   دیتول  یی ایمیش  ک یپ  یعیطب  طشرای   در  –   ضهیدرون غدة ب  (ج

 هستند.  ی کروموزوم جنس  نیترکوچک  یدارند، دارا   م یتقس  توانایی –  ضهیموجود در ب  دیهاپلوئ  (د

 ( ب و د ۴( الف و ج                            ۳( ب و ج                          ۲                          الف و د( 1

 

 موارد: یبررس

  یهااختهی که تنها    پردازندیم  هایبه مبارزه با باکتر  یسرتول  یهااختهیمانند ماکروفاژ و    ییخوارهاگانهیب  ضه،یب  سهیدر ک  (الف

 (درست )نقش دارند.  یجنس یهااختهی  هیو تغذ یبانیدر پشت یسرتول

 ( نادرست)تر است. فاقد تاژک، فشرده  یدهایها از هسته اسپرماتهسته همة اسپرم  (ب

با ترشحات خود    یسرتول  یهااختهینقش دارند.    ییایمیش  ک یدر ترشح پ   ینینابیو ب  یسرتول  یهااختهی  ،یعیطب  طیدر شرا  (ج

  ییایمیش  کیپ )با ترشح هورمون تستوسترون    ی نینابیبی  هااختهی .  کنندیم  تیها را هدااسپرم   زیتما   ( برد  کوتاه   یی ایمیش  کیپ )

 ( نادرست)نقش دارند.  ییزادر اسپرم (دوربرد

 شود.  میتقس تواندیاست که م ضهیموجود در ب د یهاپلوئ اختةیتنها   ه،یثانو تیاسپرماتوس (د

 وزیم  1در مرحلة آنافاز    Xو    Yکروموزوم  ) دارند.    Xکروموزوم    گرید  یو بعض  Yکروموزوم    هیثانو  یهات یاز اسپرماتوس  یبعض

 کوچکتر است.  Xاز  Yکروموزوم  (. شوندیجدا م گریکدیاز  هی اول تیاسپرماتوس

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

 ها حالت اسفنجی دارند.پروستات همانند شش( 1

 . کنندیکمک م زراهیدار به خارج از متاژک اختةی ی مایع منی، به خروج ازنده( س۲

 بر هستند. اسپرم یمجرا یدر جلو رخمین یزیکول سمینال از نما( و۳

 نخود هستند و درکیسة بیضه قرار دارند. به اندازه یرمغزیمیزراهی همانند غدة ز  -یازی( پ ۴
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 نیو ا  دهندیم لیرا تشـک  یمن  عیما یزراهیم  -یازیپروسـتات و پ  نال،یسـم کولیوز  یهارشـحات غدهت

 :هانهیگز ریسا یبررس  .کندیمنتقل م زراهیها را به خارج از ماسپرم  عیما

 عدد است. کیپروستات    غدة«: 1» نةیگز

 .(رخمین یاز نما)بر قرار دارند اسپرم یپشت مجرا نال،یسم کولیوز  یهاغده«: ۳» نةیگز

 هستند. ضهیب یسهیخارج ک یزراهیم  یازیغدد پ «: ۴» نةیگز

 ، ینادرست  ای  یاز نظر درست نه، یکدام گز  ، مقابل توجه به شکل    با

 است؟ ریمشابه جملة ز  

 «به نام آکروزوم وجود دارد.  میپر از آنز  ییهاسهیهستة بزرگ و ک  کی ، یعیسر هر اسپرم سالم و طب  در»

 .شوندیم  افتیحرکت   ییبا توانا  ییهادار و فاقد قدرت تحرک همانند زامهتاژک یها(اسپرم)زامه   ،A ر بخش( د1

 .شودیاضافه م C  بخش اتیبه محتو  D فقط درون بخش  شود،یترشح م Bکربنه که از غدة    ۶قند    یاز نوع   یغن  یعیا( م۲

پرم به گامت ماده    دنیرـس  ریموجود در مـس یدیکردن مواد اـس یبه خنث  ،ییایرنگ و قل  یریـش  عیبا افزودن ما  D  خش( ب۳ اـس

 .کندیکمک م

 .کندیها در بدن مرد کمک ماسپرم یحرکت ریموجود در مس یدیکردن مواد اس یبه خنث  ،Dهمانند   E  رشحات بخش( ت۴

 

به نام آکروزوم  میپر از آنز سةیک کیارت صورت سؤال، نادرست است، چون در قسمت سر اسپرم فقط عب

 ها:نهیگز یبررس نادرست است. ۲ نةیگز نیوجود دارد و همچن

  م یدی دیساعت در اپ   1۸  د یحرکت ندارند و حداقل با  ییدر ابتدا توانا  شوند،یم   می دیدیاپ   یعنی  A  که وارد بخش  ییهازامه   (1

 . شوند یم افت یحرکت  ییتوانا یو دارا حرکتیی فاقد توانا  ییهازامه م،یدی دیکنند. پس در اپ  دایحرکت پ  ییبمانند تا توانا 

  ۴که مطابق شکل    دی. دقت کنکندیها اضافه مرا به زامه  ی( کربن  ۶قند    ی نوع )سرشار از فروکتوز    یع یما  نالیسم  کولیوز  (۲

 . شوندیم  ی کیبا هم  پروستات قبل از نالیسم کولیبر و وززامه  یمجرا ،۲یشناسستیزکتاب  ۷فصل 

ها در بدن مرد  حرکت زامه   ری مس  یدیکردن مواد اس  یهستند و به خنث  ییایقل  یزراهیم  -  یازیترشحات پروستات و غدد پ   (۴و۳

عبور زامه به سمت گامت ماده    ریموجود در مس  یدیاس  مواد  یساز  یترشحات غدة پروستات به خنث  نی. هم چنکنندیکمک م

 کند. یکمک م
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.... هساتند و ............  یکه دارا ضاهیدرون ب یهااختهیمرد ساالم، همة   یعیطب ییزااساپرم  یدر ط

 ... دارند...............  گریدکی.... با .........اند، از نظر، ..شده جادیا ه، یاول  یهاتیپس از اسپرماتوس

 اهتشب - وزیم میاز تقس یاانجام مرحله  ییتوانا -  متشکل از دو مولکول دنا  یهاروموزوم( ک1

 شباهت  -  شده با غشا دهیداشتن تاژک بلند پوش  - دیزن، پس از تول کی  یهاگامت  با  لقاح  ییوانا( ت۲

 تفاوت - اختهیموجود در هستة   یتعداد سانترومرها  -  رهمتایغ  یک مجموعة کروموزوم( ی۳

 وتتفا - تیجنس نییداشتن کروموزوم مؤثر در تع - یسرتول اختةیترشحات  یرنده برا( گی۴

  یها ت ی که در اسپرماتوس   باشد ی مضاعف شده م  ی ها متشکل از دو مولکول دنا، منظور کروموزوم   ی ها کروموزوم 

 را دارند.   وز ی م   م ی از تقس   ی ا مرحله   انجام یی  اند و توانا شده   جاد ی ا   ه ی اول   ت ی پس از اسپرماتوس   ها، اخته ی   ن ی شوند. ا ی م   افت ی   ه ی ثانو 

 :هانهیگز  ریسا یبررس

بمانند و سپس از بدن خارج    میدی دیدر اپ   یمدت  دی لقاح ندارند؛ بلکه با  ییتوانا  ها،اختهیاز    کی  چی ه  ضه،یدر ب  دیدقت کن  (۲  نةیگز

 شوند تا در لقاح شرکت کنند. 

 ی هستند و دارا  د یهاپلوئ  یهمگ  ه،یثانو  تیاسپرم و اسپرماتوس  دها،یاست. اسپرمات  دیهاپلوئ  ی هااخته یمنظور سؤال،    (۳  نةیگز

 .باشندیسانترومر م ۲۳کروموزوم و  ۲۳

 هستند.   ی جنس   ی( ها ) کروموزوم   ی خره دارا اال ب   ی قرار دارند و همگ   ی تحت اثر ترشحات سرتول   یی زا اسپرم   ر ی مس   ی ها اخته ی   ( ۴  نة ی گز 

 ........ .....  اً.......، قطعدر مرحلة ......  ه، یاول  تیاسپرماتوس  یهااختهیدر    یعیطب  وزیم   میتوجه به تقس  با

 .شودیمتصل م میبه هر ساختار تتراد دو رشتة دوک تقس  - 1وفاز  پر (1

 .شوندیم  فیرد اختهی نیتتراد در قطب یساختارها  -  1افاز  مت (۲

 .شوندیم هیموجود در سانترومر تجز  یاتصال  یهانیپروتئ -  1افاز  آن (۳

 .شودیم لیتشک کسانی یکیژنت یدو هسته با محتوا  - 1لوفاز  ت (۴

مرحله، به هر  نی. در واقع در اـشودیپروفاز به هر تتراد دو رـشتة دوک متـصل مدر مرحلة   ،1  وزیم نیدر ح

 :هانهیگز ریسا یبررس  .شودیرشتة دوک متصل م کیتتراد دو رشتة دوک و به هر کروموزوم 

 .(آن !!! نینه در قطب) شوند؛یم فیرد اختهی یتتراد در استوا  یساختارها  1در متافاز  «: ۲» نةیگز

 . ماند ی م   ی دست نخورده باق  ی خواهر   ی دها ی کرومات  ن ی و اتصال ب   شوند ی جدا م  گر ی د  ک ی همتا از    ی ها کروموزوم   1در آنافاز  «: ۳»  نة ی گز 
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  شود؛ یم  دهید  یکیاز آنها از هر دو کروموزوم همتا فقط   کیکه در هر    شوندیم  جادیدو هسته ا  ،1تلوفاز   یدر انتها«: ۴» نةیگز

ته  هااختهی نیا یکیژنت  یممکن اـست محتوا نیبنابرا د  با هم تفاوت داـش پرماتوـس  ،1تلوفاز  ی. به عنوان مثال، در انتهاباـش   تی اـس

 .ردیگیقرار م  Y کروموزوم  گر،یو در قطب د  X قطب کروموزوم  کیدر  ه،یاول

 باشد؟یم   حیدارد، صح  یخوارگانهیب ییبدن انسان که توانا اختةیدر ارتباط با هر نوع   نهیام گزکد

 وجود داشته باشد.  تواندیمختلف بدن انسان م یهار بخش( د1

 .باشدیدر مغز قرمز استخوان م یادیبن اختةی  ینشأ آن نوع ( م۲

 بدن حرکت کند.  یهاآزادانه در بافت  تواندیتحرک بوده و م( م۳

 خود است.  یهاتندر کافنده کنندههیتجز  یهامیآنز یارا( د۴

 

از درون  یبر خوارها، قدرت درون  گانهیهمة ب ها خود را به درون تنکافنده  یهامی آنز  ،یبردارند و بعد 

 : هانهیگز ریسا  یبررس .برند یم  نیشده را از ب ده یوارد کرده و عامل بلع سهیزکیر

،  ی( تیدندر)  یانهیدار  یهااختهی خوارها،  اند از: درشتدارند عبارت  یخوارگانهیب  یی که توانا  ییها اختهی در بدن انسان  «:  1»  نةیگز

نوتروف  هات یماستوس   یسرتول  یهااختهیو    یموجود در دستگاه عصب  (اینوروگل)  بانیپشت  یهااخته یاز    یانواع   نیهمچن   هالیو 

در تمام    تواندینم  یسرتول  اختةی  رینظ  یخوارگانهیب  نی. بنابراکنندیم  یخوارگانهیب  زین  انی آقا  ضة یساز باسپرم  یهاموجود در لوله 

 داشته باشد.  حضور بدن  یهابخش

 . کندیصدق نم یخوارگانهیب  ییبا توانا  یاهایو نوروگل یسرتول اختةیدر رابطه با «: ۲» نةیگز

 .ستیصادق ن یدر رابطه با سرتول«: ۳» نةیگز

ها را که ترشحات آنها اسپرم زیربرون یهااز غده  یو سالم، در ارتباط با انواع  ستادهیمرد ا  کی  در

 کدام درست است؟ کنند، یاز بدن منتقل م  رونیبه ب زراهیم  قیاز طر

 نسبت به مثانه قرار دارند.  یترنییمتصل هستند، در سطح پا زراهیبه م اًمیکه مستق  ییهااز غده کیره (1

 .کنندیها را فراهم ماسپرم  تیفعال یزم براال یمتصل هستند، انرژ زراهیکه به م  ییهااز غده  یقط بعضف (۲

 .کنندیها اضافه معبور اسپرم یکننده به مجراروان یکه با مثانه تماس دارند، ترشحات  ییهااز غده  یقط بعضف (۳

 . کنندیعبور اسپرم کمک م  ریموجود در مس  یدیکردن مواد اس یکه با مثانه تماس دارند، به خنث  ییهااز غده  کی ره (۴

 

 ق ی ها را از طرکه اسپرم   یزراهیم  یازیپروستات و پ   نال،یسم  یهاکولیبه مجموع ترشحات سه نوع غدة وز 

از هر بشودیگفته م  یمن   عیما   کنند، یاز بدن منتقل م   رونیبه ب  زراهیم  یو وارد محوطة شکم  خارج  برلولة اسپرم  کی  ضهی. 

 . دو  کند یم  افتیرا در نالیسم کولیعبور از کنار و پشت مثانه ترشحات غده وز نیبر در حاسپرم یها. هرکدام از لولهشودیم
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گردو    ک ی. غدة پروستات در انسان به اندازة  شوندیمتصل م  زراهیو به م  شده   مثانه وارد غدة پروستات   ریبر در زاسپرم   یمجرا

  عبور   ریموجود در مس  ید یکردن مواد اس  یبه خنث  ییایو قل  رنگ  یریش  یعی غده با ترشح ما  نیدارد. ا  یاسفنج  یاست و حالت

.  وندشیمتصل م   زراهیبه م  زین  ی زراهیم  یازیجفت غده به نام پ   ک ی. بعد از پروستات،  کند یبه سمت گامت ماده کمک م  اسپرم

  یازیپروستات و غدد پ   غدة   .کنند یمجرا اضافه م  به  را  ی کنندهاو روان  ییایترشحات قل  اند، یفرنگ   ها که به اندازة نخودغده  نیا

 : ها نهیگز ریسا یمتصل هستند. بررس زراهیبه م نالیسم کولیف غدد وزالبرخ یزراهیم

ها  اسپرم   تیفعال  یزم براال  ی. فروکتوز انرژ کنندیها اضافه ماز فروکتوز را به اسپرم   یغن  یعیما  نال،ی سم  کولیغدد وز«:  ۲»  نةیگز

 .ستندیمتصل ن زراهیها به مغده نی. اکندیرا فراهم م

  یزراهیم  یازیبا مثانه در تماس هستند. غدد پ   ،یزراهیم  یاز یف غدد پ البرخ  نالی سم  کولیغدة پروستات و غدد وز«:  ۳»  نةیگز

 . کنندیم اضافه را به مجرا یکنندهاو روان  ییا یترشحات قل اند،یفرنگ  که به اندازة نخود

  کول ی ف وز ال با مثانه در تماس هستند. پروستات برخ   ، ی زراه ی م   ی از ی ف غدد پ ال برخ   نال ی سم   کول ی غدة پروستات و غدد وز «:  ۴»   نة ی گز 

 . کند ی عبور اسپرم به سمت گامت ماده کمک م   ر ی در مس   موجود ی  د ی کردن مواد اس   ی است و به خنث   یی ا ی ترشحات قل   ی دارا   نال ی سم 

 است؟  نامناسب عبارت    ل ی تکم   ی مرد بالغ و سالم، چند مورد، برا   ک ی   یی زا اسپرم  ر ی مس  ی ها اخته ی بارة  در 

قرار دارند،   ینینابیب  اختةی  کیفاصله از    نیکه در کمتر  (سازلولة اسپرم  کیموجود در    دیهاپلوئ)د  التک  یهااخته»ی

 « ....................    اند،گرفته  قرار  ینینابی ب  اختةیفاصله از آن    ن یشتری.................... بدون تاژک که در ب

 اند. متصل گریکدی  به  –  دیپلوئ ید  یهااختهی ف  البرخ  (الف

 دارند.  ای فشرده  هستة  –  د یهاپلوئ  یهااختهیهمانند    (ب

 اند. حرکت  توانایی   فاقد  –  دی هاپلوئ  ی هااختهیف  البرخ  (ج

 تتراد دارند.  لیتشک  توانایی   – دیپلوئید  یهااختهیهمانند    (د

1 )1                                  ۲ )۲                                   ۳ ) ۳                                     ۴ ) ۴   

 ه،یاول تیاسپرماتوس ،یاسپرماتوگون شامل که است ییزااسپرم  ریمس دربارة سوال صورت دیکن دقت

 . باشدیم اسپرم  و دیاسپرمات و هیثانو تیاسپرماتوس

 . باشدیم هیثانو تیاسپرماتوس دارند، قرار ی نینابیب یهااختهی از فاصله نیکمتر در که  دیهاپلوئ یهااختهی

 هستند.   شده لیتشک تازه  یدهایاسپرمات دارند، قرار ینینابیب یهااختهی از فاصله نیدورتر در  که تاژک بدون  دیهاپلوئ یهااختهی

 موارد: یبررس .باشندیم  هیاول یهات یاسپرماتوس هستند، ی نینابیب یهااختهی از فاصله نیدورتر در که یدیپلوئید یهااختهی
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  شوند.  لیتبد  (اسپرم)  زامه  به   تا  دهدیم  رخ  آنها  در  یزیتما  سازاسپرم   یهالوله   وسط  سمت  به  دهایاسپرمات  حرکت  نیح  در  (ب  و  الف

  مثل  دارند،  وجود  دیاسپرمات  زیتما  از  شیپ   که  ییهااخته ی  همة  ،ییزااسپرم   یط  در  پس)  جدا  هم  از  هااخته ی  که  صورتن یا  به

  . دهند یم  دست  از  را  خود  سمالتوپ یس  از  یادیز  مقدار  سپس  شوند؛یم  دارتاژک  و  (هستند.  متصل همبه  ه،یثانو  و  هی اول  تیاسپرماتوس

 ه، یاول تیاسپرماتوس  مثل  دارند،  وجود  دیاسپرمات  زیتما  از  شی پ   که  ییها اخته ی  همة  ،ییزااسپرم   ی ط  در  پس)  شده  فشرده  آن  هستة

 (ب و الف ینادرست)  .کندیم  دایپ  دهیکش حالت اختهی و ردیگیم قرار مجزا صورتبه اسپرم سر در .(اندفشرده هستة  فاقد

  منتقل  ( میدی دیاپ )  برخاگ  نام  به  ل یطو  و  دهیچیپ   یالوله   درون به  و  خارج  ضهیب  از  آنها   ساز،اسپرم   یهالوله  در  اسپرم  دیتول  از  پس   (ج

  پس شود. جادیا آنها در حرکت ییتوانا  تا بمانند آنجا در ساعت 1۸ حداقل دیبا و ستندین حرکت به قادر ابتدا هااسپرم نیا .شوندیم

 ( ج ینادرست) .ستندین حرکت به قادر سازاسپرم یهالوله  وارةی د در موجود یهااختهی از کیچیه

  ی ول  دند، یهاپلوئ  هااختهی  نیا  . کندیم  دیتول  هیثانو  تیاسپرماتوس  نام  به  اختهی  دو  1  وزیم  میتقس  با  ه،یاول  تیاسپرماتوس  (د

  ن یا  .کنند یم  جادیا  ( دیاسپرمات)  اختکی  زام  اختةی   دو  ،۲  وزیم  انجام  با  هااختهی  نیا  از  کدام   هر  .اندیدی کرومات  دو  آن  یهاکروموزوم

  هیاول  یهات یاسپرماتوس  نیبنابرا  رد،یگیم  صورت  1  وزیم  پروفاز  در  تتراد  لیتشک  .اند یدیکروماتتک  ی ول  د، یهاپلوئ  زین  هااختهی

 ( د ینادرست)  دارند. تتراد لیتشک ییتوانا ه،یثانو یهات یاسپرماتوس فالبرخ

 است؟ درست بالغ مرد کی با رابطه در مورد دچن

 .شودیم  مواجه مشکل با زن یدمثلیتول دستگاه در هازامه حرکت نال، یسم کولی وز غدد یماریب ینوع در (الف

 . افتدینم اتفاق یدرست به مردانه یجنس غدد در هازامه زی تما ، یمرکز  یعصب دستگاه در لالاخت ینوع در (ب

 شود. یراتییتغ خوشدست تواندیم  یمن عیما PH و رنگ پروستات،  غدة عملکرد لالاخت ینوع در (ج

 .شود لالاخت دچار تواندیم  کاستمان میتقس و ییزازامه ندیفرا د، یروئیت غدة یماریب ینوع در (د

1)1                               ۲)۲                                ۳)۳                                     ۴ )۴ 

 عبارات: یبررس هستند: درست موارد همة

  زامه،  یهاتیفعال در  و  ردی نگ  قرار  زامه  دسترس  در  ی کاف  فروکتوز است  ممکن  نال،یسم  کولیوز  غدد   در  لالاخت  بروز  صورت  در  )الف

 . دیآ وجودبه  مشکل آن حرکت جمله از

 هورمون   و   شود  روروبه  مشکل  با   آزادکننده   یهاهورمون  ترشح  و   د یتول  است  ممکن   موس،الپوتایه  در   لالاخت  بروز  صورت  در  (ب

FSH  ندیفرا  نیا  و  کنند  لیتسه  را  ها زامه  زیتما  توانندینم  یسرتول  یهااختهی  کهآن   جهینت  نشود،  ترشح  نیشیپ   زیپوفیه  از  یخوب  به  

 . شودیم روروبه لالاخت با

  و   کرده  رییتغ  یمن  یریش  رنگ  جهینت  در  و   افتهی   کاهش  آن  ترشحات  است  ممکن  پروستات،  غدة   در  لالاخت  بروز  صورت  در  (ج

 . (شودیم تریدیاس) ابدییم  کاهش زین آن PH نیهمچن
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 دسترس   در  یانرژ  جهینت  در   ابندی  کاهش   یدیروئیت  یهاهورمون  است  ممکن  د،یروئیت  غدة   عملکرد  در  لالاخت  صورت  در  (د

 . شودیم  (کاستمان میتقس و ییزازامه) آنها عملکرد  کاهش باعث نیا که ابد ی یم  کاهش یجنس یهااختهی  و یسرتول یهااختهی

 به  ،  ............ که یامرحله در ، ییزااسپرم منظور  به انسان،  یاسپرماتوگون اختةی یعیطب میتقس در

 ............ حتم طور

 .ردیگی قرار م یدو مجموعة کروموزوم اخته،یمرحله در هر قطب   انتهای در – شوندیم یدی کروماتها تکمروموزو( ک1

 . حالت خود قرار دارند نتریفشرده  در هاکروموزوم –  شوندیم لیتشک م، یدوک تقس یهاشته ( ر۲

 . شوندیفشرده و کوتاه م  جتدری به ها کروموزوم – شودیم  لیتشک اًهسته مجدد  یشا( غ ۳

 . کنندیحرکت م  نیبه سمت قطب هاولسانتری – شوندیم  بیدوک تخر یهاته ( رش۴

 اشــاره  توزیم  آنافاز به  1  نةیگز  ن،یبنابرا  و  دهندیم  انجام  توزیم  میتقســ  فقط یاســپرماتوگون  یهااختهی

 .میدار یکروموزوم مجموعة ۲  قطب،  هر در نیبنابرا و دارد وجود جفت کی کروموزوم نوع هر از سلول،  قطب هر در که  کندیم

 :هانهیگز ریسا یبررس

 شود.ینم  مشاهده مراحل، نیا در  یفشردگ حداکثر  اما  شوند،یم لیتشک  پرومتافاز  و پروفاز مراحل  در دوک یهارشته  الًمث (۲

 . ابد ی ی م  ادامه   متافاز   تا  و  شده  آغاز   پروفاز   از   ها کروموزوم   شدن   فشرده   و   کوتاه  اما   شود، ی م  ل ی تشک  ًامجدد   تلوفاز  مرحلة   در   هسته   ی غشا   ( ۳

 .ردیگیم  انجام  پروفاز در ن،یقطب سمت به هاولیسانتر حرکت  اما  دهد،یم رخ  تلوفاز در دوک یهارشته بیتخر  الًمث (۴

 کند؟ یکامل م   یرا به درست  رید مورد، عبارت زچن

دو    یهاکروموزوم یدارا  اختةیهساتة فشارده، ............ هر  یدارا اختةیفرد بالغ، هر   کیدر   ییزااساپرم  ریمسا   در»

 «............. است. اًقطع  ، یدیکرومات

 داده یها را در هسته خود جاتنمجموعه فام  کی – فالبرخ •

 زازامه  یهالوله  ندةیزا ةالی یهااختهی  وزیم  میتقس جهنتی  – همانند •

 هستة خود یدنا یهامولکول  یهمانندساز  توانایی  فاقد – فالبرخ •

 به منظور حرکت تاژک اختهی یانرژ  جیاز شکل را یریگبهره توانایی فاقد  – همانند •

1 )۴                                 ۲ )1                                  ۳  )۲                                     ۴  )۳ 

ح ت. حیفقط مورد چهارم ـص پرمات  اـس پرم  دهایاـس تند. کروموزوم یها داراو اـس رده هـس تة فـش دو    یهاهـس

 موارد: یبررس  قابل مشاهده هستند. هیثانو تیو اسپرماتوس هیاول تیاسپرماتوس ،یدر اسپرماتوگون زین  یدیکرومات
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 است.  یدیدو کرومات یهامجموعه از کروموزوم کی یدارا هیثانو تیاسپرماتوس •

 جادیقبل از خود ا اختةی وزیم میها از تقـساـسپرم  نیهم چن  دهند.یانجام نم  وزیم میها، تقـسیاـسپرماتوگون  دیکن  دقت •

 نشده اند.

 درون هستة خود را ندارد.  یدنا یهامولکول  یهمانندساز  ییتوانا ه،یثانو تیاسپرماتوس  دیکن  دقت •

ــپرم)  ییزازامه مراحل • ــپرم  یی(زااس ــورت مدر لوله اس ــاز فرد بالغ ص موجود در لوله    یهااختهیاز    کیچی. هردیگیس

 .آورندیم دست حرکت را به  ییتوانا  میدیدیها در لوله اپ حرکت ندارد؛ اسپرم ییساز توانااسپرم

 کند؟ یکامل م   یرا به درست  ریعبارت ز  نه، یام گزکد

 «....... .. .....  اًقطع ،  ............   ستاده، ی بالغ، سالم و ا  یبدن مرد  در»

 گذراند.یم ضهیخارج از ب لیرا در لولة طو  یحرکت، مدت  توانایی کسب جهت  - ضهیدر ب  دیدار و هاپلوئتاژک اختةیر  ( د1

 ادرار قرار دارند.  یموقت کنندةرهیذخ یاچهیماه سةیک رزی در - زراهیرنگ به م یریش  ییایقل  عیکننده مادد ترشح( غ ۲

 را درون هستة خود دارد. یجنس یهاکروموزوم - زازامه یهالوله وارةیموجود در د  یدیکروماتتک اختةیر  ( ه۳

 را درون هستة خود دارد. یجنس یهاکروموزوم – زازامه یهالوله وارةیموجود در د  یدیکروماتتک اختةی ایر( ب۴

سازند. ی را م   یمن  عی ما  کنند،ی از بدن منتقل م  رون ی به ب   زراه،ی م  ق ی ها را از طر رشحات سه نوع غده که زامه ت 

 .زندی ر ی م  زراه ی به م   نی ر ی سا  و  کندی بر وارد م زامه   ی ، ترشحات خود را به درون مجار ( نال یسم   کول ی وز )ها  غده   نی نوع از ا   ک ی 

 :هانهیگز  ریسا یبررس

 شوند. یخارج نم ضهیها تاژک دار هستند اما از ب اختهی نیا رایز ستیدار صادق نتاژک  یدهایاسپرمات یبرا (1

 منفرد است. یاکه غده ردیگیتوسط پروستات صورت م زراهیرنگ به م یریش  عیترشح ما (۲

 است. یکروموزوم جنس کی یاسپرم دارا  ای  دیهر اسپرمات  دیدقت کن (۳

............ هورمون محرک ترشاح   شاود، یاساپرم م   زیتما  لیکه در بدن مردان سابب تساه  یهورمون

 ها، همواره ............چهیمؤثر بر رشد ماه  یهورمون جنس

 .شودیم  میتنظ منفی بازخورد  سازوکار  با –ف  الرخ( ب1

 .دارد رندهیساز، گلوله اسپرم وارةید یهااختهیاز   یگروه روی  بر –ف  الرخ( ب۲

 شود.یم میتنظ ز،یپوفیتستوسترون بر ه بازخوردی اثر  با هاآن ترشح –مانند  ( ه۳

 در بدن مردان سالم و بالغ موثر باشد. یجنس ةیدر بروز صفات ثانو اًمیمستق  تواندمی –مانند  ( ه۴
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  ی نینابیب  یهااختهی   کیبا تحر)   LHبوده و هورمون   FSH  شودیاسپرم م  زیتما  لیکه سبب تسه  یهورمون

لوله   وارهید  ی هاسلول  یرو  بر  FSH  . هورمونشودیها م   چهیباعث رشد ماه  میرمستقیطور غ به  (و ترشح هورمون تستوسترون

 ها:  نهیگز ریسا یبررس  .شودیم  دهی د ین ینابیب یهادر سلول LH هورمون  رندة یدارد، اما گ رندهیساز گاسپرم 

 .شوندیم میتنظ یترشح هر دو هورمون فوق با بازخورد منف (1

 .باشدیغلظت تستوسترون م راتییتغ  ریتحت تاث LH فقط هورمون ،۲یشناس ستیز  کتاب ۷فصل   ۵مطابق شکل   (۳

۴) FSH  ندارد و   یجنس  هیبر بروز صفات ثانو یاثرLH   اثر دارد. میرمستقیبه طور غ 

 است؟  حیمرد، صح  کیخروج اسپرم ها از نگاه رو به رو به بدن   ریدربارة مس نه، یام گزکد

 هستند.  ییایقل تیخاص یقرار دارند، دارا زراهیم یکه در کنار بندارة داخل  یرشحات غدد( ت1

 .خود به سمت جلو را دارند لیحرکت توسط تاژک طو ییتوانا ضه،یب سةیها هنگام خروج از کپرم( اس۲

 کنند.یم هیتخل زراهیخود به م یمجرا قیها، ترشحات خود را از طراسپرم  تیفعال یزم براال یانرژ  کنندةنیدد تأم( غ ۳

 کنند.یمتصل به مثانه عبور م  یزنای، از پشت دو م(براسپرم) برزامه یهادر مجرا ریمس  یها در هنگام طسپرم( ا۴

 

. دقت کنندیکسب م  م یدی دیرا در اپ   یی توانا  نیحرکت ندارند و ا  یی توانا  ضهیها هنگام خروج از بسپرم ا

قدرت   ضهیب  سةیاز ک  خروج  ها هنگاماسپرم   نیقرار دارند. بنابرا  ضهیب  سةیهر دو در داخل ک  میدیدیو اپ   ضهیکه ب  دیداشته باش

 : هانهیگز  ریسا یبررس حرکت دارند.

کن  (1 داخل  دیدقت  بندارة  پروستات در مجاورت  دارد و ترشحات قل  زراهیم  یکه  توجه کن  یی ای قرار  اما  غدة    ک یکه    دیدارد؛ 

 زراه یم یکه بندارة داخل  م ی دان  ی م  ، 1یشناس  ستیز  با توجه به)   پروستات در بدن مرد وجود دارد و غدد پروستات نادرست است.

 (به مثانه قرار دارد. زراهیدر محل اتصال م

بر وارد پروستات شده و در  اسپرم  یها. سپس لولهشوندیبر وارد مزامه  یبه مجرا  ییتوسط مجرا  نال، یسم  کولیترشحات وز  (۳

 . گردندیمتصل م  زراهیداخل پروستات به م

 کند، نه از پشت آن!یعبور م یزنایم یبر از جلواسپرم یکه مجرا دیدقت کن (۴

 شاوند، یوارد آن م  ضاهیها پس از خروج از بکه اساپرم یسااختار نیام عبارت در ارتباط با نخساتکد

 شده است؟  انیب  یبه درست

 متصل است. FSHهورمون  یهدف برا یهااختهی یدارا یبه مجار( 1

 . کند یعبور م یزنایم  یمجار یرو، ازجلودر نگاه روبه ، یس از ورود به محوطة شکم( پ ۲

 . پردازندیدادن دم خود به حرکت م ها با حرکت بخش، همة اسپرم نیر ا( د۳

 . کندیخارج م ضهیب سةیها را از کاست که اسپرم  ضهیو متصل به ب لیطو ییجرا( م۴
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ساز متصل اسپرم یهابه لوله  میدی دی. اپ شوندیم  مید یدیفاصله وارد اپ الب ضهیها پس از خروج از باسپرم 

 : ها نهیگز ریسا یبررس هستند. FSHهورمون  یبرا رندهیگ یآن دارا یسرتول یهااختهیاست که 

 . کندیعبور م یزنایم یمجار یاز جلو ،یپس از ورود به محوطة شکم  (!!  میدی دینه اپ )بر لولة اسپرم «: ۲» نةیگز

 وجود دارند. یی توانا ن یفاقد ا  یهاحرکت و هم اسپرم  ییتوانا یدارا یهاهم اسپرم می دیدیدر اپ «: ۳» نةیگز

 . کندیخارج م ضهیب سةیها را از کبر، اسپرملولة اسپرم «: ۴» نةیگز

 است؟   حیتوجه به شکل مقابل، کدام عبارت صح  با

 .کندیم دیرا تول روواتیپ   یکربنسه یهامولکول  ،یمن  عیقند موجود در ما ةیبا تجز ،۳مارة  ( ش1

 .شودیفشرده م (سازاسپرم)ساز زامه یهالوله وارةیاز د (اسپرم)پس از جداشدن زامه  ،۲مارة  ( ش۲

 .کندیمنتقل م لیو طو دهیچیپ  یارا به درون لوله (اسپرم)به کمک حرکات خود، زامه  ،۴مارة  ( ش۳

 .شوندیوارد م  یسمالبه شبکة آندوپ   سم،التوپ یدر س دیتول  یاست که در ط  ییهامیآنز  یحاو ،1مارة  ( ش۴

، هسته، (آکروزوم)تن  دهندة تارکنشان  ۴تا    1از    بی سؤال به ترتشده در شکل صورت  مشخص  یهابخش

به زامه کمک    هامیآنز  نی. ادارد  هسته قرار  یاست که در جلو  میمانند و پر از آنزهالک  یاسه یتن کاست. تارک  (تاژک)و دم    زهیراک

در    کنندیم بتوانند  پروتئحفاظت  یهاهالیتا  کند.  نفوذ  ماده  گامت  س  ییهانیکننده  در    شوند، یم  دیتول  اختهی  سمالتوپ یکه 

شوند، به شبکة یساخته م  یسمالمتصل به شبکة آندوپ   یهابوزوم یکه توسط ر  ییهانی. پروتئکنندیم  دا یپ   ی مختلف  یهاسرنوشت 

تن بروند.  کافندهو    مثل واکوئول  یی هابه بخش  ایترشح به خارج رفته    یو ممکن است برا  روندیم  یو دستگاه گلژ  یسمالآندوپ 

 : هانهیگز  ریسا یبررس .روند یم  هاسهید  ایهسته و   ها، زهیبه راک نکهیا ا یو  مانندیم سمالتوپ یدر س زین هانیپروتئ یبعض

اول«:  1»  نةیگز تنفس    نیدر  تجز(قندکافت)  یااختهی مرحلة  مرحله  ةی،  صورت  به  قند  نها  ی امولکول  در  و  شده    ت یانجام 

در    نی. ا(!!!  زهینه راک)  دهندیرخ م  سمالتوپ یسی  انه یها در مادة زمواکنش  نی. اشوندیم  دیتول  روواتیپ   یکربنسه  یهامولکول 

 .شودیانجام م  زهیدر راک یااختهیمراحل تنفس  ریرفته و سا زهیبه راک  دیپس از تول روواتیپ   یهااست که مولکول یحال

شوند.    لیتا به زامه تبد  دهدیدر آنها رخ م  یزیساز تمازامه   یهابه سمت وسط لوله   هااختکی حرکات زام    نی در ح«:  ۲»  نةیگز

. هستة آنها  دهندیخود را از دست م  سم التوپ یاز س  یادیز  سپس مقدار  شوند؛ یدار ماز هم جدا و تاژک  ها اختهیصورت که    نیبه ا

  ۷فصل    ۳و    ۲طور که در شکل  . همانکندیم  دا یپ   ده یحالت کش  اختهی و    ردیگیفشرده شده در سر زامه به صورت مجزا قرار م

 . دهدیساز رخ مزامه   یهالوله  وارةیشدن آن از د از جدا  شیشدن هستة زامه پ  فشرده شود،یم  دهی د ۲ یشناسستیز کتاب

  ( م یدید یاپ )به نام برخاگ    لیو طو  دهیچیپ   یاخارج و به درون لوله   ضهیساز، آنها از بزامه   یهازامه در لوله  دیپس از تول«:  ۳»  نةیگز

  جادیحرکت در آنها ا  یی ساعت در آنجا بمانند تا توانا  1۸  حداقل  دی و با  ستندیها ابتدا قادر به حرکت نزامه  نی. اشوندیمنتقل م

در انتقال    ها اختهی  نیگفت که تاژک ا  توانیم   د،یآیبه دست م  م یدی دیها پس از ورود به اپ حرکت زامه   ییکه توانا  ییشود. از آنجا

 نقش ندارد.   میدی دیساز به اپ اسپرم یهالوله  آنها از
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 ............... اختةیمرد بالغ، هر    کیساز اسپرم  یهادر لوله ییزااسپرم ندیفرا  طی

 .دینما جادیتاژک دار را ا یهااختکیزام  اًمیهستة خود مستق میتواند با تقس  یم ،یخط  DNAمولکول  ۴۶ یاراد (1

 د است.التک اختةی  ینوع  ۲ وزیحاصل از انجام م اًمیدر هسته، مستق  یدیکروماتتک یهاکروموزوم یاراد (۲

 .کندیم دیرا تول هیاول یهاتیخود اسپرماتوس میبوده و با تقس  ینینابیب یهااختهیلوله به  اختةی نیترکینزد  نده،یاز (۳

خود را    ـسمالتوپ یاز ـس یادیحرکت به ـسمت وـسط لوله، پس از ـساختن تاژک مقدار ز نیح  ه،یثانو اختةیاـصل از زام ح (۴

 .دهدیاز دست م

به ـسمت وـسط   هااختکیحرکت زام  نیاـست. در ح هیثانو اختةیزام میحاـصل تقـس  (دیاـسپرمات) اختکیزام 

از تمازامه یهالوله وند. به ا لیتا به زامه تبد  دهدیدر آنها رخ م یزیـس ورت که نیـش وند؛ یدار ماز هم جدا و تاژک هااختهی  ـص   ـش

 :هانهیگز  ریسا یبررس  .دهندیخود را از دست م سمالتوپ یاز س یادیسپس مقدار ز

تة خود در م میبا تقـس  ه،یثانو یهااختهیزام «: 1» نةیگز  ،n=۲۳  هیثانو یهااختهی. زام کنندیم دیرا تول  هااختکیزام  ،۲ وزیهـس

اعف  یهابوده و کروموزوم ده دارند و بنابرامـض ل از م  یهااختکیزام   دیدارند. دقت کن  یخطی مولکول  دنا  ۴۶  ن،یـش  ،۲وزیحاـص

 .شوندیار مدتاژک  ز،یبلکه در زمان تما ستندیدار نتاژک

بلکه حاصل   ستندین  میها حاصل تقسدر هستة خود دارند. زامه یدیکروماتتک یهاکروموزومها و زامه هااختکیزام  «: ۲»  نةیگز

 هستند. هااختکیزام   زیتما

 یهالوله  یبه سطح خارج کینزد هااختهی نیاست. ا ی(اسپرماتوگون)زا  زامه یهااختهیهمان  نده،یزا اختةیمنظور از  «: ۳»  نةیگز

اـساز قرار دارند و نـسبت اـسپرم  اختةیهـستند. هر  کترینزد  ینینابیب  یهااختهیبه   ها،لوله نیا وارةیموجود در د یهااختهی ریبه ـس

 .کندیم  دیتول گرید  ندةیزا اختةی کیو  (!!! هیاول یهاتینه اسپرماتوس) هیاول تیاسپرماتوس اختةی کی توز،یم میبا تقس ندهیزا

اسات،  ترنییپا یعیاز حد طب ضاهیب  ینینابیب یهااختهیهورمون مترشاحه از   زانیبالغ، م  یپسار  در

 ............... ستینفرد ممکن  نیدر ا

 وجود داشته باشد. نیشیپ  زیپوفیدر ه یدیتول یهاسازندة هورمون یهااز ژن یسیدر رونو یلالخت( ا1

 باشد.  افتهیکاهش   نیشیپ  زیپوفیبه ه یدر خون رگ ورود یموسالپوتایلظت هورمون ه( غ ۲

 باشد. افتهیساز، کاهش  ماطراف لولة اسپر یهااختهیاز   یدر گروه LHهورمون   یهارندهیعداد گ( ت۳

 ساز دچار کاهش شده باشد.لولة اسپرم یهااختهی  یهورمون  یهارندهیگ  تیعال( ف۴

هورمون تســتوســترون شــده، در  ســاز منجر به عدم اثر لولة اســپرم یهااختهی  یهارندهیگ  تیکاهش فعال

تریتالش ب  ینینابیب  یهااختهی  جهینت ترون م یبرا  یـش توـس ح تـس ترون   زانیو م  کنندیترـش توـس   رود، یم  یعیحد طب از  ترالابتـس

   :هانهیگز ریسا یبررس  .شودیم  دهید ۲نوع   ابتیکه در د یمانند حالت
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پ «:  1»  نةیگز رونوالاخت  یدر  در  ژن  یسیل  تحر  LHهورمون    ی(ها)از  نم  ینینابیب  یهااختهی  کی،  ترشح    ردیگی صورت  و 

 . ابد ی یتستوسترون کاهش م

کاهش    زیپوفیبه سمت ه  یهورمون در خون ورود  نیغلظت ا  ،یموسالپوتایکاهش ترشح هورمون آزادکنندة ه  یدر پ «:  ۲»  نةیگز

 . ابدییم کاهش  و تستوسترون  شودیترشح نم LH ز،ی پوفیه کیعدم تحر ی و در پ  افتهی

 . ردیگیکمتر صورت م ینینابیب یها اختهی کی، تحر  LH یهارندهیگ  تیل در فعالالبا اخت«: ۳» نةیگز

مرد ساالم و بالغ،  کیسااز در بدن  موجود در لوله اساپرم تیام عبارت در مورد هر اساپرماتوسا کد

 درست است؟

 .دیآیوجود م برابر به  یهااختهیاز آنها تعداد   کیهر   میز تقس( ا1

 .کندیم  دایپ  دهیحالت کش اختهیو   شودیم  دهیسمت کش کیسته آنها فشرده شده و به ( ه۲

 . شوند ی جدا م   گر ی کد ی از    ی خواهر   ی دها ی دوک، کرومات  ی ها آن با کوتاه شدن رشته  ی که ط   رند ی گ ی قرار م   وز ی از م  ی ا مرحله   ر ی تأث حت ( ت ۳

 با هم دارند. یبرابر اًبیمضاعف هر دو اندازه تقر یهامداشتن کروموزو لیدل  ه( ب۴

 

پرماتوـس پرماتوـس هیاول  تیهم اـس لول  ۲خود،  وزیم میبه دنبال تقـس هیثانو یهاتیو هم هر کدام از اـس ـس

 :هانهیگز  ریسا یبررس  .کنندیم  جادیا

 (اسـپرم)تا به زامه    دهدیدر آنها رخ م  یزیسـاز تمااسـپرم یهابه سـمت وسـط لوله  دهایحرکت اسـپرمات نیدر ح«: ۲» نةیگز

 .کندیم  دایپ  دهیحالت کش اختهیو  ردیگیم شوند. هستة آنها فشرده شده در سر اسپرم به صورت مجزا قرار  لیتبد

 .دهدیرخ م هیثانو یهاتیفقط در اسپرماتوس ۲ وزیآنافاز م«: ۳» نةیگز

پرماتوـس«: ۴» نةیگز پرماتوـس  هیثانو  یهاتیاـس بت به اـس من ا هیاول  یهاتیاز نظر اندازه نـس وجود کروموزوم   نکهیکوچکترند ـض

 همتا هستند.  ایفاقد کروموزوم مضاعف    ،یعیطب هیثانوی هاتیندارد. اسپرماتوس اختهیبه اندازه   یربط  رمضاعفیغ   ایمضاعف  

 . ...........مرد بالغ، ...   کی  یدمثلیدستگاه تول  در

 .ها ندارداسپرم زیدر تما  ینقش FSH ورمونه (1

 نقش دارد.  میدیدیها در لولة اپ در محرک شدن اسپرم اًمیمستق FSHورمون ه (۲

 ساز ندارد.اسپرم یهادر لوله  یهدف اختةی LHورمون ه (۳

 را دارد. ینقش اصل هیثانو تیاسپرماتوس یهاسلول Iوزیم میدر تقس  LHورمون ه  (۴

 ها: بررسی گزینه

 ( 1  نة ی رد گز ) .  کند ی م   ل ی اسپرم را تسه   ز ی ها نقش دارد و تما اسپرم   ز ی ترشح شده و در مردان در تما   ن ی ش ی پ   ز ی پوف ی از ه   FSH  هورمون 
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اسپرم و محرک   دیتا تول  یاز مرحله اسپرماتوگون یعنی  کندیم  لیاسپرم را تسه زیتما  یسرتول یهااختهی ربا اثر ب FSH  هورمون

ــپرم در اپ  ــدن اس ــیپ  زیپوفیاز ه  LH  هورمون  (.۲ نةیرد گز)ندارد    FSH  به هورمون  یربط  میدیدیش ــده و بر   نیش ــح ش ترش

لول پرم یهالوله نیکه در ب  ینینابیب یهاـس تند اثر ماـس از هـس پرم یهادر لوله  LH  هدف هورمون اختهیو   کندیـس از وجود اـس ـس

  تی ـسلول اـسپرماتوـس نکهیندارد. ـضمن ا هیو ثانو  هیاول  تیاـسپرماتوـس  یهابر ـسلول یریتأث  LH  هورمون  و (۳ نةیگز  دییتأ )ندارد  

 .(۴ نةیرد گز) وزینه م  ،دهدیانجام م وزیم هیثانو

 شده است؟  انیب  یکدام مورد به درست  ریتوجه به شکل ز با

 است. یمجموعه کروموزوم کی یدارا (الف)ف البرخ  (ب( )1

   .باشدیم توزیم میتقس  ییتوانا یدارا (الف)همانند  ( )ج(  ۲

   .باشدیم  دیکرومات ۴۶ یدارا (ب)ف  البرخ  (د( )۳

 .باشدیم یکروموزوم جنس کی یفقط دارا  (د)همانند    (ج( )۴

 

 اشاره دارند.  اختکیو زام  هیثانو اختهیزا، زامزامه  ،یسرتول اختهیبه   بیموارد الف تا د به ترت

 . باشدیم دیپلوئید یسرتول اختةی همانند  (زازامه) ی اسپرماتوگون اختةی -  نادرست (1

 . باشدیم توزیم میتقس یی فاقد توانا هیثانو تیاسپرماتوس -  نادرست (۲

 . باشد یم  ی دیو تک کرومات دیو هاپلوئ باشدیم ۲ وزیم میحاصل تقس (اختکی زام ) دیاسپرمات -  نادرست (۳

 .شودیم  دهید Y  و Xی جنس  یهااز کروموزوم  یکیفقط   دیو هر اسپرمات هیثانو تیدر هر اسپرماتوس  - درست (۴

 

 ............که ..  یمثل مرد، هورموندیدستگاه تول  یهورمون  میدر تنظ

 . زد ی ر ی به خون م   رنهنج، ی ز   ی عصب   ی ها اخته ی و از    ی ران برون   ق ی از طر   دهد، ی م   ش ی را افزا   ی سرتول   ی ها اخته ی   ی ترشح   ت ی فعال   زان ( می 1

 . زدیریم  یناپسیس یبه فضا یرمغزیمصرف و از غدة ز  یدر پ  دهد، یم شیرا افزا یسرتول یها اختهی یترشح تیفعال زانیم( ۲

 . شودیم میبا بازخورد مثبت مقدار آن در خون تنظ کند،یم کیساز را تحرلولة اسپرم  وارةیخارج از د ییهااخته( ی۳

 . شود ی م   FSH  ترشح هورمون آزادکنندة   زان ی سبب کاهش م   ی ط ی در شرا   کند، ی م   ک ی ساز را تحر لولة اسپرم   وارة ی خارج از د   یی ها اخته ( ی ۴

 یبازخورد  م ی. در تنظشودیانجام م  یبا سازوکار بازخورد منف  LH  و   FSHی  هاترشح هورمون   زانیم  میتنظ

طبق    نکهی. با توجه به ابالعکس  و  شودیآن، باعث کاهش ترشح همان هورمون م  راتیتأث  ایهورمون    کیمقدار    شیافزا  ،یمنف

هم    یگریترشح د   ،ی کیترشح    ش یاست. پس با افزا  کسانیدو هورمون    ن یهورمون آزادکنندة مربوط به ا  ،ی شکل کتاب درس

 هورمون آزادکننده را کاهش دهد.  نیا زانیم  ،یبا اثر بازخورد منف  تواندیم LH بودن ال . حال باافتیخواهد  شیافزا

 : هانهیگز ریسا یبررس

ط رگ رنهنجیز (1 ح م  ییهاارتباط دارد و هورمون نیـشیبا بخش پ  یخون  یهاتوـس که   کندیبه نام آزادکننده و مهارکننده ترـش

و از   نیـشیپ  زیپوفیموجود در ه  یهااختهی از  FSH  س هورمونمتوقف ـشود. پ  نیـشیبخش پ  یهاترـشح هورمون  ـشوندیباعث م

 !رنهنجینه از ز زدیریبه خون م یرانبرون قیطر

 فال

 ب

 ج

 د
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  یناپـسیـس  یبه فـضا ی(عـصب  یهاناقل)برد  کوتاه ییایمیـش  یهاکیف پ الدوربرد هـستند و برخ ییایمیـش  یهاکیها پ هورمون (۲

 .شوندیشده و سپس وارد خون م یااختهی  نیب یبلکه وارد فضا  زند،یرینم

 .شودیانجام م یها با بازخورد منفهورمون نیترشح ا  میتنظ (۳

 کند؟ یم   لیتکم  ینادرسترا به   رید مورد عبارت زچن

 «..............گفت که ... توانیمثل در مردان م دیمورد دستگاه تول  در»

 بمانند.  لیو طو دهیچیپ  یادرون لوله یمدت  دیبا  زیانجام تما  یبرا  هااختهی  ، ییزااسپرم ریدر مس  (الف

 .شوندیمتصل م  زراهیشده و به م   یکیغده پروستات با هم    رونیبر، باسپرم  یدو مجرا  (ب

 .کنندیم   تیها را هدااسپرم  زیساز قرار دارند با ترشحات خود تمااسپرم  یهالوله  نیکه در ب  یسرتول  یهااختهی (ج

 . کنند ی م   افت ی را در  نال ی سم   کول ی مثانه ترشحات غده وز   ی عبور از کنار و جلو   ن ی ساز در ح اسپرم   ی ها هر کدام از لوله   ( د 

1 )1                                      ۲ )۲                                           ۳ )۳                                        ۴  )۴ 

 

 موارد:بررسی 

 . م یدی دینه اپ  شودیساز انجام ممها درون لولة اسپراسپرم  زیتما (الف

 . شوندیمتصل م زراهیشده و درون غده پروستات به م یک یبر، قبل از ورود به غده پروستات با هم اسپرم  یدو مجرا (ب

 . کنند یم تیها را هدااسپرم  زیترشحات خود تماساز قرار دارند با  اسپرم یهالوله وارهیکه در د یسرتول یهااختهی (ج

 .کنندیم افتیرا در نالیسم کولیعبور از کنار و پشت مثانه ترشحات غده وز نیبر در حاسپرم یهاهر کدام از لوله  (د

 درست است؟  ریام عبارت زکد

 .ردیمتحرک قرار گ یهادر تماس با زامه  تواندیقرار داشته باشد، م ضهیب سةیکه به طور کامل در ک  یر ساختار لوله مانند( د1

 .آورندیحرکت به دست م  ییساعت ماندن در خاگ توانا 1۸پس از حداقل    هااختکیام ( ز۲

 .پردازدیکننده از گامت ماده م حفاظت هالی تک بیتن موجود در هستة زامه به تخرتارک  یهامینز( آ۳

در  رنهنجیبا غدة ز یخون  یهاکه توســط رگ  ردیگیصــورت م یرمغزیاز غدة ز یاز بخشــ  FSHو  LH یهاهورمونرشــح ( ت۴

 ارتباط است.

ح م  یرمغزیغدة ز نیـشیاز بخش پ   FSHو  LH یهاهورمون ط رگ  گردندیترـش با   یخون  یهاکه توـس

 :هانهیگز  ریسا رد در ارتباط است. (رنهنجیز) موسالپوتایه

 .رندیگیمتحرک قرار نم یهااختهیدر تماس با    م،یدیدیف اپ الساز برخزامه  یهالوله (1
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 .آورندیدست م حرکت به  ییساعت ماندن در برخاگ توانا 1۸بعد از حداقل   (هااختکیو نه زام )ها  زامه (۲

هـسته   یدر جلو  یاـسهیو در ک (هالی  کینه )  باـشندیکننده از گامت ماده محفاظت هالی نیچند بیمـسئول تخر  ها،میآنز  نیا (۳

 قرار دارند.

 ن سالم و بالغ، درست است؟انسا کیدرباره شکل مقابل در   نهیام گزکد

 .شودیم  دیمردانه تول هیصفات ثانو  جادیا  ییبا توانا یهورمون  1بخش  یهالوله( در  1

 .افتدیحرکت در آنها اتفاق م  ییتوانا جادیها و ابلوغ اسپرم  ۲بخش  یهالوله( در  ۲

 .شوندیحمل م اهزریبه سمت م  یمن  عیدرون ما  ۳بخش  یدر ابتدا یجنس  یهالول( س۳

 حرکت ندارند.  ییتوانا  یهمگ ۲موجود در بخش    یهااخته( ی۴

 : هانهیگز یبررس

 .شودیمردانه نقش دارد، ساخته م هیصفات ثانو جادیتستوسترون که در ا  ینینابیب یهاساز، در سلولاسپرم یهالوله نیدر ب (1

 .(هانه لوله)  افتدیحرکت در آنها اتفاق م  ییتوانا  جادیها و ابلوغ اسپرم  میدیدیدر لوله اپ  (۲

م  کولیغدد وز بیاز ترک یمن  عیما (۳ تات و پ   نال،یـس ودیم  جادیا یزراهیم  -یازیپروـس پرم یو در ابتدا  ـش   ی من  عیبر مالوله اـس

 وجود ندارد.

  یی ـساعت در آنجا بمانند تا توانا 1۸حداقل   دیو با ـستندیابتدا قادر به حرکت ن  ـشوندیوارد م  میدیدیکه به درون اپ   ییهازامه (۴

 شود. جادیحرکت در آنها ا

 است؟  حیآن، صح  یمردان و اجزا  یدمثلیدر رابطه با دستگاه تول  رید مورد از موارد زچن

 زامه است.  دیدستگاه تول  نیا  یکار اصل  (الف

مردانه   یهورمون جنسا   دیدر تول زیپانکراس ن الیغدد با  یهااختهیسااز  اساپرم  یهالوله نیب یهااختهیوه بر الع  (ب

 نقش دارند.

 .شودیادغام م  نالیسم  کولیوز  یبه پروستات با مجرا وستنیبر قبل از پاسپرم  یمجرا (ج

 .کنندیم   تیدرجه فعال ۳۷جز   به ییدستگاه در دما نیا  یهامیاز آنز  یگروه  (د

1 )1                                    ۲  )۲                                     ۳  )۳                                       ۴ )۴ 
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 بررسی موارد: همه موارد درست هستند.

 مورد درست است.   نیا یطبق متن کتاب درس (الف

 . کندیم  دیرا تول یجنس یهادر هر دو جنس هورمون زین هیکلغده فوق  (ب

 درست است.  زیست یازدهم ۷فصل  ۴با توجه به شکل  (ج

 .کنندیم تیفعالدرجه  ۳۴  یدر دما ضهیموجود در ب  یهامیآنز  (د

 کند؟  یم  لیتکم  یرا به درست  «......... یمن  ع یمرد سالم و بالغ، ما  کیدر بدن  »د مورد، عبارت  چن

 دارد.  ییای قل  pHمخاط معده،    یحفاظت  ی اژله  ةالیف البرخ  (الف

 .باشدیم  زیرو ترشحات سه نوع غده برون  اختکیزام    یحاو  (ب

 باشد.  ی مثانه م  ریپروستات در ز  زیترشحات غدد برون ر  ی حاو(  ج

 .باشدیها م زامه  حیصح  تیفعال  ی برا  یزم و ضرورالمواد    یدارا  (د

1 )1                                       ۲ )۲                                        ۳ )۳                                       ۴ )۴ 

  تیفعال یزم براال یقند انرژ نی . اباشد یقند فروکتور م یدارا یمن عیما است. حیصح (د)فقط مورد 

عبور زامه به سمت گامت  ریموجود در مس یدیکردن مواد اس یبه خنث  یمن  عیما نی. هم چنکندیها را فراهم مزامه  حیصح

 موارد:  ریسا یبررس کند.   یم  کمک ماده،

پروستات    ییایبه علت ترشحات قل  زین  یمن  عیما  .دارد  ییایقل  pH  کربناتیمخاط معده، به علت ترشح ب  یحفاظت  یاژله   هالی  (الف

 . باشد یم یی ایقل  pH یدارا یزراهیم یازیو غدد پ 

 وجود ندارد.  یمن عیدر ما  اختکیزام د یدقت کن (ب

 (. نه غده ها!) غدة پروستات وجود دارد  کی در بدن هر مرد سالم و بالغ،  (ج

 .... .... مرد سالم و بالغ وجود دارد    ک ی   ی ها ضه ی خم خارج ب و چ ی پر پ   ی ها سالم که در لوله   ی ر سلول جنس ه 

 .باشدیدرون هستة خود م تیجنس نییمربوط به تع یهاهمة ژن یارا( د1

 .کندیخود حرکت م لیبه کمک تاژک طو ،یستیز یمصرف انرژ  یر پ ( د۲

 .کندیم  یدهرا سازمان میدوک تقس یهاخود، رشته یهاولیه کمک سانتر( ب۳

 توسط پردة صفاق احاطه نشده است.  اًقرار دارد که قطع ضهیب سةیرون ک( د۴

والمن ورت ـس پرمظور ـص ت که درون اپ   ییها، اـس الم و بالغ   کیبدن    میدیدیاـس ودیم  افتیمرد ـس  نی. اـش

ها اـسپرم نیا  دیکن دقت .اـست  نـشده  دهیاـست و توـسط ـصفاق پوـش  یقرار دارند که خارج از حفرة ـشکم  ـضهیب ـسةیها در کاـسپرم

 هنوز قدرت حرکت تاژک خود را نداشته باشند. جهیشده باشند و در نت  میدید  یممکن است تازه وارد اپ 
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  ی ده را ســازمان میدوک تقســ یهاآنها رشــته  یهاولیســانتر  جهیدرنت  شــوند،ینم میها تقســکه اســپرم  دیدقت کن نیچن  هم

 را دارند. Y یفقط کروموزوم جنس  گرید یو برخ X یها فقط کروموزوم جنساسپرم یبرخ درضمن  .کنندینم

 باشد؟ یم   ح یها صحام عبارت همواره در ارتباط با گامتکد

 .شوندیم  جادیا  یبا کاهش عدد کروموزوم میتقس  یراثر نوع د (1

 نسل بعد منتقل کنند. یافراد را به خزانة ژن یهاژن  توانندمی (۲

 .شوندیم جادیا یخواهر  یدهایبه دنبال جداشدن کرومات  یاهگ (۳

 . دهندیرا انجام م توزیو م نترفازیحاصل، مراحل ا اختةی قط به دنبال لقاح ف (۴

 ها: بررسی سایر گزینه  افراد را به نسل بعد منتقل کنند. یهاژن   توانندیها در صورت لقاح، مگامت

 هستند.  (رشتمان) توزیم میدر زنبور نر حاصل تقس نیو همچن  اهانیها در گگامت«: 1» نةیگز ینادرست

دنبال   باشند در هر صورت به (کاستمان  )۲ وزیم ای (رشتمان) توزیم میحاصل تقس اًمیها چه مستقگامت«: ۳» نةیگز ینادرست

 . شوند یم دیدر آنافاز تول یخواهر یدهایشدن کرومات جدا

 . دهندیرا انجام م توزیو م نترفازیها بدون لقاح مراحل اگامت ،ییبکرزا  ندیدر فرا«: ۴» نةیگز ینادرست

مرد ساالم و بالغ    کیدر بدن    وزیم   میتقسا   لیتکم یفاصاله در پالکه ب  ییدهایرابطه با اساپرمات  در

 است ؟ حیچند مورد صح  شوند، یم   دیتول

 دارند.  یسمالتوپیمجاور خود اتصال س یهااختهیبه   هاتیهمانند اسپرماتوس  (الف

 .دهدیدر آنها رخ م   یزیساز تمازامه  یهاحرکت به سمت وسط لوله  نیدر ح  (ب

 هستة فشرده هستند. یدارا ه، یاول تیاسپرماتوس یهااختهیف البرخ( ج

 .باشندیها م نسبت به تاژک اسپرم  ی ترکوتاه  ی هاتاژک  یدارا  (د

1 )1                                  ۲ )۲                                   ۳ )۳                                   ۴ )۴ 

 

 بررسی موارد:

به   یسمالتوپ یت سالاتصا قیاز طر ها، تیهمانند اسپرماتوس  دهای،اسپرمات ۲یشناس ستیکتاب ز  ۷فصل   ۲مطابق شکل  (لفا

 ( درست)مجاور خود متصل هستند.  یهااختهی

 (درست)است.  یخط کتاب درس نیع   اًقیمورد دق نیا (ب

 ( نادرست ) ها هنوز هستة فشرده ندارند.  د ی اسپرمات   ن ی ا   وز؛ ی م   م ی حاصل از تقس   ی دها ی در صورت سوال گفته شده اسپرمات   د ی دقت کن   ( ج 

 (نادرست)هنوز تاژک ندارند.   وزیم میحاصل از تقس  یدهایاسپرمات دیدقت کن(  د



 

 

 
234 

 

 

................... و وجه   هیثانو تیبا اسپرماتوس  یسرتول  یهااختهیمرد بالغ، وجه اشتراک    کیبدن    در

 باشد. ی................... م   اسپرم ساز  یهالوله  ینینابیب یهااختهیبا   یسرتول یهااختهیتفاوت 

 آنها یرگی قرار  محل –تتراد  لیتشک  ییاشتن توانا( د1

 هایباکتر یخوارگانهیب  تقابلی – یجنس  یهاتن کروموزوم( داش۲

 لسلو در موجود هستة اندازة – یستیز یانرژ رةیو ذخ  دیتول  ییوانا( ت۳

 همتا در هسته هایکروموزوم داشتن – یجنس یهااخت هورمون( س۴

 هر  رایاست ز  یستیز یانرژ  رةیو ذخ  دیتول  یی، تواناهیثانو  تیو اسپرماتوس  یسرتول  یهااخته یوجه شباهت  

 است.  ها با هم متفاوتاختهی  نیا  هستة  اندازة  ،یطبق شکل کتاب درس  نیدارند. هم چن  یااخته یزنده هستند و تنفس    اختهیدو  

  نیا رادیا دیشده بود. دقت کن انیب ۹۸نکته در کنکور   نیتتراد ندارند. ا لیتشک ییتوانا  ها،اختهی نیاز ا کی چیه (1نةیگز

 است. (داشتن)وجود کلمة  نه،یگز

 !یجنس یهادارد نه کروموزوم یکروموزوم جنس کیفقط  هیثانو تی( اسپرماتوس۲نةیگز

 .کنندینم دیتول یهورمون جنس یسرتول  یهااختهی دیدقت کن (۴نةیگز

  دیتول  یی ایمیش  ک یپ  یعیطب  طی، در شرا بالغ  مرد سالم و کی  ضةیدرون ب  ی هااختهیاز    یوهگر

 است؟   ح یصح  هااختهی  ن ی. چند مورد دربارة همة اکنندیم 

 ساز نقش دارند.لولة اسپرم  وارةیدر د  ییزازامه  ندیفرا  متنظی  در  –  الف

 نقش دارند.  ها چهیها و ماههورمون در رشد استخوان  ینوع  دتولی با  –  ب

 .کنندیعبور م   هیپا  یخون از غشا   انیورود به جر  یبرا   یی ایمیش  ی هاکیپ  ن ای –  ج

 ساز هستند.اسپرم  یهالوله  یاسپرماتوگون یهااختهینسبت به    یهستة کوچکتر دارای –  د

1 )1                                      ۲ )۲                                      ۳  )۳                                    ۴  )۴ 

ه ترون تولید میها، یاختهدر بیـض توـس رتولی نیز کنند و همچنین یاختههای بینابینی هورمون تـس های ـس

 .  شوندترکیبات نوعی پیک شیمیایی کوتاه برد محسوب میکند که این ترشحاتی دارد که فرایند اسپرم زایی را کنترل می

   د.زایی را دارنهای شیمیایی توانایی اثرگذاری بر روی زامههردوی این پیک (الف

 .باشدهای سرتولی صادق نمیهای بینابینی صادق است و برای یاختهفقط برای یاخته  ( ب و ج

 .اسپرماتوگونی بزرگتر استهستة یاختة سرتولی از (  د
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  ی درست  نه، یجانداران، کدام گز  یمثل جنسدیهسته و مؤثر در تول  یکاهش  میتقس  یرابطه با نوع  در

 کند؟ یم  انیب  حیصح  بیرا به ترت  ر یعبارات ز  ینادرست  ای

 شود.یانجام م   اختهیدو   نیبه صورت کامل ب سمالتوپیس میتقس اًهسته، قطع  میتقس نیا  یدر پ -  الف

 باشد.ی، فاقد کروموزوم همتا در درون خود م  میتقس نیحاصل از ا  ییهر هستة نها -   ب

 .ردیبرد قرار بگ  دور  ییایمیش  یهاکیاز پ  یگروه  ریممکن است تحت تأث -  ج

 شده است.  لی تشک  سم التوپیس  می و تقس  ۲ وزیم   ،1 وزیاز سه مرحلة م  -   د

 نادرست  - درست –درست  –درست ( 1

 نادرست -درست   – نادرست  –درست ( ۲

 نادرست  -درست  –  نادرست –درست  ( نا۳

 درست -درست  -درست –( نادرست  ۴

 بررسی موارد: است. وزیم میمنظور صورت سوال تقس

در بدن انـسان به ـصورت کامل انجام   دیاـسپرمات دیتا زمان تول  ییزااـسپرم  ندیفرا یدر ط  ـسمالتوپ یـس میکه تقـس  دیدقت کن (الف

 میبه اـسپرم، تقـس دیاـسپرمات  زیو در زمان تما هـستند به هم متـصل  ریمـس نیا  یهااختهی  ،یو مطابق ـشکل کتاب درـس ـشودینم

 (نادرست)شود.  یم لیتکم سمالتوپ یس

 (نادرست)  .باشندیم n ۲ وزیم میحاصل از تقس  یهااختهیباشد،   n۴ هیاول اختةیاگر   دیدقت کن (ب

 (درست)قرار دارد.  یزیپوفیه یهااز هورمون  یگروه ریتحت تأث وزیم میدر بدن انسان تقس (ج

 (نادرست)باشد.   یهسته نم میجز مراحل تقس سمالتوپ یس میهسته؛ تقس میدر صورت سوال گفته شده، تقس (د

 ک ی  ضةیشاده در ب  لیتازه تشاک یدهایبدون غشاا در اساپرمات  یااختهید مورد دربارة هر سااختار  چن

 است؟ حیمرد سالم و بالغ، صح

 است. یدیپپت  یوندهایپ دارای قطعاً  خود  ساختار  در  – الف

 نقش دارد.   میدوک تقس  یهارشته  جاد ای  در  –  ب

 . باشندیدر مرکز خود م   ینیپروتئ  یهازلولهری  فاقد  –  ج

   .شوندیم  افتی  مجزایی غشادار بخش  درون  –  د

1 )1                                 ۲ )۲                                    ۳  )۳                               ۴ )۴ 
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،  ( بدون تاژک یهادیاسپرمات یعن)یشده  لیتازه تشک  یهادیاسپرمات در است. حیصح (ج)و  (الف)موارد 

 ... . بررسی گزینه ها: و   هابوزومیر ها،ولیبدون غشا عبارتند از: سانتر یااختهی یساختارها

 دارند.  یدیپپت وندیو پ  نیساختارها پروتئ نیا (الف

 ندارند.  یدوک نقش  یهارشته  جاد یساختارها در ا نیا جهیدر نت شوند؛ ینم م یتقس دهایاسپرمات د یدقت کن (ب

که در    دینیب یم  د،یتوجه کن ها ولیاگر به شکل سانتر نیاست. هم چن ینیپروتئ  یهازلوله یدر مرکز خود فاقد ر بوزومیر (ج

 اند. قرار گرفته  اطرافدر  هازلوله یر نیبلکه ا شوندینم  افتی ینیپروتئ یهازلولهیر ها،ولیمرکز سانتر

مانند   ییغشادار مجزا ی درون ساختار ها توانندیهستند و نم  سمالتوپ یبه صورت آزاد در س  ها بوزومیر یو برخ  هاولیسانتر (د

 .رندیقرار بگ یتوکندریم

 . ............. که   یا در هر مرحله  هیاول  تیاسپرماتوس  اختةی   میتقس  یدر ط

 .رندیگیدوک قرار م یهارشته یرو اختهی یخود قرار دارند، تترادها در استوا  یها در حداکثر فشردگمروموزو( ک1

 شود.یدوک کوتاه م یهاشوند، طول همة رشتهیهر کروموزوم از هم جدا م یخواهر  یهادیرومات( ک۲

 .رودیم نیها از بود، پوشش هسته در اطراف کروموزومشیه هر سمت سانترومر کروموزوم رشتة دوک متصل م( ب۳

 .کندینم رییتغ اختهی  یشوند، عدد کروموزومیجدا م  گریکدیهمتا از   یهاروموزوم( ک۴

عدد   ریی. تغکندینم جادیا اختهی  یدر عدد کروموزوم یرییهمتا، تغ یها جداشدن کروموزوم ،1در آنافاز 

 . دهدیرخ م یخواهر یدی شدن کرومات جدا لیدل و به ۲در آنافاز  اختهی در  یکروموزوم

 .هی اول تیدهد نه اسپرماتوسیانجام م  هیثانو تیهستند که اسپرماتوس ۲ وزیمربوط به م ۳و  ۲ یهانهیگز د یکن دقت

در  کهیدرحال  رند،یگیدوک قرار م یهارشـته یرو اختهی  یدر مرحلة متافاز، تترادها در اسـتوا  دیتوجه کن«: 1» نةیمورد گز در

 هستند.  یها در حداکثر فشردگکروموزوم زیمراحل آنافاز ن
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 یازدهم   ستی ز - 7فصل  - 2گفتار  یلیتکم یهاسؤال

 کند؟ یم   لیتکم  یرا به درست  ریعبارت ز  نه یدام گزک

 « .................. ، ی عیزن سالم و طب  ک یآندومتر در    ةالیضخامت    می مستق  ندةیافزا  ییای میش  کینوع پ  هر»

 . شودیرحم با سرعت کمتر م یداخل وارةیجسم زرد ترشح شده و باعث رشد د یهااختهیمرحلة لوتئال از  مةین یر ابتدا( د1

 داشته باشد.  یو سپس کاهش یشیافزا ی ابتدا روند ترشح تواندیم یدوره جنس یکولیمرحلة فول مهیر ن( د۲

 را به دنبال دارد. ها و بم شدن صدا و استخوان  هاچه یمانند رشد ماه  یر مردان اثرات( د۳

 . شودیاست در خون مشاهده نم ی که همزمان با قاعدگ  یدوره جنس یابتدا( در ۴

 

. جسم  شودیترشح م  زین  هیغده فوق کل  یها از تخمدان و در هر دو جنس از بخش قشرها در خانمهورمون 

 : هانهیگز ریسا  یبررس .کندیم ون ترشحکه هم استروژن و هم پروژستر شودیم لیها در مرحلة لوتئال تشکزرد درون تخمدان 

 .میو کاهش پروژسترون هم ندار شیافزا جهیدرنت م،یجسم زرد ندار یکولیدر مرحلة فول دیدقت کن«: ۲» نةیگز

 است. ریهورمون تستوسترون است که با صورت سؤال مغا نهیمنظور گز«: ۳» نةیگز

 .شوند یدر هر دو جنس ترشح م یجنس یهاهمواره هورمون  هیغدة فوق کل یاز بخش قشر«: ۴» نةیگز

 کند؟   یم   لیتکم  ح یرا دربارة انسان سالم، به طور صح  رید مورد، عبارت زچن

 « .............  اًکه ..............، قطع   یا اختهیطور معمول، هر مام  به»

 شده است.  دیتول  یموجود در حفرة شکم  یجنس  ی(ها )درون غده  -  د را داردالتک  یهااختهی  دیتول  یی توانا  (الف

 است.   ده ی که مقدار پروژسترون خون، هنوز به حداکثر خود نرس   شود ی م   د ی تول   ی هنگام   - همتا است    ی ها تن فاقد فام   ( ب 

 دارد.  یتن جنسفام  ک یو   یرجنسیتن غفام  ۲۲درون هستة خود،    -   شودیم   لی تشک  یرحم  یهادرون لوله   (ج

 شده است.   جادید االدو  اختةی  یدر نوع  ها،ولیدو برابر شدن تعداد سانتر  یدر پ  - دارد   ینکیدوفام   ی هاتنفام  (د

1) 1                                  ۲) ۲                                     ۳) ۳                                      ۴ )۴ 

و به   شوندیم لیهر دو در تخمدان تشک  هیو ثانو هیاول یهااخته ی مام نادرست است. «ج»تنها مورد 

 :  حیموارد صح یبررس .شودینم لیتشک یرحم یهادرون لوله  یااخته ی مام چیه گر، یعبارت د

.  کنندیم  دیتول دیهاپلوئ  یهااختهی  ۲ کاستمان میبا تقس هیثانو اختةی و مام 1 کاستمان  میبا تقس هیاول یهااختهیمام (الف

 است. یشکم در حفرة  یااند که غدهشده دیدرون تخمدان تول ه، یو ثانو هیاول یهااختهیمام
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و در   شودیم دیاول چرخة تخمدان تول مةیدر ن اختهی نیتن همتا ندارد. ااست و فام دیهاپلوئ یااختهی  ه،یثانو اختةی مام (ب

 .است نکرده است و کم  دایپ  شیچرخه، هورمون پروژسترون هنوز افزا نیاول ا مةین

  جادیزا ابه نام مامه یدالدو اختةی میاز تقس هیاول اختةیدارند. مام ی نکیفام  دو  یهاتنفام ه،یو ثانو هیاول اختةی هر دو نوع مام (د

 است.  هیاول اختةیمام به نام   یدالدو اختةی میحاصل تقس زین هیثانو اختةی. مامشودیم

 زن سالم و بالغ، همزمان با .................  کی یعیطب  یه طور معمول، در چرخة جنسب

 .شودیانبانک آغاز م یهااختهی  یهاهالیشدن  میو حج ریتکث  ،یجسم قطب نیاول لیشک( ت1

 .شودیرحم کاسته م یداخل وارةیاز تخمدان، از سرعت رشد د  هیثانو تیزاد شدن اووس( آ۲

 .شودیم یوزیم میتقس نیاول لیباعث تکم LHانبانک در تخمدان، هورمون   ماندة  یشد باق( ر۳

 است. دهیمقدار خود رس نیرحم به کمتر یداخل وارةیرفتن جسم زرد، ضخامت د لیروع تحل( ش۴

ودیاز تخمدان آزاد م  هیثانو  تیاووـس ،یدر حدود روز چهاردهم چرخة جنـس کل  ـش و   1۰و با توجه به ـش

 .شودیم کاسته رحم یداخل وارةیاز سرعت رشد د  ه،یثانو تیهمزمان با آزاد شدن اووس  ،۲یشناس ستیز ۷فصل   11

 :هانهیگز  ریسا یبررس

و  ریکه تکث  یدر حال  ـشود،یم دیتول یکولیدر اواخر مرحلة فول هیثانو تیاووـس لیهمزمان با تـشک  یقطب  چةیگو نیاول(:  1) نةیگز

 مرحله است. نیا لیانبانک، مربوط به اوا  یهااختهیشدن  میحج

 ،یوزیم  میتقـس نیجـسم زرد در مرحلة لوتئال اـست، اما کامل ـشدن اول لیو تـشک یکولیفول  یهااختهی  ماندةیرـشد باق(:  ۳) نةیگز

 است. یکولیمربوط به مرحلة فول

روع تحل(:  ۴) نةیگز م زرد مربوط به هفتة دوم مرحلة لوتئال، اما کمتر لیـش خامت د نیرفتن جـس رحم مربوط به حدود   وارةیـض

 است. یکولیروز چهارم مرحلة فول

 «............  یهر ............ سالم» کند؟یم   لیتکم  یعبارت مقابل را به درست  ریز نةیدام گزک

 .کندیم لیخود را تکم ۲ وزیم ها،کولیقبل از پاره شدن فول  یکم  - تیوس( او1

 .شودیاز تخمدان خارج نم ،۲ وزیم لیقبل از تکم  - تیوس( او۲

 .شودیم یزراهیم  - یازیفاصله پس از خروج از پروستات وارد غدد پ الب  - سپرم( ا۳

 .کندیدار شدن، هستة خود را فشرده مبعد از تاژک  -  دیسپرمات( ا۴
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 :  هانهیگز یبررس

 است. 1 وزیم میحاصل تقس اختهی  نی. اشودیاز آن آزاد م هیثانو تیاووس شود، یپاره م کولیکه فول یهنگام «: 1» نةیگز

 هستند. هیثانو تیزنان بالغ هنگام ترک تخمدان به صورت اووس یجنس ی هااخته «: ی۲» نةیگز

 . شود ی حرکت اسپرم اضافه م   ر ی به مس   ی غدد توسط مجار   ن ی ترشحات ا   شوند، ی نم   ی زراه ی م   - ی از ی ها هرگز وارد غدد پ اسپرم «:  ۳»   نة ی گز 

  . شودیتر مخود را از دست داده و هستة آنها فشرده سمالتوپ یاز س یدار شده و سپس مقدارابتدا تاژک دها یاسپرمات«: ۴» نةیگز

 است؟   ح ی استروژن و پروژسترون، همواره صح   ی جنس   ی ها ر هر زن سالم و بالغ، چند مورد دربارة هورمون د 

 ترشح آنها نقش دارد. کیدر تحر  یموسالپوتاینوع هورمون آزادکنندة ه  کیفقط    (الف

 .ابدییم   شیترشح آنها افزا ، یزیپوفیمحرک ه  یهااثر هورمون  یدر پ  (ب

 .شوندیدر بدن فرد سالم و بالغ م  ییزامراحل تخمک لیباعث تکم (ج

 انسان اثرگذار هستند.  یبافت عصب یهااختهیاز   یگروه  یبر رو(  د

1)1                                      ۲)۲                                     ۳)۳                                         ۴ )۴ 

طور باشد؛ پس به هیاز تخمدان و هم از غدد فوق کل تواندیها هم م هورمون نیترشح ا د یدقت کن (الف

 . باشندیتحت کنترل دو نوع هورمون آزادکننده م میرمستقیغ 

 . ابدیینم شیترشح استروژن و پروژسترون از تخمدان افزا LHو   FSH یهااثر هورمون  ی در پ  ائسه،یزن  کیدر  (ب

لقاح است، نه    ندیو شروع فرا هیثانو تیبرخورد اسپرم با اووس شود؛یم ییزامراحل تخمک لیکه باعث تکم  یعامل (ج

 دهد.  ینم رخیی مراحل تخمک زا لیتکم ائسه،ی زن  کیدر بدن  نی. هم چنیجنس یهاهورمون 

 خود را اعمال کنند. یاثر بازخورد  توانندیم  ی(بافت عصب  یهااخته)ی  یموسالپوتایه  یهااختهیها با اثر بر هورمون نیا  (د

کاه   ییهاااختاهیا از    یزن سااالم و باالغ، فقط بعضاا   کیا در تخمادان    یعیطب  ییزاتخماک  نادیفرا  طی

 ........  میحاصل از تقس

 .شوندیم تیهستند، با حرکت زوائد انگشت مانند رحم، به درون لولة رحم هدا 1 وز( می1

 .باشندیهمتا در هستة خود م  یتندو مجموعة فام یهستند، حاو  هیثانو تیوس( او۲

 را دارند. میبا قدرت تقس یا اختهی جادیا  ییهستند، در صورت ادغام هستة خود با هستة اسپرم، توانا ۲ وز( می۳

 انسان مؤثر هستند. نیرشد و نمو جن ةیمراحل اول یزم براالمواد   نیدر تأم  ت،یهستند، در نها هیاول تیووس( ا۴
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رـشد   ةیمراحل اول یزم براال  ییمواد غذا  نیدارد که در تأم ـسمالتوپ یـس یادیمقدار ز  هیثانو تیفقط اووـس

 ها:نهیگز  ریسا یبررس نقش دارد. نیو نمو جن

 .شوندیم  تیبه درون لولة رحم هدا (نه رحم)لولة رحم  یبا زنش زوائد انگشت مانند انتها 1 وزیحاصل از م  یهااختهی (1

 هستند.  دیهاپلوئ  یهمگ ه،یثانو تیاووس میحاصل از تقس  یها اختهی (۲

ــپرم را دارند. در اثر لقاح تخمک،   ییدو توانا هر  یقطب چةیگو نیتخمک و دوم (۳ ــک اختةیلقاح با اس ــود که یم  لیتخم تش ش

  یی هم توانا  شود ؛ پس بازیم لیتشک  یااختهی تودة  کیبا اسپرم،   یقطب  چةیدر اثر لقاح گو  نیدارد. هم چن  توزیم میتقس ییتوانا

 شود.یمشاهده م میتقس

زن ساالم و بالغ   کیاسات که درون تخمدان  ییهاتیمورد، مشاخصاة مشاترک همة اووسا   چند

 شوند؟یم  جادیا

 .شودیم  جادی در فرد بالغ ا  دی پلوئید  اختةی  سم التوپیهسته و س  م یتقس  ینوع  یدر پ  (الف

 باشند.  یخود م   سمالتوپی در س  یدیچهار کرومات  یساختارها  لیتشک  یی فاقد توانا  (ب

 دهند.  یهستة خود را ادامه م   می تقس  ،یزیپوفیهی(  ها) تنها تحت کنترل هورمون  (ج

 .شوندیاحاطه م  کننده، هیو تغذ  دیپلوئید یهااختهیاز    یتوسط گروه  (د

1)1                                   ۲)۲                                        ۳)۳                                         ۴ )۴ 

؛  «شوند. ی م جاد یزن بالغ، ا کی که در بدن  ییها  تیاووس »در صورت سوال ذکر شده  د یدقت کن

 موارد:  یبررس شده اند. جادیا ینیدر دوران جن هیاول یها تیاووس رای؛ زاست هیثانو ی ها تیپس منظور اووس

 است. دیپلوئیشود که د یم جادیا هیاول تیاووس سم،ازالتوپ یهسته و س  میتقس ی در پ  هیثانو تیاووس (الف

 تتراد هستند. لیتشک یی بوده و فاقد توانا د ی، هاپلوئ هیثانو یها تیاووس (ب

 اًالزام ،یا هیثانو تیهر اووسـ جهیدر نت به برخورد اسـپرم و انجام لقاح وابسـته اسـت.  ه،یثانو  تیدر اووسـ وزیم میادامة تقسـ (ج

 رخ ندهد. هیثانو اختةیممکن است برخورد اسپرم با مام  رایدهد ز یخود را ادامه نم میتقس

 احاطه شده اند.  یانبانک  یها اختهیتوسط  هیثانو  یها تیاووس  (د

 ؟ ستی ن  حیصح  نهیدر افراد سالم و بالغ، کدام گز  ییزاو تخمک  ییزااسپرم  یندهایر ارتباط با فراد

 .ردی گیعمر صورت م انی از هنگام بلوغ تا پا ،ی کاهش میشروع تقس ،ییزاف تخمک البرخ ییزار اسپرم( د1

 شوند.   یم  میدو نوع هورمون مترشحه از مغز تنظ  ریتحت تأث  ،ییزاهمانند تخمک  ییزااسپرم  کنندهمیمحرک تنظ  یهاورمون ( ه۲

 .باشدیم زیپوفیمترشحه از ه یهاهورمون  ز،یو تما میتقس  ندیفرا لیتکم یعامل اصل ،ییزاهمانند تخمک ییزااسپرم( در  ۳

 .شوندیبدن فرد انجام م زیردرون  یهااز غده  یدرون گروه ،ییزامراحل تخمک یف تمامالبرخ ییزامراحل اسپرم  یمام( ت۴
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ل  عامل دیکن  دقت پرم  برخورد  ،ییزاتخمک مراحل لیتکم در مؤثر یاـص  ندیفرا  آغاز و  هیثانو  تیاووـس  با اـس

 :هانهیگز  ریسا یبررس است. لقاح

پرم «:1» نةیگز پرم در  و ردیگیم  ـصورت عمر  انیپا  تا بلوغ زمان از مردان، بدن در  ییزااـس روع  ییزااـس  بلوغ زمان در وزیم میتقـس  ـش

 .دهدیم رخ ینیجن دوران در زنان در وزیم شروع  دیکن دقت  .شودیم  مشاهده

  هورمون کی کنترل تحت  دو هر که اســـت  LH و FSH  برعهدة  ،ییزاتخمک  و  ییزااســـپرم  ندیفرا میتنظ  دیکن دقت «:۲» نةیگز

 است. شده مطرح زین ۹۹ یسراسر کنکور در نکته نیا  دارند. قرار یموسالپوتایه  مهارکنندة  و آزادکننده

پرم مراحل تمام «:۴» نةیگز هیب درون  ییزااـس ورت ـض ورت در ییزاتخمک  اما  رد،یگیم  ـص پرم  با  هیثانو اختةی  مام  برخورد  ـص  در  اـس

 .شودیم لیتکم یرحم یهالوله

  ی( اسپرم )   ی ا زامه   با   لقاح   در   که   د ی آ ی م   وجود به   ی ا اخته ی   بالغ،   و   سالم   ی زن   در   یی زا تخمک   ند ی فرآ   در   

 است؟   ح ی صح   ند، ی فرا   ن ی ا   دربارة   حتم   طور   به   عبارت،   کدام   . شود ی م   داون   نشانگان   به   ال مبت   ن ی جن   ل ی تشک   به   منجر   سالم، 

 . باشد یم (کروموزوم) تن فام ۲۳ یدارا شود،یکه از تخمدان خارج م یااختهی ر ( ه1

 . باشد یم  (کروموزوم)تن فام ۴۶ یدارا شوند، یکه در آن تترادها مشاهده م  یااختهی ر ( ه۲

 . باشد یم  (کروموزوم)تن فام ۴۶ یدارا شوند، یکه در آن تترادها مشاهده م  یااختهی ر ( ه۳

 .شودیم دیتول (اسپرم)در هستة خود، فقط در حضور زامه  (کروموزوم)تن فام ۲۴ یحاو اختةی ر ( ه۴

 

  شمارة   به  مربوط  یاضاف  تنفام  دارند.  تنفام  ۴۷  خود  دالدو  یکریپ   یهااخته ی  در  داون،  نشانگان  به  المبت  افراد

  یهااختهی  از  ی کی  که  است  آن  حالت،   نیا  بروز  علت   دارند.   ۲1  شمارة   تنفام  ۳  افراد،  ن یا  دالدو  یکریپ   ی هااختهی  ی عنی  است؛  ۲1

 : دهدیم  رخ اتفاق  نیا حالت دو در است. بوده  ۲1 تنفام دو ی،دارا ۲1 شمارة تن فام کی یجا  به تخم، اختةی  جادکنندةیا یجنس

 ۲۲ یگری د و  تنفام ۲۴ حاصل یهااخته ی از یکی جهینت در نشوند. جدا گرید کی از و  مانده  هم با  1 آنافاز در ۲1 یهاتنفام (1

 داشت.  خواهد تنفام

  نیا .شودیم  مشاهده تتراد ه،یاول تیاووس در شوند. منتقل اختهی  کی به گری همد با  ۲ آنافاز در  ۲1 شمارة تنفام ی دهای کرومات (۲

 است.  کروموزوم ۴۶ یدارا اختهی

وند،یم  خارج تخمدان از  ییزاتخمک  یط در که  ییهااختهی «:1» نةیگز امل  ـش م نیاول  ه،یثانو تیاووـس ـش  یهااختهی  و  یقطب  جـس

 ۲۲  یدارا  یقطب جـسم نیاول  و  تنفام ۲۴  یدارا هیثانو  تیاووـس  باـشد،  افتاده  اتفاق   البا در  ـشده  ذکر اول حالت اگر  هـستند. یکولیفول

 بود. خواهد  تنفام
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پرم و  تنفام ۲۴  یدارا  تخمک  لقاح  از  حاـصل تخم اختةی «:۳» نةیگز الم اـس تة در  فامتن ۴۷  ،(تنفام ۲۳  یدارا)  ـس  خواهد خود هـس

 .کندیم آغاز را خود میتقس یرحم لولة در  و رحم به ورود از  شیپ  اختهی نیا داشت.

 خواهند تنفام ۲۴ یدارا شده دیتول ةیثانو ی هاتیاووس باشد، افتاده اتفاق البا  در  شده ذکر اول حالت که یصورت در «:۴» نةیگز

 ندارد.  اسپرم حضور عدم ای حضور به یارتباط آنها دیتول و  شوند دیتول توانندیم  یطیشرا هر در  هااختهی نیا بود.

 اندآمده  وجود  به  تخمدان  از  خارج  در  یعیطب  طور  به  که  ییهااختهی  همة  زنان،  ییزاتخمک  ندیفرا  رد

 دارند. تفاوت گری کدی با ................. نظر از و شباهت گریکدی  با ............... نظر از

 هسته  یها(دیکرومات) نکیتعداد فام  -  دمثلیقش در تول( ن1

 ی عدد کروموزوم  -هسته  (ی DNA)مقدار دنا( ۲

 انجام لقاح  ییتوانا - سمالتوپ یموجود در س  یهاعداد اندمک( ت۳

 سم التوپ یمقدار س -ها  (کروموزوم)تن وع فام( ن۴

 به   (هافالوپ)  یرحم  ی هالوله   در  هیثانو  تیاووس  از  ،۲  وزیم  میتقس  اثر  در  یقطب  چةیگو  نیدوم  و  تخمک

  تعداد   کروموزوم،   تعداد  نظر  از  ( هاکروموزوم  ماندن  هم  با   و  آورنگ یکراس  گرفتن  نظر  در  بدون)  یعیطب  طور  به  و   ندیآیم  وجود

  هااندامک  تعداد  و  سمالتوپ یس  مقدار  نظر  از  اما  هستند.  گریکدی   مشابه  الًکام  یکروموزوم  عدد  و  هاکروموزوم  نوع  سانترومر،  و  دیکرومات

  و   بالغ   تخمک  هم  دیکن  دقت  دارد.  یشتریب  ی هااندامک   جهینت در  دارد،  یشتریب  سمالتوپ یس  زانی م  تخمک  که  یی آنجا  از  اند. متفاوت

 هستند.  دیهاپلوئ  ،یقطب چةیگو نیدوم هم

 ....... قرار دارد.از ........  ترنییطور کامل پا......... به........  ستاده، ی........ سالم و ا.........  کیر بدن  د

 LHهدف هورمون   یهااختهی  –ها حرکت در اسپرم  ییتوانا جادای  محل –رد  ( م1

 فالوپ به رحم هایلوله اتصال محل  –به رحم   ینالعض  یوندیپ   طنابی اتصال  محل –ن ( ز۲

 یقند  یعمای  کنندهترشح  غدد  –و به اندازه گردو   ییایکننده مادة قلترشح  هایغده –د  ( مر۳

 انسولین هورمون  کنندةترشح  غدة – یجنس  ی(ها)کننده هورمونترشح اختةی  هر –ن ( ز۴

 

 :هانهیگز ریسا یبررس موضوع مشخص است. نیا شناسی۲ ستیکتاب ز ۷فصل    ۶براساس شکل 

 .ستین ضهیاز ب  ترنییطور کامل پابه  میدیدیاپ «: 1» نةیگز

 نادرست است.  «پروستات  یهاغده»غدة پروستات وجود دارد و   کیدر بدن هر مرد، فقط  «: ۳» نةیگز
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شوند.    ی م   د ی تول   ه ی در زنان شامل استروژن و پروژسترون هستند که توسط تخمدان و غدد فوق کل   ی جنس   ی ها هورمون «:  ۴»   نة ی گز 

 . دارد   نسبت به غدة پانکراس قرار   ی تر ال در سطح با   ه ی غدد فوق کل   د ی دقت کن 

عبارت  نه، یدر انساان، کدام گز  یو غدد جنسا   زیپوفیه موس، الپوتایه نیب  یمیتنظ ریربارة مسا د

 کند؟یم   لیتکم  یرا به درست  ریز

 «طور حتم ....................که در .................... نقش دارد به  یمعمول در بدن .................... بالغ و سالم هورمون  طوربه»

 ترشح شده است. یموجود در غدد جنس دیپلوئید  یهااختهیاز  برخی توسط –  هثانوی صفات بروز –  یرد( م1

 .ردیهورمون مترشحه از تخمدان قرار گ یتحت اثر بازخورد ،اًمیمستق  تواندنمی –  انبانک شدن  بزرگ –  ین( ز۲

 دهد. شیرا افزا LHبازخورد مثبت، ترشح هورمون  قیاز طر  تواندمی –رحم  یداخل وارةدی  رشد –  ین( ز۳

 دار نقش دارد.تاژک یدهایدر اسپرمات راتتغیی بروز در – یسرتول  یهااختهی کتحری –  یرد( م۴

 : هانهیگز یبررس

فات ثانو (1 ترون در مردان باعث بروز ـص توـس ودیم  هیتـس هیب ینینابیب  یهااختهیوه بر الهورمون ع  نیا  ـش ر  ها،ـض  یاز بخش قـش

 .شودیترشح م زین  هیکلغدد فوق 

 ن یرا بر ترشح ا یاثر بازخورد منف اًمیمستق توانندیتخمدان م یها. هورمونشودیباعث بزرگ شدن انبانک م  FSHهورمون  (۲

 هورمون شوند. نیا باعث کاهش ترشح موسالپوتایه قیاز طر نکهیا  ایهورمون اعمال کنند  

 ندارد. یبازخورد مثبت نقش جادیرحم نقش دارند. پروژسترون در ا یداخل وارةیاستروژن و پروژسترون در رشد د (۳

۴)  FSH  دیاسپرمات  یهااختهیدر    راتییبروز تغ  جهیکنند. در نت  لیزامه را تسه  زیتا تما  شودیم  یسرتول  ی هااختهی  کیباعث تحر  

 . بخشدیرا سرعت م

 کنند؟ یم   لیتکم  ینادرسترا به    ر یه تعداد از موارد، جملة زچ

 «گفت که ....................  توانیم   تیبا قطع  ابد،یغلظت هورمون ....................    ، یعیصورت طب  زن به  کیدر    اگر»

 .دهدیرحم رخ م  وارةید  بیتخر  مدتی از  پس   –استروژن به شدت کاهش    (الف

 .شودیدر تخمدان فراهم م   (کولانبانک)فولی  چند  رشد  مقدمات –  ش یافزا  FSH  (ب

 .ابدییم شیغلظت استروژن افزا  دیجسم سف   لتشکی  با  روز  چند  از پس  –   شیپروژسترون افزا   (ج

 .ابدییم   شیافزا موسالپوتایهورمون آزادکننده از ه یترشح نوع ، منفی  بازخورد علت  به –کاهش    LH  (د

1) 1                                  ۲) ۲                                   ۳ ) ۳                                        ۴ )۴ 
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 موارد: یبررس همة موارد نادرست هستند.

 . دهدیرخ نم ی اما قاعدگ شودیاستروژن کم م دیرفتن تخمدان تول ل یبه علت تحل ائسهیدر زنان  (الف

 زمان شروع نخواهد شد.  نیها در ااما رشد انبانک ابدی یم ش یافزا LHو   FSHدر حدود روز چهاردهم ترشح   (ب

 . کندیاستروژن ترشح نم  دیجسم سف (ج

 . شودیدو، م نیهورمون آزادکنندة مربوط به ا  جهیو در نت  FSHو   LHاندک استروژن مانع ترشح  شیچرخه، افزا  یدر ابتدا  (د

 کند؟یم   لیتکم  نادرسترا به طور    یخال  یجاها   نه، یکدام گز

 «که ............ شودی............ م  یندیدر زنان با فرا  یجنس یهاطور معمول، دوره  به»

 .شودیمنظم م  جتدری به و است  نامنظم صورت به ابتدا  –روع ( ش1

 ندارد. ندیفرا نیبر زمان شروع ا ینامناسب فرد اثر چندان  ةتغذی –وقف  ( مت۲

 شوند. کیتحر  ریسازش ناپذ یحس  یها  رندهیآن، ممکن است گ  طی در  –روع ( ش۳

 .دهدیدر زن رخ م  ،یمثل دیو تول باروری  دورة آغاز از  پس  سال ۳۵  تا ۳۰  حدود –توقف  ( م۴

 

و   یاز طول مدت بارور ریچشمگ یابه گونه یو جسم یو سخت، فشار روح ادی نامناسب، کار ز ةیتغذ

 : ها نهیگز ریسا یبررس شود.  یم  یائسگیو باعث شروع زودتر  کاهدیزن م یدمثلیتول

روع م  ای  یدر زنان با قاعدگ یدورة جنـس (1 ودیعادت ماهانه ـش ود؛یآغاز م ی. عادت ماهانه با بلوغ جنـسـش   ی ابتدا نامنظم، ول  ـش

 .شودیکمکم منظم م

  ب یتخر  یخون  ی هارحم همراه با رگ  ی داخل  وارةیکه در آن د  شودیعادت ماهانه شروع م  ای   یدر زنان با قاعدگ   یدورة جنس  (۳

  ی هارندهیآن گ  ی دهد که ط  ی رخ م  ی بافت  بیآس  ی نوع   . درواقعشودیشده از بدن خارج م   بیتخر  یهااز خون و بافت  یو مخلوط

 شوند.  یم کیدرد تحر

  یائسگی . علت نامندیم یائسگ ی را  دهی پد نیکه ا شودیعادت ماهانه متوقف م ی سالگ ۵۰تا  ۴۵ نیسالم، ب یهادر زن الًمعمو (۴

تا    ۳۰در زن حدود  یمثل  د یو تول ی. پس دوره بارورشوندیم   ریبدن پ  یهادستگاه ةیهاست که زودتر از بقاز کار افتادن تخمدان

 سال است. ۳۵

 ؟ شود ی نم مشاهده    ر ی ز   ع ی در انسان سالم و بالغ، کدام وقا   ه ی اول   ت ی از اووس   ه ی ثانو   ت ی اووس   ی ع ی طب   د ی تول   ی را ب 

 درون سلول  دیمتشکل از چهار کرومات  یها یساختار یریشکل گ  (الف

 دوک  یو کوتاه شدن رشته ها  گریکدیهمتا از   یجدا شدن کروموزوم ها(  ب

 پوشش هسته  ةیپس از تجز  اخته،ی  ی همتا در استوا یها قرار گرفتن کروموزوم  (ج

 1  وزیم   میتقس انیدر پا  اختهیدر وسط   نیوزیو م  نیاکت  یحلقة انقباض  لیتشک  (د

 »ج«و  «الف»قط ( ف۴            »ج«       و  »د«قط ( ف۳              »الف«و  »د«قط ( ف۲       «         ب»و  «الف»قط ( ف1
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 : هانهیگز یبررس 

کل گ (الف ود؛ ز  یانجام م  ینیدر دوران جن هیاول تیتتراد ها در اووـس یریـش  ،1وزیدر مرحلة پروفاز م  هیاول  یها تیاووـس رایـش

 متوقف شده اند.

 است. 1دوک مربوط به آنافاز   یهمتا و کوتاه شدن رشته ها  یجداشدن کروموزوم ها (ب

 .دهدیرخ م 1سلول در مرحله متافاز  یتا در استواهم  یهاو قرار گرفتن کروموزوم 1پوشش هسته در مرحله پروفاز   هیتجز (ج

 دیتول یبرا سمالتوپ یس  ینامساو میتقس ،1 وزیشود و پس از م ی م  لیتبد هیثانو تیبه اووس 1 وزیم  میبا تقس هیاول تیاووس (د

 .شودیم لیتشک اختهی  یهاقطب از یک یبه  کینزد یحلقة انقباض نی. بنابرا شودیانجام م هیثانو تیاووس

زن سالم و   ک ی  یرحم  یهاکه درون لوله   ی دیهاپلوئ  اختةیطور معمول، چند مورد دربارة هر  به 

 شود، درست است؟  دهید  تواندیساله م   ۳۰

 شده است.  جاد یخود ا  یقبل  اختةی  سم التوپیس  م یتقس  یدر پ(  الف

 ساخته شده است.  گرند، یکدیکه همانند    مهیهر کروموزوم هسته، از دو ن  (ب

 .کندیم   یخود را ط  اتیهمة مراحل ح  ،یو تخمدان  یزیپوفیه  یهاهورمون  ر یتاث  تحت  (ج

 شود.  یخود، مشاهده م  نیریدر سطح ز  هیپا  یغشا  یدارا  دیپلوئید  ی ها   اختهیدر اطراف آن ها،    (د

 ۴( ۳                                   ۲(  ۳                                   1( ۲( صفر                            1

 

  یهااختهی و اسپرم،  یقطب  یهاتخمک، جسم ه،یثانو تیاووس فقط مورد الف و د درست است. 

 ها: عبارت یبررس  شوند. ده ی د توانندیم یهستند که درون لولة رحم ی دیهاپلوئ

 میتقسـ  یدر پ  زیها ن اختهی  ریشـده اسـت و سـا  جادیا  دیاسـپرمات سـمالتوپ یسـ  میتقسـ  لیتکم  یاسـپرم در پ   دیدقت کن (الف

 شده اند. جادیقبل از خود ا  یها اختهی سمالتوپ یس

 .یدیدارند نه دو کرومات  یدیکروماتتک  یهاکروموزوم  یجسم قطب  نیاسپرم، تخمک و دوم (ب

 .کندینم یخود را ط اتیمراحل ح یتخمدان یهاهورمون ریتأثاسپرم تحت (ج

هـستند که   یجزء بافت پوـشـش ،یمخاط لولة رحم  یها اختهی نیتر  یقرار دارند و ـسطح  یها درون لولة رحم اختهی نیهمة ا  (د

 باشند.  یخود م نیریدر سطح ز  هیپا یغشا یدارا
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 ......طور حتم ........ را دارد، به....  ییکه توانا یااختهیو سالم، هر  یعیطب ییزاتخمک ندیر فراد 

 کند.  یم جادیا نیخود، جن یمتوال ماتتقسی  با رحم، به  ورود و  لقاح از پس –قاح با اسپرم ل (1

 .باشدیمضاعف شده داخل هستة خود م یهاکروموزوم دارای –  دیهاپلوئ  یهااختهی دیلتو (۲

 .کندیخود را آغاز م تفعالی  ماهانه،  عادت شروع و بلوغ از  پس  –اندازه  هم  یهااختهی دیولت (۳

 .ردیگیقرار نم زیپوفیمترشحه از ه یهاهورمون  ریتأث گاه تحت  چهی –  یطور نامساوبه سمالتوپ یس میقست (۴

 

هستند که  هیثانو تیو اووس هیاول تید را دارند شامل اووسالتک یهااختهی  دیتول ییکه توانا یی هااختهی 

  میتواند تقسیاول هم م یقطب چةیگو د یدقت کن) .باشندیمضاعف شده در داخل هستة خود م یهاکروموزوم یهمة آنها دارا

 : هانهیگز ریسا یبررس  .(باشد  یمضاعف شده م  یکروموزوم ها یدارا اختهی  نیشود که در شکل کتاب نشان داده نشده است و ا

 .شودیاز بدن دفع م  یکه پس از مدت  شودیم جادیا  یشکلیب یااختهیبا اسپرم، تودة   یاز لقاح جسم قطب (1

ناـس  ـستیز  کتاب   ۷فـصل   ۸مطابق ـشکل  (۳ کند    یم جادیهم اندازه ا اختةیخود، دو    توزیم میبا تقـس (مامه زا)  یوگوناو  ،۲یـش

 .انهیماه  آغاز شده است؛ نه بعد از شروع عادت ینیسلول در دوران جن نیا  تیاما فعال

او میتقـس  ییتوانا  هیو ثانو هیاول تیاووـس (۴ مالتوپ یـس  ینامـس حه از ه)هورمون  ریتاثتحت  هیاول تیرا دارند. اووـس ـس   زی پوفیمترـش

 .کندیم لیرا تکم 1کاستمان   می، تقس(نیشیپ 

را احاطه کرده اند و در    تیکه درون تخمدان، اووسا  ییها  اختهیدر مورد همة   ر، یتوجه به موارد ز  

 شده است؟  انیب  یهمواره به درست  نهیآن نقش دارند، کدام گز ةیتغذ

 ترشح استروژن و پروژسترون است. ییتوانا یدارا ها، اختهی  نیا  یایبقا  (الف

 .ابدییم  شیافزا هااختهی نیا یترشح  تیهورمون ، فعال ریتأثیدر پ  (ب

 شوند. یاز سطح تخمدان، وارد محوطة شکم هیثانو تیبه همراه اووس توانندیم  (ج

 شوند. یم  میو حج  ریتکث ز، یپوفیترشح شده از غدة ه  FSHهورمون    ریتحت تأث  (د

 است. حیف مورد ج صحالمورد الف برخ( 1

 است. حیمورد د صحورد ب همانند  ( م۲

 ورد الف همانند مورد ب نادرست است.( م۳

 ف مورد د نادرست است.الورد ج برخ( م۴
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 . کنندیم ایرا مه تیرشد و نمو اووس طیشرا ی انبانک یهاسلول 

 کند.  دی آن، بتواند استروژن و پروژسترون تول یایشود که بقا ی نم لیبه جسم زرد تبد اًالزام یکولیهر فول (الف

 روند.  یم  نیاز ب ی نامعلوم ل الیزن بعد از تولد به د کیاز انبانک ها در تخمدان  ی که گروه دیدقت کن  (و د ب

 دهد.  یانجام نم یتخمک گذار اًالزام یکولیهر فول (ج

 کند؟یم   لیتکم  یرا به درست  ریعبارت ز نه، یام گزکد 

 «ساختار مقابل، ............  لیفرد سالم و بالغ، ............ تشک  کی یچرخة تخمدان  در»

 .رسدیحالت خود م نیترمیرحم به ضخ یداخل وارةدی  –مزمان با  ( ه1

 .ابدییم شیدر خون فرد، افزا یزیپوفیهورمون ه  نوعی  غلظت –بل از ( ق۲

 .شودیلقاح انجام م ندیشده و فرا لیتکم ،۲کاستمان  متقسی حتم طوربه –عد از ( ب۳

 .شودیشده از رحم دفع م بیاز خون و بافت تخر یشده و مخلوط بتخری رحم جدار  –مزمان با  ( ه۴

هورمون   ینوع ) LH آن، غلظت هورمون لیکه قبل از تشک دهد یشکل سوال جسم زرد را نشان م 

کرده و با پاره   لیرا تکم 1کاستمان  میتقس هیاول تیتا اووس ابدییم شیدر خون فرد افزا ی(زیپوفیه

 : هانهیگز  ریسا یبررس انجام شود. یگذارتخمک ندیفرا کول،یفول شدن

رحم به   یداخل وارةیاستروژن و پروژسترون توسط آن، ضخامت د یهاجسم زرد و در اثر ترشح هورمون  لیپس از تشک (1

 .رسدیمقدار خود م نیشتریب

 . شودیلقاح انجام نم اً جسم زرد، لزوم لیپس از تشک (۳

 کند.  ی م  دا ی پ  زش ی ر   ی است و در زمان قاعدگ   ش ی رحم، همچنان در حال افزا   ی داخل  وارة ی جسم زرد، ضخامت د  ل ی همزمان با تشک   ( ۴

 کند؟ یرا به طور مناسب کامل م   ریمورد، عبارت زچند   

در اثر لقاح   یشده به لولة رحم  وارد  ی ها(اسپرم) که ممکن است با زامه    ییهااختهی دختر بالغ، ...............   کی  در»

 «داشته باشند، ...............  یی الحاق غشا

 . باشندیم ید یکروماتتک یها(کروموزم)تن فام یدر هستة خود دارا -همة  (الف

 اند. شده جادیا یمادر اختةی (سمالتوپ یس) اختهیانیم ینامساو میتقس جةیدر نت -همة  (ب

 . آورندیبه وجود م (توزیم)رشتمان  میانجام تقس یی با توانا یااختهیپس از لقاح،   - از  یفقط گروه  (ج

 .شودیم لیانسان تبد نیشوند که به جن  یم یا اختهیتوده   دیباعث تول  تیدر نها _از   یفقط گروه  (د

1)1                               ۲  )۲                                 ۳ )۳                                   ۴ )۴   
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برخورد و   یبا اسپرم در لولة رحم توانندیم هیثانو تیو اووس یقطب چهی گو هستند.  حیموارد ب و د صح 

 موارد: ی بررس داشته باشند. ییالحاق غشا

 (نادرست) هستند.  ی دیدو کرومات  یهاکروموزوم  یدارا ،یقطب چةیگو نیو اول هیثانو تیاووس دی: دقت کن(الف) مورد

 نی. بنابراشوند یانجام م یبه صورت نامساو ۲و  1 وزیپس از م سمالتوپ یس یهامیهمة تقس ،ییزاتخمک  ندی: در فرا(ب) مورد

  جادیخود ا یمادر اختةی  سمالتوپ یس ینامساو میتقس جةیدر نت شوند، یم  دیتول ندیفرا نیکه در ا   یدیهاپلوئ یهااختهیهمة 

 . (درست) شوندیم

  ی مات یو تخم پس از انجام تقس  کند یم   جاد یتخم را ا  اختةی لقاح،    ندیپس از برخورد با اسپرم و شروع فرا  هیثانو  تی: اووس(ج)  مورد

که در صورت لقاح اسپرم با    د یدقت داشته باش  نیهمچن  .شودیم  نیگزی جدار رحم جا  ی هایاز فرورفتگ   ی کیدر    ،یدر لولة رحم

پس    هااختهی  نیحاصل از لقاح آنهاست. پس همة ا  اختةی  میاز تقس  یش که نا  شودیم   جادیا  یشکل  یب  یااختهیتودة    ،یجسم قطب

 .(نادرست) ( از آنها !!! ینه بعض) آورندیبه وجود م( توزیم)رشتمان  میانجام تقس ییبا توانا یااختهی از لقاح،

 است. حیصح هیثانو تیاووس یمورد برا  نی: ا(د) مورد

از راست به چپ، قبل و بعد از   بیبه ترت  ریچند مورد از موارد ز  ، یو رحم  یچرخة تخمدان  کیر  د 

 شوند؟ یشکل انجام م   نی رخ دادن اتفاق ا

 در خون   LHو  FSH  یغلظت هورمون ها  دیو شد  ی ناگهان  ش یافزا  - 

 رحم  یداخل  وارةیکاهش سرعت رشد د  - 

 به جسم زرد درون تخمدان  یکولیفول  یهااختهی   زیشروع تما  - 

 رحم   یداخل  وارةید  یغده ها  یترشح  تیفعال  ش یافزا  - 

 تخمدان وارةیبالغ به د  کولیفول  دنیچسب - 

1   )۲ –  ۳                            ۲ )1-  ۴                           ۳  )۴ – 1                                  ۴ )۳  – ۲ 

 

 .دهدیرخ م یم چرخة تخمدانا1۴ُکه در حدود روز  مینیبیرا م یگذاردر شکل عمل تخمک 

 موارد: یبررس  .دهندیرخ م یگذاردوم، سوم و چهارم بعد از تخمک  یهاو عبارت یگذاراول و پنجم قبل از تخمک عبارت

مثبت   یمیبا خودتنظ  FSHو  LH  زانیم  ،یاســـتروژن در خون، به طور ناگهان شیافزا  یو در پ   یگذاراول: قبل از تخمک مورد

 .ابدییم شیافزا

 .شودیکم م  یرحم به مدت محدود یداخل ةالیسرعت رشد  یگذارتخمک  یدوم: در پ  مورد

از آنها  یبرخ)  شودیم  لیو به جسم زرد تبد  ابندییم زیشده، تماپاره کولیفول  یهااختهیاغلب  ،یگذارـسوم: پس از تخمک مورد

 .(.شوندیوارد لولة فالوپ م  هیثانو تیهمراه با اووس زین
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ــم زرد، فعال شیافزا  یچهارم: در پ  مورد ــترون از جس ــح پروژس ــتریب زیرحم ن یداخل وارةیغدد د  تیترش ــودیم  ش   ت یو فعال  ش

 .دهدیرخ م یگذاراتفاق پس از تخمک  نی. اشودیم شتریرحم ب یترشح

ــ کولیپنجم: قبل از آنکه فول مورد ــود تا اووس ــود، فول  یگذارتخمک  یط هیثانو  تیو تخمدان پاره ش به   دیبالغ با  کولیخارج ش

 تخمدان بچسبد. وارةید

 که در مردان .....................، در زنان ........................   یهورمون 

 . شودیتخمک م ی ساز و آزاد کولفولی رشد موجب – شودیباعث ترشح تستوسترون م یسرتول یهااختهی کیا تحر( ب1

 . دهد ی م   ش ی آن را افزا   ی ترشح   ت ی بر جسم زرد، فعال   ر تاثی   با   – ها آسان شود  اسپرم   ز ی تا تما   کند ی م   ک ی را تحر   ی سرتول   ی ها اخته ( ی ۲

 . شود ی م   ( کول )فولی   انبانک   شدن   بزرگ   سبب   –   شود ی ها را موجب م و استخوان   ها چه ی رشد ماه   ک ی است و تحر   ی هورمون جنس   ی وع ( ن ۳

 ها نقش دارد.   کولیبلوغ فول  ند فرای  در  – ها نقش دارد  اسپرم   زیو در تما  شودیساز را باعث م اسپرم  یهالوله  یهااختهی  کیحر( ت۴

سـاز هسـتند،  اسـپرم یهالوله وارةیکه در د  یسـرتول  یهااختهی کیدر مردان موجب تحر  FSHهورمون  

 :هانهیگز ریسا یبررس  .شودیو بلوغ آن م کولیهورمون در زنان موجب رشد فول نیکند. ا لیاسپرم را تسه زیتا تما  شودیم

موجب    FSHتا تستوسترون ترشح شود. هورمون    کندیم  کیرا تحر  ی(نه سرتول) ینینابیب  یهااختهی LHهورمون  «: 1»  نةیگز

 است. LH یگذارو عامل تخمک کولیرشد فول

رتول  یهااختهی کیبا تحر  FSHهورمون  «: ۲» نةیگز ترون م  یـس توـس ح تـس ودیدر مردان باعث ترـش در زنان با    LH. هورمون  ـش

 .شودیآن م یترشح  تیفعال شیبر جسم زرد، موجب افزا  ریتاث

 نقش ندارد. کولیهورمون تستوسترون در زنان در رشد فول«: ۳» نةیگز

 شده است؟   ان ی ب   ی نادرست و معمول، چند مورد به    ی ع ی طور طب فرد به   ی ر رابطه با انسان سالم، در طول زندگ د   

 است.  یف مرد، درون حفرة شکمالگامت، در زن برخ  دیتول  یبرا  وزیم  میشروع تقسدر هنگام بلوغ، محل (  الف

و   مانند  ساهیک  یبه اندام  یازن توساط لوله  یشاده از غدد جنسا  نابالغ خارج یهاتخمک  ، یدر هر چرخة تخمدان  (ب

 .شودیمنتقل م   یاچهیماه

 . م ی ها مشاهده کن متفاوت از نظر تعداد کروموزوم  اختة ی شده از واژن زن سالم، ممکن است سه نوع   در خون خارج   ( ج 

 دهند.   ل ی تشک   ی د ی چهارکرومات   ی ساختارها   توانند ی م  ها اخته ی از   ی دخترها، فقط تعداد   ی ها پس از تولد، در تخمدان   ( د 

1 )1                                      ۲ )۲                                     ۳ )۳                                   ۴ )۴ 

 ها: عبارت یبررس درست است. «ج»تنها مورد  

روع:  (الف) عبارت در زن    وزیم می. در هنگام بلوغ، تقـس(نه هنگام بلوغ !!!)  افتدیاتفاق م ینیجندر زن، در دوران  وزیم میتقـس ـش

 .کندیم  دایادامه پ 

 .شودیاز تخمدان آزاد م  (تخمک نابالغ) هیثانو تیاووس کیفقط  ،یچرخة تخمدان یطور معمول در طبه دی: دقت کن(ب) عبارت
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از بدن دفع    یدورها  یزیرهمراه با خون هیثانو تیلقاح آغاز نـشود، اووـس  ایبرخورد نکند    هیثانو  تی: اگر اـسپرم با اووـس(ج) عبارت

  ی هاهسـته و کروموزوم زیقرمز ن  چةیهسـتند و گو دیپلوئید اختةی یکریپ   یهاسـلول  د،یهاپلوئ اختةی هیثانو  تی. اووسـشـودیم

 را ندارد. یاهسته

 دخترها رخ داده است.   ی ن ی مرحله در دوران جن   ن ی که ا   افتد ی اتفاق م   1  وز ی تتراد در مرحلة پروفاز م   ی ساختارها   ل ی تشک   : ( د )   عبارت 

 مردان و زنان بالغ و سالم، درست است؟  دمثلیدر مورد دستگاه تول  نهیام گزکد 

 .شود  یم میتنظ یبازخورد منف قیهمواره از طر LHترشح هورمون   شیفزا( ا1

 قرار دارد. ضهیکه خارج از ب  شودیانجام م  یدهایچیها تنها در لولة پ اسپرم زیر مردان، تما( د۲

 .آورندیرا به وجود م وزیم میتقس  ییبا توانا  ییهااختهی توز،یم میبا تقس  ندهیزا  یهااخته( ی۳

 .شودیانجام م یخارج از غدد جنس یخواهر  یدهایکرومات  ییف مردان، جداالزنان برخ  اییزگامت ندیر فرا( د۴

. در مردان هر دهدیم یرو  ۲وزیدر مرحلة آنافاز م  یخواهر  یدهایجدا شـدن کرومات وز،یم  میدر تقسـ 

  ۲  وزیم  یط  یخواهر  یها  دیشدن کرومات که در زنان، جدا  یدر حال  شودیانجام م  (هاـضهیب) یجنـس  یهادر غده وزیدو مرحلة م

 :هانهیگز ریسا یبررس  .گرددیانجام م یجنس  یهاخارج از غده  یعنی ،یدر لولة رحم

 مثبت است. یبازخورد میتنظ جةینت ،یچرخة تخمدان مةیدر ن  LHغلظت   شیافزا (1نةیگز

 شود.  یاسپرم ساز انجام م  یها به اسپرم ها در لوله ها  دیاسپرمات زیتما (۲نةیگز

  ت ی اسپرماتوس )   وز ی م   م ی تقس   یی با توانا   یی ها اخته ی   توز، ی م   م ی هستند که با تقس   ی ا نده ی زا   ی ها اخته ی   ، ی و اووگون   ی اسپرماتوگون   ( ۳نة ی گز 

 وجود ندارد.   نده ی زا   اختة ی مردان،    ضة ی ف ب ال برخ   بالغ   که در تخمدان زنان   د ی . دقت کن کنند ی م   جاد ی ا   ( ه ی اول   ت ی و اووس   ه ی اول 

 کند؟   ی م   لیتکم  حیرا به طور صح  رید مورد، عبارت زچن 

 «...................  یزن سالم و بالغ، همگ  ک ی  ی موجود در تخمدان ها یعیطب  دیهاپلوئ  یسلول ها  »

 اند.شده  جادیا   اختهیسمت    کیدرون ساختار غشا در    ینیپروتئ  یکمربند انقباض   جادیا  ی* در پ

 اند.احاطه شده  توزیم  م یقدرت تقس  یدارا  دیپلوئید ی هااختهیاز   ی* توسط تعداد

 . باشدیمشابه هم م  مةی متشکل از دو ن  ییهاکروموزوم  ی* در هستة خود دارا

 .کنندیم  جادیا  دیپلوئید اختةی  ینوع اًدار سالم، قطعبرخورد با اسپرم تاژک ی* در پ

1 )1                                   ۲  )۲                                     ۳)۳                                        ۴  )۴ 
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جسم  نیو نخست هیثانو تیزن سالم و بالغ ، شامل اووس کیموجود در تخمدان  یدیهاپلوئ  یهااختهی 

 بررسی موارد: .باشدیم  یقطب

  جادیا (اختهیسمت  کیدر  ی کمربند انقباض لیتشک) ینامساو سمالتوپ یس میتقس جهیها در نت اختهی  نیا د یدقت کن (اول مورد

 (نادرست)شود.  ی م جاد یا( نه درون غشا)غشا   ریدر ز یکمربند انقباض نیکه ا دیاند؛ اما توجه کنشده

 (درست)دارند، احاطه شده اند.   ریکه قدرت تکث یکولیفول  یهااختهیها توسط  اختهی نیا  (دوم مورد

 ( درست ) شده است.    ل ی مشابه هم تشک   مة ی مضاعف هستند و از دو ن   ی همگ   ها، اخته ی   ن ی موجود در هستة ا   ی ها کروموزوم   ( سوم   مورد 

ت ا  دیدقت کن (چهارم مورد ورت نگ اختهیدو   نیممکن اـس پرم برخورد کنند، اما لقاح ـص  زین دیپلوئید اختةی جهیو درنت  ردیبا اـس

 (نادرست)شود.   ینم  جادیا

 ت یساالة ساالم و با قابل  ۳۰زن   کیدر    یدوم چرخة جنسا  مةیممکن اسات در اواخر ن نهیام گزکد 

 فتد؟یاتفاق ب یبارور

 رحم یداخل  ةالی کنندةمیضخ  ییایمیش  یهاکیپ  یاهش غلظت خون( ک1

 یزیپوفیه یهاداخل تخمدان توسط هورمون یااختهیترشح پروژسترون از تودة  کیحر( ت۲

 یبعد یشروع چرخة جنس یبرا  یموسالپوتایآزادکنندة ه یهاترشح هورمون  شیفزا( ا۳

 تخم اختةی جادیتخمک جهت ا یاژله ةالی بیو تخر یکولیفول یهااختهی نیبور اسپرم از ب( ع ۴

 

 : د یریدرنظر بگ د یسؤال دو حالت را با ن یپاسخ به ا یبرا 

 لقاح رخ نداده باشد.  - ۲                          . لقاح رخ داده باشد -1

 موارد: یبررس

 . ابد ی یو ترشح استروژن و پروژسترون کاهش م رودیم لیتحل یصورت عدم لقاح، جسم زرد در اواخر دوره جنسدر  (1

که سبب حفظ جسم زرد و ادامه  کنندیترشح م HCG  ، هورمون(زیپوفینه ه) ونیکور یها اختهی در صورت وقوع لقاح،  (۲

 . شودیترشح استروژن و پروژسترون از آن م

 .شودیترشح م  موسالپوتاینوع هورمون آزادکننده از ه کی LH و FSH کیتحر یکه برا دیدقت کن (۳

نه  ) ردیگیصورت م ی(گذاربعد از تخمک ی کم یعنی)یچرخه جنس مهیلقاح در حدود ن ،۲ ی شناسستیطبق متن کتاب ز (۴

 .(یاواخر چرخه جنس
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 را به  ریعبارت ز  نهیزن و با فرض ورود اسپرم به لولة فالوپ، کدام گز  یی زاتخمک  ر یبارة مسدر 

 « .....................  اً مراحل ..................، قطع  ن یا  یکه در ط  یااختهی  »    کند؟یکامل م   یدرست

 در هر قطب خود دارد.  (انکیم) ولسانتری جفت  دو –است   یدیدوکرومات  یهاکروموزوم یارا( د1

 است. هیکنندة اول  هیاندوختة تغذ حاوی –برخورد با اسپرم را در لولة فالوپ دارد   ییوانا( ت۲

 است. میدوک تقس یهاشکل دادن رشته  توانایی  فاقد –در هستة خود داشته باشد   یک مجموعه کروموزوم(  ی۳

 است. یااختهیچرخة  یگذراندن نقاط وارس  توانایی  فاقد  –  دیآیم  دیپد ،یر حفرة شکمموجود د یر خارج از غدد جنس( د۴

 

ــ  ــپرم با اووس ــ  هیثانو  تیبا فرض برخورد اس   ن یتخمک و دوم یهااختهیزنان،   ییزاتخمک  ریدر مس

مجدد و   میتقســـیی  فاقد توانا  هااختهی نی. اندیآیم  دیو در لوله فالوپ پد  (هاتخمدان) یدر خارج از غدد جنســـ یجســـم قطب

 :هانهیگز ریسا یبررس خود هستند. یااختهیچرخه  یگذراندن نقاط وارس

 در هر قطب خود دارند؛ نه دو جفت.  (انکیم) ولیجفت سانتر کی  ،یدیدو کرومات یهاکروموزوم یدارا  یهااخته«: ی1» نهیگز

ت هیثانو تیاووـس«: ۲» نهیگز م قطب  نیو نخـس تند که م  ییهااختهی  یجـس رکت کنند. گو  ندیدر فرا  توانندیهـس  یهاچهیلقاح ـش

  یا اختهیو توده    ابدیلقاح   زین یقطب چهیگو  با  ندرت ممکن اســت اســپرمدر رشــد و نمو ندارند. به ینقشــ  ،یعیطور طببه  یقطب

 .شودیاز بدن دفع م  یکند که پس از مدت  جادیرا ا  یشکلیب

 .دهدیانجام م زیدو را ن وزیم میاست و تقس یدیصورت دو کروماتمجموعه کروموزوم به کی یدارا هیثانو تیاووس«: ۳» نهیگز

 ....................   اً ، قطع................  کهی زن سالم و بالغ، در صورت  کیبدن    در 

 .کندیم جادینابرابر ا سمالتوپ یبا مقدار س اختهیدو   ت،اووسی –برخورد داشته باشد   هیثانو اختةیپرم با مام  ( اس1

 نابرابر رخ داده است. سمالتوپ یس میدو بار تقس یعیطب طیدر شرا ،گذاریتخمک از  پس  بالفاصله  –رخ داده باشد   یردار( با۲

 لقاح آغاز شده است.  ندیبا اسپرم برخورد کرده و فرا هیثانو اختةی  مام –شود   جادیا یجسم قطب  نیدوم وز،یم میتقس  یر پ ( د۳

صورت    یدر لولة رحم  اختهی  نیقدرت حرکت، با ا  یدارا  اسپرم)های(  برخورد –شود    دهیرحم د  یدرون فضا  هیثانو  اختةی ام  ( م۴

 نگرفته است.

لقاح آغاز  ندیبرخورد کند و فرا هیثانو تیـشود که زامه به اووـس  یکاـستمان کامل م میتقـس  یدر ـصورت 

ــود. در ا ــ  هیثانو اختهیحالت، مام   نیش ــتمان را تکم میتقس و   ابدی  یلقاح م  زامه  کند که با  یم جادیکند و تخمک ا  یم لیکاس

 :هانهیگز ریسا یبررس شود.  یم لیتخم تشک
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از بدن دفع    یدوره ا  یزیهمراه با خون ر  هیثانو  اختةی لقاح آغاز نشود، مام    ایبرخورد نکند    هیثانو  تیاگر زامه با اووس  (۴و    1

 ز ین  ۲  وزیم  میصورت تقس  ن ی؛ در القاح آغاز نشود  ندیفرا انجام شود اما  هیثانو  تی؛ پس ممکن است برخورد اسپرم و اووسشودیم

 شود.  ینم لیتکم

حالت بعد   نیـشده اـست. در ا جادیـشده اـست و تخمک ا لیتکم زین ۲ وزیم  میواقع تقـس ـصورت گرفته باـشد ، در یاگر باردار (۲

 .ردیگ یصورت نابرابر صورت م  به سمالتوپ یس میبار تقس  کیفقط  ،۲وزیم میتقس  انی، بعد از پا یاز تخمک گذار

 شده است؟   ان ی ب   ی دختر سالم و بالغ به درست   ک ی   ی موجود در تخمدان ها   کول ی د مورد دربارة هر فول چن   

 شود.  یدر بدن فرد م   یچرخة تخمدان  کیرشد هر کدام باعث شروع    (الف

 باشد.   ی م   FSHو    LH  یهورمون ها  رندةیمربوط به ساخت گ یژن ها  یدارا  (ب

 ها را به طور کامل احاطه کرده اند.   تیاطراف اووس  کولیهر فول  یهمواره سلول ها (  ج

 شود.  یدر ساختار خود م   یحفره ا   ی ، بالغ شده و دارایزیپوفیهورمون ه   ینوع  ر یتحت تأث  (د

 ( صفر۴                                    ۳( ۳                                        ۲( ۲                                       1(1

اخت گ  ییتوانا یکولیفول  یها اختهیاـست.  حیفقط مورد ب ـصح    LHو   FSH  یهورمون ها  یبرا  رندهیـس

 :موارد  ریسا یبررس ها را در ساختار خود دارند.  رندهیگ نیساخت ا یزم براال ی(ها)ژن جهیرا دارند ؛ در نت

را آغاز   یکرده اسـت، چرخة تخمدان دایپ   یشـتریکه رشـد ب  ییها  کولیاز فول  یکی، یکه طبق متن کتاب درسـ  دیدقت کن (الف

 است. یها قبل از آغاز چرخة تخمدان کولیکند؛ در واقع شروع رشد فول  یم

 !ها تی؛ نه اووسوجود دارد تیاووس  کیفقط  کولیدر هر فول   (ج

 شوند!یبالغ نم اًها الزامکولیهمة فول  (د

 کند؟  یم   لیتکم  نادرسترا به طور    ریعبارت ز نه، یام گزکد 

 «............بالغ و سالم ممکن است    یدر بدن دختر  هیاول   تیدر اووس  1  وزیم  می زمان با انجام تقسبه طور معمول هم  »

 در آن شود.  یبرآمدگ جادیباعث ا  تیکمتر شده و در نها  جیتخمدان به تدر وارةیدر حال رشد تا د کولیاصلة فول( ف1

 انجام دهند. توزیم میتقس  ییایمیش کیپ   ینوع  ریتحت تأث ه،یاول تیاطراف اووس یکولیفول  یهالول( س۲

 باشد.  شیرحم در حال افزا  یهاوارهید ةالی  هر یها و اندوختة خونیخوردگ نیزان حفرات، چ( می۳

 باشد. شیدر حال افزا یتخمدان کولیترشح شده از فول یهورمون جنس  یقدار نوع ( م۴
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 نیچ  زانیم مهین نی. در اردیگ  یـصورت م یاول چرخة جنـس مةین  یدر ط  هیاول  تیاووـس  وزیم  میتقـس 

 ها:نهیگز ریسا یبررس  .ابدی یم شیافزا زین (رحم  یها وارهینه د  )رحم  یداخل وارةید یها ، حفرات و اندوختة خون یخوردگ

 واضح است.  کتاب یازدهم ۷فصل   ۷مورد طبق شکل  نیا (1نةیگز

 شود.  یانجام م  FSHهورمون  ریتحت تأث یکولیفول  یها اختهی میتقس (۲نةیگز

 است. شیمقدار استروژن در حال افزا یاول چرخة جنس مةیدر ن (۴نةیگز

 

 است؟   ح ی دختر سالم و بالغ ، چند مورد صح   ک ی تخمدان    ی ها کول ی موجود در فول   ت ی ربارة هر اووس د   

 قرار دارد.  وزیم  م یاز تقس  ای مرحله  در  –  الف

 در هستة خود است.  یجنس   یها کروموزوم  دارای   –  ب

 شوند.یم   دهیبالغ د  کولیفول  یخود درون نوع  اتیح  طی  در  –  ج

 دهد.  ی را به صورت نابرابر انجام م   سمالتوپیس  می هسته، تقس  متقسی   از بعد  –  د

 ۳( ۴                                        1(  ۳                                   ۲( ۲                                   ( صفر1

ــ  ــ یتخمدان  یها کولیهردو در درون فول هیو ثانو  هیاول  یها تیاووس در مرحلة    هیاول تیقرار دارند. اووس

 نی، در القاح ندیفرا  شـروع ، تا زمان برخورد اسـپرم و 1وزیبعد از اتمام م زین هیثانو  تیمتوقف شـده اسـت و اووسـ 1وزیپروفاز م

 موارد: ریسا یبررس قرار دارند. وزیم میاز تقس یادر مرحله زین میدر حال تقس  یهاتیشود. اووس یمتوقف م وزیمرحله از م

 !یجنس  ی، نه کروموزوم ها میدار یکروموزوم جنس  کیفقط   هیثانو تیدر اووس (ب مورد

 روند.  یم نیدهند و از ب یخود را ادامه نم 1 وزیم میگاه تقس چیه هیاول  یها تیاووس یبرخ  دیدقت کن  (ج و د  مورد

 «........  .... که .........  یهورمون  ستین   ممکن»  کند؟یم   لیتکم  یدرسترا به  مقابلد مورد جملة  چن 

 شود.   افتیخون زنان    ی سماالدر پ  شود، یدر مردان م   هاچهیمو در صورت و رشد ماه  دنیموجب بروز روئ  (الف

طور   به  یگذارهفت روز قبل از تخمک  گذارد،یساز مردان اثر م اسپرم  یهادر لوله  خوارگانهیب  اختةی   ی بر نوع(  ب

 .ابدی   شیمعمول در زنان سالم افزا

 جسم زرد در زنان شود.   ت ی فعال   ش ی موجب افزا   کند، ی م   ک ی ساز را تحر اسپرم   ی ها از لوله   و خارج    ضه ی درون ب   یی ها اخته ی   ( ج 

 نقش باشد.  ی ها دارااسپرم  ةیو تغذ  زی در تما  شود، یتخمدان م   یهاکول یموجب رشد فول(  د

1 )1                                         ۲ )۲                                     ۳ )۳                                   ۴ )۴ 
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 ها: عبارت یبررس . کندیم لیتکم یدرستفقط عبارت ب عبارت صورت سؤال را به 

 ی مقدار  نکهی. با توجه به اشودیت مالها و عضمو در صورت و رشد استخوان   دنیهورمون تستوسترون در مردان موجب روئ  (الف

 شه یگفت که هم توانیپس م شود، یترشح م هیفوق کل غدة ی  زنانه و مردانه در هر دو جنس توسط بخش قشر یهورمون جنس

 . شودیم  افتیمردانه در خون زنان  یهورمون جنس یمقدار  نیر خون مردان و همچنزنانه د یجنس یهاهورمون  یمقدار

اول چرخة   مةین  یهورمون در ابتدا  نیو ا  گذارد یم  ریتأث  ( خوارگانهیب  اختةی   ی نوع )  یسرتول  ی هااختهیبر    FSH  هورمون  (ب

نه  )  یگذارروز قبل از تخمک   کی  اًبیو تقر  داردی  اول، روند کاهش  مةین  یبه انتها  کی(تا نزد  ۴و    ۳از روز    اًبیتقر)زنان    یجنس

 .شودیهورمون مشاهده م  نیدر ترشح ا  یناگهان شی، افزا(هفت روز

پرم یهاکه در خارج از لوله  کندیم  کیرا تحر  ینینابیب  یهااختهی LH هورمون (ج از قرار دارند. در زنان اـس م  یهااختهیـس جـس

 .دهندیم شیخود را افزا یترشح  تیفعال  LH هورمون ریزرد با تأث

د و تما  FSH  هورمون  (د ودیها متخمک  زیدر زنان موجب رـش رتول یهااختهیهورمون در مردان بر   نی. اـش ته که   یـس اثر گذاـش

  ی بانیپشت  ،ییزامراحل اسپرم یدر تمام هااختهی نیا  نی. همچنکنندیم تیها را هدااسپرم زیدارند که تما یترشحات هااختهی نیا

 را برعهده دارند. هایباکتر یخوارگانهیو ب یجنس  یهااختهی ةیو تغذ

 

 کند؟   ی م   ل ی تکم   ح ی را به طور صح   ر ی عبارت ز   ، ی چرخة جنس   ی کول ی در رابطه با مرحلة فول   نه ی ام گز کد   

و   نیاکت یهااز جنس رشااته  یاآن حلقه  یغشااا  ریکه در ز  یااختهیزن سااالم و بالغ، دربارة هر    کیتخمدان    در»

 «  .....................توان گفت  یشود، م یم  جادیا نیوزیم 

 شود.یم میها تقس اختهی نیب  یبه صورت نامساو یتوکندریمانند م  ییهااندامک  ،یکمربند انقباض جادیا  یپ ( در  1

 شده اند. لیها درون آن تشکود را آغاز کرده است و تترادهستة خ میتولد، تقسبل از ( ق۲

 شود.یبدن انسان انجام م  ییایمیش یهاکیپ  یسلول تحت کنترل برخ نیا  میقس( ت۳

 .ردیگ  یتعداد آن ها صورت م شیافزا قیاز طر  اًصرف اختهی نیشد ا( ر۴

 

شوند.  یم  میزن بالغ، تقس  کیدر تخمدان    یکولیفول  یهاسلول  نیو هم چن  ه یاول  تیمانند اووس  یی هاسلول 

و   یکولیفول  یها اختهی یبرا ۲و 1 نةیگز قرار دارند. یزیپوفیه یسلول ها تحت کنترل هورمون ها نیا یدر هردو میانجام تقس

 .ستیصادق ن هی اول تیاووس یبرا ۴نةیگز
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 کند؟یکامل م   حیرا به طور صح رید مورد عبارت زچن 

دو کروموزوم   چیآنها ه  نیاند که در بشده  فیرد  اختهی  ییکروموزوم در سطح استوا  ی، تعداد اختهی  م یتقس  ینوع  در»

 «  ................ ممکن است    اختهی  نی . اشودینم  افتی  ییهمتا

 مرحله، وارد مرحلة متافاز شود.   نیفاصله پس از االب  (الف

 انسان باشد.  ضةیدر ب تیاسپرماتوس ینوع میحاصل تقس  (ب

 خود را کامل کند.   میدرون تخمدان، تقس  یهاکولیاز فول  یکیدر   (ج

 رشتمان باشد.  میاز تقس  یدر مرحله ا یجانور  اختةی یمربوط به نوع  (د

1 )1                                         ۲  )۲                                       ۳  )۳                                         ۴  )۴ 

  میمربوط به تقس  تواندیکه صورت سوال هم م  دیهستند. توجه داشته باش حیصح «د»و  «ب»موارد  

 موارد:  یبررس .دیپلوئید اختهی کی در  ۲ وزیم میباشد و هم مربوط به تقس د یهاپلوئ اختةی کی توزیم

 . شودیدر مرحلة متافاز است و پس از آن وارد مرحلة آنافاز م اختهی نی: ا«الف» مورد

 است.  هیاول  تیاسپرماتوس میخود حاصل تقس  دهد، یرا انجام م ۲ وزیم میکه تقس هیثانو تی: اسپرماتوس«ب» مورد

نه   شودیکامل م یلقاح، در لولة رحم ندیدر صورت برخورد با اسپرم و شروع فرا هیثانو ت یاووس ۲ وزیم می: تقس«ج» مورد

 درون تخمدان.

 صادق است. زنبور عسل نر یهااختهیمثل  دیهاپلوئ یجانور یهااختهی توزیم می: در رابطه با تقس«د» مورد
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 یازدهم  ستیز - 7فصل   - 3گفتار  یلیتکم یهاسؤال

 کند.  د ی. تول............  ی ااختهی  تواندی......، مدن جفت کروموزوم .............. در......انسان، با هم مان  در

 Rhفاقد الل مربوط به صفت   یمضاعف ول  یهاتنبا فام د هاپلوئی – زن بالغ  کی جنسی دوره سوم هفتة  – 1ماره ( ش1

 به نشانگان داون الفرد مبت  کیاسپرم مولد  جادیا توانایی با  – مرد سالم و بالغ  ضةیدر ب ییزااسپرم  ند یفرا طی – ۲1ماره ( ش۲

 Bالل  یفقط دارا  دهاپلوئی  – AB ی با گروه خون یدر فرد یسرتول اختةی از حد  شی ب کتحری هنگام   – ۹ماره ( ش۳

 ( DNA)  دنا مولکول ۴۸ با – HCGهورمون  الیسطح با یخانم دارا کیدر  ییزاگامت طی – ۲۲ماره ( ش۴

 

 اختةیســاز،  اســپرم یهادر لوله  1  وزیم نیدر ح ۲1کروموزوم شــمارة در صــورت با هم ماندن جفت

و در   دهایبه اسـپرمات  ۲  وزیم  میتقسـ  با اختهی نیشـود که ا دیتول  تواندیاضـافه م ۲1کروموزوم  کیبا   یاهیثانو تیاسـپرماتوسـ

 هیثانو تیاووـس کیبا    n=۲۴  دو اـسپرم نیاز ا  یکی. در ـصورت لقاح ـشودیم  لیاـضافه تبد ۲1کروموزوم  کیبا    ییهااـسپرم  تینها

 :هانهیگز  ریسا یبررس وجود دارد.  (n۲=۴۷) به نشانگان داون  الفرد مبت  کی جادیامکان ا یعیطب

ــوم دوره جنســ دیدقت کن«: 1» نةیگز ــده اســت. در ا  1  وزیم یکه قبل از هفته س ها  هنگام با هم ماندن کروموزوم نیانجام ش

 !ستین  ریپذامکان

هر دو نوع   یهرکدام دارا نکهیا  اینخواهند داـشت و   یگروه خون یبرا  یالل چیه  ای  هااختهی  یوزیم  یخطا نیا  یدر پ «: ۳» نةیگز

 خواهند بود. Bو   Aالل 

  یر یمجدد جلوگ  یگذارو از تخمک ـشودیباعث حفظ جـسم زرد م  HCG  یخانم ـسطح باال کی یدر ـصورت باردار«: ۴» نةیگز

 !ستیدر حال انجام ن 1 وزیهنگام م نی. پس در اکندیم

 توانیطور معمول، مبه  یردهیو ش  مانیزا  ، یبعد از لقاح، دوران باردار  عیدر انسان، با توجه به وقا

 گفت .................. 

قادر است در    نیحداکثر است، جن  نیجن  یهااختهیمانند در    Y  ی و ساختارها  یکه تعداد نقاط آغاز همانندساز  ی نگام( ه1

 کند.  ی خارج از بدن مادر زندگ

 ن یشیپ   یزهای پوفیمترشحه از ه  یهاغلظت هورمون   شیپس از افزا  یریموجود در غدد ش  یها رندهیگ  کیتحر  ،یردهیش( در  ۲

 . افتدیاتفاق م نیو پس

از بدن مادر   نیریانجام شده است، زودتر از سا  نیبدن جن  یها اندام   ریکه نمو آن قبل از سا  یاندام  ،یعیطب  مانیر هنگام زا( د۳

 .شودیخارج م

 اند.شکل مشخص گرفته   ن،یجن  یهااست، همة اندام  دهیرحم به اتمام رس  یداخل  وارةیبندناف و د  نیرابط ب  زیکه تما  ینگام ( ه۴
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ماه دوم   ی . در طابدییو تا هفته دهم ادامه م شودیجفت از هفته دوم بعد از لقاح شروع م زیتما

 : ها نهیگز ریسا یبررس .رندیگیشکل مشخص به خود م نیجن یهاهمة اندام ( ۸تا   ۴ یهاهفته اًبیتقر)

 Y  یو ـساختارها  یو تعداد نقاط آغاز همانندـساز  ادیز  میـسرعت تقـس الـستوالو ب  الدر مراحل مورو  ینیدر دوران جن«: 1» نةیگز

 در خارج از بدن مادر است!  یزندگ در اواخر سه ماهه سوم قادر به نیمانند حداکثر است. جن

از   بیبه ترت  نیکتالو پرو  نیتوـسیترـشح اکـس  زانیآن م  یو در پ   ـشوندیم  کیتحر  هارندهیگ نیا  دنیابتدا در اثر مک«: ۲» نةیگز

 .ابدییم شیافزا نیشیپ  زیپوفیو ه نیپس زیپوفیه

ــاو روده یخون  یهارگ«: ۳» نةیگز ــروع به نمو ماندام  ریها قبل از س طور  به یعیطب مانیکه در هنگام زا  ی. در حالکنندیها ش

 .شودیخارج م نیمعمول ابتدا سر جن

طور   همسان و ناهمسان به  یهانیاز جن  ک یاز راست به چپ در رابطه با هر  بیبه ترت  ریند مورد زچ

 کند؟یحتم صدق م 

 دارند. یمشابه  تیجنس  (ب اند.شده نیگزیقسمت از رحم جا کیدر    (لفا

 اند.شده  لیتشک  ستیستوسالب کیاز    د( .هستند با مادر  یارتباط خون  ی دو جفت مجزا برا  یدارا  (ج

 .کنندیاستفاده م   یکسانی  یونیاز پردة کور  (ه اند.شده  جادیا  ییمجزا یهااز تخمک  و(

1 )۲- ۳                               ۲ )1- ۲                            ۳ )۳- 1                            ۴  )۲- ۲ 

ناهمسان   یهان یجن یبرا «و»و  «ج»است و موارد  حیصح اًهمسان قطع  یهان ی جن یبرا «ب»مورد 

 موارد: یبررس .کنندیطور حتم صدق مبه

ــ نیدر ح (الف ــت  ةیاول  ماتیتقس ــوند. در ا  یادیبن یهااختهیتخم، ممکن اس ــورت   نیحالت ا نیاز هم جدا ش دو توده، به ص

 دهند.  یرا انجام م  ینیگزیجا  ندیفرا  گر،یکدیمستقل از 

 دارند. یمشابه تیجنس  اًقطع  نیاند؛ بنابراشده  جادیتخم مشترک ا کیهمسان از   یقلوها چون دو (ب

چند لقاح انجام شـــود که   ایآزاد کنند و دو   هیثانو تیاووســـ کیاز   شیدوره ب  کیفرد در   کی یهاامکان دارد تخمدان  (و و ج

 ناهمسان، به  یقلوها هم متفاوت باشند. دو  تیاز نظر جنس یحت  و  به هم نداشته  یشده شباهت لیتشک یهانیممکن اـست جن

 دارند. زین ییمجزا یهادهند و جفت  یرا انجام م  ینیگزیجا ندیطور مجزا فرا

تخم از  میحاصل از تقس  ی ادیبن یهااخته ی ست،یستوسالب  لیاز تشک شیهمسان ممکن است پ  یقلوها دو  جادیا ندیدر فرا (د

 گردند.  جادیمجزا ا ستیستوسالب همسان از دو  یهانیجدا شوند و جن گریکدی
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ها به صورت مستقل انجام  توده نیا ینیگزی جا رد،یتخم صورت گ اختةیرشد  ةیدر مراحل اول ینیاگر جدا شدن تودة جن (ه

 . باشندیم مستقل ونیو آمن ونیجفت، کور یدارا ها نیو جن شودیم

 کند؟   یم   لیتکم  نادرسترا به طور    رید مورد، عبارت زچن

ساالم و   یدو قلوها............. توان گفت به طورمعمول، یم   ینیدربارة دوران جن ، ینیگزیلقاح و جا ندیتوجه به فرا با»

 « .................و   دهیبه هم چسب ریغ

 هستند.  یمواد مغذ  افتیدر یجفت مشترک برا کی یدارا ناهمسان،  –از   ی* فقط بعض

 .کندیترشح م   HCGپردة مشترک در اطراف خود هستند که هورمون    کی دارای  همسان،   –* همة 

 باشند. یاز جفت م   یمواد مغذ  افتیدر یناف مشترک برا  بند کی دارای همسان،  –از   ی* فقط بعض

 .باشندیبدن مادر م   یلولة رحم  کیدر    ه، یثانو اختةی مام دو  و  اسپرم  دو لقاح  حاصل  ناهمسان،   –* همة 

1 )1                                  ۲ )۲                                  ۳  )۳                                    ۴  )۴ 

 بررسی موارد: همة موارد نادرست هستند.

 اند، دو جفت مجزا دارند. شده   جاد ی مجزا ا   ة ی ثانو   اختة ی از لقاح دو اسپرم و دو مام    نکه ی ناهمسان به علت ا   ی ها همة دو قلو   ( مورد اول 

  ت یشود؛ در نها میبه دو قسمت تقس ینی، تودة جنالمورو  لیدر زمان تشک الً، مث ستی ستوسالب لیاگر قبل از تشک (دوم مورد

 خواهد داشت. ونیپردة کور کیخود  یبرا ستیستوسالب شود و هریم لیمجزا تشک ستیستوسالدو ب

باشد  یناف مجزا م بند کی یخود دارا یسالم برا نیت، چه همسان و چه ناهمسان، هر جنالدر همة حا   دیدقت کن (سوم مورد

 کند.   افت یرا از جفت در یکه مواد مغذ

 .ردیلقاح صورت بگ یدو لولة رحم آزاد شود و در هر هیثانو اختةی مام  کیممکن است از هر تخمدان،  د یدقت کن (چهارم مورد

رحم شکل   ی داخل  وارة یو د  ونیپردة کور  یکه از تعامل زوائد انگشت  ی ر بدن انسان سالم، ساختارد 

 دارد؟  یا مشخصه  چه  رد،یگ  یم 

 . شودیبا مادر آغاز م نیجن یاهیساختار، ارتباط تغذ نیکامل ا یریگشکل یرپ ( د1

 ساختار نقش دارند.  نیا لیدر تشک ست،یستوسالب یرون یب ةالی یهااختهی از  کیر ( ه۲

 . شودیبر قطر آنها افزوده م یباردار ی است که در ط ییها اهرگیها و سسرخرگ یارا( د۳

 احاطه نشده است. ونیبخش توسط آمن نیرحم است که ا وارةیبا د  یبخش نیساختار، رابط ب نیا( ۴
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،در ساختار   ۲یشناس ستیز کتاب ۷فصل  1۷مطابق شکل  ساختار جفت است.نظور صورت سوال، م

  شیافزا زین  یخون یرگ ها نیاندازة ا نیشود که همزمان با رشد و نمو جن ی مشاهده م ییها اهرگیجفت سرخرگ ها و س

 ها:  نهیگز ری سا یبررس ( مطرح شده است. زین ۹۹نکته در کنکور  نیا) .ابند ی ی م

ـشکل   ینیگزیجا یو مادر در ط نیجن نیب یا  هیجفت در هفتة دهم، ارتباط تغذ  ییـساختار نها لیکه قبل از تکم  دیدقت کن (1

 گرفته است.

کل   (۲ ل  1۵مطابق ـش تیز کتاب  ۷فـص ناـس ـس ت که فقط بعـض ،۲یـش ح اـس کل گالتروفوب  یهااختهیاز    یواـض ت در ـش  یریـس

 نقش دارد. جفت لیدر تشک ونیاز کور یفقط بخش نینقش دارند و هم چن ونیکور

 .شودیمشاهده م زین ونیآمن پردة ون،یوه بر کورالناف ع   در اطراف بند  ،کتاب یازدهم ۷فصل   1۷مطابق شکل   دیدقت کن (۴

 است؟   نادرست   کند، ی م   ی ر ی جلوگ   اخته ی به مام   گر ی د   ی ها پوشش که از ورود زامه   ی در مورد نوع   نه، ی دام گز ک 

 .شودیم جادیا اختهی مام یاژله  ةالیبا   یمواد سازندة جدار لقاح یحاو یهاسهیزکیادغام ر  یدر پ ( 1

 .شودیم  جادیا اختهی و پس از ورود هسته زامه به درون مام اختهی  مام یزامه با غشا  یضمن ادغام غشا( ۲

 .شودیجدا م ستیستوسالپوشش از اطراف ب نیا ست،یستوسالبه ب  لیبه رحم و تبد الس از ورود مورو( پ ۳

 .کنندیرا هضم م یاژله  هالیتن آزاد شده و تارک  یهامیپوشش آنز نیا لیل از تشک( قب۴

 

 ی ها با غشا سهیزکیر یبلکه غشا  شوند،یادغام نم اخته،یاطراف مام یاژله ةالی اتیبا محتو  ها،سه یزکیر

 ها:  نهیگز ری سا یبررس .شوندیآزاد م رونیب بهی رانبا برون ها، سه یک زیردرون اتیشود و محتو ی ادغام م اختهی مام 

زمان، ضمن ادغام    نیکنند. در ا  دای تماس پ   گری با همد  هیثانو  اختهی مام    یزامه و غشا  کی  یشود که غشا  یآغاز م  ی لقاح موقع  (۲

شود.    یم  یبه نام جدار لقاح  یپوشش  جادیافتد که باعث ا  یاتفاق م  اختهی  در سطح مام  یراتییتغ   اخته،ی مام    یزامه با غشا  یغشا

 کند.  یم یریجلوگ هیثانو اختةیبه مام   گرید  یاز ورود زامه ها یجدار لقاح

 شود. یجدا م ستیستوس الاز اطراف ب  یمشخص است که جدار لقاح (۳

 را هضم کنند.   ی داخل   الیة آن    ی ها   م ی شود تا آنز   ی تن پاره م تارک   ، ی خارج   الیة عبور زامه از    ن ی در ح   ، ی کتاب درس   حات ی مطابق توض   ( ۴

 «لقاح ................. ندیفرا  یدر ط»   کند؟یم   لیتکم  یعبارت مقابل را به درست نه، یکدام گز

 . شودیآکروزوم پاره م سةیک  ه،یثانو اختةیاطراف مام   یخارج ةالیدر هنگام عبور اسپرم از ( 1

 . شودیم یجدار لقاح لیموجب تشک  ه،یثانو اختةیاسپرم و مام   یدغام غشا( ا۲

 . شودیم ه یتجز یداخل ةالیدرون سر اسپرم،  سةیک ی هامیآزاد شدن آنز( با ۳

 . شودیم یریجلوگ گرید ی هااز ورود اسپرم  ، یغشا به جدار لقاح  لیتبد( با ۴
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 ها:  نهیگز یبررس

عبور اـسپرم از    میدانیکه م  یلقاح مطرح ـشده اـست در حال ندیفرا  یدر ـصورت ـسؤال در ط  دیدقت داـشته باـش (۳و1  یها نهیگز

 لقاح است. ندیقبل از شروع فرا  یداخل ةالی ةیو تجز  هامیآنز آزاد شدن م،یآنز  یحاو سةیپاره شدن ک  ،یخارج ةالی

ودیآغاز م  یلقاح موقع ندیفرا  (۴و ۲  یها نهیگز پرم با غشـا کی  یکه غشـا ـش پس با    دایتماس پ  هیثانو تیاووـس یاـس کند و ـس

ـسلول    یخارج از غـشا). ـشودیم  جادیا هیثانو تیغـشاء اووـس یخارج در ـسطح یراتییتغ  هیثانو  تیاـسپرم و اووـس کی  یادغام غـشا

 .شودیم  دهینام  یکه جدار لقاح  (باشدیم

فاقد   ی نیگزیجا  ند یکه پس از انجام فرا  ینیپردة جن  ی طور معمول، کدام عبارت، در مورد نوعهب

 است، صادق است؟  یزوائد انگشت

 . کندیم ی ریجلوگ نیشکل مادر به خون جن Y ی هانیز ورود همة پروتئ( ا1

 نقش دارد. ستیستوسالب  یحاصل از تودة درون  یهااختهی  ةیر حفاظت و تغذ( د۲

 .ردیگیجدار رحم منشأ م  یهااختهیکنندة  هضم  یهامیکنندة آنز ترشح  یهااخته( از ی۳

 .شودیسبب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح پروژسترون از آن م  ،ییایمیش  کیپ  یا ترشح نوع ( ب۴

 شامةدرون  آنها  نیترمهم که  ـشوندیم لیتـشک  نیجن اطراف در  کنندهمحافظت  یهاپرده  ،ینیگزیجا از  بعد

 زوائد  فاقد  ونیکور  فالبرخ  ونیآمن  شـود،یم  دهید  شـکل در که طورهمان  هسـتند.  (ونیکور)  نیجن  شـامةبرون و (ونیآمن)  نیجن

 :هانهیگز ریسا یبررس  دارد. نقش نیجن ةیتغذ و حفاظت در ونیآمن است. یانگشت

 و  ژنیاکس ،یمغّذ مواد است. رحم وارةید  و ناف بند نیب رابط جفت  .کندیم دخالت ناف بند و جفت لیتشک  در ونی کور «:1» نةیگز

  ی هانیپروتئ) ها پادتن از یبرخ نیبنابرا  شود. محافظت و هیتغذ نیجن تا  شوندیم منتقل نیجن به جفت قیطر از هاپادتن از یبعض

Y شوند. وارد  نیجن خون به توانندیم (شکل 

 ـستیـستوـسالب  یرونیب ةالی یهااختهی از یبرخ  ـشود،یم  دهید  ازدهمی یدرـس  کتاب ۷  فـصل 1۵ ـشکل  در که  طورهمان «:۳» نةیگز

  یا حفره و کرده  بیتخر را  رحم  جدار یهااختهی که  کنندیم  ترشح  را  یکنندهاهضم یهامیآنز  (اندشده  مشخص بنفش رنگ با که)

 بنفش رنگ  با که  ییهااختهی نیا  از ونیکور ادامه، در  د،ینیبیم که  همانطور  .ردیگیم یجا آن در  ـستیـستوـسالب که  کنندیم  جادیا

 .ونیآمن نه  رد،یگیم  منشأ   اندشده مشخص

ــح  HCG  نام به یهورمون ون،یکور  «۴» نةیگز ــودیم  مادر  خون وارد که  کندیم  ترش ــاس  و ش ــت.  یباردار  یهاتســت  اس  نیا اس

ــبب  هورمون ــم حفظ س ــح تداوم و زرد جس ــترون هورمون ترش ــودیم آن از پروژس  و یقاعدگ از خون در هاهورمون نیا وجود .ش

 .کندیم یریجلوگ مجّدد یگذارتخمک
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 کند؟یم  لیتکم یدرست به را ریز جملة نهیگز دامک 

 «.افتدیم   اتفاق  .................... به نسبت  .................... ، یعیطب مانیزا مراحل با رابطه در»

 رحم، زودتر وارةیفاقد سارکومر د  یهاچهماهی انقباض شروع –  ریسازش ناپذ یکریپ   یهارندهیگ کیحر( ت1

 رترینقش داشته است، د نیجن ةیکه در حفاظت و تغذ یاسهکی شدن پاره  – یع یطور طبروج سر از رحم به ( خ۲

 زودتر   ون، کوری   از   گرفته   منشأ   بخش   خروج   –   موس ال پوتا ی شدن انقباضات دهانة رحم در اثر هورمون ساخته شده در ه   شتر ( بی ۳

  ینیماه اول جن یکه در انتها  یو خروج بخش مانیزا  لتسهی – نیپس زیپوفیهورمون ه  یترشح نوع  یبازخورد شیفزا( ا۴

 رتر ید شود،یم لیتشک

 : ها نه یگز یبررس

  یهارندهیگ  توسط  درد  یها امیپ   نیهمچن  (هستند!  همزمان  ی عن)ی  است.  همراه  مانیزا  یدردها  با   رحم  انقباضات  شروع  «:1»  نةیگز

 . شوندیم  دیتول هستند ریناپدسازش که درد

 است. «مانیزا شدن کینزد» نشانة آن دادن رخ و دهدیم رخ مانیزا مراحل از قبل ونیآمن سهیک شدن  پاره «:۲» نةیگز

 نوزاد  شودیم  باعث  و  افتهی  شیافزا  مثبت  بازخورد  با  نیتوسیاکس  ترشح  انقباضات،  شیافزا  با  «:۳»  نةیگز  دییتأ   و  «:۴»  نةیگز  رد

  انقباض   ادامة  با  بعد  مرحلة  در  .شودیم  خارج  رحم  از  بدن  ةیبق  سپس  و  سر  ابتدا  یعیطب  طوربه  شود.  خارج  رحم  از  زودتر  و  ترآسان

 .شودیم خارج رحم از آن، با مرتبط یاجزا و جفت رحم،

 .................... که یرگ نوع هر جفت،  و نیجن رابط یخون یهارگ با ارتباط در باردار،  زن کی رد

 دارد. یادیز  ییبه کبد، مواد غذا یورود  گراهیف سالاز آن وجود دارد، برخ یعداد کمتر( ت1

 .شودیم  ده یفرد سالم و بالغ د کی بدن  یدر سطح اندام ها شتریاست، ب ژنی اکس یجد خون دارا( وا۲

 . باشدیگرد م ی و مقطع عرض یان یم ةالیفراوان در  کیستالا ی هارشته  یاست، دارا دهیچیپ   گریطراف رگ د( ا۳

 است. رهیخون ت  یدارا ی ماه یآبشش یهااز کمان یخروج یهمانند رگ پشت برد،یون را به سمت جفت م( خ۴

وال دیم  بندناف یهارگ  با رابطه در  ـس تند:  عدد  ۳ که  باـش رخرگ.  دو و  اهرگیـس کی  هـس کل طبق  ـس  ـش

رخرگ  ،یدرـس  کتاب رخرگ  .انددهیچیپ   اهرگیـس  دور هاـس ته  یدارا خود  یانیم ةالی در  هاـس تالا یهارـش  مقطع زین و فراوان کیـس

 :هانهیگز ریسا یبررس  هستند. گرد  یعرض

 است. ی فراوان  ییغذا مواد یدارا یکبد باب اهرگیس همانند و داشته روشن خون  ناف   بند اهرگیس «:1» نةیگز

 . شوندیم  دهید بدن سطح در اًعموم  هااهرگیس هستند. ژنیاکس یدارا خون یهااهرگیس هم و سرخرگ هم «:۲» نةیگز
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 است. روشن خون یدارا  ،ی ماه یپشت سرخرگ همانند خون نیا برد،یم نیجن  به جفت از را خون  ناف   بند اهرگیس «:۴» نةیگز

 هستند.  رهی ت خون یدارا و  برندیم جفت سمت به را خون ناف بند  یهاسرخرگ 

 دهند؟ ی و چه تعداد پس از آن رخ م   ن ی قبل از شروع ضربان قلب جن   ر ی چه تعداد از موارد ز   ب، ی ه ترت ب 

 ی      نگاربا صوت  یباردار  ص یممکن شدن تشخ  (الف

 از جسم زرد  HCGشروع ترشح هورمون    (ب

                                   هاشکل مشخص گرفتن اندام  (ج

 ی نیگزیاز خون مادر در هنگام جا  یی مواد غذا  افتیدر  (د

 ندهیزا  یهاهالی  لیتشک  (ه

1 )۳-  1                                     ۲ )۲-  1                                    ۳ )۳-  ۲                                    ۴  )۲- ۳ 

 

 موارد: ی. بررسدهد یماه اول رخ م یدر انتها نیشروع ضربان قلب جن

 ( ماه یقبل از انتها) . دهد یدر ماه اول رخ م (الف

 نه جسم زرد!  شود،یشامه ترشح ماز برون HCGهورمون  (ب

 .شودیماه دوم انجام م   یدر ط (ج

 نه از خون مادر.  آورد، یدست مهضم شده به  یهاخود را از بافت ییمواد غذا نیجن ، ینیگزیدر هنگام جا  (د

 .دهدیجفت در هفتة دوم رخ م لیهمزمان با تشک  (ه

 اند؟شده  انیب  یها به درستچه تعداد از عبارت  ر، یا توجه به تصوب

 ی سم ال توپ ی س   ی ها سه ی زک ی تخلیة مواد موجود در ر   ل ی به دل   ، ۵در مرحلة شمارة    ( الف 

 . شود ی م  ی ر ی جلوگ   گر ی د   ی ها از ورود اسپرم  ، ی ا ژله   ة الی به    ه ی اول  ت ی اووس   

 . کنند ی را هضم م  ت ی اطراف اووس   ی داخل   ة الی هسته،   ی هک مانند جلو ال ساختار ک   ی ها م ی آنز   ، ۲در مرحلة شمارة   ( ب 

 .شودیوارد م  هیثانو تیاووس  اختهی انیاسپرم به م   اختةیهستة  ، ۴در مرحلة شمارة  (ج

 . کند ی م  ک ی خود را به تخمک نزد   ی ا ژله   ة الی موجود در   ی کول ی فول   ی ها اخته ی   ن ی اسپرم با فشار در ب   ، 1در مرحلة شمارة    ( د 

1 )۴                                  ۲ )۳                                      ۳  )۲                                  ۴  )1 
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 ها: عبارت یاست. بررس حیموارد ب و ج صح

 (نادرست) . شودیماووسیت به  گرید  یهامانع از ورود اسپرم ( هینه اول) هیثانو تیدر اووس ی جدار لقاح لی: تشک(الف) عبارت

 (درست) . شودیتخمک هضم م یاژله هالیکننده موجود در آکروزوم  هضم یها میشدن آنز : با آزاد(ب) عبارت

 ( درست)تا با هسته آن ادغام شود.  شودیم هیثانو تی: هسته اسپرم وارد اووس(ج) عبارت

 (نادرست)است.  یکولیفول  یهااختهی فاقد  یاژله هالی: (د) عبارت

سطح تماس با حفرة درون آن را دارد؛    نیشتر یشده، که ب  لیتازه تشک  ستیستوسالاز ب  ی اهالی

 ...................... است که . ییهااختهی  یدارا

 و جفت نقش ندارد.  نیجن نیرابط ب لیر تشک( د1

 شود.یدر تخمدان م هیاول ی هات یاووس میمانع ادامة تقس ون،یپردة کور لیا تشک( ب۲

 .کنندیم جادیرحم ا وارةیدر د ینیجن  ندةیزا ةالیخود، سه  میا تقس( ب۳

 . شوندیم  ده،یناهمسان به هم چسب یقلوها دو  لیباعث تشک اً طع( ق۴

کند.  یم جادیرا ا ونیاست که پردة کور (تروفوبالست) ستی ستوسالب  یرونیب ةالیمنظور صورت سوال 

 : هانهیگز ریسا یبررس شود. ی م مجدد  یمانع تخمک گذار جهیو در نت  کندیم  دیتول HCGهورمون  ونیپردة کور

 ناف نقش دارد.  بند جادیدر ا ونیناف است. پردة کور  و جفت، بند نیجن نیرابط ب«: 1» نةیگز

 است. یدرون یااختهیمورد مربوط به تودة   نیا«: ۳» نةیگز

 باشد.ینم ستیستوسالب  یرونیب ةالیمورد مربوط به  نیا نیهمسان هستند. هم چن ده،یبه هم چسب  یدو قلوها«: ۴» نةیگز

 ....................   ینیگزی عمل جا  نیزن سالم و بالغ، در ح  کیه طور معمول در بدن  ب

 . شودیجسم زرد آغاز م یهااخته یهورمون پروژسترون از  دیول( ت1

 .شوندینم میتقس  ،یف تودة درونالست برخالسازندة تروفوب  یهاول( سل۲

 .کندیم نیزم خود را تأمال یبه واسطة استفاده از مواد بدن مادر، انرژ ن( جنی۳

 د.دار ینقش مهم نیدر حفاظت از جن ون،یهمانند پردة آمن ونیردة کور( پ ۴

 

شــوند و یجدار رحم م  یهااختهی بیهضــم کننده ســبب تخر  یهامیآنز  ،ینیگزیه هنگام عمل جاب

 کنند.  یم  هیشده تغذ بیتخر یها اختهی نیاز ا نیجن  یها اختهی
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 کند؟ یم   لیتکم  یرا به درست  ریعبارت ز  نه یدام گزک

 «.ردیگ  یزودتر صورت م  ..................    یمعمول، در طول باردار  طوربه»

 ینیجن ندة یزا یهاهالی ل یجفت نسبت به تشک لیشک( ت1

 حفرات قلب نیب وارةید لیقلب نسبت به تشک یغاز انقباضات بافت گره ( آ۲

 روده لیاندام سازندة صفرا نسبت به تشک تیروع فعال( ش۳

 ست یستوسالب یدرون اختةی تودة  لینسبت به تشک یبا سونوگراف یباردار صیشخ( ت۴

 ی ریگ. اما ـشکلـشودیآغاز م  ی(انقباـضات بافت گره)  نیماه اول ـضربان قلب جن یدر انتها  دیدقت کن 

 .ردیگ یماه دوم صورت م  یدر ط یحفرات قلب نیب وارةید لیکامل قلب و تشک

 ................   یزن سالم و بالغ، در شروع لقاح در لولة رحم  کیبدن     

 . شوندیپاره شدن آکروزوم آزاد م یپ در ،یا ژله ةالیکنندة هضم ی هامینز( آ1

 برسد. یاژله ةالیتا به  کندیاطراف عبور م یکولیفول یها اختهی  نیسپرم با فشار از ب( ا۲

 .شودیم لیتشک تیدر اطراف اووس ی، جدار لقاحتیتوسط اووس سهیزکیر ی تعداد یرانبرون ی پ  ر( د۳

 . شوندیدو غشا با هم ادغام م نیقرار گرفته و ا تیاووس یها در تماس با غشااز اسپرم یک یسر  یسلول یا( غش۴

  دایباهم تماس پ  هیثانو اختةی اسپرم و مام  یکه غشا شودیآغاز م ی، لقاح زمانطبق متن کتاب 

 دو غشا با هم ادغام شوند.  نیا جهیکنند و در نت

اند،  شده  جادیسلول تخم مشترک ا  کیکه از   یانسان یهر دوقلو  ینید مورد دربارة دوران جنچن 

 است؟ حیصح

 اند.با مادر خود بوده  یارتباط خون یبرقرار  یجفت مشترک برا ی* دارا

 اند.و دو سرخرگ داشته اهرگیس  کیمجزا و متشکل از  یهاناف * بند

 است. کسانی  الًو همة صفات آنها کام  شوندیهمسان محسوب م  یقلو * دو

 اند.بوده یکسانی  ونیو پردة کور  ینیجن  ندةیزا  یهاهالی ی* دارا

1)1                                    ۲ )۲                                        ۳ )۳                                      ۴  )۴ 

از هم جدا  ـستیـستوـسالب لیقبل از تـشک  ایاند  ـشده جادیـسلول تخم مـشترک ا کیکه از   ییدوقلوها 

 اند.از هم جدا شده ستیستوسالبی  درون اختةیدر اثر جدا شدن تودة  ستیستوسالب لیبعد از تشک  ای  اند وشده
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  ست یستوسالب  ک یاز هم جدا شده باشند، چون هر کدام    ستیستوسالب  لیقبل از تشک  ن،یدو جن  ن یاگر ا  دیدقت کن  (اول  مورد

 باشند.  یم زیدو جفت مجزا ن یدارا جهیدرنت دهند؛یم لیتشک ییست مجزاالتروفوب جهیو در نت

  ( و چه جفت مشترک  کسانیچه جفت  )  هانیاز جن  کیهر    جهیاست، در نت  نیجفت و جن  نیناف رابط ب  بند  دیدقت کن  (دوم  مورد

 ناف مخصوص به خود دارد.  بند  کی  اًقطع

 متفاوت باشد.   گری کدیبا    تواندیهمسان مانند اثر انگشت آنها م  ی صفات دوقلوها  یکتاب برخ  تی طبق فعال  د یدقت کن  (سوم  مورد

پردة کور  ی درون  اختةی، تودة  باشد   ستیستوسالب  لیاز تشک  شیپ   هانیاگر جدا شدن جن  (چهارم  مورد به صورت مجزا    ونیو 

 شوند.  یم لیتشک

 است؟   نادرست   ر ی ، چند مورد از موارد ز زن سالم و بالغ   ک ی در بدن    ی ع ی طب   مان ی زا   ن ی ربارة اتفاقات ح د   

 . شودیدرون شامه م   سهیرحم سبب پاره شدن ک  وارةیبه د  نیوارد شدن فشار از طرف جن  (الف

 است.   زیپوفیترشح شده از ه  نیتوسیهورمون اکس   ، ی عیطب  مانیزا  ندیتنها هورمون مؤثر در فرا  (ب

 . شودیبدن از رحم خارج م   ة یو سپس بق نیدهانة رحم، ابتدا سر جن  یشدن کاف   باز  یهمواره در پ  (ج

 .شودیدرد م   یهارندهی گ  کیسبب تحر  ن، یتوسیاثر اکس یت صاف رحم در پالشروع انقباضات عض  (د

1)1                                   ۲ )۲                                  ۳  )۳                                    ۴  )۴ 

 

 شده است.   ده ی ، سوال پرس رد ی گ ی صورت م   ی ع ی طب   مان ی زا   ن ی که در ح   یی ندها ی در سؤال در رابطه با فرا   

پاره    جه ی رحم و در نت   وارة ی به د   ن ی گفته شده است، وارد شدن فشار از طرف سر جن   ی همانطور که در کتاب درس   د ی دقت کن   ( الف   مورد 

 ( نادرست ) .  شود ی محسوب نم   رد، ی گ ی صورت م   مان ی زا   ی که در ط   ی و جز اتفاقات   است   مان ی بودن زا   ک ی درون شامه، نشانة نزد   سة ی شدن ک 

 ( نادرست ) .  باشد ی م   ن ی توس   ی ها اکس هورمون   ن ی از ا   ی ک ی دارند،    ی نقش مهم   ند ی فرا   ن ی ها در ا هورمون   ، ی طبق متن کتاب درس   ( ب   مورد 

 نیجن  ی هاقسمت  ر یو سپس سا  نیابتدا سر جن  یعیطب  طیدر شرا  یعیطب  مانیدر زا  یطبق متن کتاب درس  د یدقت کن  (ج  مورد

 (نادرست)خارج نشود.  نیسر جن ابتدای عیطب مانیممکن است در زا  یپس گاه  شود؛یخارج م

رحم  وارةیشروع انقباضات د نیو هم چن شودیم یانقباضات رحم کیسبب تحر نیتوس یاکس ،یطبق متن کتاب درس (د مورد

 .(درست)همراه است.  مانیزا یبا دردها
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کدام   عیقاو  در  گز  کیموجود  به  کیدر    ر، یز  یهانهیاز  بالغ  و  سالم  با انسان  همزمان  حتم  طور 

 دهند؟یرخ م   گریکدی

 نیشیپ  زیپوفیاز ه LHترشح   شیو افزا  المورو لیشک( ت1

 ونیاز کور  HCGو ترشح   یجدار لقاح لیک( تش۲

 ستیستوسالب  ینیگزیدر رحم و شروع عمل جا یهایخوردگنیچ  شیفزا( ا۳

 ترشح پروژسترون زانیبند ناف و کاهش م لیشک( ت۴

 ی اول چرخة جنس  مةی هورمون استروژن در ن  ریرحم تحت تأث  یو حفرات درون  یخوردگنیچ  شیافزا 

زمان شروع    در  . ابدییزرد ادامه م  جسم  در اثر استروژن و پروژسترون ترشح شده از  زین  یدوم چرخة جنس  مةیآغاز شده و در ن

 : هانهیگز  ریسا یبررس است. شیرحم در حال افزا وارةید یهایخوردگنی چ زانیم ستیستوسالب ینیگزیجا

  ست یستوسالو سپس ب   المورو  ماتیتقس  نیا  ی که ط  شودیساعت پس از لقاح شروع م  ۳۶تخم حدود    اختهی  ماتیتقس«:  1»  نةیگز

  نیکه در ا  دهد یرخ م  یدوم چرخة جنس  مةیدر ن  المورو  لی تشک  رد، یگ  انجامی  چرخة جنس  1۴. اگر لقاح در روز  شودیم  لیتشک

 . باشدیدرحال کاهش م  FSH و  LH زانیزمان، م

چند    ونیاز کور  HCG  اما ترشح  شود، یم  لیتشک  (لقاح)  هیثانو  تیهمزمان با برخورد اسپرم با اووس  یجدار لقاح«:  ۲»  نةیگز

 . ردیپذیانجام م رحم وارةیدر د ستیستوسالب ی نیگزیروز پس از لقاح و بعد از جا

جسم زرد    تیموجب تداوم فعال  HCG  با ترشح  ونیموقع، کور  نیکه در ا  شودیم  لیتشک  ینی گزیناف پس از جابند  «:  ۴»  نةیگز

 . شودیو تداوم ترشح پروژسترون از جسم زرد م

 کند؟یم   لیتکم  یدرسترا به  ریعبارت ز نه، یدام گزک 

 « ..........  است، .....  یکه اساس تست باردار  یهورمون»

 . دهدیم شیرا افزا زیپوفیاز ه LHمانند هورمون مترشحه از جسم زرد، ترشح ( ه1

 مؤثر است  زیرغدة درون ینوع یترشح تیفعال یانند هورمون مؤثر بر انقباضات رحم، رو( هم۲

 گذار است. در مردان، بر جسم زرد اثر ینینابیب یهااختهیف هورمون محرک الرخ( ب۳

 .شودیترشح م زیرغدة درون  یتوسط نوع  ن،یانند هورمون گاستر( هم۴

 HCG  (است  یکه اساس تست باردار  یهورمون)  اثر گذاشته و باعث   (موجود در تخمدان)جسم زرد    یرو

م آن  توسط  پروژسترون  ترشح  اشودیتداوم  م  نی. پس  رو  تواندیهورمون  کن  زیرغده درون  ینوع ی  بر  باشد. دقت    دیاثرگذار 

 مؤثر است. نیپس زیپوفیو ه موسال پوتایغده ه تیفعال یمثبت بر رو یبازخورد سمیبه کمک مکان نی توسیهورمون اکس
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 : هانهیگز ریسا یبررس

 .دهندیرا کاهش م زیپوفیاز ه LH جسم زرد، ترشح یهاو هم هورمون  HCG  هم«: 1» نهیگز

 جسم زرد مؤثر است. یبر رو HCG  است که همانند LH هورمون  ،ینینابیب یهااختهیهورمون محرک «: ۳» نهیگز

 .شوندیترشح م (زیرغده درون ینه نوع ) زیردرون  یهااختهیها توسط هورمون نیا«: ۴» نهیگز

 ........ ... ماهة سالم .................... نیجن  کیر  د 

 .ستندیهنوز فعال ن ییهوا یهاحبابک وارةیخوار متعلق به ددرشت  یهااختهی  - ۷  ( 1

 .کنندیعامل سطح فعال ترشح م  ییهوا  یهاحبابک یهااختهیاز  یاریبس  - ۸   (۲

 را برعهده دارند. یعصب  یهااختهیبه  یرسانبند ناف خون  یهااهرگیس -  ۶   (۳

 خون است.  تیهماتوکر شیکبد قادر به افزا   - ۵  ( ۴

 

ــت که در آن گو  ییهااز اندام  یکیکبد   ،ینیدر دوران جن  ــاخته م یهاچهیاس ــودیقرمز خون س و   ش

 :هانهیگز ریسا یبررس  .دهدیم شیخون را افزا (خون بهر)  تیهماتوکر

مـستقر  ییهوا  یهاخوار در حبابکدرـشت  یهااختهی  رـسد،یم  انیبه پا یامبادله  یهاژکیدار در ناچون مخاط مژک«: 1» نهیگز

 .باشندیها نمحبابک وارهید یخوارها از اجزا. درشتکنند  از بدن دفاع زایماریب یکروبیتا در برابر عوامل م  شوندیم

ورفاکتانت)عامل ـسطح فعال   ییهوا  یهاحبابک وارهید  یهااختهیاز   ی(ارینه بـس)  یبعـض ینیدر اواخر دوران جن«: ۲» نهیگز   ( ـس

 .کنندیترشح م

 .(هااهرگینه س)است   اهرگیس کی یبند ناف دارا«: ۳» نهیگز

 کند؟یم   لیتکم  یرا به درست  ریعبارت ز  نهیر رابطه با انسان سالم کدام گزد 

 « ..................  ستین.............. ممکن  در ...»

 .شود  لیرحم تشک وارةیبند ناف و د انمی  ارتباط  –  ینیجن ندهیزا یهاهالی لیهمزمان با تشک ن،ین( ج1

 شفاف تخمک رخ دهد.  ةالیاسپرم بر  یهامیآنز رتأثی از پس  – ندیفرا نی لقاح، اتفاق آغازکنندة ا ندیرا( ف۲

 باشد.  نیجن یقلب چةیماه  یهااخته ی  یپس از آغاز انقباض ذات – تی جنس نییتع ت،یابطه با جنس( ر۳

 باشد. نیجن  یبدن  یهایژگیشدن و صتشخی  قابل از  قبل –شدن ساختار جفت  لی، تکمجفت  زیتما  ندیرا( ف۴

ــ  ــپرم نیجن  تیجنس ــاس نوع اس ــرکت م  ندیکه در فرا یدر لحظه لقاح و براس  نییتع  کند،یلقاح ش

لقاح کند،   X کروموزوم یدارا  اـسپرم  که یطیلقاح کند، فرزند پـسر و در ـشرا  Y کروموزوم  یکه اـسپرم دارا یطی. در ـشراـشودیم

 :هانهیگز ریسا یبررس !تیجنس نییاست، نه تع یبا کمک سونوگراف ستیجن صی. تشخشودیفرزند دختر م

 .شودیم لیتشک  زین ینیجن ندهیزا ی هاهالی، (رحم  وارهیبند ناف و د انیارتباط م)جفت  لیهمزمان با تشک«: 1» نهیگز

روع فرا نیاول«: ۲» نهیگز ا  ندیاتفاق پس از ـش پرم با اووـس یلقاح، ادغام غـش ت. پس از تأث هیثانو تیاـس آکروزوم   یهامیآنز ریاـس

  .شودیلقاح شروع م ندیفرا  ه،یثانو تیاسپرم با اووس  یغشا  و تماس  (شفاف  ه)الی یداخل هالیاسپرم بر   (تنتارک)
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 است.   ص ی سه ماه اول قابل تشخ   ی در انتها   ن ی جن   ی بدن   ی ها ی ژگ ی جفت از هفته دوم شروع و تا هفته دهم ادامه دارد. و   ز ی تما «:  ۴»   نه ی گز 

 کند؟ یکامل م   یدرسترا به  ریعبارت ز نه، یام گزکد 

 «..........  ...... ند، یفرا  نیا  لی...... محل تکمدر زنان ......... ییزاگامت ندیشروع فرا  محل»

 اندام رحم قرار گرفته است. کیاز قسمت بار  ترنییپا  -  انند( هم1

 است. ستیستوسالب  ینیگزیبه محل جا ممستقی  اتصال  فاقد –ف  الرخ( ب۲

 .دهدیم لیبدن فرد را تشک زیربخش دستگاه درون  نیترنییپا  -  مانند( ه۳

 .باشدیدر درون خود م  (دیهاپلوئ)  دالتک یهاتیفاقد اووس  -  فالرخ( ب۴

 

در صورت برخورد مام   یرحم یهاو درون لوله  شودیدر زنان درون تخمدان آغاز م ییزاگامت ندیفرا

محل  )به رحم  (مینه به طور مستقی)ن العض و  یوندیپ  ی هاطناب قیها از طر. تخمدانشودیم لیو اسپرم تکم هیثانو اختةی

 : هانهیگز ریسا  یبررس اند.به رحم متصل میبه طور مستق یرحم یهااتصال دارند. اما لوله (ستیستوسالب ینیگزیجا

 قرار دارند.  ( شکل یبال اندام گ کیقسمت بار) تر از گردن رحمالبا  یرحم یهاها و لولهتخمدان (1

 .ستندین زیرف تخمدان، جزء دستگاه درونالبرخ یرحم ی هالوله  (۳

 . شودیم  دهید یاست هم در تخمدان و هم در لولة رحم دیکه هاپلوئ هیثانو تیاووس دیدقت کن (۴

 

 کند؟یم   لیتکم  نادرستطور  را به  ریعبارت ز  نهیام گزکد 

 «.رسدی.......... به انجام م هورمون ..................، توسط ........  یهمراه نوع  ........... بههورمون .......  ینوع  دیتول  »

 هیکل یغدة موجود بر رو یرعصبغی قسمت –دهندة فشار خون  شافزای  – یمنیدستگاه ا  کنندةفیضع( ت1

 حنجره ریشکل موجود در ز سپری  غدة – یدیروئیف با هورمون پاراتالنقش مخ دارای –  هااختهیهمة  یانرژ  کنندةمیظ( تن۲

 موسالپوتایدر ه کسانیدسته نورون   کی –ها بازجذب آب از نفرون  دهندة  شافزای –رحم  وارةیکنندة دنقبض( م۳

 به اندازة نخود  یاغده  جلویی قسمت –اندازة قد    دهندة شافزای – یریدر غدد ش ریش دیتول  کننده کیحر( ت۴

 : هانهیگز یبررس 

 . شوند ی م   د ی تول   ( آن   ی رعصب ی قسمت غ )   ه ی غدة فوق کل   ی به همراه هورمون آلدوسترون توسط قسمت قشر   زول ی هورمون کورت «:  1»   نة ی گز 

 . شوندیم  دیتول دیروئیتوسط غدة ت نیتونیبه همراه هورمون کلسT4و  T3یهاهورمون «: ۲» نةیگز
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که دو   د یاما دقت کن شوند،یم  دیتول موسالپوتایتوسط غدة ه یبه همراه هورمون ضدادرار نی توسیهورمون اکس«: ۳» نةیگز

 آنها نقش دارند.  دیمجزا در تول یدستة نورون

 .شودیم دیتول نیشیپ  زیپوفیبه همراه هورمون رشد توسط ه نیکتالهورمون پرو«: ۴» نةیگز

 است؟ حیصح  ریاز موارد ز  ک یام  کد 

 .شودیم لینقش دارد، تشک نیجن  ةیکه در حفاظت و تغذ  ییهاپرده ست،یستوسالب  ینیگزیجا  ندیمزمان با فرا( ه1

 .جفت نقش دارد لیدر تشک  تیرحم، در نها وارةیگرفتن در د یست بعد از جاالتروفوب( ۲

 .شودیبه خون مادر، ترشح هورمون پروژسترون از جسم زرد شروع م HCGورود هورمون   یر پ ( د۳

 .اندلیدر حال تشک ونیو کور ونیآمن  کند،یم هیرحم، شروع به تغذ  شدة بیتخر  یهااز بافت نیکه جن  یر زمان( د۴

 

 : هانه ی گز  ریسا یجفت نقش دارد. بررس  لیتشکست سرانجام در التروفوب 

 .ندیآیبه وجود م نیکننده از جن محافظت ی هاپرده ،ی نیگزیجا ند یفرا (نه همزمان با)در ادامه «: 1» نةیگز

 . گرددیترشح پروژسترون از جسم زرد م (نه شروع)هورمون سبب تداوم «: ۳» نةیگز

 . شوند ی م   ل ی ها بعد از آن تشک که پرده   ی درحال   کند ی شروع به استفاده م   شده   ب ی تخر   ی ها از بافت   ی ن ی گز ی در حال جا   ن ی جن «:  ۴»   نة ی گز 

 کند؟   یم   لیتکم  نادرسترا به طور    رید مورد، عبارت زچن 

دهد، که  ی م   ل ی را تشک   ی ا ژه ی رحم ساختار و   وارة ی انسان به همراه د   ن ی جن   رندة ی گ   بر   پردة در   ن ی تر ی طور معمول، خارج   به » 

 «   ...............   ن ی مراحل رشد و نمو جن   ی در ط 

 کند.  ی م   یریجلوگ  ستیستوسالدر داخل ب  یادیبن ی ها* از ورود داروها به سلول

 فرستد.یم  نیجن  یهااختهی بندناف به    یهااهرگیس قیزم را از طرال  یی* مواد غذا

 .د ینمایرا، به گردش خون مادر منتقل م   ن یشده در کبد و طحال جن  دیتول  یخون  یهااختهی*  

 کند.   یمنتقل م   ن یآور را به بدن جن ادیمواد اعت  یخون مادر همانند برخ  ی پادتن ها  ی* برخ

1 )1                                     ۲  )۲                                  ۳  )۳                                   ۴)۴ 

 موارد: یاست. بررس  حیصحط مورد آخر فق 
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 گذارند. یم ریتأث نیجن  یکنند و بر رویجفت عبور م قیها از طراز دارو یبعض (اول مورد

 ( ناف بند  یهااهرگینه س) وجود دارد  اهرگیس کیناف   در بند   دیدقت کن (دوم مورد

 شوند. یهم مخلوط نم و مادر با  نیجن یخون یها اختهیکه   دیدقت کن (سوم مورد

 شوند. یجا مهجفت جاب قیاز طر زیها نتناز پاد یو برخ نیمانند کوکائ ادآوریمواد اعت یبرخ (چهارم مورد

 کند؟یم   لیتکم  نادرسترا به طور    ریهمسان عبارت ز  یهانید مورد درباره جنچن 

 « طور قطع . . . . . .    به»

 اند. از هم جدا شده یادیبن یهااختهیتخم،    ةیاول  ماتیتقس  نیدر ح  (الف

 شده است.  م یچند قسمت تقس  ا یبه دو    ستیستوسالب  یتودة درون(  ب

 دارند.    تینوع جنس  کیاند و  شده  نیگزی قسمت از رحم جا  کیدر    (ج

 ارتباط با خون مادر هستند.  ی برقرار  یاز هم برا  یدو جفت جدا   یدارا  (د

1 )1                                   ۲ )۲                                   ۳ )۳                                     ۴ )۴   

به    ست ی ستوس ال ب   ی تودة درون   ا ی از هم جدا شوند    ی اد ی بن   ی ها اخته ی تخم ممکن است    ة ی اول   مات ی تقس   ن ی در ح   

شوند    ن ی گز ی از رحم جا   ی مختلف   ی توانند در محل ها   ی م   باشد،   ست ی ستوس ال ب   ل ی شود. اگر جداشدن قبل از تشک   م ی چند قسمت تقس   ا ی دو  

 جفت مخصوص به خود باشند.   ی و دارا 

 فرد سالم کدام عبارت درست است؟  کیدر    ینیگزیطور معمول، در ارتباط با شروع عمل جاهب 

 .انددهیگرد  زیمتما هااختهی ریاز سا ستیستوسالب  یدرون  یهاخته( یا1

 .ابندییبه سرعت نمو م  کنندیرا حفاظت م  انیکه رو  ییهاده( پر۲

 پر است. کرة تو  کیحاصل از تخم به شکل  یااختهیودة  ( ت۳

 .شودیمخلوط م انیبا خون رو الًون مادر معمو( خ۴

تقرار ب  توـسالبه ورود و اـس کل   ندیگویم  ینیگزیدر جدارة رحم عمل جا  سـتیـس  1۴که با توجه به ـش

 :هانهیگز ریسا یبررس  .انددهیگرد  زیمتما هااختهی ریاز سا ستیستوسالب  یدرون یهااختهی ۲ شناسیستیکتاب ز ۷فصل  

به    زیخواهند کرد ن  هیرا حفاظت و تغذ  انی که رو  ییهاو پرده  کند یبه سرعت رشد م  انیرو  ،ی نیگزیاز بعد از جا«:  ۲»  نةیگز

 . کنندیم دایسرعت نمو پ 

 است.  یکره توخال کیبه شکل  ستیستوسالب«: ۳» نةیگز

 فاقد خون است. ستیستوسالمرحله ب نیدر ا«: ۴» نةیگز



 

 

 
272 

 

 است؟  نهیو تولد نوزاد سالم، کدام گز  یعیطب مانیزا  یاتفاق ط  نیخستن  

 ک یوتیآمن ع یو ترشح ما ونیآمن سهیاره شدن ک( پ 1

 ن ی توس یروع انقباض رحم تحت اثر هورمون اکس( ش۲

 ن یرحم از طرف سر جن وارهیوارد شدن فشار به د( ۳

 مرتبط با آن از واژن  یروج جفت و اجزا( خ۴

روع انقباضـات رحم در پ   ،یعیطب  مانیزا  یواقعه در ط نیولا  ح اکسـ  یـش د.    یم  نیتوـس  یترـش باـش

 .است مانیبودن زا کینشانه نزد ونیآمن سهیپاره شدن ک  دیدقت کن

 ..... توان گفت ............  ی..... ، م که اسپرم ..........  یلقاح در انسان، هنگام  یر طد 

 .شودیم تیبه اووس گرید یهامانع ورود اسپرم لقاحی جدار –اطراف تخمک است  یاژله ةالیدر حال ورود به ( 1

 .شوندیم بیاطراف تخمک تخر یکولیفول  یهااختهی – شودیاطراف تخمک م یخارج  ةالیرد ( وا۲

 .شوندیآزاد م هیثانو تیاز اووس (توزیاگزوسی )رانبا برون یاژهوی مواد  – شودیادغام م  هیثانو تیاووس یا غشا( ب۳

 .شودیتخم آغاز م یتوزیم ماتتقسی  بالفاصله –  کندیخود را با تخمک ادغام م یاهسته  یهانژ( ۴

  یی غـشا یهاـسهیزکیکه در ر  یمواد ـسازندة جدار لقاح  ه،یثانو تیاـسپرم و اووـس  یهمزمان با ادغام غـشا 

 :هانهیگز  ریسا یبررس  هستند. یلقاح جدار  دهندة لیمواد تشک یحاو هاسهیزکیر نی. اشوندیآزاد م یرانقرار دارند، با برون

 .شودیم لیضمن ادغام غشاء اسپرم و تخمک تشک  ،یجدار لقاح«: 1» نةیگز

 .کندینم بیآنها را تخر  یول  زندیرا با فشار کنار م یکولیفول یهاسلول ،یخارج ةالیعبور از  یاسپرم برا«: ۲» نةیگز

 .شودیساعت بعد از لقاح شروع م  ۳۶تخم، حدود   اختةی توزیم میتقس«: ۴» نةیگز
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 یازدهم  ستیز - 7فصل   - 4گفتار  یلیتکم یهاسؤال

تخمک اندک   ییاندوختة غذا  ، ینیدار، به علت کوتاه بودن دورة جناز جانوران مهره  یگروه  در

 است؟ حیجانوران، صح  ن یاست. کدام عبارت در رابطه با همة ا

 .شودیفاصله پس از خروج از قلب، دو شاخه م ال ب کند، یکه خون را از قلب آنها خارج م  یگ( ر1

 نقش دارد.  CO2و  O2  یپوشانندة سطح پوست جانور، در انجام بهتر تبادل گازها  یادة مخاط( م۲

 کارآمد است.  اریکه بس   دهندیانجام م یسطوح قیرا از طر  یتنفس  یتبادل گازها ،یاز طول زندگ  یحداقل در بخش( ۳

 . شودیم  یحس یهارندهیگ کیها منجر به تحرپوست جانور، با لرزش مژک ریز ی نیتالرزش مادة ژ( ل۴

 

تان ی دوز  ؤال اـست. نوزاد دوز   ها ی و ماه   ـس ورت ـس تان ی مدنظر ـص تند و بنابرا   ی دارا   ها ی و ماه   ـس   ن ی آبـشش هـس

 کارآمد است.  ار ی آنها بس   ق ی گازها از طر  تبادل  آبشش هستند که   ی خود دارا   ی از زندگ  ی جانوران حداقل در بخش  ن ی همة ا 

 :هانهیگز  ریسا یبررس

 .کندیبالغ صدق م ستانیمورد فقط در رابطه با دوز نیا«: 1» نةیگز

در  ســتانیدوز  یپوســت خود هســتند. مادة مخاط یبر رو  یمادة مخاط  یدارا نیریآب شــ  یهایو ماه  ســتانیدوز«: ۲» نةیگز

 نقش دارد.  یپوست یت گازالتباد

 بالغ وجود ندارند. ستانیدر دوز  هارندهیگ نیاست. ا  یماه یمنظور خط جانب«: ۴» نةیگز

 مثل .............دی............. کرم کبد با قدرت تول  دمثلیبا قدرت تول یکرم خاک  کیر بدن  د

 . ابند ییهم لقاح م  شده توسط جانور، با دتولی تخمک و اسپرم –مانند ( ه1

 . شوندیشده، از بدن خارج م  دیتول هایاسپرم –ف الرخ( ب۲

 بند بدن حضور دارند. کیها و تخمدان در ضهبی –مانند  ( ه۳

 شود.یم جادیسلول تخم ا  نیچند ،یانجام لقاح داخل  پی در –ف  ( برخال۴

در   ی دو کرم خاک یوقت   ی عنیشود؛  ی انجام م  ی لقاح دو طرف  ، یمثل کرم خاک  ،یحلقو  یهادر مورد کرم

 : هانهیگز ریسا یبررس  سازد. ی را بارور م یگری د یهرکدام تخمک ها یاسپرم ها  رند، یگ ی کنار هم قرار م

 . شود ی م   گر ی کرم د   ک ی   ی ها تخمک   ی سبب بارورساز   ی کرم خاک   ی و اسپرم ها   م ی دار   ی طرف   لقاح دو   ی خاک در کرم   د ی دقت کن «:  1»   نة ی گز 

 بند حضور ندارند.   ک ی ها در  و تخمدان   ها ضه ی ب   شود ی و نحوه لقاح معلوم م   ی کتاب درس   ۷ب فصل    -   ۲۰با توجه به شکل  «:  ۳»   نة ی گز 

 است. حیدو صح هر یمورد برا نیکه ا دیدقت کن«: ۴» نةیگز
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 ................. یکرد که هر جانور انیب  توانیدر جانوران م   یجنس  دمثلیرابطه با تول  در

 .کامل دارده پستاندار است، رحم ( ک1

 است. یلقاح خارج یدارد، دارا یاژله وارةیه تخمک با د( ک۲

 در تخمک است.  یادیز ییاندوخته غذا یطور حتم دارادارد، به میه در اطراف تخم خود پوستة ضخ( ک۳

 .کندیمصرف م یشتریب یداران به علت پرواز انرژمهره رینسبت به سا  خوابد،یخود م  یهاتخم یرو( که  ۴

 

گذاران دارد. در تخم  میدارند در اطراف تخم خود پوـستة ـضخ یکه لقاح داخل  یگذاردر جانوران تخم

 :هانهیگز  ریسا یاست. بررس ادیتخمک ز  ییغذا رةیذخ

 .(نه رحم کامل)دارد   ییکانگورو رحم ابتدا«: 1» نةیگز

 است. یاژله وارةید یدارا زیتخمک انسان ن ،یلقاح خارج یوه بر جانداران داراالدقت شود که ع «: ۲» نةیگز

 .کندیپرواز نم  پوسیتال. پ خوابندیخود م  یهاتخم یرو  پوسیتالپرندگان و پ «: ۴» نةیگز

 کند؟ یم   لیتکم  یرا به درست  ریعبارت ز  نه یدام گزک

 «............گفت ..  توانیم   اً ...... قطعکرم که ........  یارتباط با نوع  در»

                           مواد است. یی جاجابه یبرا یحفرة گوارش  دارای –نر و ماده را دارد  ی دمثلیر فرد دستگاه تول( ه1

                         گامت قرار گرفته است.  دکنندةیدو نوع اندام تول  نبی رحم – کند یخود را بارور م یهار فرد تخمک( ه۲

                          بدن نفوذ کرده است. ینواح یبه تمام  گوارشی حفرة انشعابات –در طول بدن خود است  یدو طناب عصب یارا( د۳ 

 است. یجنس  دمثلتولی فاقد – شوند یباز م رونیاست که با منفذ به ب ییهالوله یخود دارا یر ساختار دفع( د۴

 : هانهیگز یبررس

  یهاجانوران تنها کرم نی ا نی. در بکند یم  یرا معرف  (و پهن یحلقو یهامثل کرم) ت یبخش اول جانوران هرمافرود«: 1» نةیگز

 . هستند مواد  ییجاجابه  یبرا یحفرة گوارش یدارا  یپهن آزادز

 قرار دارد.  هاضهیرحم و ب نی. تخمدان بکندیم ی پهن مثل کرم کبد را معرف یهابخش اول، کرم«: ۲» نةیگز

 بدن نفوذ کرده است.  ینواح یبه تمام  یانشعابات حفرة گوارش ا ینارالاست. در پ اینارالبخش اول معرف پ «: ۳» نةیگز
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 دارد. یجنس دمثلیو تول یدینفر  یکرم خاک . است یدیبخش اول معرف نفر«: ۴» نةیگز

 است؟  نادرستدر جانوران، چند مورد    ییر مورد بکرزاد 

 والد به ارث برده است.  ک یخود را از    یعات ژنالاط  دهد، یانجام م  ییکه بکرزا  یهر جانور  (الف

 .دهدینر رخ م   یجنس  اختةیبه   ازیکه همواره بدون ن  باشدیم   یجنس  دمثلیتول  ینوع(  ب

 .کندیم   دیگامت تول  توز،یبا روش م   اًقطع  ، یدمثلیروش تول  نیجانور حاصل از ا  (ج

 . شودینسخه ساخته م  ک یگامت،    یها کروموزوم  ی همواره از رو  (د

1 )1                              ۲  )۲                                     ۳ )۳                                  ۴  )۴ 

 

 ها:عبارت  ی. بررسباشندینادرست م «د»و  «ج»، «الف»  یهاعبارت

 .شودیم جادیدو والد است و از لقاح گامت نر و ماده ا یخود دارا  دهد،یانجام م ییزنبور ملکه که بکرزا (الف

 مشارکت ندارد. یآن جانور نر یاست که ط یجنس  دمثلیتول  ینوع  ییبکرزا (ب

اگر ها  دیپلوئید   ای  دیهاپلوئ  تواندیم  ییجانور حاصل بکرزا  (ج با م  دیپلوئباشد.  اگر مانند مار    کندیم  ییزاگامت  توزیباشد  اما 

 .سازدیگامت م  وزیباشد با م دیپلوئید

اخته م کیتخمک  یهاکروموزوم یمارها، از رو یبرخ ییمانند بکرزا  هاییاز بکرزا یدر برخ  (د خه ـس ودینـس جاندار   نی. بنابراـش

 است.  دیپلوئیحاصل د

 کند؟یم   لیتکم  نادرسترا به طور    ریعبارت ز  نه، یدام گزک

 دمثلیتول  ییبه تنها  یکه در آن فرد ماده گاه   یجنس دمثلیتول  یحاصل نوع  ازدهم، ی   ستیزکتاب    ۷فصل    مطابق»

 « .............. باشد، که ................ یجانور  تواندیم   کند، یم 

 .کندیاستفاده م یابیجفت یبرا  ییایمیش بیترک  یاز نوع   ها،ماهی  همانند  –د  الو( د1

 همولنف است. یمحتو  یهارگ یگردش مواد خود، دارا اختصاصی  سامانة در  –د  ال( تک۲

 خود را دو برابر کند.  یعدد فام تن  تواندیرا دارد، که م  یتخمک دیتول  توانایی –د  الو( د۳

 .شوندیاز حفرة بطن راست قلب آن، خارج م ره،یخون ت یمحتو هایسرخرگ –د  الو( د۴
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گاه  ی جنس  دمثلیتول  ینوع  ییبکرزا  ماده  فرد  آن،  در  که  تنها  ی است  در   کند یم   دمثل یتول  یی به  و 

 . باشد ید مالتک یینر حاصل بکرزا زنبور د والدو ییدقت شود که مار حاصل بکرزا دی . باشودیم  دهیمارها د یزنبورعسل و بعض

 کند ؛ نه سرخرگ ها!   یرا از بطن راست قلب آن خارج م رهیسرخرگ خون ت کیگردش خون مضاعف است و  یدارا مار

  شوند. ی رگ ها مشاهده م  ریوجود ندارد؛ اما سا رگیحشرات، مو کریکه در پ  د ی،دقت کن ۲ نةیرابطه با گز در

 «هر .......    در»  کند؟ یکامل م   یمثل جانوران، به درستدیرا درباره تول  مقابلعبارت   نه، یدام گزک 

 . شودیانجام م وزیم  ندیبا فرا یجنس  اختةی  دیتول ،ییوع بکرزا( ن1

 دارند. یاچسبناک و ژله وارةید ،یجنس  یهااختهیهمة   ،یقاح خارج( ل۲

 . کندیخود جانور را بارور م یهاجانور، تخمک  یهااسپرم ت،یانور هرمافرود( ج۳

 . کندیرا برقرار م نیمادر و جن نیب یکه رحم دارد، جفت ارتباط خون یانور( ج۴

 : هانهیگز یبررس 

 یفقط جاندار ماده حضور دارد که حت  ،ییدر بکرزا دیدقت کن)  .شودیانجام م وزیبا م یسلول جنس دیتول ییدر انواع بکرزا (1

 ( .کند یم دیتول یسلول جنس وزیجنس ماده با م  ز،یعسل ن در زنبور

 .یجنس یهااختهیدارند، نه همة  یاچسبناک و ژله وارهیها د تخمک ، یدر لقاح خارج (۲

 . کنندیرا بارور م گری ، دو جانور همدی(مانند کرم خاک) یحلقو یهامثل کرم ت یجانوران هرمافرود ی در بعض (۳

 . ( کرم کبد ا ی و فاقد جفت  یی ابتداکانگورو با رحم   مثال نقض:) .شودیدار، جفت مشاهده م در پستانداران جفت  (۴

 کند؟ یم   لیتکم  حیطور صح  را به  رید مورد، عبارت زچن 

 «..............طور حتم ...  به  دهد، ی.. رخ م .........ها و انجام لقاح ....که برخورد گامت  یهر جانور  در»

 .شودیوالد، نوزاد متولد م   کر یمراحل رشد و نمو در پ  یو ط   ن یجن  لیبعد از تشک  -  در بدن جانور سازندة اسپرم  (الف

 . شود ی ها م استخوان   ت ی وضع   ر یی بدن، باعث تغ   ی اسکلت   ی ها چه ی از ماه   ی طول گروه   ر یی تغ   - رحم    ی جانور دارا   کر ی در پ   ( ب 

نر و   یهاآزاد شدن گامت  یزمانرفتارها، موجب هم  ای  ییا یمیش  باتیمانند ترک  یعوامل  - در خارج بدن جانور نر  (ج

 .شودیم  طی ماده به مح

از هم جدا   یخواهر   یها  د یآن، کرومات  یکه ط  یمیتقس  ی در پ  ،یجنس  یهااختهی   - نیدر آب و خارج بدن والد  (د

 .شوندیم  جادی ا  شوند، یم 

1 )1                                   ۲ )۲                                    ۳ )۳                                   ۴ )۴ 
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 دیتول وزیم ای توزیم یپ  در جانوران در ها گامت است. یخارج لقاح یدارا جانوران ،«د» مورد منظور 

 موارد:   ریسا یبررس .شودیم  مشاهده یخواهر یدهایکرومات شدن جدا ها، میتقس نیا یدو هر  در که شوندیم

 .ستین صادق یخاک کرم و کبد  کرم مانند   ییهاکرم یبرا (الف

 .ستین  صادق  کبد کرم یبرا (ب

 .ستین  صادق   دهد،یم رخ  ماده جانور بدن در  لقاح که یجانوران یبرا (ج

  ............... قطع طور به ............... که نر گامت  دکنندةی تول جانور هر ، یعیطب  حالت در 

 . گرددیم نیموجب رشد و نمو جن  ،گذاریتخم بدون  – شودیدرون بدن آن انجام م  یقاح با گامت ماده در فضا( ل1

 شده است. نیاز مخرج، از همولنف تأم یاز مواد خروج بخشی –  کنندیم دیهمتا، آنها را تول  یهاتندون جدا کردن فام( ب۲

 لقاح مؤثر باشد.  ییفاقد توانا یزادها دیدر تول تواندنمی  –  کندیخود را به نسل بعد منتقل م یوراثتک نسخه از تمام مادة  ( ی۳

برا  یی ایمیش  یوادم(  ۴ خارج  یرا  م   یلقاح  رها  آب  درون  اختصاص  یهاتلنفوسی  –   کندیبه  پ   یدفاع  در  را    میتقس  ی خود 

 . کندیم د یتول یادیبن یهااختهی

  عدد   کاهش   و   همتا  یهاکروموزوم  کردن  جدا  بدون  و  توزیم  با  که  است  حشره  ینوع   نر  عسل  نبورز 

 . کنندیم  دفع مدفوع با همراه مخرج قیطر از را خود یداخل طیمح دیاسک یاور حشرات کند،یم  دیتول گامت یکروموزوم

 :هانهیگز ریسا حیتشر

 کنند.  یگذارتخم توانندیم لقاح از  پس و دارند را یجنس دمثلیتول  یهادستگاه  دو هر  تیهرمافرود  یهاکرم «:1» نةیگز

  کنند، یم  منتقل  بعد نسـل به  را خود  یاهسـته یوراثت  مادة  تمام  از نسـخه کی  توزیم  با  و  اسـت  دیهاپلوئ نر  زنبورعسـل «:۳» نةیگز

 است.  لقاح  ییتوانا  فاقد که  کند دیتول کارگر زنبور  تواندیم ملکه،  با لقاح در نر زنبور

  هستند. تیلنفوس دیتول  ییتوانا  فاقد  اما  کنندیم آب وارد ییایمیش مواد زین یآبز  مهرگانیب «:۴» نةیگز

 کدام هستند؛ افتهی تخصص یها اندام با ییهادستگاه ازمندین خود،  دمثلیتول یبرا  یانورانج 

 است؟  حیصح جانوران نی ا از یگروه دربارة فقط نهیگز

 .چسباندیهم مها را بهدارد که پس از لقاح، تخم یاچسبناک و ژله وارةیخمک د( ت1

 نقش داشته باشد.  نیرشد جن یبرا ازیمورد ن یی مواد غذا نیدر تأم تواندیتخمک جانور م  ییدوختة غذا( ان۲

 . نوزا د نارس متولد شده را برعهده دارد ةیشکم مادر قرار دارد، حفاظت و تغذ یکه رو یاسه( کی۳

 جفت با خون مادر مرتبط است. قیادامه دهد، از طر ی طور مستقل به زندگبتواند به کهیتا زمان  نین( ج۴
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  لقاح که یجانوران در اـست. افتهیتخـصص  یهااندام  با  یدمثلیتول  یهادـستگاه  ازمندین  ،یداخل لقاح  انجام 

 رحم درون ابتدا  نیجن  کانگورو مثل دار،سـهیک  پسـتانداران در  .شـودیم انجام  یمتفاوت  یهاصـورتبه نیجن حفاظت  دارند، یداخل

 بر که  یاـسهیک درون به را  خود  و ـشودیم متولد  نارس  ـصورتبه طیـشرا  نبودن  ایمه لیدل به  .کندیم آغاز را نمو و رـشد  مادر  ییابتدا

   کند.  کامل را نمو و رشد مراحل  تا  کندیم هیتغذ آن درون یریش  غدد از حفاظت، ضمن آنجا در  .رساندیم است  مادر شکم یرو

  همبه  را  ها تخم  لقاح،  از  پس  که  دارد  یاژله  و  چسبناک  یوارهاید  تخمک  دارند ی(داخل  نه)  یخارج  لقاح  که  یجانوران  در  «:1»  نةیگز

  مورد   ه،یاول  ی غذا  عنوان  به  سپس  و   کند یم   محافظت  یطیمح  نامساعد  عوامل  برابر  در  نیجن  از  ابتدا  یاژله  ةالی  نیا  . چسباندیم

 .ردیگیم قرار نیجن استفادة

 است. حیصح یداخل لقاح یدارا جانوران همة یبرا مورد نیا  دیکن دقت «:۲» نةیگز

 شودی م  مرتبط  مادر  خون   با  جفت   نام  به  یاندام   قی طر   از   و  آغاز  را   نمو  و  رشد  مادر  رحم  درون   ن ی جن   دار، جفت   پستانداران   در  «:۴»   نة ی گز 

 هی تغذ   مادر  یر ی ش   غدد  از   هم  تولد  از   پس  .استی مه   ن ی جن   ی برا  هی تغذ   و  یمن ی ا   طی شرا   نی بهتر   جانوران،   نی ا   در  .کند ی م  هی تعذ   آن   از  و 

 و  دارد  یخون  ارتباط   مادر  با  تولد  زمان  تا   تنها  نی جن   جانوران،   ن یا   در  پس  دهد؛  ادامه  یزندگ  به  مستقل   طور   به   بتواند   کهی زمان  تا  کندی م 

  . کندی م  ه ی تغذ   مادر ی ر ی ش   غدد  از   کند،  یزندگ   مستقل   طور به   بتواند که ی زمان  تا و   کند ی زندگ  مستقل  تواندی نم   زی ن   تولد  از   پس

 مناسب است؟  ریعبارت ز لیتکم  ی برا  نه، یکدام گز  ر، یر ارتباط با شکل زد 

 ..........  که معادل بخش شمارة ......  یدمثلیاز دستگاه تول یانسان، بخش  در»

 «..........که معادل بخش شمارة ...  یدمثلیاز دستگاه تول یبخش

 قرار دارد. زیپوفیمترشحه از غدة ه یهاهورمون  تفعالی اثر تحت است، ۲  –است، همانند    1( 1

 هستند. یهورمون جنس  یدارد که قادر به ترشح نوع   ییهااختهی است، 1  –ف الاست، برخ  ۲( ۲

 .شوندیم یراتییدچار تغ یهورمون  یهاتیبر اثر فعال  قاعدگی دوران در است، ۲  –ف الاست، برخ  ۳( ۳

 .دهندیانجام م توزیم میتقس ،یزیپوفیه ی(ها)هورمون میدارد که تحت اثر مستق  ییهااختهی است، ۳  –است، همانند    ۲( ۴

تخمدان و رحم هستند. در    ها، ضهیب  ب،یبه ترت  ۳تا    1ها  شکل مربوط به کرم کبد است و بخش 

را    ضهیب  ی نینابیب  ی هااخته ی،  LH  کنند و   لیاسپرم را تسه  زیتا تما  کند یم  کیرا تحر  ضهیب  یسرتول  ی هااختهی  ، FSHمردان  

موجب رشد جسم    ،LHتخمدان و    کولی،موجب رشد فول  FSHتا هورمون تستوسترون را ترشح کنند. در زنان،    کند یم  کیتحر

 نیبنابرا  ابد؛ی یم  شیترشح استروژن و با رشد جسم زرد ترشح پروژسترون از تخمدان افزا  کولیفول  . با رشدشودیزرد در آن م

 : ها نه یگز  ریسا ی. بررسدارند قرار (زیوفیهپ)  یرمغزیغدة ز یهاهورمون تیو هم تخمدان تحت اثر فعال ضهیهم ب

 .شوندیاستروژن و پروژسترون ترشح م  یجنس  یهاتستوسترون و از تخمدان زن هورمون   یمرد هورمون جنس  ضةیاز ب«:  ۲»  نةیگز

   ایرحم  یداخل وارةی . د ردیگیدر تخمدان صورت م یراتییتغ  شود،یم زین  یکه شامل قاعدگ یدر هر دورة جنس«: ۳» نةیگز
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 .شودیم یراتییدچار تغ یو باردار ی در دوران قاعدگ ز،یآندومتر ن

کن«:  ۴»  نةیگز تقس  یداخل  وارةید  یهااختهیکه    د یدقت  قدرت  کن  توزیم  میرحم  دقت  اما  مستق  دیدارند،  اثر  تحت    میکه 

  هستند. یجنس یهاهورمون  میبلکه تحت اثر مستق ستند،ین یزیپوفیه یهاهورمون 

 «......که ........... وجود دارد، .....  یهر جانور  در»کند؟یم   لیتکم  ینادرستد مورد عبارت را به چن 

 .شودیم  لیتخم تشک  اختةی   ن، یاز والد  یکیدر بدن    ن یوالد  ی هالقاح گامت  پی  در  –  ی لقاح داخل  (الف

 باشد.یم  یاز فشار تراوش  شتریب  یخون  رگ یمو  ی در انتها  اسمزی   فشار  –  قلب پشتی(  ب

 مواد وجود دارد. ییجابه جا  یبرا   یاختصاص  یع مای  –دستگاه گردش مواد    (ج

 شود.یانجام م  (ها)مآنزی  کمک  به   و  گوارش  لولة  در  تنها   بسپار  هر  آبکافت  – مغز قرمز استخوان    (د

1 )۴                                      ۲ )۳                                     ۳ )۲                                        ۴ )1 

 . کنندیم  لیتکم یهمة موارد عبارت صورت سؤال را به نادرست

صورت   یلقاح داخل  جهیشوند. در نت دیوالد تول کیتوسط    توانندیمانند کرم پهن کبد، هردو گامت م  تیهرمافرود یهاکرم (الف

 اند.شده دیوالد تول کیدو گامت توسط  اما هر  ردیگیم

 ندارد. یخون رگیگردش خون باز دارد و مو  ملخ. هستنددارای قلب پشتی او کرم خاکی  ملخ   (ب

امانة گردش آب و حفرة گوارـش  الًمث  دیدقت کن (ج وب م زین  یـس تگاه گردش مواد محـس وند؛یدـس ده در   یژگیاما و  ـش مطرح ـش

 است. یسوال مربوط به سامانة گردش مواد اختصاص

  .شودیانجام م زیکبد و عضله ن یهااختهیتوسط  کوژنیمغز قرمز استخوان است و آبکافت گل یانسان دارا الًمث (د

 کند؟ یکامل م   نامناسبطور  را به  رید مورد، عبارت زچن 

 « .........  باشند، ی......... م   یکه در قلب خود دارا   یداران بالغمعمول، در همة مهره  طوربه»

 . شوندیجدا م   گریکدیها به طور کامل از  درون بطن  ی فضا  _دوبطن    (الف

 .ردیگینر و ماده در بدن جانور ماده صورت م  یهالقاح گامت  _  زیدو دهل  (ب

 .شودیمحافظت م   یاستخوان   ی توسط ساختار  یپشت  ی طناب عصب  _  زیدهل  کی  (ج

 است.  گریکدیف البرخ یآبشش یهاغهیجهت حرکت آب و خون در ت  _بطن   کی  (د

1 )1                                     ۲ )۲                                        ۳ )۳                                 ۴ )۴ 
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 موارد: یبررس  همة موارد نادرست هستند. 

ــتانداران در قلب خود داراپرند (الف ــندیدو بطن م  یگان، خزندگان و پس ــتانداران و کامل بطن  یی. جداباش ها در پرندگان، پس

 (نادرست).  دهدیم رخ لیمانند کروکود  (نه همة آنها)از خزندگان   یبرخ

بوده و  یلقاح خارج  یدارا سـتانیهسـتند. دوز زیدو دهل  یدر قلب خود دارا سـتاندوزی  و  خزندگان  پسـتانداران،  پرندگان،(  ب

 (نادرست). ردیگیم نر و ماده در خارج از بدن جانوران صورت  یهالقاح گامت

  ده یجانور د  یدر اـسکلت درون  یاـستخوان  یـساختارها  ،یغـضروف  یهایدر قلب خود هـستند. در ماه زیدهل  کی  یدارا  هاماهی  ( ج

 (نادرست)شود.   ینم

 ( نادرست) . شودینم دهی بالغ د ستانیدر دوز یبطن در قلب خود هستند. تنفس آبشش کی یدارا  هایو ماه ستاندوزی(  د

به نام جفت با خون    یاندام   قیاز طر نیصاادق اسات که جن  یدام عبارت در مورد همة جانورانک 

 ؟باشدیمادر مرتبط م 

 داده است. لیها، برجسته شده و مغز جانور را تشکآن  یشکم یطناب عصب ییخش جلو( ب1

   نقش دارند. یت گازالتباد یها برابه شش رهیخارج شده از بطن راست در ارسال خون ت یشش  یهارخرگ( س۲

 دارد. ینقش مؤثر نیط خون مادر و جنالو در اخت  شودیم جادیا  ییایمیش  یهاکیپ  ریجفت تحت تأثدام  ( ان۳

 .کندیمضاعف را آسان م یخون در سامانة گردش است که حفظ فشار یقلب آنها به صورت یساختار  یژگ( وی۴

 

به    حاتیتوض  مربوط  سوال  جفتصورت  مپستانداران  همة  باشدی دار  دارا.  چهار   یپستانداران  قلب 

 فشار خون درون بدن آن ها آسان شود.   حفظ  موضوع باعث شده است که  نیباشند و هم  ی حفرات م  ن یکامل ب  وارةیبا د  یاحفره 

 ها: نهیگز  ریسا یبررس

 دارند.  یپشت یمهره داران طناب عصب دیدقت کن (1نةیگز

 ها!شود نه سرخرگیسرخرگ خارج م کیاز بطن راست فقط  دیدقت کن (۲نةیگز

 .شودیم نیط خون مادر و جنالجفت مانع اخت (۳نةیگز

  هر زنبور عسل ............ 

 . آوردیگامت به وجود م  توزیم  لةیبه وس ، ییاقد قدرت بکرزا( ف1

 .آوردیبه وجود م  گامت وزیم میتقس لةیبه وس گوت،یز میاصل تقس( ح۲

 مثل است. دی تول یبرا یاافتهی تخصص  یهااندام یدارا ،ییقدرت بکرزا یاراد( ۳

 . بردیهر والد را به ارث م  یهااز کروموزوم یمیاصل از لقاح، ن( ح۴
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 :  میسه نوع زنبور عسل دار 

 است. ییو حاصل بکرزا ستین ییو قادر به بکرزا آورد یبه وجود م توزیاست و گامت را با م دیزنبور عسل نر که هاپلوئ -1

 .ستین ییگامت و بکرزا د یاست و قادر به تول گوتیز میو تقس لقاح زنبور عسل مادة کارگر که حاصل-۲ 

 است. ییگامت و بکرزا  دیاست و قادر به تول گوتیز میزنبور عسل مادة ملکه که حاصل لقاح و تقس - ۳        

زنبور عسل نر  رایز .کندیم افت یوالد نر خود را در یهاماده که حاصل لقاح هستند، تمام کروموزوم یکه زنبورها د یکن دقت

 .کندیم منتقل  خود را به نسل بعد یها است و تمام کروموزوم د یهاپلوئ

 

 ...................... که   یر جانوراند   

 است.  افتهیتخصص   یهااندام ازمندین  اًلقاح قطع  باشد، یتخمک کم م ییندوختة غذا( ا1

   گامت ماده است.   سم ال توپ ی تنها در س   ن ی مورد استفاده جن   ی غذا   چسباند، ی ها را پس از لقاح به هم م تخمک   ، ی ا چسبناک و ژله   وارة ( دی ۲

 . کندیمثل مدیتول ییفرد ماده همواره به تنها شوند، یآن م میتخمک موجب تقس یهاژن انیب رییغ( ت۳

 . کندیم هیمادر تغذ یریفقط بعد از تولد از غدد ش کند،یمادر رشد و نمو خود را آغاز م  ییدرون رحم ابتدا نین( ج۴

 

صورت  به  شاننیاست که به علت نبود امکانات جن  دارسهیمربوط به پستانداران ک  فیقسمت اول توص 

 :هانهیگز ریسا ی. بررسکندیم  هیمادر تغذ سةیک یریو از غدد ش  شودینارس متولد م

ــتانیو دوز  هایدر ماه«: 1» نةیگز ــت. لقاح  زانیکوتاه م ینیدارند، به علت دورة جن یکه لقاح خارج س اندوختة تخمک کم اس

 است.  افتهی تخصص  یهابا اندام  یدمثلیتول  یهادستگاه  ازمندین یداخل

صــورت   یلقاح خارج  یها به هم در جانوران داراچســباندن تخمک ۲  یشــناســســتیکتاب ز ۷فصــل  طبق متن «: ۲» نةیگز

 تخمک. یسمالتوپ یاست نه فقط اندوختة س زین یاژله پوشش نیمورد استفاده جن یجانوران غذا  نیکه در هم  ردیگیم

 ندیفرا  یبلکه درط  کنندینم دمثلیتول  ییجانوران همواره به تنها نیاـست که ا ییمربوط به بکرزا  نهیقـسمت اول گز«: ۳» نةیگز

 دارند. دمثلیامکان تول  زیلقاح ن
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 کند؟   ی م   لیتکم  حیرا به طور صح  رید مورد عبارت زچن 

 «   ..................  اً قطع  باشند، یم   ................ مثل که  دیقدرت تول  یجانوران بالغ و دارا  همة»

رشد و نمو خود را در بدن مادر آغاز   ییمراحل ابتدا نجنی  ها،آن  در  –قرمز بدون هسته    یهاچهی گو  یدارا  (الف

 کرده است. 

زمان درون آب گامت به صورت هم  فراوانی   تعداد – ییایمیمواد ش  یترشح برخ  ازمند یها نانجام لقاح گامت  (ب

 کنند. یآزاد م 

 .شوندمی محسوب گذار  تخم  –دفع مواد    ی متصل به روده برا  یگیمالپ  یهالوله  ی دارا  (ج

  .باشدیدر ابتدا بر عهدة تخمک م   نیجن ةتغذی  –ها درون ستون مهره  یپشت یطناب عصب یدارا  (د

1)1                                   ۲  )۲                                     ۳  )۳                                    ۴ )۴ 

ــدن ورود گامت یبرا  طول  ط،یمح  یدخالت دارد از جمله دما  یها به آب عوامل متعددهم زمان ش

 ریدر بدن ســا  یها. از طرفیدر ماه  یعروســ رفتارها مثل رقص  یبروز بعضــ  ایماده    ایتوســط نر    ییایمیآزاد کردن مواد شــروز، 

ند. دقت کن یجنـس دمثلیدر تول توانندیها مداران هورمونمهره ته باـش دن تعداد ز آزاد دینقش داـش گامت به درون آب   یادیـش

 .ستیصادق ن یلقاح داخل یجانوران دارا یاست و برا یلقاح خارج یدارا جانوران مربوط به

 است. حصحی زا(بچه  و زازنده  ر،گذاتخم)پستانداران  یبرا (الف

 تخم گذار هستند.  اًهستند و قطع  یلقاح داخل یحشرات دارا (ج

 در ابتدا بر عهدة تخمک است. نیجن ةیدر همة جانوران، تغذ  (د

 کند؟ ی م   ل ی تکم   ی را به درست   ر ی عبارت ز   نه ی کدام گز   ، ی مثل جنس د ی انجام و مراحل تول   ی ر مورد چگونگ د   

 « ..................  گفت  توانیدارد، به طور حتم م   .............   که  یهر جانور  دربارة»

 کنند. یهمان فرد را بارور م هایتخمک ها، اسپرم –نر و ماده را درون بدن خود  ی مثلدیدو نوع دستگاه تول هر (1

 کند. ی م  درون بدن جانور ماده رشد و نمو ی تا مدت  نجنی –لقاح  یبرا افتهیتخصص ی با اندام ها  یمثلدیستگاه تول( د۲

ها موجب چسباندن  تخمک یاچسبناک و ژله یهاهواردی  –در وقوع لقاح در آن   یها نقش مهمگامتزمان شدن هم ها( ر۳

 .شودیها به هم م تخم

نوزاد   ةیدر تغذ ،یریغدد ش یها اختهیتوسط  ریش دتولی –وجود  نیرشد و نمو جن یبرا هیو تغذ  یمنیا طیشرا نیهتر( ب۴

 دارد.  ینارس نقش مهم
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 : ها نهیگز ریسا یبررس 

ادر مورد کرم  (1 اک  ،یحلقو  یـه ل کرم ـخ اح دو طرف  ،یمـث ام م  یلـق ــودیانـج اک  یوقت  یعنی  شـ ار هم قرار    یدو کرم ـخ در کـن

 .سازدیرا بارور م یگرید یهاهرکدام تخمک یهااسپرم  رند،یگیم

 .ستیصادق ن  یدر مورد اسبک ماه (۲

 دار وجود دارد. در پستانداردن جفت   ن ی جن   ه ی و تغذ   ی من ی ا   ط ی شرا   ن ی اما بهتر   شود، ی متولد م   دار سه ی نوزاد نارس در پستانداران ک   ( ۴

 

 کند؟   ی م   لیتکم  حیرا به طور صح  ر یند مورد، جملة زچ 

 « ..............دارند،   .............که    یهمة جانوران  در»

 .باشدیم  نیاز والد  یکی در بدن    یجنس  یهااختهی   لقاح  حاصل  زاده،   هر  –در چشم مرکب خود    ینور  ی هارندهگی  ●

 کند.یرشد و نمو خود را در بدن مادر آغاز م   یی مراحل ابتدا نجنی  قطعاً   –قرمز بدون هسته    ی هاچهگوی  ●

 دارد.  ی اچسبناک و ژله  ی وارهادی  تخمک  و  بوده  گذار  تخم  جانور  قطعاً   –متصل به روده    یگیمالپ  هایلوله  ●

تخمک    یی تا چند روز پس از لقاح از اندوخته غذا   ن ی جن   از ی مورد ن   یی مواد غذا   – ای حفره   دو   قلب   و   هستند   دار مهره   ● 

   . شود ی م   ن ی تأم 

1 )1                                    ۲  )۲                                   ۳ )۳                                 ۴ )۴ 

 

 بررسی موارد: 

 دارند.  ییاز حشرات مانند زنبورعسل بکرزا یبرخ (مورد اول

 شود. ی در بدن مادر آغاز م   ن ی که شروع رشد و نمو جن   شود ی م   افت ی از پستانداران    ی ار ی قرمز بدون هسته در بس   ی ها چه ی گو   ( دوم   مورد 

دارند   یکه لقاح خارج یگذار هستند. در جانوراندارند و تخم ی لقاح داخل ی بوده و همگ یزیحشرات جانوران خشک  (سوم مورد

 دارد. یا چسبناک و ژله یوارهایتخمک د

تانیو نوزاد دوز  هایمنظور ماه (چهارم مورد د که در همة آنها مواد غذا  یم  ـس تا چند روز بعد از لقاح از    نیجن  ازیمورد ن  ییباـش

 شود.  یم نیتخمک تأم  ییاندوخته غذا
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   ..... ....   اً قطع   رد، ی ... صورت بگ .....   د ی جد   ی زاده   د ی تول   که ی زمان   ، ی جانوران تک جنس   دمثل ی تول   ند ی ر فرآ د   

 .  باشدیوالد ماده م هیشب الً کام شده،  جادیا ینر و ماده ـ زاده یجنس اختهیدون لقاح ( ب1

 تا زمان تولد در بدن والد ماده حضور دارد. نیماده ـ جن ی دمثلیورود گامت نر به دستگاه تول ی ر پ ( د۲

 جنس ماده است.  یبرعهده ن،یرشد جن یزم براال یی مواد غذا نیـ تأم یتخمک واجد مواد مغذ دیه دنبال تول( ب۳

 . کنندیحفظ م یطینامساعد مح را از عوامل نی جن یاژله یهاوارهیگامت به درون آب ـ د  یادیشدن تعداد ز آزاد ی ر پ د( ۴

 

  نیتخمک تأم ییغذا تةتخم از اندوخ لیتا چند روز پس از لقاح و تشک نیجن ازیمورد ن  ییمواد غذا 

اندوخته دارد.   زانیبه م  ی مختلف بستگ  جانوران  تخمک درة  متفاوت است. انداز  یاز مواد مغذ  یاندوخته مخلوط  نی. اشودیم

عهده  یی غذا  یاندوخته  نیتأم  ن،یبنابرا بر  ماه  یتخمک،  اسبک  است. در  ماده  تأم  زین  یجنس  ماده    کنندةنیتخمک جنس 

 : هانهیگز  ریسا یبررس در حال رشد در بدن جنس نر است. یهانیجن یی غذای  ازهاین

 . کندیم  دینر را تول ی. زنبور ملکه، بدون انجام لقاح زنبورهاشود یلقاح انجام نم ییدر بکرزا (1

و    کندیم  یو چند روز مانده به تولد نوزاد، تخمگذار  داردیتخم را در بدن خود نگه م  پوس،یت المثل پ   یگذارپستاندار تخم  (۲

 شود.  یرشد و نمو ط یی تا مراحل نها خوابدیآنها م یرو

س از لقاح تخمکها را به دارد که پ   یاچسبناک و ژله  یی(هاوارهینه د)  یوارهایدارند، تخمک د  یکه لقاح خارج  یدر جانوران  (۴

مورد   یةاول  یو سپس به عنوان غذا  کند یمحافظت م  یطینامساعد مح  عوامل  در برابر  نیابتدا از جن  یاژلهالیة    نی. اچسباندیهم م

 .  ردیگیقرار م نیجن دةاستفا
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 یازدهم   ستی ز - 8فصل  - 1گفتار  یلیتکم یهاسؤال

خاک   ری در ز  یطور افق که به  یرجنسیغ  دمثلیتول  ی شده برا  ژه یساقة و  یدام عبارت، دربارة نوعک

 درست است؟  کند، یرشد م 

 است.  ییو انتها ی جانب یهادر محل جوانه )مریستمی(   یدالسر یهااخته ی یارا( د1

 . رودیم  نیاز ب دمثلیسال رشد و تول کیحاصل از آن، پس از  اهیهر گ (2

 . کندیم جادی ها ارا در محل گره یدی جد یهاهیخود، پا یموازات رشد افق( به ۳

 . کند یم دیتول رونیسمت ب را به  نیچوب پس یآوندساز در آن، آوندها  ومیامب( ک۴

 

اقه یانواع  ده  ژهیو یرجنـسیغ  دمثلیتول یوجود دارند که برا  اهانیها در گاز ـس اقه، به نیاند. زمـش طور    ـس

د م ریز  یافق اقة هوا  کندیخاک رـش  یهااختهی  ،یو جانب  ییانتها یهاجوانه محل  دارد. در  یو جانب  ییجوانة انتها  ییو همانند ـس

 :هانهیگز ریسا یبررس  .شوندیم  دهید نید نخستالسر

ها  سال   تواند ی ساله بوده و م  چند   اهان ی جز گ   ، ی علف  اهان ی از گ   گر ی د  ی ار ی ف بس ال است که برخ   ی علف  اه ی گ   ی زنبق، نوع   اه ی گ «: ۲»   نة ی گز 

 . روند ی نم   ن ی از ب   دمثل ی سال رشد و تول   ک ی پس از    ز ی ساقة آن ن   ن ی از زم   حاصل   اهان ی گ   ن ی خود ادامه دهد. بنابرا   ی ش ی به رشد رو 

د افق نیا«: ۳» نةیگز اقه به موازات رـش ته باـشکندیم جادیها ارا در محل جوانه  یدیجد  یهاهیخود، پا  یـس که در   دی. دقت داـش

 .شوندیم  جادیا  هادر محل گره  دیجد  اهانیگ  ،یفرنگ توت  اهیساقة روندة گ

از، ب ومیکامب«: ۴» نةیگز را به ـسمت داخل  نیچوب پـس  یو آوندها ـشودیم لیتـشک  نیآبکش و چوب نخـست  یآوندها نیآوندـس

مت ب  را به نیآبکش پـس  یو آوندها ر َنیکه ا  یایبافت آوند چوب مقدار  .کندیم دیتول رونیـس ازد،ید مالـس تریبه مراتب ب  ـس از   ـش

 است.  یبافت آوند آبکش

 درست است؟  اهانیگ  یرجنسیغ  دمثلیتول یهادر ارتباط با روش نه، یدام گزک

 جوانه دارد. نیف زنبق، چندالبرخ ی نیزمبیس افتةیاقة تخصص( س1

 . شودیانجام م  افتهیتخصص یهاتنها با استفاده از ساقه دن،یزدن همانند خوابان وند( پی۲

 .شودیم  جادیا  یدیجد  ةیشده در محل گره، پا  جادیدار او ساقة برگ شهیبا جدا کردن ر دن،یر خوابان( د۳

 ود.شیانجام م ینیرزمیساقة ز  یبا استفاده از نوع   ،یفرنگنرگس همانند توت  اهیگ یرجنس یغ  ر( تکثی۴

 

از محل گره،   ی. بعد از مدت پوشانندیدار را با خاک مشاخة گره ایاز ساقه  یبخش دن،یخواباندر روش 

 : هانهیگز ریسا  یبررس کند. ی م جاد یا دیجد ةی مادر، پا  اهیکه با جدا کردن از گ شودیم  جادیدار او ساقة برگ شهیر

 جوانه دارد.  نیزنبق، چند زومیهمانند ر ینیزمبیغدة س(:  1) نةیگز
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 .شودیانجام نم افتهیتخصص  یهابا استفاده از ساقه اًالزام دن،یزدن و خوابان  وندیپ (:  ۲) نةیگز

 ازی. پ شودیبا استفاده از ساقة رونده انجام م یفرنگتوت یرجنسیغ  ریو تکث  ازینرگس با استفاده از پ  یرجنسیغ   ریتکث(:  ۴) نةیگز

 است. ینیزمریساقة ز  یف ساقة رونده، نوع البرخ

 «........ .....  ستی ن.. ، ممکن  ........  اهیگ  در»کند؟یکامل م   یرا به درست  مقابلعبارت    نه، یدام گزک

 هک باشد.الشده است، فاقد ک  ژهیو یرجنسیغ  دمثلیتول یکه برا  عاملی –همانند نرگس    یفرنگوت( ت1

 متصل به خود باشد.  یبرگ ها یدارا ،ینیرزمزی  مانند تکمه و  کوتاه  بخش –ف زنبق اله برخ( الل۲

 داشته باشد.  یاست، رشد افق  دیجد  یهاهیپا  شیدایپ   یهامحل  یکه حاو بخشی  – یفرنگنبق همانند توت( ز۳

 باشد.  افتهیزیساقة تما  ،ییمواد غذا کنندةرهذخی متورم بخش – ینیزمبیف ساللغم برخ( ش۴

 

ــلغم، ر  اهیدر گ  ییمواد غذا  کنندةرهیبخش متورم ذخ ــهیشـ ــت. در حال  شـ   اه یبخش در گ نیا  کهیاسـ

 :هانهیگز  ریسا یبررس  .باشدیم  افتهیساقة تخصص   یغده است که نوع  ،ینیزمبیس

اـست    ازیـساقة رونده و پ   بیترتـشده اـست، به ژهیو یرجنـسیغ  دمثلیتول یکه برا  یو نرگس، عامل  یفرنگتوت  اهیدر گ«: 1» نةیگز

 است. شهینوک ر کینزد نینخست ستمیانگشتانه مانند اطراف مر  بخش  هکال. کباشندیهک مالساقه و فاقد ک  یکه هر دو نوع 

کوتاه و تکمه  ینیرزمیـساقة ز  از،یـساقه اـست. پ  نیزم  ای زومیر یدارد و زنبق دارا  ازیاز نوع پ  افتهیله، ـساقة تخـصص«: ال۲» نةیگز

 به آن متصل است.  ییهادارد که برگ  یمانند

  یرو بر یطور افقساقة رونده دارد که به ی فرنگو توت کندیرشد م  خاک ریز یطور افقساقه دارد که به نیزنبق، زم«: ۳» نةیگز

 است. د یجدی هاهیپا شی دای. هر دو نوع ساقه، محل پ کند یخاک رشد م 

 «..........گفت، هر    توانیم  اهانیارتباط با گ  در»  کند؟یم   لیتکم  ینادرستد مورد، عبارت را به  چن

 .شودیتعداد برگ و شاخه م   شی شده است و سبب افزا  لیساقه تشک یرو  اً قطع  اه،یجوانه در گ(  الف

 کند.   جادیرا ا  یدیجد  اهیگ  تواندیبوده و م   یساقه، از نوع جانب  نیجوانه در ساختار زم   (ب

 کند.  یمواد استفاده نم  تیهدا  یخود، از آوندها برا   یگاه در طول زندگ  چیفاقد دانه، ه  اهیگ  (ج

 گره است.  ی همانند ساقة رونده، دارا شود، یبا خاک پوشانده م   دنی که در روش خوابان  یاساقه  (د

1 )1                                  ۲ )۲                                     ۳ )۳                                ۴  )۴ 
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 موارد نادرست:  یبررس . کنندیم  لیتکم یعبارت را به نادرست «ج »و «ب»، «الف»موارد 

 جوانه است.  یهم دارا شهیآلبالو، ر اهیدر گ (الف

 وجود دارد.  ییو انتها  یجانب یهاساقه، جوانه نیدر زم (ب

 آوند است. یدارا ی سرخس، فاقد دانه است، ول ،۲یشناس ستی ز کتاب ۸فصل مطابق جدول  (ج

 باشد؟یم   نادرستزنبق، به طور معمول    اهیند مورد دربارة گچ 

 . ابدی یاز دو سال ادامه م   ش یب  اه، یگ  ن یا یهااختهیتعداد    ریبرگشت ناپذ  شی* افزا

 .شوندیطول آن م   ش یفقط موجب افزا زوم، یدر ر  یستمیمر یهااختهی*  

 .شودیمشاهده نم  هااختهیکدام از    چیها، در هانکیهمانند م   هاهی* ساختار چهار تا

 شوند.  جاد یا افتهیتخصص ن  یهااز بخش ، یرجنسی غ  ریحاصل از تکث  یها هی* امکان ندارد پا

1 )1                                  ۲ )۲                                  ۳ )۳                                ۴  )۴ 

 موارد: یبررس

حجم   ا یرشد، تعداد   ندیدارد. در فرا یشیاز دو سال رشد رو شیب نیو چند ساله است؛ بنابرا یعلف یاه یاول: زنبق گ مورد

 . ابدییم شیزابرگشت باشند، اف رقابلیکه غ  یبه طور هااختهی

 یسـتمیمر  یهااختهیدارد.   ییو انتها  یجوانة جانب  ،ییسـاقه همانند سـاقة هوا نیدارد. زم (زومیر)سـاقه   نیدوم: زنبق زم مورد

د طولالع   توانندیم اقة ز یوه بر رـش د عرـض  باعثی تا حدود ،ینیرزمیـس وند. در گ زیآن ن  یرـش عرض بر  شیافزا  یعلف  اهانیبـش

 .نینه پس  باشد،یم نینخست  یها  ستمیعهدة مر

وم: م مورد ندیم یجانور  یهااختهیمربوط به   هاانکیـس اهده نم  انکیزنبق م یهااختهیدر    نکهی. با اباـش ود،یمـش اختار   یول  ـش ـس

 .شودیم  در گل مشاهده  ،کیکاستمان  میهنگام تقس هیچهارتا

 کرد.   جاد ی ا   د ی جد   ی ها ه ی زنبق، پا   افتة ی تخصص ن   ی اه ی گ   ی ها بافت   ا ی   ها اخته ی از    توان ی چهارم: به عنوان مثال، در فن کشت بافت م   مورد 

 باشد.یدر ............ م  افتهیتخصص  قةع سانو

 همانند درخت آلبالو، غده ینیزم ب( سی۲                                  ازیله، پ الف البرخ یخوراک  از( پی1

 ساقه نیف زنبق، زمالبرخ  یوت فرنگ( ت۴                                      زومیف نرگس، رالنبق برخ( ز۳
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ــایم  جادیمانند زنبق ا  یاهانیدر گ  زوم،یر  ــود، اما سـ ــص قة  شـ مورد  ریتکث ینرگس که برا  تةافیتخصـ

 ها:نهیگز  ریسا یاست. بررس ازیپ   رد،یگیاستفاده قرار م

 شوند. ریتکث  ازیتوانند با استفاده از پ یدارند و م  ازیبه نام پ  یاافتهیتخصص   قةله و نرگس ساال ،یخوراک  ازیپ «: 1» نهیگز

 به نام غده دارد، اما درخت آلبالو فاقد آن است. یاافتهیتخصص   قةسا ینیزم بیس«: ۲» نهیگز

 رونده دارد. قةبه نام سا یاافتهیتخصص  قةاست که سا  یاهیگ  یاست، اما توت فرنگ زومیر یزنبق دارا«: ۴» نهیگز

 درست است؟  اهان، یدر گ  یرجنسیغ  دمثلیدربارة تول  ریدام عبارت زک 

 گره است.  یدارا شود،یبا خاک پوشانده م  دنیکه در روش خوابان یااقة رونده همانند ساقه( س1

 .شودیم  لیتبد  اهیگ کیبه  ،ینیزمبیس شهیشده در سطح ر لیتشک یهااز جوانه  کیر( ه۲

 . شود ی م   ده ی گره است با خاک پوشان   ی که دارا   ی رجنس ی غ   دمثل ی تول   ی برا   افته ی شاخه تخصص   ا ی از ساقه    ی بخش   دن، ی ر روش خوابان ( د ۳

 . شودیم  جادیخاک ا ریساقه در ز یهااز جوانه  د یجد اهیگ  ،یفرنگ زنبق همانند توت اه یر گ( د۴

 

 گره است. یدارا  شود،یبا خاک پوشانده م دنیکه در روش خوابان یاساقة رونده همانند ساقه 

 :هانهیگز  ریسا یبررس 

 است.   ی ن ی زم   ر ی ز   ی ا . غده ساقه شود ی م   ل ی تبد   اه ی گ   ک ی به    ، ی ن ی زم ب ی در سطح غدة س   شده   ل ی تشک   ی ها از جوانه   ک ی هر «:  ۲»   نة ی گز 

 .ستین افتهیتخصص  یهابا استفاده از بخش  اهانیدر گ یرجنسیغ  دمثلیتول دن،یروش خوابان«: ۳» نةیگز

اقه نیاـست که زم  یاهانیزنبق از گ«: ۴» نةیگز اقه نیدارد، زم  ـس د م ریدر ز یطور افق به  ـس  یفرنگتوت  اهیاما گ  .کندیخاک رـش

 .کندیم رشد  خاک یرو ساقه نیف زمالساقه رونده دارد و ساقه رونده برخ

 مشخص شده   یهابا توجه به بخش  ر،یز  نةیدام گزک 

 مطرح شده است؟   یدرشکل مقابل، به درست

 دارد. یروپوست افتةیزیتما  یهااختهیاست که  ییساقة هوا ینوع ،Cخش (  ب1

 وجود دارند.   ادیز سمال توپ یو س ال با  میبا قدرت تقس یستمیمر یهااختهی  ،Dر بخش ( د۲

 شده است.   یاختصاص اه، یگ یشیرو ریتکث یبرا ، Bهمانند بخش   ،Aخش ( ب۳

 است.  ییغذا کنندة مواد رهیکه ذخ شودیاز ساقة کوتاه محسوب م یجزئ ،Aخش ( ب۴
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 از: اندعبارت  شده، مشخص  یهابخش و  باشدیم یخوراک  ازیپ  دهندةنشان سؤال صورت شکل 

A- ،برگ B- مانند،  تکمه و  کوتاه ساقة C- و  ییهوا ساقة D - اه یگ افشان شةیر 

اختار  در که  اـست  یعلف  اهیگ  ینوع   ازیپ   اقة  ـس ت  افتةی زیتما  یهااختهی  یدارا خود،  ییهوا ـس   روزنه  نگهبان یهااختهی رینظ ،یروپوـس

 :هانهیگز ریسا یبررس  .باشدیم یترشح یهااختهی  و

ــةیر «:۲» نةیگز ــتمیمر  یهااختهی  یدارا  اهانیگ  ش ــندیم  یس ــ  ییتوانا که  باش  یهااختهی  که دیکن  دقت  اما  دارند،  الییبا میتقس

 هستند. اندک سمالتوپ یس و درشت هستة یدارا یستمیمر

 است. یرجنسیغ  دمثلیتول یبرا  شده ژهیو  بخش  ،(ازیپ   یهابرگ نه)  ازیپ  ساقة «:۳» نةیگز

 .شوندیم متصل آن به بلکه  ستند؛ین  مانند تکمه و  کوتاه ساقة از  یجزئ ،یخوراک  یهابرگ که  دیکن دقت «:۴» نةیگز

 کند؟یم  لیتکم ینادرست به را ریز جملة مورد دامک 

 «  ................... ستین ممکن ................ اهیگ در»

 شده است، فاقد گره باشد.  ژهیو یرجنسیمثل غ دیتول یکه برا ساختاری –  یفرنگوت( ت1

 باشد.  یبا نوار کاسپار  یی هااختهی دارای مانند تکمه  و کوتاه  بخش  –له ( ال۲

 داشته باشد.  یاست، رشد افق  دیجد  یهاهیپا  شیدایکه محل پ  بخشی  –نبق ( ز۳

 باشد. افتهی  زیساقه تما  ،ییمواد غذا کنندةرهذخی متورم بخش  –لغم  ( ش۴

 

 خاک دارد. ریدر ز یاست، رشد افق  دیجد  یهاهیپا  داشیساقه که محل پ  نیزنبق، زم  اهیدر گ 

 :هانهیگز  ریسا یبررس

 گره است. یشده است و دارا ژهیو یرجنسیغ  دمثلیتول یساقة رونده برا  ،یفرنگدر توت«: 1» نةیگز

ت که   ازیمنظور پ «: ۲» نةیگز پار  ییهااختهیاـس ود از ا  یبا نوار کاـس تند که   یهااختهی  ها،اختهی نیندارد. مقـص ت هـس درون پوـس

 .افتهیوجود دارند نه ساقة تخصص شهیدر ر

 .شودیمحسوب م شهیدر شلغم، ر  ییمواد غذا  کنندةرهیبخش متورم ذخ«: ۴» نةیگز
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 کند؟ یم  کامل ینادرست به را ریز عبارت نهیگز دامک 

  نیا در .دهدیم  نشان را اهانیگ ریتکث یهاروش از یکی مقابل،  شکل»

 « .............. کال،  تودة کی روش، 

 سترون است. طیوجود مح  ازمندیرشد ن یرا( ب1

 . باشد  اختهی ینوع  توزیم میشکل حاصل از تقس  هم  یهااختهیشامل  تواند ( می۲

 . شودیمتفاوت م یژن یبا محتوا  اهانیگ جادیموجب ا ت یدر نها ،یااختهی میا تقس( ب۳

 . شودیاستفاده م شگاهیمطلوب به صورت انبوه در آزما یها یژگ یبا و اهانیگ دیتول یا( بر۴

 

ت  فّن  از    گاه ی آزما   در  آنها  انبوه  د ی تول   و  مطلوب   ی ها ی ژگ ی و  با   اهان ی گ  د ی تول   ی برا   بافت   کـش تفاده   ـش ود ی م   اـس  در  . ـش

ت  ط ی مح   در   ی اه ی گ   بافت   از  ی ا قطعه  ا ی  اخته ی   فن،   ن ی ا  ته   کـش ود ی م  گذاـش د  ی برا  از ی ن   مورد  مواد   ی دارا  ط ی مح   ن ی ا   . ـش ت.   اه ی گ   نمو   و   رـش   اـس

  تواند ی م  کال   . شود ی م   ده ی نام  کال   که  آورند   ی م   وجود   به   را   شکل  هم   ی ها اخته ی   از  ی ا توده   توز، ی م  م ی تقس   با   مناسب،   ط ی شرا   در   بافت   و   اخته ی 

 . شود ی م  انجام   سترون   اًلکام  ی ط ی مح   در   بافت   کشت  مراحل   مة ه   اند.  کسان ی  ی ژن   نظر   از   که   ابد ی   ز ی تما   ی اهان ی گ   به 

  .شودیکار رفته در ................ بهره گرفته م   ................. از ................. به  یشیرو  ر یتکث  یرا ب 

 دنخوابانی روش –  یشروی اندام –همانند آلبالو   یفرنگوت( ت1

 یخوراک ازیپ  رتکثی  – افتهیتخصص ساقة  –ف زنبق البرخ ینیزمبیس( ۲

 دنخوابانی روش – یشروی  اندام –  یفرنگله همانند توت( ال۳

 زنبق رتکثی –  افتهیتخصص ساقة – ینیزمبیف سالرگس برخ( ن۴

 

ـساقة    یکه هر دو نوع  ـشودیاـستفاده م یـشیرو  ریتکث یاز ـساقة رونده برا  یفرنگو در توت  ازیله از پ الدر   

 .ستین افتهیتخصص  ساقه نی. البته اشودیاستفاده م  یاهیاز ساقة گ زین دنیدر روش خوابان  اندافتهی تخصص

 :هانهیگز  ریسا یبررس

ط جوانه  یـشیرو ریتکث«: 1» نةیگز هیر یرو یهاآلبالو توـس ورت  به  ـش ودیانجام م یخودخودبهـص  یفرنگتوت یـشیرو ریو تکث ـش

 .شودیاستفاده نم شهیر از دنی. در خوابانردیپذیکمک ساقة رونده انجام م به زین
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از   زی. زنبق نشـودیواجد جوانه اسـت اسـتفاده م ینیرزمیسـاقة ز  یاز غده که نوع   ینیزمبیسـ  یشـیرو  ریتکث یبرا«: ۲» نةیگز

 است. ازیاز نوع پ  افتهیبه همراه ساقة تخصص زین یخوراک ازیپ  ری. تکثکندیاستفاده م یشیرو ریتکث یساقه برا نیزم

 . شود ی استفاده م   افته ی تخصص   ی ها از ساقه   ( غده )  ی ن ی زم ب ی و س   ( از ی پ ) ، نرگس ( ساقه  ن ی زم ) زنبق   ی ش ی رو  ر ی تکث   ی برا «: ۴»  نة ی گز 

 کند؟ یم   لیتکم  یرا به درست  ر یجملة ز  نه، یدام گزک 

 « ........... به طور حتم ...........که ..  یرجنسیمثل غدیتول یبرا   افتهیهر ساقة تخصص   »

 . کنندیخاک رشد م  روی بر  –دارد  گریکد یرا توأم با  ییو انتها یوانة جانب( ج1

 . کندیخاک رشد م رزی – ردیگیآن منشأ م یهااز جوانه  د یجد اه ( گی۲

 ها دارد. را در محل گره هاییجوانه – کندیخاک رشد م روی( ۳

 هستند.  یاغده ییغذا رهیذخ دارای   – کند یخاک رشد م ر( زی۴

 ها:  بررسی گزینه

خاک رشد   ریاست که ز ییو انتها ی جانب یهاجوانه  یدارا رد، یگیآن منشا م یهااز جوانه  د یجد اه یساقه که گ نیزم (1

 ( نادرست) مانند زنبق  کنند، یم

ساقه رونده در   نیب نی و در ا رندیگیها منشأ ماز جوانه  ی ساقه همگ نیرونده، غده و زم یها حاصل از ساقه دی جد اهانیگ (۲

 (نادرست)خاک است.  ریز ساقه و غده محل رشدشان  نیاما زم کند،یخاک رشد م  یرو

  ی دیجد ی توت فرنگ اهانیدارد که از رشد آنها گ یی هاها جوانه در محل گره شودیمشاهده م   ی ساقه رونده که در توت فرنگ (۳

 (درست). شودیم جادیا

قرار دارد و   ینیزم بیدر س  مانند،یاغده یهاتنها ساقه ن، یب نیکه در ا  کنندیخاک رشد م  ریساقه ز نیو زم ازیغده، پ  (۴

 (نادرست)است.  ییغذا رهیذخ یدارا

 ............... گفت    توانمی 

 دارد.   ی شور  ا ی  ی با خشک   ی ها و سازگار ی مار ی مانند مقاومت به ب   یی ها ی ژگ ی است که و   ی اه ی متعلق به گ   وندک ی پ   وندزدن، ی ر روش پ ( د 1

 پوشانند. یگره است با خاک م یرا که دارا اه یشاخة گ ا یاز ساقه  یبخش دن،یر روش خوابان( د۲

 همراه است.  یانیرو سةیک لیدرخت آلبالو، با تشک شةیر  یرو یهاجوانه  قیاز طر ریث( تک۳

 . شودیاستفاده م یجنس دمثلیاز تول اهانیگ ریتکث یبرا الًعمو( م۴
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   پوشانند.یگره است با خاک م  یشاخه را که دارا ایاز ساقه  یبخش دنیر روش خواباند 

روش از   نی...... است که در ا.................دانه به روش  نهان اهیگ  ینوع  ر یمقابل مربوط به تکثشکل  

 شود.یاستفاده م   یشیمثل رودیتول  ی برا  اه ی.........گ...............  یهابخش

 افتهی تخصص –لمه زدن ( ق1

 افتهی تخصص  – دنیوابان( خ۲

 افتهنی تخصص –لمه زدن ( ق۳

 افتهنی تخصص  – دنیوابان( خ۴

گره    یشاخه را که دارا ایاز ساقه    یبخش دنیاست. در روش خوابان دنیخوابانکل سوال، مربوط به روش   

ت، با خاک م انندیاـس اقه به کار رفته در اپوـش اقه  نی. ـس صی  هاروش جزو ـس  نیزم رینظ  یرجنـسیغ  دمثلیتول یبرا افتهیتخـص

 باشد.یو ساقه رونده نم  ازیساقه، غده، پ 

 است؟   ح یصح  اهان، یدر گ  ی رجنسیغ  ر یمختلف تکث  یها د مورد در رابطه با روشچن 

 است.   ی سترون الزام   الًکشت کام  طیدر فن کشت بافت، استفاده از مح  (الف

 .ابدییخاک رشد م   ی و رو  ی توسط ساقة افق ، یفرنگ  ف توتالزنبق برخ  (ب

 .شودیم   دیمطلوب تول یهایژگیبا و  یشیرو  یهابخش یتمام  یدارا  یاهیگ یزدن، پس از مدت  وندیدر روش پ (ج

 ۳( ۴                                     ۲( ۳                                    1( ۲                     ( صفر             1

 موارد: یبررس است. حیصح (الف)تنها مورد  

 است.  یسترون الزام الً کشت کام طیدر روش فن کشت بافت، وجود مح (الف

 . ابدی یو برسطح خاک رشد م  یتوسط ساقه افق  یفرنگ توت (ب

 یرو وندک،یشاخه به نام پ  ایمانند جوانه  اهیگ کیاز  یاروش قطعه نیاست. در ا یشیرو  ریتکث یهااز روش یکیزدن  وندیپ  (ج

 شود.یم  زده  وندیپ   ند،یگویم  هیکه به آن پا  یگرید  اهیگ نةت
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 یازدهم   ستی ز - 8فصل  - 2گفتار  یلیتکم یهاسؤال

 کامل هستند، کدام است؟   ی ها گل   ی که دارا   ی ع ی سالم و طب   د ی پلوئ ی دانة د نهان   اهان ی مشترک همة گ   ی ژگ وی 

 است. یمجموعة کروموزوم کی یدر هستة خود دارا  شود،یم لیسوم و چهارم تشک یهاکه در حلقه یااختهیر  ( ه1

وم، با قرارگ دیتول دةیهر دانة گردة رـس یـشیرو اختة( ی۲ ده در حلقة ـس د الک یرو  یریـش د کرده و از رـش له در حلقة چهارم، رـش

 .شودیم لیآن لولة گرده تشک

وم و چهارم، تـشک یهار حلقه( د۳ فحة   لیـس هیزکیبه دنبال تجمع ر یااختهیـص تگاه گلژ یهاـس تنیو به هم پ  یدـس آنها دور  وـس

 .ستیاز انتظار ن

 ـسمالتوپ یـس میبا تقـس  توزیم  میتقـس کیبه دنبال انجام  وزیم میحاـصل از تقـس اختةیکه   ردیگیـصورت م  یااح در هر حلقهق( ل۴

 .کندیم  جادیا  دیهاپلوئ اختةینابرابر دو 

 

 . شودیمشاهده م   سمالتوپ یس میو تقس وزیم میهم در حلقه سوم و هم در حلقه چهارم تقس

 : هانهیگز ریسا یبررس

مجموعه   ک یاز    شیب  یکه دارا  شوند یم  لیدر حلقه چهارم تشک  مهیو تخم ضم  یتخم اصل  اختهیبه عنوان مثال  «:  1»  نةیگز

 هستند.  یکروموزوم

.  دهدیم  لیو لوله گرده را تشک  کندیآن رشد م  یشیرو  اختهی  ردیله آن را بپذالکه ک  یدر صورت  دهیدانه گرده رس «:  ۲»  نةیگز

 . ستیصادق ن دهیهر گرده رس یبرا نیبنابرا

.  کنندیم  جادیرا ا  یشیو زا  یشیرو  یهااختهینابرابر    سمالتوپ یس  مینارس با تقس  یهااز گرده  کیدر حلقه سوم هر«:  ۴»  نةیگز

 .ردیگیم لقاح در حلقه چهارم صورت ندیتوجه داشت که فرا د یبا

 

 است؟  حیدربارة هر جانور گرده افشان، صح نه، یدام گزک

 هستند.  یرونیاسکلت ب یارا( د1

 روده متصل هستند.  ییآن به بخش ابتدا یامانه دفع ( س۲

 هستند. طیپاسخ به مح  ییتوانا یارا( د۳

 .دهدیم لیآنها برجسته شده و مغز را تشک  یپشت یطناب عصب ییخش جلو( ب۴

 

پاسـخ    یطیمح یهابه محرک  یجانوران همگ نیا  افشـان هسـتند.جانوران گردهها از حشـرات و خفاش

 :هانهیگز  ریسا یبررس .دهندیم
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 .ستیها صادق نخفاش یبرا« 1» نةیگز

 روده متصل است. یدارند که به ابتدا  یگیمالپ یهابه نام لوله  یحشرات سامانه دفع«: ۲» نةیگز

 .دهدیم لیآن برجسته شده و مغز را تشک ییاست و بخش جلو  یپشت یداران طناب عصبدر مهره«: ۴» نةیگز

  یعیگاه به طور طب  چیه  نه، یموارد مطرح شده در کدام گز  شده،  لیر ساختار دانة ذرت تازه تشکد  

 خود، متفاوت باشند؟ یهااختهیدرون هستة    یهااز نظر نوع ژن توانندینم

 پوسته -  ندوسپرم( آ۴               آندوسپرم  - په( ل۳            پوسته  - انیو( ر۲                لپه  - وسته( پ 1

 

و آندوسپرم   انیکه لپه، رو  ی. در حالشودیم   جادیا  (ماده  اهیمربوط به گ)پوستة تخمک    ریی پوستة دانه از تغ

  شوند یم  لیتشک  یتخم اصل  ماتیاز تقس  انی. لپه و روهستندی  ادو هسته  اختةیزا و  تخم  یهااختهی ها با  لقاح زامه  ندیمربوط به فرا

دو   اختةی  که حاصل لقاح زامه و د یآیبه وجود م مهیتخم ضم ماتیزا است و آندوسپرم از تقستخم اختةیکه حاصل لقاح زامه و 

و   یادو هسته  اختةی  یهااند و ژنشده جاد یا ی شیزا اختةی م یاند و از تقسمشابه  یها همگ زامه   یهااست. از آنجا که ژن یاهسته 

درون    یهان از نظر نوع ژ   توانندیپس لپه و آندوسپرم نم  باشند،یم  وزیاز م  حاصل  ماندهیباق   اختةیمربوط به    زیزا نتخم  اختةی

 خود، متفاوت باشند. یها اختهیهستة 

 است؟  حیارتباط با هر گرده افشان صح  در  نه، یدام گزک

                           .شودیگرده آغشته م یهاها، به دانهاز گل هیاز آنها، هنگام تغذ  کیهر  کر( پی1

                            .دهند یرا انجام م  رهیو ش یقو  یدرخشان، بوها  یهاکوچک، فاقد رنگ یهاگل ی رده افشان( گ۲

                          . دهندیروز انجام م را در هر زمان از شبانه دیسف یهاگل ی رده افشان( گ۳

 .ستیگرده ن یهامنفذدار سخت و محکم دانه ی هاآنها، قادر به هضم پوسته  یگوارش یهاره( شی۴

 

جانوران، در    ن ی ا   کر ی . پ شوند ی م   ده ی گرده افشان نام   کنند، ی منتقل م   گر ی به گل د   ی ها را از گل که گرده   ی جانوران 

 . کنند ی منتقل م   گر ی به گل د   ی گرده را از گل   ی ها دانه   ب، ی ترت   ن ی و به ا   شود ی گرده آغشته م   ی ها ها به دانه از گل   ه ی هنگام تغذ 

 :هانهیگز  ریسا یبررس

 ها بر عهدة باد است.گل نیا  یگرده افشان«: ۲» نةیگز

 .ستیخفاش صادق ن یبرا«: ۳» نةیگز

 گرده.  یهاها صادق است، نه دانهاز دانه یپوستة بعض یمورد برا نیا«: ۴» نةیگز
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 کدو که در آن امکان لقاح مضاعف وجود . . . . . . . . . ، به طور قطع . . . . . . . . .   اه یگل گ  یر نوعد 

 شود. ینم ل یتبد یزا به تخم اصل موجود در آن گل، تخم ی انیرو سةکی درون  –دارد ( ن1

 شود. یم ل یتبد اختهیبا دو  دهیگردة رس کیگردة نارس به   رشتمان، هر متقسی دنبال به –ارد ( د۲

 . دی آینر به وجود م یجنس اختةی دو  ده،یها، از هر گردة رسوجود دارد که در آن یاگرده یهاسهکی  –دارد ( ن۳

 نابرابر را دارد.  سمالتوپ ی س میکاستمان با تقس میانجام تقس ییبافت خورش، توانا اختةی کی  ،یعطبی تخمک هر  در –ارد ( د۴

 

ت،    ی کدو تک جنـس  اه ی گل گ  ت و   ا ی   ی عن ی اـس اعف در ک   ، ی ماده. از طرف  ا ی نر اـس ة ی لقاح مـض گل ماده    ی ان ی رو   ـس

تر هـستند که کوچک   اخته، ی   ۳کند و  ی م  د ی تول  اخته ی   ۴  کاـستمان،  م ی تقـس ی ط   بافت خورش در  اختة ی  ک ی دهد. در هر تخمک، ی رخ م 

 ها: نه ی گز  ر ی سا  ی بررس  نابرابر رخ داده است.   سم ال توپ ی س  م ی تقس   ن ی بنابرا   ماند، ی م   ی تر است که باق بزرگ   اخته، ی  ک ی روند و  ی م   ن ی از ب 

 وجود ندارد.  یدر گل نر، مادگ (1

 شود.  یم  لیتبد  دهیدر گل نر، گردة نارس به گردة رس (۲

 .دیآینر به وجود م یجنس اختةیشده در گل ماده،   لیدر لولة گردة تشک (۳

 دانهنهان اهیگ کیدر    یا توجه به شکل مقابل که ساختارب

 است؟  نادرست ریچند مورد از موارد ز  دهد، یرا نشان م   

 وجود دارد. اختهی  کیاز   شیب یاهیساختار گ نیدر ا  (الف

 باشد.  یدر هسته خود م   یبا سه مجموعه کروموزوم   ییها اختهی یدارا  اًقطع اهیساختار از گ نیا ییغذا  رهیذخ  (ب

 مختلف است. یسه نوع سامانه بافت یساختار دارا  نیا  کننده  دیتول  اهیگ (ج

 است.  یساختار بدون منفذ و دارای تزئینات خاص نیا  یخارجره  دیوا  (د

1 )1                                   ۲  )۲                                   ۳ )۳                                 ۴ )۴ 

 موارد:  ینادرست هستند. بررس «د»و  «ب»موارد  

 شود.  یمشاهده م یشیو زا یشیرو اختهیدو  ده، یدر دانه گرده رس (الف مورد

 است نه دانه.  دهیرس یگرده  یشکل مربوط به دانه  (ب مورد

 است. صیقابل تشخ  یو آوند یهانی زم ،یدانگان، سه بخش پوششساقه و برگ نهان شه،یدر ر (ج مورد

 های گرده منفذدار و ممکن است صاف یا دارای تزئیناتی باشد.دانه یخارج رةدیوا  (د مورد
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 کند؟یم   لیتکم  ینادرسترا به    ریعبارت ز  نهیدام گزک 

 «................. توانندی................. م  میحاصل از تقس  یهااخته»ی

 دو هسته، نقش داشته باشند  یدارا  یااختهی  جادیدر ا - یزنبق همگ  اهیبافت خورش در گ اختةی کی وز( می1

 . ابندیلقاح  یانیرو سهیمختلف در ک اختهیبا دو نوع  -  ایگرده لوب یموجود در لوله یشیزا اختهیشتمان ( ر۲

 را به وجود آورند.  دهیدانه گرده رس توزیم کیبا انجام   -  گرده در ذرت سهیدرون ک یهااختهی استمان ک( ۳

 شده باشند.  لیاز دانه تازه تشک یبخش اندک  - در نخود دییپلویتخم د میبزرگتر حاصل از تقس اختهیتوز ( می۴

 

 : هانهیگز یبررس 

انجام  یمتوال توزیم  میبار تقس  ۳و  ماند یم  یبافت خورش، باق  n۲ اختهی وزیحاصل از م  یهااختهیاز  ی کیدر تخمک،  (1

 . دیآیبه وجود م (هسته  ۸) اختهی ۷ جهیو در نت دهدیم

زا و تخم اختهی با  یک ی.  شودیم د یموجود در لوله گرده، دو گامت نر تول یشی زا اختهی توزی م میدر نهاندانگان، در اثر تقس (۲

 . ابدییلقاح م یاهسته  دو اختهیبا  یگرید

 وارهیدر د یراتییو تغ (توزی م)رشتمان  میتقس کیگرده، با انجام دادن  سهیک یهااختهی وزیحاصل از م یدیهاپلوئ  یهااختهی (۳

و   یشیرو اختهی کی  ،یداخل رةواید کی ،یخارج رةواید کی   دهیرس گردهنة  . داشوند یم لیتبد دهیگرده رس نةدا کیهر کدام به 

 دارد. یشیزا تةاخی کی

 یمتوال میکوچکتر است. از تقس یگری بزرگتر و د یکیکه  شودیحاصل م اختهی دانگان، دو تخم نهان توزیم  نیبه دنبال اول (۴

 شده است.  لیتشک  که جز دانة تازه د یآیبه وجود م یبزرگ بخش کوچک اختهی

کدام موارد    شود،یبساک رها م   وارةیشکافتن د  یکه در پ  یادهیر رابطه با هر دانة گردة رسد 

 است؟   حیصح

 شده است. جادیا  وارهیدر د  یراتییبروز تغ  پی  در  – الف

 .باشدیم   توزیم  می متشکل از دو هستة حاصل از تقس  سلولی  –  ب

 .کندیم  جادی ، لولة گرده را ای شیلة هر گل، سلول روالک  ی بر رو  یر گی  قرار  با  –  ج

 .شودیجا م جابه  گریبه گل د  یاز گل یگرده افشان  یجانوران، ط ای آب باد،  کمک  به –  د

 ( فقط الف۴د                               -ج -( ب۳             د              -( ب۲ج                         -ب -( الف1

 

 است.   شده   جاد ی ا   نارس   گردة   از   واره ی د   در   ی رات یی تغ   جاد ی ا   ی پ   در   ده ی رس   گردة   دانة   است.   ح ی صح   الف   مورد   فقط   
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 : موارد ریسا یبررس

 ی(ادوهسته  سلول کی نه )  شود. یم  دهید یشیزا و یشیرو مختلف سلول دو  دهیرس گردة دانة در که  دیکن دقت (ب مورد

  ممکن  یگاه جهینت در کند.یم  رشد یشیرو سلول رد،یبپذ را گرده  دانة له،الک که یصورت در کتاب متن طبق د یکن دقت (ج مورد

 . رد ینپذ را گرده دانة له،الک است

 .ندیبنش  گل همان لةالک یرو بر  گل کی  دهیرس گردة دانة است ممکن  دیکن دقت  (د مورد

 کند؟ یم  لیتکم یدرست به را ریز عبارت  موارد،  دامک 

 «.......بافت نوع نیا دانهنهان اهیگ هر در است.  بافت ینوع به متعلق  مهیضم تخم اختةی  میتقس از حاصل یهااخته»ی

 .کندیم   پر را یآوند بافت و روپوست  نیب یهابخش  تمام ( الف

 است. خود یهااختهی هستة در  یکروموزوم   مجموعة سه تنها یدارا ( ب

 دارند. را یااختهی چرخة 2G یوارس نقطة از عبور  ییتوانا با ییهااختهی  ( ج

 است.  ستالپروتوپ  اطراف یمیضخ  یسلولز نینخست وارةید با ییهااختهی  یدارا ( د

 د  -( الف۲                                   ج                       -( الف1

 ( فقط ج۴                                      د                   -( ب۳

 

 :بررسی موارد است. یمیمنظور صورت سؤال بافت پارانش 

ا  دیدقت کن (الف ت و بافت آوند نیب  یدر فـض  یهااختهی یدارا  ،یمیوه بر بافت پارانـشالقرار دارد که ع   یاهنیبافت زم  ،یروپوـس

 باشد. یم زین یمیو اسکلرانش  یمینشالک

 یهااختهی  نی. همچنباشدینم  دیپلوئیتر گریآندوسپرم د یصورت عدد کروموزوم نیباشد که در ا n۴  هیاول  اهیممکن است گ (ب

 داشته باشند.  یدو مجموعة کروموزوم  د،یپلوئید  اهیگ کی درالً  مث  توانندیم  اهیگ کریدر پ   یمیبافت پارانش

 عبور کنند.  2G یاز نقطة وارس توانندیم جهیدارند، در نت توزیم میقدرت تقس یمیپارانش یهااختهی (ج

 نشده دارند.  ینازک و چوب نینخست وارةید  ،یمیپارانش  یهااختهی دیدقت کن  (د
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 است؟  نامناسب ریز عبارت  لیتکم یبرا مورد،  ندچ 

 «................ اًقطع  شود؛یم  دهید  ................. که یگل هر در ، یجنس دمثلی تول یعیطب روند در»

 .شودیم  دهید زین نر گامت دی تول امکان – خورش بافت  (الف

 دارد.   وجود دهیرس گردة دانه دیتول ییتوانا – گرده سهیک  (ب

 . شودیم  دهید کامل گل چهارم و سوم  یهاحلقه – ماده  و نر گامت (ج

 .سازدیم  دیهاپلوئ  اختةی چهار وزی م  می تقس با گرده سةیک یهااختهی از یکی – گل حلقه  چهار (د

1 )1                                  ۲  )۲                                     ۳ )۳                                    ۴  )۴ 

 

 موارد:  یبررس .باشندیم نادرست «د» و «ج» موارد 

  آن   ی ش ی رو   اختة ی   له، ال ک   توسط   شدن   رفته ی پذ   و   له ال ک  ی رو   بر   گرفتن  قرار  از   پس  ده ی رس   گردة  دانه   ، ی جنس   دمثل ی تول   ی ع ی طب   روند   در  ( الف 

  ده ی د   چهارم   حلقه   در   ع ی وقا   ن ی ا   که   ند ی آ ی م   وجود   به   ی جنس   ی ها اخته ی   گرده   لولة   درون   آن   ی ش ی زا   اختة ی   توز ی م   م ی تقس   از   و   کرده   رشد 

 شود.   د ی تول   تواند ی م   آن   در   نر   گامت   هم   باز   باشد   نداشته   نر   بخش   و   باشد   ماده   جنس   فقط   ی اه ی گ   اگر   ی حت   پس   شود ی م 

 .کندیم دیتول را دهیرس  گرده دانه یعیطب طور به و دارد را نر بخش  یعنی  باشد داشته گرده سهیک که  یگل  هر (ب

 گفته  «الف» مورد در که  طورهمان  که  رایز  باشــد  داشــته را  ماده  بخش فقط  تواندیم  کندیم دیتول  را  ماده و  نر  گامت که  یاهیگ (ج

 .شودیم دیتول  ماده  بخش در نر  گامت  شد

 . باشند ی م   د ی پلوئ ی د   ی ها اخته ی   وز ی م  م ی تقس  حاصل   باشد   د ی تتراپلوئ   اه ی گ   اگر   و   ست ی ن   د ی پلوئ ی د   ًالزوم   دانه نهان   اه ی گ   که   د ی باش   داشته  دقت  ( د 

 که ..............   یاهیر هر گد 

 .شوندیم  جادیحلقة هر گل ا  نیترینر و ماده در درون  یهاگامت شود،یحاصل م توزیبه دنبال م اًمیامت مستق( گ1

 .ردیگیکمتر انجام م  ایسال   کیدر   یشیرشد اندام رو  دهد،یبار گل م کیفقط   یر طول زندگ( د۲

 .ردیگیزا درون تخمک صورت ملقاح اسپرم و تخم  شود،یم  دهیبه رنگ سبز د  ییهااسبرگ( ک۳

 نخواهد بود. دیپلوئیگاه تر  چیشده در گل دو نمونه از هر کروموزوم دارد، آندوسپرم ه دیتول  یشیاختة رو( ی۴
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 :هانهیگز  ریسا یبررس 

 دی. دقت کنـشوندیحاـصل م توزیم میبا تقـس اًمیها مـستقگامت یمثل جنـسدیتول  تیدانة با قابلنهان  اهانیدر همة گ«: 1» نةیگز

 هستند. ینهان دانگان تک جنس  یگل ها یبرخ

که   دی. دقت کندهندیبار گل م  کیفقط   یســاله، در طول زندگ چند  اهانیگ  یســاله و برخ  دو ســاله،  کی  اهانیگ«: ۲» نةیگز

 .کندیچندساله هر سال رشد م  اهانیدر گ  یشیاندام رو

 نر دارند. یتک جنس  یفقط گل ها  اهانیگ  یبعض  دی. دقت کنشودیم لیدانگان که گل و کاسبرگ تشکدر نهان«: ۳» نةیگز رد

 ........................  اهانیر همة گد 

 .شوندیخاک جذب م قیو از طر شهیتوسط ر  یمواد مغذ شتر( بی1

 سخت است. الًکه معمو شودیم  لیپوستة دانه تبدوستة تخمک به ( پ ۲

 . شوندیم میتقس اً هستند که دائم  ییها اختهیها سامانه نیکه منشأ ا شودیساخته م  یاز سه سامانه بافت اه یگ کر( پی۳

 . شوندیم لیهمتا تشک یهابدون جفت شدن کروموزوم میتقس یبا نوع یجنس یهااختهی ،یجنس دمثلیتول یارا( د۴

 : هانهیگز ریسا یبررس

 . ندیآیوجود م به توزیم م یبا تقس یجنس یهااختهی ،یجنس دمثلیتول یدارا اهانیهمة گ در

 است. شهیسس فاقد ر اهیگ«: 1» نةیگز

 سخت است.  الًکه معمو شودیم  لیدار، پوسته تخمک به پوسته دانه تبددانه اهانیدر گ«: ۲» نةیگز

 هستند. یدالسر  یهااختهی ها سامانه نیکه منشأ ا  شودیساخته م یاز سه سامانه باقت یآوند اهانیگ کریپ «: ۳» نةیگز

داناة  نهاان  اهیا گ  کیا حااصاال در   یهاااختاهیا   میلقااح مضاااعف و تقساا   عیدر مورد وقاا  ناهیدام گزکا  

 است؟  حیصح  یو دوجنس  دیپلوئید

 .شوندیم فیرد اختهیدر وسط   یانیم غةیت یسازهاشیپ  یدارا یهاسهیزکیر ،یااختهیصفحة  جادیا یهمواره برا( 1

 . گردد ی م   ل ی تشک   ی دو و سه مجموعة کرموزوم   ی دارا   یی ها تخم   ، ی ان ی رو   سة ی ک   ک ی درون    ی ها گرده و سلول   ی ها دانه   ن ی ه دنبال لقاح ب ( ب ۲

  یهاجدا کردن کروموزوم  تیهستند که قابل د یپلوئید یهااختهیتخمک،   کیدر  یانیرو سةیک   کیاحاطه کنندة  یهااخته( ی۳

 را ندارند.  یااختهی میتقس ی همتا ط

 . شوند ی م   جاد ی ا   ی ان ی رو   سة ی ک   ی ها اخته ی همة    شوند، ی جدا م   گر ی کد ی از    ی خواهر   ی دها ی که در آن فقط کرومات   م ی س از انجام سه تقس ( پ ۴
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 بررسی موارد: 

  یدارا   یهاسهیزکیر  جهیو در نت  ردیگیصورت م  ینامساو ،یتخم اصل اختةیدر   سمالتوپ یس میتقس  نینخست دیدقت کن(  1نةیگز

 .رسندیبه هم نم اختهیدر وسط   یانیم غةیت  یسازهاشیپ 

 .کنندیگرده در لقاح شرکت نم  یهادانه دیدقت کن (۲نةیگز

 ندارند. وزیم میتخمک هستند که قدرت تقس  کیدر  یانیرو سةیبافت خورش در اطراف ک  ماندة یباق  هااختهی نیا (۳نةیگز

 .شودیم لیتشک  یانیرو سةیک توز،یم میتقس  (هفت بار)سه نسل   یدر پ  دیدقت کن (۴نةیگز

 باشد.   ر یپذ.... امکان..... ....  ، یعیانتظار داشت در حالت طب  توانیزنبق م   اهی ر ارتباط با گد 

 گرده سةیدر درون ک  (هاکامه)ها  گامت  شیدا( پی1

 افتهیتخمدان لقاح  کیدر   (دیپلوئید)د  التخم دو اختهی کیاز   شیجود ب( و۲

 افتهیلقاح ن  یانیرو یسةمتفاوت در ک  یبا عدد کروموزوم  یهاجود هسته( و۳

 دهیرس  دةگر  یهااختهیاز  کیدر هر  یبا حداکثر فشردگ  یهاتنفام  تیو( ر۴

از   شیوجود ب  رد،یتخمک لقاح صــورت پذ نیچندها اســت، پس اگر در تخمک لیتخمدان محل تشــک 

 :هانهیگز ریسا یاست. بررس  ریپذامکان افتهیتخمدان لقاح   کید در التخم دو اختةی کی

 از پرچم است. یگردة جزئ سةی. کشوندیم دیتول  یدار، در بخش مادگگل  اهانیگ  یهاگامت«: 1» نةیگز

اســت، پس   وزیم میاز تقســ  ماندهیباق اختةی یمتوال  توزیم  یهامیحاصــل تقســ  یانیرو  ســةیچون ک دیدقت کن«: ۳» نةیگز

 .دارند مشابه  یعدد کروموزوم  یهمگ  یانیرو سةیموجود در ک یهاهسته

با حداکثر   یهاتن. فامشــودینم میو تقســ  کندیاســت، رشــد م دهیگردة رســ  یهااختهیاز   یکیکه  یشــیرو اختة«: ی۴» نةیگز

 .ندیآیوجود مدر مرحلة متافاز به  یفشردگ

 

 کی از   یانیرو  سة یک  جادی مراحل ا  یط  که در  ییهااختهیهمة    ، یدیپلوئیدانه دننها  اهانیر گد 

نظر   شباهت و از  گریکدی  ............. به.....هسته دارند از نظر .........  ک یاند و تنها  وجود آمده  به  یدیهاپلوئ  اختةی

 تفاوت دارند.  گریکدی........... با  ...............

 هر هسته  های کروموزوم تعداد –همتا  یهااشتن کروموزوم( د1

 انجام لقاح  ییتوانا  – یانیرو سةیک اختةی  نیترجاورت با بزرگ( م۲

 یرگیشکل محل – انیرو یریگدر رشد و شکل ی قش اصل( ن۳

 هسته کروموزومی  عدد – ها (ولیسانتر) انکیعداد م( ت۴

 



  

 
301 

 

 تک  یهااختهیاـست. همة  یاهـسته  دو اختةیبه جز   یانیرو ـسةیک  یهااختهیمقـصود ـصورت ـسؤال همة  

ته ةیدر ک  یاهـس کل کتاب درـس  یانیرو ـس ةیک اختةی نیبا بزرگتر یبا توجه به ـش ته اختةی  یعنی  یانیرو  ـس در مجاورت   یادو هـس

و تند. از ـس ته تک  یهااختهی  انیاز م  ،یطبق کتاب درـس  گرید یهـس ةیموجود در ک  یاهـس   تواند یزا متخم اختةیتنها   یانیرو  ـس

 :هانهیگز ریسا یبررس  باشد. داشته در لقاح شرکت

که اگر در صورت    د ی فاقد کروموزوم همتا هستند دقت داشته باش   ی همگ   ی ان ی رو   سة ی موجود در ک   ی د ی هاپلوئ   ی ها اخته «: ی 1»   نة ی گز 

 هستند.   د ی تتراپلوئ   اهان ی گ   ی باشد. چرا که برخ   ح ی صح   ز ی ن   نه ی گز   ن ی ا   ممکن بود   شد ی اشاره نم   اه ی گ   بودن   د ی پلوئ ی سؤال به د 

ةیموجود در ک  یهااختهی انیاز م«: ۳» نةیگز تهتخم  یهااختهیتنها   یانیرو  ـس کل یازا و دو هـس د و ـش نقش   انیرو یریگدر رـش

 ی(درس  کتاب  البته باز هم مطابق)ندارند   ینقش  هااختهی  ریدارند و سا

 . شودیمشاهده نم ها اختهیدر  یولیسانتر گونه چیدانه ه نهان اهانیدر گ«: ۴» نةیگز

 

 کند؟ یم   لیتکم  حیطور صح  را به  ریعبارت ز نه، یدام گزک 

 «   ..............له قرار دارد،  الک   یدانه، بر رونهان  اهانیدر گ  دهیکه دانة گردة رس  یطور حتم، در تمام مدتبه  »

 .دهندیلقاح انجام م یاهسته دو اختهیزا و موجود در دانة گرده با ورود به لولة گرده، با تخم  یهاپرم ( اس1

 . شودیو وارد خامه نم ماندیم یله باق الدر سطح ک  ده،یدانة گردة رس ناتیتزئ یدارا یخارج وارة( دی۲

 . شودیم افت ی همتا  ی هاکروموزوم یدارا یهاگل، هسته نیدر هر تخمک موجود در ا( ۳

 .شودیلولة گرده درون خامه گل وارد م ،یشیرو اختةی رشد  ی ر پ ( د۴

 

طبق متن )شود  رفتهیپذ  اهیاگر توسط گ  رد،یگیقرار م  اهیلة گالک یبر رو دهیکه دانة گردة رس  یهنگام 

 نیا یهاانجام نـشود، در درون تخمک  ای ـشود که لقاح انجام یدهد. در ـصورت  یو لقاح انجام م  دهدیم لی، لولة گرده تـشک(کتاب

بافت خورش    یهااختهیندارند،    یانیرو  ســةیکه ک  ییها. در تخمکشــودیکروموزوم همتا مشــاهده م  یدارا  یهااختهی  اًگل قطع

وندیم  افتی ةیکه ک  ییهاتخمکو در   ـش ةیدارند، در اطراف ک  یانیرو ـس کروموزوم همتا وجود دارند  یدارا یهااختهی  ،یانیرو ـس

 :هانهیگز ریسا یقابل مشاهده است. بررس یدرس موضوع در شکل کتاب نیماندة بافت خورش هستند. ا  یکه باق

 .شودیو در دانة گرده اسپرم مشاهده نم  شوندیم  دیها درون لولة گرده در خامه تولاسپرم دیدقت کن (1نةیگز

 به طور حتم! نکهیخود باشد نه ا یخارج وارةیدر د یناتیتزئ یدانة گرده ممکن است دارا دیدقت کن (۲نةیگز

 نه به طور حتم!  کند؛یرشد م  ،یشیرو اختهیشود،   رفتهیله پذالکه دانة گرده توسط ک یدر صورت دیدقت کن (۴نةیگز
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 ................. توزیو م   .................  رشد ................ اختهی .................ذرت،   اهیگ  رد 

 ندارد.  -  کندینم -زا تخم - ف الانة گردة نارس، برخ( د1

 دارد.  -  کند یم  -دور از تخم زا   دیهاپلوئ  -همانند   ،یشیختة زا( یا۲

 ندارد.  -  کندیم  - یمیپارانش - ف الامت نر، برخ( گ۳

 ندارد.  -  کندیم -بافت خورش  وزکنندةیم - همانند   ،یشیرو اختة( ی۴

 

اما    کندیرـشد م زیخورش ن  میدر پارانـش  کننده وزیم اختةیندارد.  توزیاما م  کندیرـشد م  یـشیرو اختةی 

 :هانهیگز  ریسا یبررس  .(دهدیانجام م وزیم)  دهدیانجام نم توزیم

 هم ندارد. توزیو قدرت م  کندیزا رشد نمتخم اختةیدارد اما  توزیگردة نارس م اختة«: ی1» نةیگز

 .دهدیانجام نم توزیزا مدور از تخم  دیهاپلوئ اختة«: ی۲» نةیگز

 ندارد. توزیو قدرت م  کندیگامت نر رشد نم اختة«: ی۳» نةیگز

 ی در مادگ  وزیم  میمانده از تقسا  یباق  اختةی  میحاصال از تقسا  یهااختهیدر مورد همه   نهیدام گزک 

 است؟ حیصح اًقطع

 . کنندیر لقاح با دو اسپرم منتقل شده توسط لوله گرده شرکت م( د1

 . باشندیپوشش تخمک م یهااختهی با  یکسانی ی هاتعداد کروموزوم یارا( د۲

 .شودیم  دهید ل ینارگ ریش لیکه در تشک شوندیهسته حاصل م   میتقس یز نوع ( ا۳

 سمودسم ارتباط دارند. الپ  قیاز طر میدهنده پوشش تخمک به طور مستق لیتشک یهااختهیا ( ب۴

 

. از کندیم  جاد یا  ی دیهاپلوئ  اختةیچهار    وزیم  م یو با تقس  شودیبافت خورش بزرگ م  یهااختهیاز    ی کی 

که   کندیم  جادیا  اختهی  یبا تعداد  ی انیرو  سةیک  به نام  یساختار  توز،یم  میکه با تقس  ماندیم   یباق   یکیفقط    اختهیچهار    نیا

 ها: نهیگز یبررس . باشندیدو تا از آنها م یاتخم زا و دو هسته اختةی

 !یانیرو سةیک یهااختهیصادق است، نه همة  یازا و دو هستهتخم اختةیفقط در مورد  (1نةیگز

 .باشدیزا متخم اختةی  یهادهندة پوشش تخمک دو برابر تعداد کروموزوم لیتشک یهااختهی  یهاتعداد کروموزوم (۲نةیگز

ل م  توزیم میاز تقـس  هااختهی نیا (۳نةیگز وندیحاـص پرم ـش  ـسمالتوپ یـس میبدون تقـس  توزیم میاز تقـس زین  (لینارگ  ریـش). آندوـس

 .شودیم جادیا مهیتخم ضم

 .ستندیدهندة پوشش تخمک در ارتباط ن لیتشک  یهااختهیبا   اًمیمستق  هااختهی نیا ،۸فصل   ۷با توجه به شکل  (۴نةیگز
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تخمک تازه بارور شاده   کی  یانیرو  ساةیک رندةیدر برگ میکه به طور مساتق  ییهادر رابطه با سالول 

 است؟ حیصح اًقطع  نهیهستند، کدام گز  تونیز اهیدر گ

 کند.  جادیا دیبا چهار کرومات ییتواند ساختارها یم یطیر شرا( د1

 شوند. یم  لیبه پوستة دانه تبد  تیها در نهاسلول ن( ای۲

 باشد. یم مهیسلول تخم ضم توزیم میصول تقس( مح۳

 . داشته باشد یبا سلول تخم اصل یمشابه  یهاتواند ژن( می۴

 

 وزیم میبافت خورش که تقـس یهااز ـسلول  یواـضح اـست که گروه  یکتاب درـس  ۸فـصل  ۷مطابق ـشکل   

ةیدهند، اطراف کیانجام نم لول ها دارا نیرا احاطه کرده اند. ا  یانیرو ـس ابه یکیژنت  یمحتوای  ـس لول  یمـش تند که با   یبا ـس هـس

 است.  کسانی  اهیگ یها با سلول تخم اصلسلول نیا  یهاژن یتوان گفت برخیدهد؛ پس میانجام م وزیم میتقس

 ها : نهیگز  ریسا یبررس

 قرار گرفته اند. یانیرو سةیندارند و در اطراف ک وزیم میبافت خورش تقس یهاسلول  نیا (1

 بافت خورش!  یهاشود، نه سلول  یم لیپوستة تخمک به پوستة دانه تبد  دیدقت کن (۲

 است. حیآندوسپرم صح یمورد برا  نیا (۳

 ی دساتگاه تنفس مساتقل از دساتگاه گردش خون م  یکه دارا یر رابطه با جانوران گرده افشااند 

 است؟  نادرست  نهیباشند، کدام گز

 کنند. دیتول گانهیدفاع در برابر عوامل ب  تیبا قابل  ییها توانند سلول( می1

 گردش خون ساده است. یها مشابه جانوران دارادر آن یمثل جنسدیساس تول( ا۲

 کنند.  ریشده از نسل قبل را تکث افتی در یکیعات ژنتال توانند اط( می۳

 شود. یبدن پمپ م  یهانوسیبه درون س یالوله یانقباض قلب ها قیمولنف از طر( ه۴

 

 نقش دارند.  ی است که در گرده افشان یمنظور صورت سوال حشرات 

 هستند. یراختصاصیغ  یمنیا یحشرات دارا (1نةیگز

 است.  کسانیدر همة جانوران   یمثل جنس دیاساس تول (۲نةیگز

 شده از نسل قبل را دارد.  افتیدر یکیعات ژنتالاط ریتکث جهیو در نت توزیم میتقس یی بدن آن ها توانا یها اختهی (۳نةیگز

 !! یالوله  یهادارند نه قلب یاقلب لوله کیحشرات  (۴نةیگز
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  نه،یمقابل، کدام گز یهاتوجه به شکل 

 کند؟   یم   لیتکم  حیرا به طور صح  ریعبارت ز

 « باشد که . . . . . .    یاهیتواند مربوط به گ  یشکل . . . . . . م   »

 . ردیگ ی صورت م سمالتوپ یس ینامساو میخود، فقط در محل تخمدان تقس  یجنس دو های گل  در –لف ا( 1

 سلول مشاهده شوند.  یدر آن، ممکن است تتراد ها در استوا یجنس یسلول ها  دتولی هنگام   در –ب ( ۲

 باشند. ی آوندساز ساقة، فاقد کروموزوم درون هستة خود م ومیشده توسط کامب دتولی زندة  سلول هر –لف ( ا۳

 کنند. ی مصرف م یستیز یانرژ یادیز زانیم ،یجنس دمثلیتول یبرا افتهیاندام تخصص  دیتول برای –ب ( ۴

 

 نیا  یگل برا دیتول رایز  کنند،یمـصرف م  یادیز  یانرژ  ،گل  دیتول  یدانه برانهان  اهانیهمة گ  دیدقت کن 

 ها:نهیگز  ریسا یبررس  باشد.یبر م نهیهز  اهانیگ

 .ردیگ یصورت م  یبه صورت نامساو زیدر دانة گردة نارس ن سمالتوپ یس میتقس دیدقت کن (1نةیگز

 شوند. ینم لیتترادها تشک توزیم میتقس  یشود و در ط  یم  اهانیگامت ها در گ دیباعث تول توزیم میتقس (۲نةیگز

از، بافت آوند  ومیکامب دیدقت کن (۳نةیگز وه بر الآبکش ع   یکه در بافت آوند میدان  ی. ما مکندیم دیتول نیآبکش پـس  یآوند ـس

 زین ینرم آکنه ا  یها اختهیممکن اســت    نیاســت. هم چن هســتهی  شــود که دارا  یم  دهیســلول همراه د  ،یآوند  یســلول ها

 مشاهده شوند.

 کند؟  یم   لیتکم  نادرسترا به صورت    رید مورد، عبارت زچن 

 یهر سلول  ..............  قرار دارد،    توزیکه در مرحلة پرومتافاز م   یهر سلول  د، یپلوئیذرت د  اهی گ  یهاتمام بخش  در»

 «   ................   اًقرار دارد، قطع  ۲  وزیکه در مرحلة متافاز م 

 هستند.   یدیسلول، مضاعف و دو کرومات  سمالتوپیهمتا در س های کروموزوم  – همانند  (    الف

 تخم نقش ندارد.  دیلقاح و تول  ندیدر فرا م یبه طور مستق  ، یسلول  میتقس  لتکمی از  بعد  –ف  البرخ  (ب

 باشد.یم   اه یسطح برگ گ  یروپوست  یهابا سلول  یمشابه  یعدد کروموزوم   دارای  –ف  البرخ  (ج

 کند. جادیخود ا  سمالتوپیتتراد در س  لیتشک تیبا قابل  یتواند سلولنمی –همانند    (د

1 )1                                    ۲ )۲                                  ۳ )۳                                 ۴  )۴ 

 

کروموزوم   جه ی باشـد و در نت   د ی اسـت، ممکن اسـت هاپلوئ   توز ی م  م ی که در حال تقسـ ی سـلول  د ی دقت کن   ( الف   

 ( نادرست )   بوده و کروموزوم همتا ندارد.   د ی هاپلوئ  ز ی دهد، ن ی را انجام م   ۲  وز ی م  م ی که تقس  ی سلول   ن ی همتا نداشته باشد. هم چن 

 ب                       الف



  

 
305 

 

دانه لقاح نهان  اهیدو اســپرم شــود که در تخمک گ دیتواند باعث تولیخود م توزیم لیبعد از تکم یشــیســلول زا  دیدقت کن (ب

 (نادرست).  ابدییم

مـشابه    یگفت عدد کروموزومتوان ینم  جهیهـستند، درنت  یعدد کروموزوم  یدارا  د،یپلوئیتخم تر  میحاـصل از تقـس  یهاـسلول (ج

 (نادرست)  دارند. یسلول روپوست

 (نادرست)شده است.  دیتول توزیم میتقس  یتتراد دارد، در پ  دیتول تیسلول بافت خورش که قابل  (د

 

 باشد.  .................در  ................ مربوط به   تواند ینمشکل مقابل   

 دانهنهان اهیگ ی نوع  -  گردة نارس میقس( ت1

 دار گل اه یگ یتخمک نوع  - بافت خورش اختةی میقس( ت۲

 دار گل اه یگ  یلولة گردة نوع  -  یشیرو اختةیشد ( ر۳

 دانهنهان اه یگردة گ سةیک -  دیپلوئید اختةی میقس( ت۴

 

 . شود ی نم   م ی تقس   ی ش ی رو   اختة ی باشد.    ۲  وز ی آنافاز م   ا ی   د ی هاپلوئ   اختة ی   توز ی مربوط به مرحله آنافاز م   تواند ی کل، م ش   

 است؟   حیآلبالو، کدام مورد صح  اه یگ  ر رابطه باد 

 .هایی با دیوارة چوبی شده وجود داردر صورت انجام تولیدمثل رویشی، در پایة جدید، یاخته( د1

 . شودیم دیخاک تول ریز دی جد اهیزنبق، گ یشیرو  افتةیف ساقة تخصص الرخ( ب۲

 آن قرار دارند.  یحلقه بر رو ۴که هر  باشدیو صاف م عینهنج وس یارا( د۳

 . جا کننده دانه گرده را نداردانجام لقاح بدون دخالت عوامل جابه ییوانا( ت۴

 

ده گ  جادیا  دیجد  یهاهیپا  هیها از رآلبالو در محل جوانه  اهیـش وندیم  جادیآن ا  ـش مواد   یترابر یکه برا  ـش

 :هانهیگز ریسا یدارد. بررس  یشده آوند چوب یچوب یهااختهیبه   ازین  یمعدن

هم    (ـساقه نیزم) زومیهمان ر  ایزنبق   افتهیتخـصص  یـشی. ـساقة روـشودیم  جادیخاک ا ریدر آلبالو، در ز  دیجد  اهیگ«: ۲» نةیگز

 .شودیم لیخاک تشک ریدر ز

 (و صاف عینه وس).  باشدینهنج در گل آلبالو به صورت گود م«: ۳» نةیگز

   باد را دارد.  ایبدون دخالت جانوران گرده افشان   یانجام خود لقاح  ییگل آلبالو کامل است، توانا نکهیبا توجه به ا«: ۴» نةیگز
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که ممکن است در    ی دیهاپلوئ  ی(ها)هسته   یدارا   اختةیدار، چند مورد دربارة هر  گل  اهانیرگد 

 است؟   حی شود، صح  دهید  یانیرو  سةیک

 شده است.    دیتول  ی خواهر  یدهای کروماتشدن    جدا  یپ  در  (الف

 شده است.   د یبافت خورش تول  n۲  اختةی  وزیحاصل از م   اختةی  کیاز    (ب

 است.  میدوک تقس  لیتشک  ییفاقد توانا (ج

 دهند. یعمل لقاح را انجام م   اهیدر تخمدان گ ، یعیبه طور طب  (د

1 )1                                   ۲ )۲                                   ۳  )۳                                   ۴ )۴ 

 

مـشاهده    د ی هاپلوئ   ی ها هـسته  ا ی هفت ـسلول با هـسته    ی ان ی رو  ـسة ی درون ک   در  اـست.  ح ی ـصح   « ج » و   « الف » مورد    

 موارد:  ی بررس   شود. ی م   ده ی د   ی ان ی رو  سة ی در ک   ز ی ن   د ی شده است، دو اسپرم هاپلوئ  ل ی که لولة گرده تشک   ی در زمان  ن ی شود. هم چن ی م 

 اند. شده  ل ی تشک   توز ی در آنافاز م   ی خواهر   ی ها د ی شدن کرومات  جدا  ی هستند و در پ   توز ی م  م ی فوق محصول تقس   ی ها همة سلول  ( الف 

 .ستیاسپرم ها صادق ن یبرا (ب

 ندارند. میتقس  ییتوانا یعیطب طیسلول ها، در شرا نیاز ا کی  چیه (ج

  ی سـلول ها ریدهند و سـا  یلقاح انجام م یفقط سـلول تخم زا و سـلول دوهسـته ا  یانیرو سـةیاز هفت سـلول ک دیدقت کن  (د

   دهند. یلقاح انجام نم  یانیرو سةیمتعلق به ک

 ..............دانه با گل کامل، نهان  اهیگ  کیشده در    دیهر نوع دانة گردة تول 

 . شودیها ساخته مبدون کاهش تعداد کروموزوم یمیتقس ی ر پ د( 1

 . دهدیخود را انجام م تینر فعال  یمثلدیقط در بخش تول( ف۲

 زا برابر است.با سلول تخم  شیهاجموع تعداد کروموزوم( م۳

 . باشد یبخش خود م  ن یتریدر خارج یاوارهید یارا( د۴

 (وزیم) کاـستمان  میدارند. از تقـس  یدیپلوئید  یها اختهیـشوند و   یم لیگرده در بـساک تـشک  یها ـسهیک 

ــود ـکه در واقع گرده ـها  یم  ـجادیا  یدـیـهاپلوئ  ـتةاخـیـها، چـهار    اخـتهـی  نیا ـها ـبا انـجام دادن   اخـتهـی  نیاز ا  کـی. هراـند  ـنارس  یشـ

تمان میتقـس ود. دا  یم  لیتبد دهیگردة رـس نةبه دا وارهیدر د یراتییو تغ  (توزیم)  رـش  کی  ،یخارج رةواید کی دهیگردة رـس نةـش

 ها : نهیگز ریسا یدارد. بررس یشیزا اختةی کیو   یشیرو اختةی کی  ،یداخل رةواید

 با کاهش تعداد کروموزوم ها است. میتقس  یکه نوع  شودیم دیتول وزیم میتقس  یگردة نارس درپ  (1 نةیگز
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 .دهندیخود را انجام م میتقس  (ماده  یمثل  دیبخش تول)لة مناسب  الک یبر رو  دهیدانة گرده رس  یها اختهی (۲ نةیگز

لول    یدارا  دهیدانة گردة رـس (۳ نةیگز لول    کی  یو دانة گردة نارس دارا (دو هـسته)دو ـس اـست. دانة گردة نارس  (هـسته  ک)یـس

 زا است.دو برابر تخم  شیتعداد کروموزوم ها  ده،یرس  با تخم زا برابر است. اما دانه گردة  شیتعداد کروموزوم ها

 دارند؟  یاچه مشخصه  یدو جنس اهیگ  کیموجود در    (یدیهاپلوئ)د التک   یهااختهیمة ه 

 . مانندیم  یمتصل باق گریکد یبه  ل،یس از تشک( پ 1

 .شوندیم رییخوش تغ دست وارهیاز نظر د ل،یاز تشکس ( پ ۲

 . دهندیانجام م (توزیم)رشتمان  میتقس ل،یتشک یر ابتدا( د۳

 . شوندیاحاطه م ی(دیپلوئید ) یدالدو  یهااختهی توسط  ل،یر زمان تشک( د۴

هـی  ااخـت اپلوئ  یـه ــ  ۲دار  ـگل  اـهانـیدر گ  دـیـه ــ  یجنسـ ة گردة رسـ ارس، داـن ة گردة ـن د از: داـن ارتـن  دهـیعـب

 .یانیرو سةیکی هاخورش و سلولسلول بافت وزیحاصل م یهااسپرم و سلول ی(شیو زا یشیرو  یهااخته)ی

اـسپرم توـسط   یهاطراح ـسؤال، ـسلول  دگاهیکه طبق د  دیاند. دقت کناحاطه ـشده یدیپلوئید یهااختهیتوـسط   هااختهی نیا همة

 :هانهیگز ریسا یبررس  (بوده است.  یچالش مورد نیا)اند.  خامه احاطه شده دیپلوئید  یهااختهی

 است. حیگردة نارس صح یهادانه یمورد برا نیا«: 1» نةیگز

دانة گرده نارس درنظر گرفته اسـت. و   وارة ی د   رات یی تغ  ی مورد را برا  ن ی ا  ًاطراح محترم صـرف   ا ی اسـت. گو  ی مورد چالشـ  ن ی ا «: ۲»  نة ی گز 

 نداشته است.  ی توجه   کند، ی م  ر یی تغ  اخته ی عمر   ی درط   واره ی سازندة د   بات ی ترک   که گفته است   1  ی شناس ست ی به متن کتاب ز  ی توجه 

   .باشدیصادق نم  یانیرو سةیک یهااختهیو   یشیها و سلول رومثل اسپرم  ییهاسلول یبرا«: ۳» نةیگز

  انیکامل دارد، چند مورد درسات ب یهادانه که گلنهان اهیگ کیدر    یجنسا  ریمراحل تکثتوجه به   

 شده است؟

 .مانندیم  یمتصل باق  گریکدیبه    لی، پس از تشکی(دیهاپلوئ)د  التک یهااختهیهمة   (الف

 .گردندیم  رییخوش تغ  دست  وارهیاز نظر د  لی، پس از تشکی(دیهاپلوئ)د  التک یهااختهی یبعض  (ب

 .دهندیانجام م   (توزیم )رشتمان    میتقس  ل، یتشک ی، در ابتدای(دیهاپلوئ)د  التک یهااختهیهمة   (ج

 .شوندیاحاطه م  ی(دیپلوئید)د  الدو یهااختهیتوسط   ل، ی، در زمان تشکی(دیهاپلوئ)د  التک یهااختهی یبعض  (د

1 )1                                  ۲ )۲                                   ۳ )۳                                 ۴ )۴ 

 گل کامل عبارتند از: یدانة دارانهان  اهانیدر گ  دیهاپلوئ  یهاسلول 
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سلول   وزیحاصل از م  یهاسلول – ۳، ی(شیو سلول زا  یشیشامل سلول رو) دهیگردة رس  یهادانه  – ۲گردة نارس   یهادانه  – 1

 اسپرمهای سلول   – ۵  یانیرو سةیک  هایسلول  – ۴بافت خورش 

بافت   وزیحاصـل از م یهاگردة نارس و سـلول  یهامانند دانه  هااختهی نیاز ا یبعضـ یبرا اًمورد صـرف نیا  دیدقت کن (الف مورد

 (نادرست)خورش صادق است. 

ر (ب مورد راـس ؤال کنکور ـس ور    یطبق ـس ده، االاع   دیو کل 1۳۹۸داخل کـش ادق    دیهاپلوئ یهااختهی  یبعـض یمورد برا نیم ـش ـص

 وارهیکه گفته است جنس د  1  یشناسستیز  یکتاب درس خط بهکشور سؤال طراح در کنکور داخل   نیدر ا)است. نه همة آنها.  

 (نداشته باشد. یکند توجه رییتغ  تواندیم اختهی کیدر طول عمر 

ح نیا  دیدقت کن (ج مورد پرم یبرا اًمورد واـض لول  یها، گروهاـس ةیک یهااختهیبافت خورش،  وزیم یهااز ـس لول    یانیرو ـس و ـس

 (نادرست). ستیصادق ن یشیرو

صـادق    دیهاپلوئ  یهاهمة سـلول یمورد برا نیاسـت که ا  دهیعق نیطراح بر ا  ،1۳۹۸طبق سـؤال کنکور داخل کشـور    (د مورد

 از آنها!  یاست نه بعض

وضوح نادرست هستند و در کنکور داخل   موارد الف و ج به  نکهیاست و با توجه به ا«   ۲» نةیسؤال گز  نیا یم شده براالاع  دیکل

تناقض   کنکور داخل کشور دروضوح با  موضوع به  نیگرفته است و ا حیصح طراح موارد ب و د را ا یاند. گوموارد رد شده ن یهم ا

   «است. ۲» نةی. به هر حال پاسخ گزباشدیطراح محترم واضح نم دگاه یاست و د

 مختلف   یهاکه مربوط به بخش  ریز  یهاجه به شکلبا تو 

 هستند، بخش .................. همانند بخش ..................  اهانیدانه گ

1 )۳  - B  ، شودیخاک خارج م ریدانه از ز ش یهنگام رو اً قطع . 

۲ )۴  - C  ، دارد.  انیبخش رو نیترمتفاوت با مشخص یتعداد مجموعه کروموزوم 

۳ )1  - A  ، شده است.  لیو قبل از لقاح تشک دهدیم لیدانه را تشک یارهیبخش ذخ 

۴ )۲  - A  ، به وجود آمده است.  یتخم اصل میتقس نیکوچک تر حاصل نخست اختهی ماتیاز تقس 

ــاقه روبیبه ترت  ۴تا   1موارد   ــپرم، لپه، س ــهیو ر  یانی: آندوس به  Cتا    Aدر دانه ذرت و موارد    یانیرو  ش

کوچکتر   اختهی ماتیکه از تقسـ اسـت انیاز رو ی. لپه قسـمتباشـندیم  ایدر دانه لوب  یانیو سـاقه رو  یانیرو شـهیها، ر: لپهبیترت

 :هانهیگز ریسا ی. بررسدیآیوجود مبه ،یتخم اصل اختهی توزیم میتقس نیحاصل نخست

دارند، لپه همراه با ســاقه از   ینیروزم شیکه رو  یاهانیاما در گ  ماند،یم  یخاک باق ریز  اًقطع  شــهیها، ردانه  نیا شیهنگام رو (1

 .شودیخاک خارج م

 اند.  دیپلوئید زین (انیبخش رو نیترمشخص)ها . لپه(هستند  دیپلوئید)دارند   یدو مجموعه کروموزوم یانیرو شهیساقه و ر (۲
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  یا رهیاند، بخش ذخبزرگ شدهها که لپه  جهیدر نت  شوند،یم رهیها و در آنجا ذخآندوسپرم جذب لپه  ییمواد غذا ایلوبنة  در دا (۳

  .شودیم لیبعد از لقاح تشک  دانگان،نهان . در ضمن آندوسپرم دردهندیم لیدانه را تشک

 کند؟یم   لیتکم  ینادرسترا به    ریعبارت ز  نهیدام گزک 

 «................. توانندی................. م  میحاصل از تقس یهااخته»ی

 دو هسته، نقش داشته باشند.  یدارا یااخته ی  جاد یدر ا -  یزنبق همگ  اهیبافت خورش در گ اختةی کی وز( می1

 . ابندیلقاح  یانیرو سهیمختلف در ک اختهیبا دو نوع  -  ا یگرده لوب یموجود در لوله  یشیزا اختهیشتمان ( ر۲

 را به وجود آورند.  دهیدانه گرده رس توزیم کیبا انجام   -  گرده در ذرت سهیدرون ک یهااختهی استمان ( ک۳

 شده باشند.  لیاز دانه تازه تشک یبخش اندک  - در نخود دییپلویتخم د میبزرگتر حاصل از تقس اختهی توزیم( ۴

 : هانهیگز یبررس 

انجام  یمتوال توزیم  میبار تقس  ۳و  ماند یم  یبافت خورش، باق  n۲ اختهی وزیحاصل از م  یهااختهیاز  ی کیدر تخمک،  (1

 . دیآیبه وجود م (هسته  ۸) اختهی ۷ جهیو در نت دهدیم

زا و تخم اختهی با  یکی . شودیم  دیموجود در لوله گرده، دو گامت نر تول یشیزا اختهی توزیم  میدانگان، در اثر تقسدر نهان (۲

 . ابدییلقاح م  یادوهسته اختهیبا  یگرید

 وارهیدر د یراتییو تغ (توزی م)رشتمان  میتقس کیگرده، با انجام دادن  سهیک یهااختهی وزیحاصل از م یدیهاپلوئ  یهااختهی (۳

و   یشیرو اختهی کی  ،یداخل ە  وارید کی ،یخارج رةواید کی   دهیرس گردهنة  . داشوند یم لیتبد دهیگرده رس نةدا کیهر کدام به 

 دارد. یشیزا تةاخی کی

 یمتوال میکوچکتر است. از تقس یگری بزرگتر و د یکیکه  شودیحاصل م اختهی دانگان، دو تخم نهان توزیم  نیبه دنبال اول (۴

 شده است.  لیتشک  که جز دانة تازه د یآیبه وجود م یبزرگ بخش کوچک اختهی

 دانه را نشان نهان  اه یگ  ک ی  یانیرو  سهی توجه به شکل مقابل که ک  با 

 کند؟  یم   لیتکم  یرا به درست  ریعبارت ز نهیکدام گز  دهد، یم   

 «...........  اًکه با شماره .......... نشان داده شده است قطع  یبخش  ی(ها)  اخته»ی

 آورد.  ی را به وجود م یع ی بافت ما نز،یتوکیهسته، درصورت عدم انجام س توزیبعد از م -1( 1

 کند.   یرا فراهم م انی رو هیجهت تغذ یی سرشار از مواد غذا یقبل از لقاح، بافت   -1( ۲

 آورد.  یرا به وجود م ی دهد و تخم اصل ی دار لقاح انجام مگامت تاژک کیبا   -۲( ۳

 آورد.  یپوسته دانه را به وجود م ان،یرو لیبه موازات تشک -۳( ۴

. پس از باشـدیزا و پوسـته تخمک متخم ،یادوهسـته اختهیدهنده  نشـان  بیبه ترت ۳تا   1  یهاشـماره 

 :هانهیگز ریسا یبررس  .شودیم لیپوسته تخمک به پوسته دانه تبدلقاح،  
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 !یادوهسته اختهینه  شودیم لیتشک مهیتخم ضم یمتوال ماتیآندوسپرم از تقس (1

ــته  دو اختهی (۲ ــم اختهی،  پس از لقاح  یاهس ــمآوردیرا به وجود م  مهیتخم ض ــ  مهی. تخم ض به نام    یبافت یمتوال یهامیبا تقس

 است. انیرشد رو یبرا یرهایساخته شده است و ذخ یاآکنهنرمی هااختهیبافت از  نی. اآوردیآندوسپرم را به وجود م

   . شود ی م   ل ی به نام لوله گرده تشک   ی ساختار   اهان ی گ   ن ی در ا   ل ی دل   ن ی است. به هم   ( تاژک )   ی حرکت   له ی دار فاقد وس گل   اهان ی گامت نر در گ   ( ۳

 .................. تواندینمکه ..................   یگل کامل، ساختار کی  رد 

 گرده باشد.  سهی ک  کیاز  شیب یدارا -  آوردیرا به وجود م دهیگرده رس یهاانه( د1

 باشد.  وارهیهر دانه گرده با دو د  رنده یپذ -  شده است لیچند برچه تشک ا ی کیز ( ا۲

 دوم گل مشاهده شود.  یهم سطح حلقه  - شودیم  لیتشک یانیرو یسهیر آن ک( د۳

 دهد.  لیگل را تشک یرجنسیغ  یهااز حلقه یک ی -  کندیافشان را جلب مانوران گرده( ج۴

له گرده افشـــانی  ال گرده روی ک  نة چند برچه باشـــد. به قرار گرفتن دا   ا ی   ک ی ممکن اســـت شـــامل    ی مادگ   

 : ها نه ی گز   ر ی سا  ی بررس   شود. گرده تشکیل می   لوله   کند و از رشد آن رویشی رشد می  تة له گرده را بپذیرد، یاخ ال گویند. درصورتیکه ک می 

 گرده وجود دارد. سةیک کیاز   شیدر هر بساک ب ۸فصل  ۷با توجه به شکل   شوندیم لیگرده در بساک تشک  یهاسهیک (1

 .ردیها قرار گهم سطح گلبرگ  تواندیتخمدان است و م  دیآیوجود مبه یانیرو یسهیکه درون آن ک یساختار (۳

   .ستیگل ن یاز حلقه جنس ییافشان است، اما جزخود جاذب جانوران گرده نیرنگ  یگلبرگ با ساختارها (۴

 یدانه گرده کیموجود در    یهااختهی یهااز راساات به چپ، در هسااته بیبه ترت  تونیز اهیر گد 

 تن وجود دارد؟قبل از انجام لقاح، در مجموع چند فام یانیرو  سهیک کیو    دهیرس

1 )۲۳- 1۶1                          ۲ )۴۶-1۸۴                       ۳ )۲۳-1۸۴                          ۴ )۴۶-1۶1 

ــ نةوجود دارد. دا  (تنفام) کروموزوم  ۴۶  تونیدرخت ز دـیپلوئید یکریپ  یهااخـتهـیدر    آن،  دهـیگرده رسـ

خود دارند.    یهاکروموزوم در هسـته ۴۶  اًمجموع   هسـتند. پس  دیدارد که هر دو هاپلوئ یشـیزا تةاخی کیو   یشـیرو اختهی کی

ةک ش  اختهیقبل از وقوع لقاح، هفت    یانیرو  یـس ته اختهیداردکه ـش ته اختهی  کیو   یاتک هـس ته  یادو هـس ت و تمام هـس ها اـس

  کروموزوم دارند. 1۸۴که در مجموع   هستند،  دیهاپلوئ

 کند؟   یم   لیتکم  یرا به درست  ر یز  لةام عبارت، جمکد 

 «تواند متفاوت باشد. یدر ........... م  یعدد کروموزوم  ، یعیطب اهیگ  کی  در»

 نارس  یو گرده ها یشیاختة رو( ی1

 پوشش تخمک اختةیو   یمادگ  کیدرون  یاختة تخم زا( ی۲

 برچه  اللةکاختة بافت خورش و ( ی۳

 یشیزا اختةیو   دهیگردة رس یدانه   دکنندةیاختة تول( ی۴
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دو مجموعه   یپوشش تخمک دارا  اختهی یول   ، یمجموعه کرموزوم  کی  یدارا  ی مادگ کی  یزاتخم  اختهی 

 است.   یکرموزوم

 ................، n۲=۳۲ ی, با عدد کروموزوم لینارگ  اهانیاز لقاح مضاعف در گ بعد 

 . گردد ی حاصل م   ل ی رنگ نارگ   د ی و سف   ی , بخش گوشت مه ی در تخم ضم   سم ال توپ ی س   م ی هسته و عدم تقس   م ی ر صورت وقوع تقس ( د 1

 .شده است لیتشک یا نهیزم یبافت سامانه   نیتر جیرا یها اختهی از  ،افت آندوسپرم درون دانه( ب۲

 . گردد یاضافه م یانیرو سهیک هسته یبه تعداد کروموزوم ها یاکروموزوم هسته ۶۴( ۳

 عدد است.   ۶ ،اه یگ  نیا یان یرو سهیمانده در ک  ید باقالتک یهاتعداد هسته( ۴

بافت سـامانه   نیترجیرا  ،بافت نیاسـت که ا  یابافت نرم آکنه  یهااختهیاز  (آندوسـپرم)بافت درون دانه  

 ها: نهیگز ریاست. رد سا یانهیزم

 گردد. یحاصل م مهیتخم ضم سمالتوپ یهسته و س میاز تقس  لیرنگ نارگ دیو سف  یبخش گوشت«: 1» نهیگز

 (n=1۶)د هستند  الها تکچون اسپرم  ،گرددیواحد اضافه م  ۳۲به اندازه «: ۳» نهیگز

د از  الهســته تک کیو    یادو هســته اختهید از ال. دو هســته تکابدییکاهش م ۵به  ۸د از التک یهاتعداد هســته«: ۴» نهیگز

   زا.تخم اختهی
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 یازدهم ست یز - 8فصل   - 3گفتار  یلیتکم یهاسؤال

 مه یتخم ضام اختةیو   یتخم اصال اختةیذرت، وجه ..............  اهیدر گ افتهیتخمک تازة لقاح   کیدر  

 .باشدی............ م 

 اختهیموجود در   هایهسته  تعداد –  زیما( ت1

 هاانکیتوسط م میدوک تقس  یسازمانده  توانایی –شابه  ( ت۲

 خود  یهاتنفام یرو کسانی ایدگره تنوع داشتن –شابه  ( ت۳

 اختهی یاموجود در ژنوم هسته  یهاتنتعداد فام  -  زیما( ت۴

 

ــپرم  یهااز آنجاکه تنوع ژن  دیدقت کن ــرکت یهااس ــت و ش ــابه اس تنوع   نیهم چنکننده در لقاح مش

و   یتخم اـصل  یهااختهی  یهاتنفام یرو موجود در  یهاتنوع دگره  جهیمـشابه اـست؛ در نت زین  یازا و دوهـستهتخم اختةی یهاژن

 :هانهیگز ریسا یبررس .باشدیم کسانی زین مهیضم

 آنها نادرست است. یها برابوده و لفظ هسته یاهسته تک  ها،اختهی نیهمة ا دیدقت کن«: 1» نهیگز

 ندارند. (انکیم) ولیدانه سانترنهان  اهانیگ«: ۲» نةیگز

وال گفته ـشده اـست، تعداد فام  دیتوجه کن«: ۴» نةیگز ته  یهاتندر ـس از    یکیکه در ژنوم فقط    میدانیم ،یاموجود در ژنوم هـس

 است. کسانی مهیو تخم ضم یتخم اصل اختةی یادر ژنوم هسته  هاتنفام تعداد جهیدر نت  شود؛یهمتا مشاهده م  یهاکروموزوم

 کند؟ یطور مناسب کامل م  را به  ریعبارت ز  نه، یدام گزک

 «.................. شود، یم  جادیتخم .................. ا  اختةی  میکه از تقس  ی..................، هر بخش اهیدانة گ  در»

 .شودیخاک خارج م ریدانه، از ز شروی  هنگام   به – اصلی  – ایوب( ل1

 . کندیدانه را اشغال مدرون فضای  اعظم  بخش – مهضمی –ذرت ( ۲

 .دهدیم لیدانه را تشک یارهذخی بخش – مهضمی –  ایوب( ل۳

 .کندیدر حال رشد شرکت م انیبه رو  غذایی مواد انتقال در  – اصلی  –رت ( ذ۴

طور که . همانشودیم جادیبافت آندوسپرم ا مه،یتخم ضم اختةی یمتوال یهامیدانگان، از تقسدر نهان

درون دانه   یذرت بخش اعظم فضا اهی گ دانة در شود، یم دهی د ۲ یشناسستیکتاب ز 1۳1صفحة  ۶ تیدر شکل مربوط به فعال

 : هانهیگز ریسا یبررس . شودیاشغال م شود،یدانه محسوب م  ییمواد غذا رةیتوسط بافت آندوسپرم که ذخ

و   ی ان ی ـساقة رو   ، ی ان ی رو   ـشة ی مانند ر  ی مختلف   ی ها که ـشامل بخش   ـشود ی م  جاد ی ا   اه ی گ  ان ی رو   ، ی تخم اـصل  اختة ی  م ی از تقـس«: 1»  نة ی گز 

 . ماند ی م   ی خاک باق  ر ی در ز   ی ان ی رو   شة ی از خاک خارج شده اما ر   ی ان ی رو   ها و ساقة لپه   ا، ی دانة لوب   ش ی لپه است. به هنگام رو 

 



  

 
313 

 

مواد   ا،ی. در لوبشـودیم جادیبافت آندوسـپرم ا مه،یتخم ضـم اختةی یمتوال  یهامیطور که گفته شـد، از تقسـهمان«: ۳» نةیگز

 .دهندیم لیدانه را تشک یارهیذخ  بخش و  شوندیم رهیها و در آنجا ذخآندوسپرم جذب لپه  ییغذا

  نیو لپه است. از ا  یانی ساقة رو ،ی انیرو شةیمانند ر یمختلف  یهاشامل بخش اهیگ انی طور که گفته شد، روهمان«: ۴» نةیگز

 . کنندیم   شرکت در حال رشد  انیبه رو ییتنها لپه در انتقال مواد غذا ن،یب

 کند؟ یم   لیتکم  ینادرسترا به   ریند مورد، جملة زچ

 «کند.  جادی.......... ا  تواندی......... م   ی هااختهیاز    یکیفقط   د، یپلوئیدانة دنهان  اهانیگ  ی هااز تخمک  کیهر    درون»

  یانی رو  سةیبه نام ک  ییساختارها  توز، یبه دنبال م   -  دیهاپلوئ  (الف

 دیپلوئید  انیرو  -زا  ها با تخمتخم حاصل از لقاح مضاعف زامه  (ب

 کننده از دانه را ساختار محافظت توز، یبا انجام م  -مادر   اهیگ (ج

 میتقس ییبا توانا  ییهااختهیکامل،    وزیم  میدنبال تقسبه   -  دیپلوئید  (د

1 )1                                  ۲  )۲                                      ۳ )۳                                  ۴ )۴ 

 تک موارد: تک یبررس

 . شودیم  جادیا یانیرو سةیبه نام ک ( نه ساختارها)ساختار   کی: درون هر تخمک، فقط  (الف)

 . شودیم جاد یزا ابا تخم (نه زامه ها)از لقاح زامه  شود،یم لی تبد انی که به رو ی : تخم اصل(ب)

 .شودیم جادیا( است اختهی  نیکه شامل چند)پوشش تخمک رییکننده از دانه، پوستة آن است که از تغ : ساختار محافظت(ج)

 اختةیچهار  نیکند. از ب  جادیا  دیهاپلوئ  یهااختهیداده و   لیتتراد تشـک  تواندیم  دیپلوئید اختةی کی: درون هر تخمک، فقط (د)

حاصـل از    یهااختهیاز    یکیفقط   نیبنابرا  سـازد؛یرا م  یانیرو سـةیک توز،یم  قیو از طر  ماندیم  یاز آنها باق  یکیفقط    د،یهاپلوئ

 دارد. میتقس  ییتوانا  د،یپلوئید اختةی نیا وزیم

 دار درست است؟گل  اهان یدر دانة همة گ  انیرو  لی ند مورد، در ارتباط با تشکچ

 والد، لپه ها هستند.   اهیکامل دانة بالغ به قاعدة تخمدان گ اِنیبخش رو  ن یترکینزد  (الف

 است.   لیدر حال تشک  یهالپه  ی دارا  ،یکرو   انیف روالبرخ  شکلیقلب  انیرو  (ب

 است.   اه یگ  یی هوا  یهاها احاطه شده، منشأ همة اندامکه توسط لپه  انیاز رو یبخش  (ج

 با اندازة متفاوت است.  ییهااختهی  ی دارا  کند،یمادر متصل م  اهیرا به گ  ان یکه رو  یبخش(  د

1 )1                              ۲  )۲                              ۳ )۳                              ۴ )۴ 
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مادر متصل   اه یرا به گ انیکه رو  یدار، بخشگل  اهانیدر دانة همة گ درست است. «د»تنها مورد 

 موارد نادرست: یبررس با اندازة متفاوت است. یی هااختهی یدارا کند،یم

  ن ییبه سـمت پا  اهانیگ  نیا یهاها هسـتند؛ چون لپهبه قاعدة تخمدان، لپه  انیبخش رو  نیترکینزد ها،یادولپه  انیدر رو (الف

وند،یخم م مت با  یهااما در تکلپ  ـش تک لپه    اهانیدر گ  دیدقت کن  نیهم چن قاعدة تخمدان قرار دارد.  از  و دور  الها، لپه به ـس

 لپه وجود دارد.  کیفقط 

 لپه دارد.  کیتک لپه ها، فقط  انیرو  دیدقت کن (ب

اقة رو (ج ط لپه ها،یالپهف تکالبرخ هایادر دولپه  یانیـس اقة روتوـس ت. ـس ده اـس أ همة اندام  ،یانیها احاطه ـش  ییهوا  یهامنـش

 دار است.دانه  اهانیگ

 کند؟   ی م   لیتکم  حیرا به طور صح  ریند مورد، عبارت زچ 

 «از آنها ............... دارد. یگروهدار، ............... است و فقط در  گل  اهانیهمة گ  در»

 موجود در دانه  ان یپوستة دانه، منشأ متفاوت با رو  _  ی ستمیمر  یهااختهی   یدارا   یانیرو  شةیر(  الف

 ی دانه، اندازة بزرگتر  ةیبا اندوختة اول  سه یدانة بالغ در مقا  انیرو  _  تیفاقد فعال  یتا مدت  ل، یپس از تشک  انیرو  (ب

 کنندة نشاسته وجود  رهیبافت ذخ  _  کسان ی  مه یو ضم  یتخم اصل  یها اختهی  ی هانوع کروموزوم  (ج

 نقش ییاندوختة غذا  رهیدر ذخ  ان، یاز رو یبخش  _ n۳دانه، تخم   ردااندوخته یهااختهیمنشأ   (د

1 )1                                 ۲ )۲                                 ۳  )۳                                  ۴  )۴ 

 

 است. رفعالیغ  ی تا مدت لیپس از تشک  انیدار، روگل  اهانیهمة گ در است. حیفقط مورد ب صح

ــنکته ــ انیاندازة رو  (ایمثل لوب)دانگان  نهان  ی: در دانة بعض ــت، اما در دانة بعض ــپرم اس مثل )  اهانیاز گ  گرید  یبزرگتر از آندوس

 موارد: ریسا یبررس است. انیبزرگتر از رو آن  و اندازة  کندیحجم دانه را آندوسپرم اشغال م شتری، ب(ذرت

و   انیها، منشــأ رودر همة دانه  نیدارد. همچن  یســتمیمر  یهااختهی  یانیو ســاقة رو  یانیرو  شــةیدار، رگل  اهانیدر همة گ (الف

 پوستة دانه متفاوت است.

بافت    یاســت و در همة آنها، دانه دارا کســانی  مهیو ضــم یموجود در تخم اصــل  یهادار، نوع کروموزومگل  اهانیدر همة گ( ج

 است. (لپه و آندوسپرم)کنندة نشاسته  رهیذخ
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 دیتتراپلوئ  اهیاگر گ  الًاما مث  شــوند؛یم جادیا دیپلوئیتخم تر میدار دانه از تقســاندوخته یهااختهی  د،یپلوئیدار دگل  اهانیدر گ  (د

ــد،   ــم  اختةیباش ــ  یرادیا نهیگز نیا  دوم  خواهد بود. بخش  دیهگزاپلوئ  مهیتخم ض مثل )دانگان  نهان  یندارد؛ چون فقط در بعض

 قش دارد.ن  ییاندوخته غذا رةیها، در ذخبه نام لپه انیاز رو ی، بخش(ایلوب

 چند مورد،   ،مقابل یهااتوجه به شکلب

 کند؟   یم   لیتکم  حیرا به طور صح  ریعبارت ز  

 (در نظر گرفته شوند دیپلوئید  ایذرت و لوب  اهانیگ)

 «  .............  اً است که قطع  ایدر دانة لوب  ............. در دانة ذرت معادل بخش    .............بخش شمارة    »

 یهااختهیدرون    ییها ستاللوپیآم   ی دارد و دارا  یمجموعه کروموزوم  ک یاز    شی آن ب هایسلول  –   )د(  –   (1)*  

 باشند.یخود م 

 یی توانا  یاساات و پس از شااکافتن پوسااتة دانه از خاک خارج شااده و مدت کوتاه انیاز رو جزئی  – )ج( –  (۲)*  

 فتوسنتز دارد.

تحت اثر   ، یمجموعه کروموزوم  دو یساالول تخم دارا میتقساا  ناولی  حاصاال  کوچکتر  ساالول از –  )الف( – (۳)*  

 شده است. جادیا  نیبرلیهورمون ج

در    یتوساط دساتگاه گلژ  شاده  دیتول  یهاساهیک زیبرخورد ر  یاسات که در پ ییهاسالول دارای  –)ب(   – (۴)*  

 شده است. جادیا سمالتوپیس

1 )1                                    ۲ )۲                                  ۳ )۳                                   ۴ )۴ 

 بررسی موارد:   

ــان م   اه ـی، هردو آـندوســـپرم گ ( د ) و بخش   ( 1) بخش    ( مورد اول  از دو مجموـعه   شـــتر ی داـنه را دارد و ب   رة ی دهـند ـکه نقش ذخ   ی را نشـ

 ( درست ) .  شوند ی مصرف م  ان ی رو   ش ی رو   ی دارد که برا   یی ها سه ی نشاد   خود  است که درون   یی ها اخته ی   ی بافت دارا   ن ی کروموزوم دارد. ا 

 (نادرست).  ماندیم  یشود بلکه درون خاک باق یلپه در دانة ذرت از خاک خارج نم دیدقت کن  (دوم مورد

 (درست)شوند.    یم دیتول  یسلول تخم اصل میکنند و از تقس یرشد م نیبرلیتحت اثر هورمون ج  انیرو  یهابخش (سوم مورد

 ( درست ) شوند.  ی م   د ی تول  اخته ی ها در وسط  سه ی زک ی و برخورد ر   سم ال توپ ی س   م ی انجام تقس  ی در پ   اه ی گ  ان ی رو   ی ها همة سلول  ( چهارم  مورد 

 

 است؟   ح ی، صحزیرمت سؤال در شکل  ال در ارتباط با ساختار مشخص شده با ع  نهیدام گزک 

 . شودیجا مها جابهه کمک گرده افشان( ب1

 . شودیدر آن مشاهده م یشیرو اختةیرشد  اًله، قطع البه ک دنیس از رس( پ ۲

 . ماندیجانوران سالم م یگوارش ی هاره یاست که در برابر ش یاجد دانه رست( و۳

 تخمک نقش دارد.  اًآن، قطع  لیتشکر ( د۴



 

 

 
316 

 

 .شوندیم  لیها به دانه تبدکه تخمک  میدانی. مباشدیم  اهیگ  یشکل مربوط به ساختار دانه در نوع 

پس از نشستن   ،یادر هر دانة گرده اًتوجه داشت الزام  دیهستند. در ضمن با  دهیدر ارتباط با دانة گردة رس: « ۲و  1» یهانهیگز

د الک یبر رو رط وقوع ادهدینم لولة گرده رخ لیو تشـک یشـیرو  اختةیله، رـش ط  دهیدانة گردة رـس  رشیپذ  ند،یفرا نی. ـش توـس

 له است.الک

 کوچک از دانه خارج شود.   ی اه ی مناسب رشد قرار گرفته باشد و به صورت گ   ط ی در شرا   ان ی که رو   شود ی م   جاد ی ا   ی رست زمان دانه «:  ۳»   نة ی گز 

  د یپلوئیدانة دنهان  اهیگ  کیحاصل در    ی هااختهی  می لقاح مضاعف و تقس  عیدر مورد وقا   نهیدام گزک 

 است؟   ح یصح  یجنس  و دو

 . شوند یم فیرد اختهی در وسط  ی انی م غةیت یسازهاشیپ  یدارا ی هاسه یزکیر ،یااختهیصفحة  جادیا یمواره برا( ه1

 . گردد ی م   ل ی تشک   ی دو و سه مجموعة کرموزوم   ی دارا   یی ها تخم   ، ی ان ی رو   سة ی ک   ک ی درون    ی ها گرده و سلول   ی ها دانه   ن ی ه دنبال لقاح ب ( ب ۲

  ی هاجدا کردن کروموزوم  تیهسـتند که قابل دیپلوئید  یهااختهیتخمک،   کیدر   یانیرو سـةیک کیاحاطه کنندة    یهااخته( ی۳

 را ندارند. یااختهی میتقس  یهمتا ط

 . شوند ی م   جاد ی ا   ی ان ی رو   سة ی ک   ی ها اخته ی همة    شوند، ی جدا م   گر ی کد ی از    ی خواهر   ی دها ی که در آن فقط کرومات  م ی س از انجام سه تقس ( پ ۴

 ها:بررسی گزینه 

ت دیکن  دقت (1نةیگز ل  تخم اختةی در ـسمالتوپ یـس میتقـس  نینخـس او ،یاـص هیزکیر  جهینت در  و ردیگیم  ـصورت  ینامـس   یدارا  یهاـس

 .رسندینم  هم به اختهی وسط در  یانیم غةیت  یسازهاشیپ 

 .کنندینم شرکت لقاح در  گرده  یهادانه دیکن  دقت (۲نةیگز

 ندارند. وزیم میتقس  قدرت که هستند تخمک کی در یانیرو سةیک اطراف در خورش  بافت  ماندةیباق  هااختهی نیا (۳نةیگز

 .شودیم لیتشک  یانیرو سةیک توز،یم میتقس (بار  هفت) نسل سه  یپ  در دیکن  دقت (۴نةیگز

 است؟ نادرست نهیگز کدام روروبه  شکل به توجه اب

 صفت باشد.  کی یالل برا ۹ یدارا تواندیدانه، م  نیخاص از ا یدر نوع 1بخش شمارة  یهااختهی پیژنوت( 1

 .شودیمناسب از دانه خارج م طیموجود در دانه است که در شرا انیاز رو  یقسمت نیاول ،۳خش شمارة ( ب۲

 شده است. لیتشک یتخم اصل اختةی میکوچکتر حاصل از تقس اختةیرشد  جهیدر نت  ،۲اختار شمارة ( س۳

 کم شود. اًافشان با ضخامت نسبت  ییهاشهیر جادیموجب ا  تیدر نها  تواندیم  ،۴اختار شمارة ( س۴
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  یانیساقة رو -۳  لپه -۲  آندوسپرم - 1 شکل:   ینامگذار .(لپهتک اهیگ  ک)یذرت است.  کیدانه  نیا 

 : هانهیگز یبررس.   یانیرو شةیر -۴

در    جه ی در نت ) دو الل وجود دارد.   گاه، ی هر جا   ی اـست که برا   ی گاه ی ـصفت ـسه جا   ک ی ها،  ذرت خاص، ـصفت رنگ دانه   ی در نوع «:  1»  نة ی گز 

 الل دارد.   ۹صفت    ن ی ا   ی برا   جه ی است، در نت   د ی پلوئ ی آندوسپرم تر  ی وقت   (. دارد  وجود   صفت   ن ی ا  ی الل برا   ۶آن،    د ی پلوئ ی د   ی ها اخته ی 

 .یانیاست نه ساقه رو  یانیرو شةیر  شود،یکه از دانه خارج م انیاز رو یقسمت نیاول«: ۲» نةیگز

 زی. لپه نسـازدیرا م انیکوچکتر رو  اختةی.  کندیم  ینامسـاو سـمالتوپ یسـ  میبا تقسـ  توزیم میتقسـ  کیتخم  اختة«: ی۳» نةیگز

 است. انیاز رو یبخش

ةیلپه اـست. ر  تک  اهیگ کیذرت «: ۴» نةیگز ان دارد و ـضخامت ر تک  اهانیگ ـش هیلپه حالت افـش کمتر  هایالپه به نـسبت دو ـش

 (است نه افشان میمستق هایالپه دو شةیر)است. 

 دارد؟  ی ش ی زا   رشد  دوم  سال   در  فقط   که   است   درست   دانه نهان  اه ی گ  ی نوع  دربارة   ر ی ز  موارد   از   تعداد   ه چ   

 .رودیم  نیب از دانه و گل دیتول و دهندهگل ساقة  جادیا از پس (الف

 آورد. دست به را دانه درون انیرو لیتشک قدرت سال کی از کمتر در ستین ممکن (ب

 .کندیم  استفاده دانه و گل لیتشک  یبرا افته، ی زیتما ساقة در شده رهیذخ  مواد از تنها (ج

 دهد. لیتشک یجنس دمثلیتول به مربوط ی(ها)اندام خود،  رشد دورة کی در  فقط ستین ممکن (د

1 )1                                  ۲ )۲                                  ۳  )۳                                 ۴ )۴ 

 ی اهی گ دارد یشیزا رشد دوم سال در فقط که یادانهنهان اهیگ هستند. درست «ب» و «الف» یهاعبارت 

 ها: عبارت یبررس است. ساله دو

 . روند یم نیب از دانه و گل  دیتول و  دهندهگل ساقة  جادیا از پس  ساله دو اهانیگ (الف

 باشند.  داشته را دانه و گل لیتشک قدرت سال کی از کمتر در  ساله دو اهانیگ ستین ممکن (ب

 . رسندیم مصرف به دانه و گل لیتشک یبرا شهیر در شده ره یذخ مواد ساله، دو اهانیگ در (ج

 . کنندیم  جادیا یدمثلیتول اندام دوم سال در فقط ساله دو  اهانیگ (د
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 درست است؟   اریخ اه یدام مورد، در ارتباط با گک 

 .است صیقابل تشخ گریکدیها از آن مرز برچه  یهاتخمدان یر فضا( د1

 .رساندیگل و دانه در سال دوم، به مصرف م لیتشک یخود را برا شةیشده در ر رهیواد ذخ( م۲

 کند.  افتیها درعدسک قیاز طر تواندیزندة خود را م  یهااختهی ازیمورد ن ژنیکس( ا۳

 .شودیفراهم م نید پسالسر  یهااختهی میقطر ساقة آن، با تقس شیافزا یزم براال  یهاافت( ب۴

خ میتوانیم  زین  هاوهیها را در مبرچه کل کتاب د. همانمیده  صیتـش ود،یم  دهیطور که در ـش  اریدر خ  ـش

 :هانهیگز ریسا یاست. بررس صیقابل تشخ  گریکدیها از مرز برچه

د رو  اهانیگ«: ۲» نةیگز ال اول رـش اله در ـس ال دوم با تول  یـشیدوـس د زا دیدارند و در ـس   ی اه یگ الًدارند. مث یـشیگل و دانه رـش

. در ـسال دوم  ـشوندیم رهیآنها ذخ  ـشةیحاـصل از فتوـسنتز در ر مواد دارند و یـشیمانند ـشلغم و چغندر قند در ـسال اول رـشد رو

اقة گل ودیم  جادیدهنده اـس هیـشده در ر  رهیو مواد ذخ ـش ندیگل و دانه به مـصرف م  لیتـشک یبرا  ـش که   اـستی  در حال  نی. ارـس

 .رودیم نیبو سپس از   کندیم  دمثلیکمتر، رشد و تول  ایسال   کیساله بوده که در مدت   کی  اهیگ  ینوع   ار،یخ  اهیگ

در  راپوسـتی. پ دهندیم لیرا تشـک  (درمیپر) راپوسـتیحاصـل از آن در مجموع پ   یهااختهیسـاز و پنبهد چوبالنب«: ۳» نةیگز

  ر ینفوذناپذ زیـشده، نـسبت به گازها ن  یاپنبهچو  یهااختهیداـشتن  علت  به  راپوـستی. پ ـشودیروپوـست م نیمـسن، جانـش  یهااندام

به   یمناطق راپوسـتیپ  علت در نیدارند؛ به هم ازین ژنیزنده ماندن به اکسـ یاند و براهآن زند ریز  یهاکه بافت یاسـت، در حال

ک ا ودیم  جادینام عدـس رـش از تنها در درختان دولپهپنبهد چوبالمانند بن نیپـس  یدهاال. ـس وندیم  دهید یاـس   ی در حال نی. اـش

 .استی  علف  اهیگ  ینوع   ار،یخ  اهیاست که گ

اقه  لیتـشک«: ۴» نةیگز ر  تیحاـصل فعال  تواندینم  یادانگان دولپهدر نهان اریبا قطر بـس  ییهاـشهیها و رـس  نیدر ا  نید نخـستالـس

قطر را   شیافزا نیا یزم براال  یهابافت  ها،اختهیمداوم   دیبا تول بتوانند  باشـند تا یگرید  یدهاالسـر  دیبا نیباشـد. بنابرا  اهانیگ

فاقد   اریخ  اهیگ  . همانطور که گفته ـشد،ندیگویم  نید پـسالـضخامت نقش دارند، ـسر شیدها که در افزاالـسر نیفراهم کنند. به ا

 است. نیپس  یدهاالسر

 ی( اصل اهیبودن گ دیپلوئیبا فرض د)است؟    نادرستتوجه به شکل مقابل چند مورد   با

  است. (ه)مشابه با بخش    یهاژن  یدارا  «د»همانند بخش   «ج»بخش    (الف

 دو مجموعه کروموزوم همتا دارد.  اتی، در زمان ح«الف»ف بخش البرخ  «ب»بخش    (ب

 نقش دارد.  ان یبه رو  ییمواد غذا میدر انتقال مستق  «ج»همانند بخش   «الف» بخش    (ج

 .شودیم   دهیفتوسنتزکننده ددار  گل  اهانیدانه، در گ  شیبه هنگام رو  «د»همانند بخش   «ه»بخش   (د

1 )1                                  ۲ )۲                                      ۳ )۳                             ۴ )۴ 



  

 
319 

 

 ی انیرو شه یه : ر یان روی ساقه: د   – لپه: ج   – پوشش:  ب  –الف: آندوسپرم 

 ها: عبارت یبررس

 ( عبارت الف   د یی تأ )   اند وجود آمده به   ی اصل   اختة ی   م ی از تقس   را ی هستند، ز   ان ی مشابه رو   ی ها ژن   ی دارا   ، ی ان ی : لپه و ساقة رو ( الف )   عبارت 

است و سه مجموعه کروموزم دارد.  دیپلوئیکه آندوسپرم تر  ی: پوشش دانه، دو مجموعه کروموزم همتا دارد، در حال(ب) عبارت

 ( عبارت ب د ییتا)

 ( رد عبارت ج)را برعهده دارد.  انیبه رو  ییانتقال مواد غذا فةیاست و لپه وظ ییغذا رةیآندوسپرم ذخ: در دانة ذرت، (ج) عبارت

 (عبارت د  دییتا ). شودیم ده یدار دگل اهانی دانه در گ ش یبه هنگام رو  یانی و ساقه رو انیرو شهی: ر(د) عبارت

 کند؟یم   لیتکم  یرا به درست  «که ..........  ی اهیهر گ»ند مورد، عبارت  چ 

 را ندارد.  دهیگردة رس یهادانه  دیتول  یی توانا  کند، یم  دیبدون دانه تول  وةمی –  الف

 دارد.  ی ابرچه  چند  یاند، مادگشده  لیمرکز تشک  آن از چهار حلقة هم  هایگل  –  ب

 فتوسنتز انجام دهند.  یبه مدت کوتاه  توانند یآن م   هایلپه  دارد،   مضاعف لقاح  –  ج

 ندارند.  یحرکت  لةیآن وس یهاگل کامل قرار دارد، زامه یانیرو  سةیآن درون ک زایتخم –  د

1 )1                                    ۲ )۲                                     ۳ )۳                            ۴ )۴ 

 

دانه است نهان یقرار دارد، نوع ی انیرو  سةیآن درون ک یکه تخم زا یاه یگ است. حیصح ( د)فقط مورد  

 : هانهیگز  ریسا یبررس ندارند.  یحرکت لةیدانگان وسنهان یهاو زامه

ةیو ک دهیدانة گردة نارس، دانة گردة رـس  کنند،یم  دیبدون دانه تول وةیکه م  یاهانیاز گ  یبعـض (الف ک  یانیرو  ـس .  دهند یم لیتـش

 .رودیم نیمراحل رشد و نمو از ب لیاز تکم قبل  آنها انیاما رو  شودیانجام م زیلقاح ن  اهان،یگ نیدر ا

تن چهار حلقة هم (ب ت و مادگ  یمرکز به معن  داـش ت از   یکامل بودن گل اـس ک  ای کیممکن اـس د.   لیچند برچه تـش ده باـش ـش

ــت؛ به و نهیهز  اهانیگ یبرا  گل دیتول  کنند.  یم دیاند که گل تول  اهانینهان دانگان تنها گروه از گ که   ییها  گل دیتول  ژهیبر اس

 معطر و شهد دارند. باتیگوناگون، ترک  یرنگ ها

ــ انیرو یهادانگان لقاح مضــاعف دارند، اما لپهنهان (ج و به مدت    ندیآیم  رونیاز خاک ب( دارگل  اهانیگ)دانگاناز نهان یاریبس

 .کنندیفتوسنتز م  یکوتاه
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(                            در نظر گرفته شوند.  دیپلوئید  اهانیگ ) کند؟یم   لیتکم  حیرا به طور صح  ریعبارت ز نه، یدام گزک 

 «............. ..  ا ی. دانه لوب........دانة ذرت ..  در»

 .شودمی محافظت دانه پوستة توسط  هالپه –مانند  ( ه1

 مادر متصل است.  اهیبه گ یاهیتوسط پا  یانروی  ساقه –ف  الرخ( ب۲

 .در مجاورت پوستة دانه قرار دارند د،یپلوئیتر  یهااختهی –ف  الرخ( ب۳

 .شودیآب جذب م طیاز مح  ان،یرشد رو یبرا  یکاف ژنیاکس  نتأمی جهت –همانند  ( ۴

 .باشدیم یدانه جهت رشد الزام انیبه رو ژنیاکس دنیشکافته شدن پوسته دانه و رس یجذب آب برا 

 :هانهیگز  ریسا یبررس

 .باشدیلپه برخوردار م کیتنها از   ا،یف دانة لوبالدانة ذرت برخ (1نةیگز

 .شودیم  انیمادر و رو  اهیگ  انیارتباط م جادیکه موجب ا  باشدیمتصل م یاهیبه پا میبه طور مستق  ،یانیرو شةیر (۲نةیگز

 اند.در مجاورت پوستة دانه قرار گرفته یدیپلوئیتر  یهااختهی ا،یهمانند دانة لوب زیدر دانة ذرت ن (۳نةیگز

 

 کند؟   ی م   لیتکم  حیرا به طور صح  ریعبارت ز  نهیدام گزک 

 باشد، یدانه که ساختار دانة آن مشابه شکل . . . . . م نهان  اهیگ  ینوع  دربارة»

 « گفت . . . . .    توانینم

 خواران نقش دارد.اهیرا دارند که در دفاع در برابر گ یبات یترک دیتول تقابلی –لف ( ا1

 زا نقش دارد. یماریاز ورود عوامل ب یریجلوگ برای شالت در ساز پنبهچوب الدبن  عملکرد –ب ( ۲

 خود را دارند.  ی هاست اللوپ ینشاسته در آم  یهامولکول رةیذخ تیآندوسپرم دانه قابل هایسلول –لف ( ا۳

 هستند. کتریزا نزد شهیر  ةالینازکتر، به  یچوب ی نسبت به آوندها یچوب یآوندها نیقطورتر ن، یفاقد رشد پس شةری در –( ب۴

 

  ی نـسبت به آوندها یچوب  یآوندها  نیقطورتر ن،یدولپه فاقد رـشد پـس  اهانیگ  ـشةیدر ر ریمطابق ـشکل ز 

 دورتر هستند. زاشهیر ةالینازکتر، از  یچوب

 موارد :  ریسا یبررس

 در برابر  اهانیدر دفاع از گ  دهایآلکالوئ  ، 1 یشناسست یطبق ز (اول مورد

 خواران نقش دارند.  اهیگ
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چوب پنبه  ، 1 یشناس ستیکه طبق کتاب ز شودیساز، بافت چوب پنبه ساخته مد چوب پنبه العملکرد بن  یدر پ  (دوم مورد

 . شودیم  اه یبه گ زایماریمانع ورود عوامل ب

 . کنندیم رهیذخ ستاللوپ ینشاسته را در آم یهاآندوسپرم دانه، مولکول یهامولکول  (سوم مورد

 کند؟   یم   لیتکم  یرا به درست  ریدام موارد، عبارت زک 

 « نوع بافت . . . . .    ن ی نهان دانه، ا   اه ی بافت است. در هر گ   ی متعلق به نوع   مه ی تخم ضم   اختة ی   م ی حاصل از تقس   ی ها اخته »ی 

 .کندیرا پر م   ی روپوست و بافت آوند  ن یب  هایبخش  تمام    –  الف

 خود است.   یهااختهی در هستة    یتنها سه مجموعة کروموزوم   دارای    –  ب

 را دارد.  یا اختهیچرخة    یعبور از نقطة وارس  یی با توانا  ییهااختهی   –  ج

 ست است. الاطراف پروتوپ یمیضخ  یسلولز  ن ینخست  وارةیبا د  ییهااختهی  دارای    –  د

1 )۴                                   ۲ )۳                                  ۳  )۲                                  ۴ )1 

 است. یمیمنظور صورت سوال بافت پارانش 

ا  دیدقت کن (الف ت و بافت آوند نیب  یدر فـض  یهااختهی یدارا  ،یمیوه بر بافت پارانـشالقرار دارد که ع   یانهیبافت زم  ،یروپوـس

 باشد. یم زین یمیو اسکلرانش  یمینشالک

ــت گ  دیدقت کن (ب ــد که در ا n۴ هیاول  اهیممکن اس ــورت عدد کروموزوم نیباش ــپرم د  یص ــد ینم دیپلوئیتر  گریآندوس .  باش

 داشته باشند. یدو مجموعة کروموزوم  د،یپلوئید  اهیگ  کی درالً  مث توانندیم  اهیگ کریدر پ  یمیبافت پارانش یهااختهی نیهمچن

 عبور کنند. G2ی از نقطة وارس  توانندیم جهیدارند، در نت توزیم میقدرت تقس یمیپارانش  یهااختهی (ج

 نشده دارند.  ینازک و چوب نینخست وارةید  ،یمیپارانش  یهااختهی دیدقت کن  (د

 کند؟   ی م   لیتکم  حیرا به طور صح  ریند مورد، عبارت زچ   

 «   ...............گفت    توانیم   ............ و ساقه که   شهیر  یدانة دارانهان  اهیهر نوع گ  دربارة»

 .شوندیم   دیحلقة هر گل تول  نیتریدر داخل  دهیگردة رس  هایدانه  –کند    دیتول  یقیدار حقدانه وةیم  تواندی* م 

 . کند ی رشد م   ی عوامل خارج  ر ی تحت تأث   ده، ی درون دانة رس   ان روی   – خام است   رة ی حمل ش  ی برا   ی عناصر آوند  ی * دارا 

 . رند ی گ ی فقط در ساختار پوست ساقه قرار م  ن ی د پس ال سر   ی ها ول سل  ابتدا   در   – هستند    ی ا چندسالة دو لپه   ی ها * درخت 

از   شاه ری   پوسات  ضاخامت   –   شاود ی م   جاد ی تخم زا ا  اختة ی حاصال از لقاح اساپرم و   اختة ی  م ی دانه از تقسا   یی غذا  رة ی ذخ *  

 است.   شتر ی ضخامت پوست ساقه ب 

1 )1                              ۲  )۲                                   ۳ )۳                                    ۴ )۴ 

 



 

 

 
322 

 

 بررسی موارد: است. حیفقط مورد چهارم صح 

حلقة گل   نیتریدر درون دهیگردة رسـ  یهادانه یدوجنسـ  یباشـد. در گل ها  یممکن اسـت گل دوجنسـ  دیدقت کن (اول مورد

 .شوندینم دیتول

 دیتول  ییتوانا  (  n۳ مانند موز)نهان دانه   اهانیگ یبرخ  دیهســتند اما دقت کن یعناصــر آوند  یدانه دارانهان  اهانیگ  (دوم مورد

 شود.  یمتوقف م  یرشد آن تا مدت ان،یرو لیکه بعد از تشک  دیدقت کن نیندارند. همچن انیدانه و رو

د چوب پنبه ساز در ساختار پوست ساقه قرار ال بن  یهاو سلول   ید آوندساز در استوانة آوندالبن  یهاسلول  دیدقت کن  (سوم  مورد

 . رندیگیم

  دار،ـشهیر  اهانیگ نیـشده اـست. در ا  جادیا  یتخم اـصل میدانه لپه اـست که از تقـس  یینها رةیدولپه ، ذخ  اهانیدر گ (چهارم مورد

 است. شتریاز پوست ساقه ب شهیضخامت پوست ر

در حال رشااد نقش دارد،   انیاز آندوسااپرم به رو ییکه در انتقال مواد غذا  یدر دانة ذرت، بخشاا  

 ...............ذرت    انیاز رو  یجزئ

 .شده در دانه نقش دارد رهینشاستة ذخ ةیکنندة رشد در تجز  میتنظ ینوع دیاست و با تول( 1

 .شودیخاک خارج نم ریدانه رست از ز لیدانه و تشک شی و در زمان رو ست( نی۲

 . باشدینم نهیسبز یحاو سةید  ینوع  یگاه دارا چیدانه ، ه  شیرو ی ست و در ط( ا۳

 . شودیم  اکیسل یماریب  جادیشده در آنها سبب ا رهیذخ بیترک ی و نوع  ست( نی۴

هورمون  دیو طبق شکل کتاب، در تول شودیمحسوب م انیاز رو یلپه در دانة ذرت جزئ دیدقت کن 

 یداراست الکلروپ چگاهیه جهینت  در و شودیگاه از خاک خارج نم  چیذرت، ه  اهیبخش از دانة گ  نیندارد. ا ینقش نی برلیج

 ندارد. نهیسبز

 کنند؟یم   لیتکم  ینادرسترا به طور   ر یچه تعداد از موارد، جملة ز 

 «......... است  اهانیکه ......... جزء گ  یاهیگ  هر»

 ساله  ک ی  -   کندیم   دیبار گل تول  ک یقبل از مرگ تنها    (الف

 دو ساله  -  کنندیم   دیگل و دانه تول  یشیدورة رو  نیدر دوم   (ب

 ساله  کی  -  کنند  لیسال مراحل رشد خود را تکم  کیدر  (  ج

 چند ساله  -  کندیم   رهیذخ  شهیرشد خود را در ر یدورة بعد  یبرا  ازیمورد ن ییمواد غذا  (د

1 )1                              ۲ )۲                               ۳ )۳                                 ۴ )۴ 
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 نادرست است.مورد  ۴هر  

 کنند. دیبار گل تول کیخود، فقط   یممکن است در مدت زمان زندگ زیچند ساله و دو ساله ن  اهانیالف: گ

 کنند. دیخود، گل تول یشیدورة رو  نیتوانند در دومیم زیچند ساله ن  اهانی: گب

روند و ممکن اسـت تا  ینم نیاز ب  یول)کنند  لیسـال تکم کی  یتوانند مراحل رشـد خود را در طیم زیچند سـاله ن  اهانی: گج

 (بمانند.  یسال باق نیچند

اله ن  اهانی: گد نتز را در ر  توانندیم زیدو ـس ل از فتوـس ال اول، مواد حاـص هیدر ـس ال بعد  رهیخود ذخ  یـش از آن    یکنند تا در ـس

 استفاده کنند.

 .................. اًقطع ...............نهان دانه،  اهانیگ  رد 

 است. انی فاقد رو -  بدون دانه وةیر م( ه1

 . شودیم د یبا ظاهر مشابه والد تول  یزادها -ی شیرو ریر صورت انجام تکث( د۲

 . شودیم  افتیدر دانه   یانیرو یهابرگ -  ازیپ  لیبا تشک ی شیرو دمثلیا انجام تول( ب۳

 . کندیم  جادیلوله گرده را ا یشیرو اختهی -  گونه هم  اه یله گالک یدانة گرده بر رو یریدنبال قرارگ ه( ب۴

 . شودینم ده ید انیاست که در آنها، رو نیبدون دانه ا ی هاوهیمشترک همه م ی ژگیو 

 ها: نهیگز ریسا یبررس

 دارد.  یدیدرخت مطلوب است و ظاهر جد  یهایژگیو یکه دارا  دیآیبه وجود م ی زدن بخش وندیدر پ  (۲

در دانه داشته   یانیبرگ رو کیتک لپه باشد و فقط  کند،یمثل م دیتول ازیکه به کمک پ  ی اه یممکن است گ  د،یدقت کن (۳

 . یانیرو یهاباشد نه برگ

 .شودیم لیگرده تشک لةو از رشد آن لو  کند یرشد م  یشیرو تةاخی  رد،یله، گرده را بپذالک کهیدر صورت (۴

دهد،  یانجام م  یشیگل و دانه رشد زا  دیکه در سال دوم با تول  ی انهان دانه  اه یر رابطه با هر نوع گد 

 است؟  نادرستچند مورد  

 کند.   یم   دیفقط در سال دوم ساقة گل دهنده تول  شه، یشده در ر  رهیبه کمک مواد ذخ  (الف

 درون دانه را ندارد.   انیرو  لیساله در سال اول قدرت تشک  کی  اهانیهمانند گ  (ب

 دارند.  یشیگندم، فقط در سال اول عمر خود، رشد رو  اه یهمانند گ  (ج

 دارد.  ازی مناسب ن  ی و دما  ژن یبه آب، اکس  ش یرو  یدانة آن ها برا   (د

1 )1                                      ۲ )۲                                    ۳ )۳                                    ۴ )۴ 
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 داشته باشند.   یشیتوانند در سال دوم رشد زایدو م  ساله هر چند  اهانیدوساله و گ  اهانیگ  دیدقت کن 

 (نادرست). ستیچند ساله صادق ن  اهانیگ یبرا (الف

 داشته باشند. یشیکم تر رشد زا  ای  کسالی یشیتوانند در همان دورة رو  یساله م کی  اهانیگ (ب

 (نادرست)داشته باشند.   یشیسال رشد رو نیتوانند چند  یسالة گندم م کی  اهیف گالچند ساله برخ  اهانیگ (ج

 (درست)دارد.   ازیمناسب ن یو دما ژنیبه آب، اکس شیرو یبرا  ایزا  اهانیدانة همة گ  (د

 کند؟یم   لیتکم  یرا به درست  ریعبارت ز  نهیدام گزک 

قرار   انیرو  یهابخش  ر یآندوسپرم و سا  ن یب  یانیشدة آن ها، برگ رو  لیکه در دانة تازه تشک  یاهانیدر همة گ»

 «.........گرفته است .

                        .دهد یرخ م یبه صورت مساو  سمالتوپ یس میزا، تقسف تخمالبرخ  دهیدانة گرده رس دیر تول( د1

 . دارد یمجموعه کروموزوم کیدر هر هستة خود  اً الزام کند،یکه در لقاح شرکت م یااختهی ر ( ه۲

           .باشدیم ینیرزمیز شینخود از نوع رو  اهیف دانة گالدانة آن ها برخ شیو( ر۳

 بافت خورش دارد. یهااختهی با  یکسان ی یک یژنت یمحتوا شود،یم  انیرو عیاز دانه که مانع رشد سر  یخش( ب۴

ــر  ــد س ــته دانه که مانع رش ــودیم  انیرو  عیپوس ــش دو   ش که   دیآیتخمک به وجود م هالیاز نمو پوش

 :هانهیگز ریسا یبررس و مشابه با بافت خورش را دارد. یمادر یکیژنت یمحتوا

در   ازدهمی  یـشناـسـستیز یکتاب درـس ۸فـصل    ۹و  ۷  یهابر اـساس ـشکل  یبه ـصورت نامـساو  یااختهی  انیم میتقـس«: 1» نةیگز

 .شودیم  دهید زاتخم دیهمانند مراحل تول دهیدانه گرده رس دیمراحل تول

 .ستیصادق ن  (دیپلوئیپل)د  الچند  اهانیگ یبرا«: ۲» نةیگز

 است. ینیرزمیدانه ذرت همانند دانه نخود از نوع ز  شیرو«: ۳» نةیگز

 جانور را نشان  یتوسط نوع یکل مقابل، نحوة پراکنش عاملش  

 است؟ حیعامل صح  نیدر ارتباط با ا  نهیدهد، کدام گزیم   

 نهان دانه نقش دارد.   اهیگ  انیرو یر پراکنش بخش دارا( د1

 بساک، توسط جانور قابل حمل است. وارةیس از شکافته شدن د( پ ۲

 گل دار به وجود آمده است.  اهانیدانة بالغ از تخمک گ لیبه دنبال تشک اً طع( ق۳

 جانوران مقاوم است.  یگوارش یها رهیسخت و محکم است که در برابر ش اریبس یپوسته ا  یدانة آن ها دارا اً طع( ق۴
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وه بر حفظ دانه ال ها ع وهیتواند پخش شود. میم زیاست که توسط جانوران ن وهیم ،منظور از صورت سوال 

 در پراکنش آن ها نقش دارند. 

 . وهیشوند؛ نه میبساک رها م وارةیها پس از شکافتن دگرده (۲ نةیگز

 ممکن است فاقد دانة بالغ باشد.  وهیم (۳ نةیگز

 مانند.  یجانوران سالم م یگوارش  یها رهیدر برابر ش یدانه ها چنان سخت است که حت  یپوستة بعض (۴ نةیگز

 کند؟ یم   لیتکم  حیرا به طور صح  ریعبارت ز نه، یدام گزک 

 «  .................  کنند،یم   دیتول  .................  وة یکه م   یاهانیهمة گ  در»

 نازک است. اریو پوستة دانه بس رودیم نیمراحل رشد و نمو از ب لیقبل از تکم  انروی – دون دانه ( ب1

 .ردیگیصورت م  یاهیرشد گ یکننده ها مینر و ماده و تحت اثر تنظ یبدون لقاح گامت ها  وهمی رشد – دون دانه ( ب۲

 . شودیحاصل م یمثل جنس دیتول یبرا افتهیاز ساختار اختصاص  یاز رشد قسمت وهمی –کاذب ( ۳

 . شودیم لی تشک وهیم اه،گی تخمدان در موجود تخمک هر رشد از – یقیق( ح۴

 . ستیپرتقال صادق ن وةیم یبرا (1 نةیگز 

 . ستیموز بدون دانه صادق ن وةیم یبرا (۲ نةیگز

شود و تخمک ها در صورت لقاح به دانه   یم لیتبد وهیشود؛ بلکه تخمدان به م ینم  لیتبد وهیتخمک به م دیدقت کن  (۴  نةیگز

 شوند.  یم  لیتبد

باا دو نوع عادد    ییشااده ساالول هاا  لیا پس از انجاام لقااح درون داناة تاازه تشااک  اه، یا گ  یدر نوع 

 ..............  اًقطع اهیگ نیشود، در ا  یمتفاوت مشاهده م  یکروموزم 

 .نقش دارند  اهیگ انیرشد رو یزم براال  ییمواد غذا رةیو ذخ  نیدر تأم  (ها)په( ل1

 شوند.  یم لیمتفاوت تشک  یدو سلول با اندازه ها ،یتخم اصل یسلول میتقس نیا رخ دادن نخست( ب۲

 شود.  یآن م عیمانع رشد سر ژنیاز آب واکس  انیشود که با محروم کردن رو  یم لیوستة تخمک به پوستة سخت دانه تبد( پ ۳

 . شود ی دانه همراه با ساقه از خاک خارج نم   ش ی ساختار است که هنگام رو  ی شده، برعهدة نوع  ل ی تازه تشک   ی سلول تخم اصل   ة ی غذ ( ت ۴

 نهان دانه است  اهانیصورت سوال مربوط به گ 

 آن. رةینقش دارند نه در ذخ یی ذرت، لپه فقط در انتقال مواد غذا اه یدر گ (1 نةیگز

 باشد.   یسخت م الًپوستة دانه معمو (۳ نةیگز

 باشد.  یبرعهدة آندوسپرم م  انیرو ةیتغذ  یگاه نیممکن است لپه ها از خاک خارج شوند. هم چن  یگاه  دیدقت کن (۴ نةیگز
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 درست است؟  ر،یند مورد از مطالب زچ 

 شده است.  جادیاز رشد تخمدان ا وهیم   ،یقیحق  ی هاوهیدر همة م   (الف

 از رشد نهنج به وجود آمده است.  وهی کاذب، م   یهاوهیدر همة م   (ب

 اند.به وجود آمده  (اسپرم) زا و زامه  تخم  اختةیبدون دانه، از لقاح    یها وهیم   ی بعض  (ج

 شده است. میها به طور کامل تقسبرچه وارةیتخمدان با د یدار، فضادانه یهاوهیم  یدر بعض  (د

1 )1                                ۲ )۲                                  ۳ )۳                                   ۴ )۴ 

 همه موارد: یبررس نادرست است. «ب»تنها مورد  

 . شودیم جادیاز رشد تخمدان ا وهیم  ،یقیحق یهاوهیدر م (الف

 نقش دارند.  (نه فقط) نهنج  ریگل، نظ گرید  یهاکاذب، بخش  یهاوهیم لیدر تشک (ب

 هستند.   یژگیو نیا یبدون دانه، دارا یهاف پرتقالال موز بدون دانه برخ  یهاوهیم (ج

 طور کامل از هم جدا شود.ها بهبرچه وارةیبا د  یمادگ یممکن است فضا ،یاچند برچه  یهایدر مادگ  (د

 کنند؟ یکامل م   یرا به درست  ریدام موارد، عبارت زک 

 «............. آن ............. است.  ی در دانه  ی ارهیبخش ذخ،  که .............  یاهیدر هر گ  »

 آندوسپرم -  یشده  لتشکی  تازه  -د  دار  ینیرزم یز  شیرو  (الف

 لپه   -  یشده  لیتازه تشک  -  ماندیها درون خاک م لپه   (ب

 آندوسپرم -   شروی  حال  در -   دارد  ینیروزم   شیرو (ج

 همه موارد ( ۴                        ب، ج(  ۳                        قط الف( ف۲                             الف، ب( 1

 

همراه با ساقه    ای درون خاک بماند  (ها)لپه نکهیدانه بر اساس انهان  اهانیگ است. حیصح (الف)مورد  

دارند،   ینیرزمیز شیکه رو (مثل ذرت) یالپهتک  اهانیگ  در دارند.  ینیروزم شی و رو ینیرزمیز ش یرو بیخارج شوند، به ترت

 آندوسپرم رةیها با ذخاست و لپه ینیروزم شیرو ی(ادولپه) ایلوب اه یدر گ کهیدانه آندوسپرم است، درحال یارهیبخش ذخ

   آندوسپرم به عنوان اندوخته دانه است..دار گل  اهانیشدة گ لیتازه تشک یدانه در .شوندیدانه محسوب م یرهایذخ بخش
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 از .................. یاریسب 

                          .شوندیم  یافشان به کمک حشرات گرده  وه،یو درختان م یکشاورز  اهان( گی1

                 کنند. دیتول وهیهرساله گل، دانه و م  توانندیساله، م چند  اهان( گی۲

                             شوند.جا میچسبند و با آنها جابهها، به پیکر جانوران مییوه( م۳

 .کنندیم هیها، در شب تغذافشانرده( گ۴

 

 : ها نه ی گز   ر ی سا   ی . بررس شود ی به کمک حشرات انجام م   وه ی و درختان م   ی کشاورز   اهان ی از گ   ی ار ی بس   ی افشان گرده   

 کنند.   دیتول وهیهرساله گل، دانه و م توانندیچندساله م  اهانیبعضی گ (۲

 شوند. جا میچسبند و با آنها جابهها به پیکر جانوران میمیوه  یبعض (۳

 .کنندیم  هیها، مانند خفاش در شب تغذافشانگرده  یبعض (۴

 

 همانند ........... ممکن است ...............  ساله  کی اهانیر گد 

 گل مصرف شود.  لیتشک یشده در ساقه برا رهیمواد ذخ  –دوساله  اهانیهمه گ( 1

 گل دهند.  ، یشیاز رشد رو مدتی از پس   –دار چندساله گل اهان( گی۲

 دانه و گل مشاهده شود.  دیپس از تول اه یرفتن گ نبی از – دوساله  اهانیگ  یعض( ب۳

 کنند.   تیفعال شهیدر ساقه و ر نید پسالسر یهااختهی  –چندساله  اهانیهمه گ( ۴

 

و   وهیگل، م  د،یجد یهاـشهیبرگ، ـشاخه و ر دیتول  یعنی  ،یـشیرـشد رو  یدار بعد از مدت زمانگل  اهانیگ 

 :هانهیگز  ریسا یبررس  .کنندیم دیدانه تول

 ی و در سال دوم برا شودیم رهیقند مواد حاصل از فتوسنتز در سال اول ذخ دو ـساله، مانند ـشلغم و چغندر  اهانیدر گ (1 نهیگز

 .رسدیدانه و گل به مصرف م لیتشک

 .روندیم نیدانه و گل از ب دیپس از تول سالهکیدو ساله و    اهانیگ  ی(نه بعض)همه  (۳ نهیگز

 دارند.  تیفعال شهیدر ساقه و ر نید پسالسر  یهااختهیها مثل درختان و درختچه نیرشد پس یدارا  اهانیدر گ (۴ نهیگز
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 است؟ حیدانه کاج، صح  شدة  لیتازه تشک  انیند مورد، دربارة روچ 

 . پردازدیم  طیبا مح  یت گازالبه انجام تباد  اًدیشد  (الف

 .کندیحرکت فعال خود را آغاز م  ، یعوامل درون  ر یتحت تأث  (ب

 .کندیم   ن یاز آندوسپرم تأم   ادیخود را به مقدار ز  یی غذا  ازین(  ج

 .شودیحفظ م  یطیو عوامل نامساعد مح یکیاز صدمات مکان  (د

1 )1                                  ۲ )۲                                 ۳  )۳                                  ۴ )۴ 

 

 موارد: یبررس است.  رفعالیغ   یشود که تا مدت  یم لیتشک انیاز رشد و نمو تخم، رو 

 (نادرست)ندارد.   طیبا مح  یچندان یت گازالخفته، تباد انیرو( الف

 (نادرست). ستین نیبرلیج  ریندارد و تحت تاث یخفته، جوانه زن  انیرو (ب

 (نادرست).  کندیم نیخود را از آندوسپرم تأم  ازیمورد ن  ییمواد غذا یاندک زانیخفته، به م  انیرو (ج

   (درست).  شودیتوسط پوسته دانه محافظت م انیرو  (د
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 یازدهم   ستی ز - 9فصل  -1گفتار  یلیتکم یهاسؤال

 

 کند؟ یم   لیتکم  نادرسترا به طور    ریند مورد عبارت زچ

 « ...............ف هورمون  الو برخ ..............که   یهمانند هورمون ............   که  یاهیگ  هورمون»

  موجب  همواره  ها، روزنه   شادن  بساته   در   مؤثر   – را دارد    جوانی   هورمون  نقش   – شاود  ی زا م شاه ی ر   ه الی  ل ی باعث تشاک   ( الف 

 شوند.   ی م  اه ی رشد گ  ک تحری 

  زش ی ر   ند ی در فرا   ، زایی سااقه   – شاود ی قلمه زدن اساتفاده م  ی شا ی رو  ر تکثی   در   – شاود  ی م   د ی تول   ده ی رسا   ی ها وه ی توساط م   ( ب 

 نقش دارد.   اهان ی برگ در گ 

دانه،  ش روی  مهارکننده   – شاود ی م   د تولی  برنج   رسات  دانه   کننده   آلوده  قارچ   توساط   – باشاد ی م   ی سالول   م ی محرک تقسا   ( ج 

 نقش ندارد.   ی رأس   ی رگ ی در چ 

 بر   ، یتعرق در خشاک زانمی  دهنده  کاهش –نقش دارد    اهانیگ  یرأسا  یرگیدر چ - سااقه نقش دارد  یدر رشاد طول  (د

 سلول اثر دارد.  یهانیپروتئ  تیفعال

1 )1                                      ۲ )۲                                  ۳ )۳                                 ۴ )۴ 

 

 بررسی موارد:

  ی جانب  یباعث بازداشـتن رشـد جوانه ها  تواندینقش دارد، اما همواره نقش محرک رشـد ندارد و م  ییزاشـهیدر ر نیاکسـ (الف

 (نادرست)شود. 

 (درست)نقش دارد.    اهیگ یبرگ ها زشیدر ر نیهمانند هورمون اکس (دهیرس وهیتوسط م دیتول) لنیهورمون ات (ب

 یرأس  یرگیهورمون در چ نیا نیشود و هم چن  یسلول میتقس  کیسبب تحر  تواندیم  ییزاشهیر یهم برا نیاکس  دیدقت کن( ج

 (نادرست)  دارد. ینقش مهم

ها در  نیکه پروتئ دیخواند  1  یشـناسـ سـتیدر ز  ی. از طرفشـوندیسـلول م  تیفعال رییسـبب تغ  یاهیگ یهاهمه هورمون (  د

لول نقش دارند، پس هورمون  یانجام کارها لول بر رو  تیفعال رییتغ یبرا هامختلف درون ـس اثر  اختهی یهانیپروتئ  تیفعال یـس

 (نادرست).  گذارندیم
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 شده است؟   ان ی ب   ی نام برده شده، به درست   ی اه ی کننده رشد گ  م ی درباره اثرات تنظ   ر ی ند مورد از موارد ز چ 

 دانه شود.نهان  اهانیدر گ یآبکش یو باربردار  یریبارگ زانیم   شیتواند باعث افزای: م نیبرلیج(  الف

 .ابدی  شی، افزااهانیدر گ یمیپارانش یهاسلول میزمان با تقس  تواند همی: مقدار آن م لنیات  (ب

اطراف  جوان  اریبسا  یهاو برگ یدالسار یهااختهی  میتواند مانع تقسا یم   دیاسا   کیزی: همانند هورمون آبسا لنیات (ج

 ها شود.آن

کنناده در برگ   جادا هالیا باافات چوب پنباه در  لیا دار هماانناد تشااکگال  اهاانیا هاا در گوهیبرگ و م  زشی: در رلنیات (د

 نقش دارد.

1 )1                                        ۲ )۲                                       ۳ )۳                                    ۴ )۴ 

 بررسی موارد:

محل   ینوع  وهیکه م  میدانیم 1  یـشناـسـستیطبق کتاب ز  یـشود. از طرفیها موهیـسبب درـشت ـشدن م  نیبرلیهورمون ج (الف

وب م ود که برایمنبع محـس دن ن یـش ت ـش د؛ پس برایپرورده م رهیـش  ازمندیدرـش ت یباـش دن م درـش  شیافزا  ازمندیها، نوهیـش

 (درست).  میباشیم  اهیدر گ یآبکش یو بار بردار یریبارگ زانیم

 یمیپارانش  یهااختهی  میتقس زانیم زیزمان ن نیکند. در ایم دایپ  شیها، افزامانند زخم  اهیبه گ  بیهورمون در زمان آس نیا (ب

 (درست).  ابدی شیتواند افزایم  اهیدر گ

 (درست)شوند. یم (جوان اطراف آن  یهاو برگ یدالسر  یهااخته)ی هامانع رشد جوانه لنیو ات دیاس کیزیهورمون آبس (ج

ـجدا کنـنده در   هالـیبرگ   زشیر  ـندیفرا  ینقش دارد. در ط  وهیبرگ و م زشیدار در رـگل  اـهانـیدر گ لنیهورمون ات  دـیدـقت کن  (د

 (نادرست)باشد.  ینم از برگ  یجزئشود و یم لیمحل اتصال برگ به شاخه تشک

 کند؟ یکامل م   ینادرسترا به    ریند مورد، عبارت زچ

 « ..............که ....  یاهیدانگان، هر گنهان   در»

 درختچه است.   ایبه شکل درخت    دهد، یخود ادامه م   یشیها به رشد روسال  (الف

 . دهندیم   لیدانه آن را تشک   یا رهیبخش ذخ ی انیرو  یها دارد، برگ  یجنس  دمثلیتنها در سال اول تول  (ب

 دارد.  یشیو رشد زا  یشیدانه، رشد رو  لیدر سال تشک  کند،یم   جادیدهنده اتنها در سال دوم ساقه گل  (ج

 است.   ازمندین  اهانیرشد در گ  یهاکننده  میرشد خود، به وجود تنظ  یبرا  کند، یم   جادیبدون دانه ا  وهیم   (د

1 )1                                    ۲ )۲                                        ۳ )۳                                  ۴ )۴ 
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 موارد: یبررس  .کنندیکامل م ینادرستعبارت را به  «ب»و  «الف»موارد 

ال  اهانی: گ«الف» اله، ـس د روچندـس اله ن  یعلف  اهیها، گوه بر درختان و درختچهال. ع دهندیخود ادامه م  یـشیها به رـش  زیچند ـس

 وجود دارد.

 یرهایبخش ذخ (هالپه)  یانیرو  یهادو لپه، برگ  اهانیدارند، در گ یجنـس دمثلیتنها در ـسال اول، تول ـساله،  کی  اهانی: گ«ب»

 لپه باشند. تک  توانندیم  ساله، کی  اهانیکه گ  یدر حال  دهند،یم لیدانه را تشک

 زین  یـشیگل و دانه، رـشد زا دیبا تول یـشیوه بر رـشد روالدر ـسال دوم ع   اهانیگ نیدو ـساله اـست. در ا  اهانیمنظور ـسؤال گ «ج»

 .شودیمشاهده م

 رشد هستند.  یهاکنندهمیتنظ  ازمندیرشد خود، ن یدانه برانهان  اهانی: همه گ«د»

  اهانیحرکت در گ دهیکه به مطالعه پد یکه توساط دانشامند  عتیدر طب جیرا یادهیر ارتباط با پدد

 است؟ حیصح نهیقرار گرفت، کدام گز  یمند بود، مورد بررسقهالع

                           شد. ییشناسا نیتوسط دارو دهی پد نیعامل ا ییایمیش بیرک( ت1

                             همراه بود.  انیاز گندم اه یگ  یدانه بدون پوشش نوع  یجانبه بر رو  کیبا تابش نور   شیآزما نیول( ا۲

        رشد داشت.  کنندهمیتنظ ینوع  کنواختی ریتجمع غ  جهیدر نت  ها اختهینابرابر  ینشان از رشد طول  ،یکروسکوپ یشاهدات م( م۳

 همراه بود. اختهیدر  یانرژ جیهمواره با مصرف شکل را اهان،یاست، در ساختار گ دهی پد نیا  ی که عامل اصل یارکت ماده( ح۴

 

و پســرش که به مطالعه   نیاســت. چارلز دارو  عتیدر طب  جیرا  یادهیبه ســمت نور پد  اهانیخم شــدن گ

 زین یکروسـکوپ یم  یهامشـاهده. بعدها  پرداختیی نورگرا  یعنیموضـوع   نیا یمند بود، به بررسـقهالع   اهانیحرکت در گ  دهیپد

ان داد که رـشد طول ا  هااختهی  ینـش تریب  ه،یدر ـسمت ـس  لیامر به دل نیاـست که در ـسمت رو به نور قرار دارند. ا  ییهااختهیاز   ـش

 ها:نهیگز ریسا یبررس نسبت به سمت رو به نور است.  هیدر سمت سا (رشد  کنندهمیتنظ ینوع ) نیاکس شتریب تجمع

 .رفتیصورت پذ نیتوسط محققان، بعد از دارو نیاکس ییایمیش بیترک  ییشناسا (1

 اجرا شد.  انیاز گندم  اهیگ  یبدون پوشش نوع  (نه خود دانه)رست دانه یجانبه بر رو کیبا تابش نور   ن،یدارو  شیآزما نیاول (۲

 ندارد. (اختهیدر  یانرژ جیشکل را)  ATPبه  یازیکه ن ردیگیبا انتشار صورت م نیحرکت اکس (۴
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 کند؟ یم   لیتکم  حیرا به طور صح  رید مورد، عبارت زچن 

 « ........که ....   یف هورمونال.. نقش دارد، برخ........که ....   یاهینوع هورمون گ  هر»

در   میکلر و پتاس  یهاونیسبب کاهش تراکم    - ها  اختهی  یرشد طول  شی افزا  قیطول ساقه از طر  ش یدر افزا  (الف

 ندارد. نقش  هااز رشد جوانه یریدر جلوگ  شود، ینگهبان روزنه م   یهااختهی

 وه یم   زشیسبب ر  زیو ن  دیتول  یاهیگ  دهید  بیآس یاتوسط بافته  -کشت مناسب    طی توده کال در مح  زیدر تما  (ب

 .اندازد یم  ریرا به تأخ  اه یگ  ییهوا  یها شدن اندام  ر یپ  شود، یم 

برنج   یرستهامربوط به دانه  یقارچ  ی ماریب  ینوع  یدر بررس  - یرأس  یرگیدر چ  یجانب  ی هاآن در جوانه شیافزا  (ج

 دارد.  دخالتی  ا اختهی  وارهید  کننده   هیتجز  یهامی آنز  دیشد، در تول  ییشناسا

  ی به مقدار فراوان   انیت، توساط روالبذر غ  شیدر زمان رو  - یکننده روپوسات فتوسانتز یهااختهیدر کاهش طول    (د

 .ابدییم   شیافزا اهیدر گ  یخشک طیتحت شرا  شود، یم   دیتول

1 )1                                  ۲ )۲                               ۳ )۳                                ۴ )۴ 

 

 موارد: یبررس

ــ (الف ــاقه از طر  شیدر افزا  نیبرلیو ج نیدو هورمون اکس ــد طول شیافزا قیطول س هورمون    ینقش دارند، از طرف اختهی  یرش

. ـشودیم  ییهوا یهانگهبان روزنه، ـسبب بـسته ـشدن روزنه یهااختهی در  میکلر و پتاـس یهاونیبا کاهش تراکم   دیاـس  کیزیآبـس

 نقش دارد. یاز رشد جوانه جانب یریدر جلوگ نیاکس

ت نقش دارند. از طرف د  ط ی کال در مح  ز ی در تما   ن ی ن ی توک ی و ـس ن ی دو هورمون اکـس  ( ب  ط بافت  لن ی هورمون ات   گر، ی کـش   ب ی آـس  ی ها توـس

 . ن ی اندازد، نه اکس  ی م  ر ی را به تأخ   اه ی گ  یی هوا   ی ها شدن اندام   ر ی پ   ن ی ن ی توک ی دارد. س  نقش   ز ی ن  وه ی م   زش ی و در ر   شود ی م  د ی تول   ی اه ی گ   ده ی د 

است.   نیبرلی. بخش دوم مربوط به هورمون جی(رأس یرگیچ)  کندیرشد آنها را متوقف م یجانب یهادر جوانه لنیات  شیافزا (ج

 کنندههیتجز  یهامیاز جمله آنز یگوارشــ  یهامیو رها شــدن آنز دیتول ت، ســببالبذر غ  شیدر هنگام رو زین  نیبرلیهورمون ج

 .شودیدر دانه م اختهی وارهید

 زین  نیبرلی. جی(فتوـسنتزکننده روپوـست  یهااختهیکاهش طول )  ـشودیم ییهوا  یهاـسبب بـسته ـشدن روزنه  دیاـس  کیزیآبـس  (د

در زمان قرار    نیبرلیف جالبرخ دیاسـ  کیزی. مقدار آبسـشـودیم دیتول  انیتوسـط رو  یت، به مقدار فراوانالبذر غ  شیدر زمان رو

 .ابدییم شیافزا  ،یمانند خشک  ،یطینامساعد مح طیدر شرا  اهیگرفتن گ
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 ...............   نی به اکس  لنینسبت هورمون ات شیبرگ، افزا   زشیر  ندیر فراد

 .شودیمحافظ در سمت شاخه م هالی لیسبب تشک اًمیستق( م1

 شود.  ینقاط اطراف م  ریجداکننده نسبت به سا هالیها در  اختهیاندازه   شیعث افزا( با۲

 را به دنبال دارد. اختهیشده توسط  دیتول یستیکننده دو نوع مولکول ز هیتجز  یهامیآنز  دیول( ت۳

 .شود  یمحافظ م هالی لیها، سبب تشک اختهی  یبرخ وارهیدر د نیگنیبه نام ل یرسوب ماده ا( با  ۴

 

 وارهیکننده د  هیتجز  یهامیآنز  نیبه اکس  لنینسبت ات  شیمشخص شده است که برگ در پاسخ به افزا 

 . شوند یم دیتول باتیترک ن یکننده ا هیتجزی هامیپس آنز  باشد،یو سلولز م نیپکت یدارا وارهی. از آنجا که دکندیم دیرا تول

 

  کند؟یم  لیتکم  ینادرست  رو را بهچند مورد، عبارت روبه  ، ییزاشهیر ارتباط با هورمون محرک رد 

 «   ..................همواره  »

 .کندیم  فای ا  ی اتک لپه   اهانیگ  ی هاکننده رشد را در تمام بخش  ک ی* نقش تحر

 .شودیخود م   رنده یگ  یدارا  یهااخته یبازدارنده رشد در    ینوع  دیتول  ک ی* موجب تحر

 . شودیها به کار برده م کردن قلمه  دارشهیر  یتنها برا   اهان، ی گ  یرجنسیغ  ری* در تکث

 . باشدیها م سازگانبر بوم یاثرات سودمند ی* دارا

1 )۴                                     ۲ )۲                                     ۳ )۳                                   ۴ )1 

 

 موارد:  یبررس .باشدیم ییزاشه یهورمون ر نیاکس 

 (نادرست). کندیم فاینقش بازدارنده رشد را ا ،یالپهتک اهان یگ یاول: در جوانه جانب مورد

 ( نادرست ) .  شود ی نم   ها اخته ی   ن ی بازدارنده رشد در ا   د ی تول   ک ی موجب تحر   ی دارد، ول   رنده ی کال هم گ   ی ها اخته ی در    ن ی اکس   الً دوم: مث   مورد 

 ( نادرست ) .  رود ی کردن کال به کار م   دار شه ی ر   ی برا   ز ی در فن کشت بافت ن   ن ی هورمون اکس   اهان، ی گ   ی رجنس ی غ   ر ی سوم: در تکث   مورد 

ر  یادولپه  اهانیو بر گ  باـشدیم هانیاز اکـس یمخلوط  یچهارم: عامل نارنج مورد انها اثرات مـض عامل در جنگ   نیدارد. ا یو انـس

 (نادرست)ها شد.  جنگل یباعث نابود  تنام،یو
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 ممکن است ...........  کنند، یم   یزندگ  یمانند خشک یطینامساعد مح طیکه در شرا یاهانیر گد 

 . ردیانجام پذ ی جانب یرشد جوانه ها ،ییزاشهیحت اثر هورمون موثر بر ر(  ت1

 نگهبان روزنه شود. ی هااخته ی یفشار تورژسانس شیهورمون، سبب افزا  یوع ( ن۲

 مشاهده شود.   اهانیگ  ریمتفاوت با سا یفتار روزنه ا( ر۳

 ها خارج شود.از لبه برگ یر روز آب به صورت قطرات( د۴

 

ک ینواح  اهانیگ  یبرخ  یاروزنه  رفتار  ور در  ها،کاکتوس  یبعـض  مانند  خـش ت  متفاوت  نور  حـض بب و اـس  ـس

 :هانهیگز ریسا یبررس شود. یریجلوگ آب رفتن هدر از  و بمانند بسته هاروزنه روز، طول در  شودیم

 .شودیم یرأس یرگیچ  باعث ن،یاکس هورمون (1

را (۲ اعد طیـش ک  مانند طیمح  نامـس بب  دیاـس  کیزیآبـس  .کندیم کیتحر  اهانیگ در را دیاـس کیزیآبـس دیتول  ،یخـش ته ـس دن بـس  ـش

مول) هاروزنه ار  کاهش  و زیپالـس انـس فـش  و دانه  شیرو  مانع نیهمچن و  اهیگ آب حفظ  جهینت در و (روزنه  نگهبان یهااختهی  یتورژـس

 .شودیم  نامساعد طیشرا در هاجوانه رشد

 ی ها ون ی  کردن   پمپ  به  همچنان  پوســت   درون   ی ها اخته ی   ابد، ی ی م   کاهش  تعرق  شــدت   که   مرطوب   ار ی بســ  ی هوا   در  ا ی   شــب   هنگام   در   ( ۴

توانه   درون   به   ی معدن  ار   اثر   در   که  ی آب  مقدار  اگر   . دهند ی م  ادامه   ی آوند  اـس ه ی ر   فـش د، ی م   ها برگ   به   ی ا ـش طح   از   آن   تعرق  مقدار   از   رـس   برگ  ـس

 . ند ی گو ی م   ق ی تعر   آن   به   که   شود ی م   خارج   ی علف   اهان ی گ  ی بعض   ی ها برگ   لبه  ا ی  انتها   از  ی قطرات   صورت   به   آب   باشد،   شتر ی ب 

 ............ که یاهیگ هورمون ره 

 نقش دارد.  اهیشود، در حفظ آب گیها موهیم  یدگیرس ندیسبب انجام فرا( 1

 شود.یرشد محسوب م دةبازدارن  ی نقش دارد، نوع   اهی در گ یجانب  یهاجوانهر توقف رشد ( د۲

 نقش دارد. یدر برابر خشک  اهیشود، در مقاومت گیم  ییهوا یهابب بسته شدن روزنه( س۳

 رها شود. زین یلیفس یهاتواند از سوختیم  ابد،ییم شینامساعد افزا یطیمح طیشرا( در  ۴

  کی زیاـست. هورمون آبـس دیاـس  کیزیـشود، آبـسیم  اهیگ ییهوا  یهاکه ـسبب بـسته ـشدن روزنه  یهورمون 

 ها:نهیگز ریسا یبررس  شود.یم یدر تنش خشک  اهیباعث مقاومت گ دیاس

باعث    دیاـس  کیزیآن ها هورمون آبـس نینقش دارند، و از ب وهیم  یدگیرـس  ندیبر فرا لنیو ات دیاـس کیزیآبـس  یهورمون ها(:  1)

 شود.  یم  اهیحفظ آب گ



  

 
335 

 

 شود.یم  یجانب یجوانه ها  تیمانع از فعال زین نیهورمون اکس(:  ۲)

ــرا(:  ۴) ــاعد مح طیدر ش ــ لنیهم هورمون ات یطینامس ــ  کیزیهم هورمون آبس از   لنی. اما فقط هورمون اتابدییم شیافزا  دیاس

 شود.یرها م  یلیفس یهاسوخت

 تواندیم  شاود، یم  هاجوانه  رشاد  توقف  سابب که  یاهیگ  رشاد یهاکننده میتنظ درباره  مورد ندچ 

 باشد؟ حیصح

 دارد. نقش اهیگ در یآبکش  یباربردار و یریبارگ  زانیم   شیافزا در *

 .شودیم  هاجوانه یدالسر یهااختهی در  یااختهی چرخه توقف باعث *

 .شودیم  روزنه نگهبان یهاسلول از  کلر و میپتاس یهاونی و ساکارز  خروج باعث *

 .شودیم  خاک از  محلول یمعدن مواد و آب افتیدر  زانیم   شیافزا سبب *

1 )1                                ۲  )۲                                  ۳ )۳                              ۴ )۴ 

 دارند.  نقش هاجوانه رشد توقف در لنیات و دیاس کیزیآبس ن،یاکس یهاهورمون 

 .باشدیم پرورده رهیش ازمندین شدن درشت یبرا وهیم رایز است؛ صادق  نیاکس هورمون یبرا (اول مورد

 . شود ی م  متوقف   ها سلول   ن ی ا   در   ی ا اخته ی   چرخه   ها، جوانه  رشد  توقف   ی برا   که   شود ی م   مشاهده  ی د ال سر   ی ها سلول   ها، جوانه   در  ( دوم  مورد 

  ـشدن   بـسته   . ـشود ی م   یی هوا   ی ها روزنه   ـشدن  بـسته   ـسبب   هورمون  ن ی ا   را ی ز   اـست   ـصادق   د ی اـس ک ی ز ی آبـس هورمون   ی برا  مورد   ن ی ا   ( ـسوم  مورد 

 . رد ی گ ی م   صورت  آنها  ز ی سمول ال پ  جه ی درنت   و  روزنه  نگهبان   ی ها اخته ی   از   کلر  و   م ی پتاس  ی ها ون ی  و  ساکارز  خروج  ی درپ   یی هوا   ی ها روزنه 

هیر  کیتحر  با نیاکـس  هورمون (چهارم مورد عت  تواندیم  ییزاـش هیر  وـس   ی معدن  مواد و آب جذب مقدار  جهینت  در  دهد،  شیافزا  را  ـش

 .شودیم شتریب خاک از محلول

 کند؟یم   لیتکم  نادرستبه طور    یاهی گ  یهارا درباره هورمون   ریعبارت ز  نهیدام گزک 

 « ممکن است باعث .................. شود.   شود،یکه باعث .................. م   یاهیهورمون گ  ینوع»

 سرطان در انسان  جادیا  -  بدون دانه  یهاوهیم لیشک( ت1

 بدون دانه  یهاوهیم  جادیا  - دهیرس  یهاوهیم زش( ری۲

 یخاص طیها در شرادانه شیاز رو یریجلوگ  -  یاهش مکش تعرق( ک۳

 یخاص  یهادر سلول زیالآم میآنز  دیتول -  ساقه یشد طول( ر۴
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 : هانهیگز یبررس 

  جاد یا  تواندیم  هاست،نیاز اکـس  یکه مخلوط  یبدون دانه ـشود. عامل نارنج  یهاوهیم دیباعث تول  توانندیم  هانیاکـس«: 1» نهیگز

 سرطان کند.

 بدون دانه شود.  یهاوهیم جادیباعث ا تواندینم لنی. اتشودیم  هاوهیم زشیباعث ر لنیات«: ۲» نهیگز

 یآب  کم  ،یخشک  طیدر شرا  یاهیهورمون گ نی. اشودیم  یها باعث کاهش مکش تعرقبا بستن روزنه  دیاس کیزیآبس«:  ۳» نهیگز

 .ردیگیها را مرشد دانه و جوانه یو سخت، جلو

ــد طول  تواندیم  نیبرلیج«: ۴» نهیگز ــاقه یباعث رش ــود. جس  یهااختهیدر   زیالآم میآنز دیت باعث تولالدر دانه غ   نیبرلیها ش

 .شودیدار مگلوتن

 کند؟یم   لیتکم  یدرست را به ریعبارت ز نهیدام گزک 

 «......................   تواندیمخالف ...................... بر ...................... دارد، م   یکه اثر  یاهیهر هورمون گ  »

 سمت نور نقش داشته باشد. به  اهانگی ساقه  شدن خم در  – یجانب هایجوانه رشد – نینیتوک( سی1

 را کاهش دهد.  اهانیگ کریبه پ  یورود دیاکسیکربن د زانمی –ت  الدانه غ  شروی – نیبرل( جی۲

 دهد.  شیرا افزا یاه یگ ی هااختهی چرخه زمان مدت  – یجانب  هایجوانه  رشد – نیکس( ا۳

 اثر بگذارد. زیالترشح آم یدار دانه براگلوتن هالیبر  –  اهانی گ یهابخش نگهداری زمان مدت – لنیت( ا۴

 

ــ ــودیها مدانه  شیدارد و مانع روها  دانه  شیبر رو  نیبرلیمخالف ج  یاثر دیاســـ کیزیهورمون آبسـ .  شـ

  اهان، یگ ییهوا یهاـشدن روزنه بـسته  دنبال . بهـشودیها مـشدن روزنه موجب بـسته  یخـشک  طیدر ـشرا دیاـس کیزیهورمون آبـس

 :هانهیگز  ریسا یبررس  .ابدییکاهش م  اهانیبه گ یورود دیاکسیدکربن زانیم

 .کنندیمهار م اهانیرا در گ یجانب یهارشد جوانه نینیتوکیبرخالف هورمون س لنیو ات نیهورمون اکس«: 1» نهیگز

رـشد   ن،یبرخالف هورمون اکـس  نینیتوکی. هورمون ـسکندیرا مهار م  اهانیگ یجانب یهارـشد جوانه ن،یهورمون اکـس«: ۳» نهیگز

ــکندیم کیها را تحرجوانه نیا ــ  نینیتوکی. هورمون س و موجب کاهش مدت زمان   کندیم کیرا تحر  یاهیگ  یهااختهی میتقس

 .شودیم یااختهیچرخه 

ودیم  هاوهیم یدگیرـس زانیم شیموجب افزا لنیهورمون ات«: ۴» نهیگز رعت پ   نینیتوکیهورمون ـس  یول  ـش دنیـس   ی هااندام رـش

 ندارد. زیالآم میترشح آنز یدار براگلوتن هالیبر  یاثر نینیتوکی. هورمون سدهدیرا کاهش م  اهانیگ  ییهوا
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 مربوط  ندیمؤثر در فرا  یاهیدرباره هورمون گ ریند مورد از موارد زچ 

 است؟  حینقش ندارد،صح  یرأس  یرگیچ  ندیرو که در فرابه شکل روبه

 .شودیم  اهیگ  ادیاستحکام ز یدارا یهابخش  عیبه قارچ مولد آن موجب رشد سر  اهیرست گدانه  الیابت  (الف

 در سمت شاخه نقش دارد. یمحافظت  هالی  لیدر تشک  لنیهورمون نسبت به ات نیا  شیافزا  (ب

 .شودیدار آندوسپرم م گلوتن هالیاز   زیالآم   یگوارش  یهامیفقط موجب آزادشدن آنز (ج

 .شودیها م دانه  یزنجوانه  شیموجب افزا  دیاس کیزیمخالف آبس  یآن با اثر  شیافزا  (د

1 )1                                   ۲ )۲                                       ۳ )۳                                 ۴ )۴ 

 موارد نادرست: یبررس  است. حی. مورد د صحباشدیم نیبرل یشکل مربوط به اثر هورمون ج 

و دراز بودند و بافت   ک یدانه رست ها بار نیتا به سرعت رشد کند. ا شودیسبب م البریها با قارچ جدانه رست یآلودگ (الف

 ندارند.   یکاف یاستحکام

 . باشد یبرگ مؤثر م  زشیر ندیدر فرا نیبه اکس لنینسبت ات دیتوجه کن (ب

 . شوندیم  دیتول زین یگرید  یهامیآنز  زیالوه بر آمالکه ع  دیدقت کن (ج

   ...........   اً قطع   شود، ی آن م   ی دگ ی که موجب رس   ی هورمون   .........   شود، ی م   وه ی که موجب رشد م   ی ورمون ه   

 .ردیگیدر کشت بافت مورد استفاده قرار م _مانند  ( ه1

 .نقش دارد  یجانب یهابر جوانه یرأس یرگیدر چ _ف  الرخ( ب۲

 .شودیم یااختهی میتقس کیسبب تحر _مانند  ( ه۳

 است.  اهانیرشد در گ  یهااز محرک  یکی _ف  الخ( بر۴

موجب   لنی. اتشوندیرشد محسوب م یهاکه جزء محرک  شوندیم  وهیموجب رشد م  نیبرلیو ج  نیکسا 

 .باشدیم  اهانیرشد گ  یهااز بازدارنده  یکیو   شودیم وهیم  یدگیرس

 کند؟ یکامل م   نامناسبطور    را به  ریعبارت ز نه، یدام گزک 

 ..........«   م ی آنز   ن ی ا   . شود ی م   د ی تول   ن ی برل ی نشاسته آندوسپرم تحت اثر ج   ر ی ذخا   ه ی تجز   ی برا   م ی آنز   ی ت، نوع ال دانه غ   در » 

                   دارد. تیفعال ییایقل  pHو در  کندیرا آغاز م هادراتیر انسان روند هضم کربوه( د1

                     در مقابل گرما وجود دارد. شتریب یداری منظور پابه یفناور ستیآن به روش ز دیمکان تول( ا۲

                        باشند. ی م گری کدینشاسته مکمل  یها مولکول   ییدر ساختار خود است که با شکل فضا یبخش یارا( د۳

 باشد. مؤثر  coli.Eدر  یسیرونو ی منف میکننده متصل شود و در تنظفعال نیبه پروتئ تواند یآن م تیمحصول فعال( ۴
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شود که یم زیالمانند آم یگوارش یها میآنز دیآندوسپرم موجب تول هالی  نیتریبا اثر بر خارج نیبرلیج 

 . کندیم هیآندوسپرم را تجز ییغذا ریذخا

در بزاق موجود    میآنز نی. اکندیم  هیو نشـاسـته را تجز  کندیرا در دهان آغاز م هادراتیدر انسـان روند هضـم کربوه زیالآم (1

 (درست)  دارد.  ییایقل  کربناتیاست و بزاق به علت داشتن ب

 (درست)مقاوم به گرما ممکن شده است.  یزهایالآم  دیو تول یطراح یفناور ستیامروزه به کمک روش ز (۲

  یماده خود اختـصاـص  شیپ  یبرا  ییاـست که از نظر ـشکل فـضا  میاز ـساختار آنز یفعال بخـش  گاهیاـست و جا  میآنز  ینوع  زیالآم (۳

 (درست)شده است. 

 (نادرست)  .ی(نه منف)نقش دارد  یسیمثبت رونو میکننده در تنظفعال  نیپروتئ (۴

 کند؟   یم   لیتکم  نادرسترا به طور    ریعبارت ز  نه، یدام گزک

 «در ........... تواندیطور حتم م   که ..........، به  یاهیکننده رشد گ  میتنظ باتیهرنوع از ترک  »

 مؤثر باشد. یآبکش یبردار  و بار یریبارگ  شافزای –ها نقش دارد دانه شیرو کیر تحر( د1

 مؤثر باشد.  هاوهمی کردن درشت –بدون دانه کاربرد دارد   یهاوهیر رشد م( د۲

 شود. دیدانه تولنهان  اهانیگ یهاهمه جوانه یهااختهی  –ر خم شدن ساقه به سمت نور نقش دارد ( د۳

 مؤثر باشد. یااختهیچرخه  یاز نقاط وارس  هااختهی برخی عبور –قلمه زدن کاربرد دارد  یرجنسیغ  ریر تکث( د۴

 

ط جوانه ییکه در نورگرا  نیهورمون اکـس  دیدقت کن پس به  دیتول یرأـس یهانقش دارد، توـس ده و ـس ـش

 :هانهیگز ریسا یبررس  .کنندینم دیتول نیاکس یجانب یها. پس جوانهشودیمنتقل م  یجانب یهاجوانه

دن م ن،یبرلیهورمون ج (1نهیگز ت ـش بب درـش ودیم  هاهویـس تی. طبق کتاب زـش ناـسـس دن  یبرا  میدانیدهم م یـش ت ـش درـش

 .میباشیم  وهیپرورده در م رهیش رهیذخ  شیافزا  ازمندین  هاوهیم

 ها نقش دارند. وهیبدون دانه و درشت کردن م یها وهیم لیدر تشک نیبرلیو ج نیهورمون اکس (۲نهیگز

 نقش دارد.  یی زا شه ی در ر  شه، ی ر   ی ها اخته ی  م ی تقس   ک ی تحر  ق ی درواقع از طر   شود؛ ی م  یی زا شه ی که سبب ر  ن ی ( هورمون اکس ۴نه ی گز 

 ............که   یاهیر هورمون گه

 .رها شود  یلیفس یهااز سوخت  تواندیم شود،ینگهبان روزنه م یهااختهیکلر از  یهاونیبب خروج آب و س (۵

 شود.  اهانیدانه نقش دارد، موجب تازه نگه داشتن برگ و گل گنهان  اهانیبرگ در گ زشیر  ندیر فراد (۶

 شود.  دیتول  یقارچ  ایو   یاهیگ یهااختهیتوسط   تواندیم  شود،یبدون دانه م  یهاوهیم لیبب تشکس (۷

 اندازد.  ی م  ر ی را به تأخ   اه ی گ   یی هوا   ی ها شدن اندام  ر ی سترون نقش دارد، پ   ال کام  ی ط ی از کال در مح   ی اه ی گ   ی ها اندام  د ی ر تول د  (۸
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ــتـفاده م  یهاوهیم دـیدر تول هانیبرلیاز ج ــودیبدون دانه اسـ  ال بریقارچ ج زیو ن  اهانـیدر گ  نیرلی. جبشـ

 :هانهیگز  ریسا یبررس  .شودیم دیتول  یاهیگ یهااختهیتوسط  زین نی. اکسشودیم دیتول

 .شودیرها نم یلیاما از سوخت فس  شود،یها مموجب بسته شدن روزنه دیاس کیزیآبس (1

 .ستیصادق ن لنیدر مورد ات (۲

  ی ها اندام شدن ریانداختن پ  ریدر به تأخ  نینیتوکیهورمون س یاز کال اـستفاده شود ول  ـشهیر  دیتول  یتواند برایهم م نیاکـس (۴

 نقش دارد.  اهیگ  ییهوا

 است؟  حیصح نهیرو کدام گزا توجه به شکل روبهب

                        مشابه است. «ج»و  «ب»بخش   یهااختهیها در  عداد کروموزوم( ت1

                       است. رندهیگ یدارا «الف»دهنده بخش   لیتشک یهااختهیدر  نیبرل( جی۲

                     .شودیم «ج»و  «الف»  یهادر بخش  ییغذا یهاموجب شکسته شدن مولکول زیالآم  مینز( آ۳

 است. دیاس کیزیمخالف با هورمون آبس یاثر یکه دارا شودیآزاد م «ج»بخش   یهااختهیمحرک رشد از   یوع ( ن۴

پرم،   ب،یبه ترت «ج»و    «ب»، «الف»  یهابخش پرم یخارج  ه)الیدار گلوتن هالیآندوـس را  انیو رو (آندوـس

  هی تجز  یها میآنز  یو آزادساز دیو باعث تول گذاردیم دار اثرگلوتن هالیآزاد شده و بر   انیاز رو  نیبرلی. هورمون جدهندینشان م

ودیم زیالکننده از جمله آم ده موجب تجز زیال. آمـش پرم م هیآزاد ـش ته در آندوـس اـس ودینـش  شیموجب رو  نیبرلی. هورمون جـش

 :هانهیگز ریسا یاست. بررس دیاس کیزیکه مخالف نقش آبس  شودیم دانه

 متفاوت است.  (بافت)  انیآن با رو یهااست و تعداد کروموزوم  (بافت) از آندوسپرم یدار بخشگلوتن  هالی :1 نهیگز

 آندوسپرم.  یهابخش  رینه سا  گذارد،یدار اثر مگلوتن هالیبر  نیبرلیج :۲ نهیگز

 .ستیصادق ن انیموضوع در رابطه با رو  نی. اما اکندیم هیشده در آندوسپرم را تجز رهینشاسته ذخ ز،یالآم  میآنز :۳ نهیگز

 ده،یپد نیا یدهد. در رابطه با عامل اصالیبه سامت نور را نشاان م  اهیگ  کیکل مقابل خم شادن  شا 

 است؟  نادرست نهیکدام گز

 .پرتقال نقش دارد  وهیم لیعامل در تشک  نیا( 1

 نقش دارد.  اهیهمانند رشد گ طیبه مح  اهیر پاسخ گ( د۲

 .شود  یم دیکم و هسته درشت تول سمالتوپ یبا س  ییها اختهیوسط ( ت۳

 شوند.  یابعاد سلول م  ریبرگشت ناپذ  شیرشد، فقط سبب افزا یط  ر( د۴
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توانند سبب  ی خم شدن ساقه م   ی ها در ط هورمون   ن ی باشند که ا ی ها م ن ی عامل خم شدن ساقه به سمت نور، اکس 

 ها: نه ی گز   ر ی سا   ی بررس   شوند.   ( م ی تقس ) ها  تعداد سلول   ش ی افزا   سبب   توانند ی م   یی زا شه ی ر   ی در ط   ن ی ابعاد سلول شوند و هم چن   ش ی افزا 

 بدون دانه مانند پرتقال نقش دارد.  یها وهیم لی در تشک نیهورمون اکس (1نهیگز

 . ردیگ یها صورت م نیمانند خم شدن ساقه به سمت نور در اثر اکس طیپاسخ به مح (۲نهیگز

 .شودیساخته م ی(دالسر یهااخته)ی یهورمون توسط جوانه رأس نیا (۳نهیگز

 کند؟ یکامل م   یرا به درست  ریند مورد، عبارت زچ

 «................  ست یندارد، ممکن    ................که در    یا  یاهیهورمون گ  »

 شود.  دیتول  یاهیگ  دهید  بیآس های بافت  در  – نقش    یجانب  یهااز رشد جوانه  یریجلوگ  (الف

 با استفاده از قلمه به کار رود.   اهان ی گ   ی ش ی رو   ر تکثی   در   – کشت سترون دخالت    ط ی مختلف در مح   ی ها کال به بافت   ز ی تما   ( ب 

 را داشته باشد.   ی جانب   ی رشد جوانه ها   بازدارندگی   نقش   – نقش    اه ی گ   یی هوا   ی ها در اندام   ی ر ی پ   ند ی افتادن فرا   ر ی به تاخ   ( ج 

 کند.   یریجلوگ  ی خشک  طشرای  در  رست  دانه  رشد  از  –ها دخالت  با بستن روزنه  اهیحفظ آب گ(  د

1 )1                                    ۲  )۲                                     ۳ )۳                                   ۴ )۴ 

 

 موارد: ی. بررسکندیکامل م یعبارت را به درست «ج»تنها مورد 

ه هورمون آبـس«الف» د جوانه  یریدر جلوگ  لنیو ات نیاکـس  د،یاـس  کیزی: ـس   ی ها در بافت لنینقش دارند که ات  یجانب یهااز رـش

 .شودیم دیتول  دهید بیآس

  اهان یگ یشیرو ریتکث یبرا  نیکـشت ـسترون دخالت دارند. اکس طیکال در مح زیدر تما  نینیتوکیو ـس نی: دو هورمون اکـس«ب»

 .رودیبا استفاده از قلمه به کار م

 . شود ی م   ی جانب   ی ها . و سبب رشد جوانه شود ی م   اه ی گ   یی هوا   ی ها در اندام  ی ر ی پ   ی ندها ی افتادن فرآ  ر ی سبب به تاخ  ن ی ن ی توک ی : س « ج » 

مانع از   زیها و نبسـتن روزنه قیاز طر  اهیسـبب حفظ آب گ  ،یمانند خشـک  ،یطینامسـاعد مح طیدر شـرا  دیاسـ کیزی: آبسـ«د»

 .شودینامساعد م طیرست در شرادانه  شیرو

 کند؟ یطور مناسب کامل م را به  ریعبارت ز  نه، یدام گزک

 «.ردیگی......... مورد استفاده قرار م   یبرا شود، یکه باعث ......... م   یاهیرشد گ  کنندهمیتنظ  باتیاز ترک  ینوع»

 اهوهیم  یدرشت کردن بعض  _ها ها و جوانهدانه  یفتگ( خ1

 بدون دانه  یهاوهیم دیتول _ یزنشدن ساقه و جوانه لیو( ط۲

 افتهی زیتما  یهااختهیساقه از  لیتشک  _گل   یهاداشتن شاخهازه نگه( ت۳

 ییهوا  یهااندام یمدت نگهدار شیافزا  _ یتحت تنش خشک  اهانیفظ آب در گ( ح۴
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 دیتول یبرا هانیبرلینقش دارد. از ج یزنو جوانه وهیشدن ساقه، نمو م لیطو کیدر تحر نی برلیج

 : هانهیگز  ریسا یبررس . کنندیم  استفاده  هاوهیم یدرشت کردن بعض نیبدون دانه و همچن یهاوهیم

  یدر درشت کردن بعض ن یبرلیج کهیدانه و رشد جوانه است؛ در حال ش یممانعت از رو دیاس کیزیآبس ینقش اصل«: 1» نهیگز

 . شودیاستفاده م هاوهیم

هورمون به منظور   نیکه در فن کشت بافت از ا شودیگل استفاده م یهاتازه نگه داشتن شاخه یبرا نینیتوکیاز س«: ۳» نهیگز

 .شودیم استفاده( افتهی  زینه تما) افتهین  زیتما یهااختهیساقه از  لیتشک

مدت    شیافزا یبرا  نینیتوکیاز س کهینقش دارد در حال  یتحت تنش خشک  اهانیدر حفظ آب در گ  دیاس  کیزیآبس«: ۴»  نهیگز

 .شودیاستفاده م  هاوهیم ینگهدار

 ...........ت  البذر غ  شیر رود

 .سازدیم نیبرلیهورمون ج یفراوان  ریبتدا آندوسپرم مقاد( ا1

 آندوسپرم نقش دارند. ریذخا  نیتراز مهم یکی هیدر تجز  ن،یکننده پکت هیتجز  یهامینزآ( ۲

 در دانه است. یگوارش  یهامیزمان با رها شدن آنزهم  یانیرو شهیخروج ر( ۳

 .کندیاستفاده م انیرشد رو یدار، از گلوکز موجود در خود براگلوتن  ه( الی۴

 

از  زیالآم  ،یانیرو شهیدر هنگام خروج ر  د،یکنیمشاهده م  یکتاب درس ۹فصل   ۸طور که در شکل همان

 :هانهیگز ریسا ی. بررسگذاردیدار رها و بر آندوسپرم اثر مگلوتن هالی

 .(نه آندوسپرم)  دهدیرخ م انیدر رو نیبرلیو ترشح ج دیتول«: 1» نهیگز

 .(آندوسپرم  رینه موثر بر ذخا)  انداختهی وارهیکننده د هیتجز  یهامیجزء آنز ن،یکننده پکت هیتجز  یهامیآنز«: ۲» نهیگز

 .سازدیو رها م دیرا تول یگوارش  یهامیدار، آنزگلوتن ه«: الی۴» نهیگز

 

 .......... تواندیم  سازد، یکه .......... را ممکن م   یاهیهر هورمون گ

 شوند. دیها تولآن  ییایمیو به کمک فرمول ش مصنوعی طور به –سخت  طیدر شرا  اهیقاومت گ( م1

 شود. دیتول  دهید بیآس  هایبافت توسط –ها وقف رشد جوانه( ت۲

 ت شود.الغ  یهادانه  شروی  باعث  –ها قلمه یح براالذب آب و ام( ج۳

 شود.  اهیگ  یهابرگ زشیو ر  اهگی  مقاومت  باعث  – میتقس  تیزنده با قابل یهااختهی نزیتوکیو س توز( می۴

 

تند که باعث مقاومت گ  ییهورمون ها  دیاـس  کیزیو آبـس لنیات را  اهیهـس خت م  طیدربرابر ـش وند.    یـس ـش

 شوند. دیتول یمصنوع  طور توانند به  یشناخته شده است و م  یاهیرشد گ  یکننده ها میتنظ  ییایمیفرمول ش
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 اه یگ  یجانب  یهادر جوانه  یاهیهورمون گ  یجوان، مقدار نوع  اهیگ  کیدر ساقه    یبا قطع جوانه رأس  

ساااقه،    یجوانه رأساا  یدارا اهیگ  کی  در .افتیها کاهش خواهد  جوانه نیهورمون در ا یگریو مقدار نوع د  شیافزا

 کدام است؟  بیدو هورمون به ترت نینقش ا

 یی                           زاشهیر کیتحر  -جداکننده   هالی لیبرگ با تشک زش( ری1

                              هااختهی یرشد طول _  ییهوا  یهاشدن اندام ریدر پ   ریتأخ( ۲

 ی                           خشک طیدر شرا  ییهوا یهابستن روزنه _ یااختهی میتقس کیحر( ت۳

 دیجد یهااختهی  جادیا  - یطینامساعد مح طیدر شرا  اهیاهش رشد گ( ک۴

د جوانه  ی جوانه رأـس  ی به اثر بازدارندگ  مقدار   ی . با قطع جوانه رأـسند ی گو ی م  ی رأـس  ی رگ ی چ   ، ی جانب   ی ها بر رـش

 هورمون   . کنند ی رشـــد م   ی جانب   ی ها جوانه  جه ی درنت   ابد، ی ی آنها کاهش م  ن ی و مـقدار اکســـ  ش ی افزا   ی جانب  ی ها در جوانه  ن ی ن ی توک ی ســـ

 : ها نه ی گز  ر ی سا  ی بررس   نقش دارد.   ها اخته ی   ی در رشد طول  ن ی و هورمون اکس  یی هوا   ی ها شدن اندام  ر ی پ  ر ی در تأخ  ن ی ن ی وک یت س 

 است. لنیبرگ مربوط به ات زشیر«: 1» نهیگز

 است. دیاس کیزیمربوط آبس یخشک طیدر شرا ییهوا یهابسته شدن روزنه«: ۳» نهیگز

 است. دیاس کیزیمربوط به هورمون آبس  یطینامساعد مح طیدر شرا  اهیکاهش رشد گ«: ۴» نهیگز

 کند؟   ی م   لیتکم  حیرا به طور صح  ریند مورد، عبارت زچ

 « ..............    اًتوان گفت قطعیکه .............. م   یا دانهنهان  اه یدرباره هر نوع گ  »

 بافت آندوسپرم باشد.   ی تواند دارا ی شود که درون خود م ی مشاهده م   ی ساختار   وه ی م   ن ای   درون   – کند  ی م   د ی تول   وه ی م   ی * نوع 

 . رد ی گ ی قرار م   ن ی همانند اکس  ن ی برل ی هورمون ج   ر ی آن تحت تأث  وه می   – کنند ی م   د ی نارس با پوسته نازک تول   ز ی ر   ی ها * دانه 

حلقه هر گل    نیتریدر درون وه، یم   لیتشااک  یزم براال  یجنساا   اختهینوع   هر  دتولی  –کند  یم   دیتول یقیحق وهی* م 

 .ردیگیصورت م  اهیآن گ

تنها دو    اه، یگ نیشاده توساط ا  دیتول انیرو یهااختهی  –دهد  یم   لیانتقال گامت نر، سااختار لوله گرده تشاک  ی* برا

 دسته کروموزوم همتا دارد.

1 )1                                      ۲  )۲                                        ۳  )۳                                ۴  )۴ 
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 بررسی موارد:

 (نادرست)باشند.  یفاقد بافت آندوسپرم م جهیها بدون دانه هستند و در نتوهیم یبرخ  دیدقت کن (الف

 (درست)ها نقش دارند.  وهیدرشت کردن م نیو هم چن وهیدو در رشد م هر نیو اکس نیبرلیج یهاهورمون (ب

د تخمدان در گ  ی ق ی حق  وه ی م   ( ج  ک   اه ی از رـش ود ی م  ل ی تـش ورت م   ن ی تر ی در داخل   ًاالزام   ی جنـس  ی ها اخته ی  د ی و تول  ـش   رد ی گ ی حلقه گل ـص

 ( نادرست )   ( . شود ی نم   ده ی د   ماده  ی جنس  اخته ی  د ی نر تول  ی تک جنس   ی ها در گل ) 

 (نادرست)باشد.  یدسته کروموزوم همتا م ۴ یخود دارا انیرو  یهااختهیدر  دیتتراپلوئ  یمانند گل مغرب  اهانیگ یبرخ  (د
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 یازدهم   ستی ز - 9فصل  - 2گفتار  یلیتکم یهاسؤال

 که ......... به طور قطع ......... یدر هر جانور

                              .شودیبزرگتر نم  یبودن نوع اسکلت، اندازه بدن از حد خاص  یبه علت خارج -دارد   یاسکلت بدن در حفاظت نقش مهم( 1

                              . رد ی گ ی تبادل مواد با هوا صورت م   ، ی پوست   ی ها ی با کمک برجستگ   - در آن مشاهده شد   خوار گانه ی ب  ی ا اخته ی بار  ن ی نخست   ی را (  ۲

جانور  دمثلینر و ماده توســط دســتگاه تول  یجنســ اختهیهر دو نوع    -  باشــدینســل بعد م یهازاده  جادیقادر به ا  ییه تنها( ب۳

                            .شوندیم دیتول

  ی ـساختار، پرتوها کیاز   شیبا کمک ب  یینایهر واحد ب  -  ـشودیدور م  ایآکاـس  یاز گل ها ،ییایمیـش  باتیه دنبال ترـشح ترک( ب۴

 .کندیرا متمرکز م ینور

 

وند ی درخت دور م   ن ی از ا  ی خاـص  یی ا ی م ی ـش  بات ی به دنبال ترـشح ترک   ا ی درخت آکاـس  ی ها مورچه    ی نوع ) . مورچه  ـش

 . پردازد ی م   ی نور   ی خود به متمرکزکردن پرتوها  مرکب   چشم   یی نا ی مستقل ب   ی موجود در واحدها   ی و عدس  ه ی با کمک قرن  ( حشره 

 :هانهیگز  ریسا یبررس

ـساختار اـسکلت بدن به حفاظت از آن    ،یاـسکلت خارج یو هم در جانوران دارا یاـسکلت داخل یهم در جانوران دارا«: 1» نهیگز

 !ینه خارج است؛ی دار اسکلت از نوع داخل. در جانوران مهرهکندیکمک م

مشـاهده شـدند. در   ییایرو سـتاره درال یبررسـ نیو در ح  نکویتوسـط مچ  خوارگانهیب  یهااختهی  بارنینخسـت یبرا«: ۲» نهیگز

 .پردازندیم  (نه هوا!)که به تبادل گازها با آب   شودیم  دهید است، آبشش یجانور آبز  یکه نوع   ییایساختار بدن ستاره در

که   دیکند. دقت داـشته باـش  جادینـسل بعد را ا  یهافرد زاده کیامکان وجود دارد که فقط  نیاز جانوران، ا یدر انواع «: ۳» نهیگز

. در جانوران بکرزا مثل زنبور عسـل و شـودیم  تیجانوران هرمافرود یبرخ  و ییبکرزا  ییتوانا  یجانوران شـامل جانوران دارا نیا

 .کندیصدق نم نهیگز نیمار ماده، شرط گفته شده در قسمت دوم ا

 قة به کمک جر  یزییپا  یها.............. است و با شکستن شب  یاهیف .............. گال....... برخ....... اهگی

 شد. یشیزا  دالآن به سر یشیرو  الدسر رییسبب تغ توانینور م 

                              هکوتا روز  – یداوود  - بدر( ش۲                             دبلن شب  – شبدر –  یاوود( د1

 دبلن روز  –شبدر -  یاوود( د۴                              هکوتا شب –  یداوود  -بدر ( ش۳

 

کمک جرقه نور به یزییپا یهاکوتاه است و با شکستن شبشب یاه یگ  یف داوودالشبدر برخ اهگی

 ی( درس کتاب تیفعال)شد.   ( گل لیتشک) یشید زاالآن به سر یشید روالسر رییسبب تغ توانیم
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 است؟  نادرست  یخارج  ی هابه محرک  اهانیپاسخ گدام عبارت در ارتباط با  ک

                               دارد. یی گرانیزم ش،ی همانند ساقه در حال رو شیدر حال رو شه( ری1

                              کم است. گاه،هیمو به تک اه یگ ش یمحل تماس ساقه در حال رو  یهااختهیشد ( ر۲

                             دارند. امی پ  یو راه انداز شدن کیتحر  ییگوشتخوار، توانا اه یمانند گ برگ تله  تةافی  زیتما یپوشش  یهااخته( ی۳

 . شودیمتوقف م یده و گل ینالآن طو یشیدوره رو رد،یمرطوب و در سرما قرار گ  اهیر هر نوع گندم اگر بذر گ( د۴

 

ــت که اگر بذر آن را مرطوب کن  اهیگ  یدر نوع  ــده اس ــاهده ش ــرما قرار ده  میگندم مش دوره   م،یو در س

 :هانهیگز ریسا یبررس .دهدیو زودتر گل م  شودیآن کوتاه م یشیرو

 یی دارند و هم نورگرا ییگرانیهم زم شه،یهم ساقه و هم ر دیدقت کن«: 1» نهیگز

 است. حیصح یکتاب درسطبق متن «: ۲» نهیگز

و   شــوندیم  کیخوار اســت که در صــورت برخورد حشــره با آنها تحرگوشــت  اهیمانند گبرگ تله  یهامنظور کرک«: ۳» نهیگز

 .اندازندیرا به راه م  ییهاامیپ 

 باشد؟  «از ورود  یریجلوگ  یش براالت»از نوع  تواندینم  یاهیگ یدفاع یهادام مورد از پاسخک

 د یآلکالوئ دیول( ت۴                  پوستک دیول( ت۳               نیشد پس( ر۲              یااختهی رةوایشدن د یان ( ک1

 

  یبرا   اهانیگ  یهاشالپوســتک از ت دیو تول  (پنبهچوب  دیتول) نیرشــد پســ ،یااختهی وارهید  شــدنیکان

 .شودیمحسوب م  اهانیگ ییایمیش  از دفاع  یبخش دیآلکالوئ دیتول  یول  باشندیم زایماریاز ورود عوامل ب یریجلوگ

 است؟   حیصح  اهانیاز جنس دفاع در گ  ییهادام عبارت در مورد پاسخک 

                          شوند. یچرخه کربس م میموجب توقف مستق دیانیبا آزاد کردن س  ددار،یانیس باتیرک( ت1

                             کنند که در محافظت از آنها نقش دارند. ی ترشح م ی باتیدر پاسخ به زخم، ترک اهانیگ  یعض( ب۲

                           . کندیسالم را مقاوم م  یهاکه بافت شودیرها م دیاس کیلیسیسال  روس،یآلوده به و  یهااختهیاز ( ۳

 . گرددیها م که موجب حمله زنبورها به مورچه   شودیم دیتول  یباتیترک ا،یآکاس یهاباز شدن گل( ۴
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 : هانهیگز یبررس

وند ی خواران م   اه ی گ   ی مار ی ب  ا ی که ـسبب مرگ   کنند ی م  د ی تول   ی بات ی ترک   اهان ی گ   ( 1   ی اند که در تعداد گروه   ن ی از ا   ددار ی ان ی ـس  بات ی . ترک ـش

بر تنفس  ی ر ی که تأث   ـسازد ی م   ی ددار ی ان ی ـس ب ی ترک   اه ی . گ کند ی را متوقف م  ی ا اخته ی  تنفس   د ی ان ی . ـسـشوند ی ـساخته م   ی اه ی گ   ی ها از گونه 

م   د ی ان ی و ـس  ه ی تجز  ب ی ترک  ن ی ا   خورد، ی را م   اه ی جانور گ   ی ندارد؛ اما وقت  ی ا اخته ی    یی واکنش نها  د ی ان ی ـس  ـشود؛ ی م  اـست از آن جدا   ی که سـّ

 . شود ی انتقال الکترون م  ره ی باعث توقف زنج   جه ی را مهار و در نت   ژن ی مربوط به انتقال الکترون به اکس 

خ به زخم، ترک   اهان ی گ   ی بعـض  ( ۲ ح م   ی بات ی در پاـس   اد ی آن قدر ز   بات ی ترک   ن ی که در محافظت از آنها نقش دارند. گاه حجم ا   کنند ی ترـش

 شود که حشره در آن حفظ شده است.  ی م   جاد ی ا   یی سنگواره ها   بات، ی ترک  ن ی ا   . با سخت شدن افتد ی است که حشره در آن به دام م 

سالم    ی هاآلوده و قطع ارتباط آنها با بافت  یهااختهیآن، مرگ    جهیاندازد که نت  ی را به راه م  ییندهایفرا  اه یدر گ روسیورود و  (۳

مانند    یگرید  یتا با سازوکارها  کندیم   دایفرصت پ   اهیو گ  ابد ی   ریتکث  اهی گ  سالم  یهادر بافت  تواندینم  روسیو  جهیاست. در نت

  ک یلیسیسال  .شودیخود گوارش م  یها  میآنز  لهیبه وس  اختهی  ،یااختهیبا آن مقابله کند. در مرگ    روسیضد و  باتیترک  دیتول

را رها و مرگ    بیترک  نیآلوده، ا  ی اهیگ  اختهینقش دارد.    یا  اختهی است، در مرگ    اهانیرشد در گ  یکننده ها  میکه از تنظ  دیاس

 . کندیرا القا م یااختهی

دادن مورچه ها مانع از  یکنند که با فرار یو منتشر م دیتول  ییایمیش بیترک ی شوند، نوع   یباز م   ایآکاس یگل ها ی وقت (۴

 شود.  یگرده افشان م یحمله آنها به زنبورها

 ........، در حالت ........   تیطول روز قرار دارد، هر گاه در وضع  ر یآن تحت تأث یکه گل ده  یاهیهر گ  

 دهد.یگل نم یشب بلند شکسته شده با جرقه نور  -  وز بلند گل دهد( ر1

 دهد.یگل م زین نوری جرقه  با شده شکسته  بلند شب –شب بلند گل دهد  ( ۲

 دهد.نمی  گل  کوتاه روز –گل دهد   یب بلند شکسته شده با جرقه نور( ش۳

 دهد.یگل نم زنی  کوتاه و  بلند روز  –گل ندهد   یشب بلند شکسته شده با جرقه نور( ۴

 

روز بلند مثل شـبدر   اهیگ کی  یعنی  دهدیگل م  یکه در شـب بلند شـکسـته شـده با جرقه نور  یاهیگ 

 .دهدیدر حالت روز کوتاه، گل نم  اهیگ نیاست. ا

 ................ اًمقابله با ................... قطع یبرا اهانیگ  یدفاع  یندهایر فراد 

                          .شوندینقش دارند که در دستگاه گوارش جانور فعال م  یباتترکی – خواراهینوران گ( جا1

                             نقش دارند. ییایمیدر ساخت عوامل مربوط به دفاع ش  یی(ها)مآنزی – زایماریوامل ب( ع ۲

                          .شودیعوامل م نیمانع از ورود ا  یکیزیف سدی – زایماریوامل ب( ع ۳

 دارند. میرشد نقش مستق  یهاکنندهمتنظی – خواراهیانوران گ( ج۴
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هستند که در  یی ا یم ی در ارتباط با دفاع ش   یباتی ترک   دی اس   ک ی ل ی س ی و سال   ددار یان یس   بات ی ترک   دها،ی آلکالوئ   

 :ها نه ی گز  ر ی سا  ی بررس  دارند.   از ین   می آنز   به   ساخته شدن ی برا  بات ی ترک   نی نقش دارند. همه ا  ی اهیگ   ی زا ی مار ی مقابله با عوامل ب 

ره الًنقش دارند. مث  اهانیدر دفاع از گ زیکرک و خار ن«: 1» نهیگز   یدار به راحت کرک  یهابرگ یرو توانندیکوچک نم یهاحـش

 .شودیم رممکنیحشره دشوارتر و گاه غ  حرکت  مواد چسبناک ترشح کند،  اهیاگر گ نیحرکت کنند، همچن

 . شوندیمحسوب م یی ایمیسد ش ینوع  باتیترک نینقش دارند. ا خواراناهیدر دور کردن گ دهایآلکالوئ«: ۳» نهیگز

 . ستیدر مورد کرک و خار صادق ن«: ۴»« نهیگز

 ها تعلق دارند؟ گروه از پاسخ  ک یکدام موارد به    اهان، یاز جنس دفاع در گ  ییهاپاسخر  د 

   اختهی   وارهیدر د  سیلیوجود س  (الف

 اه ی حشره از ترشحات گ  یهاسنگواره  یریگشکل   (ب

  نیکوتین  دیتول  (ج

 خوارگوشت  اهی کرک در برگ تله مانند گ  یریگشکل   (د

 دیاس کیلیسیسال  یرهاساز  (ه

 ( ب و ه ۴                ( الف و ب              ۳                ( ب و د             ۲               ( ج و ه                 1

 

 شامل:  دفاع جنس از ییهاپاسخ 

  یر یجلوگ  یبرا  شالت به  مربوط «ب» و  «الف»  موارد است.  یااختهی  مرگ (۳ و  ییایمیش  دفاع (۲  ورود،  از  یریجلوگ یبرا شالت (1

 به  پاســخ به مربوط  «د» مورد  دیکن  دقت  اســت. یااختهی مرگ به مربوط «ه» مورد  و ییایمیشــ  دفاع به مربوط «ج»  مورد  ورود، از

 .شودینم محسوب  دفاع جنس از ییهاپاسخ جزء و است خوارگوشت  اهانیگ در تماس

 ........ ییگرا نی زم  ........ یینورگرا ،  ........ در کنند؟ یم  لیتکم حیصح طور به را عبارت موارد،  دامک 

 . دهدیم  رخ – همانند – ساقه  (ب                    .دهدینم رخ – فالبرخ – شهیر (الف

 .دهدیم  رخ – فالبرخ – ساقه (د                            .دهدیم  رخ – همانند – شهیر (ج

 ج و د(  ۴                            لف و ب( ا۳                            ب و ج( ۲                         لف و د( ا1
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 ی هاپاسخ اندام ها، شیگرا دی. دقت کندهد یرخ م ییگرانیو زم یینورگرا شهیهم در ساقه و هم در ر 

ف جهت آن باشد  المثبت و اگر در خ نوع از شیرشد در جهت محرک باشد. گرا نیبه محرک هستند. اگر ا اهیدر حال رشد گ

 دارد.  یمنف ییگرانیمثبت و زم  ییدارد و ساقه، نورگرا یمنف  ییمثبت و نورگرا ییگرانیزم شهیاست. ر یاز نوع منف شیگرا

 کند؟  یم  لیتکم نادرست  طور به را ریز  عبارت مورد ندچ

 «  .............. حتم طور به گفت توانیم   ، ............ که یدار گل اهانیگ با رابطه در»

 نباشد. ترکوتاه ینیمع حد از روز طول که  کنندیم  دیتول گل دالسر یزمان  – هستند کوتاه روز (الف

 شود. یم  لیتبد یشیزا به یشیرو دالسر ها، آن یشیرو سال نیاول تابستان فصل در  – هستند کوتاه شب (ب

 کنند.  دیتول دانه خود، عمر اول سال در ستین ممکن – دارند سرما دوره کی گذراندن به ازین یدهگل یبرا (ج

  ک یلیسا یساال آلوده،  یاهیگ یهااختهی  اه، یگ به  زایماریب روسیو ورود یپ  در – دارند را یانیرو ساهیک  دیتول  تیقابل  (د

 کنند.یم  دیتول دیاس

1 )1                                  ۲ )۲                                      ۳ )۳                                ۴  )۴ 

 

 بررسی موارد:

 (نادرست)  نباشد. کمتر یحد از شب طول که  دهندیم گل  یزمان کوتاه روز  اهانیگ (الف 

 (نادرست)  ندارند. یشیزا مثلدیتول اول  سال در  اهان،یگ نیا جهیدرنت  باشد؛ ساله  چند  ای و ساله  دو نظر مورد  اهیگ است ممکن (ب

 ( نادرست )  است.  ساله   ک ی   اه ی گ  ی نوع  ار ی خ   مانند   گندم   و  هستند   سرما  دوره   ک ی   ازمند ی ن   تر   ع ی سر  دادن   گل  ی برا  گندم   اه ی گ   ی نوع   ( ج 

 ( درست )   شوند. ی م  ی ا اخته ی  مرگ   سبب   که  کنند  ی م  د ی تول  د ی اس   ک ی ل ی س ی سال  خود،   درون   به   زا  ی مار ی ب  روس ی و  ورود   ی پ   در   اهان ی گ  ( د 

 در ..........   اهانی.......... حفاظت جانوران از گ  اهانیگ  ی ااختهی در مرگ   

 . شود ی در آن انجام م   ی ست ی ز   ی ها ت ی فعال   ی است که همه   ی سطح ساختار   ن ی تر ن یی پا   ی دارا   ًاقطع   ی اه ی آفت گ   ا، آکاسی   درخت   – مانند  ( ه 1

 همراه است.  یاهیگ یهااختهیتوسط   یاهیکننده رشد گ میتنظ  ینوع  دیتنباکو، با تول  اهگی –مانند  ( ه۲

 مؤثر است.  اهیدر تداوم نسل گ  ییایمیش بیترک  یانتشار نوع   ا،آکاسی درخت –ف  الرخ( ب۳

 .شودیفرار آزاد م یبیترک  دهید بیآس  یهااختهیتنباکو، از   اهگی –ف  البرخ( ۴
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ال  د در گ  یهاکننده  میکه از تنظ دیاـس  کیلیـسیـس ت، در مرگ    اهانیرـش  تة اخینقش دارد.   یااختهیاـس

  اه، یبه گ دنیرســ  بیبه علت آســ زین  تنباکو  اهیدر گ  کند.  یرا القا م  یااختهیرا رها و مرگ   بیترک نیا  روس،یآلوده به و  یاهیگ

 :هانهیگز ریسا یبررس  شود.یم دیتول لنیهورمون ات

ــاختار  نیترنییپا«: 1» نهیگز ــطح س ــتیز  یهاتیبا انجام همه فعال  یس ــت اما م اختهی  ،یس ــاختار   هاروسیکه و  میدانیاس س

 ندارند. یااختهی

کنند که یو منتـشر م دیرا تول  ییایمیـش بیترک  یـشوند، نوع یباز م  ایدرخت آکاـس  یهاگل  یمـشخص ـشده اـست وقت«: ۳» نهیگز

ان م یزنبورها ها بهآن  لةدادن مورچه ها مانع از حم یبا فرار ود. زنبورهایگرده افـش ان یـش ان با انجام گرده افـش در   یگرده افـش

 نقش دارند.  اهیتداوم نسل گ

 کند. ی م   یی آن را شناسا  ی زنبور وحش   ی که نوع   شود ی متصاعد م  ی فرار  ب ی برگ تنباکو، ترک   ده ی د   ب ی آس   ی ها اخته ی از  «  ۴»  نه ی گز 

  کند؟یکامل م   ینادرستند مورد عبارت مقابل را به  چ 

 «.........که ......  اهانیدر گ  یکیزیسد ف  ش یمؤثر در افزا  بیهر ترک»

 و ترشح شده است.   دیست تولالتوسط پروتوپ   رد، یگیقرار م  ی ااختهی  وارهیدر د  (الف

 شود.یخود م   قیاست، مانع انجام تعرق از طر  یدر ارتباط با سامانه بافت پوشش  (ب

 سبب به دام افتادن حشرات شود.  تواندیگاه م   شود، یدر پاسخ به زخم ترشح م   (ج

کنند، حرکت یم   جادیها ادر اطراف روزنه  یاتمسفر مرطوب اهانیگ  یکه در برخ  شوندیترشح م   ییهااختهیاز    (د

 .کنندیم  رممکنی اه غحشرات را گ

1 )1                                    ۲ )۲                               ۳  )۳                                 ۴ )۴ 

 

 موارد:  یبررس  .کنندیم لیتکم یعبارت را به نادرست «ب»و  «الف»موارد 

اســت و توســط    یمعدن یماده ا  سیلیاســت که ســ نیگنیو ل  سیلیدارند، ســ  یکه نقش حفاظت وارهید باتیاز جمله ترک (الف

 .شودینم دیتول  اهیست گالپروتوپ 

که   میدانیم  کنند،یعمل م یکیزیعنوان ـسد ف راپوـستیپنبه حاـصل از پ مترـشحه از روپوـست و چوب نیکوت رینظ  یباتیترک (ب

 .ردیگ یصورت م زیپوستک ن قیتعرق از طر
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است   ادیز یبه قدر باتی ترک نیدارد. گاه حجم ا یکه نقش حفاظت کنند یترشح م  یباتیدر پاسخ به زخم ترک اهانیگ  یبعض (ج

 . افتد یکه حشره در آن به دام م

 .سازندیم رممکنیرا گاه غ   اهیگ یها با ترشحات چسبناک خود، حرکت حشره بر روکرک  (د

 است؟   نادرست دهد، ی را انجام م   ا ی درخت آکاس   ی که گرده افشان   ی در ارتباط با جاندار  نه ی دام گز ک   

 .                          کند یم  افتیدر ینور  یهارندهیگ قیفرابنفش را از طر  یرتوها( پ 1

                             .شودیدستگاه گوارش دفع م  یروده به همراه مواد دفع قیاز طر دیاس کیور( ا۲

 .                         شودیبدن وارد م یااختهی نیب  یبه فضاها مایمستق یی هامولنف توسط رگ( ه۳

 .شودیبدن منتقل م  یهااختهی  یهمولنف به تمام قیاز طر هاسید یشده توسط نا تیهدا یتنفس یازها( گ۴

 

 دهد.  ی را انجام م ا یدرخت آکاس ی زنبور گرده افشان 

 کنند.   یم  افتیدر زیفرابنفش را ن  یحشرات مانند زنبورها پرتوها یبرخ ینور یها رندهیگ«: 1» نهیگز

 باشد.  ی دارند که متصل به روده م یگیمالپ  یحشرات لوله ها«: ۲» نهیگز

 حشرات گردش خون باز دارند. «: ۳» نهیگز

 ندارد.  یتنفس یدر انتقال گازها یدارند دستگاه گردش مواد و همولنف نقش ی سیدیکه تنفس نا  یدر جانداران«: ۴» نهیگز

 کند؟   یم   لیتکم  نادرسترا به طور    ریند مورد، عبارت زچ 

 «..................توان گفت به طور حتم  ی، م .............. که    یدارگل  اهانیدر رابطه با گ  »

 تر نباشد.کوتاه ینیکنند که طول روز از حد معیم   دیگل تول (ستمیمر)د السر زمانی  –روز کوتاه هستند    (الف

 شود.یم   لیتبد  یشیبه زا  یشید روالها، سرآن  یشیسال رو ناولی تابستان  فصل  در  –شب کوتاه هستند    (ب

 کنند.  دیدر سال اول عمر خود، دانه تول  ستنی  ممکن  –دوره سرما دارند    کیبه گذراندن    ازین  یدهگل یبرا (ج

 کنند. ی م   د ی تول   د ی اس   ک ی ل ی س ی سال   اه، ی زا به گ ی مار ی ب  روس ی ورود و   پی   در   – هستند    یی گرا ن ی زم  ی ها دارا آن   شه ی ساقه و ر (  د 

1 )1                                     ۲  )۲                                    ۳ )۳                                    ۴  )۴ 
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 بررسی موارد:

 (نادرست)کمتر نباشد.   ینیدهند که طول شب از حد معیگل م  یروزکوتاه زمان  اهانیگ (الف 

 (نادرست)ندارد.   یشیمثل زا دیدر سال اول تول جهیمورد نظر دوساله باشد؛ درنت  اهیممکن است گ  دیدقت کن (ب

 (نادرست)ساله است.   کی  اهیگ  ینوع  اریدوره سرما هستند و گندم مانند خ کی  ازمندیگل دادن ن یگندم برا  اهیگ  ینوع  (ج

 ( درست ) شوند.  ی م  ی ا اخته ی کنند که سبب مرگ ی م  د ی تول  د ی اس   ک ی ل ی س ی زا به درون خود، سال ی مار ی ب   روس ی ورود و  ی در پ   اهان ی گ  ( د 

 

را به خود اختصاص   ن یزم   یآونددار رو اهانیتعداد گ  نی شتریکه ب  یاهان یدر رابطه با گ  نه، یدام گزک 

 است؟  نادرست  اند، داده

 .کنندیم جادیا وارهیدر د نیسوبر یدارا یهااختهیمحافظ برگ،    هالیبرگ، در  زشیر یر ط( د1

 شوند.یبرخورد با حشرات باعث بسته شدن برگ م یخوار در پ گوشت  اهیبرگ تله مانند گ افتهی  زیتما یروپوست  یهااخته( ی۲

 شوند.یبافت م میخود سبب ترم میبا تقس یمیپارانش  یهااختهیدولپه،    اهیگ  یبه ساقه نوع  بیآس  یر پ ( د۳

 مرکب در بدن خود باشند.   ی ها و چشم  ی شکم  ی طناب عصب   ک ی   ی است که دارا   ی وابسته به جانوران   ا ی در درخت آکاس   ی رده افشان ( گ ۴

شود، بلکه در  ینم لیشود در ساختار برگ تشکیم  لیشدن برگ تشک که پس از جدا ی محافظ هالی

 : هانهیگز  ریسا یبررس شود.یم  لیتشک اهیساختار شاخه گ

 .شودیم  اهانیگ نیو بسته شدن برگ ا امیخوار سبب ارسال پ گوشت  اهانیسطح برگ گ  یهاکرک«: ۲» نهیگز

 .ابدییم شیافزا  میترم یبرا یمیپارانش یهااختهی میتقس زانیم  ،یبافت بیدر زمان آس«: ۳» نهیگز

ان«: ۴» نهیگز ته به نوع   ایآکاـس  اهیگ  یگرده افـش ت و دارا  یوابـس ره اـس ت که حـش ب  یزنبور اـس کم یطناب عـص م یـش  یهاو چـش

 باشد.یمرکب م

 است؟   نادرست  ریز  یهاند مورد از عبارتچ

 کنند.   یخواران دفاع م   اه یاز خود در برابر گ  دداریانیس  باتیترک  دیبا تول اهان، یهمه گ  _  الف

 شوند.  یخواران م   اهیدر گ  ی ا اختهیهستند که موجب توقف تنفس    یدفاع  باتیترک  دها، یآلکالوئ  _  ب

 دهد.یم   ی کنند که زنبورها را فرار  ی منتشر م   ییای میگل ها مواد ش  ا،یدرخت آکاس  ی هنگام گرده افشان  _  ج

 کنند.یمحافظت م   ی سم  باتیکه دارند خود را در برابر انواع ترک  یمختلف  یسازوکارها  لیبه دل  اهان،یگ  _  د

1 )1                                  ۲ )۲                                  ۳ )۳                                  ۴ )۴ 
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 موارد: ی هر چهار مورد نادرست اند. بررس

 . شوندیم دیتول  یاهیگ یهااز گونه یتوسط تعداد دداریانیس یدفاع باتی. ترک(الف)

 باتیاز آثار ترک یا اختهیتوقف تنفس ). شوندیخواران م اه یهستند که باعث دور کردن گ  ی دفاع   باتیترک دهای. آلکالوئ(ب)

 (دار است.دیانیس

 دهند. یم یها را فرارکنند که مورچهیمنتشر م یاژهیو یی ایمیشوند، مواد شیباز م ایدرخت آکاس  یهاگل  ی. وقت (ج)

شده توسط   دیتول یمحافظت خود در برابر مواد سم یبرا ییکنند، سازوکارها ی م دیتول یسم  یدفاع  باتیکه ترک ی اهانی. گ(د)

 نتوانند از خودشان محافظت کنند.   ،یدر برابر عامل نارنج الً مث گر، یدی سم باتیخودشان را دارند، اما ممکن است در برابر ترک

 کند؟   یکامل م   یند مورد عبارت را به درستچ

 «رخ دهد، ..........  ی با جرقه نور  یشب ..........، شب شکن  کیکه در    یصورت  در»

 دهد.  یگل نم  یداوود  اهگی   – کوتاه    (ب             دهد.    یگل م  یداوود   اه گی  –بلند    (الف

 دهد.  می  گل  شبدر –کوتاه  (  د                        دهد.   نمی  گل  شبدر  –بلند   (ج

1 )1                                   ۲  )۲                                      ۳ )۳                                  ۴ )۴ 

شب بلند و   ا یکوتاه  روز اه یگ کی  یداوود اه یگ کنند. یکامل م  یعبارت را به درست «د»و  «ب»موارد 

 شب کوتاه است. ا یروز بلند  ی اهیشبدر گ

 .......... اهیاسخ گپ

 است. چشیو به تماس، پ ( م۲                           ساس به تماس، سرعت رشد نابرابر است.( ح1

 است.  یشیدوره رو  شیندم به سرما، افزا( گ۴                          ها است.خوار به تماس، تا شدن برگوشت( گ۳

 . چدیپ یبرخورد کند، به دور آن م  هیپا  ا ی گری درخت د کیمانند  یزیمانند مو با چ ی اهی گ یساقه  یوقت

 ها:  نهیگز ریسا یبررس

 آن است. ی حساس به تماس، تا شدن برگچه ها اه یپاسخ گ :1 نهیگز

 است. اه یخوار به تماس بسته شدن برگ گگوشت اه یپاسخ گ :۳ نهیگز

 آن است. یشیرو  یگندم به سرما، کاهش دوره   اهیپاسخ گ :۴ نهیگز
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 .......... ییایمیش  بیترک یانتشار نوع  ا، یدرخت آکاس  یهادر هنگام باز شدن گل

 .شودیم خواراهیجانور گ  یینجر به شناسا( م1

 .دهدیم شیبه درخت را افزا دنیرس بیکان آس( م۲

 .کندیم دیرا تشد خواراهیها به حشرات گمرگبار مورچه  یهامله( ح۳

 .شودیدانه آنها م شیو رو  اهانیانع از رشد گ( م۴

ــ  یهاگل  یوقت ــوند،یباز م  ایآکاس ــ بیترک  ینوع   ش ــر م  دیتول ییایمیش دادن   یکه با فرار  کنندیو منتش

را   خواراهیجانوران گ  ریدر برابر سـا درخت  اما در مقابل، دفاع  شـوند،یافشـان مگرده یآنها به زنبورها  یها، مانع از حملهمورچه

 .ابدییم شیبه درخت افزا بیو امکان آس  دهدیکاهش م

 که ......... به طور قطع .........   یر جانوره

فروسرخ   ی هارندهیقادر است به کمک گ ی کیدر تار -  کندیها استفاده م فرومون  صیتشخ یزبان برا ییایمیش یهارندهیگ( از 1

                            خود با دقت شکار کند.

                               . شود ی به مغز وارد م   یی ا ی جلوتر از عصب بو   ی در سطح   یی نا ی آن عصب ب   ی در ساختار دستگاه عصب   - است    ی ا حفره   قلب دو   ی ارا ( د ۲

  یحس یعصب  یهابا رشته  یموجود در ساختار خط جانب یهااختهی نیترفراوان -است  یغضروف یاسکلت داخل یارا( د۳

                               .کنندیبرقرار م ناپسیس

 . کند ی لوله گوارش خود دفع م  ق ی را از طر  د ی اس  ک ی اور   -   کند ی م   یی تنباکو را شناسا   اه ی گ   ده ی د   ب ی آس   ی ها واد فرار آزاد شده از برگ ( م ۴

 

، یگیمالپ یهالوله قیحـشره هـستند. حـشرات از طر یهـستند که نوع  یوحـش یمنظور ـصورت ـسؤال، زنبورها

 :هانهیگز ریسا یبررس  کنند.یرا وارد لوله گوارش م  یدفع دیاس کیاور

ان فرومونزبان  ییایمیـش  یهارندهیکمک گ مارها قادرند به«: 1» نهیگز خ یهاـش از مارها   یدهند. برخ  صیموجود در هوا را تـش

 شکار کند.  یکیفروسرخ خود در تار  یهارندهیگ کمکقادر است به  یمثل مار زنگ  ی(مارنه هر نوع )

تانیو نوزاد دوز  هایماه«: ۲» نهیگز ب بو  هایدارند. در ماه  یاقلب دوحفره ـس طح جلوتر  ییایعـص ب ب  یدر ـس به مغز   یینایاز عـص

 !شودیوارد م

دار هـستند که با  مژک  یهارندهیاطراف گ بانیپـشت یهااختهی  ،یموجود در ـساختار خط جانب  یهااختهی  نیترفراوان«: ۳» نهیگز

 ندارند.  ناپسیس یحس  یعصب یهارشته
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