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  1 ي گزینه پاسخ -156
 
 
 
 
 
 
 

 یا ماتیپل اسکلروزیس یک بیماري خود ایمنی است که در آن دستگاه ایمنی به پوشـش            M.Sبیماري    4 ي گزینه پاسخ -157
 هدایت پیام  سرعتها آسیب دیده و رساند، در اثر این حمله این پوشش هاي مغز و نخاع که همان میلین است آسیب می اطراف نورون

  . آسیب نمی بیندMSنورون هایی که میلین ندارند مثل نورون رابط در . . کاهش می یابدعصبی 

  :شوند هاي مختلف وارد سلول می ها به روش ویروس  2 ي گزینه پاسخ -158
شوند براي همین این هم  ي سلولی گیاهی وارد سلول می هاي ایجادشده در دیواره    از طریق شکاف   TMVهاي گیاهی مانند      ویورس

  .ي نادرست باشد د گزینهتوان می
. شـود  ها و وارد کردن نوکلئیک اسید خـود بـه درون بـاکتري، وارد آن مـی       ي باکتري   کردن دیواره  باکتریوفاژها هم از طریق سوراخ    

TMVکند  ایجاد شکاف نمی.  
هـاي جـانوري    کننـد از راه آندوسـیتوز وارد سـلول    را آلـوده مـی   ... ) ، هاري ، آنفلـوانزاو      HIV(هاي جانوري   هایی که سلول    ویروس

  .شود  از تفنگ ژن استفاده میTiجاي پالزمید  هاي گیاهی امروزه به به سلولکردن ژن در مهندسی ژنتیک براي وارد .شوند می

ایـن گـروه   )  قارچ طعم دهنـده پنیـر   قارچ الي انگشتان پا- آسپرژیلوس-پنی سیلیوم(ها    دئوترومیست  4 ي گزینه پاسخ -159
  .جنسی نداردتولیدمثل 

 .زا هـستند  دار و زنـده  اپاسوم و کانگورو و پستاندارانی کیسه همه ي پستانداران دیافراگم کامل دارند   3 ي گزینه پاسخ -160
  .دیافراگم کامل ندارند) سوسمار( پالتی پوس تخم گذار است و خزندگان 

  .دیافراگم کامل ندارندها و دوزیستان  پستانداران داراي دیافراگم کامل هستند ولی خزندگان و پرندگان و ماهی  

گریـز بـودن، در آب بـه شـکل      علـت آب  هاي لیپیدي هستند که بـه    اي از مولکول    ها مجموعه   کواسروات  2 ي گزینه پاسخ -161
تر شـوند و نیـز جوانـه بزننـد و بـه دو       هاي لیپیدي دیگر را جذب کنند و بزرگ  توانند مولکول   هاي ریز می    آیند این حباب    کروي درمی 

  .کواسروات تقسیم شوند

 3 ي گزینه پاسخ -162

  
  
  

ســاخته هیپــوفیز پیــشین در ) محــرك فولیکــولی (FSHو هورمــون ) کننــده لــوتئینی (LHهورمــون   4 ي گزینه پاسخ -163
  :ها شرح سایر گزینه .شوند می

شـده و در   ایـن هورمـون در هیپوتـاالموس سـاخته    . باشد توسین می هورمونی که محرك انقباضات رحمی است، اکسی   : »1«ي    گزینه
  .شود شود و در هنگام لزوم به خون آزاد می ن ذخیره میهیپوفیز پسی

 سلول گیاهی

  الن-2 دیواره -1شامل ) بخش مرده(

 وسلسیت
 ها اندامک

 اسکلت سلولی
 مودسمسپال

 پروتوپالسم) بخش زنده(
 غشا

 سیتوپالسم
 هسته
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انـسولین در بخـش   . باشـد  ي قنـد خـون اسـت، انـسولین مـی      هورمون محرك تولید گلیکـوژن کبـدي و کاهنـده   : »3«و » 2«هاي   گزینه
  .شود ریز پانکراس تولیدمی درون

  4 ي گزینه پاسخ -164
  
  
  
  
  

هـاي دفـاعی تـشکیل     ود، حلقههاي خ  گاوهاي وحشی قطبی پس از احساس خطر، براي حمایت از بچه            1 ي گزینه پاسخ -165
هاي خود به نسل آینده بچه شیرهایی  گیري و انتقال ژن که شیرهاي نر آفریقا پس از رسید به ریاست گله براي جفت    دهند درحالی   می

  .کشند از گله را که فرزند خود نیستند، می

ي رشد  س از هر دورههاي هوایی گیاهان علفی اغلب پ ساقه. بسیاري از گیاهان علفی چند ساله هستند    3 ي گزینه پاسخ -166
  .روند از بین می

هـاي دیگـر    هـا، شکارشـدن توسـط گونـه     ي جمعیت در بسیاري از گونه ترین عامل محدودکننده   اصلی  3 ي گزینه پاسخ -167
  .است

  :ها تشریح سایر گزینه. ترکیبات معدنی از راه انتشار و یا انتقال فعال جذب می شوند  2 ي گزینه پاسخ -168
  .است ا ضروريوجود سدیم براي جذب برخی از آمینواسیده: »1«ي  گزینه
  .شوند هاي حامل جذب می ي انتشار و بدون کمک پروتئین ها از طریق پدیده اکثر ویتامین: »3«ي  گزینه
کمـک آن   هاي پوششی مخـاط و همـراه بـا جـذب سـدیم و بـه       ي سلول جذب اغلب قندهاي ساده با انتقال فعال به وسیله  : »4«ي    گزینه

  .گیرد صورت می

باشـد، صـفاتی    هـا صـادق نمـی    به آن راجع) ها  قانون دوم یا قانون تفکیک ژن     (صفاتی که قوانین مندل       2 ي گزینه پاسخ -169
 .بروز آن صفات روي یک کروموزوم است .کننده هاي رهبري هستند که پیوسته باشند، یعنی ژن

ABE D F H
abe d f h

⇒ × × × =2 2 2 2 16  

  4 ي گزینه پاسخ -170

. ي گاوي است تناسلی و ویروس آبله ویروس هرپس   -هاي داراي پوشش که در کتاب درسی آمده شامل ویروس آنفلوانزا            ویروس  
 TMVولی .ي آن پوشش است نه کپسید ي پوشاننده ترین الیه پس ویروس هرپس تناسلی چون روي کپسید پوشش دارد، خارجی

  . خارجی ترین الیه ي آنها کپسید است. و باکتریوفاژ و آدنوویروس فاقد پوشش هستند

ها ممکن است قبل، هنگام یا  تنظیم بیان ژن در یوکاریوتباشند و  هاي بدن انسان یوکاریوتی می   سلول  2 ي گزینه پاسخ -171
  . هسته، هنگام ترجمه، یا بعد از عمل ترجمه نیز رخ دهدmRNAبعد از رونویسی یا حتی بعد از خروج 

  RNA مراز یوکاریوتی برخالف      پلیRNAو نیاز به عوامـل  .باشد انداز نمی تنهایی قادر با شناسایی راه ز پروکاریوتی بهمرا  پلی
  . رونویسی دارند
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نیمـی از   بـیش از . کنـد  اي هتروتروف است که در خـاك زنـدگی مـی      استرپتومایسز یک باکتري رشته     2 ي گزینه پاسخ -172
زا اسـت کـه    اي هتروتـروف و بیمـاري   شـه استافیلوکوکوس اورئوس یک باکتري خو. اند  ها از این باکتري استخراج کرده       بیوتیک  آنتی

  .ترین نوع مسمومیت غذایی است عامل شایع

ي معـده بـه درون فـضاي معـده ترشـح            ریـز دیـواره     پپسینوژن پروتئازهایی هستند که از غدد برون        4 ي گزینه پاسخ -173
. شـوند  ي معـده بـه پپـسین تبـدیل مـی       شـیره HClمه بعد از تماس با  اند، در حالی   فعال این پروتئازها در زمان ترشح غیر      شوند،  می

شوند، پس سرعت تبدیل پپـسینوژن بـه پپـسین در حـضور پپـسین       ها به پپسین می  پپسین فعال است و سبب تبدیل سایر پپسینوژن       
  .تر است بیش

   1 ي گزینه پاسخ -174

 .تري برخوردار است  از اهمیت کمBو لنفوسیت  و ماکروفاژ ها اهمیت دارند Tهاي سرطانی لنفوسیت  در مبارزه با سلول  

شود، یعنی هرجا که غشا وجود دارد فسفولیپید هـم   می فسفولیپیدها در ساختار غشاهاي سلولی دیده      2 ي گزینه پاسخ -175
السم ماهیچه  سیتوپ کهد است و سارکوپالسمهاي عضالنی است داراي فسفولیپی وجود دارد، س سارکولم که غشاي پالسماي سلول

  .باشند ي سارکوپالسمی است، نیز داراي فسفولیپید می ها غشادار مانند شبکه  داراي اندامکاست

    3 ي گزینه پاسخ -176

کنـد، یعنـی    خرچنگ دراز جانداري است که گردش خون باز دارد و از قلب آن خون روشن عبور مـی        3 ي گزینه پاسخ -177
  .کند خون قبل از ورود به قلب از دستگاه تنفسی عبور می

ي آن چوبی  اند که چون هنوز دیواره     ي نخستین ضخیم    هاي داراي دیواره    می سلول هاي کالنشی   سلول  3 ي گزینه پاسخ -178
ي  هاي اسکلرانـشیمی ماننـد اسـکلروئید چـون دیـواره      که سلول  اند درحالی   قابلیت رشد خود حفظ کرده    ) دار نشده   یعنی لیگینن (نشده  

  .اند و قابلیت رشد ندارند دارند پس مرده دومین چوبی شده

ي انتقـال الکتـرون از    اولـین زنجیـره  . ي انتقـال الکتـرون وجـود دارد    کوئید دو زنجیـره   در غشاي تیال    1 ي گزینه پاسخ -179
در حین عبور الکترون . شود  ختم میIهاي الکترون به فتوسیستم  دهنده شود و بعد از عبور الکترون انتقال  شروع می  IIفتوسیستم  
 از بستره به داخل فـضاي  +Hکند که از انرژي عبور الکترون از این پمپ، یون  ره، الکترون از یک پمپ غشایی عبور می      از این زنجی  

هاي ناقل به   مولکولشود و بعد عبور الکترون از  شروع می Iي انتقال الکترون از فتوسیستم        دومین زنجیره . شود  تیالکوئید پمپ می  
NADP+ و H+رسد و باعث تولید   میNADPHشود  می.  

 گروه فسفات ADP  از داخل به خارج فضاي تیالکوئید به+Hدر غشاي تیالکوئید یک پروتئین کانالی وجود دارد که از عبوردادن           
  .سازد  میTPAافزاید و  می

  :گیر در نرها فات چشمص  2 ي گزینه پاسخ -180
  .)مثل تولید صدا در قورباغه نر(ها دارد  گیري و جلب ماده  رفتار جفتنقش مهمی در -1
براي بقاي جانور الزامی نیستند بطور مثـال دم پرنـده نـر جـوال در       در فصل هاي خاصی بروز می کنند و         صفات  از این    بعضی -2

و در سایر فصول انـدازه دم نرهـا و   )  برابر دم ماده ها می شود5(  برابر طول بدن او افزایش می یابد3ش از فصل جفت گیري تا بی    
  .ماده ها با هم برابر است

  .دهد مواقع احتمال بقاي جانور را کاهش می یبعض جانوران پر هزینه است براي همین در این صفات براي -3
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یعنـی   .دهـد   ژنـی نـسل بعـد افـزایش مـی     ي دهد براي همین سهم نسبی فـرد را در تـشکیل خزانـه     ل را افزایش می   مثاحتمال تولید  -4
  .کند ها افزایش پیدا می نآشایستگی تکامل 

  .تهاي مصرفی اس من بقاي ژن هاي فرد و جبران کننده هزینه در مجموع ضا-5
رجلب جفـت  دگوزن و یال شیر  ردقوچ و انشعابات شاخ  ردگیري مثل شاخ    صفات چشم مثالً   .اندها موثر ت بین نر  در کاهش رقاب   -6

تر خود را درگیـر   چون نرهایی که صفات فیزیکی برتري ندارند کم   .شود صفات سبب کاهش رقابت بین نرها هم می       مؤثراست و این    
  .کنند هاي جدي می نزاع

سـمت آکـسون    عصبی در طول نورون از دندریت به سمت جسم سـلولی و از جـسم سـلولی بـه     پیام    3 ي گزینه پاسخ -181
هاي عـصبی بـه    دهنده هاي انتقال ي آکسون براي انتقال پیام عصبی از یک نورون به نورون دیگر وزیکول     شود و در پایانه     هدایت می 

  .کند ي عصبی را به فضاي سیناپسی آزاد می دهدهن شوند و انتقال سیناپسی متصل می هاي پیش ي عصبی نورون غشاي پایانه

  3 ي گزینه پاسخ -182


/ /
( A a ) AA Aa aa+ = + +

% %

2
160 6 360 4 48
100

2  

×
=

+

1 16 22
36 16 13  

وجود  هاي قرمز و مقداري مواد دیگر به ي هموگلوبین گلبول ي قلیایی است که از تجزیه صفرا یک ماده  4 ي گزینه پاسخ -183
هـا   ها اثر لیپتـاز پـانکراس را روي آن   کردن آن ریز چربی و پراکندهآید، این ماده فاقد هرگونه آنزیمی است ولی با اثر روي ذرات       می

  :ها تشریح سایر گزینه .کند تر می آسان
  . کتاب سال دوم بافت پیونندي سست کالژن دارد3-3با توجه به شکل : »1«ي  گزینه
  .وجود دارد) زرگي ب از جمله روده(ي گوارش  ي موسین در سراسر طول لوله کننده هاي ترشح غده: »2«ي  گزینه
  .شوند ي باریک فعال می ي پانکراس بعد از ورود به روده پروتئازهاي شیره: »3«ي  گزینه

ي الکتریکی نیز دارد که به میدان    هاي مکانیکی، گیرنده    ماهی در خط جانبی خود عالوه بر گیرنده        گربه  4 ي گزینه پاسخ -184
کنـد   تـري کـار مـی    ي مارمـاهی بـه طـرز پیچیـده      گیرنـده کـه     درحالی. شود  الکتریکی ضعیفی که اطراف طعمه وجود دارد تحریک می        

کنـد هـر    هاي الکتریکی در اطراف ماهی میدان الکتریکـی ایجـاد مـی    اي که این ماهی در دم خود اندامی دارد که با ارسال تکانه      گونه  به
  .کند هاي الکتریکی مارماهی را تحریک می عاملی که سبب آشفتگی در این میدان الکتریکی شود گیرنده

   1 ي گزینه پاسخ -185

 رقابت بین گونه هایی که شباهت زیـاد بـه   مشاهدات خود دریافته بود که     در   ویندار 
  .تر استد، حادیکدیگر دارن

  :آزمایش گوس
 که 3 و 1 ي مثالً پارامسی گونه .باشند داشتهتوانند با هم سازش     کنندگان می   رقابت -1

هـم  کنام واقعی یکسان ندارند اگر در یک ظرف قـرار گیرنـد حـذف رقـابتی ندارنـد و بـا             
تـري دارد   هاي باالي ظرف کـه اکـسیژن بـیش         در قسمت  1 ي  سازش می کنند چون گونه    

در قـسمت پـایین ظـرف کـه غلظـت اکـسیژن کـم              3خورد و گونـه      باکتري هوازي را می   
  .خورد هوازي را می اي بی، باکتري هتراست

 .نر دارند

 .ي شنا دارند پرده %84 .ي شنا ندارند پرده
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 یعنـی اگـر   پوشانی کنام واقعی آن دو جانـدار دارد   رقابت دو جاندار بستگی به هم      -2

 2  و1ي  گونـه   ایجـاد میـشود مثـل    حـذف رقـابتی  کنام واقعی دو جاندار یکـسان باشـد       
 و هر دو در باالي ظرف از یک نوع باکتري تغذیه        درك دارن تبع غذایی مش  ن که م  یپارامس 

ه ونـ  حـذف گ ل این رقابت همـواره ص حا گیرند یک ظرف قرار   براي همین اگر در   . کنند می
پـس رقابـت بـدون    . است تري داشته مواد دفعی باکتري مقاومت کم ت بهسبنت که   سایک  
  .دشو سیم منابع باعث انقراض میتق

  

لـی اگـر تقـسیم منـابع صـورت بگیـرد       اریـم و  دگیرد، حذف رقابتی    ند و تقسیم منابع صورت      وگونه یکسان باش  داگر کنام واقعی      
 را اشـغال  دکنـام بنیـادي خـو    چون هر یک بخشی از .ماننداه بگ زیست یک درکنارهم در  با هم سازش کنند    دتوانن کنندگان می  رقابت
  . 3 با 2ي ا گونهپارامسی ارامسی یا  پ 3 با  1ي  مانند گونه .کنند می

بادل گازها بـدون نیـاز بـه دسـتگاه گـردش      حشرات سیستم تنفس نایی دارند، در این سیستم تنفس ت         1 ي گزینه پاسخ -186
  .کنند هاي خونی عبور نمی لذا گازهاي حیاتی براي تبادل از رگ. پذیرد مواد صورت می

از ایـن تاژکـداران در آب    انـواع کمـی   .انـد  کننده فتوسـنتز آغازیانی تک سـلولی و    : تاژکداران چرخان   2 ي گزینه پاسخ -187
تاژکداران چرخـان یـک پوشـش حفـاظتی از جـنس       بیشتر. نکتون ها هستند آنها در دریاها زندگی می کنند و از پال   بیشترشیرین و   

  .دهد ها می این وضع اغلب شکل هاي غیر متعارفی به آن. با الیه اي از سیلیس پوشیده شده است اغلبسلولز دارند که 
تاژك دیگر در یک شـیار  . ها در شیاري طولی قرار دارد و انتهاي آزاد است یکی از تاژك .ك دارند دو تاژ  داران چرخان  تاژك تر بیش

شـود و تـاژك عرضـی موجـب چـرخش       تاژك طولی موجب حرکت به جلـو مـی    . کند عرضی است و دور تا دور سلول را احاطه می         
 داران چرخـان  تکثیـر تـاژك  . کنند هاي قوي تولید می داران چرخان سم از تاژك تعداد کمی. شود دار در هنگام حرکت به جلو می       تاژك
  .یند میتوز استاق فرجنسی و از طریغیر فقط

 درنظر A و D ،C،Bل مربوطه را ل ا4اند، پس اگر XYها   و مادهXXها، نرها  در جمعیت سهره  4 ي گزینه پاسخ -188
A  : داشت بگیریم، در جمعیت نرها خواهیم A A B A C A DX X , X X , X X , X X  

B B B C B DX X , X X , X X  
C C C DX X , X X  
D DX X  

   نوع ژنوتیپ در جمعیت نرها10یعنی 
A: داشت خواهیمها  و در جمعیت ماده B C DX Y , X Y , X Y , X Y ها  نوع ژنوتیپ در ماده4 یعنی  

)هاي مختلف  که از ضرب تعداد ژنوتیپ جنس       نوع ژنوتیپ وجود دارد درحالی     14پس   )× =4 10  تعداد انواع آمیزش ممکن قابـل  40
  .ستمحاسبه ا

ي  جـا کـه چرخـه    کننـد و از آن   را تثبیت مـی CO2جا که موجودات فتوسنتزکننده به چند روش      از آن   3 ي گزینه پاسخ -189
ي   در چرخـه CO2دار است پس بعضی از گیاهـان سـبز قـادر بـه تثبیـت       در جانداران کلروفیل CO2ترین روش تثبیت      کالوین رایج 
  .باشند کالوین نمی
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هاي هیدروژن، پتاسـیم و   شوند، یون تر است که ترشح نیز می  بیش اه  دفع موادي از میزان تراوش آن       3 ي گزینه پاسخ -190
  .اند که عالوه بر تراوش، ترشح هم دارند از دسته موادي سیلین بعضی از داروها مانند پنی

 خواهنـد  BBاند و زن بیمـار   Bb یا   BBدر بیماري طاسی مردان بیمار یا         4 ي گزینه پاسخ -191
، ولـی از آن  Bb است یا BB، داراي ژنوتیپ یا  A یا همان فرد     4ي    پس در دودمانه زیر فرد شماره     . بود

 داراي ژنوتیـپ  A باشد، پس فرد b باید داراي الل  A است، پس فرد     bb سالم است، یعنی     6فرد  جا که   
Bbاست .  

 اسـت، پـس فـرد    BB داراي ژنوتیـپ  8جا که فـرد    ولی از آنBb است یا bb، یا داراي ژنوتیپ B یا همان فرد 3ي    فرد شماره 
  . باشدBb در ژنوتیپ خود باشد، یعنی باید B باید داراي الل 3ي  شماره

  .شوند ها هستند و در خون دیده نمی  در بافت و ماستوسیت هاماکروفاژها  3 ي گزینه پاسخ -192

ها در هر دسته یـک مجموعـه    هاي جاندار بالغ آن   ي زندگی هاپلوئیدي دارند، پس سلول       هها چرخ   قارچ  3 ي گزینه پاسخ -193
nکروموزومی داردو پس قارچ موردنظر       = ي کرومـوزومی   هاي موجود در یـک مجموعـه   دانیم که کروموزوم    از طرفی می  .  است 4

  .نسبت به هم غیرهمتااند

هـا بـراي درشـت نمـودن      از ژیبـرلین . شـود، ژیبـرلین اسـت    ها مـی   دانهزنی هورمونی که سبب جوانه     1 ي گزینه پاسخ -194
  .کنند هاي انگور بدون دانه استفاه می حبه

  :ها تشریح سایر گزینه  2 ي گزینه پاسخ -195
  .هوازي است اي از جانداران هتروتروف و بی کلستریدیوم بوتولینم نمونه: »1«ي  گزینه
  .باشند ف میگیاهان از جمله جانداران هوازي ولی اتوترو: »3«ي  گزینه
  .کنند  گوگرد تولید میO2جاي  هاي گوگردي سبز و ارغوانی به باکتري: »4«ي  گزینه

اعصاب سمپاتیک در حالت فعالیت بر اعصاب پاراسمپاتیک غلبه دارند یعنی اعصاب سمپاتیک بدن را                 4 ي گزینه پاسخ -196
پس توقف فعالیت اعصاب سمپاتیک . کند را براي حالت آرامش آماده میکند و اعصاب پاراسمپاتیک بدن  براي حالت فعالیت آماده می    

شود و دفعات انقباض میوکـارد   ي گوارش زیاد می در حالت آرامش ترشح و فعالیت لوله     . یعنی افزایش پاراسمپاتیک و حالت آرامش     
  .یابد کاهش می

صـورت مقابـل باشـد؟ پـس فقـط         اگر پالزمید مورد نظر سؤال بـه        3 ي گزینه پاسخ -197
 DNAي بعـد سـاخت    شـود و در مرحلـه   استر شکـسته   پیوند فسفودي4ن آن باید    هنگام شکست 

اسـتر تـشکیل     پیونـد فـسفودي  8نوترکیب که باید دو ژن در محل شکستن پالزمید اضافه شـود           
+شود پس در مجموع دو مرحله  می =8 4   .شود استر شکسته و تشکیل می  پیوند فسفودي12

کـه هپـارین یـک     شود که نیاز به ایجاد لخته و قطع خونریزي باشد، درحالی  فیبرین هنگامی تشکیل می     1 ي گزینه پاسخ -198
  .شود کند، مانع تشکیل فیبرین می ي ضد انعقاد است که چون از انعقاد جلوگیري می ماده

باشـند، زیـرا تاژکـداران     داران نمـی  هـا جـزء هـاگ    ي انگل که همه ند در حالیهاگداران همگی انگل هست     1 ي گزینه پاسخ -199
  .توانند انگل باشند ها نیز می جانور مانند و آمیب
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هـاي هـوایی بـه خـارج گیـاه       صورت بخار آب از طریق روزنه هاي آب به  شود مولکول   تعرق سبب می    2 ي گزینه پاسخ -200
بـه سـمت بـاال    ) نـه آونـد آبکـشی   ( موجـود در آونـد چـوبی    هـاي آب در سـتون آب        شود مولکول   حرکت کند و این حرکت سبب می      

  .نامند شود که این کشش را، کشش تعرقی می کشیده

 و LHي جنسی سـبب سـرکوب ترشـح          مقادیر باالي استروژن و پروژسترون در روز پنجم چرخه          2 ي گزینه پاسخ -201
FSHباالي مقادیر. شود  از هیپوفیز پیشین می LH و FSHهاي جدید رشد کنند شود فولیکول  سبب می.  

در هنگام کار قلب خون واردشده از بزرگ سیاهرگ زیرین و زبرین در دهلیز راست جمع شـده و بـا       2 ي گزینه پاسخ -202
شود، سپس خون موجود در بطن راست  طن راست میوارد ب) سه لختی(ي دهلیزي بطنی راست  سیستول دهلیزها و باز شدن دریچه

شود و خون بعد از گـردش   ي سینی شکا ابتداي سرخرگ ششی وارد سرخرگ ششی می با سیستول بطن راست و باز شدن دریچه     
نکاتی که در مورد این گردش حائز اهمیـت  . شود و این چرخه دوباره در سمت چپ بدن طی می. شود  ششی وارد قلب سمت چپ می     

شوند، یعنـی سیـستول دهلیزهـا بـا هـم اسـت در هنگـام سیـستول دهلیزهـا            این است که دهلیز راست و چپ با هم منقبض می         است
هـاي سـینی    شوند و دریچـه   بطنی بسته می-هاي دهلیزي ها دریچه شوند و با شروع سیستول بطن  بطنی باز می -هاي دهلیزي   دریچه

  .شوند شکل باز می

  .کنیم تا درستی یا نادرستی هر کدام مشخص شود یي موارد را بررسی م همه  4 ي گزینه پاسخ -203
  .اي است که گامت تاژکدار ندارد اسپیروژیر آغازي تولیدکننده) الف
  .هاي گسسته هستند ي آغازیان داراي ژن همه) ب
... چرخـان و  اي ماننـد دیـاتوم، تاژکـداران     کننـده  که آغازیان تولیـد  ي زندگی تناوب نسل وجود دارد در حالی      گامتوفیت در چرخه  ) ج

  .ي زندگی تناوب نسل ندارند چرخه
  .ي کیتینی ندارند ها دیواره آغازیان برخالف قارچ) د
  .اصالً میوز ندارند... اي مانند تاژکداران چرخان، اوگلنا و  آغازیان تولیدکننده) هـ
  .کنند  تبدیل میاند انرژي نوري را به انرژي شیمیایی جا که فتوسنتز کننده آغازیان تولیدکننده از آن) و

شـود   ي غذایی کاج جزئی از آندوسپرم است و قبل از لقاح ایجاد مـی          ي زندگی کاج اندوخته     در چرخه   2 ي گزینه پاسخ -204
  .شود ي زنبق بعد از لقاح ایجاد می ي دانه که اندوخته در حالی

a  :  استمقابلصورت  ها به طبق صورت سؤال نسبت الل  4 ي گزینه پاسخ -205 a a a+ + +1 2 3 4
2 1 1 1
5 5 5 5  

  :صورت زیر هستند  بهa1پس افرادي که فنوتیپ . ها غالب است ي الل  بر بقیهa1چون 
a a a a a a a a+ + +1 1 1 2 1 3 1 42 2 2  

+ + + =4 4 4 4 16
25 25 25 25 25 
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