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لسز يسسارس سل زل تسلاوسوس

11 چند1مورد،1عبارت1زير1را1به1طور1مناسب1كامل1مي1كند؟.
بخشي از اليه ي مياني چشم انسان، ...................

ـ در پاسخ به محرك، تغيير وضعيت مي دهد. ـ به صورت شفاف و برجسته درآمده است. 
ـ توسط مايع شفاف جلو عدسي تغذيه مي شود.  ـ با اليه ي داراي گيرنده هاي نوري و نورون ها در تماس است.

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

21 هر1هورمون1گياهي1كه1...................1مي1شود،1در1...................1نيز1دخالت1دارد..
1( مانع رشد جوانه هاي جانبي ساقه ها ـ خفتگي دانه ها

2( مانع رشد و جوانه زني دانه ها ـ باز شدن روزنه هاي گياه
3( باعث تسريع رسيدگي ميوه ها ـ خميدگي گياهچه ها به سمت نور

4( به كمك آن، جذب آب و امالح براي قلمه ها ممكن ـ طويل شدن ساقه ي گياه

31 همه1ي1زاده1هاي1نر1و1نيمي1از1زاده1هاي1ماده1ي1دو1كبوتر1والد،1صفت1غالب1را1نشان1مي1دهند.1در1صورت1آميزش1دو1زاده1اي1كه1ژنوتيپ11متفاوتي1.
با1والدين1دارند،1در1نسل1دوم،1چند1درصد1از1زاده1هاي1ماده1صفت1غالب1را1نشان1خواهند1داد؟

100)4  50 )3  25 )2 1( صفر 

41 هر1گياهي1كه1بتواند1از1طريق1...................1تكثير1شود.1در1چرخه1ي1زندگي1خود1اسپوروفيتي1را1به1وجود1مي1آورد1كه1....................
1( دانه ـ در ابتداي رويش به گامتوفيت وابستگي دارد.

2( پيوند زدن ـ تأمين كننده ي مواد غذايي براي گامتوفيت است.
3( ساقه ي تغيير شكل يافته ـ همواره به گامتوفيت متصل باقي مي ماند.

4( بخش هايي كه براي توليدمثل رويشي تخصص نيافته اند ـ فاقد عناصر آوندي است.
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   51 كدام1گزينه،1عبارت1زير1را1به1طور1مناسب1كامل1مي1كند؟.
در يك فرد، كاهش شديد هورمون هاي ...... سبب مي شود تا ......  كاهش يابد و بر ميزان ...... افزوده شود.

1( موجود در هيپوفيز پسين ـ ترشح هورمون آزاد كننده ـ غلظت ادرار
2( هيپوفيزي محرك تخمدان ـ ضخامت ديواره ي رحم ـ ترشح هورمون هاي جنسي

3( تيروئيدي كه تنظيم كننده ي سوخت و ساز ـ رسوب كلسيم در بافت استخواني ـ برون ده قلبي
4( بخش قشري غدد فوق كليه ـ پاسخ ديرپا به فشارهاي روحي و جسمي ـ دفع سديم توسط كليه ها

61 175ـ1اگر1دودمانه1ي1زير،1مربوط1به1يك1صفت1...................1باشد،1....................
1( اتوزومي مغلوب ـ ژنوتيپ فرد شماره ي 8 برخالف فرد شماره ي 13 مشخص است.
2( اتوزومي غالب ـ ژنوتيپ فرد شماره ي 15 همانند فرد شماره ي 18 نامشخص است.

3( وابسته به جنس مغلوب ـ از ازدواج فرد شماره ي 7 با فردي سالم، تمام زاده هاي پسر سالم خواهند بود.
4( وابسته به جنس غالب ـ از ازدواج فرد شماره ي 10 با فردي بيمار، تمام زاده هاي دختر بيمار خواهند بود.

71 در1يك1فرد1سالم،1هر1سلول1موجود1در1خون1كه1توانايي1............1را1دارد،1نمي1تواند1.............
1( انجام دياپدز ـ در طول حيات خود، از نظر ساختار و اندازه تغيير نمايد.

2( ذره خواري ـ يك ميكروب خاص را از ساير ميكروب ها شناسايي كند.
G2 چرخة سلولي ـ گيرندة آنتي ژني داشته باشد. 3( ورود به مرحلة 
4( توليد مادة گشادكنندة رگ ها ـ مادة ضد انعقاد خون توليد نمايد.

81 كدام1گزينه،1درباره1ي1هريك1از1چهار1سـلول1هاپلوئيدي1كه1به1يكديگر1چسـبيده1اند1و1در1كيسه1ي1گرده1ي1شاه1پسند1يافت1مي1شوند،1صحيح1.
است؟1)با1تغيير1گزينه11(

2( ابتدا با تقسيم خود، دو گامت نر توليد مي كند. 1( به تدريج، ميتوز انجام مي دهد.  
4( مي تواند با تقسيم خود، دانه ي گرده ي نارس را توليد كند. 3( در ديواره ي خارجي آن، تزئينات خاصي ديده مي شود. 

91 چند1مورد،1درباره1ي1هر1اسپرماتوسيت1موجود1در1لوله1هاي1اسپرم1ساز1يك1فرد1بالغ1درست1است؟.
ـ حاوي ژن يا ژن هاي سازنده ي تاژك مي باشد. ـ كروموزوم هاي دو كروماتيدي دارد. 

ـ با تقسيم خود، سلول هاي هاپلوئيدي مي سازد.  ـ ساختارهاي چهار كروماتيدي تشكيل مي دهد.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

101 به1دنبال1افزايش1...................1در1خون1هر1فرد،1بر1ميزان1...................1افزوده1مي1شود..
2( ترشح انسولين ـ متابوليسم سلول هاي ماهيچه اي 1( ترشح انسولين ـ جذب گلوكز توسط اغلب سلول هاي بدن 

4( گلوكز ـ ذخاير چربي سلول هاي بدن 3( گلوكز ـ واكنش هاي سنتز آب دهي در كبد 

111 كدام1گزينه،1عبارت1زير1را1به1طور1مناسب1كامل1مي1كند؟.
در شكل زير، بخش شماره ي ................... معادل بخشي از مغز انسان است كه ...................

1( 3- در تصحيح و يا انجام همه ي حركات بدن نقش مؤثري دارد.

2( 2- در تقويت و پردازش اغلب اطالعات حسي نقش مهمي دارد.
3( 4- فعاليت هاي مربوط به ضربان قلب و تنفس را تنظيم مي كند.

4( 1- پيام هاي مربوط به گيرنده هاي بويايي و بينايي، ابتدا به آن وارد مي شود.
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   121 با1توجه1به1مراحل1توليد1گامت1در1يك1زن1جوان،1چند1مورد1عبارت1زير1را1به1طور1مناسب1كامل1مي1كند؟.

هر سلولي كه در مرحله ي پروفاز ميوز I قرار دارد، قطعاً ...................
ـ در ابتداي يك چرخه ي جنسي به وجود آمده است.

ـ توسط تعدادي سلول سوماتيك احاطه شده است.
ـ سلولي بسيار بزرگ تر از اسپرم را به وجود مي آورد.

ـ در واكنش به حداكثر ميزان ترشح LH، تقسيم مي شود.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

131 كدام1عبارت،1درباره1ي1اغلب1سلول1هاي1مستقر1در1سقف1حفره1ي1بيني1انسان1صحيح1است؟.
1( به ساده ترين بافت بدن تعلق دارند.

2( با دندريت هاي نورون هاي بويايي در تماس هستند.
3( توسط مژك هاي خود، با مولكول هاي بو در تماس مي باشند.

4( مي توانند پتانسيل الكتريكي سلول هاي لب بويايي را تغيير دهند.

141 −1Oمي1باشـند،1كه1اولي1مبتال1به1بيماري1هموفيلي1و1. 1،1صاحب1دو1فرزند1پسـر1با1گروه1خوني1 B+ 1و A+ پدر1و1مادري1سـالم1با1گروه1خوني1
1ناشـنوايي1است.1در1اين1خانواده1احتمال1تولد1دختري1مبتال1به1تاالسمي1ماژور1و1داراي1گروه1خوني1متفاوت1 ديگري1مبتال1به1نشـانگان1زاليـ1

با1ساير1اعضا1خانواده،1كدام1است؟
9
128  )4  964  )3  764  )2  3128  )1
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پالخستش يحيسوسهمانندتسهاتسلؤز يسكنكسرسل زل تسدزخلسكشسرسوسسباسكتابسنش سدريافت
11 2 اليه ي مياني كره ي چشم، مشيميه است كه در جلوي كره ي چشم ماهيچه ي مژكي و عنبيه را تشكيل مي دهد..

بررســي عبارت ها: براساس كتاب زيست شناسي سال سوم نشر دريافت، در فصل 3 صفحه 73 بخش چشم و سواالت 11 و 59، 
مي خوانيم كه بخشــي از چشــم كه به صورت شفاف و برجسته است قرنية چشم مي باشد كه مربوط به صلبيه است. )رد عبارت 
اول( در صفحه 74 بخش عنبيه ماهيچه هاي صاف حلقوي و شعاعي در پاسخ به محرك تغيير وضعيت مي دهند. )تأييد عبارت 
دوم( در صفحه 73 بخش مشــيميه كتاب زيست شناسي نشر دريافت، ذكر شده است كه مشيميه پر از رگ هاي خوني است كه 

تغذيه كره ي چشم را به عهده دارد و به زالليه وابسته نيست. )رد عبارت سوم(
مشيميه از داخل با شبكيه، كه داراي گيرنده هاي نوري و نورون ها مي باشد، در تماس است.

21 4 در صفحه 320 كتاب بخش هورمون هاي گياهي و سؤاالت 27، 31، 41، 57، 58 مي خوانيم:.
1( هورموني كه مانع رشــد جوانه هاي جانبي مي شــود، هورمون اكسين است، اين هورمون بر خفتگي دانه ها تأثيري ندارد بلكه 

هورمون آبسزيك اسيد باعث خفتگي دانه مي شود.
2( هورمون آبســزيك اسيد مانع رشــد جوانه زني دانه مي شود و در تنش هاي محيطي باعث بسته شدن )نه باز شدن( روزنه هاي 

گياه مي شود.
3( هورمون اتيلن باعث تسريع رسيدگي ميوه ها مي شود ولي روي خميدگي گياهچه ها به سمت نور دخالت ندارد بلكه اين عمل 

مربوط به هورمون اكسين مي باشد.
4( هورمون اكســين موجب ريشه دارشــدن قلمه ها مي شود كه به كمك آن، جذب آب و امالح براي قلمه ها ممكن مي شود. اين 

هورمون مي تواند با تأثير بر سلول هاي ساقه باعث طويل شدن ساقه ي گياه شود.
31 4 در صفحه 230 كتاب بخش ژنتيك پرندگان و پروانه ها مي خوانيم كه چون فنوتيپ حاصل در زاده هاي نر و ماده به طور .

مساوي توزيع نشده است پس صفت وابسته به x است.
ژنوتيپ كبوتر نر به صورت )ZZ( است و ژنوتيپ كبوتر ماده به صورت )ZW(. زماني كه مي گويد نيمي از ماده ها صفات غالب را 
دارند )ZAW( پس نيم ديگر صفت مغلوب )ZaW( را دارند كه هر دو نوع Z را از والد نر گرفتند و به اين شكل مي توان ژنوتيپ 
والد نر و ماده را به دست آورد. چون همه زاده هاي نر صفت غالب را دارند ZA غالب را از والد ماده گرفته اند. در صورت آميزش 
دو زاده اي كه ژنوتيپ متفاوت با والدين دارند در نســل دوم همه ي زاده هاي ماده و در مجموع همة زاده ها در نســل دوم، صفت 

غالب را بروز مي دهند. مثال 118 نمونه اي از اين نوع سؤاالت مي باشد.
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41 2 براساس كتاب زيست شناسي سال سوم نشر دريافت، در فصل 9، بازدانگان و نهاندانگان از طريق توليد دانه تكثير مي شوند. .
براساس نكته 8 صفحه 272 در بازدانگان اسپوروفيت اوليه )جوان( در مرحله ي روياني در داخل دانه وابسته به گامتوفيت است. 
)به طور مستقيم در كتاب نشر دريافت ذكر شده است(. همچنين در صفحه 279، نكته 9 همان فصل، صراحتاً ذكر شده است 
كه نهاندانگان تنها گياهاني هستند كه در آن ها اسپوروفيت جوان مستقل از گامتوفيت است و هيچگونه وابستگي به گامتوفيت 

ندارد.
در ارتباط با گزينه 2، گياهان نهاندانه مي توانند از طريق پيوند زدن تكثير شــوند، در اين گياهان، گامتوفيت توانايي فتوســنتز 
ندارد و بخش اســپوروفيتي تأمين كننده ي مواد غذايي براي گامتوفيت اســت و در صفحه 273 بخش مقايســه گياهان دانه دار 
)بازدانگان و نهاندانگان( با گياهان ابتدايي، در شماره 2 آن ذكر شده است كه گامتوفيت نهاندانگان درون بخش اسپوروفيتي به 

وجود مي آيد و وابستگي كامل به اسپوروفيت دارد.
در ارتباط با گزينه 3، گياه الله و نرگس مثال هايي از گياهان نهاندانه هســتند كه از طريق ســاقه ي تغييرشكل يافته نيز تكثير 
مي شــوند گياهان نهاندانه هيچ گاه به گامتوفيت متصل نيســتند. همچنين در صفحه 267 نكته 11، در شماره 2 ذكر شده است 

كه خزه تنها گياهي است كه اسپوروفيت بالغ به گامتوفيت پيوسته باقي مي ماند.
در ارتباط با گزينه 4 گياهان برگ بيدي و بنفشــه ي آفريقايي جزء گياهان نهاندانه هســتند كه به وسيله ي بخش هايي كه براي 
توليد مثل رويشي تخصص نيافته اند نيز تكثير مي يابد. گياهان نهاندانه، هم تراكئيد و هم عناصر آوندي دارند كه در صفحه275 

بخش نهاندانگان به صراحت اين نكته ذكر شده است. سؤاالت 86، 88 و 91 سؤاالتي مشابه مي باشند.
51 4 براساس كتاب زيست شناسي سال سوم دكتر عمارلو، اين سؤال به طول كامل در فصل 4 بخش هورمون ها و صفحه 106 .

شكل غده هيپوتاالموس و ارتباط آن با ساير اندام ها و سؤاالت 52، 54 و 63 شرح داده شده است.
بررســي گزينه ها: 1( هورمون هاي هيپوفيز پسين )هورمون ضد ادراري و اكسي توسين( تحت كنترل هورمون آزادكننده نيست 
و هورمون آزادكننده در ســنتز و ترشــح هورمون هاي هيپوفيز پسين تأثيري ندارد. نكته اين گزينه به طور مستقيم در نكته 4 

صفحه 108 كتاب نشر دريافت آمده است. 
2( كاهش هورمون هاي هيپوفيزي محرك تخمدان )LH و FSH( باعث كاهش فعاليت ســلول هاي فوليكولي مي شــود كه در 

نتيجه ترشح هورمون هاي تخمدان كاهش مي يابد.
3( تيروئيد دو نوع هورمون دارد: كلســي تونين و تيروكسين )T3 و T4( كه تيروكسين تنظيم كننده سوخت وساز مي باشد و در 
اثر كاهش، برون ده قلب نيز كاهش مي يابد و در تراكم كلســيم نقشــي ندارد. در كتاب نشر دريافت در صفحه 111 نكته 4 ذكر 

شده است كه در پركاري تيروئيد، عالئم افزايش كلسي تونين را در نظر نگيريد.
4( با كاهش هورمون هاي آلدسترون و كورتيزول، پاسخ به فشارهاي روحي كاهش و دفع سديم توسط كليه افزايش مي يابد. )به 

طور مفصل تمام نكات بخش قشري در صفحه 113 توضيح داده شده است.(
61 2 مطابـق با كتاب زيست شناسـي سـال سـوم نشـر دريافت ، صفحـه 220 كتاب در بخـش بيماري هاي وراثتي در انسـان و .

مثال هاي 83 ، 86 ، 88 ، 89 به اين نوع دودمانه اشاره شده است.
بررسي گزينه هاي غلط: 1( ژنوتيپ فرد شماره 8 )Aa( و فرد شماره 13 نيز )Aa( است.

3( فرد شماره 7 )بيمارX   سالم X( با فرد سالم )Yسالم X(، نيمي از زاده هاي پسر سالم خواهند بود.
4( بيماري نمي تواند وابســته به X غالب باشد چون پســر بيمار 12 )Yبيمار X( بايد مادر بيمار داشته باشد، فرد شماره 8 كه 
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اينگونه نمي باشد.   
71 2 در كتاب نشـر دريافت در فصل اول، در اولين صفحه در عين سـادگي، طبقه بندي از گلبول هاي سـفيد آمده اسـت كه با .

تسـلط بر اين طبقه بندي به راحتي اين تسـت قابل پاسـخگويي اسـت. سـؤاالت 1 و 17 كتاب نيز نمونه اي از اين نوع سـؤاالت 
مي باشد.

بررسي گزينه ها: 1( مونوسيت ها توانايي دياپدز دارند و همچنين مي توانند در بافت ها به ماكروفاژ تبديل شوند.
2( سلول هايي كه ذره خواري مي كنند )نوتروفيل، ائوزينوفيل، مونوسيت( جزئي از دفاع غيراختصاصي مي باشند و نمي توانند يك 

ميكروب خاص )ويژه دفاع اختصاصي( را شناسايي كنند.
3( لنفوسيت B و T توانايي تقسيم شدن و ورود به مرحله ي 2G را دارند و در سطح خود داراي گيرنده ي آنتي ژني هستند.

4( بازوفيل ها توانايي توليد هيستامين )گشادكننده ي رگ ها( و هپارين )ماده ضد انعقاد خون( داراي دارد.
81 1 در صفحه 274 كتاب نشـر دريافت، بخش هاي توليدمثلي نهاندانگان ـ به ويژه نكات صفحه 275 ـ طريقه توليد گامت نر .

در دانه ي گرده مي خوانيم كه سـلول هاي هاپلوئيدي با انجام ميتوز، توليد گامتوفيت نر يا گرده ي رسـيده مي كند كه شـامل دو 
سلول زايشي و رويشي است.

بررســي گزينه ها: 1( با تقســيم خود سلول زايشي را توليد مي كند ميتوز سلول زايشي سبب توليد دو آنتروزوئيد )گامت نر( در 
لوله ي گرده مي شود. در صفحه 277 آمده است كه آنتروزوئيد در لوله ي گرده تشكيل مي شود.

3( در ديواره ي خارجي دانه ي گرده ي رســيده، تزئينات خاصي وجود دارد. در صفحه 267 خط اول اجزاي دانه گرده رســيده 
ذكر شده است.

4( با تقسيم خود دانه ي گرده ي رسيده را توليد مي كند. )نكته 4 صفحه 275 طريقه توليد گامت نر در دانه ي گرده(.
91 3 در صفحه 346 كتاب بخش اسپرم زايي ـ به ويژه كادر نكات اسپرم زايي صفحه 347 ـ مي خوانيم: در لوله ي اسپرم ساز دو .

نوع اسپرماتوسيت وجود دارد، اسپرماتوسيت اوليه و اسپرماتوسيت ثانويه.
هر دو نوع اسپرماتوسيت كروموزوم هاي دوكروماتيدي دراد )تأييد عبارت اول( )نكته اسپرماتوسيت اوليه و ثانويه(

همه اسپرماتوسيت ها ژن سازنده تاژك را دارند چون اين ژن روي كروموزوم هاي اتوزوم هستند.
هر دو نوع با تقسيم خود سلول هاي هاپلوئيد مي سازند )تأييد عبارت سوم( )نكته اسپرماتوسيت اوليه و ثانويه(

فقط اسپرماتوسيت اولّيه مي تواند ساختارهاي چهار كروماتيدي )تتراد( تشكيل دهد. )نكته اسپرماتوسيت اوليه و ثانويه(
101 2 صورت و گزينه ها بسيار ابتكاري مي باشد؛ صورت سؤال در خون هر فرد را مورد سؤال قرار داده، بايد جوابمان طوري باشد .

كه افراد ديابتي نوع I و II را نيز در نظر بگيريم. در صفحه 114، 115، 116 كتاب بخش انسـولين و ديابت شـيرين و سـؤاالت 
47، 48، 56 و 57 مي خوانيم كه: 1( افراد ديابتي نوع II بيشـتر از حد طبيعي انسـولين دارند ولي چون گيرنده ي انسـولين در 
سـطح سـلول ها كاهش يافته اسـت، گلوكز جذب سلول نمي شود. )عبارت دوم ديابت شـيرين و عبارت دوم )ديابت نوع دوم( در 

كتاب نشر دريافت(
3 و 4( چون در افراد ديابتي، گلوكز وارد نمي شــود، ســنتز آبدهي و توليد گليكوژن صورت نمي گيرد. ســلول از ذخاير چربي و 

پروتئين ها براي ايجاد انرژي استفاده خواهد كرد. )عبارت پنجم ديابت شيرين كتاب نشر دريافت(.
گزينه  2: همواره ترشح انسولين متابوليسم سلول هاي ماهيچه اي را افزايش مي دهد.

111 3 بشـماره ي سـه، به مخچه اشـاره داردكه باعث تصحيح و هماهنگي بخشي از )نه همه ي( حركات بدن مي شود. )در صفحه .
41 فصل 2 به اين نكته اشاره شده است(.

شماره ي دو  به لوب بينايي اشاره دارد در حالي كه تقويت و پردازش اغلب اطالعات حسي به عهده ي تاالموس ها مي باشد. )در 
صفحه 42 بخش تاالموس به اين نكته اشاره شده است(.

شماره ي چهار، به بصل النخاع اشاره دارد كه در انسان فعاليت هاي حياتي مانند تنظيم ضربان قلب و تنفس را به عهده دارد. )در 
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صفحه 42 بخش بصل النخاع ساقه مغز به اين نكته اشاره شده است(.   

شــماره ي يك، به نيمكره هاي مخ اشــاره دارد كه پيام هاي حسي در نهايت به آن وارد مي شود. )صفحه 40 بخش مخ همچنين 
سؤاالت 62 و 68 نمونه اي از اين نوع سؤاالت مي باشد.

121 1)صفحـات 347 تـا 353 بـه ويژه كادر نكات مراحل توليد تخمك صفحـه 348 و چرخه قاعدگي صفحه 350.( در يك زن .
جوان سـلولي كه در مرحله ي پروفاز ميوز I اسـت قطعاً اووسـيت اّوليه می باشد و در دوران جنينی )نه در يك چرخه جنسی( به 
وجود آمده است )رد عبارت اول(، همه ی سلول های اووسيت اّوليه توسط سلول های فوليكولی احاطه شده اند )تأييد عبارت دوم( 
ولی همه اووسيت ها تا زمان يائسگی تقسيم نمی شوند و تعدادی بدون تقسيم شدن و تحت تأثيری LH قرار گرفتن، غير فعال 

می شوند )رد عبارت های سوم و چهارم(
131 1 در بخش بيني از كتاب دريافت، آمده اسـت كه اغلب سـلول های سـقف حفره ی بينی پوششـی استوانه ای می باشند كه به .

ساده ترين بافت بدن تعلق دارند. برخي گيرنده هاي بويايي با سلولهاي بافت پوششي بيني در تماس هستند.
141 4 فصل ژنتيك صفحات 217، 218 و 220 و مثال هاي 22، 24، 45، 46.
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