


همه چیز از نیاز به بودن یک آزمون خوب )یا بهتر بگم، کامل( شروع شد...
تقریبا یکی دو هفته بعد از کنکور 99، توی یک روز گرم تابستونی بود که ایدۀ تشکیل ویتامین100 توی ذهنمون جرقه 
زد! به دنبال این اتفاق با رتبه های برتر کنکور دور هم جمع شدیم تا بتونیم آزمونی در حد و اندازه های دانش آموزان 

خوب سرزمینمون ارائه بدیم. در حد لیاقت و حق واقعیشون.
آزمونی که صرفا سخت نباشه، چالشی محض نباشه و بتونه توی همه دروس ارائه شده خوب عمل کنه نه فقط توی یکی 

دو درس، یا به طورکلی توی یه کلمه بشه بهش گفت »استاندارد و درست«
میدونی، به نظر ما یه آزمون خوب باید قابل استفاده برای همه دانش آموزا باشه، یعنی هر دانش آموزی با هر سطحی، 
اوال بیشترین میزان یادگیری رو در سواالت، پاسخنامه و درسنامه هر درس داشته باشه )آزمون بتونه براش یک منبع 
کامل و جامع باشه( و در ثانی با چالش های کنکوری که داخل آزمون گذاشته شده، بتونه هنر خوب آزمون دادن رو به 

دانش آموز یاد بده. یا عبارت دیگه آزمونی همه جانبه باشه.
این دو ویژگی آزمون اونم در کنار هم کارمون رو سخت می کرد، خیلی سخت!

جلسه پشت جلسه، اتاق فکر پشت اتاق فکر و حرف پشت حرف...
خیلی مشکالت رو با هم فکری با متخصصین این حوزه و با کمک های شما به عنوان خانوادۀ ویتامین100 حل کردیم و 
پشت سر گذاشتیم، بعضی جاها هم با مشکالتی مواجه شدیم که باعث شد در حد انتظار خودمون ظاهر نشیم، خودمون 

اینو میدونیم و این دونستن یعنی این مسیر با وجود مانع های زیادی که طی شده بازهم رو به بهبود و بهتر شدنه.
به لطف اعتماد شما و همراهی بی نظیرتون یه تیم درجه یک برای طراحی آزمون ها تشکیل دادیم، تیمی که رفته رفته 
با افتخار همراهی برترین و برجسته ترین اساتید و طراحان کنکور کاملتر هم شد. هر روز بهتر و بزرگتر از روز قبل شدیم 
و به لطف داشتن بهترین دانش آموزان ایران )آره با خود توام( در حال حاضر بسیار قوی تر از همیشه در کنارتون هستیم.

ما میخوایم تو هرکجا و در هر شرایطی که هستی افتخار همراهی باهات رو داشته باشیم. شهری یا روستایی، پسر یا 
 .دختر، ضعیف یا قوی و یا در هر شرایط مالی، میزبان خوبی برای قدمهات باشیم

ویتامین 100 یه تیمه از جنس خودتون
یه آزمونه از جنس کنکور

و امیدواریم یه خوشحالی باشه از جنس یه رتبه خوب
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سوال 166 کنکور 1401:

166- چند مورد، در خصوص انقباض طوالنی عضلۀ سه سر بازو، به طور حتم درست است؟ 

 همۀ سرهای میوزین یک سارکومر، در یک جهت حرکت می کنند.

 گلوکز یا کراتین فسفات به عنوان منبع تأمین انرژی به مصرف می رسد.

 با دخالِت نوعی ترکیب فسفات دار، تغییری در ساختار مولکول میوزین ایجاد می شود.

 مولکول های پروتئین پس از صرف انرژی، یون های کلسیم را به مادۀ زمین های سیتوپالسم تار عضالنی وارد می نمایند.

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

شکل های مربوط به فرایند انقباض با اینکه در کتب 1401 کمی حذفیات داشت و کم رنگتر شده بود ولی ما کامل بهش پرداختیم و کنکور هم یه 
 تست چند موردی خوشگل ازش آورد

سوال 73، آزمون 8 ویتامین100

73-کدام گزینه درباره تامین انرژی انقباض ماهیچه اسکلتی درست است؟

1( در نوعی تار ماهیچه ای که در دوی ماراتن بیشتر به کار گرفته می شود، مصرف اسیدهای چرب به ندرت رخ می دهد.

2( با انتقال فسفات های کراتین فسفات به یک مولکول ADP، به سرعت شکل رایج انرژی در یاخته پدید می آید.

3( تجزیه بی هوازی گلوکز می تواند منجر به افزایش تولید پیام عصبی در نوعی گیرندۀ سازش  ناپذیر شود.

4( در صورت وجود اکسیژن، تجزیه گلوکز انرژی الزم برای انقباض های طوالنی را فراهم می کند.

پاسخ : گزینه 3 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 3 یازدهم

تجزیه بی هوازی گلوکز باعث تولید الکتیک اسید می شود که انباشته شدن آن در ماهیچه باعث گرفتگی و درد می شود؛ بنابراین شاهد افزایش 

تولید پیام عصبی در گیرنده های درد )نوعی گیرنده  سازش ناپذیر( هستیم. 

بررسی سایر گزینه ها:

1( تارهای کند در دوی ماراتن بیشتر به کار گرفته می شوند. در این نوع تارها انقباض های طوالنی صورت می گیرد؛ بنابراین مصرف اسیدهای 

چرب برای تامین انرژی به وفور صورت می گیرد.

2( دقت کنید تنها یک فسفات از کراتین فسفات برای ساخت یک مولکول ATP به ADP منتقل می شود.

»بعــد از یــک ســال برگــذاری آزمــون حــاال نوبــت چیــدن میــوۀ کاره، البتــه مــی دونیــد کــه اینجــا ویتامیــن صــده! یعنــی مــا تطابــق دونــه دونــه! یــا یــه فایــل 
 نامنظــم کــه داخلــش ســواالتی کــه صرفــا از نظــر ســرفصل بــا ســواالت کنکــور مشــابه هســتند رو تحــت عنــوان تطابــق کامــل  بــا کنکــور!!! بهتــون ارائــه 
ــد حاصــل  ــی بینی ــه م ــی ک ــن نتایج ــم. ای ــرار دادی ــون ق ــارو برات ــق ه ــچ سانســوری تطاب ــدون هی ــتند و ب ــا واضــح و مس ــور کام ــه ط ــه ب ــی دیمبلک  نم

تاش های شبانه روزی یک تیم متخصصه که امیدواریم ازش نهایت استفاده رو ببرید.«
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4( تجزیه گلوکز به صورت هوازی میتواند تا چند دقیقه انرژی الزم برای ساخت ATP را فراهم کند؛ اما در انقباض های طوالنی از اسیدهای چرب 

استفاده می شود.

سوال47 آزمون12ویتامین100

47- پاسخ: گزینه 4 ، سطح سوال: متوسط ، فصل 3 یازدهم

 وضعیت 2 نشان دهندۀ انقباض ماهیچه ای و وضعیت 1 نشان دهندۀ استراحت ماهیچه ای است.

باتوجه به این که در پایان انقباض، یون های کلسیم با فرایند انتقال فعال شبکه آندوپالسمی بازگردانده می شود، می توان نتیجه گرفت که غلظت 

کلسیم در شبکه آندوپالسمی در حال افزایش )نه کاهش!( است.

بررسی سایر گزینه ها:

1( هرگاه یاخته های ماهیچه منقبض شود، طول نوار روشن اطراف خطوط Z کاهش پیدا می کند.

2( طبق شکل مقابل هنگامی که یاخته های ماهیچه از وضعیت 2 به 1 تغییر حالت بدهند، زاویه 

سر میوزین ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد.

3( مولکول ATP به سر میوزین متصل می شود و این اتصال باعث جداشدن سر میوزین از 

اکتین می گردد و پل اتصالی بین رشته های اکتین و میوزین از بین می رود.

سوال79 آزمون 8 ویتامین100

79-کدام مورد در رابطه با فرایند انقباض ماهیچه اسکلتی سرینی به درستی مطرح شده است؟

1( ناقل های عصبی ضمن ورود به یاخته ماهیچه ای و اتصال به گیرنده خود، سبب ایجاد یک موج تحریکی در طول یاخته می شوند.

2( ضمن کوتاه شدن رشته های اکتین در پی اتصال پروتئین های میوزین به آن ها، خطوط Z سارکومر به هم نزدیک می شوند.

3( مولکول میوزین برخالف میوگلوبین دارای سطح چهارم از سطوح ساختاری پروتئین ها می باشد.

4( خروج کلسیم از شبکه آندوپالسمی برخالف ورود آن نیازمند صرف انرژی زیستی می باشد.

پاسخ : گزینه 3 ، سطح سوال : دشوار ، فصل 3 یازدهم

در شکل مقابل مشاهده می کنید که مولکول میوزین از دو رشته تشکیل شده است که به دور هم پیچیده اند. از طرفی می دانیم که پروتئین های 

ساختاری  سطوح  از  چهارم  سطح  واجد  خود،  ساختار  در  رشته  یک  از  بیش  دارای 

پروتئین ها می باشند. میوگلوبین دارای سه سطح ساختاری است.

بررسی سایر گزینه ها: 

1( ناقل های عصبی وارد یاخته ماهیچه ای نمی شوند و گیرنده آنها در سطح یاخته ماهیچه ای قرار دارد.

2( این یک دام پر تکرار سواالت انقباض است. طول رشته های اکتین و میوزین در حین انقباض همواره ثابت است.
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شبکه  به  کلسیم  ورود  همچینن  می گیرد.  صورت  شده  تسهیل  انتشار  با  ماهیچه  انقباض  ابتدای  در  آندوپالسمی  شبکه  از  کلسیم  خروج   )4

آندوپالسمی در انتهای انقباض با انتقال فعال است. همانطور که می دانید، انتقال فعال برخالف انتشار تسهیل شده نیازمند صرف انرژی زیستی 

)ATP( می باشد.

سوال 169 کنکور 1401: 

169- کدام عبارت درست است؟ 

1( افرادی که در مادۀ ژنتیکی آنها، تغییِر ماندگاری ایجاد شده است، به طور حتم، توسط انتخاب طبیعی حمایت می شوند.

2( افرادی که شانش انتقال ژن های خود را به نسل بعد از دست داده اند، به طور حتم، تحت تأثیر رانش دگرهای )اللی( قرار گرفته اند. 

3( افرادی که با انتخاب جفت، موفقیت تولیدمثلی خود را تضمین می کنند، به طور حتم، فراوانی دگره )الل(های جمعیت را تغییر می دهند. 

4( افرادی که توانایی بقای جمعیت را در شرایط محیطی جدید باال برده اند، به طور حتم حاصل فرایند نوترکیبی یا جهش هستند.

سوال37 آزمون 6 ویتامین100

37-کدام گزینه در ارتباط با عواملی که میتوانند جمعیت را از حال تعادل خارج کنند به طور نادرستی ذکر شده است؟

1( انتخاب طبیعی با برگزیدن افرادی خاص سبب سازگارتر شدن افراد با محیط شود.

2( رانش دگره ای همانند انتخاب طبیعی در جهت کاهش تنوع در خزانه ژنی عمل می کند.

3( ممکن است در ژن جانداری جهشی رخ دهد ولی تحت تأثیر انتخاب طبیعی قرار نگیرد.

4( انتخاب طبیعی می تواند با تغییر فراوانی دگره ای خزانه ژن نسل آینده را دستخوش تغییر کند.

پاسخ : گزینه 1 ، سطح : آسان ، فصل 4 دوازدهم

دقت کنید که انتخاب طبیعی افراد سازگارتر با محیط را برمی گزیند و بدین ترتیب باعث سازگارتر شدن جمعیت )نه افراد( با محیط می شود. 

بررسی سایر گزینه ها:

2( رانش دگره ای باعث حذف بخشی از دگره های جمعیت اولیه می شود و بدین ترتیب باعث کاهش تنوع خزانه ژنی می شود. انتخاب طبیعی نیز 

با حذف دگره هایی که فنوتیپ حاصل از آنان سازگاری کمتری با محیط دارند باعث کاهش تنوع خزانه ژنی می شود.

3( انتخاب طبیعی به طور قطع اثری بر جهشی که فنوتیپ را تحت تأثیر قرار ندهد نخواهد داشت.

4( انتخاب طبیعی فراوانی دگره ها را در خزانه ژنی تغییر می دهد. انتخاب طبیعی افراد سازگارتر با محیط را برمی گزیند و از فراوانی دیگر افراد 

می کاهد. به این ترتیب، خزانه ژن نسل آینده دستخوش تغییر می شود.

سوال21 آزمون 6 ویتامین100

21-کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟

»پدیده نوترکیبی ................ جهش ................«
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1( همانند – فقط بر یاخته های واجد کروموزوم های همتا اثر می گذارد.

2( برخالف – با ایجاد دگره های جدید موجب حفظ تنوع خزانه ژنی جمعیت می شود.

3( برخالف – نمی تواند میزان فراوانی نسبی دگره های موجود در خزانه ژنی را تغییر دهد.

4( همانند – همواره با افزایش سازگاری جمعیت، امکان بقای آن را در شرایط مختلف فراهم می کند.

پاسخ :  گزینه 3 ،  سطح سوال : متوسط  ،  فصل 4 دوازدهم

نوترکیبی یکی از عوامل حفظ تنوع ژنی جمعیت معرفی شده است بنابراین برخالف جهش توانایی تغییر میزان فراوانی نسبی دگره ها را ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

یا  الزاما در یاخته های دارای کروموزوم های همتا )دیپلوئید  اثر نمی گذارد، ولی پدیده نوترکیبی  1( پدیده جهش لزوما بر یاخته های دیپلوئید 

پلی پلوئیدی( رخ می دهد، زیرا یاخته باید توانایی میوز و تشکیل تتراد را داشته باشد.

2( جهش سبب ایجاد دگره های جدید می شود، ولی پدیده نوترکیبی باعث ایجاد ترکیب جدیدی از دگره ها می شود. 

4( همواره قرار نیست دگره های ایجاد شده از جهش سازگارتر از دگره های قبلی عمل کند. باید در نظر داشت که پدیده نوترکیبی الزما موجب 

ایجاد گامت نوترکیب نمی شود، بنابراین  الزاما موجب افزایش یا کاهش سازگاری جمعیت نمی شود . عامل تعیین کننده میزان سازگاری جمعیت، 

محیط است.

سوال22 آزمون6 ویتامین100

پاسخ : گزینه 4 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 4 دوازدهم

عواملی که می توانند باعث پیدایش دگره جدیدی در جمعیت شوند عبارتند از: 1-جهش و 2-شارش ژنی )در جمعیت مقصد(

هر دو این عوامل می توانند با افزایش تنوع و گوناگونی در جمعیت سبب افزایش توان مقاومت آن جمعیت در برابر تغییرات محیطی شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

1( این عبارت تنها در مورد برخی از انواع جهش ها صحیح است و طبق متن کتاب بسیاری از جهش ها تاثیر فوری بر جمعیت ندارند.

2( این عبارت تنها در مورد برخی از انواع شارش های ژنی صحیح است و در صورتی که شارش ژنی پیوسته و دو سویه باشد این اتفاق روی می دهد.

3( این عبارت تنها در مورد جهش صحیح است. دقت کنید لفظ ایجاد )تولید( دگره تنها در رابطه با جهش به کار می رود.

    از میان عوامل موثر بر ایجاد تعادل در جمعیت، تنها جهش منجر به ایجاد )تولید( آلل های جدید میشود. رانش آللی و انتخاب 

طبیعی میتواند آلل یا آلل های را حذف کند در ارتباط با شارش ژنی نیز دقت داشته باشید طی مهاجرت گونه ها ورود نوعی آلل در یک جمعیت 

که از قبل نبوده مشاهده می شود ولی این آلل ایجاد و تولید نشده!
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سوال 170 کنکور 1401: 

170- چند مورد درباره پالسمین درست است؟ 

 در تبدیل فیبرینوژن به فیبرین نقش اساسی دارد.

 با کمک پرتوهای ایکس، جایگاه هر اتم آن مشخص می شود. 

 می تواند در مقادیر اندک، بر مقدار زیادی فیبرین تأثیر بگذارد. 

 فعالیت پالسمایی خود را در مدت زمان طوالنی به انجام می رساند.

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

سوال51 آزمون7 ویتامین100

پاسخ : گزینه 2 ، سطح سوال : دشوار ، فصل 1 دوازدهم

موارد )ج( و )د( عبارت مطرح را به درستی کامل می کنند.

بررسی همۀ موارد:

الف( طبق تحقیقات چارگاف تعداد بازهای آلی پورینی و پیریمینی در یک مولکول دنا برابر است. هر نوکلئیک اسید غلطه، رنا هم نوکلئیک اسیده!

ب( در آزمایشات گریفیت از دو نوع باکتری استرپتوکوکوس نومونیا )پوشینه دار و بدون پوشینه( استفاده شد؛ ولی دقت کنید هر دو از یک گونه 

باکتری بودند.

ج( محققان با استفاده از پرتوی X، میتوانند شکل فضائی پروتئین ها را تعیین کنند از طرفی نوع عمل پروتئین ها توسط شکل فضایی آنها قابل 

تشخیص است.

د( واتسون و کریک برای ارائه مدل خود از نتایج آزمایش های چارگاف استفاده کردند، طی تحقیقات این دو دانشمند مشخص شد تعداد پیوندهای 

هیدروژنی بین بازهای مکمل سیتوزین و گوانین بیشتر از این تعداد بین بازهای مکمل آدنین و تیمین در دنا می باشد.

سوال29 آزمون14 ویتامین 100

9 - چند مورد در ارتباط با پروتئین هایی که با مهندسی پروتئین پایداریشان افزایش یافته است، به نادرستی بیان شده است؟

الف - آنزیم آمیالز مهندسی شده در برخی باکتری ها نیز یافت می شود.

ب - آنزیم پالسمین مهندسی شده همانند هپارین از انعقاد خون جلوگیری می کند.

ج - اینترفرون 2 حاصل از مهندسی پروتئین پایداری بیشتری نسبت به اینترفرون طبیعی دارد.

د - اینترفرون 1 حاصل از مهندسی ژنتیک در تمامی سطوح ساختاری با اینترفرون طبیعی متفاوت است.

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

پاسخ : گزینه 4 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 7 دوازدهم

همۀ موارد نادرست می باشند.



دفترچه تطابق آزمون های گروه آموزشی ویتامین 100 با کنکور سال 1401

8

زیست

بررسی همۀ موارد:

الف( آنزیم آمیالزی که به صورت طبیعی در باکتری های گرمادوست یافت می شود مهندسی شده نیست.

ب( آنزیم پالسمین از انعقاد خون جلوگیری نمی کند بلکه لخته ایجاد شده را تجزیه می کند.

ج( اینترفرون مهندسی شده تنها اینترفرون نوع 1 است که فعالیت ضدویروسی دارد.

د( اینترفرون 1 حاصل از مهندسی ژنتیک توالی آمینواسیدی مشابه و در نتیجه ساختار اول مشابه به اینترفرون طبیعی دارد.

سوال 177 کنکور 1401: 

177- کدام عبارت درباره دستگاه ایمنی انسان درست است؟ 

1( هر پروتئین مکمل ضمن فعالیت به دو نوع پروتئین متصل می شود.

2( بعضی از پادگن )آنتیژن(ها، به انواعی از گیرنده های پادگنِی یک لنفوسیت متصل می شوند.

3( بعضی از پادتن ها، از محلی غیر از جابگاه اتصال به پادگن )آنتیژن(، به نوعی پروتئین متصل می شوند.

4( هر یاختۀ بیگانه خوار با قرار دادن قسمت هایی از میکروب در سطح خود، آن را به انواعی از یاخته های ایمنی ارائه می دهد.

سوال51 آزمون جامع3 ویتامین100

51- کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

»در دومین خط دفاعی بدن انسان، ................ می توانند ................ شوند.«

1( پروتئین های مکمل – توسط پروتئین های Y  شکل مترشحه از لنفوسیت ها، فعال 

2( مونوسیت ها – در هنگام خروج از خون، با انجام تغییراتی به یاخته های دیگری، تبدیل

3( نیروهای واکنش سریع – ضمن افزایش تولید ADP، باعث کاهش سطح غشای پالسمایی خود 

4( یاخته های کشندۀ طبیعی – به واسطۀ ترشح نوعی پروتئین، سبب افزایش فعالیت درشت خوارهای بافتی

پاسخ : گزینۀ 2 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 5 یازدهم

مونوسیت ها پس از خروج از خون با انجام تغییراتی به یاختۀ ماکروفاژ یا دارین های تبدیل می شوند؛ نه در هنگام خارج  شدن!

بررسی سایر گزینه ها:

1( همانطور که در شکل مقابل مشاهده می کنید، پادتن ها )پروتئین های Y  شکل مترشحه از 

لنفوسیت ها( می توانند باعث فعال شدن پروتئین های مکمل شوند. 

3( نوتروفیل ها )نیروهای واکنش سریع( با درون بری از بدن دفاع می کند. در هنگام درون بری با 

مصرف ATP، میزان سطح غشای یاخته ای کاهش می یابد.

4( اینترفرون نوع دو از یاخته های کشندۀ طبیعی و لنفوسیت های T ترشح می شود و درشت خوارها 

را فعال می کند. این نوع اینترفرون نقش مهمی در مبارزه علیه یاخته های سرطانی دارد.
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نکات ویژگی ها اجزاء خط دوم دفاعی
*حضور در داخل حبابک

* نقش داشتن هم در ایمنی اختصاصی و هم 
ایمنی غیراختصاصی 

*دارای دو نقش: مبارزه با میکروب ها و از بین 
بردن یاخته های مرده بافت ها
*حضور در اندام های مختلف

ماکروفاژ

بیگانه خوار ها

* نقش در فرآیند التهاب 
*ایجاد ادم با گشاد کردن رگ

* موثر در افزایش دیاپدز با ترشح هیستامین 

* فراوان در بخش های در ارتباط با محیط بیرون 
* گشاد شدن رگ ها توسط هیستامین ترشح 

شده از آن
ماستوسیت

* قرار دادن بخشی از میکروب روی سطح خود 

در گره لنفی 

* موثر در دفاع اختصاصی با فعال کردن یاخته 

ایمنی 
*قرار گرفتن در بین سلول های الیه بیرونی 

پوست 

*دارای انشعابات دارینه ای 
*در پوست و لوله گوارش فراوان

*کمک به یاخته های ایمنی برای شناسایی 
میکروب مهاجم

 

یاخته دارینه ای

- - نوتروفیل

*دارای هسته چند قسمتی با دانه های روشن 
*خروج از رگ در فرآیند التهاب و ورود به بافت

*نیروی واکنش سریع
*حمل نکردن مواد زیاد  

*چابک 
*بیگانه خوار

نوتروفیل

گویچه های سفید

*کوچک تر از انگل 
* مبارزه تعداد زیادی ائوزینوفیل  علیه یک 

انگل

* مبارزه با عوامل بزرگ مثل انگل ها 
* تخلیه محتویات دانه های خود روی انگل 

ائوزینوفیل

* نقش در عدم تحمل ایمنی در برابر مواد بی 
ضرر

*دارای دانه های تیره 

* پاسخ به مواد حساسیت زا 
* ترشح هیستامین و هپارین )ضد انعقاد خون(

بازوفیل

*بدون دانه
*هسته U شکل

*نقش داشتن در فاگوسیتوز 

*خروج از خون و تبدیل به ماکروفاژ و سلول 
دندریتی در بافت

*بزرگترین گویچه سفید
مونوسیت

*کوچک ترین گویچه سفید
*بدون دانه

*باال بودن حجم هسته نسبت به سلول
* القا مرگ برنامه ریزی با چسبیدن به غشا 

سلول آلوده 

* در خط دفاعی دوم تنها یاخته کشنده طبیعی 
* نابود کردن یاخته های سرطانی و آلوده به 

ویروس
* باعث مرگ برنامه ریزی شده در سلول آلوده با 

ترشح پرفورین و آنزیم 

لنفوسیت
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* تسهیل عملکرد بیگانه خوار ها
*پروتئین  سراسری

* تشکیل ساختار حلقه مانند

*محلول در خوناب
* فعال شدن توسط پروتئین مکمل فعال یا 

میکروب
*ایجاد منفذ در غشاء میکروب

پروتئین مکمل

پروتئین ها
-

* ترشح از سلول آلوده به ویروس 
* اثر بر یاخته سالم و آلوده مجاور و ایجاد 

مقاومت در برابر ویروس
اینترفرون 1

* نقش در ایمنی اختصاصی و غیراختصاصی 
* تسهیل بیگانه خواری

 T ترشح از یاخته کشنده طبیعی و لنفوسیت *
*مهم در مبارزه علیه یاخته سرطانی

* فعال کردن ماکروفاژها
اینترفرون 2

* نقش های ماکروفاژ در التهاب: بیگانه خواری و 
ترشح مواد

*تورم و درد به علت افزایش نشت خوناب به 
بافت

*گرما و قرمزی به علت گشاد شدن رگ و 
افزایش حجم خون در محل آسیب دیده 

*دارای عالئم قرمزی، گرما، تورم و درد 
*پاسخی موضعی به دنبال آسیب بافتی

* ترشح مواد توسط ماستوسیت، ماکروفاژ و 
سلول پوششی رگ 

* بیگانه خواری توسط ماکروفاژ و نوتروفیل و 
مونوسیت 

-

پاسخ التهابی

* کاهش فعالیت میکروب
* نقش داشتن بخشی که به هیپوفیز متصل 
است و ترشح هورمون از آن را کنترل می کند 

)هیپوتاالموس( در این فرآیند

*از نشانه های بیماری ویروسی
*ایجاد به علت فعالیت هیپوتاالموس در پاسخ به 

ترشحات میکروب
- تب

سوال49، آزمون جامع2 ویتامین100

 پاسخ : گزینۀ 2 ، سطح سوال : دشوار ، فصل 5 یازدهم

از  مونوسیت ها  مونوسیت ها می باشند.  یاخته های خونی سفید،  بزرگترین  بیان شده اند.  به درستی  و »د«  موارد »ب« 

خون خارج می شوند و پس از خروج، تغییر می کنند و به درشت خوار یا یاخته های دندریتی تبدیل می شوند. یاخته های 

دندریتی برخالف درشت خوار در از بین بردن یاخته های مردۀ بافت ها یا بقایای آنها نقشی ندارد. 

بررسی همۀ موارد:

الف( یاخته های دندریتی از طریق رگ های لنفی می توانند وارد گره های لنفی شوند. طبق شکل، رگ های لنفی نیز دریچه دارند. 

ب( یاخته های دندریتی عالوه بر بیگانه خواری، بخش هایی از میکروب را در سطح خود قرار می دهند و با رساندن خود 

به گره های لنفاوی، این قسمت ها را به یاخته های ایمنی ارائه می کنند. طبق شکل زیر، حین عبور یاختۀ دندریتی از 

رگ لنفی، این بخش ها در نزدیکی هسته قرار گرفته اند.

ج( یاخته های دارینه ای در بخش هایی از بدن مثل پوست و لولۀ گوارش که با محیط بیرون در ارتباط اند، به فراوانی 
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یافت می شوند. پوست، عرق دارد. عرق نیز دارای نمک و لیزوزیم می باشد. مخاط لولۀ گوارش نیز به ترشح آنزیم لیزوزیم می پردازد؛ اما دقت کنید 

که یاخته های دندریتی در پوست و لولۀ گوارش به فراوانی یافت می شوند؛ نه اینکه فقط در این بخش ها یافت شوند و در بخش های دیگر بدن 

وجود نداشته باشند!

د( ( افزایش کربن دی اکسید با گشادکردن سرخرگ های کوچک میزان جریان خون را در آنها افزایش می دهد. همۀ یاخته های هسته دار بدن انسان 

نظیر یاخته های دندریتی، طی تنفس سلولی هوازی، کربن دی اکسید )نوعی مادۀ گشادکنندۀ رگی( تولید می کنند.

61- چند مورد، عبارت زیر را در رابطه با پروتئین دفاعی شکل مقابل به درستی تکمیل می کند؟

»بخش شماره ................ توانایی اتصال به ................ را ندارد.«

الف-3 – دو نوع پروتئین دفاعی و رسوب دادن آن ها

ب- 2 – نوعی سلول اختصاصی برای شناسایی سم میکروب

ج- 1 – سلول های تخریب کننده گویچه های قرمز در کبد و طحال

د- 1 – نوعی پروتئین با قابلیت ایجاد ساختار حلقه مانند در غشای میکروب    

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

پاسخ : گزینه ، سطح سوال : متوسط ، فصل 5 یازدهم  

موارد الف و ب صحیح هستند. در شکل سوال، شماره 1 و 2 بخش های مختلف پادتن و شماره 3 آنتی ژن را نشان می دهد.

بررسی همۀ موارد:

الف( هر آنتی ژن تنها به یک نوع گیرنده آنتی ژنی مکمل خود متصل می شود و توانایی تحریک یک گروه خاص 

از لنفوسیت های B را دارد.

ب( دقت کنید که پادتن از بخش 1 به لنفوسیت B )سلول اختصاصی برای شناسایی سم میکروب( متصل 

می شود.

ج( طبق شکل، در هنگام بیگانه خواری برای غیرفعال سازی آنتی ژن، امکان اتصال بخش 1 به ماکروفاژ )سلول 

تخریب کننده گویچه های قرمز( وجود دارد.

د( طبق شکل مقابل، پادتن هنگام التهاب توانایی اتصال به پروتئین  های مکمل را از طریق بخش 1 را دارد.

سوال 180 کنکور 1401: 

180- چند مورد، در خصوِص یک یاختۀ سالم و فعال انسان درست است؟ 

 پروتئین های غیرترشحی پس از ساخته شدن، به طور حتم جزئی از ساختار یک اندامک می شوند.

 آنزیم های کافندهتن )لیزوزوم(، حین ساخته شدن از سر آمینی خود به شبکۀ آندوپالسمی وارد می شوند. 

 پروتئین خارج شده از شبکۀ آندوپالسمی زبر، به سطحی از دستگاه گلژی وارد می شود که از غشای یاخته دورتر است.
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 پروتئین های که به درون مادۀ زمین های سیتوپالسم آزاد می شوند، به طور حتم، توسط رناتن )ریبوزوم(های همان یاخته ساخته 

شده اند. 

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

سوال36 آزمون3 ویتامین100

36-درارتباط باساخت انواع پروتئین ها دریک سلول یوکاریوتی همه گزینه های زیربه نادرستی ذکرشده اند به جز............ 

1( در سیتوپالسم به منظور ساخت یک پروتئین ترشحی، ریبوزوم از زیرواحد کوچک خود به شبکه آندوپالسمی متصل می شود.

2( پروتئین های سنتز شده توسط ریبوزوم های آزاد سلول الزاماً وارد نوعی اندامک با غشای دوالیه لیپیدی می شوند.

3( پروتئین هایی که توسط ریبوزوم های متصل به شبکه آندوپالسمی ساخته می شوندممکن نیست درون حجیم ترین اندامک سلول مشاهده گردند.

4( پروتئینی که قرار است به درون میتوکندری منتقل شود ممکن است قبل از اتمام ساختار اول، ساختار دوم را پیدا کند.

پاسخ : گزینه 4 ، سطح : دشوار ، فصل 2 دوازدهم

همانگونه که در شکل زیر مشاهده می شود، پروتئین در حال سخت توسط ریبوزوم های آزاد ظاهر مارپیچی به خود گرفته است پس این عبارت 

صحیح است. 

بررسی سایر گزینه ها:

1( مطابق شکل، ریبوزوم از زیرواحد بزرگ خود به شبکه آندوپالسمی متصل می شود.

2( این پروتئین ها ممکن است درون سیتوپالسم باقی بمانند و وارد اندامکی نشوند.

3( کریچه نوعی اندامک است که همانگونه که درپایه دهم خواندیم می تواندحجیم ترین اندامک سلول گیاهی باشدو بیشترین حجم را به خود 

اختصاص دهد.دریک یاخته گیاهی،پروتئین هایی که توسط ریبوزوم های متصل به شبکه آندوپالسمی ساخته می شوند می توانند وارد کریچه شوند. 
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سوال 176 کنکور 1401:

176- تعدادی از جانداران، برای تأمین انرژی از گلوکز، اسید دو فسفاته را طِی مراحلی به ترکیب دوکربنی تبدیل می کنند. در همه 

این جانداران، طِی این مراحل کدام مورد رخ می دهد؟ 

CO2 آزاد می شود.  +NAD مصرف و   )1

CO2 آزاد می شود. ADP )2 مصرف و 

ATP )3  تولید و NADH مصرف می شود. 

+NAD تولید و NADH مصرف می شود. )4

سوال69 آزمون جامع2 ویتامین100

69- در یک یاخته بخش شفاف صلبیه، ساخت ....................، بالفاصله پس از .................... صورت می گیرد.

1( فروکتوز فسفاته – شکسته شدن پیوند قند-فسفات در شکل رایج انرژی یاخته

2( بنیان استیل – جدا شدن مولکول کربن دی اکسید در پی اکسایش پیرووات

NADH 3( اسید دوفسفاته – احیای ترکیب آلی سه کربنۀ تک فسفاته و تولید

4( اسید بدون فسفات – کاهش نسبت ADP به ATP در سیتوپالسم سلول

 پاسخ : گزینه 4 ، سطح سوال : آسان ، فصل 5 دوازدهم 

پیرووات نوعی اسید بدون فسفات است که در مرحله آخر گلیکولیز از اسید دوفسفاته با تولید دو ATP ایجاد می شود بنابراین نسبت ADP به 

ATP کاهش می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

1( در مرحله اول گلیکولیز پیوند فسفات-فسفات )نه قند-فسفات( در دو مولکول ATP می شکند و سپس گلوکز به فروکتوز فسفاته تبدیل می شود.

2( برای تولید بنیان استیل ابتدا یک مولکول CO2 از پیرووات جدا می شود و سپس اکسایش رخ می دهد.

3( ترکیب سه کربنه تکفسفاته در مرحله سوم با اکسایش یافتن )نه احیای( و تولید NADH به اسید دوفسفاته تبدیل می شود.

سوال59 آزمون 16 ویتامین100

59- کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

»در نوعی روش تامین انرژی که یاخته های ماهیچه ای کند بیشترین انرژی موردنیاز خود را از طریق آن به دست می آورند همانند 

نوعی روش تامین انرژی که موجب ورآمدن خمیر نان می شود، ................«

NADH )1 تنها در سیتوپالسم یاخته ایجاد می شود.

2( یک مولکول کربن دی اکسید از پیرووات آزاد می شود.

3( گیرنده نهایی الکترون، نوعی ترکیب کربن دار می باشد.
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4( الکترون ها و پروتون ها می توانند به FAD افزوده شوند.

پاسخ : گزینۀ 2 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 5 دوازدهم

یاخته های ماهیچه ای کند بیشتر انرژی خود را به روش هوازی به دست می آورند. همچنین ور آمدن خمیر نان به علت انجام تخمیر الکلی است. 

در طی تنفس هوازی، پیرووات پس از ورود به راکیزه، یک کربن دی اکسید از دست می دهد و به بنیان استیل تبدیل می شود. در تخمیر الکلی نیز 

پیرووات با از دست دادن CO2 به اتانال تبدیل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

NADH )1 در تخمیر تنها در سیتوپالسم و در تنفس هوازی در سیتوپالسم و راکیزه ایجاد می شود.

3( در تنفس هوازی گیرنده نهایی، اکسیژن و در تخمیر الکلی، اتانال است.

4( در تنفس هوازی برخالف تخمیر، الکترون ها و پروتون ها می توانند به FAD افزوده گردند.

سوال 178 کنکور 1401: 

178- مطابق با اطالعات کتاب درسی، چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

»در انسان، آن دسته از تغییرات بزرگ ساختاری در مادۀ ژنتیکی که ...................«

 فقط در یک فامتن )کروموزوم( رخ می دهد، ممکن است بر تغییر محل سانترومر آن فامتن بی تأثیر باشد.

 مضاعف شدگی نامیده می شود، به طور حتم، در پی وقوع دو نوع ناهنجاری فامتنی )کروموزومی( رخ می دهد.

 فقط در بین فامتن )کروموزوم(های همتا ایجاد می شود، ممکن است ترکیب دگرهای )اللی( آن فامتن ها را تغییر دهد.

 بر تغییر طول یک فامتن )کروموزوم( مؤثر است، به طور حتم، در فامتن همتا یا فامتن غیرهمتای آن، تغییر ساختاری ایجاد می کند.

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

سوال54 آزمون جامع2 ویتامین100

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

»در نوعی جهش ساختاری که ...................، به طور حتم ...................«

1( تنها طول یک کروموزوم دستخوش تغییر می شود   – قسمتی از فام تن از دست خواهد رفت. 

2( غالباً به مرگ منجر می شود – چهار پیوند فسفودی استر شکسته شده و دو پیوند تشکیل می شود.

3( می تواند بین کروموزوم های جنسی زنان رخ دهد  – محل سانترومر کروموزوم های دخیل، تغییر نمی کند.

4( تغییری در تعداد نوکلئوتیدهای یک فام تن رخ نمی دهد – اختاللی در پروتئین های آن کروموزوم دیده نمی شود.

پاسخ : گزینه 3 ، سطح سوال : دشوار ، فصل 4 دوازدهم 

اگر قسمتی از یک فام تن به فام تن همتا جابه جا شود، آن گاه در فام تن همتا، از آن قسمت دو نسخه دیده می شود. به این جهش، 
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مضاعف شدگی می گویند. زنان حاوی دو کروموزوم X می باشند و بنابراین، کروموزوم های جنسی آنها با یکدیگر همتا می باشند. پس جهش مضاعف 

شدگی می تواند در بین کروموزوم های جنسی زنان رخ دهد. طبق شکل،  محل سانترومر در هیچ یک از دو کروموزومی که طی جهش مضاعف 

شدگی دستخوش تغییر می شوند، تغییر نخواهد کرد. 

بررسی سایر گزینه ها:

1( در جهش ساختاری حذفی، قسمتی از فام تن از دست می رود؛ اما دقت کنید در عالوه بر جهش حذفی، در جهش جابجایی )از نوع جابجایی 

بخشی از کروموزوم به بخش دیگری از همان کروموزوم( نیز تنها طول یک کروموزوم تغییر می کند.  در جهش های مضاعف شدگی و برخی 

جهش های جابجایی )از نوع جابجایی بخشی از کروموزوم به کروموزوم غیرهمتا( طول دو فام تن دستخوش تغییر می شود.

2( جهش های فام تنی حذفی غالباً باعث مرگ می شوند. دقت کنید جهش حذفی می تواند به دو صورت دیده شود:

الف( مثل شکل رو به رو، اگر انتهای بخشی که قرار است حذف شود، انتهای کروموزوم نباشد: در این صورت چهار پیوند فسفودی استر شکسته و 

دو پیوند تشکیل می شود. 

ب( اگر انتهای بخشی که قرار است حذف شود، انتهای کروموزوم باشد: در این صورت تنها 2 پیوند فسفودی استر شکسته خواهد شد. 

4( در جهش واژگونی و برخی جهش های جابجایی، تغییری در تعداد نوکلئوتید یک فام تن رخ نمی دهد. دقت کنید در هردو مورد، اگر محل 

شکست قطعه ای که قرار است واژگون یا جابجا شود، در وسط ژن باشد، در توالی آمینواسید های پروتئین های آن، تغییری رخ می دهد و در نتیجه، 

فعالیت پروتئین نیز با اختالل مواجه می شود. . زیرا ژنمون کال به فنا رفته دیگه!

1-در جهش واژگونی، دنای معکوس شده  تنها در جایگاه همان ژن، معکوس می شود

2-جهش جابجایی هم در دو کروموزوم غیر همتا و هم در یک کروموزوم می تواند رخ دهد.

3-تنها جهش بزرگی که می تواند کروموزوم غیر همتا را تغییر دهد، جابجایی است.

4-جهش مضاعف شدگی حتما در کروموزوم همتا رخ می دهد و در یک کروموزوم یک قطعه را دوبرابر و در یک کروموزوم آن را حذف 

می کند.

5-در هر 4 جهش، شکستن و تشکیل پیوند فسفو دی استر دیده می شود.

6-تنها در جهش واژگونی طول دو بازوی کروموزوم ها ثابت می ماند.

7-در جابجایی بین دو کروموزوم و مضاعف شدگی طول یک کروموزوم زیاد و دیگری کم می شود.

8-در جهش حذف تنها طول بازوی یک کروموزوم تغییر می کند.

9- اگر جهش جابجایی بین دو بازوی یک کروموزوم اتفاق بیفتد، یک بازو کوتاهتر و یکی بلندتر 

می شود.
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سوال25 آزمون6 ویتامین100

25- با در نظر گرفتن انواع جهش های ساختاری، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

»در هسته فراوان ترین یاخته های موجود در حلزون گوش، در پی نوعی جهش که در طی آن ............. می شود، قطعا ............... .«

1( فقط یک کروموزوم دچار تغییر – تنوع ژنی افزایش نمی یابد.

2( قسمتی از کروموزوم جدا – با کاهش ماده وراثتی، یاخته می میرد.

3( یک کروموزوم با ثابت ماندن طول، دچار تغییر – محل سانترومر ثابت می ماند.

4( تعداد ژن های یک کروموزوم کمتر – ژن های کروموزوم دیگری زیاد می گردد.

پاسخ : گزینه 1 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 4 دوازدهم

فراوان ترین یاخته های موجود در حلزون گوش، یاخته های پوششی هستند. جهش های ساختاری فام تنها از نوع حذف، جابه جایی، واژگونی و 

مضاعف  شدگی هستند. 

در جهش های حذف، واژگونی و جابه جایی در یک کروموزوم، یک کروموزوم در نتیجه بروز جهش تغییر می کند و در هیچ یک از این جهش ها تنوع 

ژن ها افزایش نمی یابد. در جهش حذف، تنوع ژنی کاهش می یابد و در جهش های جابه جایی و واژگونی نیز تنوع ثابت می ماند.

بررسی سایر گزینه ها:

2( در جهش های حذف، جابه جایی بین دو کروموزوم و مضاعف شدگی، قطعه ای از یک کروموزوم جدا می شود. در جهش های مضاعف شدگی، 

جابه جایی و برخی جهش های حذف، ممکن است یاخته از بین نرود. توجه داشته باشید که طبق متن کتاب، در جهش های حذف ماده وراثتی 

یاخته کاهش می یابد.  

3( جهش های جابه جایی در یک کروموزوم و واژگونی، یک کروموزوم را بدون تغییر طول آن درگیر می کنند. توجه کنید که هر دو جهش می توانند 

محل سانترومر را تغییر دهند. میتونند هم تغییر ندند!

4( در جهش های حذف، جابه جایی بین دو کروموزوم و مضاعف شدگی، تعداد ژن ها دریکی از کروموزوم ها کاهش می یابد، ولی در جهش حذف، 

به تعداد ژن های کروموزوم دیگر افزوده نمی شود.

سوال 139 کنکور 1401: 

139- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

»در نوعی جانور بی مهره، آبشش ها به نواحی خاصی محدود می شوند. در این جانور، ................«

1( انشعابات حفرۀ گوارشی به تمام نواحی بدن نفوذ می کند.

2( نوعی سازوکار تهویه ای، تبادالت گازی را ممکن می سازد.

3( مواد دفعی نیتروژن دار از طریق عضو ویژه تنفسی دفع می شود.

4( رشته های عصبی با یاخته های مژک دار خط جانبی تماس دارند.
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سوال35 آزمون15 ویتامین100

35- کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

»در هر جانوری که ............... ، الزامًا ...............«

1( تحریک هر نقطه از بدن آن در تمام سطح آن منتشر می شود – هر یاختۀ حفره گوارشی در ترشح آنزیم نقش دارد.

2( آبشش های آن به نواحی خاص محدود شده است – غضروف در ساختار اسکلتی بدن مشاهده می شود.

3( واجد شبکۀ مویرگی زیرپوستی گسترده است – حرکت نیازمند ساختاهای اسکلتی است.

4( دارای دستگاه گوارش کامل است – در نبود خون، دهانه سیاهرگ ها بسته می شود.

پاسخ : گزینۀ 3 ، سطح سوال : متوسط ، ترکیبی جانوری یازدهم و دهم

در جانورانی که تنفس پوستی دارند )مانند کرم خاکی و قورباغه(، شبکه مویرگی گسترده وجود دارد. همچنین برای انجام حرکت، همۀ جانوران 

نیازمند ساختارهای اسکلتی و ماهیچه ای هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

1( در هیدر، تحریک هر نقطۀ بدن در تمام سطح آن منتشر می شود. دقت کنید که در حفره گوارشی هیدر فقط تعدادی از )نه همۀ( یاخته ها به 

ترشح آنزیم های گوارشی می پردازند.

2( در بی مهرگان )غیر از ستاره دریایی(، ماهی ها و نوزاد دوزیستان، آبشش ها به نواحی خاص محدود شده است. در ساختار اسکلتِی بی مهرگان، 

غضروف وجود ندارد.

اما دقت کنید که جانورانی مانند ملخ،  لوله گوارش، دستگاه گوارش کامل دارند. سیاهرگ ها در نبود خون بسته می شوند؛  4( جانوراِن دارای 

سیاهرگ ندارند.

مثال ویژگی انواع تبادالت گازی
تک یاخته ای ها و هیدر *همه یاخته ها با محیط تبادالت گازی دارند. بدون ساختار ویژه

حشرات

*نایدیس لوله های منشعب و مرتبط به هم است که انشعابات پایانی آن در کنار همه 
یاخته های بدن قرار می گیرد

*دستگاه گردش مواد نقشی در انتقال گاز های تنفسی ندارد
*انشعابات پایانی بن بست هستند و دارای مایعی برای ممکن کردن تبادل گازها

نایدیسی

کرم خاکی و دوزیستان
*شبکه مویرگی زیرپوستی با مویرگ فراوان

*سطح پوست باید مرطوب باشد
پوستی

ستاره دریایی )ساده ترین 
آبشش(، ماهیان و نوزاد 
دوزیستان، بی مهرگان

*ساده ترین آبشش، برجستگی های کوچک و پراکنده پوستی است.
*در سایر بی مهرگان به نواحی خاص محدود می شوند.

*جهت حرکت خون در مویرگ ها برخالف جهت جریان آب در تیغه های آبششی است.
آبششی
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دوزیستان، خزندگان، 
پرندگان، پستانداران، 

حلزون

*در مهره داران شش دار سازوکار تهویه ای وجود دارد
*در قورباغه پمپ فشار مثبت دیده می شود که با حرکتی مانند قورت دادن هوا را به 

شش هایش می رساند
*در انسان فشار منفی دیده می شود که هوا بوسیله ی مکش قفسه سینه وارد شش ها 

می شود.
*در پرنده ها عالوه بر شش، کیسه های هوادار کارایی تنفس آنها را باال می برند.

ششی

سوال52 آزمون جامع سوم

پاسخ : گزینۀ 1 ، سطح سوال : دشوار ، ترکیبی جانوری

شکل صورت سوال، خط جانبی در زیر پوست ماهی را نشان می دهد. تنها مورد »د« در تمامی موجودات واجد این ساختار، قابل مشاهده است.

بررسی همۀ موارد:

الف( در گروهی از ماهی ها که ماهیان غضروفی هستند، ساختار اسکلتی تنها از غضروف تشکیل شده است؛ بنابراین، تنها یک نوع بافت پیوندی 

در ساختار اسکلتی آن ها وجود دارد.

ب( تنها در ماهیان غضروفی آب شور، غدد راست روده ای وجود دارند که با ترشح محلول غلیظ 

نمک به روده، فشار اسمزی آن را افزایش می دهند؛ بنابراین، همۀ ماهی ها این غدد را ندارند.

ج( گیرندۀ خط جانبی در ماهی، نوعی یاختۀ تمایز یافته است و یاختۀ عصبی نیست؛ 

بنابراین، تحریک ایجاد شده را با ایجاد یک سیناپس به یاخته های عصبی منتقل می کند 

و این یاخته های عصبی، یک عصب را در زیر پوست ماهی ایجاد می کنند.

د( در تمامی ماهی، قلب دوحفره ای وجود دارد که در این قلب، حفرۀ باالیی دهلیز و حفره پایینی بطن است. همانطور که در شکل مشاهده 

می کنید، بطن نسبت به دهلیز ضخامت بیشتری دارد.

سوال57 آزمون15 ویتامین100

57- کدام گزینه در مورد تمامی جانواراِن دارای حفرۀ گوارشی صادق است؟ 

1( انشعابات حفرۀ گوارشی به تمامی نواحی بدن نفوذ می کنند.

2( با ترشح آنزیم های گوارشی، همۀ مواد موجود در کیسۀ گوارشی را تجزیه می کنند.

3( به کمک حرکات بدن، مواد مورد نیاز یاخته های خود را از مایع درون حفرۀ گوارشی دریافت می کنند.

4( یاخته های دیواره حفره، تکپارهای حاصل از گوارش مواد غذایی در فضای کیسۀ گوارشی را به روش درون بری دریافت می کنند.

پاسخ : گزینۀ 3 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 2 دهم

حفرۀ گوارشی در جانورانی مانند هیدر و پالناریا وجود دارد.  طبق متن کتاب، در تمامی جانواران دارای حفرۀ گوارشی، حرکات بدن به 
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گردش مواد کمک می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

1( در کرم های پهن آزادزی مثل پالناریا، انشعابات حفرۀ گوارشی به تمامی نواحی بدن نفوذ می کند؛  اما این گزینه در مورد هیدر صادق نیست.

2( توجه داشته باشید که همۀ مواد وارد شده به کیسۀ گوارشی تجزیۀ نمی شود و مواد تجزیۀ نشده مجدداً از محل دهان خارج می شوند.

4( گوارش در این جانوران ابتدا به صورت برون یاخته ای و سپس درون یاخته ای است؛ بنابراین محصول گوارش برون یاخته ای در این جانوران به 

صورت تکپار نمی باشد.

سوال 145 کنکور 1401: 

145- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

»ترشحات بزرگترین غدۀ بزاقی انسان، ...................« 

1( توسط باالترین بخِش ساقۀ مغز تنظیم می شود.

2( همواره تحت تأثیر یک محرک طبیعی تحریک می شود. 

3( ابتدا از طریق مجرای بزاقی به زیر زبان تخلیه می شود. 

4( توسط مجرایی در نزدیکی دندان های فک باال خارج می شود.

سوال66آزمون12 ویتامین100

66- در بدن یک انسان سالم و بالغ، در محل انجام فرایند زیر ................

1( بزاق تولیدی در غدد بزاقی بزرگ به پشت دندان ها تخلیه می شود.

2( ترکیبات صفرا موجب انجام گوارش شیمیایی تری گلیسریدها می شود.

3( همه آنزیم های گوارشی پانکراس پس از تماس با صفرا وارد لوله گوارش می شوند.

4( همه یاخته های در تماس با غشا پایه می توانند در تماس با محتویات لوله گوارش باشند.
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سوال 144 کنکور 1401: 

144- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

»نوعی تنظیم کنندۀ رشد گیاهی می تواند عالوه بر تولید میوه های بدون دانه، در شرایطی از تشکیل الیۀ جداکنندۀ برگ ممانعت 

به عمل آورد. این تنظیم کنندۀ رشد، .......................«

1( مانع رویش دانه و رشد جوانه ها در شرایط نامساعد محیط می شود.

2( همواره مانع تبدیل مریستم رویشی به مریستم زایشی ساقه می شود.

3( می تواند تولید نوعی هورمون بازدارنده را در جوانه های جانبی ساقه تحریک کند.

سوال50 آزمون جامع2 ویتامین100

50- کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

»در یک گیاِه دارای جوانۀ راسی ساقه، در نتیجۀ افزایش مقدار هورمون محرک ................، در ................، امکان مشاهدۀ ................ 

وجود ................«

1( ریشه زایی طی فن کشت بافت – ساقه – افزایش رشد طولی یاخته ها – ندارد.

2( تجزیۀ ذخایر آندوسپرم دانه – ساقه – افزایش تقسیم میتوز در یاخته ها – ندارد.

3( ریزش میوه های درختان –  برگ ها – تشکیل الیۀ جداکننده در قاعدۀ دمبرگ  – دارد.

4( ساقه زایی در کشت بافت – جوانه های جانبی – ایجاد بازدارندگی رشد جوانه ها – دارد.

پاسخ : گزینه 3 ، سطح سوال: متوسط ، فصل 9 یازدهم

هورمون اتیلن، محرک ریزش میوه ها است.  با افزایش نسبت اتیلن به اکسین در برگ ها و تولید آنزیم های تجزیه کنندۀ دیواره، الیۀ جداکننده در 

قاعدۀ دمبرگ تشکیل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1( هورمون اکسین، محرک تشکیل ریشه در کشت بافت است. این هورمون با افزایش رشد طولی یاخته ها، سبب افزایش رشد طولی ساقه می شود.

2( هورمون جیبرلین، محرک رویش دانه است و موجب تحریک تجزیۀ ذخایر غذایی دانه می شود. این هورمون موجب تحریک رشد طولی و 

افزایش تقسیم یاخته ای می شود.

4( هورمون سیتوکینین، محرک تشکیل ساقه در کشت بافت است.  این هورمون نمی تواند مانع از رشد جوانه های جانبی شود.

سوال39 آزمون جامع اول ویتامین100

39-کدام گزینه عبارت زیر را در رابطه با همۀ تنظیم کننده های رشد مطرح شده در بخش پاسخ گیاهان به محرک ها )فصل9( کتاب 

درسی به درستی تکمیل می کند؟

»هر هورمون گیاهی ..................، برخالف هورمون .................. و همانند هورمون .................. ممکن است .................. نقش داشته باشد.«
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1( تحریک کنندۀ ساخت رشته های دوک در یاخته گیاهی – سالیسیلیک اسید – موثر بر فرآیند ریشه زایی در کال – در چیرگی راسی

2( محرک رشد – موثر بر ریزش میوه ها از درخت – پالسمولیز کنندۀ سلول های نگهبان روزنه – تحت شرایطی در بازدارندگی از رشد

3( که می تواند منجر به تولید آنزیم های تجزیه کننده دیواره گردد – موجود در عامل نارنجی – آبسزیک اسید – در مقابله با شرایط سختی

4( که پیش از دیگر تنظیم کننده های رشد کشف شد – سیتوکینین – موثر بر ریزش برگ ها – در ممانعت از رشد جوانه های جانبی

پاسخ: گزینه 4، سطح سوال: دشوار، فصل9یازدهم

اکسین اولین هورمون گیاهی کشف شده توسط دانشمندان بود که زمینه کشف دیگر تنظیم کننده های گیاهی را نیز فراهم کرد؛ همچنین هورمون 

موثر بر ریزش برگ ها، اتیلن می باشد،  اتلین و اکسین در چیرگی راسی و سیتوکنین در افزایش رشد جوانه های جانبی موثر می باشند.

بررسی سایر گزینه ها:

1( هورمون سیتوکنین و جیبرلین و اکسین تحریک کننده تقسیم سلولی و ساخت رشته های دوک می باشند. جیبرلین در چیرگی راسی فاقد نقش 

 است. انشاهلل که حواست به لفظ هر هورمون اول سوال هست

2( هورمون های محرک رشد می توانند تحت شرایطی نقش بازدارندگی نیز داشته باشند. ولی دقت شود هورمون اتلین )موثر بر ریزش میوه ها( نیز 

یک بازدارندۀ رشد است. )لفظ برخالف نادرست است.(

3( هورمون های جیبرلین و اتیلن می توانند منجر به تولید آنزیم های تجزیه کننده دیواره گردند. جیبرلین در مقابله با شرایط سختی نقشی ندارد.

سوال43 آزمون14 ویتامین100

43- هورمون های مؤثر در تشکیل میوه های بدون دانه،  در چند ویژگی زیر مشترک هستند؟

الف- در افزایش طول ساقه نقش دارند.

ب- در غلطت باالی خود موجب ریزش برگ می شوند.         

ج- در رشد اولین بخِش خارج شده از دانه، موثر می باشند.

د- می توانند در کاهش خدمات بوم سازگان، دارای نقش باشند.

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

پاسخ : گزینۀ 3 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 9 یازدهم

موارد »الف« و »ج« و »د« صحیح هستند.  طبق متن کتاب، اکسین و جیبرلین در تشکیل میوه های بدون دانه موثر می باشند.

بررسی همۀ موارد:

الف( هر دوی این هورمون های در افزایش طول ساقه نقش دارند.

ب( افزایش نسبت اتیلن به اکسین موجب ریزش برگ می شود. جیبرلین برخالف اکسین در ریزش برگ نقشی ندارد.

ج( ریشه، اولین بخش خارج  شده از دانه است. همانطور که می دانید، اکسین در ریشه زایی و جیبرلین در رویش دانه موثر هستند.
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د( عامل نارنجی )مخلوطی از اکسین ها( و قارچ جیبرال )با تولید جیبرلین( موجب نابودی گیاهان و کاهش خدمات بوم سازگان می شود.

سوال 140 کنکور تجربی داخل 1401:

140- در گیاه زنبق، با فرض اینکه ژننمود )ژنوتیپ( دروندانه ABB است، کدام مورد درباره ژننمود یاختۀ سازندۀ دانه گرده نارس 

و یاختۀ بافت خورش غیرممکن است؟ 

AB و AA )2                                          AA و AB )1

BB و AA )4                                          AB و AB )3

سوال75آزمون جامع اول ویتامین100

75- اگر ژن نمود )ژنوتیپ(  درون دانۀ )آندوسپرم( یک گل میمونی به صورت WRR  باشد، کدام ژن نمود )ژنوتیپ( به ترتیب برای 

یاختۀ رویشِی دانۀ گردۀ بالغ و یاخته های پوستۀ دانه مورد انتظار است؟

WW و R )4                    WR و W )3                    WR و R )2                    WW و W )1

پاسخ : گزینۀ 3 ، سطح سوال : آسان ، فصل 3 دوازدهم

به دلیل اینکه ژنوتیپ آندوسپرم به صورت WRR است و آندوسپرم نیز از تقسیم یاختۀ حاصل از لقاح مضاعف به وجود می آید، می توان گفت که ژنوتیپ 

اسپرم و یاختۀ تخم زا به ترتیب W و R هستند؛ زیرا یاختۀ دوهسته ای که لقاح مضاعف را انجام می دهد، حاوی دو هسته با ژنوتیپ یاختۀ تخم زا می باشد. 

همانطور که می دانید، ژنوتیپ یاختۀ زایشی با ژنوتیپ یاختۀ رویشی و اسپرم ها یکسان است؛ پس ژنوتیپ یاختۀ رویشی W می باشد. )رد گزینه های 2 و 

4( از طرفی، ژنوتیپ یاخته های پوستۀ دانه )که همان یاخته های مادری می باشند( لزوماً حاوی دگرۀ R است؛ پس گزینۀ 1 نیز نمی تواند درست باشد.  

سوال53 آزمون 5 ویتامین100

53-در صورت آمیزش دو گیاه ذرت )از گونه مطرح شده در فصل 3 زیست دوازدهم( با ژن نمود خالص که از لحاظ رنگ تفاوت 

دارند، همواره دانه ای ایجاد می شود که ژن نمود ................ آن، .............. است.

AaaBbbCcc - 1( آندوسپرم

AaBbCc - 2( پوسته

AaBbCc - 3( رویان

aabbcc - 4( لپه

پاسخ: گزینه3، سطح سوال: متوسط، مبحث:فصل3دوازدهم

ژنوتیپ این دو گیاه مربوط به دو آستانه نمودار زنگوله ای است که aabbcc و AABBCC میباشد. دو حالت وجود دارد: 1- ذرت نر دارای 

 AABBCC و ذرت نر دارای ژنوتیپ aabbcc باشد 2- ذرت ماده دارای ژنوتیپ AABBCC و ذرت ماده دارای ژنوتیپ aabbcc ژنوتیپ
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باشد. در هر دو حالت ژنوتیپ رویان حاصل AaBbCc می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1( اگر حالت اول مورد نظر باشد، ژنوتیپ آندوسپرم AAaBBbCCc و اگر حالت دوم مد نظر باشد، ژنوتیپ آندوسپرم AaaBbbCcc خواهد شد.

2( پوسته همواره بخشی از گیاه مادر است؛ پس در حالت اول AABBCC و در حالت دوم aabbcc می باشد.

4( با توجه به اینکه لپه بخشی از رویان است، پس همواره ژنوتیپ آن AaBbCc خواهد شد.

سوال 135 کنکور تجربی داخل 1401:

135- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

»مطابق با متن کتاب درسی، در ........................... سطِح سازمان یابی حیات، .........................«

1( ششمین – جمعیت های گوناگون با یکدیگر تعامل دارند.

2( هشتمین – سازوکارهایی می تواند باعث بروز گونه زایی شود.

3( نهمین – از اجتماع همۀ زیست بوم های زمین، زیست کره به وجود می آید.

4( هفتمین – به دنبال تأثیر عوامل زنده و غیرزنده محیط بر یکدیگر، بوم سازگان شکل می گیرد.

 مهم ترین بخش برای حل این سوال این بود که بدونید هر کدوم از سطوح سازمان یابی چندمین سطح هستند و به راحتی از کنار مباحث فصل 
یک عبور نکنید. البته سوال آزمون ما یه چالش بیشتر هم داشت که با خوندن پاسخنامه بهش پی میبرید! خاصه توی دورانی که خیلی موسسات 
توجهشون به این فصل رو کم کردن ما دقیقا بخشی که سوال کنکور بوده رو اونم توی آزمون جامع براتون اوردیم  آیا ایمان نمیآورید؟! در 

عین حال یکی از گزینه های کنکور با یکی از موارد آزمون هم یکسانه.

سوال41 آزمون جامع سوم ویتامین100

41-چند مورد عبارت مطرح شدۀ زیر را در ارتباط با سطوح مختلف حیات، به درستی تکمیل می کند؟

»)در( .................. سطح سازمان یابی حیات، برخالف .................. سطح آن، ممکن نیست ..................«

الف- نهمین – آخرین – اقلیم و پراکندگی جانداران متفاوت باشد.

ب- سومین – اولین – در همگی جانداران یک زیست بوم مشاهده گردد.

ج- هفتمین – هشتمین – اثر عوامل غیرزندۀ محیط بر عوامل زنده نیز در نظر گرفته شود.

د- هفتمین – ششمین – هردو جاندار بتوانند از طریق تولید مثل با یکدیگر زاده های زایا و زیستا بوجود آورند.

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

پاسخ : گزینۀ 3 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 1 دهم

تنها مورد »د« به نادرستی بیان شده است.
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سطوح حیات از اول تا آخر )اولین تا دهمین( عبارتند از 1-سلول 2-بافت 3- اندام  4-دستگاه 5- جانور 6-جمعیت 7-اجتماع 8-بوم سازگان 

9-زیست بوم 10-زیست کره 

مشاوره: چالش اصلی این سوال براتون احتماال شیوۀ بیان موارد و افعال و عبارات منفی است که داخل صورت تست به کار برده شده. باید 
بتونید به این مدل سواالت نیز مسلط بشید تا جای ممکن با فونت خودمونی موارد رو براتون بسط دادیم که این تست تمرین خوبی بشه براتون!

بررسی همۀ موارد:

الف( در زیست بوم اقلیم و پراکندگی جانداران مشابه است. خب حاال صورت تست میگه ممکن نیست که پراکندگی متفاوت باشه، پس یعنی 

مشابهه،لفظ برخاف هم که اینجا درسته چون توی زیست کره دیگه اقلیم مشابه نیست!
ب( در پروکاریوت ها تنها سلول مشاهده می گردد و اندام)سطح سوم( وجود ندارد. جانداران یک زیست بوم میتوانند پروکاریوت یا یوکاریوت 

باشند، حاال صورت تست میگه سومین سطح ممکن نیست در همۀ این جانداران مشاهده بشه که درسته. لفظ برخاف هم درسته چون سطح اول 
حیات در همۀ جانداران وجود داره.

ج( در هشتمین سطح )بوم سازگان( اولین بار در سطوح حیات اثر عوامل غیرزندهی محیط بر عوامل زنده نیز در نظر گرفته شود.  طبق صورت 

تست در هفتمین سطح ممکن نیست اثر عوامل غیرزنده در نظر گرفته بشه که درسته! لفظ برخاف هم به دلیل اینکه در سطح هشتم این اثر 
در نظر گرفته میشه، باز هم درسته!

د( در جمعیت با اینکه همگی افراد از یک گونه هستند ولی نمی توان بیان داشت هردو جاندران بتوانند از طریق تولید مثل با یکدیگر زادههای 

زایا و زیستا بوجود آورند.)ممکن است فردی عقیم یا دو جاندار از یک جنس باشند!( لفظ برخاف این مورد رو نادرست کرده! در هر دو سطح 

نمیتونیم بگیم هر دو جانداری زاده زایا و زیستا ایجاد میکنند.

سوال 132 کنکور تجربی داخل 1401: 

132- کدام عبارت درخصوص یاخته های شرکت کننده در انعکاس عقب کشیدِن دست فرد در برخورد با جسم داغ، نادرست است؟

1( بعضی از یاخته های عصبی که جسم یاخته ای آنها در مادۀ خاکستری قرار دارد، با یاخته های عصبی حسی، همایه )سیناپس( برقرار می کنند.

2( بعضی از یاخته های عصبی که به عصب نخاعی تعلق دارند، با یاخته های استوانه اِی چندهسته ای، ارتباط ویژه ای برقرار می کنند.

3( هر یاختۀ عصبی که با عضلۀ ناحیۀ بازو همایه )سیناپس( برقرار می کند، تغییری در پتانسیل الکتریکی آن رخ داده است.

4( هر یاختۀ عصبی که پیامک گیرندۀ درد را منتقل می کند، به بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی اختصاص دارد.

سوال79 آزمون جامع3 ویتامین100

79- چند مورد عبارت زیر را در ارتباط با نوعی انعکاس نخاعی در فردی سالم به درستی کامل می کند؟

»در ارتباط با مسیر انعکاس عقب کشیدن دست در اثر تماس با جسم داغ میتوان گفت، )در( هر سیناپسی که ................. قطعا 

».................

– طی اتصال ناقل به غشا سلول پس سیناپسی،  الف- بین نورون هایی با آکسون بلند و سلول های غیرعصبی تشکیل می شود 

فعالیت آن سلول تغییر می کند.
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ب- در دستگاه عصبی مرکزی مشاهده می شود – موجب افزایش هیدرولیز رایج ترین شکل انرژی در سلول پیش سیناپسی می گردد.

ج- موجب تغییر پتانسیل الکتریکی سلول پس سیناپسی از حالت آرامش شود – نوعی ناقل تحریک کننده وارد فضای سیناپسی 

شده است.

د- نورونی بدون میلین با آکسون و دندریت کوچک در آن)ها( شرکت می کند – نفوذ پذیری سلول پس سیناپسی تغییر می کند.

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

پاسخ: گزینۀ 2، سطح سوال: دشوار، مبحث: فصل1 یازدهم

همانطور که در شکل مشاهده می شود، در مسیر انعکاس عقب کشیدن دست، 6 سیناپس وجود دارد. 

موارد »ب« و »د« به درستی عبارت مطرح شده را کامل می کنند.

بررسی همۀ موارد:

الف( سیناپس های بین نورون های حرکتی و تارهای عضالنی می توانند از نوع تحریکی 

یا غیرفعال باشد، در سیناپس غیرفعال هیچ ناقلی وارد فضای سیناپسی نمی شود.

ب( سیناپس های بین نورون حسی و نورون های رابط و  سیناپس بین نورن های 

رابط و نورون های حرکتی در دستگاه عصبی مرکزی )نخاع( تشکیل می شود. همۀ 

سیناپس های ذکر شده از نوع فعال می باشند و سلول پیش سیناپسی برای آزادسازی 

ناقل ها انرژی زیستی مصرف می کند.

ج( در سیناپس های مهاری و تحریکی پتانسیل سلول پس سیناپسی تغییر می کند، 

در سیناپس مهاری، ناقل مهاری ترشح می شود.

د( نورون رابط نورونی بدون میلین با دندریت و آکسون کوچک است که در تمامی سیناپس های موجود در دستگاه عصبی مرکزی مربوط به این 

انعکاس شرکت می کند، از آنجایی که تمامی این سیناپس ها از نوع فعال می باشند پس نفوذ پذیری سلول پس سیناپسی تغییر می کند.

* انعکاس عقب کشیدن دست  )که در نظام قدیم برای پا – knee jerk - بوده( از قدیم االیام مورد توجه طراحان محترم کنکور بوده و 
هست. با یه تست خفن و دو تا کادر آموزشی کامل این مبحث رو براتون بستیم تا حالشو ببرید.

انواع سیناپس

ناقل عصبی ترشح نمی شود و پیام عصبی منتقل نمی شود.غیر فعال

فعال

با ترشح ناقل مهاری، پتانسیل سلول پس مهاری
سیناپسی تغییر می کند.

با ترشح ناقل تحریکی، پتانسیل سلول پس تحریکی
سیناپسی تغییر می کند.
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1-در این انعکاس 5 نورون دخیل هستند. 

2-در این انعکاس 4 سیناپس بین دو نورون و 2 سیناپس 
بین نورون و عضله دیده می شود که یکی از آنها غیرفعال 

است.
3-در مجموع 4 سیناپس تحریکی، 1 سیناپس مهاری و 1 

سیناپس غیرفعال داریم.
4-نورون حسی از انگشت وارد ریشه پشتی و بعد بخش 

خاکستری نخاع می شود.
5-جسم سلولی نورون حسی در ریشه پشتی در یک 

برآمدگی قرار گرفته است.
6-آکسون نورون حسی با دو نورون رابط در ماده خاکستری 

نخاع سیناپس تحریکی دارد.
7-یکی از نورون های رابط با نورون حرکتی عضله سه سر سیناپس مهاری و نورون رابط دیگر با نورون حرکتی عضله دو سر سیناپس 

تحریکی دارد.
8-به علت مهار شدن، در طول نورون حرکتی عضله سه سر پتانسیل عملی دیده نمی شود.

9-در طول نورون حرکتی عضله دو سر پتانسیل عمل حرکت می کند و با رسیدن به سیناپس و تحریک عضله باعث انقباض عضله دو سر 
می شود.

10-انقباض عضله دو سر باعث نزدیک شدن بازو و ساعد به یکدیگر می شود.
11-نورون حرکتی عضالت دو سر و سه سر در ریشه شکمی قرار دارند.

12-جسم سلولی نورون های حرکتی و نورون های رابط در ماده خاکستری نخاع قرار دارند.
13-بخش شکمی نخاع پهن تر از بخش پشتی نخاع است.

14-نورون های حرکتی آکسونی طویل تر و دندریتی کوتاه تر از نورون حسی دارند.
15- ریشته پشتی و شکمی اعصاب نخاعی در جایی به هم می پیوندند و نورون های حسی و حرکتی

 در کنار هم قرار می گیرند.

شکلنامه
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سوال53 آزمون 12 ویتامین100

53-در انعکاس عقب کشیدن دست، نورونی که ................ به طور حتم ................

1( قسمتی از آن جزو بخش حسی دستگاه عصبی محیطی محسوب می شود – فاصله جسم سلولی آن از عصب بیشتر از فاصله آن تا نخاع است.

2( پتانسیل الکتریکی دندریت آن به دنبال آزاد شدن ناقل های عصبی دچار تغییر نمی شود - با عضله سه سر سیناپس غیرفعال تشکیل می دهد.

3( با رشته های عصبی متعددی پیام عصبی را به جسم سلولی خود وارد می کند – رشته هایی در بخش سفید نخاع نیز دارد.

4( پیام عصبی را از نورون رابط به سمت ماهیچه دوسر هدایت می کند – دارای هدایت جهشی است.

پاسخ: گزینه 4  ، سطح سوال: متوسط، فصل 1 یازدهم            

کتاب در شکل انعکاس عقب کشیدن دست اشارهای به میلین دار بودن یا نبودن نورون ها نکرده است. اما با توجه به جمله کتاب: »در ماهیچه های اسکلتی سرعت ارسال پیام 

اهمیت زیادی دارد. بنابراین، نورون های حرکتی آنها میلین دار است.« نورون های حرکتی ماهیچه های اسکلتی همواره میلین دار هستند از جمله نورون حرکتی ماهیچه دوسر.

بررسی سایر گزینه ها:

1( انتهای دندریت نورونی که از ریشه پشتی نخاع عبور می کند، گیرنده حسی محسوب شده و جزو بخش حسی دستگاه عصبی محیطی محسوب 

می شود. مطابق با شکل فاصله جسم سلولی آن تا عصب کمتر از فاصله آن تا نخاع است.

2( نورون حرکتی که به سمت ماهیچه سه سر می رود، تحت تاثیر نورون رابط مهار می شود. ولی توجه داشته باشید که چه نورون تحریک شود و 

چه مهار شود، پتانسیل الکترکی آن به دنبال آزاد شدن ناقل های عصبی دچار تغییر می شود.

3( نورون های رابط با دندریت های متعدد خود پیام عصبی را به جسم سلولی وارد می کنند و به طور کامل 

در بخش خاکستری نخاع قرار گرفته اند.

سوال 138 کنکور تجربی داخل 1401: 

138- چند مورد، درباره پرندگان درست است؟ 

 همۀ کیسه های هوادار جلویی همانند اغلب کیسه های هوادار عقبی، به صورت جفت وجود دارند.

 همۀ کیسه های هوادار عقبی همانند همۀ کیسه های هوادار جلویی، به تبادل گازهای تنفسی کمک می کنند.

 همۀ کیسه های هوادار عقبی همانند اغلب کیسه های هوادار جلویی، در محل دو شاخه شدن نای قرار دارند.

 همۀ کیسه های هوادار جلویی همانند همۀ کیسه های هوادار عقبی، در پی حرکات میانبند )دیافراگم( تغییر حجم می دهند.

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

سوال32 آزمون جامع3 ویتامین100

پاسخ : گزینۀ 4 ، سطح سوال : متوسط ، ترکیبی جانوری

پرندگان، پستانداران و برخی خزندگان دارای دیوارۀ کامل بین بطن های خود می باشند؛ از طرفی تنظیم اسمزی در همۀ مهره داران توسط کلیه 

انجام می شود.

کنند و به طور کامل در بخش خاکستری نخاع قرار د میهای متعدد خود پیام عصبی را به جسم سلولی وارهای رابط با دندریت( نورون3
 گرفته اند.

 
 : 6046کنکور تجربی داخل  678سوال 

 چند مورد، درباره پرندگان درست است؟  -678
  صورت جفت وجود دارند.های هوادار عقبی، بههای هوادار جلویی همانند اغلب کیسههمۀ کیسه 
  کنند.های هوادار جلویی، به تبادل گازهای تنفسی کمک میکیسه های هوادار عقبی همانند همۀهمۀ کیسه 
  های هوادار جلویی، در محل دو شاخه شدن نای قرار دارند.های هوادار عقبی همانند اغلب کیسههمۀ کیسه 
  بند )دیافراگم( تغییر حجمهای هوادار عقبی، در پی حرکات میانهای هوادار جلویی همانند همۀ کیسههمۀ کیسه 

 دهند.می
1)1   2)2   3)3   4)4 

 644ویتامین 7آزمون جامع 71سوال

 ، سطح سوال : متوسط ، ترکیبی جانوری 0پاسخ : گزینۀ 
باشند؛ از طرفی تنظیم اسمزی در همۀ مهره های خود میپرندگان، پستانداران و برخی خزندگان دارای دیوارۀ کامل بین بطن

 شود.داران توسط کلیه انجام می
 : هاسایر گزینهسی برر

دانید، بندپایانی مانند ملخ، واجد گردش خون باز هستند؛ شود. همانطور که می( همولنف در سامانۀ گردش خون باز مشاهده می1
 های مکانیکی صدای واقع در پا، تنها در جیرجیرک )نه همۀ بندپایان( وجود دارد.اما گیرنده

پرندگان دارای نظام  بیشتراما  گیرند؛های خود کمک میرای بهبود عملکرد ششهای هوادار بتمامی پرندگان از کیسه( 2
 همسری هستند.  گیری تکجفت

 برند؛ اما ستونمنظور انجام تبادلات گازی بهره میمهرگان )مانند حلزون( نیز از شش به( دقت داشته باشید که برخی بی3
 شود.داران مشاهده میها تنها در مهرهمهره

 
 
 644ویتامین 1آزمون  16در صکا
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بررسی سایر گزینه ها:

1( همولنف در سامانۀ گردش خون باز مشاهده می شود. همانطور که می دانید، بندپایانی مانند ملخ، واجد گردش خون باز هستند؛ اما گیرنده های 

مکانیکی صدای واقع در پا، تنها در جیرجیرک )نه همۀ بندپایان( وجود دارد.

جفت گیری  نظام  دارای  پرندگان  بیشتر  اما  می گیرند؛   کمک  خود  شش های  عملکرد  بهبود  برای  هوادار  کیسه های  از  پرندگان  تمامی   )2

تک همسری هستند.  

اما ستون مهره ها تنها در  انجام تبادالت گازی بهره می برند؛  نیز از شش به منظور  باشید که برخی بی مهرگان )مانند حلزون(  3( دقت داشته 

مهره داران مشاهده می شود.

کادر ص21 آزمون 2 ویتامین100

سوال 173 سراسری تجربی داخل 1401: 

173- کدام مورد، عبارت زیر را بهطور مناسب کامل می کند؟ 

»همۀ جانداران تولیدکنندهای که با کمک ................«

1( ترکیبی غیر از آب، مواد آلی می سازند، می توانند در صورت لزوم، رنای بالغ بسازند.

2( سبزینه )کلروفیل( a، مادۀ آلی می سازند، می توانند در مواضع متعدد چندین دوراهی همانندسازی ایجاد کنند.

3( دی اکسیدکربن، اکسیژن تولید می کنند، می توانند در محل تشکیل دیوارۀ جدید، صفحۀ یاخته ای تشکیل دهند.

4( واکنش های اکسایشی و بدون حضور نور، از مواد معدنی، مواد آلی می سازند، می توانند همزمان با رونویسی، عمل ترجمه را به انجام برسانند.

سوال34 آزمون11 ویتامین100

34- همه سلول های فتوسنتز کننده ای که ................ هستند ................

1( دارای باکتریوکلروفیل – رنابسپاراز می تواند به تنهایی نوعی توالی نوکلئوتیدی ویژه شروع رونویسی را شناسایی کند.

2( دارای رنگیزه - در فضای بستره کلروپالست های خود چرخه کالوین انجام می دهند.

3( غیر اکسیژن زا - قادر به استفاده از نور خورشید به عنوان منبع انرژی نیستند.

4( دارای دنای متصل به غشا - فقط یک نقطه آغاز همانندسازی دارند.

 پاسخ : گزینه 1 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 2 و 6 دوازدهم

باکتری های گوگردی دارای نوعی رنگیزه به نام باکتریوکلوفیل هستند. به طور کلی در تمام باکتری ها رنابسپاراز می تواند به تنهایی و بدون کمک 
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عوامل رونویسی به سمت راه انداز هدایت شود.

بررسی سایر گزینه ها:

2( نمی توان گفت تمام سلول های فتوسنتز کننده دارای کلروپالست هستند. زیرا برخی باکتری ها همانند سیانوباکتری دارای توانایی فتوسنتز 

هستند بدون آنکه کلروپالست داشته باشند.

3( منظور باکتری های گوگردی می باشند. منبع الکترون این باکتری ها از هیدروژندیسولفید می باشد و ضمن فعالیت خود گوگرد تولید می کنند 

اما منبع انرژی آن ها از نور خورشید بوده و برای جذب آن دارای نوعی رنگیزه به نام باکتریوکلروفیل می باشند.

4( دنای متصل به غشا یکی از ویژگی های باکتری ها است اما اغلب باکتری ها فقط یک نقطه آغاز همانندسازی دارند نه همه آن ها.

سوال77 آزمون جامع 1 ویتامین100

77- باتوجه به کدام گزینه، میتوان نتیجه گرفت که جانداران مورد بحث قطعا فاقد عوامل رونویسی در محل رونویسی ژن های 

اصلی خود می باشند؟

1( جاندارانی فاقد محیط داخلی و مایع بین سلولی که امکان رشد و ترمیم طی تقسیم سلولی را دارا نمی باشند.

2( جاندارانی که توانایی رونویسی همزمان چند آنزیم رنابسپاراز از یک رشته ی پلینوکلئوتیدی در آنها مشاهده می شود.

3( جاندارانی که در مرحله ای از مهندسی ژنتیک، جداسازی آنها توسط قرار دادنشان در محیط حاوی پادزیست انجام می گیرد.  

4( جانداران موجود در اعماق اقیانوس که انرژی مورد نیاز برای تثبیت کربن و ساخت مواد آلی را از واکنش های اکسایش به دست می آورند.

پاسخ: گزینۀ 4، سطح سوال: متوسط، فصل2دوازدهم )ترکیبی(

منظور از صورت تست جانداری پروکاریوتی است که فاقد عوامل رونویسی می باشد.

شیمیوسنتز کننده ها باکتری هایی می باشند که بدون نیاز به نور از کربن دی اکسید مواد آلی می سازند و معموال در اعماق اقیانوس ها قرار می گیرند. 

 همانطور که می دانید هر باکتری پروکاریوت می باشد. و بالعکس

بررسی سایر گزینه ها:

1( جانداران تک سلولی ممکن است یوکاریوتی )مانند پارامسی( یا پروکاریوتی باشد.

2( رونویسی رشته رنای پیک توسط چند آنزیم رنابسپاراز در یوکاریوت ها و پروکاریوت ها مشاهده می شود.

3( منظور جانداری است که دارای پالزمیدی حاوی ژن مقاومت به پادزیست درون خود می باشند و می توان آنها را با استفاده از محیط حاوی 

پادزیست جدا کرد. دقت شود تنها باکتری ها دارای پالزمید نیستند.

سوال23 آزمون 1 ویتامین100

23-چند مورد از موارد زیر عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟

»در همانند سازی دنای هسته ای یوکاریوت ها ...........  همانندسازی در پروکاریوت ها، .............. .«
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الف( همانند – فرایندهای همانندسازی پس از جداسازی پروتئین های هیستونی همراه ماده وراثتی توسط آنزیم انجام می پذیرد.

ب( همانند – آنزیم های فعال در هر ساختار Y مانند ایجاد شده، تنها شامل دو دنا بسپاراز و یک هلیکاز می باشد.

ج( برخالف – تعداد جایگاه های آغاز همانند سازی می تواند حتی در طول عمر یک سلول بسته به مراحل رشد و نمو تنظیم شود.

د( برخالف – دو دوراهی همانندسازی ایجاد شده در یک جایگاه آغاز از یکدیگر دور می شوند.

1 ( صفر مورد                   2 ( یک مورد                3 ( دو مورد                 4 ( سه مورد

سوال31 آزمون 1 ویتامین100

31- پاسخ:گزینه 3، سطح: متوسط، فصل 1 دوازدهم

دنای حلقوی که عامل انتقال صفت است اغلب دارای یک جایگاه همانندسازی است اما می تواند بیش از یک جایگاه همانندسازی نیز داشته باشد.

بررسی همۀ موارد:

1(در آزمایشی که ایوری به همراه سانتریفیوژ انجام داد در دو الیه قند دیده می شد : یکی الیه کربوهیدرات و یکی الیه نوکلئوتید)دقت کنید در 

ساختار نوکلئوتید قند وجود دارد(.

2( ویلکینز تنها بیان کرد که مولکول دنا بیشتر از یک رشته است اما صحبتی از دو رشته ای بودن آن نکرد.

4(باکتری دارای مراحل چرخه ی سلولی نیست و در نتیجه این گزینه صحیح نمی باشد.

سوال38 آزمون 1 ویتامین100

پاسخ : گزینه 3 ، سطح : متوسط ، فصل 1 دوازدهم

جانداران دارای دنای حلقوی: یوکاریوت + پروکاریوت

جاندران دارای دنای خطی: یوکاریوت تکیاخته ای و پر یاخته ای

تنظیم تعداد جایگاه های آغاز همانند سازی بسته به مراحل رشد و نمو در همه یوکاریوت ها می تواند مشاهده بشود.

بررسی سایر گزینه ها:

1( در بر گرفته شدن دنا توسط مجموعه ای از پروتئین ها که مهم ترین آن ها هیستون ها هستند در همه یوکاریوت ها قابل مشاهده است.

2(مشاهده کردن باز شدن پیچ و تاب دنا قبل از تشکیل دو دوراهی همانندسازی  در همه جانوران دارای دنای حلقوی می تواند مشاهده شود.

4(پروکاریوت ها دنای حلقوی دارند؛ این جانداران چرخه یاخته ندارد پس عبارت شروع همانندسازی در مرحله S چرخه یاخته ای باکتری غلط می باشد.

سوال35 آزمون11 ویتامین100

35- کدام گزینه جمله زیر را در ارتباط با تبدیل انرژی به ماده در جانداران به درستی تکمیل می کند؟

» هر جانداری که .................. «

1( کربن دی اکسید محیط را جذب می کند، نوعی فتوسنتزکننده اکسیژن زا است.
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2( می تواند ماده آلی تولید کند، به طور قطع یا فتوسنتزکننده است یا شیمیوسنتزکننده.

3( ماده تولیدی آن در ریشه گیاه به آمونیوم تبدیل می شود، از قدیمی ترین جانداران روی زمین است.

4( نقش مهمی در تولید ماده آلی از ماده معدنی دارد، در تمام طول زندگی خود فتوسنتز انجام می دهد.

پاسخ : گزینه 3، سطح : متوسط ، فصل 6 دوازدهم

همانطور که در سال دهم خوانده اید باکتری نیترات ساز جانداری است که از آمونیوم، آمونیاک می سازد و این آمونیاک در ریشه گیاه دوباره به 

آمونیوم تبدیل می شود. این باکتری نوعی شیمیوسنتزکننده و از قدیمی ترین جانداران روی زمین است.

بررسی سایر گزینه ها:

1( باکتری های گوگردی ارغوانی باکتری هایی هستند که از کربن دی اکسید استفاده می کنند اما به علت عدم استفاده از آب، غیراکسیژن زا هستند.

2( در سلول های هر جاندار پروتئین تولید می شود که نوعی ماده آلی است اما لزوما آن جاندار فتوسنتزکننده یا شیمیوسنتزکننده نیست.

4( آغازیان جاندارانی هستند که نقش مهمی در تولید ماده آلی از ماده معدنی دارند و این جانداران هنگامی که نور نباشد فتوسنتز انجام نمی دهند.

سوال 174 سراسری تجربی داخل 1401: 

174- چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

»هر دو مرحله از فرایند تشکیل ادرار که دقیقًا در جهت مخالف یکدیگرند، می توانند در یاخته هایی از گردیزه )نفرون( انسان به 

انجام برسند که .................. دارند.« 

 ریز پرزهای فراوان

 با شبکۀ دور لوله ای مجاورت

 رشته های کوتاه و پا مانند فراوان 

 راکیزه )میتوکندری(هایی عمود بر غشای یاخته ای 

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

سوال54 آزمون 3 ویتامین100

54- با توجه به شکل زیر که  کالفک درون کپسول بومن و ساختار های مرتبط با آن را 

نشان می دهد، چند مورد درست است؟

الف(بخش2 نسبت به بخش1حاوی مقدارکمتری ازپروتئین های موثردرفرآیندانعقادخون است. 

ب( یاخته های دیوارۀ بخش 4 به کمک ریز پرز های خود بیشترین سطح بازجذب را در 

طول نفرون ایجاد می کنند.

 ج( منافذ باریک و متعدد قرار گرفته میان رشته های پا مانند بخش 5 به خوبی امکان نفوذ مواد به قسمت درونی ساختار 3 را فراهم 

می کنند. 
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د( یاخته های دیوارۀ بخش 4 همانند بخش 5 به کمک شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی به یک دیگر و بافت های 

زیر خود متصل هستند.

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

54- پاسخ : گزینۀ 2 ، سطح سوال : دشوار ، فصل 5 دهم

موارد »ب« و »د« درست هستند.

در شکل صورت سؤال، شمارۀ 1 نشان دهندۀ سرخرگ وابران و شمارۀ 2 نشان دهندۀ سرخرگ آوران است. شمارۀ 3 نشان دهندۀ دیوارۀ خارجی 

کپسول بومن، شمارۀ 4 نشان دهندۀ لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک و شمارۀ 5 نشان دهندۀ پودوسیت ها است.

بررسی همۀ موارد:

الف( دقت کنید مقدار پروتئین های خون از جمله پروتئین های مؤثر در فرایند انعقاد خون، در هر دو سرخرگ آوران و وابران مشابه است چون 

پروتئین ها نمی توانند در فرد سالم، طی فرایند تراوش از خون خارج شوند. در واقع باید گفت به علت خروج بخشی از خوناب طی تراوش، غلظت 

این پروتئین ها در سرخرگ آوران به علت خوناب کمتر، نسبت به غلظت آنها در سرخرگ آوران بیشتر است.

ب( دیوارۀ لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک، از یک الیه بافت پوششی مکعبی تشکیل شده است که واجد ریزپرزها هستند. این یاخته  ها به کمک ریزپرزهای 

فراوان خود، بیشترین سطح بازجذب را در طول نفرون ایجاد می کنند و مقدار مواد بازجذب شده از این قسمت، بیشتر از سایر قسمت های نفرون 

است.

ج( دقت کنید که روی کالفک، بین رشته های پا مانند پودوسیت ها، شکاف های باریک و متعددی قرار گرفته است نه منافذ! این شکاف های باریک 

و متعدد، به خوبی امکان نفوذ مواد به دیوارۀ درونی و درون کپسول بومن را فراهم می کنند.

د( یاخته های مکعبی تشکیل دهندۀ لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک همانند پودوسیت ها، نوعی یاختۀ پوششی محسوب می شوند. همان طور که می دانید، 

بافت پوششی بخشی به نام غشای پایه دارد که یاخته های بافت پوششی را به یکدیگر و به بافت های زیر آن اتصال می دهد. ازآنجاکه غشای پایه 

تشکیل شده از شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی است، می توان گفت یاخته های دیوارۀ لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک همانند پودوسیت ها، 

به کمک شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی به یکدیگر و بافت های زیر خود متصل هستند.

ویژگی هامحل انجامنحوه انتقال موادمراحل تشکیل ادرار

تراوش
به کمک 
فشارخون

کپسول بومن

*مویرگ های کالفک منفذدار برای عبور راحت تر مواد
*عدم عبور مواد بزرگ مثل پروتئین ها در انسان سالم

*بیشتربودن قطرآوران نسبت به وابران برای افزایش فشار تراوشی
*شکاف بین فواصل پاهای پودوسیت امکان نفوذ مواد به دیواره درونی را 

فراهم می کند.
*از طریق گلومرول انجام می شود.
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بازجذب

بیشتر به روش 
فعال در مواردی 
غیرفعال مثل 

اسمز آب

لوله پیچ خورده 
نزدیک، لوله هنله، 
لوله پیچ خورده دور 
و مجرای جمع کننده 

ادرار

*موادی مثل گلوکز و آمینواسید که مفید هستند را به خون باز 
می گرداند.

*از طریق مویرگ دورلوله ای انجام می شود.

ترشح

بیشتر به روش 
فعال در مواردی 
غیرفعال مثل 

اسمز آب

لوله پیچ خورده نزدیک، 
لوله هنله، لوله پیچ 
خورده دور و مجرای 

جمع کننده ادرار

*مواد دفعی از مویرگ دور لوله ای و سلول های نفرون به درون نفرون 
می روند.

*در تنظیم PH نقش دارد.
*بعضی سموم و داروها به این طریق وارد نفرون می شوند.

سوال51 آزمون4 ویتامین100

پاسخ : گزینه 4 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 5 دهم

فرایندهای بازجذب و ترشح برخالف تراوش نیاز به مصرف انرژی زیستی در کلیه دارند؛  بنابراین با نبود انرژی زیستی، تراوش با کمترین مشکل 

ادامه پیدا می کند. در این مرحله بخشی از خوناب در نتیجۀ فشارخون از کالفک خارج شده به کپسول بومن وارد می شوند . مواد برای ورود 

به کپسول بومن، باید از جدا کالفک و همچنین دیوارۀ درونی کپسول بومن که همان پودوسیت ها هستند، عبور کند. مولکول های بزرگ مانند 

پروتئین، نمی توانند وارد کپسول بومن شوند. 

بررسی سایر گزینه ها:

1( دقت کنید که پودوسیت ها خودشان منفذ ندارند! بلکه بین پاهای آنها، شکاف هایی برای عبور مواد وجود دارد. 

2( این گزینه درمورد ترشح است. در ترشح موادی که الزم است دفع شوند )مانند بعضی از سموم، داروها و یونهای اضافی(، از مویرگ های دور 

لوله ای یا خود یاخته های گردیزه به درون گردیزه ترشح می شوند . 

3( این گزینه، دربارۀ بازجذب صدق می کند . بیشترین میزان بازجذب در لولۀ پیچ خورده نزدیک به دلیل وجود ریز پرزهای فراوان در آن رخ 

می دهد. ریز پرزها در این قسمت، چین خوردگی های میکروسکوپی در غشای یاخته های پوششی مکعبی هستند. 

سوال34 آزمون 8 ویتامین100

34-کدام گزینه عبارت زیر را در رابطه با بخش هایی از کلیه که فرآیندهای تشکیل ادرار در آن ها انجام می گیرند به درستی تکمیل 

می کند؟

»در یک انسان سالم و بالغ، بخشی از نفرون که ..............«

1( مواد دفعی را به لگنچه می ریزد، می تواند دو مرحله از مراحل فرآیند تشکیل ادرار را انجام دهد.

2( توسط شبکه مویرگی اول احاطه می شود، در دیواره بیرونی خود حاوی یاخته های سنگ فرشی ساده است.

3( بازجذب بیشتری نسبت به سایر قسمت ها انجام می دهد، همانند یاخته های پوششی روده دارای پرزهای فراوان است.

4( بازجذب گلوکز و متیونین را آغاز می کند، در قسمت قاعدهای سلول های آن، اندامک های دو غشایی فراوانی دیده می شوند.
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پاسخ : گزینه 4 ، سطح سوال : دشوار ، فصل 5 دهم

منظور از عبارت »بخش هایی از کلیه که فرآیند تشکیل ادرار در آن ها انجام می شود«، گردیزه ها می باشند. بازجذب مواد در لوله پیچ خورده نزدیک 

شروع می شود.  طبق شکل مقابل، در قاعده سلول های پوششی مکعبی، میتوکندری )نوعی اندامک دوغشایی( فراوان دیده می شود

بررسی سایر گزینه ها:

1( مجرای جمع کننده مواد دفعی را به لگنچه می ریزد، در این مجرا امکان مشاهده بازجذب و ترشح وجود دارد 

اما دقت کنید مجرای جمع کننده بخشی از نفرون محسوب نمی شود. حواست هست صورت سوال گفته بخشی از 

نفرون  که ... ؟
2( دقت کنید که کپسول بومن )بخشی از نفرون( شبکه مویرگی اول را احاطه کرده است؛ نه برعکس.

3( بازجذب مواد در لوله پیچ خورده نزدیک به دلیل وجود ریزپرزها )نه پرزها( نسبت به سایر قسمت ها بیشتر است.

سوال53 آزمون4 ویتامین100

53-کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می نماید؟

»در ارتباط با مرحلۀ  ................. تشکیل ادرار، برخالف مرحله ای )مراحلی( که ................، می توان بیان داشت که ...............«

1( اول – با ورود به لولۀ پیچ خورده نزدیک آغاز می شود – درصورت عدم تولید ATP در سلول های بدن ادامه پیدا می کند.

2( سوم – در بخشی حاوی 2 نوع سلول متفاوت در نفرون رخ می دهد – با افزایش PH خون ترشح بیکربنات زیاد می شود.

3( دوم – تنها در یک بخش از نفرون انجام می شود – مواد به طور مستقیم از نفرون وارد خون می شوند.

4( دوم – مواد دفعی نفرون از طریق آن خارج می شود –  در جهت موافق مرحله اول صورت نمی گیرد.

پاسخ : گزینه 4 ، سطح سوال : دشوار ، فصل 5 دهم 

مراحل تشکیل ادرار به ترتیب عبارتند از: 1-تراوش، 2-بازجذب و 3-ترشح

در مرحله ترشح موادی که الزم است دفع شوند از مویرگ های دور لوله ای و یا سلول های نفرون به درون نفرون ترشح می شوند. همچنین در 

تراوش نیز مواد بر اساس اندازه وارد نفرون میشوند. )مواد دفعی هم جزءشونند دیگه( در مرحله بازجذب مواد در خالف جهت تراوش و ترشح از 

نفرون عبور می کنند. 

بررسی سایر گزینه ها:

1( مرحله ی اول تراوش است و مراحلی که از لوله پیچ خورده نزدیک شروع می شوند شامل بازجذب و ترشح است. تراوش به طور غیرمستقیم به 

ATP نیاز دارد زیرا در اثر فشار خون خارج می شود و فشارخون ناشی از انقباض ماهیچه ی قلب است که این فرایند به ATP وابسته است. پس 

در صورت اختالل در تولید ATP در سلول های بدن تراوش نیز مختل می شود.

2( مرحله سوم ترشح است و مرحله ای که در بخشی که حاوی 2 نوع سلول است رخ می دهد تراوش است. با افزایش PH خون، دفع بیکربنات 

زیاد شده که با کاهش بازجذب این عمل رخ می دهد و نه با افزایش ترشح. 
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  به دنبال افزایش PH خون، کلیه ها طی افزایش ترشح یون هیدروژن همراه با افزایش بازجذب یون بیکربنات هوموئوستازی 

بدن را حفظ کنند. به عبارتی یون هیدروژن همواره با ترشح و یون بیکربنات همواره با بازجذب در حفظ هومئوستازی دارای نقش می باشد. البته 

درست و علمیشو بخوایم بگیم جفتشون هم بازجذب دارند هم ترشح ولی طبق متن کتابتون اینی که گفتیم رو در نظر بگیرید. می تونید بگید طبق 
کجای متن کتاب؟ راهنمایی: داخل صفحه74 زیست دهم دنبال دلیل بگردید!

3( مرحله دوم بازجذب است و مرحله ای که فقط در یک بخش از نفرون انجام می شود تراوش است. در بازجذب مواد قبل از ورود به خون وارد 

مایع بین سلولی می شوند، پس نمی توان گفت به طور مستقیم وارد خون می شوند.

سوال 175 سراسری تجربی داخل 1401: 

175- در خصوص اتفاقات موجود در یک یاختۀ جانوری فعال، کدام عبارت نادرست است؟ 

1( هنگام همانندسازی ژن، همواره نوعی آنزیم، مارپیچ دنا )DNA( و دو رشتۀ آن را از هم باز می کند.

2( هنگام همانندسازی ژن، تشکیل پیوند فسفواستر همواره کمی قبل از شکسته شدِن پیوند اشتراکی رخ می دهد.

3( پس از ترجمه، با تغییر pH میتوان گروه های R آمینواسیدهای یک پروتئین را در وضعیت جدیدی قرار داد.

4( در یک رنای ناقل )tRNA(، سرانجام دو ناحیۀ دارای نوکلئوتیدهای غیرمکمل در مجاورت هم قرار می گیرند.

سوال21 آزمون 1 ویتامین100

21- شکل مقابل ، همانندسازی دنا را در یک یاخته بنیادی مغز قرمز استخوان نشان میدهد. انواعی از آنزیم ها در فرآیند همانندسازی 

با یک دیگر همکاری می کنند تا یک رشته دنا مقابل رشته الگو تشکیل شود. آنزیم ............ نمی تواند .......... 

1( 2 - در فرایند ویرایش با فعالیت نوکلئازی خود  ضمن حرکت بر روی یکی از رشته های دنای اولیه باعث 

رفع اشتباه ها در همانند سازی شود.

2( 1 - پس از باز شدن پیچ و تاب دنا و جداشدن پروتئین های همراه آن، مارپیچ دنا و دو رشتۀ آن را از هم 

جدا کند. 

3( 1 - با باز کردن پیوندهای هیدروژنی میان دو رشته دنای اولیه موجب ایجاد تغییراتی در پایداری آن 

شود.

4( 2 - پس از برقراری هر پیوند فسفو دی استر، بر گردد و رابطه مکملی میان نوکلئوتید ها را بررسی کند. 

پاسخ : گزینه 3 ، سطح سوال : دشوار ، فصل 1 دوازدهم

در شکل باال، آنزیم 1، آنزیم هلیکاز و آنزیم  2، آنزیم دنابسپاراز را نشان می دهد. دقت کنید که اگرچه آنزیم هلیکاز با شکستن پیوندهای هیدروژنی 

دو رشته دنای اولیه را ازهم جدا می کند، ولی پایداری رشته های دنا و مولکول دنا به هم نمی خورد. 

یادآوری: اگرچه هر پیوند هیدروژنی به تنهایی انرژی پیوند کمی دارد، ولی وجود هزاران یا میلیون ها نوکلئوتید و برقراری پیوند هیدروژنی بین 

آنها به مولکول ِدنا حالت پایدارتری می دهد. در عین حال، دو رشته ِدنا در موقع نیاز هم می توانند در بعضی نقاط از هم جدا شوند، بدون اینکه 
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پایداری آنها به هم بخورد.

بررسی سایر گزینه ها:

1و4( آنزیم دنابسپاراز ، عالوه بر فعالیت بسپارازی، فعالیت نوکئازی نیز دارد، به این صورت که آنزیم دنابسپاراز، پس از برقراری هر پیوند فسفودی 

استر، برمی گردد و رابطه مکملی نوکلئوتید را بررسی می کند که رابطه آن درست است یا اشتباه؟

اگر اشتباه باشد آن را برداشته و نوکلئوتید درست را به جای آن قرار می دهد. برای حذف نوکلئوتید نادرست باید بتواند پیوند فسفودی استر را 

بشکند و نوکلئوتید نادرست را از ِدنا جدا کند. توانایی بریدن ِدنا را فعالیت نوکلئازی گویند که در آن پیوند فسفودی استر می شکند.

2( مطابق متن کتاب درسی، قبل از همانندسازی ِدنا باید پیچ وتاب فامینه، باز و پروتئین های همراه آن یعنی هیستون ها از آن جدا شوند تا 

همانندسازی بتواند انجام شود. این کارها با کمک آنزیم هایی انجام می شود. سپس آنزیم هلیکاز مارپیچ دنا و دو رشته آن را از هم باز می کند.

سوال31 آزمون 2 ویتامین100

31- در مراحل همانندسازی مولکول های دنای هسته ای در یوکاریوت ها، فرایند .................. فرایند .................. رخ می دهد.

1( بازشدن پیچ و تاب دنا و جداشدن پروتئین های همراه آن، پیش از – ایجاد پیوند بین گروه های فسفات و OH نوکلئوتیدها 

2( شکستن پیوندهای اشتراکی تشکیل شده بین نوکلئوتیدها، پس از – اتصال گروه فسفات نوکلئوتید به باز آلی نوکلئوتید دیگر 

3( بازشدن مارپیچ دنا و جداشدن دو رشتۀ آن از یکدیگر، پیش از – هیدرولیز پیوندهای بین گروه های فسفات واحدهای سازنده

4( قرارگرفتن نوکلئوتیدهای مکمل با نوکلئوتیدهای رشتۀ الگو در مجاور یکدیگر، پس از – از بین رفتن ساختار نوکلئوزوم های دنا

پاسخ : گزینه 3 ، سطح : متوسط ، فصل 1 دوازدهم

دقت کنید که پیش از شروع همانندسازی، ابتدا الزم است تا مارپیچ دنا و دو رشتۀ آن باز شوند تا آنزیم ها بتوانند فعالیت کنند. پس از باز شدن 

دو رشتۀ دنا، نوکلئوتیدهای سه فسفاته، دو فسفات خود را از دست داده و به صورت تک فسفاته در ساختار دنا وارد می شوند. قبل از همانندسازی 

ِدنا باید پیچ وتاب فامینه، باز و پروتئین های همراه آن یعنی هیستون ها از آن جدا شوند تا همانندسازی بتواند انجام شود. این کارها با کمک 

آنزیم هایی انجام می شود. سپس آنزیم هلیکاز مارپیچ دنا و دو رشته آن را از هم باز می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

1( به طور کلی در جانداران یوکاریوت مثل جلبک های سبز، فرایند بازشدن پیچ و تاب دنا و جداشدن پروتئین های همراه )هیستون ها( قبل 

از ایجاد پیوندهای فسفودی استر رخ می دهد. اما باید توجه داشت که بازشدن پیچ و تاب دنا و جداشدن پروتئین های همراه بخشی از مراحل 

همانندسازی محسوب نمی شود.

2( دقت کنید که در مراحل همانندسازی، هیچ گاه گروه فسفات یک نوکلئوتید به باز آلی نوکلئوتید دیگر اتصال پیدا نمی کند.

4( از بین رفتن پروتئین های هیستون و ساختار نوکلئوزوم های دنا در پیش از شروع همانند سازی رخ می دهد.
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سوال31 آزمون3 ویتامین100

31- در ارتباط با رنای ناقل و سیر تغییرات ساختاری آن پس از رونویسی می توان گفت ................... 

1( ساختار دو بعدی رنای ناقل از سه بازو تشکیل شده که هر سه این بازو ها دارای ساختار حلقه ای شکل می باشند.

2( جایگاه اتصال آمینواسید در آن یک توالی سه نوکلئوتیدی است که نوکلئوتید های این توالی به یک امینواسید متصل می شوند.

3( تا خوردگی های ناشی از پیوند هیدروژنی در رنای ناقل منجر به دورشته ای شدن رنا در بعضی قسمت ها می شود.

4( تعداد رناهای ناقل وارد شده به جایگاه P ریبوزوم با تعداد آمینواسید های قرارگرفته در رشته پلی پپتیدی برابر می باشد.

پاسخ: گزینه 4 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 2 دوازدهم

همه رناهای ناقل حاوی آمینواسید شرکت کننده در ترجمه، در جایگاه P قرار می گیرند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تعداد رناهای وارد شده 

به جایگاه P برابر با آمینواسید های قرارگرفته در رشته پلی پپتیدی می باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

1( ساختار دو بعدی رنای ناقل از 4 بازو و 3 حلقه تشکیل شده است که ساقه باالیی فاقد حلقه می باشد.

2( تنها یکی از سه نوکلئوتید جایگاه اتصال به آمینواسید) نوکلئوتید اولی که از دو تای دیگر باالتر است( به 

امینواسید متصل می شود.

3( رنای ناقل کال تک رشته ای است و در بعضی قسمت ها که تاخوردگی ایجاد می شود ظاهراً دو رشته ای می شود. 

بپردازیم به نکات ساختار رنای ناقل و تغییرات آن :

: tRNA نکات ساختار

	.است که می تواند به آمینواسید متصل شود tRNA ساختار سه بعدی فرم فعال

	.ها یکسان است tRNA جایگاه اتصال به آمینواسید در همه

	 8 وجود ندارد و tRNA در 4 جایگاه پیوند هیدروژنی داریم، در حلقه ها پیوند هیدروژنی نداریم، مکمل حلقه ها در tRNA در ساختار اولیه

توالی در آن دو به دو با هم مکمل هستند.

	.واکنش می دهد tRNA آمینواسید از سمت کربوکسیل خود با

	.در بدن ما دیده می شود tRNA حداقل 20 نوع

	T و U هر رمز با آنتی کدون یکسان است به جز در بازهای
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	.پیوند اشتراکی است و برای تشکیل نیاز به انرژی دارد tRNA پیوند بین آمینواسید و

	.بیشتر است tRNA تنوع  رمزه از تنوع

	.ها در بیشتر نوکلئوتید های خود شبیه به هم هستند tRNA

	.است UAC )متیونین )رمزه آغاز tRNA پادرمزه

سوال33 آزمون4 ویتامین100

33- چند مورد از موارد زیر درباره تاخوردگی اولیه یک رنای ناقل صحیح است؟

الف- این ساختار رنای ناقل تنها یک تاخوردگی کمتر از ساختار نهایی خود دارد.

ب- می توان در بین نوکلئوتیدهای دو رشتۀ آن پیوند هیدروژنی مشاهده نمود.

ج- تعداد نوکلئوتیدهای جایگاه پادرمزه ای و جایگاه اتصال آمینواسید یکسان است.

د- در ساختار آن حلقه هایی وجود دارد که در ساختار نهایی آن می توانند در کنار یکدیگر مشاهده شوند.

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

پاسخ : گزینه3  ، سطح سوال : دشوار ، فصل 2 دوازدهم

موارد )ج( و )د( صحیح هستند. 

بررسی همۀ موارد:

الف( طبق متن کتاب این رنای ناقل تاخوردگی های مجددی )نه یک تاخوردگی( پیدا می کند که ساختار 

سه بعدی را به وجود می آورد . 

ب( رنای ناقل تنها دارای یک رشته نوکلئوتیدی می باشد.

  شکل روبه رو مربوط به تاخوردگی اولیه یا ساختار نهائی رنای ناقل می باشد. براتون عجیبه چرا به این گفتیم ساختار نهائی؟ حقیقش برای 
خودمونم عجیبه! کتابه دیگه ! اگر جایی تعبیر ساختارنهائی اومد باید طبق متن کتاب ساختار مقابل را در نظر بگیرید. همانطور که مشاهده می شود، در 

بازوی قرار گرفته در بین حلقۀ حاوی آنتی کدون و یکی از حلقه های جانبی برآمدگی وجود دارد.

ج( مطابق با شکل مقابل، هر دو جایگاه از 3 نوکلئوتید تشکیل شده اند.

د( در ساختار تاخوردگی اولیه این رنا سه حلقه نوکلئوتیدی مشاهده می شود که دو حلقه ای که فاقد توالی آنتی کدونی هستند در ساختار سه بعدی 

) نهایی ( رنا در کنار هم قرار می گیرند.
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سوال 164 سراسری تجربی داخل 1401: 

164- کدام مورد، درباره یک تار ماهیچه ای دلتایی درست است؟

1( سیانید می تواند با مهار تشکیل آب در فضای بین دو غشای راکیزه )میتوکندری( مانع ساخته شدن PTA شود.

2( محصول حاصل از قندکافت )گلیکولیز( همواره از طریق نوعی پروتئین غشایی به درون راکیزه )میتوکندری( منتقل می شود.

3( پاداکسنده )آنتیاکسیدان(ها پس از اکسایش یافتن، می توانند نوکلئیک اسیدهای راکیزه )میتوکندری( را از اثرات مخرب رادیکال های آزاد 

حفظ کنند.

FADH2 و NADH حاصل از اکسایش  ها به فضای بین دو غشای راکیزه )میتوکندری(، همواره از الکترونهای  H+ 4( انرژی الزم برای انتقال

گلوکز تأمین می شود.

سوال31 آزمون9 ویتامین100

الکترون  انتقال  از مواد ذکرشده در کتاب درسی است که سبب توقف  به ترتیب وجه اشتراک و تفاوت دو مورد   31-چند مورد 

می شوند؟

الف- اختالل در نوعی پروتئین سراسری در دریافت الکترون از پروتئینی از سمت خارجی غشای درونی راکیزه

ب- کاهش تولید مولکول های حامل الکترون در واکنش های هوازی تنفس یاخته ای راکیزه

ج- اتصال به بخشی غیرپروتئینی از مولکولی در فراوان ترین گویچه های خونی

د- کاهش تولید رادیکال آزاد در یاخته 

پاسخ : گزینه 4 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 5 دوازدهم

دو ماده مورد نظر صورت سوال سیانید و کربن دی اکسید می باشند.
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موارد )ب( و )د( وجه اشتراک و مورد )ج( وجه تفاوت دو ماده سیانید و کربن مونوکسید است.

بررسی همۀ موارد:

الف( این دو ماده در انتقال الکترون از پمپ سوم به اکسیژن جلوگیری میکنند نه در دریافت الکترون توسط پمپ سوم.

ب( این دو ماده فرایند انتقال الکترون به اکسیژن را مختل میکنند بنابراین زنجیره انتقال الکترون مختل میشود و مولکولهای حامل الکترون 

کمتر استفاده و تولید میشوند

ج( تنها کربن مونوکسید قابلیت اتصال به بخش غیرپروتئینی هموگلوبین را دارد و سیانید این امکان را ندارد.

د( با اختالل در زنجیره انتقال الکترون تولید اکسیژنی که قابلیت ایجاد رادیکال آزاد دارد کمتر می شود.

سوال39 آزمون9 ویتامین100

39- کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

» در فرایند .................. از مراحل تنفس هوازی، می توان گفت همه .................. به طور حتم .................. «

1( گلیکولیز – مولکول های 3 کربنی تولید شده در این واکنش – خاصیت اسیدی دارند.

2( گلیکولیز – فسفات های آزاد شده از اسیدی دو فسفاته – صرف ساخت ATP می شوند.

3( زنجیره انتقال – پروتئینی که با اثر سیانید، فعالیت آن مختل می شود – در تولید آب داخل میتوکندری موثر است.

4( زنجیره انتقال – اجزایی که H+ حاصل از اکسایش FADH2 را دریافت می کنند – آن را از NADH  هم دریافت می کنند.

پاسخ : گزینه 1 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 5 دوازدهم

یکی از مولکول های 3 کربنی تولید شده در گلیکولیز، قند فسفاته است 

که همانطور که از نامش مشخص است، خاصیت اسیدی ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

2( در مرحله آخر گلیکولیز، فسفات ها از اسیدی دو فسفاته جدا می شوند 

و تولید ATP می کنند.

3( سیانید با اثر بر واکنش نهایی انتقال الکترون ها به O2  باعث مهار این واکنش ها می شود. پس می توان گفت که سیانید روی آخرین جز زنجیره 

انتقال الکترون موثر است و همین پروتئین است که باعث تولید آب می شود. 

4( با توجه به شکل، یون های هیدروژن ناشی از اکسایش NADH از تمامی جز های این زنجیره می گذرد. پس هر بخشی که یون هیدروژن 

FADH2 را دریافت می کند، یون هیدروژن NADH را نیز دریافت می کند.
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اکسایش پیرووات  گلیکولیز چرخه کربس مورد مقایسه
در فضای داخلی 

میتوکندری
در فضای آزاد سیتوپالسم

در فضای داخلی 
میتوکندری

یوکاریوت
محل وقوع

در فضای آزاد سیتوپالسم در فضای آزاد سیتوپالسم در فضای آزاد سیتوپالسم پروکاریوت

NADH NADH NADH ، FADH2 مولکول های حامل الکترون بازسازی شده
+NAD +NAD +NAD ، FAD ترکیباتی که کاهش می یابند
ندارد دارد )در سطح پیش ماده( دارد )در سطح پیش ماده( ATP تولید

ندارد دارد ندارد ATP مصرف

ندارد دارد ) فروکتوز فسفاته ( دارد ) فاقد فسفات ( تولید مولکول ششکربنی
ندارد ندارد دارد تولید مولکول پنجکربنی
دارد ندارد دارد تولید کربندیاکسید
دارد ندارد دارد نیاز به اکسیژن
ندارد ندارد دارد )از دو نوع( تولید مولکول چهارکربنی

دارد )استیل( ندارد ندارد تولید مولکول دوکربنی

سوال 147 کنکور تجربی داخل 1401:

147- کدام عبارت نادرست است؟  

1( هر زنبور عسل کارگر، با استفاده از فرومون با سایر افراد گروه ارتباط برقرار می کند.

2( فقط بعضی از مورچه های برگُبر کارگر، وظیفۀ دفاع از برگ برشیافته را برعهده دارند.

3( هر زنبور عسل کارگر، به دنبال دو برابر شدن فامتن )کروموزوم(های موجود در تخمک ملکه به وجود می آید.

4( فقط بعضی از مورچه های برگُبر کارگر، برگ ها را جهت پرورش نوعی محصول زراعی به النه حمل می کنند.

سوال61 آزمون 7 ویتامین100

61- درصورتی که ژنوتیپ زنبور ملکه AABbDdRW باشد، با فرض سالم بودن همه فرزندان، هر فرزند ................ ملکه، ............... 

1( زایای – می تواند رابطه هم توانی یا بارزیت ناقص را بروز دهد.

2( زایای – همه دگره های خود را به نسل بعد منتقل می کند.

3( نازای – توانایی تکثیر اطالعات ژنی والدین خود را دارد.

4( نازای – حاصل آمیزش والدین دیپلوئید خود می باشد.

پاسخ : گزینه 3 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 3 دوازدهم

زاده های ملکه هم میتوانند نر باشند و هم ماده. زنبورهای نر، زایا هستند و زنبورهای ماده، یا ملکه )زایا( و یا کارگر )نازا( هستند. زنبورهای کارگر 
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طی فرایندهای رشد و نمو، اطالعات ژنی والدین خود را تکثیر می کنند، ولی قادر به انتقال این اطالعات به نسل بعد نیستند.

بررسی سایر گزینه ها:

1( زنبور نر هاپلوئید بوده و تنها یک دگره در هر جایگاه ژنی دارد؛ بنابراین نمی تواند رابطه هم توانی یا بارزیت ناقص را بروز دهد.

2( زنبور ملکه برخالف زنبور نر تنها نیمی از دگره هایش را به نسل بعد منتقل می کند؛ نه همه آنها را.

4( والد ماده دیپلوئید و والد نر هاپلوئید است.

سوال 64 آزمون 8 ویتامین 100

64-کدام گزینه جمله زیر را به درستی کامل می کند؟

» در رابطه با ارتباطات شیمیایی در دنیای جانوران می توان گفت ................ «

1( فرومون ها توسط غدد درون ریز بدن یک جاندار ترشح می شوند.

2( مارها می توانند توسط گیرنده های شیمیایی ناحیه دهان فرومون های هوا را تشخیص دهند.

3( فرومون ها تنها  توسط جانوران هم گونه شناسایی شده و در آنها پاسخ رفتاری ایجاد می کنند.

4( زنبور ها به وسیله فرومون ها قلمروی خود را تعیین کرده و وجود شکارچی در آن را به دیگران هشدار می دهند.

پاسخ : گزینه 2 ، سطح سوال : آسان ، فصل 4 یازدهم 

مارها می توانند توسط گیرنده های شیمیایی زبانشان )جزئی از ناحیه دهانی( فرومون های موجود در هوا را تشخیص دهند.

بررسی سایر گزینه ها:

1( فرومون ها توسط یاخته های برونریز ترشح شده و از بدن خارج می شوند.

3( فرومون ها توسط جانوران گونه های دیگر هم شناسایی می شوند؛ مثل مارها که با کمک فرومون ها از وجود جانوران در اطراف خود آگاه می شوند. 

اما پاسخ های رفتاری تنها در جانداران هم گونه ایجاد می شود.

4( زنبورها از فرومون برای هشدار خطر حضور شکارچی به دیگران استفاده می کنند؛ اما تعیین قلمرو به وسیله فرومون ها توسط گربه ها انجام می پذیرد.

سوال 153 کنکور تجربی داخل 1401: 

153- در مطالعۀ دو بیماری هموفیلی و کمخونی داسی شکل، با فرض اینکه مادر خالص و فقط یکی از والدین بیمار باشد، در شرایط 

معمول، تولد کدام فرزند برای همۀ حاالت ممکن است؟ 

1( دختر بیمار

2( دختر سالم و ناخالص

3( پسر بیمار

4( پسر سالم و خالص
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سوال 44 آزمون شماره 13 ویتامین 100 

44-چند مورد عبارت زیر را در ارتباط با بیماری هموفیلی به درستی تکمیل می کند؟

»در یک خانواده اگر پدر ............... و مادر .............. باشد، ............... فرزندانی که دگره بیماری را دارند، تقسیم میوز خود را در دوران 

جنینی آغاز کرده اند.«

الف- هموفیل – سالم خالص – همه

ب- سالم – سالم ناقل – تنها نیمی از

ج- هموفیل – سالم ناقل – تنها نیمی از

د- سالم – مبتال به هموفیلی – تنها نیمی از

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

پاسخ: گزینه 3، سطح سوال: متوسط، فصل 3 دوازدهم

فقط مورد )ج( نادرست است. منظور از فرزندانی که تقسیم میوز خود را در دوران جنینی آغاز کردهاند دختران این زوج اند.

بررسی همۀ موارد:

الف( اگر پدر بیمار باشد )XhY( و مادر سالم خالص )XHXH(، همه پسران فاقد بیماری بوده و همه فرزندانی که دگره بیماری را دارند دختر هستند.

ب( در صورت وجود پدر سالم )XHY( و مادر سالم ناقل )XHXh(، نیمی از دختران و نیمی از پسران بیمار بوده و در کل، نیمی از فرزندان بیمار، 

دختر است.

ج( در صورت وجود پدر هموفیل )XhY( و مادر سالم ناقل )XHXh(، همه دختران و نیمی از پسران دارای دگره بیماری اند. پس دو سوم از 

فرزندان دارای الل بیماری، دختر هستند.

د( در صورت وجود پدر سالم )XHY( و مادر مبتال به هموفیلی )XhXh(، همه فرزندان دارای دگره بیماری می باشند که نیمی از آنها دختر هستند.

سوال31 آزمون5 ویتامین100

31- از ازدواج مردی با گروه خونی B مثبت و مبتال به فنیل کتونوری با زنی دارای گروه خونی A منفی که پدری هموفیل و مادری 

سالم و خالص از نظر بیماری فنیل کتونوری داشته است، هیچ گاه ................ ، متولد نمی شود.

1( دختری ناقل هر دو بیماری با گروه خونی O که از نظر صفت Rh منفی باشد

2( پسری هموفیل با گروه خونی AB که از نظر صفت Rh مثبت باشد

3( دختری هموفیل با گروه خونی B که از نظر صفت Rh منفی باشد

4( پسری سالم با گروه خونی A که از نظر صفت Rh مثبت باشد

پاسخ: گزینه 3، سطح: متوسط، مبحث: فصل3 زیست دوازدهم

است.  کرده  دریافت  پدر  از  را  بیماری  دگره  حاوی   X کروموزوم  یک  زیرا  است؛   )xHxh( هموفیلی  ناقل  سؤال  صورت  در  مذکور  زن 
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آورند. وجود  )xhxh(به  هموفیلی  به  مبتال  دختری  نمی توانند  هیچ گاه  بنابراین  است؛   )xHy( سالم  هموفیلی  نظر  از  نیز  مذکور   مرد 

مربع پانت را برای بیماری هموفیلی رسم می کنیم: 

گامتها 𝐗𝐡 𝐗𝐇

𝐗𝐇 𝐗𝐇𝐗𝐡 𝐗𝐇𝐗𝐇
𝐘 𝐗𝐡𝐘 𝐗𝐇𝐘

بررسی سایر گزینه ها:

1( پدر مبتال به فنیل کتونوری )cc( و مادر از نظر فنیل کتونوری سالم[ )CC( یا )Cc(] می باشد؛ بنابراین احتمال تولد دختر ناقل فنیل 

کتونوری  )Cc(وجود دارد. از طرفی احتمال تولد دختر ناقل هموفیلی )𝐗H𝐗h( نیز وجود دارد. اگر گروه خونی پدر BO و مادر AO باشد، تولد 

دختری با گروه خونی O نیز محتمل است.

2( پدر مبتال به فنیل کتونوری  )cc(و مادر از نظر فنیل کتونوری سالم[ )CC( یا )Cc(] می باشد؛ بنابراین احتمال تولد پسر مبتال به فنیل 

کتونوری  )cc(وجود دارد. از طرفی احتمال تولد پسر مبتال به هموفیلی )𝐗h𝐘( نیز وجود دارد. گروه خونی پدر B و مادر A می باشد؛ پس تولد 

پسری با گروه خونی AB نیز محتمل است.

4( پدر مبتال به فنیل کتونوری )cc( و مادر از نظر فنیل کتونوری سالم [)CC( یا )Cc(] می باشد؛ بنابراین احتمال تولد فرزند سالم از نظر فنیل 

کتونوری وجود دارد. از طرفی احتمال تولد پسر سالم از نظر هموفیلی )xHy(نیز وجود دارد. اگر گروه خونی پدر BO باشد، تولد پسری با گروه 

خونی AO نیز محتمل است.

در هر بیماری وابسته به x و نهفته اگر یک زن بیمار باشد:
- حتما پدر بیمار داشته است.

- همه پسرهایش بیمار خواهند بود.

- مادرش حداقل یک الل بیماری دارد.

- دختر هایش حداقل یک الل بیماری دارند.

-x  حاوی الل بیماری را به تمام زاده های خود منتقل می کند.
در یک بیماری وابسته به x و نهفته اگر یک مرد بیمار باشد:

- الل بیماری از مادر خودش گرفته است؛ در نتیجه مادر وی حداقل یک x حاوی الل بیماری داشته است.

- از پدرش اطالعی نداریم.

- کروموزوم y را به پسرهایش می دهد؛ پس سالم یا بیمار بودن آنها به مادرشان بستگی دارد.

- دخترهایش حداقل یک x حاوی الل بیماری دارند.
در یک بیماری وابسته به x و بارز اگر یک زن بیمار باشد:

- می تواند دو الل یا یک الل بیماری داشته باشد.

- فرزندانش ممکن است بیمار نشوند.

- پدر یا مادرش یا هردو بیمار هستند.
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در یک بیماری وابسته به x و بارز اگر یک مرد بیمار باشد:
- دختران این مرد حتما بیمارند.

- بیمار بودن یا سالم بودن پسرهای این مرد به مادرشان بستگی دارد.

- مادر این مرد حتما بیمار است.

- اطالعی از پدر این مرد نداریم.

سوال 154 کنکور تجربی داخل 1401:

154- چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

)ریبوزوم(  رناتن   .......................  )tRNA( ناقل  رنای  آنکه  از  بیان داشت: پس  میتوان  یوکاریوت ها  در  ترجمه  فرایند  به  توجه  »با 

استقرار پیدا می کند، به طور حتم، ..................... منتقل خواهد شد.« 

E ی بدون آمینواسید به جایگاهtRNA – A در جایگاه 

 A ی حامل یک آمینواسید به جایگاهtRNA – E در جایگاه 

E بدون آمینواسید به جایگاه tRNA – P حامل توالی آمینواسیدی در جایگاه 

A حامل آمینواسید به جایگاه tRNA-P در جایگاه UAC )دارای پادرمزۀ )آنتی کدوِن 

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

سوال22 آزمون3 ویتامین100

22-درارتباط بافرایندترجمه دریک سلول مخروطی در شبکیه چشم انسان، میتوان گفت هر کدونی که ........، قطعًا ......... 

1( به ریبوزوم وارد می شود ولی ترجمه نمی شود - بالفاصله پیش از کدون AUG واقع شده است.

2( در مرحله آغاز در جایگاه A قرار می گیرد - با اولین رنای ناقلی که در مرحله بعد به ریبوزوم وارد شود، پیوند برقرار می کند.

3( با آنتی کدون ACU پیوند هیدروژنی برقرار می کند - این پیوند در جایگاه A تشکیل می شود.

4( موجب قرارگیری متیونین در ساختار زنجیره پلی پپتیدی می شود – به جایگاه P ریبوزوم وارد می شود.

پاسخ : گزینه 4 ، سطح سوال : دشوار ، فصل 2 دوازدهم

کدون مربوط به آمینواسید متیونین چه کدون آغاز باشد و چه در میانه زنجیره قرار گیرد، حتماً به جایگاه P وارد می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1( 2 کدون به ریبوزوم وارد می شوند ولی ترجمه نمی شوند : یکی کدونی که بالفاصله قبل از کدون آغاز قرار گرفته و دیگری کدون پایان. پس 

این گزینه به علت به کار رفتن لفظ "قطعاً" صحیح نمی باشد.

2( رناهای ناقل متقاوتی در ابتدای مرحله طویل شدن به جایگاه A وارد می شوند اما تنها رنای ناقلی مستقر می شود که آنتی کدونش مکمل کدون واقع در جایگاه A باشد.

3( آنتی کدون ACU اصاًل وجود ندارد چون کدون مکمل آن UAG است که کدون پایان است و اسیدآمینهای را رمز نمی کند.
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سوال33 آزمون3 ویتامین100

33-هر جایگاهی از رناتن که در آن ............... مي شود، در مرحله ................... .

1( پیوند هیدروژنی تشکیل ـ  طویل شدن ترجمه، پیوند هیدروژني بین سه جفت نوکلئوتید در آن شکسته نمي شود.

2( پیوند پپتیدی تشکیل ـ آغاز ترجمه، نوعی توالی سه نوکلئوتیدی دارای رمز یک آمینواسید در آن دیده نمی شود.

3( پیوند اشتراکی شکسته ـ طویل شدن ترجمه، فقط رنای ناقل متصل به پلی پپتید در آن دیده مي شود.

4( پیوند هیدروژني شکسته ـ آغاز ترجمه، توالی سه  نوکلئوتیدی ترجمه نشده در آن دیده مي شود.

پاسخ : گزینه 1 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 2 دوازدهم

پیوند هیدروژني در جایگاه A وP  ریبوزوم تشکیل می شود. در مرحله طویل شدن ترجمه پیوند هیدروژني بین سه جفت نوکلئوتید فقط در 

جایگاه E ریبوزوم شکسته می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

2( پیوند پپتیدی فقط در جایگاه A ریبوزوم تشکیل می شود. در مرحله آغاز ترجمه، نوعی توالی سه نوکلئوتیدی دارای رمز یک آمینواسید در 

جایگاه A ریبوزوم دیده می شود.

3( پیوند اشتراکی فقط در جایگاهP  ریبوزوم شکسته می شود.در طویل شدن ترجمه، لزوما رنای ناقل متصل به پلی پپتید در جایگاهP  ریبوزوم 

دیده نمي شود. ممکن است رنای ناقل قرار گرفته در جایگاهP  ریبوزوم فقط به یک آمینواسید متصل باشد.
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4( پیوند هیدروژني در جایگاه E و P ریبوزوم شکسته می شود. در مرحله آغاز ترجمه، توالی سه  نوکلئوتیدی ترجمه نشده فقط در جایگاه جایگاه 

E ریبوزوم دیده می شود.

سوال 159 کنکور تجربی داخل 1401: 

159- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟ 

»در نوعی گیاه، ...................... قرار دارند، در این گیاه به طور حتم .......................«

1( بر روی ریشۀ قطور، ریشه های فرعی فراوان - پوست ریشه کاماًل مشخص است.

2( یاخته هایی حاوی سوبرین در مجاورت الیۀ ریشه زای ریشه - پوست ریشه کاماًل نازک است.

3( دسته آوندهای چوبی و آبکش ساقه بر روی یک دایره - آوندهای چوبی قطور در مرکز ریشه قرار دارند.

4( دسته آوندهای چوبی و آبکش ساقه بر روی دوایر هممرکز - یاخته هایی با دیوارۀ نازک در مرکز ریشه قرار دارند.
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سوال68 آزمون 5 ویتامین100

78-چند مورد از موارد زیر در رابطه با انتقال مواد در عرض ریشه درست است؟

الف- نمی توان در انتقال سیمپالستی، عبور مواد را از الیه های فسفولیپیدی مشاهده کرد.

ب- الیه آندوسپرم توانایی جلوگیری از ورود ویروس های گیاهی به استوانه آوندی را ندارد.

ج- مواد معدنی پیش از اینکه وارد عناصر آوندی ریشه شوند، می توانند در نایدیس ها دیده شوند.

د- خارجی ترین الیه استوانه آوندی در ریشه گیاهان، دارای یاخته هایی است که دیواره های آنها سوبرین دارد.

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

پاسخ: گزینه 1، سطح سوال: دشوار، مبحث: فصل 7 دهم

فقط مورد »ب« درست است.

بررسی همۀ موارد:

الف( در انتقال سیمپالستی گاه ممکن است مواد از غشای اندامک ها مثل کریچه یاخته 

ها عبور کنند؛ البته در هر سه روش انتقال مواد از عرض ریشه، مواد برای ورود به ریشه 

باید از غشای یاخته های تارهای کشنده عبور کنند و غشا هم که از الیه های فسفولیپیدی 

ساخته شده است.

ب( از آن جایی که آندوسپرم هیچ گیاهی در برابر روش عبور سیمپالستی مانعی ندارد می توان 

شاهد عبور ویروس های گیاهی از منافذ پالسمودسم بود.

ج( با توجه به شکل مقابل، تراکئیدها )نایدیس ها( نسبت به عناصر آوندی درونی تر می باشند، بنابراین مواد معدنی ابتدا وارد عناصر آوندی و 

سپس وارد نایدیس ها می شوند.

د( قسمت دوم این گزینه )دارای یاخته هایی است که بعضی از دیواره های آنها سوبرین دارند.( کامال صحیح است ولی یک دام ریز وجود دارد و 

 این است که آندوسپرم )درون پوست – درونی ترین الیه پوست در ریشه( خارجی ترین الیه استوانه آوندی در نظر گرفته شده؛ در صورتی که 

خارجی ترین الیه استوانه آوندی طبق 12 فصل 7 دهم، الیه ریشه زا می باشد.

سوال74 آزمون5 ویتامین100

74-کدام گزینه درباره ساختار نخستین ریشه و ساقه دولپه ای ها و تک لپه ای ها درست است؟

1(ریشه تک لپه ای نسبت به ریشه دولپه ای دارای پوستی با ضخامت بیشتر می باشد.

2( روپوست در ریشه تک لپه ای ها نسبت به ریشه دولپه ای ها از ضخامت بیشتری برخوردار می باشد.

3( در ساقه گیاهان تک لپه ای ، دستجات آوندی در مجاورت پوست به صورت نامنظم قرار گرفته اند.

4( در ریشه تک لپه ای ها همانند ساقه دو لپه ای ها همواره نایدس ها درونی تر از عناصر آوندی قرار گرفته اند.
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پاسخ: گزینه 3، سطح سوال:آسان، مبحث: فصل6دهم

مقاطع زیر از چپ به راست مربوط به ساقه تک لپه، ریشه دولپه، ساقه دولپه و ریشه تک لپه است.

بررسی سایر گزینه ها:

1( برعکس این مطلب صحیح است. )می توان گفت روپوست ریشه تک لپه ای ها ضخیمتر از روپوست ریشه دولپه ای هاست.(

2( دقت کنید که در ساقه تک لپه ای ها، پوست دیده نمی شود.

4( طبق شکل آوند هایی با حفره درونی بزرگتر )عناصر آوندی( درونی تر هستند

سوال79 آزمون5 ویتامین100

97-کدام گزینه درباره مقایسه دو شکل زیر درست است؟

1( تمامی گیاهان نوع 1 برخالف گیاهان نوع 2 رشد پسین دارد.

2( ضخامت پوست در برش عرضی ریشه گیاه 2 بیشتر از گیاه 1 است.

3( در هر دو نوع گیاه در برش عرضی ساقه، پوست ناحیه ای مشخص دارد.

4( در برش عرضی ساقه گیاه شماره 1 مغزساقه توسط دستجات آوندی منظم احاطه می شود.

ساختار نخستین 
ساقه و ریشه

شکلمقایسهویژگیها و نکاتاجزاء

ریشه تکلپه

روپوست، پوست، 
مغز ریشه، استوانه 
آوندی، آوند چوبی 

و آوند آبکش

*آوندهای چوبی و آبکش یکی در میان 
قرار گرفته اند.

 *مغز ریشه که در این ریشه دیده 
می شود، بافت نرم آکنه ای است.

*استوانه آوندی استوانه ای است که 
بافت های آوندی در آن قرار دارند.

+ ریشه تکلپه برخالف دولپه 
مغز ریشه دارد.

+ ضخامت پوست ریشه 
دولپه بیشتر از پوست ریشه 

تکلپه است.
+ هردو استوانه آوندی و 

پوست دارند.
+ در هردو آوندها یکی در 

میان قرار گرفته اند. ریشه دولپه

روپوست، پوست، 
استوانه آوندی، 

آوند چوبی و آوند 
آبکش

*آوندهای چوبی و آبکش یکی در میان 
قرار گرفته اند و آوندهای چوبی بین 
آوندهای آبکش حالت ستارهای دیده 

می شود.
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ساقه تکلپه

روپوست، دسته 
آوندی

*دسته های اوندی به صورتی پراکنده 
قرار گرفته اند که در نزدیکی روپوست 

تراکم آنها بیشتر از مرکز است.

+ ساقه دولپه برخالف ساقه 
تکلپه مغز ساقه دارد.

+ دسته ها آوندی تکلپه به 
 صورت پراکنده قرار 

گرفته اند و دسته های آوندی 
دولپه به صورت منظم در 

یک حلقه.
+ در ساقه تکلپه برخالف 
ساقه دولپه پوست دیده 

نمی شود. ساقه دولپه

روپوست، پوست، 
دسته آوندی و مغز 

ساقه

*دسته های آوندی در یک حلقه قرار 
گرفته اند.

*مغز ساقه بافت نرم آکن های و بخشی 
از سامانه بافت زمین های است.

*در دسته آوندی چوب به سمت داخل 
و آبکش به سمت خارج قرار گرفته است.

سوال47 آزمون8 ویتامین100

47-چند مورد عبارت زیر را در ارتباط با مقاطع عرضی ریشه و ساقه گیاهان گلدار فاقد رشد پسین به درستی کامل می کند؟ 

» در گیاهانی با ................ مریستم های ................«

الف- پوست ریشۀ ضخیمتر – چوب پنبه ساز به سمت خارج، یاخته هایی را می سازد که دیواره آنها به تدریج چوبی می شود.

ب- ساقۀ متشکل از دستجات آوندی منظم  بر روی یک حلقه – نخستین ریشه، سبب افزایش طول و  عرض این اندام می شوند.

ج- تراکم دسته های آوندی بیشتر در بخش خارجی ساقه – آوندساز،  به شکل حلقه ای میان آوند چوبی و آبکش قرار می گیرند. 

د- ساقه ای فاقدپوست – نخستین ساقه، حاوی یاخته هایی است که بیشترحجم آنها را هسته تشکیل می دهد.

1( صفر                                 2( 1                                3( 2                                  4( 3

پاسخ : گزینۀ3، سطح سوال : متوسط ، فصل 6 دهم 

موارد )ب( و )د( به درستی بیان شده است.
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بررسی همۀ موارد:

فاقد رشد پسین است. گیاهان دارای رشد نخستین مریستم چوب پنبه ساز ندارند.

ب( طبق شکل ساقه دو لپه دسته های آوندی منظم و برروی یک حلقه دارد. سرالدهای نخستین باعث افزایش طول و تاحدودی عرض ساقه، 

ریشه و شاخه می شوند.

ج( در ساقه تک لپه تراکم دسته های آوندی در بخش خارجی بیشتر است. خب اینجا دیگه به دو تا دلیل نادرسته! 

یکی اینکه صورت سوال گفته رشد پسین نداشته باشه گیاهانی که بررسی می کنیم و دومی اینکه همانطور که در کنکور 
98 هم مطرح شده بود. در گیاه تک لپه، مریستم های پسین وجود ندارد.

د( ساقه تک لپه پوست ندارد. طبق شکل بیشتر حجم یاخته های مریستمی را هسته آنان تشکیل می دهد.

سوال35 آزمون 14 ویتامین100

کدام گزینه در ارتباط با اندام های رویشی گیاهان تک لپه و دولپه به نادرستی بیان شده است؟

1( در مغز ریشه گیاهان تک لپه همانند مغز ساقه گیاهان دولپه، یاخته های پارانشیم دیده می شوند.

2( در ریشه گیاهان دولپه برخالف ساقه گیاهان تک لپه، آوندها به صورت یک در میان قرار گرفته اند.

3( در ریشه گیاهان تک لپه برخالف برگ گیاهان دولپه، آوند آبکشی نسبت به آوند چوبی به روپوست نزدیک تر است.

4( در برگ گیاهان تک لپه برخالف ساقه گیاهان دو لپه، آوندها توسط یاخته هاِی واجد آنزیم روبیسکو احاطه می شوند.

پاسخ : گزینۀ 3 ، سطح سوال : دشوار ، فصل 6 دهم و فصل 6 دوازدهم

با توجه به شکل 1 فصل 6 کتاب دوازدهم، در برگ گیاهان دولپه، آوند 

با توجه به  آبکشی نسبت به چوبی به روپوست نزدیکتر است. همچنین 

آبکشی  آوند  تک لپه،  گیاهان  ریشه  در  دهم،  کتاب   91 صفحه  فعالیت 

نسبت به آوند چوبی به روپوست نزدیک تر است.

بررسی همۀ موارد:

1( مطابق شکل در ریشه گیاهان تک لپه همانند ساقه گیاهان دولپه، مغز حاوی 

یاخته های پارانشیم مشاهده می شود.

2( مطابق شکل در ریشه گیاهان دولپه، آوندها به صورت یکی در میان قرار 

گرفته اند؛ اما در ساقه گیاهان تک لپه، آوندها دارای آرایش خاصی نمی باشند.

4( در برگ گیاهان تک لپه، آوندها توسط یاخته های غالف آوندی که حاوی 

احاطه شده اند؛ در حالی که در ساقه گیاهان دولپه،  روبیسکو هستند،  آنزیم 

آوندها توسط یاخته های فیبر احاطه شده اند که فتوسنتز نمی کنند.
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سوال 150 کنکور تجربی داخل 1401: 

150- چند مورد، عبارت زیر با به طور مناسب کامل می کند؟ 

»در ساقه هوایی یک گیاه علفی، هر سامانۀ یافتی که محتوی یاخته های/یی ................... است، ...................«

 دراز و فیبری شکل - یاخته هایی با دیوارۀ نازک و انعطاف پذیر نیز دارد.

 با دیوارۀ نخستین ضخیم - به عدسک های کوچک و برجسته ای نیاز دارد.

 نرم آکن های )پارانشیمی( - در فتوسنتز و ذخیرۀ مواد نقش اصلی را ایفا می کند.

 سبزینه )کلروفیل(دار - میتواند مستقیمًا از انتشار بخار آب به محیط اطراف گیاه ممانعت به عمل آورد. 

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

سوال50 آزمون جامع3 ویتامین100

50-در سامانۀ بافتی نوعی گیاه جوان علفی، هر یاخته ای که ................ دارد، به طور حتم .................

1( دیوارۀ پسین – در سامانۀ بافت آوندی، هدایت شیرۀ خام را بر عهده دارد.

2( دیوارۀ نخستین نازک – توانایی ساخت ترکیبات آلی از مواد معدنی را دارد.

3( در تولید طناب و پارچه، کاربرد – در دو نوع سامانۀ متفاوت گیاهی قابل مشاهده است.

4( رنگدانۀ سبزینه – جزئی از سامانۀ بافتی پرکنندۀ فضای بین روپوست و بافت آوندی می باشد.

پاسخ : گزینۀ 3 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 6 دهم

یاخته های فیبر دراز بوده و همچنین در تولید طناب و پارچه نقش دارند. فیبرها در سامانۀ بافت زمینه  ای همانند بافت آوندی قابل مشاهده هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

1( یاخته های آوند چوبی و اسکلرانشیم دارای دیوارۀ پسین هستند؛ اما یاخته های اسکلرانشیم متعلق به بافت زمینه ای هستند و نقشی در هدایت 

شیرۀ خام ندارند.

2( یاخته های پارانشیم دارای دیوارۀ نخستین نازک هستند؛ اما فقط بعضی از یاخته های پارانشیمی که دارای سبزینه هستند، توانایی فتوسنتز 

)ساخت مواد آلی از مواد معدنی( را دارند. )برای مثال، یاخته های پارانشیمی که در بافت آوندی یافت می شوند، فاقد توانایی فتوسنتز هستند.

4( یاخته های پارانشیمی و همچین یاخته های نگهبان روزنه رنگدانۀ سبزینه دارد. منظور از بافتی که پرکنندۀ فضای بین روپوست و بافت آوندی 

باشد، بافت زمینه ای است؛ درحالی که یاخته های نگهبان روزنه متعلق به بافت پوششی هستند.  
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شکل نکات عملکرد انواع
سامانه های 
بافتی گیاهان

*پوستک همه بخش های اندام هوایی 
به جز روی روزنه ها را می پوشاند.

*یاخته های نگهبان روزنه، کرک، 
 یاخته ترشحی و تار کشنده از 

یاخته های روپوست متمایز می شوند.
*روپوست ریشه پوستک ندارد.

سراسر اندام گیاه را می 
پوشاند – حفاظت در برابر 
عوامل بیماری زا – کاهش 

تبخیر آب از اندام های هوایی 
)به کمک پوستک(

اپی درم

سامانه بافت 
پریدرمپوششی

*دیواره نخستین نازک و چوبی نشده
*رایج ترین بافت

*بین یاخته های پارانشیمی ممکن 
است فاصله زیادی باشد مثل سامانه 

بافت زمینه ای در گیاهان آبزی

ترمیم گیاه با تقسیم شدن 
– دخیره مواد - فتوسنتز

پارانشیم

سامانه بافت
زمینه ای

*دیواره پسین ندارد ولی دیواره 
نخستین آن ضخیم است.

*دیواره آن زیر میکروسکوپ ضخیم و 
تیره دیده می شود.

*معموال زیر روپوست است.

ضمن ایجاد استحکام باعث 
 انعطاف پذیری اندام 

می شود.
کالنشیم

سوال37 آزمون جامع1 ویتامین100

در ارتباط با هر یاختۀ گیاهِی ................، میتوان بیان داشت ................

1( دارای نقش استحکامی و دیوارۀ ضخیم و انعطاف پذیر – در زیر روپوست قرار می گیرد.

2( واقع در سامانۀ پوششی گیاه – با ترشح ترکیباتی باعث کاهش تبخیر آب از سطح روپوست می شود. 

3( دارای الیۀ کوتینی بر سطح خارجی خود – در اثر تمایز، زوائدی به نام کرک را در سطح خود به وجود می آورد. 

4( متعلق به رایج ترین بافت سامانه زمینه ای – در اطراف محل آسیب، گروهی از ریزکیسه های ساخته شده در دستگاه گلژی را توسط رشته های 

دوک خود جابه جا می کند.

پاسخ : گزینۀ 4 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 6 دهم

بافت پارانشیمی رایج ترین بافت در سامانه زمینه ای است. وقتی گیاه زخمی می شود، یاخته های پارانشیمی تقسیم می شوند و آن را ترمیم می کنند. 

در طی تقسیم یاخته های گیاهی به منظور انجام تقسیم سیتوپالسم، حلقۀ انقباضی تشکیل نمی شود. در این یاخته ها نخست ساختاری به نام 

صفحۀ یاخته ای در محل تشکیل دیوارۀ چدید ایجاد می شود. این صفحه با تجمع ریزکیسه های دستگاه گلژی و به هم پیوستن آن ها تشکیل 

می گردد و یاختۀ مادری را که به واسطه آنافاز و تلوفاز دوهسته ای شده بود، به دو یاختۀ دخترِی تک هسته ای تبدیل می کند. طبق شکل کتاب 

حرکت ریزکیسه ها در سلول به کمک رشته های دوک متصل به آنها صورت می گیرد.
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بررسی سایر گزینه ها:

1( یاخته های چسب آکنه ای )دارای نقش استحکامی و دیوارۀ ضخیم و انعطاف پذیر( معموال )نه همواره( زیر روپوست قرار می گیرند. )به کلمۀ 

»هر« در صورت سوال توجه کنید.(

2( یاخته های روپوستی در اندام های غیرهوایی مثل ریشه، کوتین ترشح نمی کنند.

3( بعضی )نه همۀ( یاخته های روپوستی در اندام های هوایی گیاه، به یاخته های نگهبان روزنه، ُکرک و یاخته های ترشحی تمایز می یابند.

سوال31 آزمون14 ویتامین100

31-چند مورد در هر سه نوع سامانه بافتِی موجود در گیاهان یافت می شود؟

الف- یاخته های دارای کلروپالست 

ب- یاخته های دارای فضای بین یاخته ای اندک 

ج- یاخته های دارای دیوارۀ پسین چوبی نشده

د- یاخته های زندۀ دارای دیوارۀ پسین چوبی شده 

1(صفر                            2( 1                             3( 2                                  4( 3

پاسخ : گزینۀ 2 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 6 دهم

تنها مورد »ب« در هر سه سامانه بافتی یافت میشود.

بررسی همۀ موارد:

الف( در بافت پوششی، یاخته های نگهبان روزنه و در بافت زمینهای، برخی یاخته های پارانشیمی کلروپالست دارند؛ ولی در بافت آوندی یاخته 

کلروپالست دار مشاهده نمی شود. )دقت داشته باشید که یاخته های پارانشیمی موجود در بافت آوندی فاقد کلروپالست هستند؛ زیرا در معرض نور 

قرار ندارند و فاقد توانایی فتوسنتز هستند.(

ب( در بافت پوششی، یاخته های روپوست فاصله بین یاخته ای اندکی دارند. در بافت زمینه ای و آوندی نیز یاخته های پارانشیمی دیده می شوند 

که فاصله بین یاخته ای اندکی دارند.

ج( یاخته های دارای دیواره پسین می توانند چوبی نشوند؛ ولی در بافت آوندی تمام یاخته های دارای دیواره پسین که شامل عناصر آوندی، 

تراکئیدها و فیبرها هستند، دارای دیواره پسین چوبی شده می باشند. 

د( یاخته های دارای دیواره پسین چوبی شده می توانند زنده باشند، از جمله فیبرها که در بافت زمینه ای و آوندی دیده می شوند؛ اما در بافت 

پوششی، یاخته با دیواره پسین چوبی شده مشاهده نمی شود. )دقت کنید که برخی یاخته های پیراپوست چوب پنبه ای می شوند، نه چوبی!!(

سوال32 آزمون 8 ویتامین100

32-کدام گزینه به ترتیب از راست به چپ وجه تفاوت و وجه شباهت دو شکل روبه رو را بیان می کند؟

1( انعطاف پذیری – دیوارۀ سلولی ضخیم                       
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2( دارا بودن دیوارۀ نخستین – ایجاد ممانعت از رشد گیاه

3( قطر کمتر از سلول های پارانشیمی – موثر بودن در ایجاد استحکام گیاه

4( رسوب لیگنین در دیوارۀ سلولی – وجود یک واکوئل درشت در سیتوپالسم سلول ها

پاسخ : گزینه 1 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 6 دهم

شکل سمت راست مربوط به سلول های کالنشیمی و شکل چپ فیبر )اسکلرانشیم( است. راه تشخیص این دو از طریق وجود یا عدم وجود اندامک 

و همچنین دراز و طویل بودن سلول های فیبر می باشد. کالنشیم برخالف اسکلرانشیم انعطاف پذیر بوده و هر دو دیواره ضخیم دارند: سلول های 

کالنشیمی دیواره نخستین ضخیم و فیبر دیواره پسین ضخیم.

بررسی سایر گزینه ها:

2( اسکرانشیم برخالف کالنشیم حاوی دیواره پسین و لینگنین است و این دیواره در یاخته های اسکلرانشیمی مانع رشد یاخته می شود؛ اما دیواره 

نخستین ضخیم سلول های کالنشیمی مانع رشد یاخته و مانع رشد اندام گیاهی نمی شود. هردو سلول دارای دیوارۀ نخستین می باشند.

3( سلول های پارانشیمی گرد بوده، ولی یاخته های اسکلرانشیم و کالنشیم سلول هایی دراز هستند و عرض کمی دارند. هر دو نوع سلول نیز در 

استحکام گیاه موثرند

4( سلول هایی که دیواره پسین ندارند، نمی توانند رسوب لیگنین در دیوارۀ سلولی داشته باشند؛ پس سلول های کالنشیمی فاقد لیگنین می باشند؛ 

اما فیبر )یاخته های اسکلرانشیمی به طور کلی( سلول هایی زنده نبوده و مرده اند و بنابراین فاقد واکوئل هستند.

  نمی توان گفت هرسلول موثر در استحام گیاه قطعا سلولی مرده و یا دارای دیواره پسین می باشد! سلول های زنده و حتی 

فاقد دیوارۀ پسین نیز میتوانند در حفظ استحکام گیاه موثر باشند.

سوال 152 کنکور تجربی داخل 1401:

152- در خصوص همۀ یاخته هایی که در پایان تقسیم کاستمان )میوز( در یک گل دوجنسی ایجاد می شوند، کدام عبارت درست 

است؟ 

1( توسط یاخته هایی با دو مجموعه فامتن )کروموزوم( احاطه شده اند.

2( در بخش متورم گل، مراحل تمایز و تکامل خود را آغاز می کنند.

3( یک یا چند تقسیم رشتمان )میتوز( انجام می دهند.

4( دیوارۀ خارجی و دیوارۀ داخلی دارند. 

سوال42 آزمون14 ویتامین100

42- کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

»در روند تشکیل سلول های جنسی ................ در گیاهان، مرحلۀ ................ بعد از مرحلۀ ................ رخ می دهد.«
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1( نر – تقسیم نامساوی سیتوپالسم – میوز

2( ماده – تشکیل بزرگ ترین سلول کیسه رویانی – میتوز

3( نر – ایجاد گردۀ رسیده – وقوع تغییراتی در دیوارۀ دانه

4( ماده – از بین رفتن 3 سلول بافت خورش – تشکیل یاختۀ تخم زا

پاسخ : گزینۀ 4 ، سطح سوال : دشوار ، فصل 8 یازدهم

در فرایند تولید سلول جنسی ماده در گیاهان، ابتدا 3 سلول حاصل از میوز از بین می روند و سپس بعد از تقسیم های متوالی تنها یاختۀ باقی 

مانده، سلول تخم زا ایجاد می شود. 

بررسی سایر گزینه ها:

تشکیل  زمان  در  گردهها،  در  نامساوی  تقسیم   )1

سلول های رویشی و زایشی رخ می دهد. همانطور که 

می دانید، ایجاد سلول های زایشی و رویشی طی میتوز 

و بعد از تقسیم میوز )اولین مرحله تشکیل یاخته های 

جنسی نر( رخ می دهد.

دو  سلول  همان  رویانی،  کیسه  سلول  بزرگترین   )2

هسته ای است که بعد از فرایند میتوِز تنها سلول باقی 

مانده، تشکیل می شود.

3( هریک از سلول های گرده نارس با انجام دادن تقسیم رشتمان و تغییراتی در دیواره، به دانه گردۀ رسیده تبدیل می شوند.

سوال 156 کنکور تجربی داخل 1401: 

156- مطابق با مطالب کتاب درسی، کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

»در پی تغییر محیط کشت باکتری اشرشیاُکالی، از محیطی که تنها قند آن .................... است به محیطی که تنها قند آن .................. 

است و به منظور تنظیم بیان ژن در این باکتری ......................«

1( الکتوز - گلوکز - تغییر در ساختار مهارکننده به وجود می آید. 

2( الکتوز - مالتوز - نوعی پروتئین به رنابسپاراز متصل می شود.

3( مالتوز - الکتوز - مهارکننده از فعالیت فعال کننده ممانعت به عمل می آورد. 

4( گلوکز - الکتوز - رنابسپاراز بر روی توالی نوکلئوتیدی مجاور راه انداز قرار می گیرد.

سوال31 آزمون 4 ویتامین100

31-کدام گزینه جمله زیر را در ارتباط با تنظیم بیان ژن در باکتری اشرشیاکالی به درستی تکمیل می کند؟



دفترچه تطابق آزمون های گروه آموزشی ویتامین 100 با کنکور سال 1401

58

زیست

»در تنظیم رونویسی ژن)های( تجزیه کنندۀ .................. تنظیم رونویسی ژن)های( تجزیه کنندۀ ..................«

1( مالتوز، همانند – الکتوز، RNA پلیمراز فعالیت خود را از اولین نوکلئوتید بعد از راه انداز شروع می کند.

2( الکتوز، همانند – مالتوز، رونویسی ژن ها از چسبیدن RNA پلیمراز به اولین ژن شروع می شود.

3( الکتوز، برخالف – مالتوز، بین توالی نوکلئوتیدی جایگاه آغاز و راه انداز فاصله وجود دارد. 

4( الکتوز، همانند – مالتوز، حداقل 3 رمز TAC توسط RNA پلیمراز رونویسی می شوند.

پاسخ: گزینه  4 ، سطح سوال: متوسط ، فصل 2 دوازدهم

رمز TACرمز آمینواسید متیونین است که رمزه آن AUG است. 3 ژن تجزیه کننده الکتوز و در نتیجه حداقل 3 رمز کدون پایان رونویسی 

می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1( در الکتوز اپراتور بعد از راه انداز قرار دارد و رونویسی نمی شود.

2( رونویسی از چسبیدن RNA پلیمراز به راه انداز مربوط به ژن های تجزیه کننده مالتوز و از برداشته شدن پروتئین مانع روی اپراتور مربوط 

به ژن های تجزیه کننده الکتوز شروع می شود.

3( جایگاه آغاز، توالی نوکلئوتیدی نیست بلکه یک نوکلئوتید است.

 طبق متن کتاب راه انداز موجب می شود تا رنابسپاراز اولین نوکلئوتید مناسب را بهطور دقیق پیدا و رونویسی را از آنجا آغاز 

کند. پس اوال منظور از جایگاه آغاز راه انداز نبوده و ثانیا جایگاه اغاز برخالف توالی پایان )طبق شکل کتاب توالی چند نوکلئوتیدی است( تک 

نوکلئوتیدی می باشد. دقت کنید منظور از جایگاه آغاز صرفا اولین رمز TAC، بر روی ژن نمی باشد و نوکلئوتیدهای دیگری پیش از رمزۀ 

AUG قرار گرفته بر روی رنای پیک بالغ نهایی نیز قرار دارند که ترجمه نمی شوند.
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اگه موافق باشید! می خوایم کل مطالب مربوط به انواع تنظیم بیان ژن توی باکتری اشرشیاکای )تنظیم مثبت و منفی که به ترتیب مربوط به 
قندهای مالتوز و الکتوز هستند( و شباهت ها و تفاوت هاشون که همیشه پای ثابت تست های مبحث رونویسی هستند رو براتون جمع بندی کنیم...

تنظیم مثبت در باکتری تنظیم منفی در باکتری

مالتوز الکتوز مثال
جایگاه اتصال فعال کننده و اپراتور هردو به راه انداز چسبیده اند.

هر ژن تجزیه کننده ی الکتوز و مالتوز یک کدون آغاز و یک کدون پایان دارد.
هم اپراتور و هم جایگاه اتصال فعال کننده توالی ای از نوکلئوتیدها هستند.

نه اپراتور و نه جایگاه اتصال فعال کننده تحت تاثیر انزیم رنا بسپاراز قرار نمی گیرند )رونویسی نمی شوند( زیرا بخشی از ژن نیستند.
هم اپراتور و هم جایگاه اتصال فعال کننده تحت تاثیر انزیم دنا بسپاراز همانندسازی می شوند.

راه انداز و اپراتور و جایگاه اتصال فعال کننده بخشی از دنا ی دورشته ای هستند.
هردو فرایند بر اثر اتصال نوکلئوتید و پروتئین به یکدیگر رخ می دهد. 

بیان ژن مهارکننده و فعال کننده به ترتیب تحت تاثیر الکتوز و مالتوز نیست.
ژن اول جایگاه اغاز رونویسی و ژن اخر توالی پایان رونویسی دارد.

در هر دو یک رنای پیک تولید می شود.

شباهت ها

اپراتور بعد از راه انداز و جایگاه اتصال فعال کننده قبل از راه انداز قرار دارد.
در تنظیم منفی رنابسپاراز به دنا متصل می شود ولی حرکت نمی کند اما در تنظیم مثبت، در عدم حضور مالتوز، رنابسپاراز به دنا 

متصل نمی شود.
مهارکننده نمی تواند همزمان هم به الکتوز متصل باشد هم دنا اما فعال کننده می تواند همزمان به مالتوز و هم دنا متصل باشد. 

تفاوت ها

سوال35 آزمون4 ویتامین100

35-  با توجه به شکل مقابل که در ارتباط با تنظیم رونویسی در نوعی جاندار مورد استفاده در آزمایش مزلسون و استال می باشد، 

چه تعداد از عبارات گزارۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟

»در ارتباط با تنطیم رونویسی ..................، قطعا می توان بیان داشت که ..................«

الف- مثبت – با ورود قند مالتوز به درون باکتری، مولکول 3 به توالی 1 متصل می گردد.

ب- مثبت – اتصال پروتئین 3 به توالی 1، زودتر از اتصال پروتئین 4 به توالی 2، رخ می دهد.

ج- منفی – تحت شرایطی نوعی دی ساکارید موجود در شیر، وارد جایگاه فعال مولکول5 می شود.

د- مثبت - پس از اتصال مولکول 4 به توالی 2، در نهایت یک رنای پیک از روی هرسه ژن متوالی ساخته خواهد شد.

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

پاسخ: گزینه 2 ، سطح سوال: دشوار ، فصل 2 دوازدهم

موارد )ب( و )د( به درستی عبارت مطرح شده را تکمیل می کنند.

بخش های شماره گذاری شده به ترتیب عبارتند از: 1-جایگاه اتصال فعال کننده، 2-راه انداز، 3-فعال کننده، 4-رنابسپاراز و 5-مهارکننده
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بررسی همۀ موارد:

الف( قند مصرفی ترجیحی باکتری اشرشیاکالی گلوکز می باشد، اگر گلوکز در محیط نباشد ولی قند دیگری مانند الکتوز یا مالتوز در اختیار باکتری قرار 

گیرد، باکتری می تواند از این قند استفاده کند. )لفظ قطعا در صورت تست نادرست است یعنی باید شرط نبود گلوکز در محیط نیز ذکر شود.(

ب( در طی تنظیم رونویسی مثبت ابتدا عوامل فعال کننده در پی اتصال به قند مالتوز به جایگاه خود )شماره1( متصل شده و سپس به رنابسپاراز 

برای اتصال به توالی راه انداز )شماره2( کمک می کنند.

ج( الکتوز نوعی دیساکارید موسوم به قند شیر می باشد ولی دقت کنید پروتئین مهارکننده آنزیم نبوده و فاقد جایگاه فعال می باشد.

د( در طی تنظیم رونویسی مثبت، با اتصال و حرکت رنابسپاراز بر روی ژنها، در نهایت یک رنای پیک از روی هر سه ژن مربوط به آنزیم های 

تجزیه کننده ی مالتوز ساخته می شود.

داخل جدول زیر همگی توالی های تنظیمی که برای کنکورتون باید بدونید اورده شده تا ببینید و استفاده کنید ولی اسراف نکنید

محل قرارگیرینوع یاختهنوع توالی
 مولکولی که به آن متصل

 می شود
اثر

راه انداز
هم پروکاریوتی 
و هم یوکاریوتی

نزدیک جایگاه 
اغاز رونویسی

• رنابسپاراز هم 	
در پروکاریوتی و هم در 

یوکاریوتی
• گروهی از عوامل 	

رونویسی در یوکاریوتها

محل شروع رونویسی را برای رنابسپاراز مشخص - 1
می کند ) هم پروکاریوتی و هم یوکاریوتی (

اتصال عوامل رونویسی به آن، اتصال رنابسپاراز - 2
را به آن عملی می کند ) در یوکاریوت ها (

بین راه انداز پروکاریوتیاپراتور
و ژن

پروتئین مهار کننده

اگر پروتئین مهار کننده به آن متصل باشد، مانع حرکت 
رنابسپاراز روی ژن و مانع رو نویسی می شود

و اگر متصل نباشد بالعکس.
) تنظیم منفی (

جایگاه 
اتصال 
فعال 
کننده

پروتئین فعال کنندهقبل از راه اندازپروکاریوتی
اتصال پروتئین های فعال کننده به آن، اتصال رنابسپاراز به 

راه انداز زا تسهیل می کند.
) تنظیم مثبت (

یوکاریوتیافزاینده
ممکن است 

نزدیک ژن و یا 
دور از ژن باشد

گروهی از عوامل رونویسی
اتصال عوامل رنویسی به آن باعث تاخوردن دنا و قرارگیری 

عوامل رونویسی کنارر هم می شود در نتیجه سرعت و 
مقدار رونویسی از ژن افزایش می یابد
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سوال62 آزمون7 ویتامین100

62-کدام گزینه عبارت زیر را در رابطه با تنظیم بیان ژن در جاندار مورد استفاده در آزمایش مزلسون و استال به نادرستی تکمیل 

می کند؟ 

»در عدم حضور گلوگز و حضور ............... در سیتوپالسم این جاندار، .............. قابل مشاهده است.«

1( مالتوز – اتصال مالتوز به پروتئین فعال کننده در پی اتصال فعال کننده به جایگاهش 

2( مالتوز – اتصال فعال کننده به 3 گروه از مواد آلی و رونویسی از 3 ژن متوالی 

3( الکتوز – رونویسی از سه ژن دارای یک توالی پایان رونویسی مشترک

4( الکتوز – عبور آنزیم رنابسپاراز از روی توالی اپراتور بدون رونویسی آن

پاسخ : گزینه 1 ، سطح سوال : دشوار ، فصل2 دوازدهم

جاندار مورد استفاده در آزمایش مزلسون و استال، باکتری اشرشیاکالی است. در عدم حضور 

گلوکز و حضور مالتوز در این باکتری، ابتدا مالتوز به فعال کننده و سپس فعال کننده به جایگاه 

خود در دنا متصل می شود، نه برعکس.

بررسی سایر گزینه ها:

به دنا )نوکلئیک اسید(، مالتوز  2( همانطور که در شکل مقابل مشاهده میشود، فعال کننده 

)کربوهیدرات( و رنابسپاراز )پروتئین( متصل می شود و پس از آن رنابسپاراز از سه ژن متوالی 

مالتوز )طبق شکل مقابل( رونویسی می کند تا آنزیم تجزیه کننده مالتوز تولید شود. 

3( چون رنابسپاراز سه ژن الکتوز )و همچنین مالتوز( را به طور متوالی رونویسی می کند، پس این سه ژن دارای یک راه انداز، یک نقطه آغاز 

رونویسی )در ژن اول( و یک توالی پایان رونویسی )در ژن سوم( هستند.   

4( در تنظیم منفی رونویسی رنابسپاراز از روی توالی اپراتور عبور کرده و به ژنها میرسد ولی این آنزیم از روی اپراتور رونویسی انجام نمی دهد.

سوال 157 کنکور تجربی داخل 1401: 

157- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

»در گیاه تکلپه ................ گیاه دولپه ................« 

1( همانند- آوندهای آبکش رو به روپوست رویی و آوندهای چوبی رو به روپوست زیرین پهنک برگ قرار دارند.

2( برخالف- در یاخته های غالف آوندی برگ، سبزدیسه- کلروپالست(های فراوانی وجود دارد.

3( برخالف- میانبرگ از دو نوع یاختۀ پارانشیمی )نرم آکن های( تشکیل شده است.

4( همانند- تعداد روزنه ها در سطح زبرین برگ بیش از سطح زیرین آن است.
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سوال74 آزمون5 ویتامین100

74-کدام گزینه درباره ساختار نخستین ریشه و ساقه دولپه ای ها و تک لپه ای ها درست است؟

1(ریشه تک لپه ای نسبت به ریشه دولپه ای دارای پوستی با ضخامت بیشتر می باشد.

2( روپوست در ریشه تک لپه ای ها نسبت به ریشه دولپه ای ها از ضخامت بیشتری برخوردار می باشد.

3( در ساقه گیاهان تک لپه ای ، دستجات آوندی در مجاورت پوست به صورت نامنظم قرار گرفته اند.

4( در ریشه تک لپه ای ها همانند ساقه دو لپه ای ها همواره نایدس ها درونی تر از عناصر آوندی قرار گرفته اند.

پاسخ: گزینه 3، سطح سوال:آسان، مبحث: فصل6دهم

مقاطع زیر از چپ به راست مربوط به ساقه تک لپه، ریشه دولپه، ساقه دولپه و ریشه تک لپه است.

بررسی سایر گزینه ها:

1( برعکس این مطلب صحیح است. )می توان گفت روپوست ریشه تک لپه ای ها ضخیم تر از روپوست ریشه دولپه ای هاست.(

2( دقت کنید که در ساقه تک لپه ای ها، پوست دیده نمی شود.

4( طبق شکل آوند هایی با حفره درونی بزرگتر )عناصر آوندی( درونی تر هستند

سوال35 آزمون14 ویتامین100

35-کدام گزینه در ارتباط با اندام های رویشی گیاهان تک لپه و دولپه به نادرستی بیان شده است؟

1( در مغز ریشه گیاهان تک لپه همانند مغز ساقه گیاهان دولپه، یاخته های پارانشیم دیده می شوند.

2( در ریشه گیاهان دولپه برخالف ساقه گیاهان تک لپه، آوندها به صورت یک در میان قرار گرفته اند.

3( در ریشه گیاهان تک لپه برخالف برگ گیاهان دولپه، آوند آبکشی نسبت به آوند چوبی به روپوست نزدیکتر است.

4( در برگ گیاهان تک لپه برخالف ساقه گیاهان دو لپه، آوندها توسط یاخته هاِی واجد آنزیم روبیسکو احاطه می شوند.

پاسخ : گزینۀ 3 ، سطح سوال : دشوار ، فصل 6 دهم و فصل 6 دوازدهم

با توجه به شکل 1 فصل 6 کتاب دوازدهم، در برگ گیاهان دولپه، آوند 

با توجه به  آبکشی نسبت به چوبی به روپوست نزدیکتر است. همچنین 

آبکشی  آوند  تک لپه،  گیاهان  ریشه  در  دهم،  کتاب   91 صفحه  فعالیت 

نسبت به آوند چوبی به روپوست نزدیکتر است.
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بررسی همۀ موارد:

1( مطابق شکل در ریشه گیاهان تک لپه همانند ساقه گیاهان دولپه، مغز حاوی 

یاخته های پارانشیم مشاهده می شود.

قرار  میان  یکی در  به صورت  آوندها  دولپه،  ریشه گیاهان  2( مطابق شکل در 

گرفته اند؛ اما در ساقه گیاهان تک لپه، آوندها دارای آرایش خاصی نمی باشند.

آنزیم روبیسکو هستند، احاطه  4( در برگ گیاهان تک لپه، آوندها توسط یاخته های غالف آوندی که حاوی 

شده اند؛ در حالی که در ساقه گیاهان دولپه، آوندها توسط یاخته های فیبر احاطه شده اند که فتوسنتز نمی کنند.

حاال بریم یه جمع بندی از مقایسه سختار ساقه و ریشۀ گیاهان تک لپه و دولپه داشته باشیم: 

ساختار نخستین 
ساقه و ریشه

شکلمقایسهویژگی ها و نکاتاجزاء

ریشه تک لپه
روپوست، پوست، مغز 
ریشه، استوانه آوندی، 
آوند چوبی و آوند آبکش

*آوند های چوبی و آبکش 
یکی در میان قرار گرفته اند.
*مغز ریشه که در این ریشه 
دیده می شود، بافت نرم آکنه 

ای است.
*استوانه اوندی استوانه ای 

است که بافت های اوندی در 
ان قرار دارند.

+ ریشه ی تک لپه برخالف 
دو لپه مغز ریشه دارد.

+ ضخامت پوست ریشه ی 
 دولپه بیشتر از پوست 
ریشه ی تک لپه است.

+ هردو استوانه ی اوندی و 
پوست دارند.

+ در هردو اوند ها یکی در 
میان قرار گرفته اند. ریشه دولپه

روپوست، پوست، استوانه 
آوندی، آوند چوبی و 

آوند آبکش

*آوند های چوبی و آبکش 
یکی در میان قرار گرفته اند و 
آوند های چوبی بین آوند های 
آبکش حالت ستاره ای دیده 

می شود.
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روپوست، دسته آوندیساقه تک لپه

*دسته های اوندی به صورتی 
پراکنده قرار گرفته اند که در 
نزدیکی روپوست تراکم انها 

بیشتر از مرکز است.

+ ساقه ی دولپه برخالف 
ساقه ی تک لپه مغز ساقه 

دارد.
+ دسته های اوندی تک 

لپه به صورت پراکنده قرار 
گرفته اند و دسته های 
اوندی دو لپه به صورت 

منظم در یک حلقه.
+ در ساقه ی تک لپه 
برخالف ساقه ی دولپه 
پوست دیده نمی شود.

ساقه دولپه
روپوست، پوست، دسته 

آوندی و مغز ساقه

*دسته های آوندی در یک 
حلقه قرار گرفته اند.

*مغز ساقه بافت نرم آکنه ای 
و بخشی از سامانه ی بافت 

زمینه ای است.
*در دسته ی آوندی چوب 
به سمت داخل و آبکش به 
سمت خارج قرار گرفته است.

سوال48 آزمون جامع2 ویتامین100

48-چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

»در برگ گیاه تک لپه ................... برگ گیاه دولپه، ...................«

الف- نسبت به- میزان سبزینۀ یاخته های نگهبان روزنه بیشتر است.

ب- برخالف- هر آوند چوبی با یاخته های سبزینۀ دار رگبرگ در تماس است.

ج- برخالف- تنها یک نوع یاخته با دیوارۀ نخستین نازک در میانبرگ دیده می شود. 

د- همانند- آوندهای آبکش نسبت به آوندهای چوبی، فاصلۀ کمتری تا روپوست زیرین دارند.

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

پاسخ : گزینه 3 ، سطح سوال : دشوار ، فصل 6 دوازدهم 

فقط مورد »ب« نادرست می باشد. رگبرگ در برگ گیاهان شامل 

آوند های چوبی و آبکش و یاخته های غالف آوندی می باشد. یاختۀ 

غالف آوندی در برگ گیاهان تک لپه، سبزینه  دارد اما دقت کنید 

هر آوند چوبی در رگبرگ این گیاهان لزوماً با یاختۀ غالف آوندی 

در تماس نمی باشد؛ مثل آوندهای چوبی داخلی و مرکزی تر!

بررسی سایر گزینه ها:

الف( طبق شکل، میزان سبزینۀ یاخته های نگهبان روزنه در برگ گیاهان تک لپه از دو لپه بیشتر است.

ج( میانبرگ شامل یاخته های پارانشیمی است. در برگ گیاهان تک لپه، میانبرگ از یاخته های اسفنجی تشکیل شده است و یاخته های نرده ای در 
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آن دیده نمی شود. یاخته های پارانشیمی، دیوارۀ نخستین نازک و چوبی نشده دارند و نسبت به آب نفوذپذیر اند. 

د( در رگبرگ گیاهان تک لپه همانند دولپه، آوندهای چوبی نسبت به آوندهای آبکش، در سطح باالتری قرار گرفته اند و به همین سبب، فاصلۀ 

آوند های آبکش تا روپوست زیرین نسبت به فاصلۀ آوند های چوبی تا روپوست زیرین، کمتر است.

سوال 160 کنکور تجربی داخل 1401: 

160- کدام مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ 

»صفت رنگ ذرت با سه جایگاه ژنی مورد بررسی قرار گرفته است و هر جایگاه دارای دو دگره )الل( است. برای نشان دادن ژنها 

در این سه جایگاه از حروف بزرگ و کوچک B ،A و C استفاده می کنیم. با توجه به نمودار کتاب درسی، همۀ ژنوتیپ هایی که فقط 

.................... دارند، ......................... هستند.«

1( یک جایگاه ژنی خالص غالب - در فاصلۀ یکسانی از ذرت کاماًل قرمز 

2( دو جایگاه ژنِی ناخالص- به ذرت کاماًل سفید نزدیکتر از ذرت کاماًل قرمز

3( دو جایگاه خالص مغلوب - به ذرت کاماًل قرمز نزدیکتر از ذرت کاماًل سفید

4( یک جایگاه ژنِی خالِص غالب و یک جایگاه ژنی مغلوب - در فاصلۀ یکسانی از ذرت کاماًل سفید و ذرت کامبًل قرمز

سوال43 آزمون5 ویتامین100

43- توجه به نمودار توزیع فراوانی رنگ ذرت در کتاب درسی، کدام عبارت نادرست است؟

1( هر ژنوتیپ در بخش 4 در هر جایگاه ژنی لزوما ناخالص نیست.

2( هر ژنوتیپ در بخش 3 در هر جایگاه ژنی دارای آلل نهفته است.

3( مجموع آلل های بارز در ژنوتیپ های بخش 2 و 5 برابر با 5 است. 

4( مجموع آلل های نهفته در ژنوتیپ های بخش 2 و 4 از مجموع آلل های بارز در ژنوتیپ های بخش 3 و 5 بیشتر است.

پاسخ: گزینه1، سطح سوال: متوسط، مبحث: فصل3دوازدهم

در بخش 3 ژنوتیپ ها دارای 2 آلل بارز هستند. برای مثال ژنوتیپ AAbbcc  در جایگاه ژنی اول فاقد آلل نهفته است.

بررسی سایر گزینه ها:

2( مثال ژنوتیپ AABbcc در جایگاه اول و سوم خالص است.

3( تعداد آلل های بارز ژنوتیپ های بخش 2 و 5 به ترتیب 1 و 4 می باشد.

4( تعداد آلل های نهفته در بخش های 2 و 4 به ترتیب 5 و 3 و تعداد آلل های بارز در بخش های 3 و 5 به ترتیب 2 و 4 است.

سوال45 آزمون5 ویتامین100

45- در نوعی ذرت، صفت رنگ دانه دارای 3 جایگاه ژنی است. هر جایگاه دارای دو دگره قرمز و سفید می باشد که دگره قرمز به 
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نسبت به دگره سفید، بارز است. در صورت خودلقاحی گیاه ذرتی با ژنوتیپ ................ ، تولید دانه هایی با رنگ ................ نسبت به 

ذرت با ژن نمود ................ ، ................ است.

AaBbCc )1 – تیره تر – AABBCc – ممکن     

AABBCc )2 – روشن تر –  AaBbcc – ممکن

AaBbcc )3 – تیره تر – AaBbCc – غیرممکن

AABbCc )4 – روشن تر – AaBbCc – غیرممکن

پاسخ: گزینۀ1، سطح سوال: دشوار، مبحث:فصل3دوازدهم

در صورت انجام خودلقاحی در ذرت نخست گزینه 4، امکان تولید دانه AABBCC وجود دارد که تیره تر از ذرت دوم است.

بررسی سایر گزینه ها:

2( روشن ترین ژنوتیپ ممکن از خودلقاحی ذرت اول، AABBcc می باشد که تیره تر از ژنوتیپ دوم است.

3( تیره ترین ژنوتیپ ممکن از خودلقاحی این ذرت، AABBcc می باشد که یک دگره بارز بیشتر از ژنوتیپ دوم دارد و تیره تر است.

4( روشن ترین فنوتیپ ممکن از خودلقاحی این گیاه، AAbbcc می باشد که از ژنوتیپ دیگر یک دگره نهفته بیشتر دارد و روشن تر است.

سوال63 آزمون7 ویتامین100

63-در ژنوتیپ نوعی از گیاهان ذرت، نمی توان دگرهای یافت که بر سایر دگره ها بارز باشد. چنانچه گامت دو گیاه با این ویژگی با 

یکدیگر لقاح کنند، گیاه حاصل از این لقاح دارای کدام یک از ویژگی های زیر می تواند باشد؟

1( تعداد دگره های بارز آن یکی بیشتر از تعداد دگره های نهفته است.

2( درصورت لقاح با ذرتی سفید، زاده حاصل می تواند در ششمین ستون فراوانی فنوتیپ ها قرار گیرد.

3( در صورت لقاح با ذرتی با رنگ قرمز، زاده حاصل می تواند در سومین ستون فراوانی فنوتیپ ها قرار گیرد.

4( در ستونی از جدول فراوانی فنوتیپ ها قرار می گیرد که تنها دارای یک ژنوتیپ حاوی همه انواع دگره ها می باشد.

پاسخ : گزینه 4 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 3 زیست دوازدهم

ذرت های مورد نظر صورت سوال : AABBCC و aabbcc هستند. سه حالت لقاح بین این ژنوتیپ ها ممکن است که برای جواب به سوال باید 

 .AaBbCc و aabbcc و AABBCC :هر سه را در نظر گرفت

ذرت AaBbCc در ستون چهارم قرار دارد و تنها ژنوتیپ AaBbCc در آن حاوی همه انواع دگره ها می باشد. 

بررسی سایر گزینه ها:

1( با بررسی ژنوتیپ نوشته شده برای ذرت های حاصل می بینیم در هیچ یک از گیاهان حاصل از لقاح، تعداد دگره های بارز آن یکی بیشتر از 

تعداد دگره های نهفته نمی باشد.
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ذرت  با  لقاح  صورت  در   aabbcc و   AABBCC  )2

ایجاد   1 و   4 ستون های  در  زاده هایی  ترتیب  به  سفید 

می کنند. ذرت AaBbCc هم در صورت لقاح با سفید 

می تواند ذرت هایی در ستون های 1 و 2 و 3 و 4 ایجاد 

کند. 

3( دقت کنید که سومین ستون جدول فراوانی، حاوی 

دو دگره بارز است. از طرفی در صورت لقاح با ذرت قرمز، 

زاده حاصل حداقل دارای 3 دگره بارز خواهد بود )چون 

ذرت قرمز می تواند تنها یک گامت و آن هم با سه دگره 

بارز ایجاد کند(. پس این گزینه نیز ممکن نیست.

  همانطور که در شکل باال مشاهده می شود، بیشترین میزان فراوانی را ذرت های دارای سه آلل بارز داشته و همچنین کمترین 
میزان فراوانی در جمعیت ذرت ها مربوط به ذرت های با 6 آلل بارز یا بدون آلل بارز می باشد.

سوال61 آزمون13 ویتامین100

61-با توجه به صفت چند جایگاهی مربوط به رنگ نوعی ذرت، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

»ذرتی با ژن نمود ............... نسبت به ذرتی با ژن نمود ...............، شباهت ................ از نظر رخنمود به ذرتی با ژن نمود ............... 

دارد.«

AABBCc – کمتری - aabbCc – AaBBCc)1

Aabbcc - بیشتری – aabbCC – aaBbCC )2

AaBBCC – کمتری – AABbcc – AABBCC )3

aabbCC – بیشتری -  AaBbCC -  aaBbcc )4

پاسخ: گزینه 4، سطح سوال: متوسط، فصل 3 دوازدهم 

صفات چند جایگاهی رخنمود های بیوسته ای دارند . افراد جمعیت نوعی ذرت، در مجموع  طیف های بیوسته ای بین سفید و قرمز را به نمایش 

می گذارند. در رخنمودهای ناخالص این صفت، هرچه  تعداد دگره های بارز بیشتر باشذ. مقدار رنگ قرمز بیشتر است. بنابراین ذرتی با ژنوتیب  

aaBbccکه تنها یک آلل بارز دارد نسبت به ذرتی با 4 آلل بارز،  به  ذرت aabbCC )با دو آلل بارز( شبیه تر است.

بررسی سایر گزینه ها:

AaBBCc )1 دارای 4 دگره بارز است و aabbCc دارای 1 دگره بارز است بنابراین AaBBCc نسبت به aabbCc به AABBCc  شباهت بیشتری دارد.

AABBCC )2 دارای 6 دگره بارز است و  AABbcc دارای 3 دگره بارز است بنابراین AABBCC نسبت به AABbcc شباهت بیشتری 
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به AaBBCC  دارد.

aaBbcc )3 دارای 1 دگره بارز و AaBbCC دارای 4 دگره بارز است بنابراین aaBbcc نسبت به aabbcc شباهت کمتری با   Aabbcc دارد.

داخل سوال باال نیز مانند سوال کنکور با توجه به تعداد آلل های بارز و نهفته یا به عبارتی خالص یا ناخالص بودن باید میتوانستید تعیین کنید گیاه 
متعلق به کدام 7  دسته است و به چه نوع گیاهی شبیه تر است.

سوال 148 کنکور تجربی داخل 1401:

148- با توجه به شکل زیر که نوعی ساختار را در گیاهان نشان می دهد، کدام عبارت درست است؟ 

1( بخش )2( همانند بخش )3(، حاصل فعالیت ریزکیسه )وزیکول(های دو غشایی است.

2( بخش )3( برخالف بخش )1(، به طور عمده حاوی ترکیبی است که همانند چسب عمل می کند.

3( بخش )3( برخالف بخش )1(، غشای ریزکیسه )وزیکول(ها و ترکیبات سلولزی را دریافت کرده است.

4( بخش )1( همانند بخش )2(، بهطور عمده حاوی مونوساکاریدهای پنجکربنی است که به صورت موازی قرار گرفته اند.

سوال54 آزمون9 ویتامین100

54- کدام مورد در رابطه با تقسیم میان یاخته در یاخته های مریستمی کدو صحیح است؟

1( هنگام ایجاد نوعی فرورفتگی در دیواره یاخته ای با وجود شکل گیری پوشش هسته، رشته های دوک کامال از بین نرفته اند.

2( صفحه یاخته ای تازه تشکیل شده بزرگترین ریزکیسه قابل مشاهده از به هم پیوستن ریزکیسه های کوچکتر است.

3( پس از تشکیل دیواره یاخته ای جدید، ساختارهایی مانند الن و پالسمودسم در آن پایه گذاری می شوند.

4( صفحه یاخته ای با تجمع ریزکیسه های محتوی پیش ساز دیواره و غشای یاخته ای تشکیل می شود.

پاسخ : گزینه 1 ، سطح سوال : دشوار ، فصل 6 یازدهم 

طبق شکل هنگام ایجاد نوعی فرورفتگی در دیواره یاخته ای پوشش هسته تشکیل شده است، اما رشته های دوک کامال از بین نرفته اند. 

بررسی سایر گزینه ها:

بزرگترین  شده  تشکیل  تازه  یاخته ای  صفحه  کتاب،  شکل  طبق   )1

ریزکیسه ممکن در طول فرایند نیست.

3( طبق متن کتاب، هنگام )نه پس از( تشکیل دیواره یاخته ای جدید 

ساختارهایی مانند الن و پالسمودسم در آن پایه گذاری می شوند.

4( طبق متن شکل، محتوای ریزکیسه ها سبب تشکیل دیواره یاخته ای 

و غشای آنها سبب تشکیل غشای یاخته ای می شود؛ پس محتوای آنها 

شامل پیش سازهای غشای یاخته ای نیست.

 644ویتامین 67آزمون 16سوال

-با توجه به صفت چند جایگاهی مربوط به رنگ نوعی ذرت، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می-16

 کند؟
-نمود به ذرتی با ژن...............، شباهت ................ از نظر رخ نمودنمود ............... نسبت به ذرتی با ژنذرتی با ژن»

 «نمود ............... دارد.
1)AaBBCc – aabbCc -  کمتری– AABBCc 
2 )aaBbCC – aabbCC –  بیشتری- Aabbcc 
3 )AABBCC – AABbcc –  کمتری– AaBBCC 
4 )aaBbcc  - AaBbCC  -  بیشتری– aabbCC 

 

  دوازدهم 7فصل : متوسط، سطح سوال، 0اسخ: گزینه پ
نمود های بیوسته ای دارند . افراد جمعیت نوعی ذرت، در مجموع  طیف های بیوسته ای بین سفید و صفات چند جایگاهی رخ

رنگ قرمز نمود های ناخالص این صفت، هرچه  تعداد دگره های بارز بیشتر باشذ. مقدار قرمز را به نمایش میگذارند. در رخ
)با  aabbCCآلل بارز،  به  ذرت  4که تنها یک آلل بارز دارد نسبت به ذرتی با aaBbcc بیشتر است. بنابراین ذرتی با ژنوتیب 

 دو آلل بارز( شبیه تر است.
 ها:بررسی سایر گزینه

1) AaBBCc  بارز است و  دگره 4دارایaabbCc  بارز است بنابراین  دگره 1دارایAaBBCc ه نسبت بaabbCc  به
AABBCc  .شباهت بیشتری دارد 

2 )AABBCC  بارز است و  دگره 6دارای AABbcc  بارز است بنابراین  دگره 3دارایAABBCC  نسبت بهAABbcc  شباهت
 دارد.  AaBBCCبیشتری به 

3 )aaBbcc  بارز و  دگره 1دارایAaBbCC  بارز است بنابراین  دگره 4دارایaaBbcc نسبت به aabbcc  شباهت کمتری
 دارد. Aabbcc  با 
 

وانستید ت یین کنید گیاه مت لق به تهای بارز و نهفته یا به عبارتی خالص یا ناخالص بودن باید میداخل سوال بالا نیز مانند سوال کنکور با توجه به ت داد آلل
 دسته است و به چه نوع گیاهی شبیه تر است.  4کدام 

 

 :6046کنکور تجربی داخل  608سوال 
 دهد، کدام عبارت درست است؟ با توجه به شکل زیر که نوعی ساختار را در گیاهان نشان می -608

 
 
 
 
 

(7) 

(1) 

(6) 
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سوال75 آزمون جامع2 ویتامین100

75- کدام گزینه در ارتباط با هر بخشی از ساختمان سلولی در نوعی یاختۀ زندۀ درخت آلبالو که در مجاورت با دیوارۀ پسین قرار 

دارد، صدق می کند؟

1( حاوی نوعی مولکول  چسب مانند می باشد.

2( در کنترل تبادل مواد میان یاخته ها نقش دارد.

3( دارای رشته های پلی ساکاریدِی سلولز در ساختار خود است.

4( به وسیلۀ مولکول های دارای سر آب دوست و دم آب گریز به انتقال مواد می پردازد.

پاسخ : گزینۀ 2 ، سطح سوال : آسان ، فصل 6 دهم

در یک یاختۀ زنده و دارای دیوارۀ پسین، در سمت داخل دیوارۀ پسین، غشای یاخته ای و در بخش خارج دیوارۀ پسین، دیوارۀ نخستین قرار دارد. 

هم دیوارۀ نخستین و هم غشای سلولی در کنترل تبادل مواد نقش دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

1( پکتین، مولکول چسب مانندی است که یاخته های مجاور را کنار هم نگه می دارد. غشای یاخته ای فاقد پکتین می باشد.

3( در ساختار غشای سلولی، رشته های پلی ساکاریدی سلولز یافت نمی شوند.

4( فسفولیپیدها دارای یک سر آب دوست و یک دم آب گریز هستند. دیوارۀ نخستین فاقد فسفولیپید است.

سوال 149 کنکور تجربی داخل 1401: 

149- کدام مورد درست است؟ 

CO2 از دست می دهند، هنگام تجزیۀ هر مادۀ آلی، ATP تولید می شود. 1( در همۀ گیاهانی که در شدت نور باال 

CO2 جو، به هنگام روز فعالیت می کند. 2( در همۀ گیاهانی که نشاسته را در درون یاخته های میانبرگ می سازند، آنزیم تثبیت کنندۀ 

3( در همۀ گیاهانی که آنزیم تثبیت کنندۀ CO2 در آنها، نسبت به اکسیژن حساسیتی ندارد، مولکول NADPH هنگام روز اکسایش می یابد. 

4( در همۀ گیاهانی که میزان CO2 را در محل عملکرد آنزیم روبیسکو باال نگه می دارند، هر اسید سه کربنی، پس از تولید به یاختۀ دیگری منتقل می شود.

سوال31 آزمون11 ویتامین100

31- چند مورد به ترتیب در همه و گروهی از گیاهانی دیده میشود که بیش از یک مسیر آنزیمی برای تثبیت کربن دارند؟

الف - تولید NADP+ توسط مولکولی 3 کربنه و دو فسفاته در طی روز

ب - کاهش تجزیه ریبولوزبیسفسفات در صورت افزایش نسبت  O2به CO2  در برگ

ج - انتقال گاز آزادشده از نوعی اسید به یاخته هایی از رگبرگ از طریق کانال های میان یاخته ای

د - انجام نوعی چرخه آنزیمی موثر بر میزان co2  و شکل رایج انرژی در یاخته هایی با مکان متفاوت

1( 1 – صفر                           2( 1 – 1                     3( 2 – صفر                             4( 2 – 1
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پاسخ : گزینه 3 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 5 و 6 دوازدهم

گیاهان CAM و C4 بیش از یک مسیر آنزیمی برای تثبیت کربن دارند.)تثبیت به صورت اسید 4کربنه و تثبیت در کالوین(

موارد )الف( و )د( در هر دو این گیاهان و موارد )ب( و )ج( در هیچ یک از این گیاهان دیده نمی شود.

بررسی همۀ موارد:

الف( این مورد مربوط به چرخه کالوین است که در هر دونوع این گیاهان در طی روز انجام می شود.

ب( هر دو نوع این گیاهان باعث کاهش تنفس نوری می شوند. اما دقت کنید طی تنفس نوری ریبولوزبیسفسفات تجزیه نمی شود بلکه ترکیب 5 

کربنی حاصل از واکنش ریبولوزبیس فسفات تجزیه می شود.

ج( گاز آزاد شده از اسید 4 کربنی همان کربندیاکسید است. اما این گاز در گیاهان C4 در یاخته های غالف آوندی )که جزو رگبرگ است( آزاد 

می شود نه اینکه از طریق پالسمودسم ها به آن منتقل شود.

د( منظور از این مورد چرخه کالوین نیست چون حتی در گیاهان C4 هم این چرخه تقسیم بندی مکانی ندارد. منظور سوال چرخه کربس )چرخه 

آنزیمی موثر بر میزان co2  و شکل رایج انرژی( است که می تواند در هر نوع یاخته ای انجام شود.

سوال29 آزمون11 ویتامین100

29- چند مورد ویژگی مشترک دو گروه از گیاهانی می باشد که در دماهای باال، فتوسنتز را با بازدهی باال انجام می دهند؟

الف- عدم تولید مولکول های پر انرژی در هنگام شب                     

ب- عدم ایجاد ترکیب آلی پنج کربنه در دما و نور باال    

ج- وجود آنزیم روبیسکو در گروه خاصی از یاخته های گیاهی

 د- انتقال الکترون به اولین ترکیب پایدار حاصل تثبیت کربن

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

پاسخ : گزینه 1 ، سطح سوال : دشوار ، فصل 6 دوازدهم 

فقط مورد )ج( درست است.گیاهان CAM و C4 ، دو گروه از گیاهانی می باشند که برای فتوسنتز در دماهای باال سازوکارهایی پیدا کرده اند.

بررسی همۀ موارد:

الف( در واکنش های مربوط به تنفس یاخته ای)قندکافت و چرخه کربس( مولکول پرانرژی در تمام طول روز تولید می شود اما واکنش های وابسته 

به نور در شب در هیچ یک از گیاهان انجام نمی شود.

ب( در چرخه کربس، ترکیب پنج کربنه در هر دو گیاه تولید می شود.در اثر خروج کربن دی اکسید از ترکیب شش کربنه، ترکیب پنج کربنه ایجاد 

می شود.

ج( در هر دو گیاه، فتوسنتز در یاخته های خاصی از گیاه انجام می شود. بنابراین آنزیم روبیسکو در یاخته های خاصی از گیاه قرار دارد.

د( اولین ترکیب پایدار حاصل از ترکیب کربن، نوعی ترکیب چهارکربنه می باشد که احیا نمی شود و کربن دی اکسید خود را آزاد می کند.
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سوال36 آزمون11 ویتامین100

36- کدام گزینه جمله زیر را درباره انواع گیاهان فتوسنتزکننده به درستی تکمیل نمی کند؟

» )در(گیاه دارای تقسیم  بندی زمانی .................. گیاه دارای تقسیم بندی مکانی .................. «

1( برخالف – زمان تولید NADP+  و مصرف ATP در بستره کلروپالست با گیاه C3 متفاوت است.

2( برخالف – تمام مراحل فتوسنتز در بخشی انجام می شود که بیشتر ضخامت برگ را پوشانده است.

3( همانند – به طور قطع در طی فتوسنتز ماده ای دو کربنی برای تولید ماده ای معدنی به میتوکندری نمی رود.

4( همانند – دارای آنزیمی است که تنها پیش ماده آن، ماده ای است که در دو مرحله از تنفس سلولی آزاد می شود.

پاسخ : گزینه 1، سطح : دشوار  ، فصل 6 دوازدهم

گیاه دارای تقسیم بندی زمانی CAM مانند کاکتوس و گیاه دارای تقسیم بندی مکانی  C4 مانند ذرت می باشد. چرخه کالوین NADP+ تولید 

و ATP مصرف می کند. در هر سه نوع گیاه، این چرخه در بستره کلروپالست و در روز انجام می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

2( در کاکتوس همه مراحل در بافت زمینه ای پارانشیم سبزینه دار انجام می شود اما در ذرت بخشی از آن در غالف آوندی انجام می شود.

به علت شرایط  و ذرت  کاکتوس  گیاه  دو  در  تولید می کند که  و کربن دی اکسید  میتوکندری می رود  به  ماده ای دوکربنی  نوری  تنفس  در   )3

تقسیم بندی این اتفاق رخ نمی دهد.

4( آنزیم در این دو گیاه برخالف روبیسکو تنها بر کربن دی اکسید اثر می گذارد و این ماده هم در اکسایش پیرووات و هم در چرخه کربس آزاد 

می شود.
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نکته نامه

	 PH عصاره گیاهان CAM در آغاز روشنایی نسبت به آغاز تاریکی کمتر)اسیدی تر( است. چون در این گیاهان تثبیت کربن ، تقسیم 

بندی زمانی دارد و در شب روزنه ها بازند و کربن را به شکل اسیدهای 4 کربنه تثبیت می کند اما چرخه کالوین را در روز انجام می دهند.

	 در گیاهان C3 برخالف گیاهان C4 یاخته های غالف آوندی سبزدیسه ندارند.

	 در گیاهان C3 نسبت به گیاهان C4 روزنه ای کمتری در روپوست رویی وجود دارد.

	 افزایش میزان کربن دی اکسید جو ، بر فتوسنتز گیاه C3 نسبت به C4 تاثیر بیشتری دارد.

	 در غلظت های پایین کربن دی اکسید جو، میزان فتوستز در گیاه C3 نسبت به C4 کمتر است.

	 در غلظت های باالی کربن دی اکسید جو ، میزان فتوسنتز در گیاه C3 نسبت به C4 بیشتر است.

	 گیاه C3 نسبت به C4 در غلظت باالتری از کربن دی اکسید جو ، فتوسنتر خود را شروع می کند.

	 گیاهان C3 نسبت به گیاهان C4 عالوه بر یاخته های پارانشیم نرده ای ، پارانشیم اسفنجی نیز دارند.

	 هم در گیاهان C3 و هم در گیاهان C4 تعداد روزنه ای روپوست زیرین از روپوست رویی بیشتر است.

	 در گیاهان C3 نسبت به گیاهان C4 نسبت تعداد روزنه های روپوست رویی به روپوست زیرین بیشتر است.

	 هم در گیاهان C3 و هم در گیاهان C4 آوند چوبی نسبت به آوند آبکش به روپوست رویی نزدیک تر است.

	 در گیاهان C3 نسبت به گیاهان C4 رگبرگ فاصله بیشتری تا روپوست رویی نسبت به روپوست زیرین دارد.

	 در شدت های باالی نور میزان فتوسنتز در گیاه C3 نسبت به C4 کمتر است. )افزایش بیش از حد دما و نور باعث بسته شدن روزنه ها 
میشه اما گیاه C4  و CAM سازوکاری برای کاهش تنفس نوری و افزایش فتوسنتز در چنین شرایطی دارن(

سوال37آزمون11 ویتامین100

37- درباره نوعی از گیاهان که .................. ، می توان گفت .................. 

1( در مناطق بسیار گرم و خشک هستند - آنزیمی که اختصاصی با CO2 فعالیت می کند، در طول روز فاقد فعالیت است.

2( نمی توانند مانع تنفس نوری شوند - با تجزیه نوعی مولکول دو کربنه در کلروپالست، کربن دی اکسید تولید می شود.

3( سلول های غالف آوندی آنها غنی از کلروپالست است - همواره نسبت به گیاهان C3 فتوسنتر بیشتری دارند.

pH )4 عصاره آنها وابستگی چندانی به روشنایی ندارد - با فعالیت روبیسکو در میانبرگ، چرخه مستقل از نور انجام می شود.

پاسخ : گزینه 2 ، سطح سوال : دشوار ، فصل 6 دوازدهم

گیاهانی که در مناطق بسیار گرم و خشک زندگی می کنند، همان گیاهان CAM هستند و آنزیم معرفی شده در این گزینه همان آنزیمی است که 

با ترکیب کربن دی اکسید و مولکول 3 کربنه، مولکولی 4 کربنه می سازد. این آنزیم در این نوع گیاه به دلیل اینکه در شب روزنه ها باز می شوند، در 

طول روز فعالیت ندارد. 
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بررسی سایر گزینه ها:

1( در فعالیت 5 متوجه میشویم گیاهانی که pH عصاره آنها با تغییر روشنایی روز تغییر می کند همان 

گیاهان CAM هستند. پس عصاره دو نوع گیاه C3 و C4 به نور وابسته نیست؛ اما باید توجه داشت 

که روبیسکو در میانبرگ گیاهان C4 فعالیتی نداشته و در غالف آوندی چرخه کالوین را انجام می دهد.

3( گیاهان C3 ساز و کاری برای ممانعت از تنفس نوری ندارند ولی مولکول دو کربنه ایجاد شده در 

آنها، در خارج از کلروپالست به کربندیاکسید تجزیه می شود.

4( با توجه به شکل زیر، متوجه می شویم که گیاهان C4 غالف آوندی غنی از کلروپالست دارند. ولی 

نمی توان گفت که همواره فتوسنتز بیشتری نسبت به گیاهان C3دارند. )با توجه به نمودار1 فعالیت 5(

سوال 71 آزمون جامع2 ویتامین100

71- کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

»همه گیاهانی که واکنش های مربوط به تثبیت کربن را ................ انجام می دهند، ................«

1( در تمام شبانه روز با مکانیسم های متفاوت – دارای برگهای کشیده، نوک تیز و گوشتی می باشند.

2( فقط به کمک آنزیم روبیسکو – در دماهای باال،کارایی کمتری در تثبیت کربن نسبت به سایر گیاهان دارند.

3( با تقسیم مکانی در دو نوع یاخته – نیز ممکن است ترکیبی سه کربنی در پی تجزیه نوعی ترکیب ناپایدار تولید کنند.

4( با انتقال اسید چهار کربنی به غالف آوندی – در درصدهای مختلف CO2 بازدهی فتوسنتزی بیشتری از گیاهانC3  دارند.

 پاسخ : گزینه 4 ، سطح سوال : دشوار ، فصل 6 دوازدهم 

با توجه به شکل رو به رو که میزان فتوسنتز را بر اساس درصد کربن دی اکسید در 

گیاهان C3 وC4  مقایسه می کند. میبینیم در درصدهای باالی کربن دی اکسید 

گیاهان C3 بازدهی فتوسنتزی بیشتری خواهند داشت.

بررسی سایر گزینه ها:

1( گیاهان CAM در شب تثبیت اولیه کربن را انجام می دهند و در روز در مرحله 

دوم تثبیت انجام میدهند این گیاهان برگ های کشیده ای ،گوشتی و پر آبی دارند.

2( گیاه C3 کربندیاکسید را فقط در چرخه کالوین و با کمک روبیسکو تثبیت می کند. این نوع گیاهان در دماهای باال کارایی کمتری در تثبیت کربن 

دارند.

3( گیاهان C4 برای تامین شرایط مناسب فتوسنتز تثبیت کربن دو مرحله ای در دو نوع یاخته دارند. در این گیاهان نیز به ندرت تنفس نوری روی می دهد.

سوال 151 کنکور تجربی داخل 1401: 

151- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟ 
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»به طور معمول، بخشی از کلیه انسان در نزدیکی ................. است که ..................« 

1( غدهای - ضربان قلب و فشار خون را افزایش می دهد.

2( اندامی - آنزیم های گوارشی و بیکربنات تولید می کند.

3( اندامی - به از بین بردن میکروب های بیماری زا و یاخته های سرطانی کمک می کند.

4( ماهیچه هایی - مواد غذایی بلع شده را به درون بخش کیسه ای شکل لولۀ گوارش وارد می کند.

سوال40 آزمون 12 ویتامین100

40- کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

»غده  درون ریزی که ................ قرار دارد، ممکن نیست هورمونی ترشح کند که ......................«

1(در پشت غده ای که شبیه سپر است - نوعی یون موثر در انعقاد خون را از ماده زمینه ای استخوان جدا کند.

2(در زیر محل قرارگیری تارهای صوتی- همانند ترشحات نوعی بیگانه خوار، احتمال بروز خیز را افزایش دهد.

3(بر روی اندامی لوبیایی شکل - ضمن افزایش فشار وارده به سرخرگ آئورت، غلظت اوره در ادرار را کاهش دهد.نان 

4(در زیر معده و موازی با آن - در صورت کمبود آن، همانند دیابت بی مزه، تحریک گیرنده های کششی مثانه افزایش یابد.

پاسخ:گزینه 3 ، سطح سوال: دشوار ، فصل 4 یازدهم

غده فوق کلیه برو روی کلیه )اندام لوبیایی شکل( قرار دارد. بخش قشری فوق کلیه با ترشح آلدوسترون، فشار خون را افزایش می دهد بنابراین 

فشار وارده از سوی انقباض بطن چپ به دیواره سرخرگ آئورت افزایش می یابد. آلدوسترون همچنین با بازجذب سدیم و به دنبال آن آب، حجم 

ادرار کاهش می یابد. با کاهش حجم آب ادرار، غلظت مواد از جمله اوره در ادرار افزایش می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

1( غده پاراتیروئید در پشت غده تیروئید)شبیه به سپر( قرار گرفته  است. هورمون پاراتیروئیدی مترشحه، کلسیم)یون موثر بر انعقاد خون(را از 

ماده زمینه ای استخوان جدا و آزاد می کند.

2( غده تیروئید در زیر حنجره)محل قرارگیری تار های صوتی( قرار دارد. با افزایش هورمون هایT3 و T4 مصرف گلوکز باال می رود و کربن دی اکسید 

بیشتری تولید می شود. کربن دی اکسید همانند هیستامین ماستوسیت ها )نوعی بیگانه خوار( باعث گشادی رگ ها و در نتیجه افزایش نشت مواد 

به بیرون رگ ها می شود و احتمال بروز خیز یا ادم را افزایش می دهد.

4( غده پانکراس یا لوزالمعده در زیر و موازی با معده قرار گرفته  است. در صورت کاهش انسولین مترشحه از پانکراس و بروز دیابت شیرین، غلظت 

گلوکز خون افزایش می یابد به همین علت گلوکز و  به دنبال آن آب وارد ادرار می شود. در دیابت بی مزه، با ترشح نشدن هورمون ضد ادراری، 

مقدار زیادی ادرار رقیق از بدن دفع می شود. بنابراین در هر دو بیماری حجم ادرار افزایش و به دنبال آن، گیرنده های کششی مثانه بیشتر تحریک 

می شوند.
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سوال67 آزمون4ویتامین100

67- کدام گزینه ساختار بخش های مختلف کیسۀ ماهیچه ای موجود در لوله گوارش انسان را به درستی توصیف می کند؟

1( بزرگ ترین سلول های حاضر درغدد معده در جلوگیری از افزایش فعالیت ترشحی سلول های کبد و کلیه نقش دارند.

2( بیش ترین سلول های غدد معده با ترشح انواع آنزیم های فعال شده توسط هیدروکلریک اسید، درگوارش شیمیایی نقش دارند.

3( یاخته های غدد معده برخالف یاخته های سطحی آن همواره ترشحات خود را به مجاری متصل به حفرات معده وارد می کنند.

4( درپی تشدید فعالیت گروهی از سلول های موجود در بخش عمقی غدد معده، میزان PH خون سیاهرگ باب کبدی کاهش می یابد.

سوال55 آزمون1 ویتامین100

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

» در یک انسان سالم و بالغ، هر اندام دستگاه گوارش که در .................. نقش دارد، به طور حتم ..................«

1( گوارش تری گلیسرید ها بیشترین - اندام هدف هورمون های ترشح شده توسط غدد قرار گرفته در نزدیکی پیلور می باشد.

2( تولید پروتئاز های غیر فعال - دارای چین خوردگی هایی غیردائمی برای انبار شدن غذای بلع شده دارد.

3( تولید کلسترول موجود در مدفوع – درسطحی باالتر از لوزالمعده قرار گرفته و خون سیاهرگی لوزالمعده را دریافت می کند.

4( تولید بیکربنات - آنزیم های گوارشی خود را به درون لوله گوارش ترشح می کند.

پاسخ : گزینه 3 ، سطح : دشوار ، فصل 2 دهم

یاخته های کبد، صفرا را میسازند که شامل کلسترول نیز می شود. کبد از منابع غنی فولیک اسید است. بنابراین ویتامین فولیک اسید می تواند در 

کبد ذخیره شود. این ویتامین برای تقسیم طبیعی یاخته ها الزم است. 

بررسی سایر گزینه ها:

1( گوارش چربی ها، بیشتر در اثر فعالیت لیپاز لوزالمعده در دوازدهه انجام می شود. غدد انتهای معده و دوازدهه در نزدیکی پیلور قرار دارند. 

لوزالمعده، اندام هدف هورمون سکرتین است که از دوازدهه ترشح می شود. اما اندام هدف هورمون گاسترین معده است نه لوزالمعده.

2( معده و لوزالمعده، پروتئاز های غیرفعال ترشح می کنند. چین خوردگی های معده، با پرشدن معده باز می شوند و دائمی نیستند. لوزالمعده هم 

که چین خوردگی ندارد!

4( کبد، پانکراس، روده باریک، معده و دهان بیکربنات ترشح می کنند. در دهان آمیالز و معده پروتئاز و لیپاز و پانکراس در ترشح تعدادی از آنزیم های 

گوارشی نقش دارند ولی کبد آنزیم گوارشی به لوله گوارش ترشح نمی کند.
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کادر سوال53 آزمون جامع2 ویتامین100

وظایف انهاموقعیت انها اجزای دستگاه لنفی

اندام لنفی

لوزه ها
در گلو و مسیر تنفس بینی )یا به 

عبارتی در انتهای حفره دهان(

وظیفه ی اصلی ان تصفیه و 
بازگرداندن اب و مواد دیگری است 

که از مویرگ ها به فضای میان 
بافتی نشت پیدا می کنند و به 
مویرگ ها برنمیگردند – انتقال 

 چربی های جذب شده از 
دیواره ی روده باریک به خون – 
تولید و تجمع لنفوسیت ها در 

گره ها و اندام ها به از بین بردن 
عوامل بیماری زا کمک می کند.

پشت جناغ و جلوی قلبتیموس
سمت چپ بدن در نزدیکی معدهطحال

در ابتدای روده بزرگآپان دیس
درون استخوانمغز استخوان

گره لنفی
در گردن، زیربغل، کشاله ی ران، 

زانو و آرنج بیشتر هستند.
-رگ لنفی

مجاری لنفی
راست

چپ

از باالی ناف به سمت پشت قلب 
می رود و بعد از ان از پشت 

سیاهرگ ترقوه ای عبور می کند 
و از باال به سیاهرگ ترقوه ای می 

ریزد.
 از پشت سیاهرگ ترقوه ای عبور 

می کند از باال به ان می ریزد.

سوال 155 کنکور تجربی داخل 1401: 

155- کدا مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

»قلب در نقطۀ ................ از نظر وضعیت دریچۀ سینی به نقطۀ ................. شباهت و از نظر وضعیت دریچۀ دهلیزی بطنی با نقطۀ 

................ تفاوت دارد.«

B-D-C )2                               A-B-D )1

C-D-A )4                               C-A-B )3

سوال63 آزمون 4 ویتامین100

63-چند مورد عبارت زیر را در ارتباط با نمودار الکتروکاردیوگرام قلب به درستی تکمیل می کند؟

» در قسمت هایی از چرخۀ ضربان قلب انسان سالم که همزمان با آن در منحنی نوار قلب بخش های نزولی موج ثبت می شود، ممکن 

است ................«

الف- صدایی گنگ و طوالنی همانند صدایی کوتاه و واضح شنیده شود. 

ب- در تمامی حفرات قلبی، استراحت سلول های ماهیچه ای میوکارد مشاهده شود.
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ج- ورود خون دارای اکسیژن و مواد مغذی فراوان به حفرۀ قلبی دارای ضخیم ترین میوکارد صورت گیرد.

د- کمترین فشار خون در حفرات کوچکتر قلب همانند کمترین حجم خون در حفرات بزرگتر قلب مشاهده می  شود.

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

پاسخ: گزینه 4 ، سطح سوال : دشوار ، فصل 4 دهم

هر چهار مورد به درستی عبارت مطرح شده را تکمیل می نمایند.

بررسی همۀ موارد:

الف( در قسمت نزولی RSصدای اول)گنگ و طوالنی(و در بخش نزولی نمودار T صدای دوم)کوتاه و واضح(

ب( در هنگام شنیدن صدایی اول و دوم هیچ کدام از حفرات قلبی در حال انقباض نمی باشند.

ج( منظور عبارت بطن چپ است که دارای میوکارد ضخیم بوده و خون سیاهرگ ششی را از دهلیز چپ)دارای اکسیژن و مواد مغذی فراوان( 

دریافت می کند. در بخش پایین روی موج P امکان مشاهده ی باز بودن دریچه های دهلیزی بطنی و رخ دادن این اتفاق وجود دارد.

د( در هنگام صدای اول کمترین فشار خون در دهلیز ها)حفرات کوچکتر قلب( و در هنگام صدای دوم نیز کمترین فشار خون در بطن ها)حفرات 

بزرگتر قلب(  مشاهده می گردد.

کادرهای نکته ای که به بهونۀ این تست اوردیم خیلی خاصه! خوب بررسیش کنید که مواردش رو زیاد داخل آزمونهاتون خواهید دید.

                 
      ترین های الکتروکاردیوگرام: 

1-فشار خون
 	)Tدر ابتدای دیاستول عمومی)اواخر موج  کمترین فشار خون بطن
 بیشترین فشار خون بطن  در ابتدای رسم موج T) در یک سوم میانی سیستول بطنی(	
 	)R در ابتدای سیستول بطنی/انتهای سیستول دهلیزی )کمی بعد از  کمترین فشار خون دهلیز
 	)P,Q بین -P میانه ی سیستول دهلیزی)کمی بعد از پایان ثبت موج  بیشترین فشار خون دهلیز

2-حجم خون
 کمترین حجم خون بطن  انتهای سیستول بطنی	
 بیشترین حجم خون بطن  ابتدای سیستول بطنی	
 کمترین حجم خون دهلیز  انتهای سیستول دهلیزی	
 بیشترین حجم خون دهلیز  انتهای سیستول بطنی/ابتدای دیاستول عمومی	
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 وضعیت دریچه های قلبی طی دورۀ قلبی:
 در هنگام ایجاد صداهای قلب  همه دریچه ها بسته هستند 	
 در سیستول بطن  سینی ها باز و دولختی و سه لختی بسته هستند.	
 در سیستول دهلیز  سینی ها بسته و دولختی و سه لختی باز هستند.	
 در استراحت عمومی  سینی ها بسته و دولختی و سه لختی باز هستند.	
 هیچ گاه امکان ندارد همۀ دریچه های قلب همزمان باز باشند.	

سوال41 آزمون2 ویتامین100

41- در ارتباط با هر مرحله از چرخه ضربان قلب که .................. میتوان گفت ..................

1( طی آن حجم عمده خون درون دهلیزها وارد بطن ها می گردد - حدود 0/1 ثانیه به طول می انجامد.

2( همراه با فعالیت اکتین و میوزین های میوکارد دهلیز است – اندکی پس از آن، موج P به ثبت می رسد.

3( در ابتدای آن صدای کوتاهتر قلب شنیده می شود – برخالف مرحلۀ قبل خود، دهلیزها در استراحت هستند.

4( بالفاصله قبل شروع آن، بیشترین خون موجود در بطن دیده می شود – مستقیماً حجم ضربه ای را به وجود می آورد.

پاسخ : گزینه 4 ، سطح : متوسط ، فصل 4 دهم

بالفاصله قبل شروع انقباض بطن ها، بیشترین خون موجود در بطن دیده می شود. طی انقباض بطن، خون از بطن خارج شده و وارد سرخرگ می شود 

و حجم خونی که طی هر انقباض بطن وارد سرخرگ می شود حجم ضربه ای نامیده می شود. 

بررسی سایر گزینه ها:

1( حجم عمده خون دهلیزها طی استراحت عمومی وارد بطن می گردد. استراحت عمومی حدود 0/4 ثانیه به طول می کشد.

2( در انقباض دهلیز، فعالیت اکتین و میوزین های میوکارد دهلیز مشاهده می شود. اندکی پیش از هر مرحله، موج مربوط به آن مرحله به ثبت 

می رسد.

3( در ابتدای استراحت عمومی، صدای تاک )کوتاهتر( به گوش می رسد. قبل این مرحله، انقباض بطن رخ می دهد که طی هر دو مرحله، دهلیزها 

در استراحت هستند.

سوال48 آزمون 2 ویتامین100

48- کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

»هر دریچۀ مرتبط با قلب که .................. قطعا ..................«

1( صدای قوی و طوالنی تر قلب را ایجاد می کند – اندکی پس از شروع فعالیت الکتریکی بطن ها بسته می شود.

2( در اثر چین خوردگی بافت پوششی ایجاد شده است – در مجاورت گره های شبکۀ هادی قلب قرار دارد.
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3( در کمتر از نیمی از دورۀ کاری قلب بسته است – نوعی بافت پیوندی در استحکام آن نقش دارد.

4( در شروع استراحت بطن ها باز می شود – باعث یک  طرفه شدن جریان خون در قلب می شود.

پاسخ : گزینه 2 ، سطح : متوسط ، فصل 4 دهم

قلب حاوی چهار دریچه است: دریچۀ دولختی، دریچۀ سه لختی، دریچۀ سینی سرخرگ ششی و دریچۀ سینی آئورتی. همۀ دریچه های قلب، 

حاصل چین خوردگی بافت پوششی هستند. ولی فقط دریچۀ سه لختی مجاور یکی از گره های شبکۀ هادی قرار قرار دارد. گره دوم یا گره دهلیزی-

بطنی در دیوارۀ پشتی دهلیز راست، و در عقب دریچۀ سه لختی است. دریچه های سینی و دریچۀ دولختی با هیچکدام از گره های شبکۀ هادی 

مجاورت ندارند. 

بررسی سایر گزینه ها:

1( صدای اول )پوم( قوی، گنگ و طوالنی تر است و به بسته شدن دریچه های دولختی و سه لختی هنگام شروع انقباض بطن ها مربوط است. شروع 

فعالیت الکتریکی بطن ها نیز اندکی پیشاز آغاز انقباض آنهاست. بنابراین، دریچه های دولختی و سه لختی، اندکی پس از شروع فعالیت الکتریکی 

بطن ها بسته می شوند. 

3( کل دورۀ کاری قلب 0/8 ثانیه است. دریچه های دهلیزی-بطنی فقط در انقباض بطنی بسته هستند که 0/3 ثانیه طول می کشد. دریچه های 

سینی نیز در انقباض دهلیزی )0/1 ثانیه( و استراحت عمومی )0/4 ثانیه( بسته هستند که در کل 0/5 ثانیه طول می کشد. بنابراین، قسمت نخست 

 این گزینه در ارتباط با دریچه های دهلیزی – بطنی صادق است. وجود بافت پیوندی در ساختار همه دریچه های قلبی به استحکام آنها کمک 

می کند.

4( دریچه های دولختی و سه لختی، هنگام شروع استراحت بطن ها باز می شوند. وجود دریچه ها در هر بخشی از دستگاه گردش مواد )مانند قلب( 

باعث یک طرفه شدن جریان خون در آن قسمت می شود.

سوال49 آزمون 2 ویتامین100

49- چندمورد از عبارات گفته شده، جمله ی زیر را به درستی تکمیل می کند؟

»با توجه به منحنی الکتروکاردیوگرام شکل زیر می توان بیان داشت که ................... در هنگام ثبت نقطۀ ......................، بیشتر از 

نقطۀ .................... می باشد.«

 C – B – الف- حجم خون درون بزرگ ترین حفرات قلبی

 B – D – ب- فشار خون در ابتدای بزرگ ترین سرخرگ بدن

C – B – ج- فعالیت الکتریکی موجود در حفرات حاوی طناب های ارتجاعی

دیوارۀ  در  موجود  ماهیچه ای  تارهای  سارکومر  هر  در  روشن،  نوارهای  طول   د- 

   B– A – بطن ها

4)4                          3)3                           2)2                         1)1
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 عینا مشابه نقاط مورد سوال در تست کنکور هستند B,C,D همانطور که در سوال باال می بینید 3 نقطه مشخص شده در شکل یعنی نقاط

 پاسخ: گزینه 4 ، سطح : دشوار ، فصل 4 دهم

همگی موارد بهدرستی بیان شدهاند.

بررسی همۀ موارد:

الف( هر طی انقباض بطنی خون موجود در بطن ها خارج شده و کاهش حجم خون بطنی مشاهده می شود پس در ابتدای سیستول بطنی )نقطۀ

B( حجم خون بطن ها )بزرگترین حفرات قلبی( بیشتر از انتهای آن می باشد.

ب( خون مانند هر سیال دیگر از جای پرفشار به کم فشار می رود. در استراحت عمومی فشار خون آئورت )بزرگترین سرخرگ بدن( زیاد بوده و 

ورود خون به آن مشاهده نمی شود ولی در نقطۀB ورود خون به آئورت مشاهده شده و فشارخون کمتری در آن وجود دارد.

ج( بطن ها حفرات حاوی طناب های ارتجاعی می باشند، فعالیت الکتریکی حفرات طبق متن کتاب کمی پیش از شروع انقباض آغاز یافته و کمی 

پیش از پایان انقباضات کاهش می یابد. فلذا در ابتدای انقباض بطنی این فعالیت بیشتر از انتهای آن می باشد.

د( همانطور که در شکل مقابل مشاهده می شود، طی انقباض طول نوارهای روشن کاهش می یابد و قسمت های همپوشانی شدۀ اکتین و میوزین 

بیشتر می شود، در نقطۀ B، انقباض بطن ها مشاهده می شود که طول نوارهای روشن کاهش سارکومر می یابد ولی در نقطۀ A، سلول های بطنی 

در حالت استراحت بوده و طول نوارهای روشن سارکومر بیشتر می باشد.

» نکات گفتار اول فصل گردش مواد «

آئورت بزرگترین سرخرگ بدن بوده و بین سیاهرگ زبرین و سرخرگ ششی قرار گرفته است.

آئورت در محل قوس خود به چهار انشعاب تقسیم می شود که سه تا از انها کوچک ترند و به سمت اندام های باالیی می روند که دوتای انها به 

هم نزدیک ترند و انشعاب چهارم که از بقیه قطورتر است با عبور از روی سرخرگ ششی به سمت اندام های پایینی می رود.

سرخرگ های کرونری )2عدد( از دیواره سرخرگ آئورت منشعب می شوند. همچنین این سرخرگ ها اولین انشعابات آئورت می باشند.

سرخرگ های کرونری یکی به سطح جلویی قلب و یکی به سطح پشتی قلب می رود و در نهایت هر دو یکی می شوند و در قالب سیاهرگ 

کرونری به دهلیز راست تخلیه می شوند.

به دهلیز چپ 4 رگ، دهلیز راست 3 رگ، بطن راست 1 رگ و بطن چپ نیز 1 رگ مرتبط است.

سرخرگ ششی مسیر بیشتری را برای رفتن به شش راست طی می کند.

سرخرگ ششی متمایل به چپ بوده و زیر قوس آئورت دو شاخه می شود. انشعابی از سرخرگ ششی که به سمت شش راست می رود از زیر 

قوس آئورت عبور می کند.

به این علت که قلب کمی متمایل به چپ است می توان گفت سیاهرگ های ششی ای که از شش چپ می ایند نسبت به دو سیاهرگی که از 

شش راست می ایند کوتاه تر هستند.
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دریچه سه لختی بزرگترین و عقب ترین و پایین ترین دریچه است.

همه ی دریچه های قلبی از سه قطعه تشکیل شده اند به جز دریچه ی میترال. البته دقت شود تنها دریچه سه لتی از سه قطعه آویخته تشکیل 

شده است.

طناب های ارتجاعی متصل به دریچه های دهلیزی بطنی در سمت راست بیشتر هستند.

دیواره ی بطن چپ قطور تر از دیواره ی بطن راست است و دیواره ی هردو ناموزون است و در بخش های مختلف قطر یکسانی ندارد.

هسته سلول های ماهیچه ای قلب در وسط سلول قرار گرفته است.

از گره سینوسی دهلیزی چهار رشته خارج می شود که سه تای آن بین گرهی و یکی به دهلیز چپ می رود و در آنجا منشعب می شود.

رشته خارج شده از گره دهلیزی بطنی در دیواره بین دو بطن دو شاخه می شود و در نوک قلب منشعب می شود و به دیواره بطن ها می رود.

حجم ضربه ای 66 سی سی  است.

صدای اول قلب در نوار قلب بین موج R و S و صدای دوم قلب نزدیک انتهای T شنیده می شود.

سوال 133 کنکور داخل 1401:

133- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

»طاووس نر .................... نوعی جیرجیرک نر )مطرح شده در کتاب درسی( .....................«

1( برخالف - برای انتخاب شدن رقابت می کند. 

2( برخالف - در موفقیت تولیدمثلی نقش مؤثری دارد.

3( همانند- برای جلب جفت ویژگی های ظاهری خاصی پیدا می کند.

4( همانند-نسبت به جانور ماده، هزینۀ کمتری در تولیدمثل می پردازد. 

سوال22 آزمون 15 ویتامین100:

22- کدام گزینه درباره جمعیت نوعی جانوران که واجد گیرنده های مکانیکی متصل به پرده صماخ هستند، صحیح است؟

1( در نزدیکی اندام های تخصص یافته برای تولیدمثل در انتهای بدن جانور ماده، یک زائده بلند مشاهده می شود. 

2( برخالف ملخ، دورترین پاها از آرواره های دهانی، طول بیشتری نسبت به سایر پاهای جانور دارند.

3( جنس نر برخالف برای انتخاب شدن توسط جنس مخالف با افراد هم جنس رقابت می کند.

4( جانور نر، یاخته های جنسی خود را به وسیله  کیسه هایی به جنس دیگر منتقل می کند.

پاسخ: گزینه 1 ، سطح سوال: متوسط ، گفتار دو فصل 8 دوازدهم

جیرجیرک ها جانورانی هستند که گیرنده های مکانیکی متصل به پرده صماخ دارند.در شکل 

انتهای بدن خود دریافت  کتاب درسی مشخص است، جانور ماده کیسه حاوی اسپرم را در 

می کند و بنابراین، اندام های تخصص  یافته برای تولیدمثل در انتهای بدن جانور قرار دارند.یک 

زائده بلند نیز در نزدیکی آن مشاهده می شود.
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بررسی سایر گزینه ها:

2( در ملخ همانند جیرجیرک، دورترین پاهای جانور از دهان، پاهای عقبی هستند.همانطور که 

در شکل کتاب درسی مشخص است، در هر دو جانور، پاهای عقبی بلندتر از سایر پاها هستند.

3( جنس ماده ای که بزرگتر باشد و تخمک های بیشتری داشته باشد، توسط جنس نر برگزیده 

می شود.بنابراین در این جانوران جنس های ماده به رقابت با یکدیگر می پردازند.

4( دقت کنید، جیرجیرک نر زامه های خود را درون کیسه ای )نه کیسه هایی( به همراه موادمغذی 

به جانور ماده منتقل می کند.

سوال53 آزمون 16 ویتامین100

53- کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟

»در نوعی نظام جفت گیری در بین جانوران که ................ ، قطعا ................«

1( هر دو والد هزینۀ پرورش زاده ها را می پردازند – عمل انتخاب جفت انجام نمی شود.

2( فقط در برخی از پرندگان قابل مشاهده است – نیازی به صفات ثانویه جنسی وجود ندارد.

3( فقط در برخی از جانوران پستاندار دیده می شود – هر دو والد هزینۀ پرورش زاده ها را می پردازند.

4( والد ماده هزینه بیشتری برای تولیدمثل پرداخت می کند – والد نر هیچ کمکی به والد دیگر نمی کند.

پاسخ : گزینۀ 3 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 8 دوازدهم

در برخی از پستانداران، نظام جفت گیری تک همسری دیده می شود که هر دو والد هزینۀ پرورش را می پردازند.

بررسی سایر گزینه ها:

1( در نظام جفت گیری تک همسری که هردو والد هزینۀ پرورش زاده ها را می پردازند، انتخاب جفت بر عهدۀ هردو والد است.

2( نظام جفت گیری چند همسری در برخی از پرندگان دیده می شود که برای انتخاب جفت باید در جنس نر یا ماده صفت ثانویه جنسی ظاهر شود.

4( در این جمعیت ها ممکن است والد نر به طور غیر مستقیم به والد ماده کمک کند.

سوال54 آزمون جامع3 ویتامین100

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

»در نظام چند همسری ............. نظام تک همسری .............«

1( همانند ـ هردو والد در افزایش شانس بقای زاده های خود دارای نقش هستند.

2( همانند ـ همه پرندگان به عنوان والدین، نقش برابری در انتخاب جفت دارند.

3( برخالف ـ موفقیت تولیدمثلی فقط در یکی از والدین افزایش پیدا می کند.

4( برخالف ـ همه پستانداران جنس نر نقشی در نگهداری از زاده ها ندارند.
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پاسخ : گزینه 1 ، سطح سوال : متوسط ، فصل8 دوازدهم

در نظام چند همسری یکی از والدین پرورش و نگهداری زاده ها را انجام می دهد. طاووس نر در نگهداری زاده ها نقشی ندارد، البته می تواند با 

نگهداری از قلمرو، منابع غذایی، محل النه و پناهگاه ایمن از شکارچی ها، به طور غیرمستقیم به ماده ها کمک کند. در نظام تک همسری، هر دو 

والد به طور مستقیم در افزایش شانس بقای زاده ها نقش دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

2( طاووس نر نظام جفت گیری چند همسری دارند.

3( در نظام چند همسری والد ماده با افزایش شانس بقای زاده ها به صورت مستقیم و والد نر به صورت غیر مستقیم در افزایش شانس بقای زاده ها 

نقش دارند. در نتیجه، موفقیت تولیدمثلی هر دو جانور نر و ماده افزایش می یابد.

4( بیشتر پستانداران نظام چندهمسری دارند و بیشتر پرندگان مثل قمری خانگی تک همسراند.

مثالها پرورش و نگهداری زادهها نظام جفت گیری

بیشتر پرندگان )قمری خانگی(
برخی پستانداران

هر دو والد سهم مساوی دارند تک همسری

بیشتر پستانداران
برخی پرندگان )طاووس(

عمدتا بر عهده یک والد )معموال ماده( است و والد دیگر غیرمستقیم نقش 
دارد

چند همسری

سوال 134 کنکور داخل 1401:

134- در صورتی که گویچه های قرمز پدر و مادر خانواده فقط در مقدار کم اکسیژن محیط داسی شکل شکل شود، در یک منطقۀ 

ماالریاخیز، تولید چنذد مورد از فرزندان در این خانواده ممکن است؟

 دختری مقاوم نسبت به بیماری ماالریا

 دختری در معرض خطر ابتال به بیماری ماالریا

 پسری کاماًل سالم با ژن نمودی )ژنوتیپی( شبیه به ژن نمود مادر

 پسری دارای گویچه های داسی شکل با ژن نمودی )ژنوتیپی( متفاوت از ژن نمود پدر

1( یک                       2( دو                       3( سه                   4( چهار

سوال65 آزمون جامع3 ویتامین100

65-در خانواده ای که والدین هر دو سالم اند، پسری مبتال به شایع ترین نوع هموفیلی و گروه خونی B و دختری مقاوم به بیماری 

ماالریا با گروه خونی A متولد شده اند، با فرض یکسان بودن گروه خونی والدین، تولد کدام فرزند ممکن است؟

1( دختری دارای هر دو نوع کربوهیدرات گروه خونی و دارای عامل انعقادی 8 و دارای هموگلوبینی با گلوتامیک اسید کمتر نسبت به حالت طبیعی

2( پسری فاقد هر دو نوع کربوهیدرات گروه خونی و دارای عامل انعقادی 8 دارای هموگلوبینی با گلوتامیک اسید کمتر نسبت به حالت طبیعی
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3( پسری دارای هر دو نوع کربوهیدرات گروه خونی و دارای عامل انعقادی 8 دارای هموگلوبینی با والین کمتر نسبت به حالت طبیعی

4( دختری فاقد هر دو نوع کربوهیدرات گروه خونی و دارای عامل انعقادی 8 دارای هموگلوبینی با والین کمتر نسبت به حالت طبیعی

پاسخ : گزینه 1 ، سطح سوال : دشوار ، فصل 3 دوازدهم

از روی اطالعات داده شده توسط سؤال متوجه می شویم که والدین از نظر گروه خونی ABO، هر دو دارای گروه خونی AB )دارای هر دو نوع 

کربوهیدرات گروه خونی( هستند و توانایی ایجاد فرزند با گروه خونی O )فاقد هر دو نوع کربوهیدرات گروه خونی( را ندارند. )حذف گزینه ها 2 و 

4( همچنین باید توجه داشت از پدر سالم نسبت به شایع ترین نوع هموفیلی هیچ گاه دختر بیمار هموفیلی ایجاد نمی شود. در ارتباط با رد گزینه 

3 باید دقت کنید که در ارتباط با بیماری کم خونی ناشی از گویچه قرمز داسی شکل افراد بیمار دارای هموگلوبینی با اسیدآمینه گلوتامیک اسید 

کمتر نسبت به هموگلوبین طبیعی هستند نه اسیدآمینه والین کمتر!

سوال 66 آزمون 7 ویتامین100

66-کدام گزینه جمله زیر را در رابطه با بیماری کم خونی داسی شکل به درستی تکمیل می کند؟

با   ............. نظر  از  به هموگلوبین  بتای مربوط  زنجیره های   .............. به کم خونی داسی شکل شکل،  مبتال  افراد  و  افراد سالم  »در 

یکدیگر شباهت دارند و از نظر ............ با یکدیگر متفاوت می باشند.«

1( رنای رونویسی شده از ژن – ترتیب قرار گیری نوکلئوتیدها در بیشتر بخش های خود – تعداد باز آلی دو حلقه ای 

2( تولی آمینواسیدی – نوِع 5 آمینواسید اول – تعداد پیوند پپتیدی تشکیل شده بین آمینواسیدها 

3( رنای پیک سازنده – تعداد بازهای آلی پیریمیدین – ششمین توالی 3 نوکلئوتیدی 

4( ژن سازنده – تعداد نوکلئوتیدها – تعداد نوکلئوتیدهای سیتوزین دار 

پاسخ : گزینه 1 ، سطح سوال : دشوار ، فصول 2 و 4 دوازدهم 

علت بیماری کمخونی داسیشکل ، نوعی جهش جانشینی است که در آن در رشته الگوی ژن زنجیره بتای هموگلوبین، نوکلئوتید A دار به جای 

نوکلئوتید T دار قرار میگیرد و در رشته رمزگذار، نوکلئوتید T دار به جای A دار قرار میگیرد. در نتیجه یک جفت نوکلئوتید تغییر میکند که 

نوعی جهش کوچک است. با توجه به توضیحات داده شده، ترتیب قرار گیری نوکلئوتیدها در یک کدون بین افراد سالم و مبتال متفاوت است و 

در بیشتر بخشها یکسان است. در افراد مبتال به کم خونی داسی نسبت به افراد سالم، یک نوکلئوتید U دار بیشتر و یک نوکلئوتید A دار کمتر در 

رشته رنای پیک وجود دارد؛ بنابراین رنای پیک آنها باز آلی دو حلقه ای کمتری نسبت به افراد عادی دارد. 

بررسی سایر گزینه ها:

2( در زنجیره بتای هموگلوبین، رمز مربوط به ششمین آمینواسید دچار جهش میشود و آمینواسید گلوتامات را به والین تبدیل میکند؛ بنابراین 

در هر دو فرد، نوع 5 آمینواسید اول یکسان است. چون جهش کوچک از نوع جانشینی سبب تغییر رمزها شده است و رمزی حذف نشده، بنابراین 

تعداد رمزهای رشته بتای هموگلوبین در افراد سالم و بیمار یکسان است که سبب میشود تعداد آمینواسیدها و به تبع آن تعداد پیوندهای پپتیدی 

در افراد سالم و بیمار یکسان باشد.)شباهت – شباهت(
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3( در رنای پیک فرد بیمار تعداد باز پیریمیدین بیشتر از فرد سالم است. ششمین توالی سه نوکلئوتیدی رنای پیک در افراد سالم مربوط به 

آمینواسید گلوتامیک اسید و در افراد بیمار مربوط به  آمینواسید والین می شود. )تفاوت – تفاوت(

4( طبق توضیحات گزینه یک و دو، تعداد کل نوکلئوتیدهای سیتوزین دار در ژن سازنده زنجیره بتا ثابت می ماند و از این نظر تفاوتی با افراد سالم 

ندارند.

HbSHbSHbAHbSHbAHbAژن نمود

سالمسالمگویچه قرمز داسی شکلرخ نمود در حالت معمول

سالمگویچه قرمز داسی شکلگویچه قرمز داسی شکلرخ نمود درحالت کمبود اکسیژن

توانایی ورود ماالریا به گلبول 
قرمز

دارددارددارد

توانایی زنده ماندن ماالریا در 
گلبول قرمز

داردنداردندارد

زندگی در مناطق فاقد ماالریا
این افراد در سنین پایین 

معموال می میرند
در صورت کمبود اکسیژن گویچه های 

قرمزش داسی شکل می شوند
بدون مشکل زندگی می کند

زندگی در مناطق ماالریا خیز
این افراد در سنین پایین 

معموال می میرند

در صورت کمبود اکسیژن گویچه های 
قرمزش داسی شکل می شوند) موفق ترین 

ژن نمود در مناطق ماالریا خیز(
امکان ابتال به ماالریا دارد

سؤال 137 کنکور داخل 1401:

137- کدام مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟

»در مولکول انسولین، همانند مولکول .................«

1( هموگلوبین، رشتۀ پلی پپتیدی ساختار فشرده و نامتقارنی به خود می گیرد.

2( هموگلوبین، زنجیره های پلی پپتیدی یکسان در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

3( میوگلوبین، همۀ گروه های R آمینواسیدهای آب گریز در بخش بیرونی ساختار قرار می گیرند.

4( میوگلوبین، با شکسته شدن هر نوع پیوند شیمیایی، همۀ سطوح ساختاری پروتئین تغییر می یابد.

سوال21 آزمون2 ویتامین100

21- کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

»پروتئینی در .................. که در حمل یا نگهداری اکسیژن نقش دارد، در ساختار ..................خود، ...................«

1( ماهیچه – سوم – با گروه هم و یون +Fe3  همراه می شود.

2( خون – دوم – صفحات پپتیدی توسط پیوند O-H به هم متصل می شوند.
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3( خون – اول – حاوی رشته ای پلی پپتیدی متشکل از شاخه های O و R می باشد.

4( ماهیچه – اول – الزاماً از تعداد برابری آمینواسید و گروه آمینی تشکیل نشده است.

پاسخ : گزینه 4 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 1 دوازدهم 

پروتئین موجود در خون هموگلوبین و پروتئین موجود در ماهیچه میوگلوبین است. وقتی زنجیره پپتیدی تشکیل می شود دیگر گروهی تحت 

عنوان گروه آمینی یا گروه کربوکسیلی دیده نمی شود مگر در اولین و اخرین امینواسید و بقیه گروه ها وارد پیوند پپتیدی می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

1( در ساختار میوگلوبین آهن دو بار مثبت است نه سه بار مثبت.

2( در ساختار دوم هموگلوبین تنها مارپیچ دیده می شود و صفحات پپتیدی معنایی ندارد.

3( رشته ی پلی پپتیدی یک مولکول بدون شاخه است و به O و R متصل به کربن مرکزی در ساختار امینواسید شاخه نمی گویند.

توضیحات، نکات و شکل هر 4 ساختار پروتئین ها رو توی جدول زیر براتون جمع بندی کردیم:

تصویر پیوندهای موجود نحوه تشکیل سطوح مختلف 
ساختاری پروتئین

پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها 
)نوعی پیوند اشتراکی(

نوع، تعداد، ترتیب و تکرار 
آمینواسیدها ساختار اول را 

می سازد. ساختار اول

هیدروژنی

بین بخش هایی از زنجیره ی 
 پلی پپتیدی پیوند برقرار 

می شود. )ساختار مارپیچ و 
صفحه ای(

ساختار دوم

در اثر پیوند ها و برهمکنش های 
آب گریزی ایجاد و پیوند های 

هیدروژنی، اشتراکی و یونی باعث 
تثبیت بیشتر آن می شوند.

تاخوردگی بیشتر صفحات و 
مارپیچ ها-دارای ثبات نسبی  ساختار سوم

-

از کنار هم قرار گرفتن دو 
یا چند زنجیره پلی پپتیدی 

تشکیل می شود.
ساختار چهارم
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 پیوند پپتیدی در همه ساختار ها دیده می شود.	
 پیوند هیدروژنی در تشکیل دو ساختار نقش دارد.	
 بیشتر پروتئین ها ساختار سوم دارند.	
 در ساختار دوم هموگلوبین تنها ساختار مارپیچ وجود دارد.	
 در ساختار اول زنجیره ی پلی پپتیدی از  انتهای COOH طویل می شود.	
 در هموگلوبین ساختار چهارم و در میوگلوبین ساختار سوم، ساختار نهایی پروتئین است.	

سوال56 آزمون 7 ویتامین100

56-کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟

»)در( سطحی از سطوح ساختاری پروتئین ها که ............... ممکن نیست ............... .«

1( در هموگلوبین برخالف میوگلوبین دیده می شود – زیرواحدهای پروتئینی در کنار هم آرایش بگیرند.

2( همه سطوح دیگر به ساختار آن بستگی دارد – محدودیتی در توالی و تنوع واحدهای سازنده داشته باشد.

3( در طی آن پیچ خوردگی رشته پلی پپتیدی شروع می شود – ساختاری غیر از مارپیچ و صفحه ای داشته باشد.

4( تشکیل پیوند هیدروژنی باعث تثبیت ساختار پروتئین می شود – گروه های R همه آمینواسیدها به یکدیگر نزدیک شوند.

پاسخ : گزینه 4 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 1 دوازدهم

 R در سطح سوم پروتئین ها، تشکیل پیوندهای یونی، اشتراکی و هیدروژنی موجب تثبیت ساختار پروتئین می شود. در این سطح، گروه های

آمینواسیدهایی که آب گریزند )نه همه آمینواسیدها( به یکدیگر نزدیک می شوند. 

دوباره زیر ذره بین داریممم ...

زیر ذره بین

در کتاب درسی داریم: »تشکیل ساختار سوم در اثر برهم کنش های آب گریز است. به این صورت که گروه های R آمینواسیدهایی که آب 
گریزند، به یکدیگر نزدیک می شوند.«

مولف با اوردن عبارت )آمینواسیدهای آب گریز( در این قسمت از کتاب بجای عبارت )همۀ آمینواسیدها( این نکته رو به ما میفهمونه 
که برخی آمینواسیدها ممکنه گروه R آب گریز نداشته باشند! جالبه بدونید برخی آمینواسیدها در گروه R خود گروه های قطبی و آبدوست دارند، 

 خوندن اسماشونم انشاهلل موقع دانشگاتون

بررسی سایر گزینه ها:

1( هموگلوبین برخالف میوگلوبین دارای ساختار چهارم است. قرارگیری زیرواحدها کنار هم موجب تشکیل ساختار چهارم می شود.

2( همه سطوح ساختاری پروتئین ها به ساختار اول بستگی دارد. با توجه به اینکه تنها 20 نوع آمینواسید می تواند در ساختار پروتئین به کار رود، 

بنابراین در تنوع آمینواسیدها محدودیت وجود دارد؛ در حالی که برای توالی و ترتیب محدودیتی وجود ندارد.

3( در ساختار دوم پیچ خوردگی رشته پلی پپتیدی آغاز می شود )در ساختار سوم بیشتر پیچ می خورد(. دقت کنید دو نمونه معروف ساختار دوم، 
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مارپیچ و صفحه ای است؛ بنابراین ممکن است ساختارهای دیگری غیر از این دو وجود داشته باشد.

سوال30 آزمون 16 ویتامین100

30- کدام گزینه به مطلب صحیحی اشاره می کند؟

1( انتهای کربوکسیل زنجیره A در انسولین بر خالف پیش انسولین، آزاد است.

2( تبدیل شدن پیش انسولین به انسولین مثالی برای تنظیم بیان ژن پس از ترجمه می باشد.

3( مهم ترین مرحله در تولید انسولبن با مهندسی ژنتیک، تولید پیش انسولین غیرفعال می باشد.

4( در زمان تبدیل پیش انسولین به انسولین، تنها یک پیوند پپتیدی توسط پروتئاز شکسته می شود.

پاسخ: گزینه 2 ، سطح سوال: دشوار ، فصل 7 دوازدهم

در یوکاریوت ها تنظیم بیان ژن در مراحل مختلفی صورت می گیرد، یکی از این مراحل تنظیم بیان ژن پس از ترجمه می باشد. تبدیل پیش انسولین 

به انسولین را می توان مثالی  برای آن در نظر گرفت.

بررسی سایر گزینه ها:

1( در پیش انسولین بر خالف انسولین فقط انتهای کربوکسیل زنجیره A  آزاد است.

3( توجه کنید که در روش تولید انسولین با مهندسی ژنتیک، اصال پیش انسولین )غیر فعال( تولید نمی کنیم.

4( در زمان تبدیل پیش انسولین به انسولین دو پیوند پپتیدی توسط پروتئاز شکسته می شود یک پیوند میان انتهای آمین  زنجیره  A و انتهای 

.C و انتهای آمین زنجیره B و دیگر بین انتهای کربوکسیل زنجیره c کربوکسیل زنجیره

سوال25 آزمون14 ویتامین100

25-کدام گزینه در مورد هورمون کاهندۀ قند خون در جانوران درست است؟

1( گروه کربوکسیل زنجیرۀ A در راستای گروه آمین زنجیره B است.

2( در حالت فعال آن، 2 پیوند پپتیدی بین زنجیرۀ A و B وجود دارد.

3( در ساختار غیر فعال، گروه کربوکسیل زنجیرۀ A و آمین زنجیرۀ B آزاد است. 

4( در ساختار پیش هورمون، گروه کربوکسیل زنجیرۀ C به آمین زنجیرۀ B متصل شده است.

پاسخ : گزینه 3 ، سطح سوال : دشوار ، فصل 7 دوازدهم           

 7 فصل  در  که  است  انسولین  همان  جانوران  در  خون  قند  کاهندۀ  هورمون 

دوازدهم درباره ساختار آن صحبت شده است. با توجه به شکل روبرو می بینیم 

که در فرم پیش هورمون، گروه آمین زنجیره B و کربوکسیل زنجیره A آزاد 

هستند. 
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بررسی سایر گزینه ها:

1( با توجه به شکل می توان متوجه شد که گروه های کربوکسیل هر دو زنجیره در یک راستا و گروه های آمین هم در یک راستا هستند.

2( باید توجه کرد که پیوند پپتیدی بین دو گروه کربوکسیل و آمین در دو آمینواسید مجاور ایجاد می شود و می توان نتیجه گرفت که این پیوند 

از نوع پپتیدی نیست.

4( گروه کربوکسل زنجیره C به زنجیره A و گروه آمین زنجیره C به زنجیرهB  متصل می شود.

سوال42 آزمون جامع3 ویتامین100

42- کدام گزینه در ارتباط با سطوح ساختاری موجود در پروتئین موثر بر ذخیرۀ اکسیژن در تارهای ماهیچه ای، صحیح است؟

1( ایجاد پیوندهای غیراشتراکی بین زنجیره های پلی پپتیدی، منشا تشکیل ساختار دوم این پروتئین می باشد.

2( در هر سطح ساختاری که با تشکیل پیوند هیدروژنی همراه است، تاخوردگی زنجیره پلی پپتیدی مشاهده می شود.

3( به دنبال تغییر یک آمینواسید در اساسی ترین سطح ساختاری، قطعا عملکرد این پروتئین در تارهای ماهیچه ای مختل می شود.

4( هر گروه متصل به کربن مرکزی آمینواسیدهای این پروتئین که در ایجاد پیوند پپتیدی شرکت می کند، در تشکیل پیوندهای ساختار دوم نیز 

نقش دارد.

پاسخ : گزینه 2 ، سطح سوال : متوسط ، فصل1 دوازدهم

میوگلوبین، پروتئین ذخیره کننده اکسیژن در تارهای ماهیچه ای می باشد که دارای سه سطح ساختاری می باشد.

در سطوح ساختاری دوم و سوم این پروتئین تشکیل پیوند هیدروژنی مشاهده می شود. از طرفی دیگر در هردو سطح دوم و سوم تاخوردگی رشته 

پلی پپتیدی مشاهده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1( ایجاد پیوندهای غیراشتراکی بین آمینواسیدهای یک زنجیره پلیپپتیدی )نه زنجیره های!(، منشا تشکیل ساختار دوم این پروتئین می باشد.

3( به دنبال تغییر یک آمینواسید در اولین سطح ساختاری، ممکن است فعالیت پروتئین 

تغییر کند.

4( هردو گروه آمین و کربوکسیل در تشکیل پیوند پپتیدی نقش دارند ولی همانطور که 

در شکل زیر مشاهده می شود، این دو گروه ممکن است در ساختار دوم پروتئین نیز پیوند 

هیدروژنی تشکیل بدهند.

سؤال 141 کنکور داخل 1401:

141- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

»در انسان سالم، ................ حسِی موجود در گوش درونی، ..................«

1( هر گیرندۀ- می تواند در پی لرزش دریچۀ بیضی تحریک شود.
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2( هر گیرندۀ- در ارسال پیام عصبی به سمت بخش اصلی مغز دخالت دارد.

3( فقط بعضی از گیرنده های- نوعی گیرندۀ حِس وضعیت محسوب می شوند.

4( فقط بعضی از گیرنده های- به دنبال حرکِت مایع درون مجرای شنوایی تحریک می شوند.

سوال45 آزمون جامع2

45- چند مورد عبارت زیر را در رابطه با ساختارهای دریافت کنندۀ اثر محرک در درونی ترین بخش گوش انسانی سالم و بالغ به 

طور صحیحی کامل می کند؟

»هر گیرنده ای که ................ ، به طور حتم ................«

الف- در ارتباط با یاخته های بدون مژک قرار دارد – فاقد توانایی ارسال پیام عصبی به مراکز مغز است.

ب- بالفاصله پس از حرکت مایع پیرامونی، کانال های یونی غشا را باز می کند – نوعی گیرندۀ مکانیکی است.

ج- با مایع پیرامونی خود در تماس است – در مجرایی با کمترین قطر نسبت به مجاری اطراف خود قرار دارد.

د- قسمت بیشتری از مژک های آن در تماس با مادۀ ژالتینی است – دارای نقش موثر در حفظ تعادل بدن است.

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

پاسخ : گزینۀ 2 ، سطح سوال : دشوار ، فصل 2 یازدهم

موارد »ج« و »د« صحیح هستند. درونی ترین بخش گوش شامل بخش حلزونی و دهلیزی است که گیرنده های شنوایی و تعادلی در آنها قرار دارند.

بررسی همۀ موارد:

الف( طبق شکل، هم گیرنده های شنوایی و هم گیرنده های تعادلی قابلیت اتصال به گروهی از 

یاخته های بدون مژک )یاخته های پوششی( را دارند. این گیرنده ها در تشکیل عصب گوش نقشی 

ندارند؛ اما در کنکور 99 به طور صریح بیان شده بود که این گیرنده ها می توانند پیام های خود را 

به مغز )مثال مخچه( ارسال کنند.

ب( قسمت اول این عبارت نادرست است؛ زیرا باز شدن کانال های یونی غشاء گیرنده ها بالفاصله پس از حرکت 

مایع پیرامونی رخ نمی دهد. در حقیقت، ابتدا ماده ژالتینی تغییر وضعیت میدهد و سپس کانال های یونی غشاء 

باز می شوند. این مورد هم عینا در کنکور سراسری 99 مطرح شده بود.

ج( تنها مژک های گیرنده های شنوایی با مایع پیرامونی در ارتباط اند. طبق شکل باال، قطر مجرایی که این 

گیرنده ها در آن قرار دارند، از قطر سایر مجاری کمتر است.

د( در گیرنده های تعادلی برخالف گیرنده های شنوایی، تمام طول مژک ها در تماس با ماده ژالتینی قرار گرفته 

است. این یاخته ها با ارسال پیام به مخچه در حفظ تعادل بدن نقش دارند.
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سوال39 آزمون جامع3

39- کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

»مایعی که سبب پر شدن فضای ................ می شود، به طور حتم ................«

1( درون مجاری نیم دایرۀ گوش داخلی  – با مژک های موجود بر روی گیرنده های تعادلی در تماس نمی باشد. 

2( محل قرار گیری گیرنده های شنوایی در گوش – در ارتباط با همگی حفرات موجود در بخش حلزونی می باشد.

3( پشت بخش های موثر بر عمل تطابق – حاوی یاخته هایی با توانایی ساخت ATP در سطح پیش ماده می باشند.

4( جلوی بخش اصلی موثر بر همگرایی پرتوهای نور در چشم – در مجاورت با همۀ ساختار شفاف کرۀ چشم قرار دارد.

پاسخ : گزینۀ 1 ، سطح سوال : دشوار ، فصل 2 یازدهم

درون مجاری نیم دایره ای از نوعی مایع پر شده است. با چرخش سر، مایع درون مجرا به حرکت در می آید و 

مادۀ ژالتینی را به یک طرف خم می کند. در پی آن، مژک های یاخته های گیرنده، خم و این گیرنده ها تحریک 

می شوند. طبق شکل مقابل، مایع درون مجرا در تماس با مژک های این گیرنده ها نمی باشد؛ زیرا این یاخته ها 

به طور کامل توسط مادۀ ژالتینی پوشیده شده اند.

بررسی سایر گزینه ها:

2( حفرۀ میانی بخش حلزونی گوش که محل قرار گیری گیرنده های شنوایی می باشد را مایعی پر می کند. 

سه حفرۀ بخش حلزونی گوش با هم مرتبط نبوده و بین آنها تیغه هایی قرار گرفته است.

3( ماده ای ژله ای و شفاف در فضای پشت عدسی قرار دارد که شکل کروی چشم را حفظ می کند. دقت داشته 

باشید که زجاجیه فاقد ساختار سلولی است و در نتیجه نمی توان در آن، تولید ATP در سطح پیش ماده را 

مشاهده کرد. شاید االن بگید وا مصیبتا! چرا پس توی تست مایع نوشته شده مگه زجاجیه ماده نبود! باید خدمتت عرض کنم داخل کنکور99 نیز طراح 

به صورت غیرمستقیم از لفظ مایع برای زجاجیه استفاده کرده و ایرادی هم بهش نگرفته. ممکنه داخل یه تستی هم بهش گیر بده توی سال های 
آینده!! در کل این مورد رو اینجا اوردیم که بدونی اوال کنکور هم همیشه علیه السام نیست و ثانیا بعضی نکات بسته به تست می تونند درست 

یا غلط باشند! آرامشت رو سر جلسه کنکور حفظ کن و سعی کن بهترین گزینه رو برای جواب انتخاب کنی
زجاجیه،  و  عدسی  قرنیه،  زاللیه،  می شود.  ترشح  مویرگ ها  از  که  است  کرده  پر  را  عدسی چشم  جلوی  فضای  زاللیه  به نام  شفاف  مایعی   )4

ساختارهای شفاف کرۀ چشم هستند. زاللیه تنها در مجاورت با قرنیه و عدسی قرار گرفته است.

سوال55 آزمون12 ویتامین100

55- با توجه به ساختار بخش درونی گوش یک انسان سالم و بالغ کدام گزینه صحیح است؟

1( بخش )4( برخالف زبان واجد گیرنده هایی است که برای تحریک به وجود مایعی نیازمندند.

2( برخی گیرنده های بخش )2( همانند گیرنده های بخش )4( با یاخته هایی بدون مژک در تماس اند.

3( بخش )1( از نوعی ماده ژله ای پرشده که خم شدن آن پس از چرخش سر گیرنده را تحریک می کند.
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4( بخش )3( متشکل از یاخته های عصبی است که پیام عصبی را از گیرنده های تعادلی دریافت کرده اند.

پاسخ : گزینه 2 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 2 یازدهم         

بخش های شماره گذاری شده به ترتیب مجاری نیم دایره ، محل قرارگرفتن گیرنده های تعادلی ، عصب تعادلی و حلزون گوش هستند. طبق شکل 

بسیاری از یاخته های گیرنده شنوایی و یاخته های کناری گیرنده تعادلی در تماس با یاخته هایی بدون مژک هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

1( یاخته های گیرنده شنوایی برای تحریک ، به حرکت 

مایع درون مجرا و خم شدن ماده ژالتینی نیازمند هستند.

برای تحریک گیرنده های چشایی زبان نیز الزم است ذره های غذا در بزاق حل شوند.

3( مجاری نیم دایره از مایعی )نه ماده ژالتینی( پرشده اند.

4( عصب گوش از آسه ها )نه یاخته های( عصبی تشکیل شده است.

سؤال 142 کنکور داخل 1401:

142- چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

را دارد، می تواند مستقیمًا تحت تأثیر   ...................... این که گیرندۀ هورمون  بر  اندامی وجود دارد که عالوه  »در یک خانم جوان، 

ترشحات خارج شده از بخش .................... غدۀ هیپوفیز نیز قرار گیرد.«

- پیشین T4  LH- پیشین                                               

 پاراتیروئیدی− پسین                                  قشر غدۀ فوق کلیه- پسین

1( یک                         2( دو                           3( سه                         4( چهار

سوال61 آزمون 8 ویتامین100

61-چند مورد از موارد زیر عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

» به طورمعمول ............... هورمون های که توسط غدۀ ...............، در یک انسان سالم و بالغ تولید می شوند ............... .«

الف- همۀ - هیپوتاالموس - می توانند بر ترشح پیک شیمیایی دوربرد اثر بگذارند. 

ب- برخی از - هیپوفیز پیشین - امکان مشاهده آن در اعضای دستگاه تولید مثلی مرد وجود دارد.

ج- برخی از - هیپوفیز پسین - در زنان و در هنگام زایمان  از طریق بازخورد مثبت تنظیم می شوند. 

د- همۀ - هیپوتاالموس- و در هیپوفیز پسین ذخیره می شوند توسط دو دسته سلول متفاوت تولید می شوند.

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



دفترچه تطابق آزمون های گروه آموزشی ویتامین 100 با کنکور سال 1401

93

زیست

34- پاسخ : گزینۀ 3 ، سطح سوال : دشوار ، فصل 4 یازدهم

موارد )الف( و )د( درست میباشند. 

بررسی همۀ موارد:

الف(  هورمون های آزادکننده و مهارکننده بر هورمون های هیپوفیز و هم بر خودشان موثر هستند.

هورمون های ضدادراری و اکسی توسین هم قطعا بر ترشح خودشان موثرند!

ب( امکان مشاهدۀ هریک از هورمون های بدن در هریک از اندام هایی که درون آن ها جریان خون مشاهده می شوند وجود دارد به علت اینکه 

هورمون ها با استفاده از جریان خون به همۀ جای بدن می روند اما لزوما در همه جا عملکرد ندارند.

ج( هیپوفیز پسین هورمونی تولید نمی کند بلکه ترشح می کند.

د( طبق شکل کتاب هورمون های اکسیتوسین و ضدادراری توسط دو دسته متفاوت )و نه یکسان( در هیپوتاالموس تولید و به هیپوفیز پسین 

انتقال می یابند.

سوال66 آزمون 8 ویتامین100

66-در یک انسان سالم و بالغ کدام گزینه در رابطه با غدهای که مشابه غده فوقکلیه دارای ساختاری متشکل از دو بخش عصبی 

و غیر عصبی میباشد، صحیح است؟

1( برخالف غده بزرگتر موجود در زیر حنجره، توانایی ترشح هورمونی موثر بر رشد یک اندام را دارد.

2( همانند کوچک ترین  غدد موجود در ناحیه گردن توانایی اثرگذاری بر روی اندام هایی لوبیایی شکل در بدن را دارد. 

3( برخالف هورمون اصلی مسئول افزایش سرعت تولید گویچه های قرمز توانایی اثرگذاری بر یاخته هایی در استخوان ران را دارد.

4( همانند غدهای که با افزایش سن کوچکتر می شود، با اثر بر همه گویچه های سفید خونی توانایی افزایش قدرت ایمنی بدن را دارد.

پاسخ : گزینه 2 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 4 یازدهم 

هورمون های  همانند  ضدادراری  هورمون  ترشح  با  غده  این  است.  غیرعصبی  و  عصبی  بخش  دو  دارای  کلیه  فوق  غده  همانند  هیپوفیز  غده 

پاراتیروئیدی می تواند بر عملکرد کلیه ها اثرگذار باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

1( غده هیپوفیز با ترشح هورمون رشد و غده تیروئید با ترشح هورمون های تیروئیدی میتوانند بر روی رشد اندامی موثر باشند.

3( هورمون اریتروپویتین توانایی اثرگذاری بر روی یاخته های بنیادی موجود در مغز استخوان را دارد همانطور که هورمون رشد بر یاخته های 

صفحات رشد در استخوان ران اثرگذار است.

4( غده تیموس تنها توانایی بالغ کردن لنفوسیت های T را دارد )نه همه گویچه های سفید(. غده هیپوفیز هم با ترشح پروالکتین بر ایمنی موثر است. 
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سوال68 آزمون8 ویتامین100

68-کدام یک از عبارت های زیر در ارتباط با اعمال هماهنگ دستگاه هورمونی بدن انسان به نادرستی بیان شده است؟

1( می توان گفت اثر نوعی هورمون مترشحه از بخش قشری غده فوق کلیه ممکن است منجر به بهبود عالئم بیماری MS شود.

2( نوعی هورمون غده فوق کلیه می تواند اثری مشابه با نوعی هورمون مترشحه از بخش پسین هیپوفیز بر برونده قلب داشته باشد.

3( می توان گفت هورمون های تیروئیدی برخالف هورمون انسولین بر میزان برداشت گلوکز از خون توسط بافت های بدن موثر نیستند.

4( از نتایج هورمون پاراتیروئید می توان به اثر مستقیم آن بر سلول های پوششی روده اشاره کرد که با افزایش جذب کلسیم همراه است.

پاسخ : گزینه 4 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 4 یازدهم

هورمون پاراتیروئیدی ویتامین D را به شکلی تبدیل می کند که می تواند جذب کلسیم را از روده افزایش دهد؛ پس هورمون پاراتیروئیدی اثر 

مستقیمی بر سلول های پوششی روده ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1( تضعیف سیستم ایمنی در اثر افزایش کورتیزول سبب می شود که عالئم بیماری های خود ایمن مثل MS و دیابت نوع اول بهبود یابد.

2( هورمون آلدوسترون )ترشح از بخش قشری غده فوق کلیه( همانند هورمون ضدادراری می تواند با افزایش بازجذب آب و افزایش  حجم خون 

در افزایش برونده قلبی موثر باشد.

3( برداشت گلوکز از خون تحت تاثیر هورمون انسولین است، نه هورمون های تیروئیدی )هورمون های تیروئیدی تجزیه گلوکز در سلول ها را 

تنظیم می کنند، نه برداشت گلوکز از خون(

سوال65 آزمون 8 ویتامین100

65-کدام گزینه وجه اشتراک دو نوع بافت استخوانی موجود در استخوان ران نمی باشد؟

1( می توانند با یاخته های غضروفی صفحات رشد در دو انتهای آن تماس داشته باشند.

2( یاخته های آن توسط مویرگ های دارای غشای پایه ناقص خون رسانی می شود. 

3( کپسول مفصلی در ساختار مفاصل از طریق آن به استخوان متصل می شود. 

4( در یاخته های خود گیرنده شیمیایی ترشحی از غده سپری شکل دارند.

پاسخ : گزینه 3 ، سطح سوال : آسان ، فصل 3 زیست یازدهم

با توجه به شکل های روبه رو کپسول مفصلی تنها از طریق بافت متراکم به استخوان متصل می شود.  

1( طبق شکل هر دو نوع بافت متراکم و اسفنجی میتوانند در تماس با یاخته های غضروفی صفحات 

رشد قرار بگیرند.

از  یکی  که  می شود  انجام  ناپیوسته  مویرگ های  از  استفاده  با  استخوان ها  به  خون رسانی   )2 

ویژگی های این مویرگ داشتن غشا پایه ناقص است. 
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4( همه یاختههای بدن دارای گیرنده برای هورمونهای تیروئیدی هستند که شامل یاختههای بافت متراکم و اسفنجی استخوان هم میشوند. 

سوال58 آزمون 10 ویتامین100

58-کدام عبارت برای توصیف فرایندی که در شکل زیر نشان داده شده است، صحیح است؟

1( دقیقا همزمان با آن ضخامت دیواره داخلی رحم به بیشتری مقدار ممکن می رسد.

2( همزمان با آن مجموعه ای از سلول های دوالد و تک الد از سطح تخمدان آزاد می گردد.

3( به دلیل افزایش ترشح هورمون LH از هیپوفیز پسین، تخمدان این فرایند را انجام می دهد.

4( طی این فرایند، مام یاخته اولیه، با کامل کردن میوز2 اولین جسم قطبی را به وجود می آورد.

پاسخ :  گزینه2 ، سطح سوال : متوسط ، فصل7 یازدهم

شکل فرایند تخمک گذاری را نشان می دهد. در این فرایند مجموعه ای از یاخته های هاپلوئید )مم یاخته ثانویه و اولین جسم قطبی و دیپلوئید 

)تعدادی از یاخته های فولیکولی( از سطح تخمدان آزاد می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1( در روز14 ضخامت دیواره داخلی رحم به بیشترین مقدار ممکن نمی رسد. بلکه در حدود روز24 ام این اتفاق می افتد.

3( در هنگام تخمک گذاری میزان هورمون LH افزایش می یابد ولی هورمون LH از هیپوفیز پیشین ترشح می شود نه پسین.

4( مام یاخته اولیه طی فرایند میوز 1 اولین جسم قطبی را به وجود می آورد نه میوز 2.

سؤال 143 کنکور داخل 1401:

143- کدام عبارت، درباره شبکۀ هادی قلب یک فرد سالم نادرست است؟

1( دسته تارهای تخصص یافتۀ دهلیزی، ابتدا در سراسر دیوارۀ دهلیز گسترش می یابد.

2( جریان الکتریکی از طریق سه مسیر بین گرهی، به گره دهلیزی بطنی منتقل می شود.

3( دسته تارهای ماهیچه ای تخصص یافته، پس از گره دهلیزی بطنی به دو شاخه تقسیم می شود.

4( جریان الکتریکی توسط یک دسته تار عضالنی تخصص یافته از گره سینوسی دهلیزی به دهلیز چپ هدایت می شود.

سوال42 آزمون 8 ویتامین100

42-عبارات کدام گزینه در ارتباط با موقعیت قلب و رگ های متصل به آن به درستی بیان شده  است؟

1( در سطح شکمی قلب همانند اغلب نقاط بدن، سیاهرگ سطحی تر از سرخرگ است.

2( میان سرخرگ ششی و سرخرگ آئورت اتصالی از جنس بافت پیوندی مشاهده می شود.

3( گره سینوسی دهلیزی برخالف گره دهلیزی بطنی با چهار رشته شبکه هادی در ارتباط است.

4( انشعاب راست سرخرگ ششی با عبور از جلوی بزرگ سیاهرگ زبرین به سمت شش راست می رود.
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35- پاسخ : گزینه 2 ، سطح سوال : دشوار ، فصل 4 دهم 

همانطور که در شکل روبه رو واضح است، میان سرخرگ ششی و سرخرگ آئورت اتصالی از جنس بافت پیوندی 

)جنس خارجیترین الیۀ سرخرگ و سیاهرگ( مشاهده می شود. 

مشاوره: دقت کنید بچه ها استفاده از نکات علمی مشخص شده در شکل های کتاب درسی )که در متن کتاب 
توضیحی دربارشون نیست( یکی از بخش های مورد عاقه طراحان کنکور در سال های اخیره نمونش سوال اول 
زیست  1400 این نکته هم علمیه و خیلی ریزبینانه در شکل کتاب مشخصه )البته از چشم های ما دور نمونده( و 
داخل شکل های رفرنس های علمی هم میتونید ببینیدش و حتی برای خودش اسم هم داره... خاصه مراقبت کنید

بررسی سایر گزینه ها:

1( طبق شکل مقابل، در سطح شکمی قلب برخالف اغلب نقاط بدن، سرخرگ )کرونری( سطحی تر از سیاهرگ )کرونری( است.

3( گره سینوسی دهلیزی همانند گره دهلیزی بطنی با چهار رشته شبکه هادی در ارتباط است. هر کدام با سه دسته تار بین گرهی در اتصال  

هستند و همچنین گره سینوسی دهلیزی به رشته مربوط به دهلیز چپ )پیام انقباض یا استراحت را به دهلیز چپ میبرد( و گره دهلیزی بطنی 

نیز به رشتۀ عبور کننده از دیواره بین دو بطن متصل می باشند.

4( همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود، انشعاب راست سرخرگ ششی با عبور از پشت بزرگ سیاهرگ زبرین به سمت شش راست می رود. 

سوال36 آزمون جامع سوم ویتامین100

36-چند مورد، در ارتباط با شبکۀ هادی قلب صحیح است؟

الف- بیشتر یاخته های ماهیچۀ قلبی، برای تحریک خودبه خودی ویژه شده اند.

ب- یاخته های این شبکه، درون برآمدگی های ماهیچه ای درون بطن ها مشاهده نمی شوند.

ج- در رشته های شبکۀ هادِی بین دو گره، جریان پیام الکتریکی تنها به سمت پایین دیده می شود.

د- سرعت هدایت پیام الکتریکی در یاخته های گرۀ دوم نسبت به یاخته های گرۀ اول کمتر می باشد. 

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

پاسخ : گزینۀ 2 ، سطح سوال : دشوار ، فصل 4 دهم

موارد »ب« و »د« به درستی بیان شده اند. بعضی یاخته های ماهیچه قلب ویژگی هایی دارند که آن ها را برای 

تحریک خود به خودی قلب اختصاصی کرده است. پراکندگی این یاخته ها به صورت شبکه ای از رشته ها و 

گره ها در بین سایر یاخته هاست که به مجموع آن ها شبکه هادی قلب می گویند. یاخته های این شبکه با 

دیگر یاخته های ماهیچه قلبی ارتباط دارند. در این شبکه پیام های الکتریکی برای شروع انقباض ماهیچه قلبی 

ایجاد می شوند و به سرعت در همه قلب گسترش می یابند.
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بررسی همۀ موارد:

الف( بعضی )نه بیشتر( یاخته های ماهیچۀ قلب، ویژگی هایی دارند که آن ها را برای تحریک خود به خودی قلب اختصاصی کرده است.

ب( درون بطن ها، برآمدگی های ماهیچه ای وجود دارد که به دریچه های دهلیزی- بطنی متصل شده اند. طبق شکل باال، یاخته های این شبکه، 

درون برآمدگی های ماهیچه ای درون بطن ها دیده نمی شود. 

ج( ارتباط بین گرۀ اول و دوم از طریق رشته های شبکه هادی انجام می شود که جریان الکتریکی ایجاد شده در گره پیشاهنگ را به گره دوم 

منتقل می کند. طبق شکل، جریان الکتریکی در یکی از رشته ها ابتدا به سمت پایین می رود؛ اما در نهایت برای رسیدن به گرۀ دوم، به سمت باال 

حرکت می کند.

د( فرستادن پیام از گره دهلیزی بطنی به درون بطن، با فاصله زمانی انجام می شود؛ پس سرعت هدایت پیام الکتریکی در یاخته های این گره 

نسبت به گرۀ اول کمتر می باشد. 

حاال که تا اینجای این تست نفس گیر اومدی، یه آب بخور آرامشت برگرده و بعدش گزارههای زیر رو بررسی کن *

گزاره نامه
1- اولین و دومین گره عصبی  به ترتیب گره سینوسی دهلیزی و گره دهلیزی بطنی

2- بزرگ ترین گره عصبی  گره اول
3- هر گره قرار گرفته در دیوارۀ پشتی دهلیز راست  هر دو گره اول و دوم

4- هر دسته تار خارج شده از گره اول  دسته تار مربوط به دهلیز چپ + سه دسته تار بین گرهی
5- هر دسته تار خارج شده از گره دوم  دسته تاری که به دیواره بین دو بطن می رود.

6- گره آغاز کنندۀ ضربان قلب  گره اول )پیشاهنگ(

سؤال 161 کنکور داخل 1401:

161- کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

»در بدن انسان، همۀ آنزیم ها ............... همۀ کوآنزیم ها ................«

1( برخالف- همواره با تغییرات دما، تغییر شکِل برگشت ناپذیری پیدا می کنند.

2( برخالف- در روند تنظیم سوخت و ساز ساخته ها مؤثرند.

3( همانند- در ساختار خود اتم کربن دارند.

4( همانند- فقط یک نوع واکنش را سرعت می بخشند.

سوال80 آزمون جامع اول ویتامین100

80- در کدام گزینه، فقط ویژگی ساختاری و عملکردی برخی از مولکول های شرکت کننده در واکنش های شیمیایی بدن که در 

پایان واکنش به صورت دست نخورده باقی می مانند، به درستی بیان شده است؟
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1( با تامین انرژی فعال سازی مورد نیاز، سرعت واکنش های انجام شدنی در سلول های بدن را افزایش می دهند.

2( برای انجام فعالیت های خود نیاز به قرارگیری کوآنزیم هایی مانند ویتامین ها و آهن در ساختار نهایی خود می باشند.

3( با بروز عملکرد غیر اختصاصی، توانایی افزایش سرعت بیش از یک نوع واکنش شیمیایی در سلول های بدن را دارا می باشند.

4( فاقد پیوندهای اشتراکی تشکیل شده به دنبال خروج آب از عامل آمینی یک آمینواسید و عامل کربوکسیل آمینواسید قبلی می باشند.

پاسخ: گزینه 4، سطح سوال: متوسط، فصل1دوازدهم

مشاوره: فهمیدی صورت سوال چی میخواد؟ گزینه رو باید انتخاب کنی که فقط در باره برخی از آنزیم ها صدق میکنه.
آنزیم ها مولکول های شرکت کننده در واکنش های شیمیایی بدن که در پایان واکنش به صورت دست نخورده باقی می مانند، بیشتر آنزیم ها پروتئینی 

هستند و دارای پیوند پپتیدی می باشند ولی برخی از آنها مانند رنای رناتنی پروتئینی نبوده و به طبع آن پیوند پپتیدی در ساختار خود ندارند.

بررسی سایر گزینه ها:

1( آنزیم های انرژی فعال سازی واکنش ها را تامین نمی کنند بلکه ان را کاهش می دهند.

2( آهن نوعی کوآنزیم محسوب نمی شود، در تعریف کوآنزیم داریم: مواد آلی که به فعالیت آنزیم کمک می کنند.

3( همۀ آنزیم ها فعالیت اختصاصی دارند ولی برخی آنزیم ها سرعت بیش از یک نوع واکنش شیمیایی را افزایش می دهند. به عبارتی طبق متن 

کتاب این موضوع که برخی آنزیم ها سرعت چند واکنش شیمیایی را افزایش می دهند نقض کننده اختصاصی بودن فعالیت آنها نیست، مثا آنزیم 
 پلیمراز سرعت چند واکنش را افزایش می دهد ولی فعالیت اختصاصی دارد. بخوام سختش کنم میشه اختصاص با انحصار فرق داره DNA

قید نامۀ آنزیمی!

	 همگی آنزیم ها )درون سلولی، درون غشائی و برون سلولی( درون سلول ساخته می شوند. دقت کنید دلیل طبقه بندی آنزیم ها به این
انواع، محل فعالیت آنها می باشد.

	.بعضی آنزیم ها در ابتدای ترشح غیرفعال می باشند

	.همگی آنزیم های پروتئینی ترشحی و درون غشائی از شبکه آندوپالسمی زبر و جسم گلژی عبور می کنند

	).بیشتر آنزیم ها پروتئینی هستند و دارای آمینواسید می باشد. )رناها نیز می توانند نقش آنزیمی داشته باشند
	همگی آنزیم ها در ساختار خود جایگاه فعال دارند. )البته گروهی دارای یک جایگاه فعال و گروهی دارای بیش از یک جایگاه فعال 

 می باشند.(

	.بعضی )نه بیشتر( آنزیم ها، برای فعالیت خود به یون های فلزی یا مواد آلی نیاز دارند
	.بعضی مواد سمی در محیط می توانند مانع فعالیت آنزیم ها شوند

	.آنزیم ها همواره با تغییر مسیر واکنش و کاهش انرژی فعال سازی منجر به افزایش سرعت واکنش ها انجام پذیر می شوند

	.همگی آنزیم ها فعالیت اختصاصی دارند
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سوال30 آزمون2 ویتامین100

30- همۀ گزینه ها در ارتباط با مولکول  های شرکت کننده در همگی واکنش های شیمیایی بدن که در پایان دست نخورده باقی می مانند، 

به درستی ذکر نشده اند به جز ..................

1( در همۀ آنان جایگاه فعال، تنها با شکل یک پیش ماده مطابقت دارد.

2( همواره به صورت درون یاخته ای و یا برون یاخته ای مشاهده می گردند.

3( با افزایش انرژی فعال سازی، سرعت واکنش های انجام شدنی را در بدن موجودات زنده زیاد می کنند.

4( تغییر PH محیط می تواند سبب افزایش تمایل جایگاه فعال یک آنزیم به پیش مادۀ مکمل آن گردد.

پاسخ: گزینه 4، سطح سوال: آسان، فصل 1 دوازدهم

آنزیمها مولکول های مولکول های شرکت کننده در همگی واکنش های شیمیایی بدن بوده که در پایان نیز دست نخورده باقی می مانند.

تغییر pH محیط با تأثیر بر پیوند های شیمیایی مولکول پروتئین می تواند باعث تغییر شکل آنزیم شود و در نتیجه امکان اتصال آن به پیش ماده 

از بین برود، در نتیجه میزان فعالیت آن تغییر می کند. پس این گزینه به درستی ذکر شده است.

بررسی سایر گزینه ها:

1( به این گزینه، دو اشکال وارد است: اول اینکه جایگاه فعال می تواند محل اتصال یک یا چند پیش ماده باشد. دوم اینکه ممکن است جایگاه فعال 

با شکل پیش ماده یا بخشی از آن مطابقت داشته باشد.

2( بعضی آنزیم ها مثل پمپ سدیم – پتاسیم در غشای سلول ها قرار گرفته اند و در هیچ یک از دو گروه مذکور نیستند.

3( آنزیم ها امکان برخورد مناسب مولکول ها را افزایش و انرژی فعال سازی را کاهش می دهند، به این ترتیب سرعت واکنش هایی را که در بدن 

موجود زنده انجام شدنی هستند را زیاد می کنند.

سوال34 آزمون 2 ویتامین100:

34- چند مورد در ارتباط با ساختار و عملکرد آنزیم ها صحیح می باشد؟

الف- آنزیم ها می توانند در محیط داخلی بدن انسان به پیش ماده خود متصل شوند.

ب-  آنزیم های بدن انسان صرفًا در دمای 37 درجه سانتیگراد فعالیت طبیعی دارند.

ج- اغلب مولکول های سمی در محیط، می توانند با قرارگیری در جایگاه فعال آنزیم مانع فعالیت آن شوند.

د- تغییرات  شدید دما می تواند موجب تغییر در سطوح ساختاری پروتئین هر آنزیم موجود در بدن انسان گردد.

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

پاسخ : گزینه 1 ، سطح : دشوار ، فصل 1 دوازدهم

تنها مورد الف صحیح است. 
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بررسی همۀ موارد:

الف( آنزیم هایی مانند آنزیم های تجزیه کننده ناقل عصبی در فضای سیناپسی )که جزئی از ماده بین سلولی و محیط داخلی است( در محیط 

داخلی بدن به پیشماده خود متصل می شوند.

ب( دقت کنید آنزیم ها در دمای 37 درجه، بهترین فعالیت را دارند. )نه اینکه تنها در این دما فعالیت می کنند.( برخی آنزیم ها از جمله آنزیم های 

تجزیه کننده گلوکز و آنزیم های همانندسازی در دمای کمتر از 37 درجه هم فعالیت طبیعی دارند. برخی آنزیم ها نیز در دمای باالتر از 37درجه 

هنوز فعالیت طبیعی خود را دارند. به این جملۀ کتاب درسی دقت کنید: » این آنزیم ها در دمای باالتر ممکن است )نه قطعا( شکل غیرطبیعی 

پیدا کرده و غیرفعال شوند.«

ج( وجود بعضی از مواد سمی در محیط مثل سیانید و آرسنیک می تواند با قرارگرفتن در جایگاه فعال آنزیم، مانع فعالیت آن شود.

د( نمی توان گفت که هر آنزیم موجود در بدن انسان دارای ساختار پروتئینی است. ) آنزیم rRNA فاقد ساختار پروتئینی می باشد(

سؤال 165 کنکور داخل 1401:

165- کدام مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟

»به طور معمول در انسان، هر نوع یاختۀ بنیادی که .....................«

1( بعد از جداسازی، قابل کشت دادن باشد، در بافت های هر فرد بالغ نیز یافت می شود.

2( قبل از جایگزینی جنین به وجود می آید، تنها به الیه های مختلف جنینی تمایز می یابد.

3( در تمام طول عمر انسان باقی می ماند، می تواند به همۀ انواع یاخته های تخصصی تمایز یابد.

4( در میان یاخته های کاماًل تمایز یافته وجود دارد، می تواند بعضی از انواع یاخته های بدن را به وجود آورد.

سوال27 آزمون14 ویتامین100

27-کدام گزینه در ارتباط با سلول های بنیادی به درستی ذکر شده است؟

1( میزان تمایز یافتگی سلول های موروال کمتر از سلول های تودۀ داخلی است.

2( سلول های بنیادی مغز استخوان، توانایی تبدیل شدن به ماهیچۀ صاف ندارند.

3( این سلول ها بعد از تقسیم شدن، همگی به سایر سلول ها تمایز پیدا می کنند.

4( در شرایط آزمایشگاهی، به دلیل پیشرفت باالی علم، تولید تمامی سلول های جنینی ممکن است.

پاسخ : گزینه1 ، سطح سوال : دشوار ، فصل 7 دوازدهم

با توجه به اینکه موروال قبل از سلول های تودۀ داخلی به وجود آمده است و برخالف تودۀ داخلی توانایی تبدیل به الیه های محافظ جنینی را دارد. 

پس می توان گفت که موروال تمایز یافتگی کمتری دارد. 

بررسی سایر گزینه ها:

2( طبق متن کتاب:»سلول های بنیادی توانایی تبدیل به رگ خونی دارند«. رگ های خونی دارای ماهیچه صاف در دیواره هستند و بنابراین توانایی 
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ساخت این نوع ماهیچه ها را دارند.

3( با توجه به شکل روبرو، سلول های بنیادی عالوه بر تبدیل شدن به سایر سلول ها، سلول هایی مشابه خود می سازند.

4( تمایز چنین یاخته هایی هنوز نمی تواند به گونه ای تنظیم شود که بتوانند همه انواع یاخته هایی را که در بدن 

جنین تولید می کنند در شرایط آزمایشگاهی نیز به وجود بیاورند.

نکات سلول های تولید شونده یاخته های بنیادی

*ترتیب تمایز یافتگی: موروال> 
توده درونی> مغز استخوان > 

کبد > پوست
*سلول های بنیادی هم سلول های 
دیگر و هم سلول هایی مشابه خود 

را می توانند تولید کنند.
*در آزمایشگاه نمی توان از یاخته 
بنیادی یک جنین کامل تولید 

کرد.

همه انواع یاخته های جنینی و خارج جنینی )جفت و پرده ها( موروال
یاخته بنیادی جنینی

انواع یاخته های بدن جنین توده درونی
یاخته کبدی و یاخته مجاری صفراوی کبد

یاخته بنیادی بالغ

یاخته عصبی، ماهیچه ای، خونی و استخوانی مغز استخوان

انواع یاخته های پوست پوست

سوال31 آزمون 16 ویتامین100

31- یاخته های بنیادی توده درونی بالستوسیت ............... یاخته های بنیادی موروال ...........

1( همانند - محل تشکیل یکسانی دارند.

2( نسبت به - اندازه بزرگتری دارند.

3( نسبت به - فاقد توانایی تولید پرده های اطراف جنینی هستند.

4( همانند - توانایی تولید انواع یاخته های جنینی و خارج جنینی را دارند.

پاسخ: گزینه3 ، سطح سوال: متوسط ، فصل 7 دوازدهم

یاخته های بنیادی توده درونی بالستوسیت برخالف موروال توانایی تشکیل یاخته های خارج جنینی )پرده اطراف جنین( را ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1( یاخته بنیادی موروال از تقسیمات تخم در لوله فالوپ و یاخته بنیادی توده درونی بالستوسیت از تقسیمات موروال در رحم تشکیل می شود.

2( از نظر اندازه، موروال اندازه بزرگتری دارد.

4( یاخته بنیادی توده درونی بالستوسیت تنها توانایی تولید انواع یاخته های جنسی را دارد.
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سوال48 آزمون جامع اول ویتامین100

48-کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟

»طی مهندسی بافت یاخته های بنیادی در ..............، می توانند ................. را به وجود بیاورند که ................«

1( بالستوسیت – ساختاری -رابط بین بند ناف و رحم است.

2( کبد – مجرایی – مادهای دارای کلسترول و فسفولیپید را منتقل کند.

3( مغزاستخوان – یاخته هایی – توانایی تولید هورمون اکسی توسین را دارند.

4( مغز استخوان – یاخته هایی – طی انتقال اکسیژن در خون، از روی ژن هموگلوبین رونویسی می کنند.

پاسخ : گزینه 4 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 7 دوازدهم

یاخته های موجود در مغز استخوان می توانند گویچه قرمز را تولید کنند که اکسیژن را به وسیله هموگلوبین انتقال می دهند. ولی گویچه قرمز 

فاقد هسته بوده و توانایی رونویسی ندارد. 

بررسی سایر گزینه ها:

1( یاخته های بنیادی جنینی در بالستوسیت توانایی تولید پرده ها و بافت های جنینی را دارد و می تواند جفت را با تمایز کوریون تولید کند. جفت 

رابط بین بند ناف و رحم می باشد.

2( یاخته های بنیادی بالغ که توانایی تولید مجاری صفراوی را دارند، در مجرای صفراوی صفرا انتقال می یابد که مادهای  دارای کلسترول و 

فسفولیپید است.

3( یاخته های بنیادی مغز استخوان در مهندسی بافت توانایی تولید یاخته های عصبی را دارند. در هیپوتاالموس یاخته های عصبی این هورمون 

را تولید می کنند.

سؤال 168 کنکور داخل 1401:

168- کدام عبارت، درخصوص گیرنده های حواس صادق است؟

1( در زنبورعسل، رأس عدسی مخروطی شکل هر واحد بینایی، به سمت بخشی است که در مجاورت آن یاخته های گیرندۀ نور قرار دارند.

2( در جیرجیرک، هر یاخته یا بخشی از آن که تحت تأثیر امواج صوتی قرار می گیرد، نوعی گیرندۀ مکانیکی صدا محسوب می شود.

3( در انسان، تغییر مسیر بخشی از آسه )اکسون(های عصب بینایی به سمت نیمکره مخ مقابل، در تاالموس رخ می دهد.

4( در انسان، هر رشتۀ عصبی فقط با یک گیرندۀ چشایی زبان ارتباط ویژه برقرار می کند.

سوال43 آزمون6 ویتامین100

پاسخ : گزینه 1 ، سطح سوال : دشوار ، فصل 2 یازدهم

پر تعدادترین یاخته های موجود در مجاری نیم دایره، یاخته های پوششی هستند. موارد الف، ب و د نادرست می باشد. 
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بررسی همۀ موارد:

الف( مطابق شکل مقابل، فراوان ترین یاخته های سقف حفره بینی )یاخته های پوشاننده 

مجرا( یاخته های پوششی استوانه ای می باشند.

ب( مطابق شکل روبه رو، فراوان ترین یاخته های حلزون گوش )یاخته های پوششی( در 

چند الیه قرار دارند. 

ج( طبق شکل مقابل، فراوان ترین یاخته های جوانه چشایی یاخته های نگهبان هستند. یاخته نگهبان 

و یاخته پوششی مجاری نیم دایره با رشته عصبی ارتباطی ندارند. 

د( طبق شکل زیر، فراوان ترین یاخته های خط جانبی یاخته های پشتیبان میباشد. فراوان ترین یاخته های موجود 

در مجاری نیم دایرهای در تماس با پوشش ژالتینی نمی باشد، ولی همه یاخته های پشتیبان در تماس با پوشش 

ژالتینی هستند. 

 گوش: چه در بخش شنوایی چه بخش تعادل دو نوع سلول دیده می شوند.
 )تو پرانتز بهتون بگم که توی بخش دهلیزی و حلزونی بیشتر سلول ها پوششی ان و

 سلوالی مژک دار بینشون قرار گرفتن!( 

بینی: اگر دقت کنیم در این شکل 3 نوع سلول دیده می شود که دو نوع آن پوششی هستند و گیرنده بویایی 
هم در مخاط بینی قرار گرفته است. )اگه یه طراحی خواست دیگه خیلییی اذیتتون کنه و ریز سوال بده اینو از 

من یادتون باشه که هسته سلول های پوششی استوانهای سقف بینی همه تو یه ردیف قرار گرفتن ولی هسته همه
 سلولهای پوششی سقف بینی در یک ردیف نیستند( 

زبان: اینجا هم 3 نوع سلول دیده می شوند که یکی از آنها گیرنده و دوتای دیگر یاخته پوششی هستند. 
تعداد سلول های پشتیبان هم بیشتر از تعداد گیرنده های چشایی می باشد.

 )اگه برگشتی و داری شکل کتابو نگاه میکنی بی زحمت اطرافشم نگاه کن که سلول های سنگ
 فرشی چندالیه میبینی( 

خط جانبی ماهی: در ساختار خط جانبی دو نوع سلول داریم؛ سلول مژکدار و سلول پشتیبان
 )تعدادشون بیشتره!( 
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سوال48 آزمون 6 ویتامین100

چند مورد از گزاره های زیر در مورد جانوری دارای چینه دان که گوارش فیزیکی غذا را قبل از ورود آن به دهان آغاز می کند - 48

به درستی مطرح شده است؟ 

الف- درطناب عصبی این جانور 3 گره مختلف به 3جفت پا عصب رسانی می کنند.

ب- در هر واحد بینایی از چشم این جانور بین قرنیه و عدسی یک فضای خالی کوچک وجود دارد.

ج- گره عصبی مربوط به پاهای انتهایی این جانور فاصله نزدیک تری به مخرج نسبت به دهان دارد.

د- از هر واحد بینایی یک رشته عصبی به مغز این جانور میرود تا اطالعات یکپارچه و تصویر موزاییکی ایجاد شود.

1( یک مورد                       2( دو مورد                         3( سه مورد                             4( صفر مورد

پاسخ : گزینه 1 ، سطح سوال : دشوار ، فصول 1 و 2 یازدهم

تنها مورد )الف( درست است. 

بررسی همۀ موارد:

الف و ج( طبق شکل مقابل، سه گره عصبی مختلف به سه جفت پای ملخ عصب رسانی میکنند. همچنین، گره عصبی مربوط به پاهای انتهایی 

ملخ به سر این جانور نسبت به انتهای بدن آن نزدیک تر است. 

ب و د( طبق شکل زیر، بین قرنیه و عدسی در واحد بینایی 

هرواحد  از  همچنین،  ندارد.  وجود  فضایی  هیچ  جانور  این 

بینایی ملخ رشتههای)نه یک رشته( عصبی خارج میشوند. 

سوال22 آزمون 15 ویتامین100:

22- کدام گزینه درباره جمعیت نوعی جانوران که واجد گیرنده های مکانیکی متصل به پرده صماخ هستند، صحیح است؟

بلند  انتهای بدن جانور ماده، یک زائده  برای تولیدمثل در  اندام های تخصص یافته  1( در نزدیکی 

مشاهده می شود. 

2( برخالف ملخ، دورترین پاها از آرواره های دهانی، طول بیشتری نسبت به سایر پاهای جانور دارند.

3( جنس نر برخالف برای انتخاب شدن توسط جنس مخالف با افراد هم جنس رقابت می کند.

4( جانور نر، یاخته های جنسی خود را به وسیله  کیسه هایی به جنس دیگر منتقل می کند.

پاسخ: گزینه 1 ، سطح سوال: متوسط ، گفتار دو فصل 8 دوازدهم

جیرجیرک ها جانورانی هستند که گیرنده های مکانیکی متصل به پرده صماخ دارند.در شکل کتاب درسی مشخص است، جانور ماده کیسه حاوی 
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اسپرم را در انتهای بدن خود دریافت می کند و بنابراین، اندام های تخصص  یافته برای تولیدمثل در 

انتهای بدن جانور قرار دارند.یک زائده بلند نیز در نزدیکی آن مشاهده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

2( در ملخ همانند جیرجیرک، دورترین پاهای جانور از دهان، پاهای عقبی هستند.همانطور که 

در شکل کتاب درسی مشخص است، در هر دو جانور، پاهای عقبی بلندتر از سایر پاها هستند.

3( جنس ماده ای که بزرگتر باشد و تخمک های بیشتری داشته باشد، توسط جنس نر برگزیده 

می شود.بنابراین در این جانوران جنس های ماده به رقابت با یکدیگر می پردازند.

4( دقت کنید، جیرجیرک نر زامه های خود را درون کیسه ای )نه کیسه هایی( به همراه موادمغذی به جانور ماده منتقل می کند.

سوال39 آزمون جامع دوم ویتامین100

39- کدام گزینه در ارتباط با گیرنده های حسی جانوران مختلف به درستی بیان شده است؟

1( در ساختار خط جانبی ماهی و درون هر پوشش ژالتینی، کوتاه ترین مژکها به سر ماهی نزدیک تر هستند.

2( در هریک از پاهای جلویی جیرجیرک، زوائد مو مانندی پردۀ کشیده شده بر روی محفظۀ هوا را پوشانده است.

3( انتهای دندریت های گیرنده های حسی شیمیایی در مگس، از منفذ انتهایی هر موی موجود بر روی پاهای آن خارج شده است.

4( هر واحد چشم مرکب در حشرات، رنگ های موجود در بخشی از میدان بینایی را مشابه گیرنده های بینایی انسان شناسایی می کند.

سوال131 کنکور داخل 1401:

131- مطابق با مطالب کتاب درسی، نوعی جانور بی مهره با بروز رفتاری خاص، به جای انتقال ژن خود به نسل آینده، به موفقیت 

تولید مثلی خویشاوندان خود کمک می کند، کدام ویژگی دربارۀ این جانور، صادق است؟

1( دو رشته تشکیل دهندۀ طناب عصبی آن در نقاطی به هم اتصال دارند.

2( سامانه دفعی آن، از طریق منفذی مستقیما به محیط بیرون باز و دفع از طریق آن انجام می شود.

3( به واسطه مایعی که در هر انشعاب ساختار تنفسی آن موجود است، تبادالت گازی ممکن می گردد.

4( گره عصبی هر بند آن، دارای اعصابی است که به طرف اندام های حرکتی و اندام های داخلی ادامه می یابد.

سوال23 آزمون15 ویتامین100

3- کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

» در نوعی رفتار دگرخواهی که توسط.................انجام می شود، به طور حتم................. «

1( زنبورهای عسل- فقط منجر به افزایش بقای جانوران قادر به تولیدمثل می شود.

2( زنبورهای عسل ملکه- از احتمال بقا و تولیدمثل زنبورهای کارگر کاسته می شود.

3( خفاش های خون آشام- زندگی گروهی و همکاری بین همه اعضا در بقای افراد نقش دارد.
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4( پرندگان- رفتاری به نفع خود فرد است که فقط زاده حاصل از تولیدمثل از آن بهره می برد.

پاسخ: گزینه 1 ، سطح سوال: متوسط ، گفتار سه فصل 8 دوازدهم

زنبورهای عسل کارگر، نازا هستند و نگهداری و پرورش زاده های ملکه را انجام می دهند.زنبورهای کارگر با رفتار دگرخواهی، منجر به افزایش بقای 

زاده های ملکه می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

2( رفتار دگرخواهی که توسط زنبورهای عسل کارگر انجام می شود منجر به افزایش بقای زاده های ملکه می شود.

3( خفاشی که غدا خورده است کمی از خون خورده شده را برمی گرداند تا خفاش گرسنه آن را بخورد، در غیر اینصورت خفاش گرسنه خواهد مرد.

خفاشی که غذا دریافت کرده، کار خفاش دگرخواه را در آینده جبران می کند. اگر جبران نشود، این خفاش از اشتراک غذا کنار گذاشته می شود، 

در این حالت زندگی گروهی و همکاری بین خفاش هایی که خون به اشتراک می گذراند )نه همه اعضا( در بقای افراد نقش دارد.

4( پرندگان یاریگر، به کمک والدین صاحب النه، تجربه کسب می کنند و هنگام زادآوری می توانند از این تجربه ها برای پرورش زاده های خود 

استفاده کنند بنابراین خود یاریگر نیز از این رفتار سود می برد نه فقط زاده های حاصل از تولید مثل.

سوال37 آزمون15 ویتامین100

49- چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟

»به طورمعمول در ................ همانند ................ ممکن است ................«

الف- ملخ – بی مهرگانی که دارای لوله ای برای دفع، تنظیم اسمزی یا هر دو هستند – منفذ سامانۀ دفعی به خارج از بدن جاندار باز شود.

ب- انسان – ماهیانی که فشار اسمزی مایعات بدنشان کمتر از فشار اسمزی محیط است – دستگاه گوارش در دفع مواد زائد بدن 

نقش داشته باشد.

ج- پارامسی – جانورانی که دارای ساده ترین ساختار عصبی هستند – گازهای تنفسی، به طور مستقیم بین محیط و یاخته های 

بدن جاندار مبادله شود.

لولۀ  با  مرتبط  – ساختار دفعی  ندارد  تنفسی  گازهای  انتقال  در  نقشی  موادشان  که دستگاه گردش  بندپایانی   – د- سفره ماهی 

گوارش، مواد نیتروژندار را دفع کند.

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

پاسخ : گزینۀ 1 ، سطح سوال : دشوار ، ترکیبی جانوری 

فقط مورد »ب« درست است.

بررسی همۀ موارد:

الف( بیشتر بی مهرگان دارای ساختار مشخصی برای دفع هستند. یکی از این ساختارها نفریدی است که برای دفع، تنظیم اسمزی یا هر دو مورد 
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به کار می رود. نفریدی لوله ای است که با منفذی به بیرون باز و دفع از طریق آن انجام می شود. همۀ سامانه های دفعی منفذی دارند که به خارج 

از محیط داخلی باز می شود، اما همۀ آنها به خارج از بدن باز نمی شوند؛ برای مثال در حشرات لوله های مالپیگی به روده که در داخل بدن است، 

باز می شود.

غدد  هستند،  شور  آب  ساکن  که  غضروفی  ماهیان  در  است.  محیط  اسمزی  فشار  از  کمتر  بدن  مایعات  اسمزی  فشار  شور،  آب  جانوران  در   ب( 

راست رودهای با لولۀ گوارش در ارتباط هستند و بنابراین با همکاری دستگاه گوارش، عمل خود را انجام می دهند. در انسان نیز لولۀ گوارش در نهایت 

مواد زائد موجود در صفرا یا خود غذا را به صورت مدفوع دفع می کند.

ج( در هیدر آب شیرین، ساده ترین ساختار عصبی وجود دارد. پارامسی همانند هیدر ساختار ویژهای برای تنفس ندارد و گازها را به طور مستقیم 

با محیط مبادله می کند. دقت داشته باشید که لفظ یاختهها برای پارامسی که تک یاخته ای است، نادرست  می باشد.

د( در حشرات، دستگاه گردش مواد نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد. با اینکه هم در ماهیان غضروفی و هم در حشرات، سامانۀ دفعی مرتبط 

با لولۀ گوارش است، اما دقت کنید که غدد راست رودهای، نمک سدیم کلرید دفع می کنند و برخالف لوله های مالپیگی نقشی در دفع مواد 

نیتروژندار ندارند.

سوال48 آزمون 6 ویتامین100

50- چند مورد از گزاره های زیر در مورد جانوری دارای چینه دان که گوارش فیزیکی غذا را قبل از ورود آن به دهان آغاز می کند 

به درستی مطرح شده است؟ 

الف- درطناب عصبی این جانور 3 گره مختلف به 3جفت پا عصب رسانی می کنند.

ب- در هر واحد بینایی از چشم این جانور بین قرنیه و عدسی یک فضای خالی کوچک وجود دارد.

ج- گره عصبی مربوط به پاهای انتهایی این جانور فاصله نزدیک تری به مخرج نسبت به دهان دارد.

د- از هر واحد بینایی یک رشته عصبی به مغز این جانور می رود تا اطالعات یکپارچه و تصویر موزاییکی ایجاد شود.

1( یک مورد                       2( دو مورد                         3( سه مورد                             4( صفر مورد

پاسخ : گزینه 1 ، سطح سوال : دشوار ، فصول 1 و 2 یازدهم

تنها مورد )الف( درست است. 

بررسی همۀ موارد:

الف و ج( طبق شکل مقابل، سه گره عصبی مختلف به سه جفت پای ملخ عصب رسانی می کنند. همچنین، گره 

عصبی مربوط به پاهای انتهایی ملخ به سر این جانور نسبت به انتهای 

بدن آن نزدیک تر است. 

این  بینایی  واحد  در  عدسی  و  قرنیه  بین  زیر،  د( طبق شکل  و  ب 

ملخ  بینایی  هرواحد  از  همچنین،  ندارد.  وجود  فضایی  هیچ  جانور 

رشتههای)نه یک رشته( عصبی خارج می شوند. 
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کادر آزمون15 ویتامین100

مثال ویژگی انواع تبادالت گازی
تک یاخته ای ها و هیدر *همه یاخته ها با محیط تبادالت گازی دارند. بدون ساختار ویژه

حشرات

*نایدیس لوله های منشعب و مرتبط به هم است که انشعابات پایانی آن در کنار همه 
یاخته های بدن قرار می گیرد

*دستگاه گردش مواد نقشی در انتقال گاز های تنفسی ندارد
*انشعابات پایانی بن بست هستند و دارای مایعی برای ممکن کردن تبادل گازها

نایدیسی

کرم خاکی و دوزیستان
*شبکه مویرگی زیرپوستی با مویرگ فراوان

*سطح پوست باید مرطوب باشد
پوستی

ستاره دریایی )ساده ترین 
آبشش(، ماهیان و نوزاد 
دوزیستان، بی مهرگان

*ساده ترین آبشش، برجستگی های کوچک و پراکنده پوستی است.
*در سایر بی مهرگان به نواحی خاص محدود می شوند.

*حهت حرکت خون در مویرگ ها برخالف جهت جریان آب در تیغه های آبششی 
است.

آبششی

دوزیستان، خزندگان، 
پرندگان، پستانداران، 

حلزون

*در مهره داران شش دار سازوکار تهویه ای وجود دارد
*در قورباغه پمپ فشار مثبت دیده می شود که با حرکتی مانند قورت دادن هوا را به 

شش هایش می رساند
 *در انسان فشار منفی دیده می شود که هوا بوسیله ی مکش قفسه سینه وارد 

شش ها می شود.
*در پرنده ها عالوه بر شش، کیسه های هوادار کارایی تنفس آنها را باال می برند.

ششی

سؤال 171 کنکور داخل 1401:

171- کدام مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟

»به طور معمول در یک فرد بالغ، .................... یاخته های موجود در دیواره لوله های زامه )اسپرم( ساز، ....................«

1( همۀ- توانایی انجام مراحل زامه )اسپرم(زایی را دارند.

2( همۀ- مراحل مختلف چرخۀ یاخته ای را به طور کامل انجام می دهد.

3( فقط بعضی از- هسته ای مرکزی با یک یا دو مجموعه فام تن )کروموزوم( دارند.

4( فقط بعضی از- از یاخته هایی با دو مجموعه فام تن )کروموزوم( منشأ گرفته اند.

سوال43 آزمون10 ویتامین100

43- با توجه به فرایند اسپرمزایی در دیواره لوله اسپرم ساز یک مرد بالغ، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

1( یاخته های حاصل از تقسیم اسپرماتوسیت ثانویه، با تقسیم خود یاخته هایی با توانایی لقاح پدید می آورند.
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2( اسپرم های تاژک دار پس از آنکه از هم جدا شدند، مقدار زیادی از سیتوپالسم خود را از دست می دهند.

3( تنها یاخته ای که امکان کراسینگ اور در آن وجود دارد، دارای هسته ای تیره رنگ می باشند.

4( ممکن نیست همزمان با فرایند اسپرم زایی در بیضه، صفحات رشد استخوان ها باز باشند.

پاسخ : گزینه 3 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 7 یازدهم

کراسینگ  اور در پروفاز میوز یک رخ می دهد بنابراین تنها یاخته ای که ممکن است کراسینگ اور داشته باشد، اسپرماتوسیت اولیه است.طبق شکل 

کتاب درسی، اسپرماتوسیت اولیه دارای هسته ای تیره رنگ است.

بررسی سایر گزینه ها:

کنید  هستند.دقت  ثانویه  اسپرماتوسیت  تقسیم  از  حاصل  یاخته های  1(اسپرماتید ها 

اسپرماتید ها نمیتوانند تقسیم کنند و در طی تمایز)نه تقسیم(، اسپرم  ها تشکیل می شوند.

2( در طی تمایز، اسپرماتید ها ابتدا از هم جدا می شوند سپس تاژک دار می شوند، در حالی که 

در این گزینه، ترتیب مراحل به درستی نیامده است.

4(درون لوله های اسپرم ساز از هنگام بلوغ تا پایان عمر، اسپرم تولید می شود.با توجه به متن 

به  یا  به استخوانی  از حالت غضروفی  بلوغ، صفحات رشد  از  بعد  کتاب درسی: »چند سال 

اصطالح صفحات رشد بسته می شوند.« بنابراین ممکن است همزمان با فرایند اسپرم زایی، 

صفحات رشد اسخوانی باز باشند.

سوال44 آزمون11 ویتامین100

44- چند مورد از عبارت های زیر به ترتیب از راست به چپ در ارتباط با اسپرم زایی و تخمک زایی صحیح می باشد؟

الف- همه تقسیم های صورت گرفته از ابتدا تا انتها از نوع میوز می باشند.

ب- همه یاخته های هاپلوئید دو کروماتیدی از تقسیم نوعی یاخته دیپلوئید به وجود می آیند.

ج- همه یاخته های هاپلوئید تک کروماتیدی از تقسیم نوعی یاخته هاپلوئید دو کروماتیدی به وجود می آیند.

د- همه گامت های حاصل از تقسیم یک یاخته دیپلوئید در حالت طبیعی، هاپلوئید و تک کروماتیدی هستند.

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

پاسخ : گزینه 1 ، سطح سوال : متوسط ، فصول 6 و 7 یازدهم

موارد »ب« و »ج« در ارتباط با تخمک زایی و موارد »ب« و »د« در ارتباط با اسپرم زایی صحیح می باشد.

بررسی همۀ موارد:

الف( هر دو فرآیند با تقسیم رشتمان یک یاخته دوالد و زاینده آغاز می شوند.
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ب( همه یاخته های هاپلوئید دو کروماتیدی از تقسیم میوز I یاخته های دیپلوئید )اسپرماتوگونی یا اووگونی( بوجود می آیند.

ج( در فرآیند تخمک زایی همه یاخته های هاپلوئید تک کروماتیدی از تقسیم یاخته های هاپلوئید دو کروماتیدی بوجود می آیند؛ اما در فرآیند 

اسپرم زایی، اسپرم از تمایز )نه تقسیم( اسپرماتید بوجود می آید.

 د( گامت های حاصل از هر دو فرآیند، هاپلوئید و تک کروماتیدی هستند؛ ولی باید توجه داشت که از تقسیم یک یاخته دیپلوئید در فرآیند 

تخمک زایی تنها یک گامت )نه گامت ها( تولید می شود.

سوال42 آزمون12 ویتامین100

42-کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر، نامناسب است؟

»در دستگاه تولید مثلی ..................، یاخته های هدف هورمون ..................«

1( مردان- FSH، داراي هسته ای دیپلوئید با شکل نامنظم بوده و بیگانه خواری باکتری ها را بر عهده دارد.

2( زنان- FSH، همانند اسپرماتوسیت اولیه، تقسیم سیتوپالسم را به طور کامل انجام نمی دهند.

3( مردان- LH، در دیواره لوله های زامه ساز قرار دارند و هورمون تستوسترون را ترشح می کنند.

4( زنان- LH، با ترشح دو نوع هورمون جنسی، دیواره داخلی رحم را حفظ می کنند.

پاسخ : گزینه 3 ، متوسط ، فصل 7 یازدهم

هورمون LH، در مردان یاخته های بینابینی را تحریک می کند. دقت کنید یاخته های بینابینی در بین لوله های زامه ساز قرار گرفته اند و بخشی از 

دیواره لوله زامه ساز نیستند. یاخته های بینابینی با ترشح تستوسترون باعث بروز صفات ثانویه و رشد اندام های جنسی می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1( هورمون FSH، در مردان یاخته های سرتولی را تحریک می کند. این یاخته ها با توجه به شکل کتاب درسی 

دارای هسته ای دیپلوئید با شکل نامنظم بوده و با بیگانه خواری باکتری ها در ایمنی دستگاه تولیدمثلی موثرند.

2( در دستگاه تولید مثلی زنان، هورمون FSH سبب بزرگ و بالغ شدن انبانک با تقسیم یاخته های انبانکی می شود. 

طبق شکل، پس از پایان تقسیم میتوز در برخی از این یاخته ها، تقسیم سیتوپالسم به طور کامل انجام نشده است.

اسپرماتوسیت اولیه نیز با تقسیم میوز یک اسپرماتوسیت های ثانویه را به وجود می آورند که طبق شکل با یکدیگر 

ارتباط سیتوپالسمی دارند و تقسیم سیتوپالسم به طور ناقص انجام شده است.

4( هورمون LH، در زنان با تاثیر روی یاخته های جسم زرد، هورمون های استروژن و پروژسترون ترشح می شود. این هورمون ها از ریزش دیواره 

داخلی رحم جلوگیری می کنند.

سؤال 172 کنکور داخل 1401:

172- در ارتباط با دورۀ جنسی یک خانم جوان، کدام مورد، عبارت زیر را به طور نامناسب کامل می کند؟

»در زمانی که انبانِک )فولیکوِل( در حال رشد ..................«
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1( در ابتدای دورۀ جنسی قرار دارد، ترشح هورمون آزادکننده رو به کاهش است.

2( با یاخته های سطحی تخمدان تماس دارد، نخستین جسم قطبی قابل رؤیت است.

3( مام یاخته ای )اورسیتی( با موقعیت مرکزی دارد، هورمون تخمدانی از ترشح زیاد FSH و LH ممانعت به عمل می آورد.

4( شروع به از دست دادن تعدادی از یاخته های تغذیه کننده اش می کند، ترشح هورمون استروژن افزایش می یابد.

سوال45 آزمون 10 ویتامین100

45- به طورمعمول، از بین هورمون ها هر هورمونی که در تنظیم زمان وقایع مختلف دستگاه تولید مثلی زنان نقش دارد و ................، 

الزاما................

1( در ابتدا دوره جنسی، غلظت آن در خون افزایش می یابد – غلظت آن در خون، فقط از طریق بازخورد منفی تنظیم می گردد.

2( در یاخته های دیپلوئید جسم زرد رنگ درون تخمدان ترشح می شود – از انبانک های دارای اندازه بزرگتر، بیشتر ترشح می گردد.

3( فقط در یاخته های الیه داخلی رحم دارای گیرنده اختصاصی است – تمام وقایع چرخه رحمی با تاثیر آن صورت می گیرد.

4( اثر آن بر هیپوفیز موجب آغاز ترشح LH و FSH می شود – رحم را برای بارداری احتمالی در آینده آماده می کند.

پاسخ : گزینه 4 ، سطح سوال : دشوار ، فصل 7 یازدهم

هورمون های استروژن و پروژسترون مترشحه از تخمدان، در انتهای دوره جنسی کاهش می یابند که باعث آغاز ترشح هورمون های LH و FSH از 

هیپوفیز پیشین می شوند.این دو هورمون، رحم را برای بارداری احتمالی آماده می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

1(در ابتدای دوره جنسی هورمون LH، در حال افزایش است.در نیمه دوره جنسی با افزایش یکبار استروژن، تحت تنظیم بازخوردی مثبت قرار 

می گیرد.

2(هورمون های استروژن و پروژسترون از یاخته های دیپلوئید جسم زرد ترشح می گردند. در هر دوره جنسی یکی از انبانک هایی که از همه بیشتر 

رشد پیدا کرده است، چرخه تخمدانی را آغاز و ادامه می دهد که با رشد انبانک، ترشح استروژن افزایش می یابد.

3(هورمون های استروژن و پروژسترون دارای گیرنده اختصاصی در یاخته های الیه داخلی رحم هستند.توجه داشته باشید که هورمون های LH و 

FSH نیز به طور غیر مستقیم در تنظیم وقایع چرخه رحمی اثرگذار هستند.

سوال58 آزمون 10 ویتامین100

58-کدام عبارت برای توصیف فرایندی که در شکل زیر نشان داده شده است، صحیح است؟

1( دقیقا همزمان با آن ضخامت دیواره داخلی رحم به بیشتری مقدار ممکن می رسد.

2( همزمان با آن مجموعه ای از سلول های دوالد و تک الد از سطح تخمدان آزاد می گردد.

3( به دلیل افزایش ترشح هورمون LH از هیپوفیز پسین، تخمدان این فرایند را انجام می دهد.

4( طی این فرایند، مام یاخته اولیه، با کامل کردن میوز2 اولین جسم قطبی را به وجود می آورد.
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پاسخ :  گزینه2 ، سطح سوال : متوسط ، فصل7 یازدهم

شکل فرایند تخمک گذاری را نشان می دهد. در این فرایند مجموعه ای از یاخته های هاپلوئید )مم یاخته ثانویه و اولین جسم قطبی و دیپلوئید 

)تعدادی از یاخته های فولیکولی( از سطح تخمدان آزاد می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1( در روز14 ضخامت دیواره داخلی رحم به بیشترین مقدار ممکن نمی رسد. بلکه در حدود روز24 ام این اتفاق می افتد.

3( در هنگام تخمک گذاری میزان هورمون LH افزایش می یابد ولی هورمون LH از هیپوفیز پیشین ترشح می شود نه پسین.

4( مام یاخته اولیه طی فرایند میوز 1 اولین جسم قطبی را به وجود می آورد نه میوز 2.

سوال65 آزمون جامع دوم ویتامین100

65- کدام گزینه در ارتباط با رویدادهایی که پس از پایان قاعدگی تا زمان تخمک گذاری دیده می شوند، نادرست است؟

1( افزایش یکبارۀ هورمون استروژن، محرکی برای افزایش هورموِن مؤثر بر آزادشدن اووسیت ثانویه از تخمدان می باشد. 

2( کروموزوم های همتا به سوی یکدیگر کشیده شده و ساختارهای چهارکروماتیدی شکل می گیرد.

3( هورمون FSH سبب بزرگ شدن و چسبیدن انبانک به دیوارۀ تخمدان می شود. 

4( سرعت رشد دیوارۀ رحم برخالف فعالیت ترشحی آن افزایش می یابد.

گزینۀ 2 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 7 یازدهم

قاعدگی در روزهای اول هر دوره رخ می دهد که به طور متوسط هفت روز طول می کشد. تخمک گذاری نیز در حدود روز چهاردهم رخ می دهد. 

پس برای پاسخگویی به این سؤال باید فرآیندهایی که در فاصلۀ روز هفتم تا چهاردهم روی می دهند را در نظر بگیریم. مراحل تخمک زایی در 

دوران جنینی آغاز و پس از شروع کاستمان در پروفاز 1 متوقف می شود. پس کشیده شدن کروموزوم های همتا به سوی یکدیگر و تشکیل تتراد، 

در دوران جنینی )و نه در فاصلۀ بین پایان قاعدگی تا تخمک گذاری( رخ داده است. 

بررسی سایر گزینه ها:

1( استروژن در واقع دو نقش متضاد را ایفا می کند: افزایش اندک آن از آزاد شدن FSH و LH ممانعت می کند )بازخورد منفی(؛ اما حدود روز 

 LH از هیپوفیز پیشین می شود )بازخورد مثبت(. افزایش LH و FSH چهاردهم دوره، افزایش یکبارۀ آن، محرکی برای آزاد شدن مقدار زیادی

در پی افزایش یکبارۀ هورمون استروژن، عامل اصلی تخمک گذاری است. 

3( چرخۀ تخمدانی با تأثیر هورمون FSH و LH تنظیم و هدایت می شود. هورمون FSH سبب بزرگ شدن و بالغ شدن انبانک می شود. دقت 

کنید که در حدود روز چهاردهم، انبانک بالغ  شده به دیوارۀ تخمدان چسبیده است؛ پس هورمون FSH با بزرگ کردن و بالغ کردن انبانک، در 

نهایت سبب چسبیدن آن به دیوارۀ تخمدان می شود تا پس از آن و تحت تأثیر LH، تخمک گذاری رخ دهد.

4( سرعت رشد دیوازۀ رحم پس از روز هفتم به یکباره افزایش می یابد؛ اما افزایش فعالیت ترشحی رحم مربوط به دوره لوتئال و پس از روز 14 

می باشد.
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سوال74 آزمون جامع سوم ویتامین100

74- کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

»در یک زن سالم و بالغ، در طی هفتۀ ................ تخمک گذاری، به طور حتم ................«

1( بعد از وقوع – فعالیت ترشحی گروهی از یاخته ها با تأثیر نوعی هورمون محرک جنسی افزایش پیدا می کند. 

2( منتهی به – یکی از انبانک هایی که از همه رشد بیشتری پیدا کرده است، چرخۀ تخمدانی را آغاز می کند.

3( منتهی به – افزایش یکبارۀ نوعی هورمون جنسی، سبب تبدیل باقی ماندۀ انبانک به جسم زرد می شود.

4( بعد از وقوع – سرعت رشد و نمو دیوارۀ داخلی رحم همانند فعالیت ترشحی آن کاهش می یابد.

پاسخ : گزینۀ 1 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 7 یازدهم

در  انبانک  باقی ماندۀ   ، آن(  وقوع  از  بعد  هفتۀ  در  )یعنی  تخمک گذاری  دنبال  به 

تخمدان به صورت تودۀ یاخته ای در می آید که به آن جسم زرد می گویند. یاخته های 

جسم زرد با تأثیر هورمون LH )نوعی هورمون محرک جنسی( فعالیت ترشحی خود 

را افزایش می دهند و دو هورمون استروژن و پروژسترون را ترشح می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

2( منظور از هفتۀ منتهی به تخمک گذاری، روزهای 7 الی 14 می باشد. در هر دورۀ جنسی یکی از انبانک هایی که از همه رشد بیشتری پیدا 

کرده است، چرخۀ تخمدانی را آغاز و ادامه می دهد. دقت کنید که رشد انبانک و آغاز چرخۀ تخمدانی توسط آن در هفتۀ اول هر دورۀ جنسی 

رخ می دهد. 

3( افزایش یکبارۀ هورمون استروژن، محرکی برای آزاد شدن مقدار زیادی FSH و LH از هیپوفیز پیشین است. این تغییر ناگهانی در مقدار 

هورمون ها باعث می شود که در تخمدان، باقی ماندۀ انبانک )یعنی تخمک گذاری صورت گرفته و بعد قبل از تخمک گذاری نیست!( به جسم زرد 

تبدیل شود.

4( رشد و نمو دیوارۀ داخلی تا بعد از نیمۀ دوره )هفتۀ بعد از وقوع تخمک گذاری( نیز ادامه می یابد. پس از آن، سرعت رشد آن کم می شود؛ ولی 

فعالیت ترشحی در آن افزایش می یابد.

سوال179 کنکور داخل 1401:

179-کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر، نامناسب است؟

»در همۀ جاندارانی که ..................«

1( با ریشۀ گیاهان رابطه همزیستی دارند، رنای پیک در حین یا پس از رونویسی دستخوش پیرایش می شود.

2( می توانند ناقل همانندسازی را دریافت و تکثیر کنند، نوعی رنا )RNA(، در کاهش انرژی فعال سازی واکنش ها نقش دارد.

3( با استفاده از بخش های رویشی تکثیر می یابند، مولکول های حامل الکترون در ماده زمینۀ سیتوپالسم یاخته تولید می شوند.

4( فامتن )کروموزوم( اصلی موجود در سیتوپالسم آنها به غشای یاخته اتصال دارد، آنزیم رنابسپاراز، راه انداز تمام ژن ها را شناسایی می کند.
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 سوال80 آزمون جامع اول ویتامین100

80- در کدام گزینه، فقط ویژگی ساختاری و عملکردی برخی از مولکول های شرکت کننده در واکنش های شیمیایی بدن که در 

پایان واکنش به صورت دست نخورده باقی میمانند، به درستی بیان شده است؟

1( با تامین انرژی فعال سازی مورد نیاز، سرعت واکنش های انجام شدنی در سلول های بدن را افزایش می دهند.

2( برای انجام فعالیت های خود نیاز به قرارگیری کوآنزیم هایی مانند ویتامین ها و آهن در ساختار نهایی خود می باشند.

3( با بروز عملکرد غیر اختصاصی، توانایی افزایش سرعت بیش از یک نوع واکنش شیمیایی در سلول های بدن را دارا می باشند.

4( فاقد پیوندهای اشتراکی تشکیل شده به دنبال خروج آب از عامل آمینی یک آمینواسید و عامل کربوکسیل آمینواسید قبلی می باشند.

پاسخ: گزینه 4، سطح سوال: متوسط، فصل1دوازدهم

مشاوره: فهمیدی صورت سوال چی میخواد؟ گزینه رو باید انتخاب کنی که فقط در باره برخی از آنزیم ها صدق میکنه.
آنزیم ها مولکول های شرکت کننده در واکنش های شیمیایی بدن که در پایان واکنش به صورت دست نخورده باقی می مانند، بیشتر آنزیم ها پروتئینی 

هستند و دارای پیوند پپتیدی می باشند ولی برخی از آنها مانند رنای رناتنی پروتئینی نبوده و به طبع آن پیوند پپتیدی در ساختار خود ندارند.

بررسی سایر گزینه ها:

1( آنزیم های انرژی فعال سازی واکنش ها را تامین نمی کنند بلکه ان را کاهش می دهند.

2( آهن نوعی کوآنزیم محسوب نمی شود، در تعریف کوآنزیم داریم: مواد آلی که به فعالیت آنزیم کمک می کنند.

3( همۀ آنزیم ها فعالیت اختصاصی دارند ولی برخی آنزیم ها سرعت بیش از یک نوع واکنش شیمیایی را افزایش می دهند. به عبارتی طبق متن 

کتاب این موضوع که برخی آنزیم ها سرعت چند واکنش شیمیایی را افزایش می دهند نقض کننده اختصاصی بودن فعالیت آنها نیست، مثا آنزیم 
 پلیمراز سرعت چند واکنش را افزایش می دهد ولی فعالیت اختصاصی دارد. بخوام سختش کنم میشه اختصاص با انحصار فرق داره DNA

قید نامۀ آنزیمی!
 همگی آنزیم ها )درون سلولی، درون غشائی و برون سلولی( درون سلول ساخته می شوند. دقت کنید دلیل طبقه بندی آنزیم ها به 	

این انواع، محل فعالیت آنها می باشد.
 بعضی آنزیم ها در ابتدای ترشح غیرفعال می باشند.	
 همگی آنزیم های پروتئینی ترشحی و درون غشائی از شبکه آندوپالسمی زبر و جسم گلژی عبور می کنند.	
 بیشتر آنزیم ها پروتئینی هستند و دارای آمینواسید می باشد. )رناها نیز می توانند نقش آنزیمی داشته باشند.(	
 همگی آنزیم ها در ساختار خود جایگاه فعال دارند. )البته گروهی دارای یک جایگاه فعال و گروهی دارای بیش از یک جایگاه فعال 	
می باشند.(
 بعضی )نه بیشتر( آنزیم ها، برای فعالیت خود به یون های فلزی یا مواد آلی نیاز دارند.	
 بعضی مواد سمی در محیط می توانند مانع فعالیت آنزیم ها شوند.	
 آنزیم ها همواره با تغییر مسیر واکنش و کاهش انرژی فعال سازی منجر به افزایش سرعت واکنش ها انجام پذیر می شوند.	
 همگی آنزیم ها فعالیت اختصاصی دارند.	
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سوال27 آزمون 2 ویتامین100

27- در ارتباط با عاملی که گریفیت برای آنفلوانزا متصور بود می توان گفت .................. 

1( تنها نوع پوشینه دار آن می تواند باعث بیماری آنفلوانزا شود.

2( مقدار ماده وراثتی آن تنها با همانندسازی می تواند افزایش یابد.

3( فامتن اصلی آن دارای یک مولکول دنای حلقوی محصور در غشا است. 

4( در نوع پوشینه دار آن، قطر کپسول احاطه کنندۀ جاندار بیشتر از قطر غشاء سلول می باشد.

پاسخ : گزینه 4 ، سطح : متوسط ، فصل 1 دوازدهم

گریفیت تصور میکرد باکتری استرپتوکوکوس نومونیا عامل بیماری آنفلوانزا است. همانطور که در شکل روبه رو مشاهده می شود، قطر کپسول 

احاطه کنندۀ باکتری بیشتر از قطر دیوارۀ سلولی و قطر غشاء سلولی جاندار می باشد. به عبارتی از نظر مقایسه قطر داریم:

کپسول < دیواره سلولی < غشاء سلولی

بررسی سایر گزینه ها:

1( نوع پوشینه دار این باکتری در موش ها ایجاد سینه پهلو می کند نه آنفلوانزا.

2( در آزمایش گریفیت مشاهده کردیم که باکتری می تواند ماده وراثتی را از باکتری دیگری 

دریافت کند پس مفدار ماده وراثتی آن تنها با همانندسازی افزایش نمی یابد.

3( در پروکاریوت ها که شامل همه باکتری ها می شوند، مولکول های وراثتی در غشا محصور 

نشده و فام تن اصلی دارای یک مولکول دنای حلقوی است که در سیتوپالسم قرار دارد و به غشای یاخته متصل است.

سوال39 آزمون 3 ویتامین100

39-باتوجه به قسمت های شماره گذاری شده در شکل روبه رو کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

1( رشتۀ »1« ممکن است خاصیت آنزیمی داشته باشد.

2( بخش های حلقوی رشته »2« در طی ورود آن به سیتوپالسم، جدا می شوند.

3( رشتۀ »1« ممکن است توسط رنابسپارازی دارای توانایی ساخت همگی انواع رناها، ساخته شده باشد.

4( نوکلئوتیدهای موجود در رشتۀ »2« دارای قند سبک تری نسبت به نوکلئوتیدهای رشته »1« می باشند.

پاسخ: گزینه4، سطح: متوسط، فصل2دوازدهم

قسمت های مشخص شده در شکل به ترتیب عبارتند از: 1-رشته رنای پیک بالغ و 2- رشته الگو دنا

دئوکسی ریبونوکلئوتید موجود در دنا یک اکسیژن کمتر از ریبونوکلئوتید داشته و در نتیجه جرم مولکول آن کمتر می باشد.
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بررسی سایر گزینه ها:

1( طبق شکل رونوشت های اینترون از رنا حذف شده و رنای بالغ تولید شده پس قطعا مربوط به رنای پیک است که خودش فاقد خاصیت آنزیمی 

می باشد. دقت کنید در رنای رناتنی که خاصیت آنزیمی دارد، تغییرات رخ می دهد ولی حذف رونوشت های یکی در میان اینترون فقط مربوط به 

رنای پیک است.

2( فرایند پیرایش درون هسته )تنها در یوکاریوت ها( رخ می دهد.

3( پروکاریوت ها و دناهای موجود در میتوکندری و کلروپالست فاقد توالی های اینترون و اگزون هستند پس شکل سوال قطعا مربوط به دناهای 

اصلی سلول های یوکاریوتی است. در یوکاریوت ها انواع مختلفی رنابسپاراز وظیفه ساخت رناهای مختلف را برعهده دارند.

کادر نکته آزمون 5 ویتامین100

نکات ویژگی ها
جانداران موثر در 

تغذیه گیاهی

*قارچ ریشه ای سطح کالهک ریشه را هم در بر می گیرد.
*بخش کوچکی از قارچ ریشه ای )نه بخش اعظم آن( به 
درون ریشه نفوذ میکند و در تبادل مواد شرکت می کند.

*با حدود 90 درصد گیاهان دانهدار رابطه همزیستی 
دارد.

*مواد آلی را از گیاه می گیرد و مواد معدنی به 
خصوص فسفات را به گیاه  میدهد.

*نسبت به ریشه سطح بیشتری با خاک دارد.

قارچ ریشه ای 

-

*در گرهک های ریشه سویا و نخود و یونجه
 یافت می شود.

*ریزوبیوم ها با تثبیت نیتروژن نیاز گیاه را برطرف 
می کنند و از گیاه مواد آلی می گیرند.

ریزوبیوم

*فقط بعضی سیانوباکتریها تثبیت نیتروژن انجام می دهند 
اما همه آنها فتوسنتزکننده هستند.

*آزوال گیاهی آبزی است و پارانشیم هوادار دارد.
*در گونرا سیانوباکتریها در شاخه و دمبرگ گیاه هستند 
پس جذب نیتروژن عالوه بر ریشه می تواند از اندام های 

هوایی هم باشد.
* با اینکه سیانوباکتری خود فتوسنتز کننده است، گیاه نیز 

مواد آلی در اختیارش میگذارد.

*باکتریهای فتوسنتزکننده هستند.
*آزوال و گونرا دو گیاه هستند که با سیانوباکتریها 

همزیستی دارند.
سیانوباکتری

سوال35 آزمون 7 ویتامین100

35-کدام گزینه در رابطه با تنظیم منفی رونویسی در باکتری E.coli به درستی بیان شده است؟

1( با اتصال الکتوز به مهارکننده، امکان حرکت رنابسپاراز 2 روی ژن فراهم می شود.
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2( آنزیم رنابسپاراز برای اتصال به راه انداز نیازمند جداشدن مهارکننده از اپراتور می باشد.

3( با افزایش فاصله دو بازوی مهارکننده، یک mRNA حاوی سه کدون آغاز و سه کدون پایان تولید می شود. 

4( در عدم حضور گلوکز و الکتوز در محیط باکتری، رونویسی از ژن سازنده پروتئین مهارکننده متوقف می شود.

65- پاسخ : گزینه 3 ، سطح سوال : دشوار ، فصل 2 دوازدهم

همانطور که در شکل زیر مشاهده میشود، هنگامی که الکتوز به مهارکننده متصل می شود، فاصله بین دو بازوی آن زیاد می شود؛ در نتیجه 

رنابسپاراز رونویسی را آغاز می کند. همانطور که می دانید، سه ژن متوالی در ساخت آنزیم تجزیه کننده الکتوز نقش دارند؛ پس mRNA رونویسی 

شده از این سه ژن، یک mRNA چند ژنی است.

ویژگی ژنهای رونویسی شده در تنظیم مثبت و منفی باکتری اشرشیا کای معموال برای بچهها مبحث گُنگی هستش، با بررسی نکته زیر خاص شو

 )UAG,UGA,UAA( و توالیهای پایان )AUG( در تنظیم منفی و مثبت رونویسی دقت کنید که هر کدام از سه ژن، دارای توالی آغاز 
میباشند ولی در این سه ژن در مجموعه تنها یک راه انداز یک جایگاه آغاز رونویسی )روی اولین ژن(  و یک جایگاه پایان رونویسی )روی سومین 

ژن( مشاهده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1( دقت کنید که رنابسپاراز 2 مربوط به یاخته های یوکاریوتی می باشد.

2( همانطور که در شکل مقابل مشاهده می شود. آنزیم رنابسپاراز با وجود اتصال مهارکننده 

به اپراتور نیز می تواند به راه انداز متصل شود. 

در حضور  چه  پروتئین  این  پس  می شود.  بیان  همواره  مهارکننده  پروتئین  سازنده  ژن   )4

الکتوز و چه در عدم حضور آن بیان می شود.

سوال23 آزمون 16 ویتامین100

23- در اولین مرحله از تنفس یاخته ای ................ صورت می گیرد.

ATP 1( تولید اولین حامل الکترون در راکیزه، قبل از تولید و پس از مصرف

ADP2( شکسته شدن نوعی مونوساکارید شرکت کننده در تشکیل ساکارز بعد از تولید و قبل از مصرف

3( کاهش میزان فسفات های آزاد موجود در یاخته قبل از مصرف نوعی نوکلیوتید سه فسفاته واجد قند ریبوز

4( تولید رایج ترین منبع تامین انرژی در سطح پیش ماده قبل از تولید نوعی ترکیب دینوکلئوتیدی حامل الکترون

پاسخ: گزینه 2 ، سطح سوال: دشوار ، فصل 5 دوازدهم

اولین مرحله تنفس یاخته ای قندکافت به معنی تجزیه گلوکز است که در ماده زمینه سیتوپالسم انجام می شود. )رد گزینه 1(
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 در مرحله دوم فروکتوز فسفاته به 2 قند فسفاته مشابه شکسته می شود. فروکتوز مونو ساکاریدی است که همراه با گلوکوز در تشکیل دی ساکارید 

ساکاروز شرکت می کند. تولیدADPدر مرحله اول  و مصرفADPدر مرحله چهارم قند کافت صورت می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

3( نوعی نوکلئوتید سه فسفاته واجد قند ریبوز همانATP می باشد توجه کنید مولکول ATP در مرحله اول قند کافت مصرف می شود ولی کاهش 

میزان فسفات های آزاد موجود در یاخته پس از مصرف ATP صورت می گیرد.

4( تشکیلATP در سطح پیش ماده پس از تشکیلNADH  و نوعی ترکیب دینوکلئوتیدی حامل الکترون صورت می گیرد.


