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  »محمد عمارلو دکتر علی«  »شناسی زیستپاسخ تحلیلی  «

طـور   شـود و بـه   طبق تعریف کتاب درسی، در الگوي عمل ثابت، رفتار جانور با یک محرك نشانه شروع می               3 ي گزینه پاسخ -156
. وري نیـست چنین وجود محرك لزوماً تا پایان رفتـار ضـر   هم. باشد بدون وجود این محرك، بروز رفتار ممکن نمی . رود  کامل تا پایان پیش می    

  .باید اضافه کرد که این رفتار غریزي بوده و نیازي به یادگیري محیطی ندارد. باشد بلکه ضرورت حضور محرك در ابتداي بروز رفتار می

در این بیماري به علت حضور انسولین کافی، گلوکز نـه          . ، نوعی بیماري ارثی و خودایمنی است      Iدیابت نوع     2 ي گزینه پاسخ -157
کنند با استفاده  ها سعی می در نتیجه، سلول. شود تا به مصرف برسد می) هاي عضالنی مانند سلول(هاي بدن  ر کبد ذخیره شده و نه وارد سلول  د

کـه از  شـود   ها، در نهایت اوره تولید می ي متابولیسم پروتئین در نتیجه. ها سوخت و انرژي مورد نیاز خود را فراهم نمایند         ها و پروتئین    از چربی 
چنین بدانیم کـه   هم. هاي عضالنی را نخواهدداشت شدن در سلول به علت عدم وجود انسولین، گلوکز توانایی ذخیره. گردد فع میدها   طریق کلیه 

  )باشد  میIIهاي انسولین، در بیماري دیابت نوع  کاهش گیرنده. (هاي انسولین تغییري نخواهدکرد در این بیماري، تعداد گیرنده

. باشـد  چون در نهایت انـشعابی از آئـورت مـی   . باشد  میO2خون موجود در گلومرول، خون روشن و داراي          3 ي گزینه پاسخ -158
باشـد تـا طـی     گلومرول حاوي مواددفعی مـی . باشد بدانیم که تنها سرخرگ بدن که داراي خون تیره است، سرخرگ ششی و انشعابات آن می         

ي  باشد و انتهاي دیگر نفرون بـه لولـه   هاي مویرگی تنها در یک انتهاي نفرون می  این توده . ها را به درون کپسول بوفن بفرستد        تراوش آن عمل  
هاي نفـرون و   هاي مربوط به آن، باقی بخش ي هنله و مویرگ چنین باید گفت که به جز بخش اعظم لوله    هم. شود  ي ادرار متصل می     کننده  جمع
  .اند ول و دوم مویرگی در منطقه قشري کلیه واقع شدهي ا شبکه

. کنند ها در نهایت زیگوسپور تولید می هاي نامساعد با تولیدمثل جنسی و لقاح گامت     کالمیدوموناس در محیط    1 ي گزینه پاسخ -159
. کنـد  محافظت مـی ي محکم آن از زیگورات موجود در داخل دیواره در شرایط سخت           دیواره. ماند  زیگوسپور در انتظار شرایط مساعد باقی می      

آن بـا  ) گامـت ( کروموزومی است و تولیـدمثل جنـسی    Nکالمیدوموناس  . کند تا چرخه را ادامه دهد       بعد از رسیدن شرایط مطلوب میوز می      
ـ       ) هاگ غیرجنسی (تولید زئوسپور   . گیرد  ي هاپلوئیدي صورت می     تقسیم میتوز و در چرخه     وز در شـرایط مـساعد   آن هـم از طریـق تقـسیم می

این هاگ از میـوز زیگوسـپور در   . شود چنین هاگ جنسی آن به علت نداشتن دیواره نسبت به شرایط نامساعد مقاوم محسوب نمی  هم. باشد  می
  .آید وجود می شرایط مساعد به

ي   در لولـه ها ، اسپوروزوئیت)پالسمودیوم فالسیپاروم(ي پالسمودیوم موله ماالریا در کتاب درسی         طبق چرخه   4 ي گزینه پاسخ -160
ها وارد خـون فـرد شـده و در     بعد از نیش پشه، اسپوروزوئیت. شوند شوند و سپس به بزاق پشه منتقل می      ها حاصل می    گوارش پشه از زیگوت   

بعـضی از ایـن   . شـوند  هـا مـی   هاي قرمز تکثیـر شـده و باعـث ترکیـدن آن      ها در گلبول    مروزوئیت. یابند  هاي جگر به مروزوئیت نمو می       سلول
هـا در   گامـت . شوند ي سالم، وارد دهان او شده و به گامت تبدیل می یابند که در نهایت از طریق نیش پشه    ها به گامتوسیت نمو می      وئیتمروز
  .یابد آورند و چرخه ادامه می وجود می ي گوارش پشه لقاح کرده و زیگوت را به لوله

هاي دو پوست ریشه وجـود    بخش ید در تمام  توانن  هاي دیگر باید گفت که تارهاي کشنده می         در نقض گزینه    4 ي گزینه پاسخ -161
  .باشند تا ورود مواد محلول در آب را به دورن آوندها کنترل کنند داراي نوار کاسپاري می)  درون پوست(هاي آندودرم  چنین سلول هم.  باشند داشته

ی در اغلـب  لقـاح خـارج  . ماهی و مارمـاهی وجـوددارد   ي الکتریکی فقط در اندکی از ماهیان مثل گربه      گیرنده  1 ي گزینه پاسخ -162
پـس  . باشـد  همولنف مخصوص جاندارانی با گردش خون باز می. ها وجوددارد  بادکنک شنا هم در تعدادي از آن      . ماهیان استخوانی موجوداست  

  .باشد یک از ماهیان استخوانی نمی در هیچ

 روش غیرجنـسی   معموالً به . باشند  ي دو قسمتی می     ها داراي دیواره    دیاتوم. باشند  صحیح می ) د(و  ) ب(موارد    3 ي گزینه پاسخ -163
گیرد و در نهایت، به علـت فتوسـنتزکننده بـودن،     ها با تقسیم میوز صورت می سازي آن   باشند، پس گامت    کنند، چون دیپلوئید می     تولیدمثل می 

  .باشند قادر به ساخت موادآلی مورد نیاز خود می
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 :بو ي شب در گیاهان تیره  2 ي گزینه پاسخ -164
  .شود یاز در فتوسنتز تولیدشده و بخشی هم مستقیماً از هوا دریافت می مورد نO2 بخشی از -1  
  .کند ي کلم سمی است، از خود دفاع می تر حشرات مانند پروانه اي که براي بیش  با تولید ترکیبات ثانویه-2  
  .تواند وارد تیالکوئید شود و اکسیژن تولید کند  آب که محصول سوخت گلوکز است می-3  
  .کنند  را خارج میCO2 بخشی از مواد حاصل از متابولیسم مانند ها  روزنه-4  

در پرنـدگان،  . طرفـه اسـت    هاي آن یـک     باشد که جریان هواي شش      ي پرندگان می    فرد مورد سؤال از دسته      3 ي گزینه پاسخ -165
اي و گـردش خـون مـضاعف     راي قلب چهارحفرهدا. ها ناقص است ي دیافراگم آن  پرده. گیرد  گوارش شیمیایی غذا کمی هم در معده انجام می        

تـر اسـت، دفـع آن بـه آب      ها هم اسیداوریک است که چون کمیت آن به مراتب از آمونیـاك و اوره کـم          ي زائد نیتروژنی آن     ماده. باشند  می
  .چندانی احتیاج ندارد

 باید گفـت کـه   3 ي  براي نقض گزینه  . ویژگی اصلی یک کلون، یکسان بودن محتواي ژنتیک آن با والد است             4 ي گزینه پاسخ -166
ها براي بکرزایی عنوان شـده کـه تخمـک     در بعضی از نظریه . افتد  در بکرزایی هم که نوعی تولیدمثل جنسی است، نوعی کلون کردن اتفاق می            

 کرومـوزومی  nطبیعی است که کلون حاصل، مـاري  . کند کند و سرانجام کلون را ایجاد می هاي شیمیایی میتوز می    مارماده طی یک سري پیام    
  .اند پس عدد کروموزومی متفاوت داشته. است  کروموزومی بودهn2که والد آن  درحالی. است

چنین فقط یکی از  هم. باشند طور مستقل قادر به انجام هیچ واکنش متابولیسمی نمی   ها به   باید گفت که ویروس     4 ي گزینه پاسخ -167
باشـند، زیـرا    ها قادر به حفظ پایداري محیط داخلـی خـود مـی      دهند و نیز باید گفت که تمامی ویروس         در خود جاي می   انواع اسیدنوکلئیک را    
  .پوشش کپسید را دارند

هـاي   ایـن مـویرگ  . باشند هاي خونی می ساکاریدي موجود در مویرگ     هاي لنفی روده فاقد پوشش پلی       مویرگ  3 ي گزینه پاسخ -168
هاي لنفـی موجـود در سـر راه آن هـا      در گره. شوند رگ زبرین می   لنفی بدن و بعد هم بزرگ سیاه      لنفی وارد کبد شده و مستقیماً وارد سیستم         

  .شوند زا باعث بروز ایمنی می باشند که در برابر عوامل بیماري هاي ایمنی موجود می ها و برخی دیگر از سلول ماکروفاژ

چنـین ارتبـاط     ایجادشـده و هـم  در صورت آسیب جدي به دستگاه لیمبیک، در حافظـه و یـادیگري اخـتالل       4 ي گزینه پاسخ -169
هاي بدن نخاعی بوده و ارتبـاطی بـه بخـش     که برخی انعکاس جایی اما ازآن. شود  هاي بویایی با قشر مخ دچار می        تاالموس، هیپوتاالموس و لوب   

  .شوند هاي بدن دچار تغییر می توان گفت که تمامی انعکاس مغز ندارد، نمی

ژن،  در فرآیند آلرژي، در برخـورد اول بـا آنتـی     . باشد  می) تگاه ایمنی اختالل در دس  (تب یونجه نوعی آلرژي       2 ي گزینه پاسخ -170
یافتـه   ها اتصال هاي سطح ماستوسیت ژنی، پادتن ي آنتی در برخورد هم با آلرژن، ماده. شود ها متصل می شده و به سطح ماستوسیت      پادتن ساخته 

یادمـان باشـد کـه    . گـردد  باشند ترشح می م که نوعی گرانولوسیت میها ه هیستامین توسط بازوفیل. شود ها می   و باعث خروج هیستامین از آن     
  !اند، نه خون ها در بافت پیوندي واقع شده ماستوسیت

یابنـد و در نتیجـه میـزان هماتوکریـت خـون کـه شـامل           هاي قرمز خون افزایش مـی       در پلی سیتمی، گلبول     4 ي گزینه پاسخ -171
پـس  . باشـد  توانـد منـشأهاي مختلفـی داشـته      انواع آنمی متفاومـت بـوده و مـی   اما. شود باشد، زیاد می ها می هاي سفید و قرمز و پالکت    گلبول
  .باشند ي افراد مبتال به آنمی لزوماً صحیح نمی ي همه  درباره2 و 1هاي  گزینه

 طیف سازگاري بسیار خوبی با محـیط  ي هاي نعل اسبی افراد میانه دانیم، در جمعیت خرچنگ     طورکه می   همان  1 ي گزینه پاسخ -172
ها  در این شرایط شایستگی افراد حد واسط هم با فنوتیپ آن. چنان زندگی کنند   توانند هم   اند که با تغییرات کوچک محیط هم می         خود پیداکرده 
  .زیست خود دارند باشد و این افراد شانس بسیار زیادي براي زیستن در محیط ي عکس نمی داراي رابطه
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ي هاپلوئیـدي بـراي تولیـدمثل       باشد که یوکاریوت بوده و داراي چرخه        روسپوراکراسا نوعی قارچ مخمر می    نو  2 ي گزینه پاسخ -173
شوند و در جایی از چرخـه بـا ادغـام     هاي هاپلوئیدي جاندار حاصل می      در این چرخه، با تقسیم میوز سلول زیگوت، سلول        . باشد  جنسی خود می  

 RNAعلت یوکاریوت بودن، پروتئین را از سیتوپالسم و  این جاندار به. شود ، زیگوت حاصل می)ها هاي آن درواقع هسته(هاي هاپلوئیدي     سلول
  .باشد، قادر به ساخت موادآلی از مواد غیرآلی نیست که فتوسنتزکننده نمی جایی چنین ازآن هم. سازد را در هسته می

 کـه از  O2دي به پستانداران دارد، رگ حاوي موادغذایی و در دستگاه گردش خون پرندگان که شباهت زیا        1 ي گزینه پاسخ -174
علت ساده بودن نوع گردش خون، خون تیره از قلـب بـه    در ماهی به. گیرد، به مغز رفته تا مغز را غذادهی کند        سرخرگ بزرگ قلب منشأ می    

  .کند رسانی می ها خون ، از طریق سرخرگ پشتی به مغز و دیگر اندامO2جا بعد از گرفتن  دستگاه آبشش ماهی رفته و در آن

توان گفت به حضور حـداقل دو   ي اسکلتی می شدن نوعی ماهیچه براي ساخته. باشند موارد الف و د صحیح می     2 ي گزینه پاسخ -175
ي   آندوپالسـمی صـاف آن موسـوم بـه شـبکه     ي چنین در داخل هـر میـون، شـبکه     هم. باشد  احتیاج می ) اي و پیوندي    ماهیچه(نوع بافت اصلی    

  .باشد باشیم که سارکولم، نام غشاء پالسمایی هر میون می چنین به یاد داشته هم. کند را احاطه می) میوفیبریل(سارکوپالسمی اطراف هر تارچه 

توان  آن میجاي  نهاندانگان آرکگن نداشته و به. باشند شده در صورت سؤال از گروه نهاندانه می  گیاهان مطرح   1 ي گزینه پاسخ -176
هـا طبـق مـتن کتـاب درسـی       باقی گزینـه ). ها همان گامتوفیت ماده است ي رویانی آن درواقع کیسه(باشند  ي رویانی می گفت که داراي کیسه   

  .افتد طور معمول اتفاق می ي نهاندانگان به ي چرخه درباره

ود و در پرندگان هم به علـت  ش در کرم خاکی به علت نداشتن معده، گوارش شیمیایی غذا در معده آغاز می         4 ي گزینه پاسخ -177
هایی براي گوارش مکانیکی در دهـان   پرندگان، برخالف ملخ داراي بخش. شود دان، گوارش مکانیکی غذا در معده آغاز می      تقدم معده بر سنگ   

  .باشند خود نمی

شـد  ي ر اسـید و اتـیلن، بازدارنـده    هاي اکسین، ژیبرلین و سیتوکینین، محرك رشد بوده و آبـسیزیک     هورمون  1 ي گزینه پاسخ -178
توان گفـت کـه بـا کنتـرل و جلـوگیري از سـنتز زیـاد         حتی می. باشند تأثیر نمی ها بی   ي رشد بر سنتز پروتئین      هاي بازدارنده   هورمون. باشند  می

گونـه توجیـه کـرد کـه چـون       تـوان ایـن    هم با ابهام مواجه است، امـا مـی  3ي  توان گفت گزینه البته می. پروتئین، اثر قابل توجهی بر آن دارند 
آورد، در تمایز میوه و نمو آن نقشی ندارد، بلکـه در عـدم تمـایز و نمـو      طور خاص از تمایز و نمو میوه جلوگیري به عمل می       اسید به   آبسیزیک

  .باشد طور واضحی نادرست می  به»همواره«ي  علت ذکر کلمه  به1ي  چنین گزینه هم. کند نقش ایفا می

یـوغی، پیلـی    در هم. یوغی یا ترانسفورماسیون باشد تواند از طریق هم میي ژنتیکی میان دو باکتري  انتقال ماده   1 ي گزینه پاسخ -179
توجیـه   ها باتوجه بـه مـتن کتـاب درسـی قابـل      ي گزینه نادرستی بقیه. کند اما در ترافسورماسیون، پیلی نقشی ایفا نمی      . داراي نقش مهمی است   

  .باشد می

تر باشد، میزان رقابت کاهش  هاي گیاهی یک منطقه بیش    طبق تحقیقات تیلمن و همکارانش، هرچه تنوع گونه         2 ي گزینه پاسخ -180
شده از زمین و مقاومت در برابر عوامل نامساعد و در نتیجه پایداري زیستگاهی         چنین میزان نیتروژن جذب     هم. یابد  و تولیدکنندگی افزایش می   

  .شود زیادتر می

زیـرا بـه   . شود گاه مبتال نمی به جنس مغلوب، در صورت سالم بودن پدر، فرزند دختر هیچ     در بیماري وابسته      3 ي گزینه پاسخ -181
  .تواند ناقل باشد کند و در صورت بیماربودن مادر هم، دختر تنهایی می  سالم از پدر دریافت میxهر حال یک 

د دانه    ي سلول   همه  1 ي گزینه پاسخ -182 د که با تقسیم میوز در نباش  میAaBbاراي ژنوتیپ د) هاگ نر(ي نارس  ي گرده  هاي مولّ
که در هر  جایی چنین ازآن هم. باشند  میAaBbها هم  هاي پارانشیم خورش موجود در تخمک تمام سلول. کنند نهایت دو نوع هاگ نر تولید می 

هاي آن ژنوتیپ یکسان دارنـد کـه    ، پس تمامی سلولاستهاي آن هم حاصل میتوز هاگ ماده        ي رویانی وجوددارد و سلول      تخمک، یک کیسه  
  .ي رویانی را دارند هاي کیسه باشیم که هر کدام ژنوتیپ باقی سلول البته به یاد داشته
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باشـد کـه واکـنش     میهاي آمینواسیدي    حلقوي پیک دومین اغلب هورمون     AMPطور معمول در انسان،       به  4 ي گزینه پاسخ -183
ي مرگ در محل بریدگی، و پپـسین در داخـل معـده     فیبرین و ترومبین در مجاور دیواره   . افتد  تشکیل آن درون سلول در سیتوپالسم اتفاق می       

  .باشند سلولی می شوند که هر سه برون تشکیل می

ودیوم تـشکیل  ي خـود پالسـم   کپک مخاطی سلولی نوعی آغازي است که طبق متن کتاب درسـی در چرخـه     2 ي گزینه پاسخ -184
باشیم که کپـک سـیاه نـان نـوعی زیگومیـست و کپـک          به یاد داشته  . باشد  ها طبق متن کتاب درسی، قابل برداشت می         ي گزینه   بقیه. دهد  نمی
  .باشند هاي انگشت پا نوعی دئوترومیست می سیلیوم و قارچ پنی

مثـل جنـون   . (باشـند  ر جـانوران مـی  ها از جنس پروتئین بوده و عامل بیماري د      دانیم پریون   طور که می    همان  2 ي گزینه پاسخ -185
  .باشد  صحیح می2ي  طبق این اطالعات، گزینه. باشند و عامل بیماري در گیاهان هستند اما ویروئیدها از جنس اسیدنوکلئیک می) گاوي

Hهاي سبز، به علت داشتن کلروفیـل و کلروپالسـتی مـشابه گیاهـان از         تمامی جلبک   2 ي گزینه پاسخ -186 O2  ان منبـع   بـه عنـو
  .کند ها صدق نمی ها در رابطه با آن توان نام برد که باقی گزینه هاي سبز را می بعضی از جلبک. کنند الکترون استفاده می

کتونوریـا باشـد، باعـث کـاهش تولیـد       اري فنیـل مـ تواند پیامـد بی   کمبود آمینواسید تیروزین در افراد که می        3 ي گزینه پاسخ -187
مانـدگی ذهنـی شـده و در بزرگـساالن باعـث       شود که در خردساالن باعث کاهش رشد و عقـب    ویژه تیروکسین می    هاي تیروئیدي به    هورمون

  .شود چنین کاهش متابولیسم و فعالیت بدن می افزایش وزن و کاهش هوشیاري و هم

در ایـن مرحلـه   . افتـد  اتفاق مـی وتئال لي  باشد که در مرحله این مرحله، تشکیل و بزرگ شدن جسم زرد می          4 ي گزینه پاسخ -188
هـاي    به علت مکانیسم خودتنظیمی لنفی هورمـون FSH و  LHهاي    چنین غلظت هورمون    تر است و هم     ن از استروژن بیش   غلظت پروژسترو 

  .یابد تخمدان، کاهش می

حـضور  ) مونوسـاکارید (ساکارید محکم است که در هنگـام اتـصال مونومرهـاي آن             کیتین در واقع نوعی پلی      3 ي گزینه پاسخ -189
  .ها باید برقرار باشد شرط حضور ریبوزوم در هنگام اتصال منومر، براي پروتئین. ریبوزوم الزامی نیست

 اولتراســونیک ســوم، امــواج آن از نــوع 11طبــق عملکــرد ذکرشــده بــراي دســتگاه ســونوگرافی در فــصل   3 ي گزینه پاسخ -190
ي هفـتم قابـل    چنـین ضـربان قلـب جنـین در هفتـه      هـم . دده هاي جنینی را تشخیص می باشند و این روش اغلب نابهنجاري     می )صوت مافوق(

  .باشد هاي حاصل و تشکیل تصویر می عملکرد این دستگاه بر اساس تجزیه و تحلیل پژواك. تشخیص است

طوري که در مقابل نـور کـم نیـز تحریـک      به. اي به نور زیاد است    هاي استوانه   در فرد سالم حساسیت سلول      3 ي گزینه پاسخ -191
هاي مسئول براي تنگ و گـشاد کـردن سـوراخ مردمـک        بخش رنگین چشم همان عنبیه است که داراي ماهیچه         چنین بدانیم که    هم. شوند  می

  .تر است هاي مخروطی هم بیش تر باشد، میزان تحریک سلول چنین باید گفت که هرچه میزان نور بیش هم. باشد می) تغییر قطر سوراخ(

G2:  nجود در سلول پیکري شامپانزه در   موDNAهاي  تعداد مولکول  4 ي گزینه پاسخ -192 =2 48  
( )× =48 2 96  

G1:      n یک سلول پیکري ملخ ماده در DNAهاي  تعداد مولکول =2 24  
( )× =24 1 24  

=. باشد  صحیح می3ي  گزینه × ⇒96 24 4  
  :4ي  اما در رابطه با گزینه.  هم قابل اثبات است2و 1هاي  به همین ترتیب درستی گزینه

): G2غ خانگی در هاي یک سلول پیکري مرDNAتعداد    n )= × =2 78 78 2 156  
): G1هاي یک سلول پیکري مگس سرکه در DNAتعداد    n )= × =2 8 8 1 8  

×.  نادرست است4ي  بنابراین گزینه = > ⇒8 20 160 160 156  
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در هـر دو نـوع   . شـود  هوازي را شامل مـی   اي داد تا هر دو تنفس هوازي و بی          گونه  این سؤال را باید به    پاسخ    2 ي گزینه پاسخ -193
هـوازي و   هـوازي و برخـی هـم بـی     ها برخی بی باکتري. شود  ساخته میNADHي گلیلولیز، دو مولکول   علت وجود مرحله    حال به   هر  تنفس، به 

کننـد کـه تخمیـر     هوازي هم تنفس مـی  صورت بی  به شدید اي ما هم معموالً هوازي بوده، اما در فعالیت          هاي ماهیچه   ولسل. باشند  هوازي می   هم
  .ها از نوع الکلی است آن

علت یوکاریوت بودن و داشتن تاژك، تمـامی   به. کند  داران صدق می    ي تمامی تاژك    درباره) د(و  ) الف(موارد    4 ي گزینه پاسخ -194
نوعی (دار مخصوص ساکنان آب شیرین مانند پارامسی  واکوئل ضربان. باشند سلولی می کتاب درسی، همگی تک ها میکروتوبول دارند و طبق        آن

  .هستندداران اغلب ساکن آب شور  باشد اما تاژك می) دار مژك

مز پایان ترجمـه   و پایان آن در محل رAUGزیرا شروع ترجمه از اولین . باشد این گزینه لزوماً صحیح نمی      2 ي گزینه پاسخ -195
البتـه ناگفتـه نمانـد کـه     . باشد هاي رونوشت اینترون می ، بخش1ي  بدانیم که مصداق گزینه.  نداردmRNAباشد و بستگی به دو انتهاي       می

جـا   همـان . شـود   داریـم کـه از روي آن رونویـسی مـی     DNAیوتی درون میتوکندري  هاي یوکار    هم صحیح نیست چون در سلول      4ي    گزینه
mRNAشود  توسط ریبوزوم ترجمه می.  

Aa    4 ي گزینه پاسخ -196 Aa×والدین   

F : AA , Aa , aa1
1 2 1
4 4 4

  )نسل اول (

= =
+

22
44

1 2
4 4

3
4

=
2
3

  

  :هاي دیگر گزینهاصالح 

=  :1ي  گزینه - =

1
14

3 3
4

  

=  :2ي  گزینه - =

1
14

2 2
4

  

2: 3ي  گزینه -
4

  .باشند باشند که هم از لحاظ ژنوتیپ هم از لحاظ فنوتیپ مشابه والد خود می  میAaها   زاده

افتد و شکستن  ي باریک اتفاق می ي نهایی گوارش در روده ن پیوند کوواالنسی میان دو گلوکز در مرحله شکست  1 ي گزینه پاسخ -197
زیرا این اتفـاق در  . گیرد باشند، صورت می هاي یک فرد سالم که داراي میتوکندري می پیوندهاي موجود در یک مولکول گلوکز در تمامی سلول  

هایی کـه   پیوندد، اما به هر حال در بدن انسان سالم، تمامی سلول رچه خود در سیتوپالسم به وقوع میگلیکولیز گ. دهد ي گلیکولیز رخ می  مرحله
  .باشند و اغلب تنفس هوازي دارند تنفس سلولی دارند، داراي میتوکندري هم می

امی ها محیط کشت سترون الز   گیرد که لزوماً براي تمامی آن       تکثیر رویشی گیاهان به طرف مختلف انجام می         3 ي گزینه پاسخ -198
چنین طبـق کتـاب    هم. گیرد تر از تکثیر رویشی انجام می چنین در بعضی گیاهان مانند پنبه تولیدمثل جنسی سریع     هم) زدن  مثل قلمه . (باشد  مین

  .گیرد اند، تولیدمثل غیرجنسی انجام می هایی که براي تکثیر رویشی تخصص نیافته درسی، در بعضی گیاهان از طریق بخش

 F1تعداد افراد هتروزیگوس با فنوتیپ غالب در 

 F1تعداد افراد با فنوتیپ غالب در 

 F1تعداد افراد هموزیگوس با فنوتیپ غالب در 

 F1تعداد افراد با فنوتیپ غالب در 

 F1تعداد افراد هموزیگوس با فنوتیپ مغلوب در 

 F1تعداد افراد هموزیگوس در 
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ه، به علت تولد دختر سالم از پدر بیمار در نسل اول، این بیماري وابـسته بـه جـنس غالـب              طبق این دودمان    4 ي گزینه پاسخ -199
.  صحیح اسـت 4ي  پس گزینه. چون در صفت مغلوب افراد سالم دو نوع ژنوتیپ دارند. تواند مغلوب باشد   باشد و از طرفی هم بیماري نمی        نمی

  .چون در اتوزم غالب افراد سالم یک نوع ژنوتیپ دارد

. سازند اي مدفوع را می هاي گوارشی تغییر کرده و رنگ قهوه  انسان، بخشی از مواد رنگی صفرا بر اثر آنزیم    در  2 ي گزینه پاسخ -200
 صفراوي، وارد خـون  -هاي کبدي گاهی هم بر اثر بیماري. ها رفته و رنگ زرد ادرار را بسازند توانند در روده جذب شوند و به کلیه   چنین می   هم
  .شوند هاي لنفاوي ساخته می هاي قرمز خون توسط ماکروفاژها در عقده ي هموگلوبین موجود در گویچه یهاین مواد بر اثر تجز. شوند می

ي  در چرخـه (هـاي مـستقل از نـور      در طی واکنش+NADPطبق کتاب درسی در توضیح مراحل فتوسنتز،     4 ي گزینه پاسخ -201
NADPH  . شود م دوم آن حاصل میافتد، و در گا که در استروماي کلروپالست اتفاق می)  کالوین ,H NADP H+ +→ + 2  

شـود، در نهایـت هـشت      سه نسل در محیط غیـر رادیواکتیـو کـشت داده     DNAکه این مولکول      درصورتی  4 ي گزینه پاسخ -202
پـس از  . باشند تا غیررادیواکتیو می14نجیره رادیواکتیو و ها، دو ز است که از آن   زنجیره حاصل شده   16شود که در مجموع       مولکول حاصل می  

. باشند ي غیررادیواکتیو می ي رادیواکتیو و یک زنجیره تا داراي یک زنجیره2 مولکول 8میان  = 
 

2 1
8 4

  

اي از  عـصب، بـه دسـته   . شـود  تار عصبی به هر دندریت و اکسون گفته مـی      . باشد  صحیح می ) هـ(فقط مورد     1 ي گزینه پاسخ -203
نخاع، رابط میـان  . باشد ي مخ می کره اي از تارهاي عصبی میان دو نیم اي دسته جسم پینه. شود تارهاي عصبی درون یک غالف پیوندي گفته می 

باشـد، امکـان تمـاس و     هرجا که میلین روي غشاء تار عصبی وجود داشته.  صحیح استکامالً) هـ(اما مورد  . هاي پایین بدن با مغز است       بخش
  .افتد ها در غشاء وجودندارد، پس تحریک اتفاق نمی تبادل یون

 در باکتري مورد استفاده هستند و DNAکردن   باشند که براي کلون     باکتریوفاژها مانند پالزمیدها وکتور می      2 ي گزینه پاسخ -204
امـا فقـط پالزمیـدها داراي ژن مقـاوم بـه      . کننـد  هر دو مستقل از باکتري همانندسازي می. شوند هاي محدودکننده برش داده می  ط آنزیم توس
  .باشند بیوتیک می آنتی

ي اول بـراي پـستانداران    ها طبق کتاب درسی است که دو گزینـه    ي اول ویژگی صحیحی براي وال       سه گزینه   4 ي گزینه پاسخ -205
ها شامل انسان،  ي چهارم باید گفت که در پریمات اما در نقض گزینه  . باشد  ها می   ي سوم ویژگی اختصاصی وال       گزینه دیگر هم صحیح بوده، اما    

  .تر است ها، این نسبت براي انسان بیش تر است که در میان آن ي بدن بیش ي مخ نسبت به اندازه خورده میمون و سمور، سطح قشر چین
  
  
  

  محمد عمارلو  دکتر علی


