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گزینه 1 1

باتوجه به تصویر زیر، منظور از آوند الن دار، آوند چوبی از نوع نایدیس (تراکئید) است و می دانیم که یاخته های آوند چوبی زنده

نیستند و پروتوپالست (سیتوپالسم و غشای یاخته) را از دست داده اند.

بررسی سایر گزینه ها :

گزینۀ 2: نادرست. صفحات آبکشی مربوط به آوندها آبکشی است نه نایدیس!

گزینۀ 3: نادرست. شیرۀ پرورده، درون آوند آبکشی جریان دارد نه آوند چوبی.

گزینۀ 4: نادرست. باتوجه به تصویر زیر مشخص است که رسوب چوب (لیگنین) در دیوارۀ پسین آوندهای چوبی یکنواخت نیست و

باعث ایجاد طرح های مختلفی شده است:
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گزینه 4 2

کنه ای و بخشی از سامانۀ بافت زمینه است که در ساقۀ گیاهان دولپه ای دیده می شود. مغز ساقه، بافت نرم آ

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: در ساقه، استوانۀ آوندی وجود ندارد و طبیعتًا مرزی برای آن نمی توان عنوان کرد.

گزینۀ ۲: دسته های آوندی در ساقۀ گیاهان دولپه روی یک دایره قرار گرفته اند، نه دوایر متحدالمرکز!

گزینۀ 3: در ساقۀ گیاهان تک لپه ای، دسته های آوندی در سمت خارج، بیشتر از داخل است.

گزینه 4 3

پالست ها انواع مختلفی دارند، ازجمله؛ سبزدیسه، رنگ دیسه، نشاديسه. از بین این موارد فقط سبزدیسه ها دارای سبزینه هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: گزانتوفیل در رنگ دیسه ها ممکن است دیده شود.

گزینۀ ۲: همۀ سبزدیسه ها دارای سبزینه و کاروتنوئید هستند.

گزینۀ ۳: آلکالوئیدها ترکیباتی هستند که در شیرابۀ گیاهان یافت می شود، نه در رنگ دیسه ها!

گزینه 2 4

گلوتن ترکیبی پروتئینی و مادۀ ترشح شده پلی ساکاریدی است.
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گزینه 3 5

آوندهای چوبی یاخته های مرده ای هستند که در آن میان یاخته و غشاء یاخته از بین رفته است و فقط دیوارۀ چوبی شده آوند باقی

مانده است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: ضخامت دیواره در آوندهای الن دار یکسان نیست.

گزینۀ ۲: صفحۀ آبکشی مختص آوندهای آبکشی است، نه آوند چوبی!

گزینۀ ۴: جابه جایی شیرۀ پرورده مختص آوندهای آبکشی است، نه یاخته های نردبانی آوند چوبی!

گزینه 4 6

پس از تولید اسپرم در لوله های اسپرم ساز، اسپرم ها وارد اپیدیدیم می شوند، سپس وارد لولۀ اسپرم بر می شوند. (ص 100)

گزینه 2 7

منظور سؤال تروفوبالست است که هورمون HCG را ترشح می کند و این هورمون به خون مادر وارد می شود که اساس تست

بارداری است. این هورمون، نوعی هورمون جنسی محسوب نمی شود.

گزینه 3 8

منظور صورت سؤال، اسکلت آب ایستایی است که در عروس دریایی (از مرجانیان) دیده می شود.

بررسی گزینه ها:

گزینۀ "۱": در حفرۀ گوارشی مرجان ها، یاخته هایی که آنزیم های گوارشی را ترشح می کنند مسئول فاگوسیتوز مواد مغذی نیستند.

گزینۀ "۲": این گزاره، ویژگی پالناریا (جانوری با سامانۀ دفعی پروتونفریدی) نیز است.

گزینۀ "٣": روش تغذیه در مرجان ها مشابه برخی کرم های پهن نظیر پالناریا است.

گزینۀ "۴": در مرجان ها گوارش مواد غذایی برخالف پارامسی در حفرۀ گوارشی آغاز می گردد (نه کریچه ها). کریچه ها در عروس

دریایی گوارش مواد غذایی را ادامه می دهند.

گزینه 3 9

باالترین غدۀ موجود در قفسۀ سینه، تیموس است که بر لنفوسیت های  مؤثر است.

بررسی سایر موارد:

گزینۀ 1: بخش مرکزی غدۀ فوق کلیه ساختار غیر پوششی دارد که یاخته ها به هم فشرده نیستند. هورمون اپی نفرین در بسیاری از

اندام ها گیرنده دارد.

گزینۀ 2: زیرمغزی پیشین تنها در ارتباط خونی با زیرنهنج است و پروالکتین در اندام مختلف گیرنده دارد.

گزینۀ 4: از یاخته های فولیکولی در حال رشد هورمون جنسی ترشح می شود که در خود فولیکول ها، آندومتر رحم و استخوان ها

گیرنده دارند.
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گزینه 4 10

مطابق مطالب کتاب درسی، سلول های زنده ازجمله سلول های آبشش ماهی بالغ برای انجام تنفس یاخته ای نیازمند اکسیژن

هستند. درنتیجه باید انشعابی از سرخرگ پشتی ماهی جدا شده و به سلول های آبشش خونرسانی کنند. درنتیجه سرخرگ

تغذیه کنندۀ آبشش ماهی دارای خون روشن است. سرخرگ های بندناف دارای خون تیره است و در جمع آوری مواد دفعی جنین

نقش دارد و آن ها را به سمت جفت هدایت می کند.

دقت کنید در بندناف فقط یک سیاهرگ مشاهده می شود و سیاهرگ های بندناف نادرست است. قطر سرخرگ های بندناف نسبت

به سیاهرگ بندناف کمتر است.

گزینه 2 11

یاخته های بینابینی مستقیمًا هدف LH (یکی از هورمون های هیپوفیزی) قرار می گیرند.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) هورمون تستوسترون می تواند روی یاختۀ هدف هورمون پاراتیروئیدی مانند یاخته های استخوان اثرگذار باشد.

٣) با مهار ترشح هورمون LH می توان مانع تولید هورمون تستوسترون و درنتیجه مهار پیدایش صفات ثانویه مانند رویش مو در

صورت پسران در سن بلوغ شد.

۴) یاختۀ زامه زا نمی تواند تقسیم میوز انجام دهد.

گزینه 4 12

منظور صورت سؤال جانورانی است که تنفس نایدیسی تنفس ششی و آبشش های داخلی دارند که سطوح تبادل گازهای تنفسی

به درون بدنشان منتقل شده است.

در میان این جانوران، فقط پرندگان و پستانداران دارای بیشترین اندازۀ نسبی مغز نسبت به وزن بدن می باشند و می دانیم که

ساختار اسکلتی مهره داران نیز یکسان است. درنتیجه در همۀ آن ها حرکات جناغ و قفسۀ سینه به تنفس کمک می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱) در بین دهلیزها و بطن ها، دریچه های دهلیزی- بطنی وجود دارد. درنتیجه دیوارۀ کامل بین این ها مشاهده نمی شود.

گزینۀ ۲) مثًال در جانورانی مانند انسان، مولکول های زیستی مختلفی مانند گلیکوژن می توانند در درون یاخته ها هیدرولیز شوند.

گزینۀ ۳) مهره داران و بی مهره ها همگی دفاع غیراختصاصی دارند. در حشرات که تنفس نایدیسی دارند، مویرگ وجود ندارد؛

درنتیجه نمی توان گفت فشار تراوشی در ابتدای مویرگ خونی بیشتر از فشار اسمزی است.

گزینه 2 13

گزینه "2" صحیح است.

بررسی موارد:

الف) هیچ یک از هورمون های هیپوفیزی بر روی متحرک شدن اسپرم اثر مستقیمی ندارند.

ب) همۀ یاخته های زنده بدن انسان، یاختۀ هدف هورمون های تیروئیدی هستند.

کروزوم نقشی ندارند. ج) هورمون های هیپوفیزی در آزادسازی آنزیم های آ

د) دقت کنید یاخته های هدف هورمون LH بینابین لوله های اسپرم ساز قرار دارند و جزء یاخته های لوله های اسپرم ساز محسوب

نمی شود.

Admin
Rectangle



5/6لرنیتو 1398

گزینه 2 14

طبق شکل ۲ صفحۀ ۹۹ کتاب زیست شناسی ۲، نزدیک ترین یاخته های تک الد دیوارۀ لوله های اسپرم ساز به یاخته های بینابینی،

زام یاخته های (اسپرماتوسیت) ثانویه هستند.

۱) هر زام یاختۀ ثانویه با انجام میوز ۲، دو یاختۀ زام یاختک (اسپرماتید) ایجاد می کند.

۲) زام یاخته های ثانویه هاپلوئیدند، ولی کروموزوم های هسته ای آن ها دو کروماتیدی هستند. هر کروموزوم دو کروماتیدی از دو

بخش شبیه به هم به نام فامینک (کروماتید) تشکیل شده است.

۳) یاخته های سرتولی در همۀ مراحل اسپرم زایی، پشتیبانی، تغذیه، یاخته های جنسی و نیز بیگانه خواری باکتری ها را بر عهده

دارند؛ پس زام یاخته های ثانویه نیز تحت اثر پشتیبانی و تغذیه ای این یاخته ها قرار می گیرند.

۴) از تفاوت های اساسی تخمک زایی با اسپرم زایی تقسیم نامساوی سیتوپالسم است. به این صورت که در تخمک زایی پس از هربار

تقسیم هسته در میوز تقسیم نامساوی سیتوپالسم صورت می گیرد؛ پس در مرد که غده های جنسی بیضه ها هستند، تقسیم

نامساوی سیتوپالسم صورت نمی گیرد.

گزینه 1 15

تنها عبارت "ج" صحیح است.

الف) یاخته های سرتولی تحت اثر هورمون FSH قرار می گیرند که در بیگانه خواری (فاگوسیتوز) باکتری ها نقش ایفا می کنند. اما در

کیسۀ بیضه، عالوه بر یاخته های سرتولی، یاخته های سیستم ایمنی مثل ماکروفاژها عليه باکتری ها فعالیت می کنند. (نادرست)

ب) عالوه بر یاخته های سرتولی، یاخته های دستگاه ایمنی نیز در مبارزه علیه باکتری ها نقش دارند اما فقط یاخته های سرتولی در

تغذیه و پشتیبانی اسپرم ها مؤثرند.

ج) در مردها یاخته هایی که تحت تأثیر هورمون LH قرار می گیرند، یاخته های بینابینی هستند که با ترشح هورمون تستوسترون در

رشد ماهیچه ها نقش دارند.

د) اسپرماتیدهای حاصل از تقسیم میوز ۲، تاژک دار نیستند؛ بلکه بعدًا تاژک دار می شوند.

گزینه 1 16

دیوارۀ لوله های زامه ساز یاخته های زاینده ای دارد که به این یاخته ها زامه زا (اسپرماتوگونی) گفته می شود. این یاخته ها که نزدیک

سطح خارجی لوله ها قرار گرفته اند، ابتدا با میتوز تقسیم می شوند. یکی از یاخته های حاصل از هربار میتوز در الیۀ زاینده می ماند

که الیۀ زاینده حفظ شود. یاختۀ دیگر نیز زام  یاختۀ (اسپرماتوسیت) اولیه نام دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

۲) اسپرم ها پس از لوله های اسپرم ساز وارد اپی دیدیم می شوند که لوله ای پیچیده و طویل است.

۳) در سطح خارجی دیوارۀ لوله های اسپرم ساز، یاخته های اسپرماتوگونی قرار دارند.

۴) در لوله های اسپرم ساز، اسپرماتید برای تبدیل شدن به اسپرم، تقسیم نمی شود.

گزینه 2 17

در همۀ جانوران اساس تولیدمثل جنسی مشابه هم است. توجه داشته باشید دفاع اختصاصی اساسًا در مهره داران دیده می شود.

گزینه 2 18

بکرزایی نوعی تولیدمثل جنسی است که در آن تخمک لقاح نیافته منشاء تولید جانور جدید می شود و ممکن است باعث تولید

جانور هاپلوئید (مانند زنبور عسل نر) یا دیپلوئید (مانند مار) گردد.
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گزینه 2 19

ترشحات غده های وزیکول سمینال، پروستات و پیازی میزراهی مایع منی را تشکیل می دهند و این مایع اسپرم ها را به خارج از

میزراه منتقل می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) غدۀ پروستات یک عدد است.

٣) غده های وزیکول سمینال، پشت مجرای اسپرم بر قرار دارند (از نمای نیم رخ).

۴) غدد پیازی میزراهی خارج کیسه های بیضه هستند.

گزینه 4 20

گزینۀ 1: نادرست. شبکه ای از رگ های کوچک نه بزرگ.

گزینۀ 2: نادرست. اسپرماتید می تواند تاژک داشته باشد.

گزینۀ 3: نادرست. در همۀ مراحل اسپرم زایی.

گزینۀ 4: درست. ترشحات غدد پیازی میزراهی قلیایی و روان کننده اند.
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