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آزمون۲زیستدرساستانداردهایپرسش )۶(ویژۀ
 است؟ نادرستكدام گزينه-1

 در پديد% دگرنشيني سرطان نقش دارد. همانند خون، ) لنف1
بد2  خيم شايع در افراد بالغ است. ) ليپوما نوعي تومور
مي ) ياخته3  توانند به نواحي ديگر بدن منتشر شوند. هاي مالنوما
ژن4 مي ها با واسطۀ پروتئين) دا ها  شته باشند.توانند در ايجاد سرطان نقش

 در خط اول دفاع بدن انسان نقش داشته باشد؟ تواند نمييك كدام-2
اي ) بافت پوششي استوانه4 ) پروتئين مكمل3 هاي سطح پوست ) ميكروب2 ريز ) غدد برون1

 بيان شده است؟ نادرستيبهكدام گزينه در مورد انسان-3
 ابل نفوذ است.ها غيرق ) اليۀ دروني پوست عمالً در برابر ميكروب1
مي،) خاصيت اسيدي چربي سطح پوست2  شود. مانع رشد هر نوع ميكروبي
مي ) ترشحات مخاط همانند عرق با نوعي آنزيم موجب كشته شدن ميكروب3  شود. ها
 اي وجود دارد. ) در اليۀ درم پوست، بافت پيوندي رشته4

شو تواند نمييك كدام-4 د؟جزئي از نخستين خط دفاعي محسوب
تب4 ) اسيد معده3 ) استفراغ2 ) اشك1 (

مي-5  شود. اينترفرون نوع ............... از ياختۀ آلوده به ...............، ترشح
1(I-2 ويروس(I-3 باكتري(II-4 ويروس(II-باكتري 

 است؟ نادرستها كدام جمله دربار% ميكروب-6
آن1 مي ) چربي پوست باعث از بين رفتن تمام  شود. ها در سطح پوست
مي2 آن ) ترشحات مخاط  ها شود. تواند موجب كشته شدن
آن3  ها مؤثر است. ) دفاع غيراختصاصي در برابر طيف وسيعي از
آن ) طبق نظريۀ ميكروبي بيماري4 مي ها،  زا باشند. توانند بيماري ها

مي،در كدام مرحلۀ زير-7  شود؟ پوشش هسته مجدداً تشكيل
تل1  ) آنافاز4 ) پرومتافاز3 ) سيتوكينز2 وفاز)

و ياخته-8  اي سالم مشترك است؟ هاي دارينه چند مورد در ماكروفاژها
 خواريد) بيگانهايج) منشأ ياختهب) حضور در غدد لنفاوي الف) عدم ترشح هيستامين

1(12(23(34(4
را،كدام جمله-9 مي نادرستيبهعبارت زير  كند؟ تكميل

 ...............»ها همانند ماستوسيت«
مي ) بازوفيل1  كنند. ها، هيستامين ترشح
مي ها، بيگانه ) نوتروفيل2  كنند. خواري
رگ ) ياخته3  شوند. كننده كيلوميكرون در روده يافت نمي هاي جذب هاي دندريتي در
مي ) ياخته4  شوند. هاي كشند% طبيعي، جزئي از دومين خط دفاعي محسوب

 ...............ا،در ليپوما ............... مالنوم-10
مي ياخته-) همانند2 اند. هاي چربي تكثير شده ياخته-) همانند1  شوند. هاي سرطاني وارد لنف

 تومور توانايي دگرنشيني دارد.-) برخالف4 كند. هاي مجاور حمله نمي تومور به بافت-) برخالف3
 است؟ نادرست1ميوز كدام عبارت دربار%-11

مي1  شوند. ) كروماتيدهاي خواهري در آن از هم جدا نمي2 شود. ) در پايان آن عدد كروموزومي ياخته نصف
مي تقسيم ميانه،) معموالً در پايان اين مرحل3 مي كروماتيدي به رشته4هاي ) كروموزوم4 شود. ياخته انجام  شوند. هاي دوك متصل

 ....... ليپوما ...............مالنوما ........-12
 در افراد بالغ متداول است.-) برخالف2 توانايي متاستاز دارد.-) برخالف1

بي-) مانند3 مي رويۀ ياخته با تكثير مي-) مانند4 شود. هاي پيوندي ايجاد  شود. به كمك پيوند مغز استخوان درمان
به-13  درستي بيان شده است؟ كدام جمله

با)درشت1 مي تراگذريخوارها  دارند. تراگذريهاي سفيد توانايي ) بيشتر گويچه2 كنند. از ديوار% مويرگ عبور
 هاي بنيادي ميلوئيدي هستند. خوارها ياخته ) منشأ درشت4 ) هر ياختۀ ايمني موجود در طحال در دفاع اختصاصي نقش دارد.3



2

متوسطهدومدورۀدهمیازپایۀ

آزمون۲زیستدرساستانداردهایپرسش )۶(ویژۀ
به گويچه-14 ميتش» نيروهاي واكنش سريع«هاي سفيدي كه  شوند ............... بيه

مي ) از ياخته1  انجام دهند. توانند عمل تراگذاري ) نمي2 گيرند. هاي ميلوئيدي منشأ
مي ) پس از تغيير به ياخته3  ) در اولين خط دفاعي بدن نقش دارند.4 شوند. هاي دندريتي تبديل

 بيان شده است؟ نادرستيبهكدام گزينه-15
مي خواري ياخته بيگانه،هاي مكمل ) پروتئين1  كنند. هاي دفاعي را تسهيل
مي سبب فعال شدن درشتIIنوع ) اينترفرون2  شود. خوارها
مي ) نوعي پيك شيميايي سبب فرا خوانده شدن مونوسيت3  شود. ها به موضع آسيب
مي4  كنند. ) بعضي ترشحات ميكروبي با اثر بر نهنج، تنظيم دماي بدن را مختل

 هاي دندريتي ...............هياخت-16
مي1  شوند. ) در اليۀ درم برخالف اپيدرم پوست بدن يافت
مي ها، بيگانه ) همانند ائوزينوفيل2  دهند. خواري انجام
مي3  هاي اصلي دستگاه ايمني شوند. توانند سبب فعال شدن ياخته)
 ) در سومين خط دفاعي بدن نقشي ندارند.4

 است؟ستنادر كدام گزينه-17
مي ) در دومين خط دفاعي بدن همانند خط سوم، شناسايي ياخته1  شود. هاي بيگانه انجام
 خواري دارند. ها توانايي بيگانه هاي دندريتي برخالف ماستوسيت ) ياخته2
شش ) در گره3 و  خوار وجود دارند. هاي درشت ها، ياخته هاي لنفاوي
رگ ها سبب تغيير ) ترشحاتي از ماستوسيت4 مي نفوذپذيري و جريان خون  شود. ها

 رو درست است؟ كدام جمله دربار% شكل روبه-18

 هاي همتا در حال جدا شدن از يكديگر هستند. ) كروموزوم1

 ها بيشترين فشردگي را دارند. كروموزوم،) در اين مرحله2

 ) عدد كروموزومي اين ياخته دو برابر ياختۀ اوليه است.3

 خواهد رفت.به اين مرحله، پوشش هسته از بين ) با ورود4

 هاي زير درست است؟ چند مورد از عبارت-19
ميوهاي لنفي ها عالوه بر تيموس در گره الف) لنفوسيت  شوند. مغز استخوان نيز بالغ
مي ژن، تمايز ها پس از شناسايي آنتيب) لنفوسيت و سپس تكثير  شوند. يافته

كج) پادتن ميها با فعال  ها را غيرفعال كنند.ژن توانند آنتي ردن نوعي پروتئين خوناب
و توانايي ترشح يك نوع پادتن را دارد.د) هر لنفوسيت فقط يك نوع گيرند% آنتي  ژني

1(12(23(34(4
به-20  درستي بيان شده است؟ كدام جملۀ زير

مي ) يك آنتي1 شو ژن  شود.مي ژن متفاوت متصل ) هر پادتن به دو نوع آنتي2د.تواند در يك لحظه به دو پادتن متصل
مي)3 و خنثي  ژني دارد. چندين نوع گيرند% آنتيB) هر لنفوسيت4 شود. هر ويروس حداكثر به يك پادتن متصل

 بيان شده است؟ نادرستيبهچند مورد-21
و همۀ جانوران،داران الف) همۀ مهره  اصي دارند.ايمني غيراختص،ايمني اختصاصي

ميب) همۀ پروتئين  تر كنند. هاي سفيد را آسان خواري گويچه توانند بيگانه هاي مكمل
و ائوزينوفيلج) همۀ عوامل خارجي سبب ترشح هيستامين از ماستوسيت مي ها  شوند. ها

بهد) همۀ پادتن را پادگنها بيش از يك جايگاه اتصال  دارند.ها
 ) صفر34)23)12)1

به-22 مي چند مورد جملۀ زير را  كند؟ درستي كامل
هربه«  ...............»طور طبيعي، در

يكايب) چرخۀ ياخته هايي براي تعيين جنسيت وجود دارد. الف) جانداري، كروموزوم مي، فامينه  شود. بار مضاعف
تك دو نوع پروتئين وجود دارد.،ج) حلقۀ انقباضي سيتوكينز  تن جنسي وجود دارد.د انسان، يك فامالد) ياختۀ

1(12(23(34(4
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 كدام عبارت در مورد تقسيم ياختۀ انسان درست است؟-23

به21) فردي كه يك كروموزوم1 و يكي از مادر دريافت كرده باشد،  مبتال است.21 تريزومياز پدر
كه ) ياخته2 م،كروموزوم دارند12هاي هاپلوئيدي مي1 يوزدر پروفاز  دهند.، شش تتراد تشكيل
 دهد. ) اگر دوك تقسيم يا عوامل الزم براي ميتوز فراهم نباشد، نقطۀ وارسي متافازي اجاز% عبور به مرحلۀ بعد را نمي3
و در تقسيم سيتوپالسم ياختۀ گياهي، دستگاه گلژي نقش دارد.4  ) در تقسيم سيتوپالسم ياختۀ جانوري، ريبوزوم
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 كتاب90و88،89هاي مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: دانش * صفحه▲2پاسخ: گزينۀ-1
 خيم است كه در افراد بالغ متداول است. ليپوما يكي از انوع تومورهاي خوش

مي ها با اختالل در توليد پروتئين ژن و مرگ آن را تنظيم مي هايي كه چرخۀ ياخته  نقش داشته باشند.توانند در ايجاد سرطان كنند،

و فهم * صفحۀ▲3پاسخ: گزينۀ-2  كتاب65مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: درك
و غدد ترشح1گزينۀ و در خط اول نقش دارند. كنند% بزاق برون : غدد عرق  ريز هستند
مي هاي بيماري هاي سطح پوست در رقابت براي كسب غذا بر ميكروب : ميكروب2گزينۀ  شوند. زا پيروز
 : پروتئين مكمل در خط دوم دفاع است.3گزينۀ
مي اي دارد كه با ترشح اسيد ميكروب : ديوار% معده، بافت پوششي استوانه4گزينۀ  سازد. هاي غذا را نابود

 كتاب65و64هاي ات سؤال: * ساده * حيطه: دانش * صفحهمشخص▲2پاسخ: گزينۀ-3
مي در سطح پوست بدن ما ميكروب  اند. كنند كه با اسيدي بودن سطح پوست سازش يافته هايي زندگي

 در ترشحات مخاط همانند عرق، آنزيم ليزوزيم وجود دارد.
و فهم * صفح▲4پاسخ: گزينۀ-4  كتاب71ۀ مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: درك

 شود. تب جزئي از دومين خط دفاعي محسوب مي
 كتاب70مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: دانش * صفحۀ▲1پاسخ: گزينۀ-5

ميIاينترفرون نوع  شود. از ياختۀ آلوده به ويروس ترشح
و فهم * صفحه▲1پاسخ: گزينۀ-6  كتاب65تا63هاي مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: درك

مير سطح پوست ميكروبد  اند. سازش يافته،كنند كه با شرايط پوست از جمله اسيدي بودن هايي زندگي
 كتاب85مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: دانش * صفحۀ▲1پاسخ: گزينۀ-7

و كروموزوم رشته،در مرحلۀ تلوفاز به هاي دوك تخريب شده م صورت كروماتين درمي ها و پوشش هسته نيز ميآيند  شود. جدداً تشكيل
 كتاب69تا67هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲4پاسخ: گزينۀ-8

مي اگر مونوسيت و به درشت ها از خون خارج شوند، تغيير و يا ياخته كنند مي خوار توانند هر دو در غدد لنفـاويمي.شوند هاي دندريتي تبديل
ا  و ماستوسيت بازوفيل خوارها هستند.ز بيگانهحضور داشته باشند. هر دو مي ها .كنند ها هيستامين ترشح

 كتاب78و67،69هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲3پاسخ: گزينۀ-9
رگ ياخته مي هاي دندريتي در  شوند. هاي لنفي يافت
رگ هاي جذب رگ د.هاي لنفي هستن كنند% كيلوميكرون در روده،

 كتاب89و88هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲3پاسخ: گزينۀ-10
و مالنوما نوعي تومور بدخيم ياخته ليپوما تومور خوش مي دار پوست است. تومور بدخيم به بافت هاي رنگدانه خيم  كند. هاي مجاور حمله

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
 ياختۀ چربي تكثير شده است. رخالف مالنوما،ب : در ليپوما1گزينۀ
مي تومورهاي ياخته،خيم : در تومور خوش2گزينۀ و منتشر نمي در جاي خود  شوند. مانند
(متاستاز) مربوط به تومورهاي بدخيم مثل مالنوما است.4گزينۀ  : دگرنشيني

صف▲4پاسخ: گزينۀ-11 * و فهم  كتاب93و92هايحهمشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: درك
مي4كروماتيدي، ساختار2كروموزوم2 مي كروماتيدي را  شود. سازند كه تتراد ناميده

 شود. كروماتيدي يافت نمي4 كروموزومدر ميوز،
 كتاب89و88هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲1پاسخ: گزينۀ-12

 دار پوست است. هاي رنگدانهتهمالنوما: نوعي تومور بدخيم ياخ
(بافت پيوندي) است. خيم در ياخته ليپوما: نوعي تومور خوش  هاي چربي
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

 : ليپوما در افراد بالغ متداول است.2گزينۀ
مي : مالنوما در اثر تكثير ياخته3گزينۀ  شود. هاي پوششي پوست ايجاد
 الزم نيست. پيوند مغز استخوان،خيمر خوش: براي درمان تومو4گزينۀ
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 كتاب67و66هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲4پاسخ: گزينۀ-13

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
و تراگذري ندارند. : درشت1گزينۀ  خوارها در خون نيستند
 هاي سفيد توانايي تراگذري را دارند. : همۀ گويچه2گزينۀ
و لنفوسيت : درشت3گزينۀ  ها در دفاع اختصاصي شركت دارند. خوارها در دفاع غيراختصاصي

 كتاب69و68هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲1پاسخ: گزينۀ-14
ميهاي بنيادي ميلوئيدي در مغز استخو اند كه از ياخته ها به نيروهاي واكنش سريع تشبيه شده نوتروفيل  گيرند. ان منشأ

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
 هاي سفيد توانايي تراگذاري دارند. : همۀ گويچه2گزينۀ
مي ها پس از تغيير به ياخته : مونوسيت3گزينۀ  شوند. هاي دندريتي تبديل
 : در اولين خط دفاع بدن هيچ گويچۀ سفيدي نقش ندارد.4گزينۀ

و فهم * صفحهمشخصات سؤا▲4پاسخ: گزينۀ-15  كتاب71و70هايل: * متوسط * حيطه: درك
مي بعضي از ترشحات ميكروب مي هايي كه وارد بدن (هيپوتاالموس) مي شوند از طريق خون به بخشي از زير نهنج و دماي بدن را باال  برد. رسد

و فهم * صفحۀ▲3پاسخ: گزينۀ-16  كتاب67مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: درك
مي همانند اليۀ ايپدرم هاي دندريتي در اليۀ درم ياخته رگ پوست به فراواني يافت و خود را از طريق مي هاي لنفي به گره شوند و هاي لنفي رسانند

 ها در سومين خط دفاعي نقش دارند. با فعال كردن لنفوسيت
 هاي اصلي دستگاه ايمني هستند. ياختهها لفنوسيت

 كتاب67و66هاي شخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحهم▲2پاسخ: گزينۀ-17
مي هايي از بدن كه با محيط بيرون در ارتباط هاي دندريتي در بخش ها همانند ياخته ماستوسيت و هر دو بيگانه اند، به فراواني يافت خـواري شوند

رگ هيستامين ترشح شده از ماستوسيت كنند. مي و ها، آن نفوذ ها را گشاد كرده  دهد. ها را افزايشمي پذيري
 كتاب85مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد * صفحۀ▲3پاسخ: گزينۀ-18

 شكل مربوط به مرحلۀ آنافاز ميتوز است.
مي اند. تعداد كروموزوم چون كروماتيدهاي خواهري از هم جدا شده  شود. ها دو برابر ياختۀ اوليه

 ها:نهعلت نادرستي ساير گزي
مي1گزينۀ  شوند. : كروماتيدهاي خواهري از هم جدا
 : بيشترين فشردگي مربوط به متافاز است.2گزينۀ
مي4گزينۀ  رود. : پوشش هسته در پروفاز از بين

و فهم * صفحه▲3پاسخ: گزينۀ-19  كتاب73و72هاي مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: درك
د«هاي عبارت و ج ت هستند.درس» الف،

»:ب«علت نادرستي عبارت
مي ها پس از شناسايي آنتي لنفوسيت و سپس تمايز  يابند. ژن ابتدا تكثير شده

و فهم * صفحۀ▲1پاسخ: گزينۀ-20  كتاب73مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: درك
مي يك آنتي73صفحۀ14با توجه به شكل شتواند ژن و رسوب كند.در يك لحظه به دو پادتن متصل  ود

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
مي : هر پادتن به دو مولكول آنتي2گزينۀ  تواند متصل شود. ژن يكسان
مي هر آنتي:3گزينۀ به ژن ويروس و در نتيجه يك ويروس،  تعداد بيشتري ويروس متصل شود. تواند به يك پادتن متصل شود
 ژن دارد كه همگي از يك نوع هستند. هاي آنتي ندهدر سطح خود گيرBهر لنفوسيت:4گزينۀ

 كتاب73و70هاي مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد * صفحه▲1پاسخ: گزينۀ-21
د«هاي عبارت و ب  درست هستند.» الف،

 دهد. دستگاه ايمني به همۀ مواد خارجي پاسخ نمي
 كتاب86و80،81،82هاي كاربرد * صفحه مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه:▲3پاسخ: گزينۀ-22

و بعضي جانداران كروموزوم» الف«عبارت  هايي وجود دارند كه در تعيين جنسيت نقش دارند. نادرست است. در انسان
مي( فامينه،Sاي در مرحلۀ در هر چرخۀ ياخته د.شو كروماتين) مضاعف

و ميوزين  وجود دارد. در حلقۀ انقباضي دو نوع پروتئين اكتين
تك در ياخته (هاپلوئيد) انسان هاي  وجود دارد.YياXجنسي) كروموزوم(تن يك عدد فام،الد
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آزمون۲زیستدرساستانداردهایپرسش )۶(ویژۀ
 كتاب95و82،86،88هاي مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد * صفحه▲4پاسخ: گزينۀ-23

و توسـط ريبـوزوم سـاخته شود كه از جنس حلقۀ انقباضي در ياختۀ جانوري موجب تقسيم سيتوپالسم مي پروتئين اسـت
 شود. مي

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
و جدا نشدن كروموزوم شمار%1گزينۀ  هنگام تشكيل گامت مادر است.21: علت اين بيماري باال بودن سن مادر
 دهد. : ياختۀ هاپلوئيدي، كروموزوم همتا ندارد، بنابراين تتراد تشكيل نمي2گزينۀ
 دهد. اجاز% عبور به مرحلۀ بعد را نمي2Gدر اين حالت نقطۀ وارسي:3گزينۀ


