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آزمون۲زیستدرساستانداردهایپرسش )۷(ویژۀ
 كدام مورد كمتر از پاسخ ايمني اوليه است؟،در پاسخ ايمني ثانويه-1

 ) توليد پادتن4ژن ) زمان شناسايي آنتي3 خاطره هاي ياخته ) توليد2 ) توليد لنفوسيت فعال1
و سالم، اسپرم از درون ............... عبور-2 .كند نميدر يك مرد بالغ

س3 ) اپيديديم2 ) ميزراه1  ) پروستات4 مينال) وزيكول
 است؟ نادرستكدام گزينه-3

 تن دارند. عدد فام46هاي پيكري درخت زيتون ) ياخته1
مي ) ميانك همانند فامينه در مرحلۀ ميان2  شود. چهر دو برابر

به ) نورون3  مانند.مي1Gطور دائم در مرحلۀ هاي دستگاه عصبي

مي چهر در اطراف فامين) در مرحلۀ واپس4  شود. تن، پوششي ايجاد
و ............... كروموزوم-4  است. ياختۀ پوست انسان هنگام تقسيم ميتوز، در مرحلۀ پروفاز داراي ............... ميكروتوبول سانتريولي

1(54-462(54-923(108-464(108-92
 ...............،... اسپرماتوسيت اوليهدر انسان، اووسيت اوليه ...........-5

 يك مجموعه كروموزوم دارد.-) برخالف2 هاي دوكروماتيدي دارد. كروموزوم-) برخالف1
به-) همانند3 مي بعد از بلوغ مي-) همانند4 آيد. وجود  شود. از تقسيم ميتوز حاصل

 خواري ............... از بين بروند. بيگانهبا توانند نمي، اند وارد بدن شوند هايي كه توانسته ميكروب-6
ها ) ائوزينوفيل4اي هاي دارينه ) ياخته3 ) ماكروفاژها2ها ) ماستوسيت1

مي،كروموزومي تقسيم ميوز انجام دهد، در پايان ميوز46اگر يك ياختۀ-7 و با چه تعداد كروموزوم حاصل  شود؟ چند ياخته
 كروموزومي23ياختۀ2)4 كروموزومي46ياختۀ2)3 كروموزومي46ياختۀ4)2 كروموزومي23ياختۀ4)1

مي تخمكسبب،افزايش ............... در اثر افزايش ترشح استروژن،در انسان-8 و ورود ............... به محوطۀ شكم  شود. گذاري
1(LH-2 اووسيت اوليه(LH-3 اووسيت ثانويه(FSH-4 اووسيت اوليه(FSH-اووسيت ثانويه 

 توضيح مناسبي براي شكل زير باشد؟ تواند نميكدام عبارت-9
2=با سلول اوليه2) مرحلۀ متافاز1 8n
2=با سلول اوليه1) مرحلۀ متافاز2 4n
=) مرحلۀ متافاز ميتوز با سلول اوليه3 4n
4=) مرحلۀ متافاز ميتوز با سلول اوليه4 4n

را،كدام عبارت-10 مي نادرستيبهجملۀ زير  كند؟ تكميل
 ...............»عامل رشد«
و هم در جانوران1 مي،) هم در گياهان  شود. باعث افزايش سرعت تقسيم ياخته
زي2 و مي) نوعي پروتئين است كه با كم  كند. اد كردن سرعت تقسيم، تعداد ياخته را تنظيم
و مانع نفوذ ميكروب،ديدd گياه ) در محل آسيب3 مي باعث تقسيم سريع شده  شود. ها
 دهد. ) با كوتاه كردن مراحل تقسيم، سرعت بهبود زخم را افزايشمي4

كر در ياخته-11 2=موزوميو اي كه عدد 4n،حداكثر ...............،در مرحلۀ آنافاز ميتوزاست 
 كروموزوم دارد.4)4 رشتۀ دوك دارد.8)3 سانتريول دارد.2)2 سانترومر دارد.8)1

 هاي زير داراي سانترومر بيشتري است؟ يك از گزينه كدام،در انسان-12
يه) اسپرماتوسيت اول4 ) اسپرم3 ) اسپرماتيد2 ) اسپرماتوسيت ثانويه1

 كروماتيدهاي خواهري ...............-13
ژن1  ها يكسان نيستند. ) از نظر نوع
 ) در محلي به نام سانتريول به يكديگر متصل هستند.2
مي با كوتاه شدن رشته1) در آنافاز3  شوند. هاي دوك، از يكديگر جدا
به4 مي كمك پروتئين ) در پروفاز  مانند. هاي اتصالي كنار يكديگر

6=در گندم زراعي با عدد كروموزومي1حاصل از ميوزۀهر ياخت-14 42n............... ،
باۀ) دو مجموع1 باۀ) سه مجموع2 كروماتيد دارد.14كروموزومي  كروماتيد دارد.42كروموزومي

باۀ) سه مجموع3  كروموزوم دارد.14ي با كروموزومۀ) دو مجموع4 كروموزوم دارد.42كروموزومي
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 تن است. اي داراي ............... فام شكل زير مربوط به مرحلۀ ............... از تقسيم ياختۀ اوليه-15

6-1) تلوفاز1

6-1) پروفاز2

12-1) تلوفاز3

12-1) پروفاز4

را-16 مي نادرستيبهكدام مورد عبارت زير  كند؟ كامل
 ...............»....... در مردان سبب هورمون ........«
1(LH-مي خوارهاي لولۀ اسپرم ترشح هورمون از بيگانه  شود. ساز
2(FSH-مي ها به زامه ياختك تسهيل تبديل زام  شود. ها
3(LH-مي مي تنظيم ترشح هورموني  شود. شود كه باعث بروز صفات ثانويه
4(FSH-اسپرمكن تغذيههاي سبب تحريك ياخته dمي ند  شود. ها

.ندارددر استخوان براي هورمون ................ گيرنده وجود-17
 ) آلدوسترون4 ) تستوسترون3 ) پاراتيروئيدي2 ) تيروئيدي1

به-18  درستي بيان شده است؟ كدام گزينه در مورد ويروس ايدز
مي ) به ياخته1  كند. هاي ايمني ترشح كنندd پرفورين حمله
م2 ميرگ برنامه)  كند. ريزي شده در دفاع اختصاصي را مختل
مي هاي ايمني پادتن ) ياخته3  كند. ساز را مستقيماً نابود
مي ) عملكرد ياخته4 د.نك شوند را مختل نمي هاي ايمني كه در مغز استخوان بالغ

آن جانورياي در ياخته-19 2=كه عدد كروموزومي 8nو لولهاست هـا دهندd سـانتريول هاي پروتئيني تشكيل، در مرحلۀ آنافاز، تعداد سانترومر
 كدام هستند؟

1(8-108 2(8-543(16-108 4(16-54
 است؟ نادرستكدام عبارت-20

 ) در بدن نوزاد پسر مانند نوزاد دختر ياختۀ هاپلوئيد وجود ندارد.1
 فاقد كروموزوم همتا است.،قطبي جسمن ) اسپرماتوسيت ثانويه مانند اولي2
 وجود دارند. LHهاي هاي جسم زرد، گيرنده هاي فوليكولي برخالف ياخته ) در ياخته3
 وجود دارد. FSHهاي ساز برخالف رحم، گيرنده هاي اسپرم ) در لوله4

 طور طبيعي در هر دورd جنسي يك زن سالم ...............به-21
گ1 و سه مي) يك تخمك  شوند. ويچۀ قطبي درون تخمدان ايجاد
مي2 و يك فوليكول توليد  شود. ) درون تخمدان يك جسم زرد
مي ) پس از تخمك3  رسد. گذاري سطح استروژن خون به حداكثر مقدار خود
و چرخۀ تخمداني تحت تأثير دو نوع هورمون غيرجنسي هستند.4  ) چرخۀ رحمي

مر اگر هريك از گزينه-22 مبتال به نشـانگان داون منجر به تولد دختربوط به يك گامت در انسان سالم باشد، كدام گزينه به احتمال بيشتر هاي زير
 شود؟ مي

1(+46 Y2(+21 X3(+23 X4(+22 XY
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گز-1 *▲3ينۀ پاسخ: و فهم* حيطه: سادهمشخصات سؤال:  كتاب75و74هاي صفحه* درك
مي تر است، چون بدن سريع ژن كوتاه زمان شناسايي آنتي،در ايمني ثانويه  دهد. تر واكنش نشان

و فهم * صفحۀ▲3پاسخ: گزينۀ-2  كتاب 101مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: درك
 شود. وارد وزيكول سمينال نمياسپرم،101طبق شكل صفحۀ

و فهم * صفحه▲3پاسخ: گزينۀ-3  كتاب85و81،84هاي مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: درك
(سانتريول (ميان ميانك (فامينه) در مرحلۀ اينترفاز و كروماتين مي ها) چهر در اطراف كرومـاتين پوشـش شوند. در مرحلۀ واپسين چهر) دو برابر
 شود. هسته تشكيل مي

به نورون  مانند. باقي مي�Gطور موقت يا دائم در مرحلۀ هاي دستگاه عصبي

 كتاب85و84هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲3پاسخ: گزينۀ-4
د4،در مرحلۀ پروفاز ميتوز و هـر سـانتريول سانتريول هـا اد ميكروتوبـولدميكروتوبـول دارد. بنـابراين تعـ27ر ياختـۀ پوسـت وجـود دارد

× =27 4 و تعداد كروموزوم مي108 هم شود  است.46ها
 كتاب 104و99هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲4پاسخ: گزينۀ-5

و اسپرماتو مياووسيت اوليه و داراي كروموزوم سيت اوليه هر دو از تقسيم ميتوز حاصل هاي دوكروماتيـدي هسـتند. اووسـيت شوند، ديپلوئيد
مي اوليه در دوران جنيني به  آيد. وجود

*▲4پاسخ: گزينۀ-6 و فهم* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب69و67هاي صفحه* درك
ميهاي خود ها محتويات دانه ائوزينوفيل و بيگانه را روي انگل  دهند. خواري انجام نمي ريزند

و فهم * صفحه▲1پاسخ: گزينۀ-7  كتاب93و92هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: درك
مي4،حاصل تقسيم ميوز آن باشد كه تعداد كروموزوم ياخته  نصف ياختۀ اوليه است.،هاي

*▲2پاسخ: گزينۀ-8  كتاب 106حيطه: دانش * صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط
مي،در خون LHدر اثر افزايش  شود. اووسيت ثانويه وارد محوطۀ شكمي

و فهم * صفحه▲2پاسخ: گزينۀ-9  كتاب93و85هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: درك
 باشد.1تواند مربوط به متافاز در حالت تترادي است. پس شكل نمي1ها در مرحلۀ متافاز كروموزوم

 كتاب87مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: دانش * صفحۀ▲2پاسخ: گزينۀ-10
و رشد مي  شود. عامل رشد باعث افزايش سرعت تقسيم

و فهم * صفحۀ▲1پاسخ: گزينۀ-11  كتاب85مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: درك
2=اي وقتي عدد كروموزومي ياخته 4nمي4ست يعني اين ياخته دارايا 8،در مرحلۀ آنافاز ميتوز85صفحۀ7باشد كه طبق شكل كروموزوم

 شود. سانترومر ديده مي
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

 : چهار عدد سانتريول در ياخته وجود دارد.2گزينۀ
 ها است. هاي دوك بيشتر از تعداد كروموزوم : تعداد رشته3گزينۀ
مي4گزينۀ  شود. : هشت كروموزوم در اين مرحله ديده

 كتاب99و84هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲4پاسخ: گزينۀ-12
به1كه اين ياخته با تقسيم ميوز كروموزوم است46اسپرماتوسيت اوليه داراي مي، دو ياخته هـا كند. اين ياختـه نام اسپرماتوسيت ثانويه توليد

و با انجام ميوز ها  مي2پلوئيد هستند  كنند.، دو ياخته اسپرماتيد توليد
 ها برابر است. ها با تعداد سانترومر، تعداد كروموزوم84صفحۀ6طبق شكل

و فهم * صفحه▲4پاسخ: گزينۀ-13  كتاب85و80هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: درك
مي هاي در مرحلۀ آنافاز با تجزيۀ پروتئين  شوند. اتصالي در ناحيۀ سانترومر، كروماتيدها از هم جدا

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
ژن1گزينۀ  ها يكسان هستند. : كروماتيدهاي خواهري از نظر نوع
به2گزينۀ  يكديگر متصل هستند. : در محل سانترومر
ميه هاي دوك، كروموزوم با كوتاه شدن رشته1: در مرحلۀ آنافاز3گزينۀ  نه كروماتيدهاي خواهري.،شوند اي همتا از يكديگر جدا
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 كتاب95و94هاي مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد * صفحه▲2پاسخ: گزينۀ-14

6=اگر ياختۀ زاينده 42n3=داراي،آن1باشد، هر ياختۀ حاصل از ميوز 21n42عبـارتي دوكروماتيدي يـا بـهكروموزوم
 كروماتيد است.

 كتاب93مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحۀ▲1پاسخ: گزينۀ-15
 تن بوده است. عدد كروموزوم يا فام6اي است كه داراي تقسيم ميوز ياخته1شكل مربوط به مرحلۀ تلوفاز

 كتاب 102و 101هايه: كاربرد * صفحهمشخصات سؤال: * متوسط * حيط▲1پاسخ: گزينۀ-16
 كنند. سرتولي نام دارند كه هورمون ترشح نمي،ساز خوار لولۀ اسپرم هاي بيگانه ياخته

 كتاب 101و58،59هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲4پاسخ: گزينۀ-17
 هاي بدن ياخته هدف هورمون تيروئيدي هستند. همۀ ياخته

مي ورمون پاراتيروئيدي كلسيم را از مادd زمينهه و آزاد  كند. اي استخوان جدا
مي تستوسترون موجب رشد استخوان  شود. ها
 اندام هدف آلدوسترون كليه است.

و فهم * صفحه▲2پاسخ: گزينۀ-18  كتاب77و72،73،74هاي مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: درك
آن نام كمك بهTهاي نوع خاصي از لنفوسيتويروس ايدز با حمله به و از بين بردن Tهـايو نيز لنفوسـيتBهاي عملكرد لنفوسيت،ها كننده

و آنزيم مرگ برنامه مي كه مسئول ترشح پرفورين  كند. ريزي شده در دفاع اختصاصي هستند را مختل
 كتاب85و84هاي مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد * صفحه▲3پاسخ: گزينۀ-19

2=اي وقتي عدد كروموزومي ياخته 8nمي16باشد، در مرحلۀ آنافاز و با توجه بـه ايـن سانترومر ديده جفـت2،كـه در مرحلـۀ آنافـاز شود
وسانتريول  از وجود دارد سه9هر سانتريول هـا دخالـت ئيني در تشكيل سانتريوللولۀ پروت 108در نتيجه،تايي تشكيل شده است دسته لولۀ

 دارند.
 كتاب 106و99هاي مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد * صفحه▲3پاسخ: گزينۀ-20

و هم در جسم زرد وجود دارند.،LHهاي گيرنده  هم در فوليكول
و فهم * صفحه▲4پاسخ: گزينۀ-21  كتاب 106و 104هاي مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: درك

و پروژسترون، چرخه LHو FSHهاي هورمون و با تأثير بر استروژن مي غيرجنسي هستند و تخمداني را تنظيم  كنند. هاي رحمي
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

مي1گزينۀ و يك گويچۀ قطبي ايجاد  شود. : درون تخمدان يك اووسيت ثانويه
آن ان جنيني توليد شدهدرون تخمدان در دوريها : فوليكول2گزينۀ و در هر دورd جنسي، يكي از مي اند  كند. ها شروع به رشد
مي : قبل از تخمك3گزينۀ  رسد. گذاري سطح استروژن خون به حداكثر مقدار خود

 كتاب95مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد * صفحۀ▲3پاسخ: گزينۀ-22
و گامت در انسان داراي كروموزوم46هاي پيكري انسان سالم سلول كرومـوزوم23( كرومـوزوم24كروموزوم است. اگـر گامـت داراي23دارد

مي21باشد كه از روي كروموزوم)Xغيرجنسي + يك كروموزوم جنسي  (نشـانگان21تواند منجر به تريزومي دو نسخه داشته باشد، طي لقاح
 داون) شود.

اYاگر كروموزوم جنسي گامت،  شود. ثر لقاح، دختر متولد نميباشد، در


