
نام آزمون: آقاي زیست

آزمون: فصل 5 تا 7 یازدهم

دکتر ساالر فرضیتهیه و تنظیم: دکنر فرضی

چند مورد، براي کامل کردن جملۀ زیر مناسب است؟ - 1
"جانوري که کنارمعدة آن تعدادي کیسه قرار دارد و در رودة خود، مواد غذایی را جذب نمی کند، براي .................. بهره می گیرد."

الف) مبارزه با عوامل بیماري زا، از ساز و کار هایی غیر اختصاصی
ب) انتخاب و تشخیص مواد غذایی مناسب، از دستگاه عصبی

ج) دفع بعضی مواد زاید خود، از لوله هاي تنفسی
د) گوارش مکانیکی، از آرواره

1234

به غیر از ..................، فرآیند روبه رو براي سایر موارد صادق نیست. (با تغییر) - 2

ورود دوپامین به فضاي سیناپسی

دفع مواد بزرگ، پس از تغذیه در آمیب

خروج هیستامین از سلول هاي ماستوسیت

خروج بعضی پادتن ها از لنف توسط ماکروفاژها

چند مورد می تواند توسط گلبول هاي سفید خارج شده از خون تولید شود؟ (با تغییر) - 3

ATPالف) پروترومبیتاز              ب) پروتئین اینترفرون               ج) پرفورین               د) 

1234

چند مورد جملۀ مقابل را به طور نادرستی تکمیل می کند؟  «هر جانور داراي دفاع اختصاصی، داراي .................. است.»  - 4
الف- گردش خون بسته                   ب- جمجمۀ استخوانی

ج- طناب عصبی پشتی                د- اسکلت درونی

1234

کدام مطلب در مورد دستگاه ایمنی بدن انسان نادرست است؟ - 5

گلبول هاي سفید مانند پروتئین ها هم در دفاع اختصاصی و هم در دفاع غیر اختصاصی دخالت دارند.

گلبول هاي سفید با هستۀ چند قسمتی تنها در خطوط دفاع غیر اختصاصی دخالت دارند.

پروتئین هاي مکمل در از بین بردن سلول هاي سرطانی نقش ندارند.

گیرندة آنتی ژن برخالف آنتی ژن همواره به یک گروه از پلی مرهاي سلول تعلق دارد.

کدام عبارت زیر، درست است؟ - 6

اینترفرون هاي نوع  و نوع  ممکن است توسط یک نوع یاختۀ بدن تولید شوند.

هر پروتئین دفاعی محلول در خوناب، در پی برخورد با میکرو ب ها فعال می شود.

 ائوزینوفیل ها برخالف نوتروفیل ها، می توانند کرم هاي انگل را با بیگانه خواري نابود کنند.

 هر نوع یاختۀ پادتن ساز فقط در صورت برخورد با یک نوع آنتی ژن خاص تقسیم می شود.
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کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ (با تغییر) - 7
«هر یاختۀ موجود در خون انسان که توانایی .................. را دارد، ..................»

بلعیدن میکروب ها با صرف انرژي – می تواند سبب ایجاد سوراخ هایی در غشاء یاختۀ آلوده به ویروس شود.

عبور از دیوارة مویرگ هاي خونی – در واکنش هاي عمومی و سریع دستگاه ایمنی شرکت دارد.

استقرار در گره هاي لنفی – توانایی آغاز فرآیند مرگ برنامه ریزي شده یاخته را نیز دارد.

شرکت در دومین خط دفاعی بدن – توانایی شناسایی بیگانه ها بر اساس ویژگی ها عمومی آن ها را دارد.

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 8
«هر جانور داراي ..................، فقط داراي .................. می باشد.»

لنفوسیت هاي خاطره - اسکلت بیرونی استخوانی ایمن اختصاصی - شش یا آبشش براي تنفس در طول حیات

طناب عصبی شکمی - یاخته هاي ایمنی غیراختصاصی پیچیده ترین شکل کلیه - ایمنی اختصاصی

عامل آنفلوانزاي پرندگان، .................. - 9

به دستگاه تنفس جانوري با یاخته هاي شعله اي حمله می کند.

هر جانور داراي چینه دان را می تواند آلوده سازد.

در انسان سبب افزایش فعالیت غده اي در پشت جناغ می شود.

به طور مستقیم، توسط یاخته هاي کشندة طبیعی بدن انسان مورد حمله قرار می گیرد.

به طور معمول، در یک انسان سالم و بالغ هیچ یک از پروتئین هاي دفاعی مربوط به هر خط دفاعی بدن که در آن .................. امکان ندارد .................. - 10

یاخته هاي ترشح کنندة مادة مخاطی وجود دارند - از ورود عوامل بیماري زا به مایع بین یاخته اي جلوگیري کند.

یاخته هاي ترشح کنندة پرفورین نقش دارند - در افزایش فعالیت بیگانه خواري درشت خوارها مؤثر باشند.

پوست و الیه هاي مخاطی فاقد نقش هستند - از یاخته هاي آلوده شده به عوامل بیماري زا ترشح شوند.

واکنش هاي عمومی اما سریع داده می شود - از یاخته هاي پادتن ساز سالم خون ترشح شوند.

، اینترفرون ترشح می کنند؟ چند مورد، دربارة همۀ یاخته هایی درست است که در یک فرد مبتال به سرطان ناشی از ابتال به ویروس  - 11
الف) عوامل غیرخودي را به طور اختصاصی شناسایی می کنند.

ب) از یاخته هاي بنیادي لنفوئیدي در مغز استخوان تولید می شوند.
ج) پروتئین هاي مترشحه از آن ها می تواند بر یاخته هاي سالم اثر کند.

د) داراي ریزکیسه هاي حاوي پرفورین و مولکول هاي آنزیمی می باشند.

 مورد مورد مورد مورد
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کدام عبارت در رابطه با هر لنفوسیت بدن انسان سالم و بالغ صحیح است؟ - 12

از یاخته هاي بنیادي لنفوئیدي منشأ گرفته است. در محل  ساخت خود توانایی شناسایی آنتی ژن را پیدا می کند.

پس از بلوغ، در سطح خود گیرندة آنتی ژن پیدا می کند. در مغز قرمز بسیاري از استخوان هاي بدن ساخته شده است.

پالسموسیت ها  ..................  لنفوسیت هاي  کشنده  .................. - 13

همانند - براي تولید سرم مورد استفاده قرار می گیرند. برخالف - به یاختۀ هدف خود متصل می شوند.

همانند - به طور مستقیم از تکثیر یاخته هاي قبل از خود ایجاد شده اند. برخالف - در مقابله با آنتی ژن هاي محلول نقش دارند.
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در رابطه با پروتئین مقابل در بدن یک انسان بالغ، کدام عبارت به نادرستی بیان شده است؟ - 14

مولکول شمارة  می تواند توسط نوعی یاختۀ بافت پیوندي بدن انسان تولید شود.

بخش  در همۀ پادتن هاي تولیدشده توسط یک پالسموسیت، مشابه است.

بخش شمارة  می تواند به  نوعی از پروتئین هاي دفاعی بدن متصل شود.

بخش  می تواند محل اتصالی براي یاخته هاي خودي و بیگانه باشد.
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کدام گزینه مشخصۀ هر جانوري است که در مواجهه با یک نوع میکروب به طوري پاسخ ایمنی می دهد که بر میکروب هایی از انواع دیگر اثري ندارد؟ - 15

خون ضمن یک بار گردش در بدن، دو بار از قلب عبور می کند. مویرگ ها با کمک مایع بین یاخته اي، تبادل مواد غذایی را انجام می دهند.

پیچیده ترین شکل کلیه را دارد. تبادل گاز در سطح اجزاي کوچکی به نام حبابک رخ می دهد.

کدام عبارت صحیح است؟ - 16

در تلوفاز همهي تقسیمها، کروموزومها تک کروماتیدي هستند.

در آنافاز همهي تقسیمها، کروماتیدهاي خواهري از یک دیگر جدا میشوند.

در پروفاز همهي تقسیمها، سانتریولها مسئول تولید رشته هاي دوك هستند.

در متافاز همهي تقسیمها، رشتههاي دوك به کروموزومهاي دو کروماتیدي متصل هستند.

کدام یک از موارد زیر به درستی بیان شده است؟ - 17

هر دو نوع کروموزوم جنسی یک مرد سالم از جفت کروموزوم شمارة  کوچک تر هستند.

سانترومر همواره در بخش میانی کروموزوم قرار دارد.

می توان از هر یاختۀ خونی براي تهیۀ کاریوتیپ انسان استفاده کرد.

در بدن یک انسان سالم و بالغ یاخته هایی با تعداد مجموعه هاي کروموزومی متفاوت یافت می شود.
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کدام گزینه، جملۀ زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ - 18
«در نوعی تقسیم هسته در یاخته ها که اشتباه در آن از اهمیت بیشتري برخوردار است، قطعًا در ..................»

مرحله یا مراحلی از آن کروموزوم ها مضاعف و فشرده می شوند.

هر متافاز، رشته هاي دوك به سانترومر کروموزوم هاي درون هسته متصل می باشد.

طی هر آنافاز، تعداد کروماتیدهاي سلول نسبت به متافاز قبل از آن تغییر نمی کند.

زمان شروع تشکیل رشته هاي دوك تقسیم، به هر کروموزوم دو رشتۀ دوك متصل می شود.

در چرخۀ سلولی ذرت، در مرحلۀ  .................. (با تغییر) - 19

، کروماتین، حداکثر فشردگی و تراکم را پیدا نکرده است. تقسیم سیتوپالسم، صفحۀ جداکننده، دیوارة سلولی است که غشا ندارد.

پروفاز، کروموزومهاي قابل رویت و رشتههاي دوك، درون هسته شکل میگیرند. ، یک جفت سانتریول شروع به همانندسازي میکنند.
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در مرحله ي    .................. مرحله ي   .................. - 20

برخالف-   ، سلول در دوره ي اینترفاز باقی می ماند. برخالف-  ، سلول داراي هسته با کروموزوم هاي تک کروماتیدي است.

همانند-  ، سلول همواره در دوره ي اینترفاز باقی می ماند. همانند-  ، سلول داراي هسته با کروموزوم هاي دوکروماتیدي است.
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چند مورد جمله روبه رو را به درستی کامل می نماید؟ «تأمین .................. » (با تغییر) - 21
الف- انرژي الزم براي رسیدن اسپرم از محل تولید به محل ذخیره اسپرم بر عهده ي قطعه میانی اسپرم است.

ب- آنزیم هاي الزم براي تخریب الیه هاي خارجی ژل مانند دور تخمک بر عهدة وزیکولی در سرگامتی است که با سیتوکینز نامساوي ایجاد می گردد.
ج- مایعی قلیایی براي خنثی کردن مقادیر کم ادرار اسیدي میزناي بر عهده ي غدد پیازي – میزراهی است.

123صفر

کدام یک جمله زیر را به طور نادرستی کامل می نماید؟ (با تغییر) - 22
«اسپرم بالغ براي رسیدن به پروستات ..................»

از درون کیسۀ بیضه اي خارج می شود. از لوله هاي اسپرم ساز وارد اپی دیدیم می شود.

در پشت مثانه با ترشحات داراي مولکول پرانرژي مخلوط می شود. از جلوي مثانه عبور می کند.
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در فرآیند تولید مثل .................. جانوران، به طور طبیعی همواره ..................(با تغییر) - 23

جنسی - هر فردي که از هر کروموزوم دو نسخه داشته باشد، باشد، داراي دو والد است.

غیر جنسی - ژن هاي هر کروموزوم، مستقل از کروموزوم دیگر به ارث می رسند.

جنسی - گامت هایی که در لقاح شرکت دارند، محصول تقسیم میوزاند.

غیر جنسی - زاده ها نیمی از اطالعات ژنی والد را به ارث می برند.

هر سلول تولیدکنندة اسپرم در زنبور عسل نر نسبت به هر سلول تولیدکنندة تخمک در زنبور ملکه .................. تولید می کند که .................. .(با - 24
تغییر)

 برابر گامت - اطالعات ژنی  گامت ها دو به دو شبیه به هم هستند. برابر گامت- اطالعات ژنی همه ي گامت ها شبیه هم است.

 برابر گامت - اطالعات ژنی گامت ها با هم متفاوت است. برابر گامت - اطالعات ژنی گامت ها شبیه هم هستند.

44

22

در یک مرد سالم و بالغ، غده هاي .................. . - 25

پروستات همانند شش ها حالت اسفنجی دارند.

سازندة مایع منی، به خروج یاختۀ تاژك دار به خارج از میزراه کمک می کنند.

وزیکول سمینال از نماي نیم رخ در جلوي مجراي اسپرم بر هستند.

پیازي میزراهی همانند غدة زیرمغزي به اندازة نخود هستند و در کیسۀ بیضه قرار دارند.

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ - 26
«در یک مرد سالم، اسپرم هاي داراي قابلیت حرکت می توانند .................. از عبور از .................. شوند.»

قبل - اپی دیدیم، درون لوله هاي اسپرم ساز، مشاهده پس - مجاري اسپرم بر، از طریق میزراه، از بدن خارج

پس - سطح پایینی کیسۀ بیضه، به مجراي زامه بر، وارد قبل - میزراه، با مایع حاوي لیزوزیم مخلوط

در فرآیند تولیدمثل جانوران تک جنسی، زمانی که تولید  زادة جدید .................. صورت بگیرد، قطعًا .................. - 27

بدون لقاح یاختۀ جنسی نر و ماده - زادة ایجاد شده، کامًال شبیه والد ماده است.

در پی ورود گامت نر به دستگاه تولید مثلی ماده - جنین تا زمان تولد در بدن والد ماده حضور دارد.

به دنبال تولید تخمک واجد مواد مغذي - تأمین مواد غذایی الزم براي رشد جنین، بر عهدة جنس ماده است.

در پی آزاد شدن تعداد زیادي گامت به درون آب - دیواره هاي ژله اي جنین را از عوامل نامساعد محیطی حفظ می کنند.

در بدن یک مرد بالغ، به دنبال ورود اسپرم ها به .................. به طور حتم .................. - 28

میزراه - ترشحات قلیایی و شیري رنگ توسط غددي به اندازة گردو به مجرا اضافه می شود.

غدد وزیکول سمینال - انرژي الزم براي فعالیت خود را از ترشحات این غدد به دست می آورند.

غدة پروستات - مایعی به آن ها افزوده می شود که در حرکت اسپرم به سمت گامت ماده نقش دارد.

اپیدیدیم - حجم زیادي از سیتوپالسم خود را از دست داده و سر، دم و تنۀ آن ها به وجود می آید.
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با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه نادرست است؟ - 29

) مورد نیاز اسپرم در راه رسیدن به تخمک ترشح می کند. ، قند الزم را براي تولید انرژي ( بخش 

، محل اتصال دو مجراي اسپرم بر به مجراي میزراه دیده می شود. در بخش 

، ترشحات قلیایی و روان کننده را به مجراي میزراه ترشح می کند. بخش 

، قابلیت حرکت را به دست می آورند. اسپرم ها بالفاصله بعد از ورود به بخش 

AATP
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D

در جانورانی که لقاح داخلی دارند .................. جانورانی که لقاح خارجی دارند، امکان ندارد .................. - 30

همانند - اندوختۀ غذایی تخمک نیازهاي تغذیه اي جنین را برطرف نماید. برخالف - پوستۀ ضخیم تخم، از جنین در شرایط نامساعد محافظت کند.

همانند - اندازة تخمک وابسته به دورة جنینی و وجود ارتباط غذایی با مادر باشد. برخالف - الیۀ ژله اي تخمک به عنوان غذاي اولیۀ جنین استفاده می شود.
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کدام عبارت نادرست است؟ (با تغییر) - 31

 هورمونی است که  .................. 

در هفتۀ اول یک دوره جنسی غلظت آن در خون با شیب کم رو به کاهش است. روي فولیکول گیرنده دارد.

قبل از تخم گذاري، مقدار آن در خون به دلیل خود تنظیمی مثبت افزایش می یابد. فعالیت ترشحی یاخته هاي جسم زرد را افزایش می دهد.

LH

در بدن یک زن سالم و بالغ، چند مورد دربارة هر یاخته اي که در نیمۀ چرخۀ جنسی از تخمدان به درون حفرة شکمی آزاد می شود، صحیح است؟ - 32
الف) در پی تقسیم نامساوي میان یاخته، در تخمدان فرد تولید شده اند.

ب) تحت شرایطی می توانند با اسپرم وارد شده به بدن زن، لقاح انجام بدهد.

ج) در پی تقسیم میوز  نوعی یاختۀ دوالد در یکی از فولیکول ها تولید شده است.
د) بعد از ایجاد رابطۀ بازخوردي مثبت بین هورمون هاي جنسی و هیپوفیزي از تخمدان آزاد می شوند.
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کدام عبارت، درباره ي هر سلول هاپلوئیدي موجود در لوله ي اسپرم ساز یک فرد بالغ، درست است؟  (با تغییر) - 33

از سیتوکینز سلول قبلی خود حاصل می شود.

براي ایجاد این سلول هاي هاپلوئیدي لوله اسپرم ساز باید تحت تأثیر هورمون هاي هیپوفیزي قرار گیرد.

در تماس مستقیم با ترشحات غدد برون ریز قرار دارد.

، تقسیم می شود. DNAبدون نیاز به مرحله ي همانندسازي 

در بخشی از چرخۀ جنسی زنان، اختالف میان مقدار  و  خون در بیش ترین حد خود قرار دارد. بالفاصله پس از این زمان، .................. - 34

میزان هورمون هاي مترشحه از تخمدان افزایش می یابد. اووسیت ثانویه به تخمک تبدیل می شود.

تفاوت میان مقدار استروژن و پروژسترون خون کم می شود. ترشحات جسم زرد و هورمون هاي هیپوفیزي افزایش می یابد.

LHFSH

به طور معمول در دستگاه تولید مثلی زنان، .................. (با تغییر) - 35

انقباض ماهیچه هاي مخطط لوله ي فالوپ به حرکت تخمک کمک می کند.

در اواخر دوره ي فولیکولِی تخمدان، ضخامِت دیواره ي رحم به بیش ترین حد خود می رسد.

گیرنده هورمون  بر روي سطح یاخته هاي فولیکولی قرار دارند.

یک هفته بعد از تخمک گذاري، ترشح استروژن و پروژسترون به بیش ترین مقدار خود می رسد.

FSH
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