سالم به همۀ دوستای خوب زیستازی!
خوش اومدین به جلد دوم فانتوم یازدهم ...
توی این فصل قراره از سازوکارهای امنیتی بدن پرده برداری کنیم و به اطالعتون برسونیم که چطوری با وجود این همه میکروب در محیط
اطرافمون ،باز هم خیلی وقتا از شر بیماری های مختلف جون سالم به در می بریم.
مباحث پروتئین های دفاعی و یاخته های ایمنی هر ساله سهمی خاص از تست های کنکور سراسری را به خود اختصاص داده اند؛ پس بهشون
توجه ویژه ای داشته باشید.

ترکیبی

مباحث مهم

تعداد کل سؤاالت مستقل
کنکور داخل کشور 98

3

3

صفر

یاخته های ایمنی  -پادتن  -جمع بندی خطوط دفاعی

کنکور خارج کشور 98

3

3

صفر

یاخته های ایمنی  -پادتن  -جمع بندی خطوط دفاعی

یزست شناسی یازدهم
١٣١٣٤در فرد مبتال به نقص ایمنی اکتسابی ،هر یاختۀ ایمنی با منشأ لنفوئیدی که  ..............قطع ًا ...................
 )1درپی اتصال به ویروس عامل این بیماری تکثیر می شود – توانایی تولید پروتئین های دفاعی  Yشکل را دارد.
 )2به لنفوسیت های تغییرشکل یافته در این بیماری حمله می کند – با گیرندۀ آنتی ژنی به یاختۀ موردتهاجم متصل می شوند.
 )3زمینۀ گسترش ویروس عامل این بیماری در بدن را فراهم می کند – در مجاورت محل تولید گویچه های قرمز ،بالغ شده است.
 )4تحت تأثیر هورمون نوعی غدۀ درون ریز موجود در قفسۀ سینه قرار می گیرد – اینترفرون مؤثر بر یاخته های سالم و آلوده را ترشح می کند.

,,

TNT

شکر میان تست :بیماری بعدی به طور مستقیم توی کتاب درسی اشاره نشده ولی از مفاهیم همین فصل می تونیم جواب بدیم ...

١٣١٣٥چند مورد زیر در مورد فردی صادق است که فقدان مادرزادی اندام ترشح کنندۀ تیموسین دارد؟
الف) بروز اختالل در ترشح پروتئین های دفاعی  Yشکل در بدن این فرد غیرممکن است.
ب) احتمال ابتال به بیماری نقص ایمنی اکتسابی ،در نتیجۀ نیش حشرات افزایش پیدا می کند.
ج) توانایی اندکی برای جلوگیری از انتقال یاخته های تشکیل دهندۀ مالنوما از طریق رگ های لنفی دارد.
د) احتمال بروز نوعی بیماری که با وابستگی بدن فرد به هورمون تولیدشده در جزایر النگرهانس همراه است ،افزایش می یابد.
4 )4
			
3 )3
			
2)2
			
1 )1

!

!ایمنی جانیرو:

١٣١٣٦همۀ ویژگی های زیر تنها در جانورانی دیده می شود که دارای ایمنی اختصاصی هستند؛ به جز ............
 )1تولید مولکول واجد توانایی شناسایی آنتی ژن های میکروبی  )2تولید پروتئین های Yشکل توسط پالسموسیت ها
 )4تشکیل ساختارهای حلقه مانند توسط پرفورین
		
 )3رسوب دادن آنتی ژن های محلول توسط پادتن

١٣١٣٧کدام گزینۀ زیر در ارتباط با جانوران مختلف صحیح بیان شده است؟
 )1در هرجانوری که دارای گیرندۀ امواج الکترومغناطیس غیرمرئی برای انسان است ،وجود دفاع اختصاصی غیرممکن است.
 )2در هر جانوری که فرومون تولید وترشح می کند،خطی دفاعی وجود دارد که در برابر طیف وسیعی از میکروب ها مؤثر است.
 )3در هرجانوری که گیرنده های موجود درپاها مزه هارا تشخیص می دهند ،سازوکارهایی مشابه با ایمنی اختصاصی وجود دارد.
 )4در هرجانوری که طناب عصبی شکمی دارد  ،پاسخ ایجاد شده در برابر نوعی میکروب خاص بر سایر میکروب ها تأثیری ندارد.

TNT

١٣١٣٨در بین جانوران مختلف  .................می تواند ...................
 )1مگس میوه برخالف پالناریا – با کمک ایمنی اختصاصی از خود دفاع کند.
 )2ملخ برخالف کرم خاکی – در سطح پشتی خود یک قلب لوله ای داشته باشد.
 )3هیدر همانند ماهی – گره های عصبی متشکل از جسم یاخته ای نورون ها داشته باشد.
 )4زنبور همانند هیدر – تبادالت گازی یاخته هایش بدون نیاز به دستگاه گردش خون انجام دهد.

١٣١٣٩چند مورد زیر به ترتیب درباره همه جانورانی که کلیه دارند و همه جانورانی که چشم مرکب دارند به درستی بیان شده است؟
الف) سیستم گردش خون بسته دارند – دارای اسکلت بیرونی و ضخیم هستند.
ب) طناب عصبی پشتی دارند – توانایی دفع اوریک اسید از طریق روده خود را دارند.
ج) دارای دفاع اختصاصی هستند – مایع پر از اکسیژن می تواند از منافذ قلب آن ها خارج شود.
د) در ابتدای تولد به فرزندان خود شیر می دهد – توانایی بیگانه خواری یاخته های بیماری زا را ندارند.
4)4
			
3)3
			
2)2
			
1)1
١٤١٤٠کدام گزینه دربارۀ جانوری که در مغز خود دارای دو گره عصبی است ،به درستی بیان شده است؟
 )1همولنف در این جانور می تواند در تماس مستقیم با یاخته های بدن قرار گیرد.
 )2دارای اسکلت درونی و واجد یاخته های استخوانی و غضروفی می باشد.
 )3با زنش تاژک های برخی یاخته های خود ،مایعات را به سمت کانال های دفعی خود هدایت می کند.
 )4در حین مقابله با عوامل بیماری زا توانایی شناسایی یک نوع پادگن خاص را توسط یاخته های ایمنی ندارد.

!

!جمع بندی خطوط دفاعی بدن انسان:

R

١٤١٤١کدام گزینه عبارت مقابل را به طور مناسب تکمیل میکند؟« در ایمنی اختصاصی بدن انسان  .........ایمنی غیراختصاصی R » ...........
 )1همانند – انواع متعددی از گویچه های خونی نقش دارند.
 )3همانند – القای مرگ برنامه ریزی شده قابل مشاهده است.

 )2برخالف – یاخته های خودی از یاخته های بیگانه شناسایی می شود.
 )4برخالف – پروتئین های مؤثر بر فعالیت درشت خوارها ترشح می شوند.
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TNT

TNT

TNT

TNT

TNT

١٤١٤٢هر پروتئین شرکت کننده در دومین خط دفاعی بدن که  ...............به طور حتم ..............
 )1توسط یاختۀ کشندۀ طبیعی آزاد می شود – در مقابله با یاخته های آلوده به ویروس مؤثر است.
 )2همواره در داخل یاخته های سازندۀ خود وجود دارد  -در القای مرگ برنامه ریزی شده مؤثر است.
 )3فرآیند فاگوسیتوز را برای یاخته های دیگر تسهیل می کند -توسط یاخته های آلوده تولید می شود.
 )4با ایجاد منفذ در غشای میکروب به یاختۀ هدف حمله می کند  -تنها بر میکروب های غشادار اثر می گذارد.
١٤١٤٣در چند مورد زیر ،به ترتیب بخش اول فقط در دفاع اختصاصی و بخش دوم فقط در دفاع غیراختصاصی دیده می شود ؟
الف) به هم چسباندن میکروب های بیماری زا – ترشح پروتئین های دفاعی از یاخته های ناسالم
ب) ترشح نوعی پروتئین دفاعی محلول در خون – اتصال نوعی پروتئین به بخشی از غشای یاخته بیماری زا
ج) القای مرگ برنامه ریزی شده در یاخته های سرطانی – افزایش دمای عمومی بدن تحت تأثیر هیپوتاالموس
د) ترشح پرفورین علیه یاخته های پیوندزده شده – واردکردن عامل بیگانه به درون یاخته های ایمنی طی درون بری
4 )4
			
3 )3
			
2 )2
			
1 )1
١٤١٤٤به طورمعمول در بدن انسان ،برای مقابله با  .................نقش ندارد.
		
 ،HIV )1گویچه های سفید دومین خط دفاعی بدن
 )2باکتری کزاز ،ترشحات نخستین خط دفاعی بدن
 )3ویروس آنفلوانزا ،پروتئین های ترشحی یاخته های پادتن ساز
 )4سم باکتری کزاز ،آنزیم های القاکنندۀ مرگ یاخته ای
١٤١٤٥در خطوط دفاعی بدن انسان ،همۀ یاخته های ترشح کنندۀ پروتئین های مؤثر بر دفاع ......................
 )1اختصاصی ،می توانند به یاخته های آلوده و بیماری زا متصل شوند.
 )2غیراختصاصی ،نمی توانند یک نوع پادگن خاص را شناسایی کنند.
 )3اختصاصی ،نمی توانند تقسیم سیتوپالسم و هسته خود را انجام دهند.
 )4غیراختصاصی ،می توانند تحت تأثیر لنفوسیت های  Tکشنده از بین روند.
١٤١٤٦کدام گزینه در ارتباط با خطوط دفاعی بدن انسان صحیح است؟
 )1اینترفرون نوع  Iبرخالف اینترفرون نوع  ،IIمی تواند از یاخته های مؤثر در دفاع اختصاصی ترشح شود.
 )2آنزیم لیزوزیم همانند آنزیم القاکنندۀ مرگ برنامه ریزی شده ،می تواند موجب مرگ باکتری ها شود.
 )3اینترفرون نوع  IIبرخالف پروتئین پرفورین ،در مقابله با یاخته های سرطانی نقش مهمی دارد.
 )4پروتئین پرفورین برخالف پروتئین مکمل ،در بیش از یک خط دفاعی بدن نقش دارد.

١٤١٤٧کدام گزینه درباره گروهی از یاختههای لولههای اسپرمساز که با ترشحات خود تمایز اسپرم  ها را هدایت میکنند ،درست است؟
 )1همانند همه یاخته های واجد رشته های سیتوپالسمی توانایی بیگانه خواری باکتری ها را دارند.
 )2 Rاندازه ای کوچک تر از یاخته های واجد توانایی میتوز در دیواره لوله های اسپرم ساز دارند.
 )3در همه مراحل اسپرم زایی تغذیه یاخته های جنسی را بر عهده دارند.
 )4برخالف اسپرم های موجود در این لوله ها توانایی حرکت ندارند.
١٤١٤٨در نوعی بیماری ،دستگاه ایمنی فرد به صورت اشتباه ،یاخته های تولید کنندۀ هورمون کاهندۀ قند خون در غدۀ لوزالمعده را
به عنوان بیگانه تلقی کرده و به آن ها حمله می کند .کدام گزینه در رابطه با این بیماری درست است؟
 )1برخالف پرکاری بخش قشری فوق کلیه ،تولید اوره را در بدن کاهش می دهد.
 )2بر اثر بروز خطا در نحوۀ فعالیت هر یاختۀ خونی با هستۀ گرد ،به وجود می آید.
 )3به دنبال بروز این بیماری توانایی بدن در دفاع در برابر یاخته های سرطانی کاهش می یابد.
 )4برخالف بیماری مالتیپل اسکلروزیس ،فعالیت گیرنده های مخروطی چشم را مختل می کند.
١٤١٤٩هر یاختۀ ترشح کنندۀ پروتئین ایجاد کنندۀ منفذ در غشای لنفوسیت های  Tکمک کننده در هنگام آلودگی به  ،HIVبه
طور حتم .............
 )1می تواند با برون رانی نوعی پروتئین ،باعث افزایش میزان درون بری در درشتخوار شود.
 )2می تواند به طور مستقیم به یاخته های بافت پیوند شده متصل گشته و بخش پیوند شده را پس بزند.
 )3می تواند به طور مستقیم به عامل بیماری زا حمله کرده و با ترشح موادی باعث از بین رفتن آن ها شود.
 )4می تواند با وارد کردن آنزیم هایی به یاخته های سرطانی باعث به راه افتادن مرگ برنامه ریزی شده در آن ها شود.
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 )3در ب��دن پالناری��ا چنین چیزی دیده میش��ود ،نه در بدن س��تاره
دریایی!(یازدهم  -فصل )1
 )4جانوران بی مهره نظیر همین س��تاره دریایی ،فاقد دفاع اختصاصی
هستند .پس در این جانوران ،یاخته های ایمنی با توانایی شناسایی یک
نوع پادگن خاص وجود ندارد.

AAکنته :درشتخوارها آخرین خط دفاع غیراختصاصی بدن در دستگاه تنفسی
محسوب میشوند .در واقع درون حبابکها ،دیگر مخاط وجود ندارد و به همین
دلیل ،درش���تخوارهای متعددی در این بخش دیده میشود که به مقابله با
میکروبها در این محل میپردازند .ضمنا ً یادتان باشد که این درشتخوارها
جزو یاختههای دیوارۀ حبابکها طبقه بندی نمیشوند.

 »2« ٢٦-  ٢یاخته های فاگوس��یتوز کنندۀ موجود در بدن انس��ان
عبارتن��د از :ماکروف��اژ ،یاخته های دارینه ای ،ماستوس��یت ،نوتروفیل،
مونوس��یت و یاخته های سرتولی .یاختۀ س��رتولی موجود در لوله های
اسپرم س��از م��ردان ،یاخته ای بزرگ اس��ت که توانای��ی بیگانه خواری
را دارد .ای��ن یاخته ه��ا توانایی حرکت ندارند و هم��واره در جای خود
ثابتاند(.یازدهم  -فصل )7

AAکنته :ترشح اینترفرون نوع ( IIاز لنفوسیت  Tکشنده و یاختههای کشنده
طبیعی) ،اثرگذاری پروتئین مکمل ب���ر میکروبها ،اتصال پادتن به ذرات
خارجی ،فعالیت یاختههای کشندۀ طبیعی و لنفوسیت  Tکشنده موجب افزایش
زمینۀ فعالیت ماکروفاژها (درشتخوارها) میشود.
AAکنته :در پاس���خ التهابی ،ماکروفاژها توانایی ترش���ح پیکهای شیمیایی
خاصی را دارند که موجب جذب گویچههای خونی سفید به سمت محل التهاب
میشوند.

بررسی سایر گزینهها:
 )1همۀ یاخته های فاگوس��یتوز کننده می توانند با ادغام لیزوزوم ها به
کریچۀ غذایی ،کریچۀ گوارش��ی را در سیتوپالسم خود تشکیل دهند
که درون آن هیدرولیز رخ می دهد(.دهم  -فصل )2
 )3ای��ن یاخته ه��ا هی��چ گاه تقس��یم نمی ش��وند .بنابرای��ن هم��واره
کروموزوم های آن ها تک کروماتیدی اس��ت .پس می توان گفت همواره
در هستۀ آن ها تعداد سانترومر با تعداد کروماتید برابر است.

بررسی سایر گزینه ها:
 )1این یاخته ها عامل بیگانه را به درون خود وارد می کنند ،نه این که
آنزیم های گوارشی را بر روی آن آزاد کنند.
 )2مگه درشت خوارها درون مویرگ های خونی فعالیت می کنند؟!
 )4این توضیح مربوط به مونوسیت است نه درشت خوار.

GG

 »4« ٢٨-  ٢یاخته ه��ای دارینه ای بیگانه خوارهایی هس��تند که با
ارائه دادن بخشی از یاخته های خارجی ،به یاخته های ایمنی غیرفعال
آن ه��ا را فعال می کنند .این یاخته ه��ا توانایی عبور از دیوارۀ رگ های
لنفی و ورود به گره های لنفی را دارند.

ترکی��ب :هر کروموزوم غیر مضاعف دارای یک س��انترومر،
یک کروماتید ،یک مولکول دنا و دو رشتۀ پلی نوکلئوتیدی است.

 )4پیش ماده های آنزیم تولید کنندۀ اوره ،آمونیاک و  CO2میباشند.
هم��ۀ این یاختهها زنده هس��تند و بنابراین تح��ت تأثیر هورمونهای
تیروئی��دی ،میتوانن��د تنفس یاختهای انجام داده و کربن دیاکس��ید
تولید کنند(.دوازدهم  -فصل )5

AAکنته :فعالیت ایمنی غیراختصاص���ی (مثل یاختههای دارینهای) موجب
افزایش فعالیت برخی یاختههای ایمنی اختصاصی میش���ود و آنها را فعال
میکند.

 »3« ٢٧-  ٢یاختۀ ایمنی موجود در تصویر ،درش��ت خوار می باشد
که در پاس��خ های التهابی با ترشح پیک های شیمیایی به خون فعالیت
گویچه های سفید دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:
 )1ای��ن یاخته ه��ا خود را از طری��ق رگ های لنفی به محل اس��تقرار
لنفوسیت های غیرفعال موجود در گره های لنفی می رسانند.
 )2پس از آن که میکروب درون یاختههای دارینهای وارد شد ،قطعاتی
از این میکروب در س��طح این یاخت��ه قرار گرفته و به یاختههای ایمنی
دیگر عرضه میشود .بنابراین این یاختهها ابتدا یک میکروب را شروع به
فاگوسیتوز میکنند و سپس قطعاتی از آن را به سطح خود میفرستند.
 )3ای��ن یاخته ها به دومین خط دفاعی بدن تعلق دارند و فاقد توانایی
شناسایی یک نوع آنتی ژن خاص می باشند.

AAکنته :درش���تخوارها ،یاختههای بیگانه خواری هس���تند که در سطح خود
دارای زوائد سیتوپالس���می خاصی هس���تند .این یاختهها برای انجام فعالیت
بیگانهخواری ،باید ذرۀ خارجی را طی درونبری به درون خود وارد کنند .سپس
با پیوستن کریچههای حاوی آنزیمهای گوارشی (لیزوزوم) به آن ،این عوامل
خارجی گوارش مییابند .درشتخوارها در نتیجۀ تغییر مونوسیتها (گویچههای
سفید بدون دانه) ایجاد میشوند و در فعالیتهای مختلفی نقش دارند:
 )1فاگوسیتوز میکروب ها :در بخش های مختلف بدن به بیگانه خواری عوامل
خارجی می پردازند.
 )2پاکس���ازی بدن از یاخته های مرده و آس���یب دیده :یکی از وظایف مهم
درشت خوارهاس���ت .این یاخته ها توانایی ای���ن را دارند که یاخته هایی که
توس���ط پادتن خنثی  شده اند و یا توس���ط پروتئین های مکمل یا یاخته های
کشندۀ طبیعی کشته شده اند را فاگوسیتوز کنند.
 )3تجزی���ۀ هموگلوبی���ن آزادش���ده از گویچه های قرمز در طح���ال و کبد :در
پ���ی مردن گویچه های قرمز پیر ،هموگلوبین آن ها را فاگوس���یتوز می کنند و
بیلی روبین می سازند.

AAکنته :یاختههای دارینهای ،از تغییر مونوس���یتها پس از خروج از خون
تشکیل میشوند و در سطح خود دارای زوائد سیتوپالسمی متعددی هستند این
یاختهه���ا در بخشهای مختلفی از بدن از جمله پوس���ت (حتی در الیۀ اپیدرم
هم مشاهده میشوند) و لولۀ گوارش به فراوانی دیده میشوند .این یاختهها
عالوه بر فاگوس���یتوز این توانایی را دارند که قسمتهایی از عامل بیگانه را
به یاختههای ایمنی غیرفعال عرضه کنند:
آغاز فاگوسیتوز میکروب ← قرارگرفتن قسمت هایی از میکروب در سطح
رش���ته های سیتوپالسمی یاخته ← حرکت به کمک رگ های لنفی به سمت
گ���ره لنفی ← ارائه ب���ه یاخته های ایمنی غیرفعال ← فعال ش���دن این
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سؤاالت فصل ششم
١٣١٣٨کدام موارد دربارۀ مرحله ای از تقسیم کاستمان  1که در شکل مقابل نشان داده شده است ،به درستی بیان شده اند؟
الف) در این مرحله برخالف پرومتافاز میتوز ،در نتیجۀ دورشدن جفت سانتریول ها ،دوک تقسیم تشکیل می شود.
ب) در این مرحله برخالف آنافاز میتوز ،طول رشته های پروتئینی تشکیل دهندة دوک تقسیم افزایش می یابد.
ج) در این مرحله همانند پروفاز ،2همزمان با مبادلۀ قطعات بین کروماتیدهای غیرخواهری کراسینگ اوور روی میدهد.
د) در انتهای این مرحله همانند متافاز  ،2به هر محل سانترومر موجود در هر کروموزوم دو رشتۀ دوک تقسیم متصل است.
 )4ب  -د
 )3الف – ج 		
			
 )2ج – د
 )1الف – ب 		
١٣١٣٩در یاخته های جانوری ،همزمان با انجام تقسیم رشتمان برخالف تقسیم .................
 )1کاستمان  ،1کروموزوم های مضاعف نشده درون فضای آزاد میان یاخته مشاهدۀ می شوند.
 )2کاستمان  ،2پروتئین های اتصالی محل سانترومر توسط آنزیم های درون یاخته ای تجزیه می شوند.
 )3کاستمان  ،1هر رشته مؤثر در حرکت کروموزوم ها حین تقسیم هسته ،حداکثر به یک سانترومر متصل می شود.
 )4کاستمان  ،2تشکیل ساختارهای چهارکروماتیدی در نتیجۀ کنار هم قرارگرفتن کروموزوم ها در میان یاخته غیرمحتمل است.

,,

شکر میان تست :چالش تو در سوال بعدی این خواهد بود که بفهمی تقسیم نشان داده شده در شکل ،میتوز است یا میوز!

١٤١٤٠کدام گزینه درباره شکل مقابل که مرحله ای از تقسیم هسته در یک یاخته دیپلوئید  2n=8را نشان می دهد ،درست است؟
 )1کمی پیش از این مرحله ،چهارتایه ها در سطح استوایی یاخته ردیف می شوند.
 )2کمی پس از این مرحله ،در اطراف کروموزوم های تک کروماتیدی ،غشای هسته تشکیل می شود.
 )3کمی پیش از این مرحله ،میزان فشردگی مادۀ وراثتی یاخته به حداقل میزان خود می رسد.
 )4در این مرحله ،تعداد سانترومرهای درون یاخته همانند تعداد کروماتیدهای آن افزایش می یابد.
TNT

TNT

١٤١٤١کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
« همزمان با تقسیم هستۀ یاخته های جانوری ،در انتهای مرحلۀ  ..............برخالف ابتدای این مرحله » ..................
 )1پروفاز میوز – 1غشای موجود در اطراف مادۀ وراثتی یاخته ،به طور کامل تجزیه شده است.
 )2متافاز میتوز – حداقل طول و حداکثر میزان فشردگی در کروموزوم ها دیده می شود.
 )3آنافاز میوز  – 2تعداد کروماتیدهای موجود در هسته با تعداد سانترومرهای آن برابر است.
 )4تلوفاز میوز  – 1دو الیه پوشش از جنس غشا در اطراف دناهای یاخته قرار گرفته است.
١٤١٤٢همزمان با انجام تقسیم هسته در یاخته های جانوری ،مرحلۀ  .............میوز  1و میتوز از نظر  ..............مشابه بوده و از نظر
 ..............متفاوت هستند.
 )1پروفاز – کاهش میزان طول کروموزوم های موجود در یاخته – اتصال لوله های ریز پروتئینی به محل سانترومر کروموزوم ها
 )2متافاز – محل قرارگیری تترادها در فضای آزاد میان یاخته – تعداد رشته های دوک متصل به هر سانترومر
 )3آنافاز – افزایش تعداد کروماتیدهای موجود در فضای میان یاخته – کوتاه شدن رشته های دوک تقسیم
 )4تلوفاز – تشکیل غشا در اطراف مادۀ وراثتی یاخته – تخریب ساختار مؤثر در حرکت کروموزوم ها
١٤١٤٣در هر نوع تقسیم هستۀ یاخته های گیاهی ،کمی پیش از آغاز تشکیل مجدد پوشش غشایی در اطراف کروموزوم ها ...............
 )1در هر قطب یاخته کروموزومهای مضاعفنشده دیده میشود )2   	.گروهی از رشته های موجود در ساختار دوک تقسیم کوتاه می شوند.
 )3پروتئین های اتصالی موجود در محل سانترومر تجزیه می شوند )4   .فاصلۀ کروموزوم ها از جفت سانتریول ها تغییر می کند.
١٤١٤٤یاخته هایی در لوله های اسپرم ساز بدن فردی بالغ که  .............به طورحتم .............
 )1اندازۀ بزرگتری نسبت به بقیۀ یاخته ها دارند – دارای توانایی تشکیل دوک تقسیم هستند.
 )2در هستۀ خود یک مجموعۀ کروموزومی دارند – از تقسیم یاختۀ پیش از خود ایجاد می شوند.
 )3در نتیجة تقسیم اسپرماتوگونی ها ایجاد می شوند – توانایی عبور از نقطۀ وارسی  G2را دارند.
 )4توانایی ردیف کردن کروموزوم ها در استوای یاخته خود را دارند – فاقد توانایی تشکیل تتراد هستند.

TNT

١٤١٤٥کدام گزینه عبارت مقابل را درست تکمیل می کند؟ « نوعی تقسیم هسته ای که  ...............می شود ،به طورحتم » ...............
 )1مستقیماً باعث تولید دانه های گردۀ نارس  -موجب تشکیل یاخته هایی با نصف تعداد کروموزوم های یاختۀ اولیۀ می گردد.
 )2توسط یاختۀ حاصل از لقاح تخمزا در کیسۀ گرده گیاه زیتون ،انجام – هسته هایی با محتوای ژنتیکی متفاوت تولید می کند.
 )3موجب تولید گامت های نر درون لولۀ گردۀ گیاه آلبالو – با تقسیم سیتوپالسم به صورت نامساوی همراه است.
 )4مستقیماً موجب تولید دانۀ گردۀ رسیده – با احتمال بروز پدیدۀ چلیپایی شدن همراه است.
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پاسخنامه فصل ششم
در مرحل��ه آنافاز ،تعداد کروموزوم ها در یاخته افزایش می یابد .در این
بی��ن مراحل  ،G2پروفاز ،پرومتافاز و متافاز و ابتدای آنافاز وجود دارند.
تش��کیل مجدد غشای هسته در مرحلۀ تلوفاز رخ می دهد که جزئی از
این مراحل نیست.

 )4مورد اول مربوط به پرومتافاز است و موارد دو و سه مربوط به آنافاز
هس��تند .در مرحلۀ آناف��از ابتدا پروتئین های اتصالی محل س��انترومر
تجزیه می شوند و در نتیجۀ آن تعداد سانترومرها افزایش می یابد و در
مرحلۀ بعدی رشته های دوک تقسیم کوتاه می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:
 )2مضاع��ف ش��دن س��انتریول ها (اس��توانه های واج��د ریزلوله های

جدول زیر را هم بررسی کنید .مطالب جمع و جوری داره:

پروفاز

پرومتافاز

متافاز

آنافاز

تلوفاز

وضعیت غشاهای درونی

آغاز تجزیۀ غشای
هسته

قطعه قطعه شدن شبکۀ
آندوپالسمی  +تخریب
کامل غشای هسته

کتاب هیچی
نگفته!

کتاب هیچی نگفته!

تشکیل مجدد غشای
هسته

تعداد کروماتیدهای هر

2

2

2

ابتدا 2 :
انتها 1 :

1

تعداد سانترومرها و
کروموزوم های یاخته
انسان

46

46

46

تغییر میزان فشردگی

↑

↑

کروموزوم

ابتدا 46 :
انتها 92 :
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چیزی کتاب نگفته!

↓

محل جفت
سانتریول ها

در حال دور شدن
از هم

در قطبین یاخته

در قطبین یاخته

در قطبین یاخته

کاهش فاصله بین
آن ها

تعداد رشته های دوک
متصل به هر سانترومر

صفر

ابتدا  :صفر
انتها2 :

2

ابتدا 2 :
انتها 1 :

ابتدا1 :
انتها :صفر

تجزیۀ پروتئین های اتصالی
سانترومر – جداشدن
کروماتیدها و افزایش تعداد
کروموزوم ها – کوتاه شدن
رشته های دوک تقسیم و
حرکت کروموزوم ها به قطبین
یاخته – کاهش هم پوشانی
رشته های دوک تقسیم

کاهش فشردگی
کروموزوم ها – در
انتهای آن ،تقسیم
سیتوپالسم آغاز
می شود

ویژگی های خاص:

↑
(حداکثر فشردگی)

قابل مشاهده
امکان تهیۀ
شدن کروموزوم ها
اتصال رشته های دوک به کاریوتیپ – وجود
برای نخستین
نقطۀ وارسی در
سانترومرها
بار – تشکیل دوک
انتهای آن
تقسیم

پروتئینی) در مرحلۀ  G2انجام می شود.
 )3ط��ول کروماتین ها در مرحله پروفاز و متافاز  کاهش می یابد که در
این بین قرار دارد.
 )4در ابت��دای مرحل��ه آناف��از کم��ی پی��ش از مضاعف ش��دن تعداد
کروموزوم ها ،پروتئین های اتصالی در محل سانترومر تجزیه می شوند.
پس این مورد هم در بین آن هاست.
  »2« ٦١-  ٦دو مورد اول مربوط به آنافاز هستند و مورد سوم مربوط
ب��ه تلوفاز .در مرحلۀ آنافاز ،ابتدا پروتئین های اتصالی محل س��انترومر
تجزیه می ش��وند و س��پس رش��ته های دوک تقس��یم کوتاه می شوند.
بنابراین ترتیب موارد این گزینه درست است!
بررسی سایر گزینه ها:
 )1وقایع به ترتیب مربوط به پرومتافاز ،پروفاز و متافاز هستند.
 )3مضاعف شده شدن کروموزوم ها مربوط به مرحلۀ  Sاست ،نه میتوز!
پس نیازی به بررسی موارد دو و سه نیست!
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  »1« ٦٢-  ٦همۀ موارد عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند.
بررسی همۀ موارد:
الف) پس از آن که هس��تک ها ناپدید می ش��وند ،ساختار دوک تقسیم
تش��کیل می ش��ود .به ش��کل مرحلۀ پروف��از در کتاب درس��ی اگه یه
نگاهی بندازین ،متوجه می ش��وید که در این ش��کل هستک ها ناپدید
شده اند؛ولی هنوز ساختار دوک تقسیم کامل نشده است.
ب) ب��ا توجه به ش��کل زیر که مرحلۀ تلوفاز تقس��یم میتوز را نش��ان
می دهد؛ می بینیم که هنوز ساختار غشای هسته به طور کامل تشکیل
نشده است؛ ولی تشکیل شیار تقسیم آغاز شده است.

یزست شناسی یازدهم
١٠١٠٥هورمونی که بر سطح غشای پالسمایی یاخته های فولیکول نابالغ موجود در تخمدان گیرنده دارد ،در مردان یاخته هایی را R

که  ............؛ تحریک می کند.
		
 )1در خارج از دیوارۀ لولۀ اسپرم ساز قرار دارند
		
 )3در هدایت تمایز اسپرماتیدها به اسپرم ها نقش دارند

 )2توانایی شناسایی آنتی ژن های سطح میکروب ها را دارند
 )4با ترشح هورمون سبب بروز صفات ثانویۀ جنسی می شوند

١٠١٠٦کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟
«به طور معمول در انسان ،میزان ترشح هورمونی که موجب  .............می شود ............. ،مستقیم ًا تحت تأثیر نوعی هورمون مترشحه از
یاخته های عصبی هیپوتاالموس قرار دارد».
 )1حفظ جنین جایگزین شده در رحم -همانند عامل اصلی تخمک گذاری
 )2ایجاد جسم زرد از باقیماندۀ فولیکول -برخالف هورمون تسهیل کنندۀ زایمان طبیعی
 )3تکمیل تقسیم کاستمان توسط مام یاختۀ اولیه -همانند عامل ایجاد صفات ثانویۀ جنسی در مردان
 )4بزرگ و بالغ شدن انبانک(فولیکول) -برخالف هورمون محرک بزرگ ترین یاخته های موجود در لوله های زامه ساز درون بیضه

,,

شکر میان تست :خب االن دیگه وقتشه که بریم دوتا چرخه تخمدانی و جنسی رو با هم و به طور دقیقتر بررسی کنیم!

١٠١٠٧کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟
«به طور معمول در یک خانم  20سالۀ غیرباردار  .............فقط در مرحلۀ  .............دورۀ جنسی رخ می دهد».
 )1ایجاد حداکثر اندوختۀ خونی دیوارۀ رحم -جسم زردی(لوتئال)
 )2تحلیل رفتن و کاهش اندازۀ جسم زرد -جسم زردی(لوتئال)
 )3رشد انبانک(فولیکول) و تمایز مام یاخته در آن -انبانکی(فولیکولی)
 )4کاهش میزان ضخامت دیوارۀ داخلی رحم -انبانکی(فولیکولی)
١٠١٠٨به طور معمول در یک فرد سالم و بالغ ،همزمان با روزهای اول تا سوم یک دورۀ جنسی ،چند مورد زیر افزایش می یابد؟
ب) چین خوردگی های دیوارۀ داخلی رحم
		
الف) غلظت هورمون پروژسترون در خون
د) میزان ترشح استروژن درپی رشد انبانک
		
ج) میزان مصرف آهن و فولیک اسید در بدن
4 )4
			
3 )3
			
2 )2
			
1 )1
١٠١٠٩همزمان با وقایع دورۀ جنسی زن سالم و جوان ،همواره در هفتۀ ...................
 )2دوم ،تنها یاخته های هاپلوئید تخمدان را ترک می کنند.
 )1اول ،مام یاختۀ اولیه تقسیم کاستمان را ادامه می دهد.
 )3سوم ،مقدار ترشح هورمون های  FSHو  LHافزایش می یابد )4 .چهارم  -همواره استحکام جدار داخلی رحم کاهش می یابد.
١١١١٠در دستگاه تولیدمثل زنی که در رحم آن لقاح صورت نگرفته است ،همواره ......................
 )1کاهش پایداری جدار رحم ،در اواسط هر دورۀ جنسی به دنبال کاهش مقدار هورمون های جنسی آغاز می شود.
 )2افزایش ترشح هورمون استروژن موجب کاهش ترشح هورمون های محرک غدد جنسی می شود.
 )3کاهش سرعت رشد دیوارۀ داخلی رحم ،در پی کاهش فعالیت ترشحی تخمدان رخ می دهد.
 )4افزایش حجم انبانک نابالغ در هنگام تقسیم یاخته های دوالد انجام می شود.
١١١١١کدام گزینه در ارتباط با تودۀ یاختهای نشان داده شده در شکل مقابل ،صحیح است؟
 )1همزمان با تشکیل آن ،افزایش شدید و ناگهانی  LHرخ می دهد.
 )2یاخته های آن تحت تأثیر  FSHفعالیت ترشحی خود را افزایش می دهند.
 )3تا قبل از تشکیل آن ضخامت دیوارة داخلی رحم به حداکثر میزان خود می رسد.
 )4در صورتی که مام یاختة ثانویه میوز 2را تکمیل کند ،مدت زمان بقای آن افزایش می یابد.

١١١١٢با توجه به شکل مقابل که تغییرات ضخامت دیوارۀ رحم را در یک دورهی جنسی نشان میدهد؛ در حد فاصل  ............قطع ًا .............
 A )1تا  - Bافزایش یک بارۀ ترش��ح اس��تروژن ،غدۀ زیرمغزی را برای افزایش ترش��ح  FSHو LH
C
تحریک می کند.
B
 B )2تا  – Cاووسیت ثانویه بیشتر اندامک های خود را به یکی از یاخته های حاصل از میوز  2منتقل D
می کند.
A
 C )3تا  - Dمقدار تولید هورمونهای محرک غدد جنسی از نوعی غدۀ مغزی در حال کاهش است.
 D )4تا  - Aاندازۀ فولیکول های درون غدد جنسی متصل به طناب پیوندی عضالنی ثابت می ماند.
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دستگاه ها از کار می افتد.

هس��تند؛ ولی نکته ای که باید به آن دقت کنید این است که در برخی
موارد ممکن اس��ت تقس��یم میوز  2در اووسیت ثانویه انجام نشود و به
همین دلیل اص ً
ال تخمک (یاختۀ جنسی) تشکیل نگردد!
 )4ه��م اووس��یت اولیه و هم اووس��یت ثانویه در اط��راف خود دارای
یاخته های پیکری هستند .بسیاری از اووسیت های اولیه درون تخمدان
اص ً
ال تقسیم نمی ش��وند .از سوی دیگر همچنین باید خدمتتون عرض
کنم که اووس��یت های ثانویه نیز در صورت عدم لقاح ،دوک تقسیم را
تشکیل نمی دهند.

بررسی سایر گزینه ها:
 )1عادت ماهانه پس از بلوغ آغاز می شود؛ ولی شروع تقسیم کاستمان
در بدن زنان ،مربوط به دوران جنینی است.
 )3در ابتدای (نه انتها!) دورۀ جنس��ی بدن زن��ان ،دیوارۀ داخلی رحم
و رگ ه��ای خون��ی تخریب می ش��ود .این بافت ها از طری��ق واژن (نه
لوله های رحمی!) از بدن دفع می شود.
 )4یائس��گی نش��ان دهندۀ پایان دورۀ باروری اس��ت و در نتیجۀ آن،
عادت ماهیانه متوقف می شود .دقت داشته باشید که در سن  45تا 50
س��الگی یائسگی رخ می دهد؛ ولی باید حواستان باشد که دورۀ باروری
و تولیدمثل در زنان از بلوغ تا  45تا  50سالگی است و به همین دلیل
دورۀ باروری آن ها 30 ،تا  35می باشد!

   »2« ٨١-  ٨منظور صورت سوال ،نخستین جسم قطبی است .این
یاخته حاصل تقس��یم میوز  1اس��ت و به همین دلیل کروموزوم های
دوکروماتیدی دارد .همانطور که می دانیم کروموزوم های دوکروماتیدی
(مضاعف شده) از دو نیمه تشکیل شده اند ،که همانند یکدیگر می باشند.

AAکنته :علت یائس���گی از کار افتادن تخمدان است .در افراد یائسه منبع
اصلی ترش���ح هورمون جنسی استروژن و پروژس���ترون (که تخمدان است)
از کار افت���اده و ب���ه همین دلیل مقدار این دو هورمون جنس���ی در بدن کم
میشود .در این افراد ترشح هورمون  LHو  FSHزیاد میشود ،ولی ترشح
هورمونهای جنس���ی تغییر نمیکند؛ چون فرد یائسه نمیتواند تخمک گذاری،
انجام دهد.

بررسی سایر گزینه ها:
 )1از آن جا که کروموزومهای این یاختهها دوکروماتیدی هستند ،برای
هر صفت دو عامل در س��طح کروموزومهای خود دارند .با این مفهوم در
فصل  3زیست دوازدهم بیشتر آشنا میشوید! (دوازدهم – فصل )3
 )3تقس��یم نخستین جس��م قطبی و اووس��ت ثانویه ،وابسته به وجود
هورمون ها نیس��ت! در واقع تقس��یم شدن اووس��یت اولیه تحت تأثیر
هورمون ها قرار می گیرد ،نه جسم های قطبی!
 )4ای��ن یاخته هاپلوئید اس��ت ،ولی تعریف ارائه ش��ده در این گزینه
مربوط به یاخته های دیپلوئید است.

   »4« ٨٣-  ٨ش��کل صورت سوال ،تخمک گذاری را نشان می دهد.
یاخته هایی فولیکولی که در اطراف اووسیت اولیه قرار دارند ،در تأمین
غذای موردنیاز اووس��یت ها نقش دارند (مش��ابه یاخته های س��رتولی)
و برخی از این یاخته ها نیز توانایی ترش��ح هورمون جنس��ی استروژن
(مشابه یاخته های بینابینی) را دارند.

   »2« ٨٢-  ٨نظ��م قاعدگ��ی یا همان عادت ماهیانه ،نش��ان دهندۀ
س�لامتی دس��تگاه تولیدمثلی بدن زنان اس��ت .همانطور که در کتاب
درس��ی اش��اره ش��ده اس��ت ،دس��تگاه تولیدمثلی زنان زودتر از سایر
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   »2« ١٨٨- ١٨بخش های مش��خص ش��ده  Aتا  Cدر شکل صورت
س��وال به ترتی��ب عبارت اند از بیضه ها ،تخم��دان و رحم .تخمدان در
انسان به کمک طنابی پیوندی – عضالنی به رحم متصل می باشد.
بررسی سایر گزینه ها:
 )1بیضه ها در انس��ان دارای لوله های پ��ر پیچ و خمی به نام لوله های
اسپرم ساز می باشند.
 )3رحم در انسان فاقد زوائد انگشت مانند است .زوائد انگشت مانند در
لوله های فالوپ وجود دارد.
 )4در فرد بالغ و سالم ،تخمدان ها فاقد یاخته های اووگونی در ساختار
خود می باشند.
    »2« ١٨٩- ١٨جانور نش��ان داده شده در شکل سؤال ،کرم خاکی
(نوع��ی کرم حلقوی) اس��ت (رد گزین��ة  .)3کرم خاک��ی نوعی جانور
هرمافرودیت اس��ت و هر دو نوع دس��تگاه تولیدمثل نر و ماده را دارد.
کرم خاکی سامانة دفعی متانفریدی دارد .در کرم خاکی ،لقاح دوطرفی
انجام می ش��ود؛ یعنی وقتی دو کرم خاکی در کنار هم قرار می گیرند،
زامه ه��ای هرکدام تخمک های دیگری را بارور می س��ازد و در واقع هر
فرد قادر به بارورکردن تخمک های خود نمی باشد.

نیز که فاقد دهان و دس��تگاه گوارش اس��ت ،مواد مغذی را از سطح
بدن جذب می کند.
 )2ک��رم کب��د :در ای��ن کرم ه��ا همانن��د س��ایر کرم ه��ا ،نرماده
(هرمافرودیت) دیده می ش��ود .در این نوع کرم هر فرد تخمک های
خود را بارور می کند.
 )3کرم خاکی :نوعی کرم حلقوی که دارای گردش خون بسته است.
گردش خون بسته در این جانور ساده ترین نوع دستگاه گردش خون
است .در این جانور رگ های خونی به صورت شبکه ای از سرخرگ،
مویرگ و سیاهرگ است .مویرگ ها در کنار یاخته ها و با کمک آب
می��ان بافتی ،تبادل مواد غذایی ،دفعی و گازها را انجام می دهند .در
این جانور رگ پش��تی به صورت قلب اصلی عمل می کند و خون را
به جلو می راند .در قسمت جلویی بدن  5جفت کمان رگی در اطراف
لوله گوارش به صورت قلب کمکی عمل می کنند و خون را به سمت
ٔ
پایین و سپس به عقب می رانند .مویرگ ها در همه قسمت های بدن،
بین رگ پش��تی و ش��کمی وجود دارند .در کرم خاکی سامانۀ دفعی
متانفریدی وجود دارد .بدن کرم خاکی از حلقه هایی تشکیل شده که
هر کدام یک جفت متانفریدی دارند.

بررسی سایر گزینه ها:
 )1ک��رم خاکی س��امانة گ��ردش بس��ته دارد .این جانور ب��رای لقاح،
زامه(اسپرم) های (نه تخمک های) خود را وارد بدن کرم خاکی دیگری
می کند.
 )4کرم خاکی دارای (نه فاقد) شبکة مویرگی زیرپوستی با مویرگ های
فراوان اس��ت و گازها را با هوای درون فضاهای خالی بین ذرات خاک
تبادل می کند.
   »4« ١٩٠- ١٩منظ��ور از جان��ور دارای لق��اح دو طرفی کرم خاکی
اس��ت .مغز متش��کل از چند گ��ره به هم جوش خ��ورده و یک طناب
عصبی شکمی در حشرات (و نه در کرم خاکی) دیده می شود( .یازدهم
 فصل)1بررسی سایر گزینه ها:
 )1س��اده ترین س��امانة گردش بس��ته در کرم های حلقوی نظیر کرم
خاکی وجود دارد( .دهم  -فصل)4
 )2کرم خاکی دارای سامانة دفعی متانفریدی است .متانفریدی ،لوله ای
اس��ت که در جلو ،قیف مژک دار و در نزدیک انتها دارای مثانه اس��ت
که به منفذ ادراری در خارج از بدن ختم می شود( .دهم  -فصل )5
 )3کرم خاکی دارای ش��بکة مویرگی زیرپوستی با مویرگ های فراوان
اس��ت و گازها را با هوای درون فضاهای خالی بین ذرات خاک تبادل
می کند ( .دهم  -فصل)4

GG

است:

ترکی��ب :کرم هایی که در کتاب درس��ی به آن ها اشاره شده

 )1کرم کدو :ای��ن کرم ،مواد مغذی را به
طور مس��تقیم از محیط و از س��طح بدن و
از طریق انتشار دریافت می کند .کرم کدو
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در لول��ۀ گوارش این جانور معده وجود ندارد و گوارش مواد غذایی
در روده انجام می شود .در این جانور چینه دان به ذخیرۀ غذا کمک
ِ
دفعات کمت ِر تغذیه،
می کند .این ساختار به جانور امکان می دهد تا با
انرژی مورد نیاز خود را تأمین کند

ک��رم خاکی دارای تنفس پوس��تی اس��ت .این جانور دارای ش��بکۀ
مویرگی زیرپوس��تی با مویرگ های فراوان است و گازها را با هوای
درون فضاهای خالی بین ذرات خاک ،تبادل می کند.
در این جانور ،لقاح دو طرفی انجام می شود؛
یعنی وقتی دو کرم خاکی در کنار هم قرار
می گیرند ،اسپرم های هر کدام تخمک های
دیگری را بارور می سازد.
 )4ک��رم پالناریا :گوارش مواد غذایی درکیسۀ منشعبی به نام حفرۀ

یزست شناسی یازدهم
٤٢٤٢در رابطه با گل های گیاه ذرت ،نمی توان گفت  ..........یاخته های حاصل از تقسیمات متوالی یاختۀ باقی ماندۀ تخمک............ ،
 )1یکی از – بعد از لقاح با نوعی یاختۀ حاصل از تقسیم میتوز ،در تشکیل مواد مغذی مورد نیاز برای تشکیل گیاه جدید از دانه نقش دارد.
 )2بیشتر – یک هسته در ساختار خود دارند و با کمک نوعی پلی ساکارید دیوارۀ خود به یاخته های مجاور متصل هستند.
 )3برخی از – در پی ورود زامه ها به کیسۀ رویانی ،در تشکیل یاخته هایی واجد فام تن همتا نقش دارند.
 )4همۀ – واجد یک مجموعه از فام تن (کروموزوم ) های تک کروماتیدی در ساختار خود می باشند.
٤٣٤٣در ارتباط با گیاهان نهان دانه دیپلوئید(دوالد) می توان بیان داشت که همۀ ..................
 )1یاخته های مجاور منفذ کیسۀ رویانی برخالف یاخته های دور از منفذ موجود در این ساختار ،توانایی لقاح دارند.
 )2یاخته های تشکیل دهندۀ دانه های گردۀ رسیده همانند یاخته های حاصل از میوز پارانشیم خورش ،اندازه های مشابهی دارند.
 )3دانه های گردۀ نارس تشکیل شده درون بساک ها برخالف یاخته های پس از خود ،توانایی ردیف کردن کروموزوم در سطح استوایی را دارند.
 )4یاخته های تشکیل دهندۀ کیسۀ رویانی همانند دانه های گردۀ نارس ،در هر هستۀ خود یک مجموعۀ کروموزومی وجود دارد.
٤٤٤٤در گل های گیاهی نهان دانه و دارای مجموعه کروموزومی  ، 2n=24قطع ًا ..........................
 )1یکی از یاخته های دانۀ گردۀ رسیده ،توانایی جدا کردن فام تن های همتا از یک دیگر را دارد.
 )2بیشتر یاخته های حاصل از میوز در تخمدان ،در تشکیل کیسۀ رویانی نقش دارند.
 )3یکی از یاخته های بافت خورش ،تعدادی ساختار چهار کروماتیدی تشکیل می دهد.
 )4همۀ یاخته های درون دانه گردۀ رسیده ،دنای هسته ای متفاوتی دارند.
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٤٥٤٥در گیاه زنبق ،بیشتر یاخته های کیسۀ رویانی برخالف دانۀ گردۀ .................
 )1رسیده ،از نوعی تقسیم یاخته ای ایجاد می شوند که سبب کاهش تعداد مجموعۀ کروموزمی یاختۀ اولیه می شود.
 )2رسیده ،در پی تشکیل تیغۀ میانی در وسط سیتوپالسم یاختۀ قبلی ایجاد شده اند.
 )3نارس ،توانایی همانندسازی فامینک ها (سانتریول ها)   و هسته را دارند.
 )4نارس ،در تشکیل یاخته های گیاه نسل بعد نقش دارد.

,,

شکر میان تست :کار هر یاخته نیست لقاح کردن  ...توی سوال بعدی با چنین چیزی سر و کار داری!

,,

شکر میان تست :توی دوتا سوال بعدی راجب گیاه کدو صحبت می کنیم ...احتماال ً یادتون هست دیگه تازه خوندین!

٤٦٤٦چند مورد از عبارت های زیر ،ویژگی مشترک همۀ یاخته های دارای توانایی لقاح در گیاهان گل دار است؟
الف) بعد از تشکیل صفحه ای از جنس پکتین ،سلولز و پروتئین ایجاد می شوند.
ب) در ایجاد بافت ذخیره کنندۀ مواد غذایی مورد نیاز رویان نقش دارد.
ج) فاقد توانایی انجام نوعی تقسیم هسته ای که موجب ثابت ماندن مجموعه های کروموزومی می شود ،هستند.
د) درون کیسه ای تشکیل می شوند که توسط الیۀ درونی و بیرونی پوشش تخمک در بر گرفته شده است.
۴ )۴
			
۳ )۳
			
۲ )۲
			
۱ )۱
٤٧٤٧در نتیجۀ انجام تقسیم میتوز بر روی گل تک جنسیتی گیاه کدو ،یاخته های جنسی نر تولید می شوند .کدام گزینه در ارتباط
با این گل تک جنسیتی صحیح بیان شده است؟
 )1گلبرگ هایی زردرنگ و متصل به هم ،اطراف دو حلقۀ دیگر ساختار گل را احاطه کرده اند.
 )2در داخلی ترین حلقۀ قابل مشاهده ،لوله ای طویل با ضخامت ثابت دیده می شود.
 )3داخلی ترین حلقۀ قابل مشاهده آن ،دارای بخشی متورم و سبزرنگ می باشد.
 )4ضخیم ترین بخش داخلی ترین حلقه ،به رنگ زرد دیده می شود.
٤٨٤٨چند مورد ،عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ « در همۀ گل های تک جنسیتی گیاه کدو» ............... ،
الف) یاختۀ دارای توانایی تشکیل تتراد (چهارتایه) وجود دارد.
ب) یک حلقۀ زایشی (جنسی) متصل به بخش وسیع گل یافت می شود.
ج) یاختۀ تولیدکنندۀ گامت ،از طریق تقسیم هسته ای میتوز ایجاد شده است.
د) بزرگ ترین یاختۀ حاصل از تقسیم میتوز در کیسۀ یاخته ای داخلی ترین حلقه ،تقسیم می شود.
4 )4
			
3 )3
			
2 )2
			
1 )1
٤٩٤٩بخشی که در اثر رشد یاختۀ رویشی نهان دانگان ایجاد می گردد؛ چه ویژگی دارد؟
 )1در صورت پذیرش دانۀ گرده ،به درون کالله نفوذ پیدا می کند )2 .در صورت پذیرش دانۀ گرده پس از عبور از خامه وارد کالله می شود.
 )4محلی برای تقسیم میوز یاخته های زایشی می باشد.
			
 )3به گرده افشانی دانۀ گرده کمک می کند.
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یزست شناسی یازدهم
 »2« ٣٨-  ٣در گل های نر گیاه کدو یاخته های حاصل از میوز ،هم
اندازه ان��د و در گل های ماده گیاه ک��دو ،یاخته های حاصل از میوز هم
اندازه نیستند .گل های ماده (نه نر) در ایجاد میوه از رشد بخش متورم
خود (تخمدان) نقش دارند.
بررسی سایر گزینه ها:
 )1با ش��کافته شدن بساک در گل های نر گیاه کدو ،یاخته های حاصل
از میت��وز (یعن��ی یاخته های موجود در دانه گردۀ رس��یده) به هوا رها
می شوند.
 )3در گل های ماده ،زامه (یاختۀ تک هس��ته ای) با یاختۀ دو هسته ای
کیسۀ رویانی ،لقاح می یابد.
 )4در گل های ماده ،یاختۀ جنسی نر (زامه) از میتوز یاختۀ زایشی دانۀ
گردۀ رسیده ایجاد می شود .یاختۀ زایشی کوچک ترین یاختۀ حاصل از
تقسیم میتوز دانه گردۀ نارس است.
 »3« ٣٩-  ٣طب��ق ش��کل روب��ه رو ،هر
بس��اک از چهار کیس��ۀ گرده تشکیل شده
است .بساک به میله متصل است.

از تقس��یم میتوز دانۀ گردۀ نارس ایجاد می شود .یاختۀ پیش از یاختۀ
زایش��ی ،دان��ۀ گردۀ نارس می باش��د که در نتیجۀ می��وز نوعی یاختۀ
دیپلوئید موجود در کیسۀ گرده تولید می شود.

AAکنته :یاختۀ زایشی اندازهای کوچکتر از یاختۀ رویشی دارد.

بررسی سایر گزینه ها:
 )2یاختۀ زایش��ی ،یاختۀ جنسی نیست و توانایی لقاح هم ندارد .البته
باید خدمتتون عرض کنم که:

AAکنت�ه :یاختۀ دوهس���تهای ،توانای���ی انجام لقاح دارد؛ ولی یاختۀ جنس���ی
محسوب نمیشود.

 )3یاختۀ زایشی توانایی انجام تقسیم میتوز را دارد ولی یاختۀ رویشی
اص ً
ال تقس��یم نمی شود .دقت داش��ته باشید که در هنگام انجام تقسیم
هسته ،کروموزوم ها در سطح استوایی میان یاخته ردیف می شوند.
 )4یاختۀ زایشی درون لولۀ گرده و پیش از آن که به کیسۀ رویانی وارد
شود ،تقسیم میتوز انجام می دهد.

دانههای گردة نارس حاصل میوز هستند ← در ابتدا به هم متصلاند!
دانههای گردة نارس میتوز میکنند.

دو یاخته دارد

دو دیواره دارد

بررسی همۀ موارد:
 )1همۀ یاخته های کیسۀ رویانی به جز یک یاخته (یاختۀ دوهسته ای)،
یاختۀ تک هس��ته ای محس��وب می ش��وند .در این بی��ن ،فقط یاختۀ
تخم زاست که توانایی لقاح دارد و بقیه چنین نیستند!
 )2یک��ی از یاخته های باف��ت خودش درون تخمک ،رش��د می کند و
بزرگ می شود.
 )4درون لول��ۀ گ��رده عالوه بر هس��تۀ یاخته های جنس��ی نر ،هس��تۀ
یاخته های زایشی نیز قابل مشاهده است که توانایی لقاح ندارند.
 »1« ٤٠-  ٤س��اختار نشان داده ش��ده ،دانۀ گردۀ رسیده است .در
ساختار این دانه ،یاختۀ کوچک تر همان یاختۀ زایشی است که توانایی
تقس��یم میتوز را دارد و دو یاخته جنسی را ایجاد می کند .این یاخته،

رویشی :بزرگتر است
زایشی  :کوچکتر است

رشد میکند
میتوز میکند

انتقال یاختة جنسی به کیسة رویانی
دو یاختة جنسی نر بدون تاژک

دیوارة خارجی
دیوارة داخلی
 »3« ٤١-  ٤س��ومین و چهارمین حلقۀ گل ه��ای درخت آلبالو ،به
ترتیب پرچم و مادگی هس��تند .یاخته ه��ای حاصل از میوز در مادگی
توس��ط یاخته های دو الد پوش��ش دو الیۀ تخمک و یاخته های دوالد
(دارای کروموزوم همتا) بافت پارانشیم خورش احاطه شده است.
بررسی سایر گزینه ها:
 )1در نتیجۀ میوز در پرچم ،دانۀ گردۀ نارس ایجاد می شود که توانایی
میتوز دارد و در نتیجۀ آن ،دو یاختۀ غیرهم اندازه را تش��کیل می دهد.
این دو یاخته ،همان یاخته های رویش��ی و زایش��ی هستند که یکی از
آن ها (رویشی) با قرارگیری بر روی کاللۀ مادگی ،رشد می کند.
 )2پس از آن که میوز انجام می شود ،باید دانه های گردۀ نارس تقسیم
میتوز کنند و سپس در اطراف آن ها دو دیواره تشکیل گردد .بنابراین،
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یزست شناسی یازدهم
٤٠٤٠در ارتباط با گیاهان مختلف میتوان بیان داشت که عامل نارنجی برخالف هورمونی که در  ...............نقش دارد ،میتواند ..................
 )1ترشح آنزیم های گوارشی توسط رویان – از تقسیم برخی یاخته های سرالدی جلوگیری کند.
 )2متوقف کردن رشد جوانه های انتهایی – از تشکیل اندام های گیاهی جلوگیری کند.
 )3کاهش سرعت پیر شدن اندام های گیاهی – در جوانه های جانبی ساقه تولید شود.
 )4افزایش رسیدگی میوه ها – مانع رشد جوانه های جانبی گیاه شود.
٤١٤١چند مورد عبارت زیر را مناسب کامل می کند؟
« هورمونی که از نظر تأثیر بر رویش  ..............آبسیزیک اسید عمل می کند» .............. ،
الف) دانه ها ،مخالف – گیاهان خودرو را در مزارع گندم از بین می برد.
ب) جوانه های جانبی  ،مشابه – در افزایش مقاومت گیاه نسبت به شرایط سخت نقش دارد.
ج) دانه ها ،مخالف – بدون عبور از لپۀ موجود در رویان ،باعث آزادشدن آنزیم های گوارشی از دانه می شود.
د) جوانه های جانبی  ،مخالف – موجب جوان ماندن و حفظ شادابی اندام های گیاهی پوشیده شده توسط پوستک می گردد.
4 )4
			
3 )3
			
2 )2
			
1 )1
		
٤٢٤٢کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟
« در گیاهان ،هر ترکیب شیمیایی تنظیم کنندۀ رشد که موجب  .............می شود» ................. ،
 )1خم شدن دانه ُرست به سمت نور – برای تولید میوه های دانه دار مورد استفاده قرار می گیرد.
 )2بسته شدن روزنه های هوایی – مانع رشد جوانه های رأسی و جانبی گیاه می شود.
 )3رشد و نمو یاخته های رویان – می تواند از تشکیل دانۀ گردۀ رسیده و کیسۀ رویانی جلوگیری کند.
 )4تولید اتیلن در جوانۀ جانبی – قطعاً موجب مرگ گیاهان خودرو و واجد ساختار مغز در ساقه می گردد.
٤٣٤٣نوعی هورمون گیاهی موجب رشد دانه های غالت می شود و هورمون دیگری رشد دانه ها را مهار می کند .موارد مطرح شده در
کدام گزینه به ترتیب اثرات دیگر این هورمون های گیاهی را به درستی بیان می کند؟
 )1بروز پدیدۀ چیرگی رأسی – افزایش میزان رسیدگی میوه ها  )2درشت کردن میوه ها – از بین بردن گیاهان دولپه
 )3تأخیر در پیرشدن اندامهای گیاهی – افزایش میزان ریزش برگها  )4تحریک رشد طولی ساقه گیاهان  -مقابله با شرایط خشکی
٤٤٤٤چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟
« باالبودن مقدار هر هورمونی که در  ...............نقش دارد ،نسبت به هر هورمونی که  .............دخیل است ،موجب ریشه زایی قطعه ای
از ساقه در هنگام تکثیر رویشی گیاهان به روش قلمه زدن می شود».
الف) از بین رفتن برخی از گیاهان دولپه ای – در کاهش سرعت پیر شدن بخش رنگی گل ها
ب) توقف رشد جوانه های جانبی ساقه – در تحریک برخی از تقسیم یاخته های بافت نرم آکنه ای
ج) افزایش انعطاف پذیری دیوارۀ یاخته های پوشاننده سطح دانه ُرست – در افزایش شادابی برگ ها
د) جدا شدن دمبرگ از ساقه – به دنبال هرس کردن جوانه های رأسی ،در افزایش رشد جوانه های جانبی
1 )4
			
2 )3
			
3 )2
			
4 )1

,,

شکر میان تست :به عنوان حسن ختام تست های تألیفی این قسمت هم یه دونه سوال خفن واستون در نظر گرفتیم با کیفیت همیشگیمون  ...به
پاسخ نامه این سوال هم یه نگاهی بندازین تا جدول جمع بندیشو ببینین:

٤٥٤٥در گیاهان ،هر تنظیم کنندۀ رشدی که  ...............قطع ًا ....................
 )1در رشد طولی یاخته های گیاهی دارای نقش است – موجب افزایش اندازۀ میوه های بدون دانه می شود.
 )2موجب تحریک ترشح آنزیم های گوارشی دیواره می شود – عملکردی مشابه اکسین در چیرگی رأسی برعهده دارد.
 )3در گیاهان  CAMبه میزان زیادی ترشح می شود – موجب افزایش سرعت حرکت شیرۀ خام در آوندهای چوبی می گردد.
 )4قرارگیری ریزکیسه های حاوی جسم گلژی در میان یاخته را افزایش می دهد – در افزایش شادابی برگ ها استفاده می شود.

٤٦٤٦کدام هورمون می تواند باعث پایین آمدن فشار تورژسانسی در گروهی از یاخته های کلروپالست دار پوست شود؟
(کنکور  86داخل کشور با تغییر)
				
 )1هورمونی که به عنوان کود برای از بین بردن گیاهان دو لپه ای استفاده می شود.
 )2هورمونی که تولید آنزیم های گوارشی را در الیۀ گلوتن دار تحریک می کند.
 )3هورمونی که به عنوان افشانه برای تازه نگه داشتن گل استفاده می شود.
 )4هورمونی که نقشی مخالف جیبرلین در رویش دانه دارد.
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 )3هورمون آبس��یزیک اسید به میزان زیادی در گیاهان  CAMترشح
می ش��ود تا موجب حفظ آب در آن ها ش��ود .ای��ن هورمون با اثر خود
موجب کاهش تعرق می ش��ود و به همین علت ،ممکن اس��ت سرعت
حرکت ش��یرۀ خام در آوندهای چوب��ی کاهش یابد ( .دهم  -فصل 7و
دوازدهم – فصل )6
 )4هورمون های جیبرلین و س��یتوکینین موجب تقس��یم یاخته های
گیاهی (قرارگیری ریز کیس��ه های حاوی جسم گلژی در میان یاخته)
می ش��وند .هورمون جیبرلین برخالف سیتوکینین ،در افزایش شادابی
برگ ها نقش ندارد( .یازدهم  -فصل)6

 »2« ٤٨-  ٤در کش��ت بافت در صورت باال بودن نس��بت هورمون
اکسین به س��یتوکنین ،ریشه زایی تحریک می شود .پس صورت سؤال
به هورمون س��یتوکینین اش��اره دارد .این هورمون برخالف آبسیزیک
اسید در افزایش شادابی اندام های هوایی گیاه نقش دارد.
بررسی سایر گزینه ها:
 )1س��یتوکینین برخالف اکسین باعث تحریک رشد جوانه های جانبی
می شود.
 )3اکسین برخالف سیتوکنین در درشت کردن میوه ها مؤثر است.
 )4جیبرلین برخالف سیتوکینین باعث تحریک رشد دانه ها می گردد.

ویژگی ها

اکسین

کاربرد

 )1تحریک رشد طولی یاخته ها و تحریک رشد طولی ساقه
 )1به عنوان عامل نارنجی برای از بین بردن جنگل ها
 )2تحریک ریشه زایی
و گیاهان دولپه
 )3جلوگیری از ریزش برگ های گیاه
 )2تحریک ریشه زایی حین کشت بافت و قلمه زدن
 )4بروز چیرگی رأسی و مهار رشد جوانههای جانبی و ممانعت از پرشاخ و برگشدن گیاه
 )3تولید میوه های بدون دانه
 )5از بین بردن گیاهان دولپه (برخی موارد)
 )4درشت کردن میوه ها
 )6سرطان زایی و ایجاد نواقص مادرزادی در جنین

سیتوکینین

 )1تحریک تقسیم یاخته ها و جلوگیری از پیرشدن اندام های هوایی گیاه
 )3تحریک تشکیل ساقه

 )1شادابی و تازگی گل ها و برگ های گیاهان
 )2تحریک تشکیل ساقه حین کشت بافت

جیبرلین

 )1تحریک تقسیم یاخته ها و رشد طولی یاخته ها (رشد طولی ساقه)
 )2تحریک آزادشدن آنزیم های گوارشی دانه و کمک به رشد رویان دانه

 )1تولید میوه های بدون دانه
 )2درشت کردن میوه ها

 )1تحریک ریزش برگ ها و میوه ها
 )2افزایش میزان رسیدگی میوه ها
 )3ایجاد مقاومت در بافت های آسیب دیده
 )4مهار رشد جوانۀ جانبی و بروز چیرگی رأسی

 )1افزایش میزان رسیدگی میوه های نارس
 )2تسهیل برداشت میوه ها

اتیلن

 )1بسته شدن روزنه ها و کاهش میزان تعرق در پاسخ به شرایط خشکی
آبسیزیک اسید
 )2مهار رشد دانه و جوانه در شرایط خشکی

 »4« ٤٦-  ٤منظور از یاخته های کلروپالس��ت دار روپوست ،سلول
نگهبان روزنه می باش��د .هورمون آبسیزیک اسید در شرایط خشکی بر
یاخته های نگهبان تأثیر می گذارد و فش��ار تورژسانسی آن ها را کاهش
می دهد .این هورمون نقشی مخالف جیبرلین در رویش دانه دارد.
 »1« ٤٧-  ٤هورمون س��یتوکینین در فن کشت بافت باعث ایجاد
ساقه از سلول های تمایز یافته می شود .این هورمون با تحریک تقسیم
یاخته ای از پیر ش��دن اندام های هوایی گیاه جلوگیری می کند .از این
هورمون به عنوان افشانه برای تازه نگه داشتن گل ها استفاده می شود.
بررسی سایر گزینه ها:
 )2سیتوکینین برخالف اکسین موجب تحریک رشد جوانه های جانبی
می شود.
 )3اتیلن و آبسیزیک اس��ید در شرایط سخت مقاومت گیاه را افزایش
می دهند.
 )4جیبرلین و اکسین در درشت کردن میوه ها مؤثرند.

ــــــــــــــ

 »1« ٤٩-  ٤هورمون آبسیزیک اسید و اکسین هر دو تنظیمکنندههای
رشد در گیاهان هستند و بر تولید پروتئینها اثر دارند.
بررسی سایر گزینه ها:
 )2آبسیزیک اس��ید مانع رویش دانه می ش��ود؛ ولی جیبرلین موجب
رویش دانه ها می گردند.
 )3هورمون جیبرلین در تمایز و نمو میوه ها نقش دارد ،ولی آبسیزیک
اسید در این مورد نقش ندارد.
 )4هورمون اکسین موجب رشد طولی ساقه ها می گردد؛ ولی هورمون
آبسیزیک اس��ید از رش��د جوانه ها جلوگیری کرده و مانع رشد طولی
ساقه می گردد.
 »3« ٥٠-  ٥منظور قس��مت اول ،هورمون اکسین است .آبسیزیک
اسید موجب عدم رش��د جوانه ها می شود .اکسین نیز رشد جوانه های
جانبی را مهار می کند.
بررسی سایر گزینه ها:
 )1جیبرلی��ن و س��یتوکینین تقس��یم یاخته ای را تحری��ک می کنند.
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