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کربوهیدرات  مولکول های  خود  خارجی  الیءه  سطح  در  غشایی  کیسءه  همانند  جانوری  یاختءه  غشای  گفت  نمی توان   1 

شاخه دار دارد.
 2 درشت ترین مولکول های غشای یاخته های جانوری قطعاً هم بخش آب گریز و هم بخش آبدوست دارند؛ هم چنین در 

بعضی از آن ها فعالیت آنزیمی نیز دیده می شود.

 3 هر پروتئین سراسری موجود در غشای یاختءه یوکاریوتی حتماً با بخش های آبدوست و آب گریز مولکول های فسفولیپیدی 

مجاور خود تماس دارد.
 4 برای انجام انتشار برخالف انتقال فعال، هیچ انرژی مصرف نمی شود و نتیجءه انتشار هر ماده یکسان شدن غلظت آن 

در دو سوی غشا است.

 5 نمی توان گفت که در یک یاختءه جانوری، کربوهیدرات های غشای یاخته، نسبت به بخش های آبدوست فسفولیپیدهای 

غشا، سطح بیشتری از بخش خارجی غشا را شامل می شوند.
 6 در هر یاختءه زندءه بدن انسان، بیشترین تعداد مولکول های لیپیدی، فسفولیپیدها هستند که در ساختار کیلومیکرون ها 

نیز وجود دارند.

یا  لیپیدها  با  و  آبدوست غشا هستند  یاخته، جزء بخش  یاختءه زنده، کربوهیدرات های سطح خارجی غشای   7 در هر 

پروتئین ها، پیوند کوواالن برقرار کرده اند.
 8 در یک فرد سالم، مادءه زمینه ای بافت پیوندی همانند غشای پایءه بافت پوششی دارای رشته های گلیکوپروتئینی و فاقد 

ساختار یاخته ای است.

لیپیدها  و  پروتئین ها  به  و  نمی کنند  نفوذ  فسفولیپیدی غشا  در الیه های  پروتئین ها  برخالف  کربوهیدرات های غشا   9 

اتصال دارند.
 10 در اغلب یاخته های بدن  ما نزدیک ترین اندامک به هسته، شبکءه آندوپالسمی  است و پروتئین های درون  هسته ، بر روی 

ریبوزوم های متصل به آن ساخته می شوند. 

انجام  نوع آن عمل ترجمه  و در درون یک  اندامک عمل رونویسی  نوع  اسکلتی فقط در دو  یاخته های ماهیچءه   11 در 

می گیرد. 
 12 در شرایط طبیعی، هر اندامک واجد دنا در یاختءه ماهیچءه اسکلتی قطعاً در درون خود دارای رنابسپاراز، رنای ناقل، رنای 

ریبوزومی و رنای پیک می باشد. 

 13 در بدن انسان بخش اعظم غشای لنفوسیت های T کمک کننده از مولکول هایی تشکیل شده است که یون ها می توانند 

به راحتی از بین آن ها عبور کنند. 
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 14 درشت مولکول ها که نمی توانند از طریق انتشار تسهیل شده و یا انتقال فعال از یاخته خارج شوند، می توانند از طریق  

اگزوسیتوز )برون رانی( و با مصرف انرژی زیستی از یاخته خارج شوند.

 15 در جانداران پریاخته ای مختلف، مولکول هایی مانند DNA و پروتئین فقط از طریق آندوسیتوز )درون بری( وارد یک 

فصل 7 یاختءه دیگر می شوند. 
انتشار آن  افزایش غلظت یک ماده در یک طرف غشا، سرعت  با  انتشار تسهیل شده  انتشار ساده همانند   16 در فرایند 

همواره افزایش می یابد.

 17 یاخته های ماهیچه ای قلبی و یاخته های ماهیچه ای صاف برخالف یاخته های ماهیچه ای اسکلتی می توانند بدون تأثیر 

یاخته های عصبی منقبض شوند. 
 18 در یک یاختءه رودءه انسان بیشتر غشای یاخته از مولکول هایی تشکیل شده است که در ساختار کانال های دریچه دار 

وجود ندارند.

 19 نوع بافت پوششی در سطح داخلی دهان همانند سطح داخلی مری از نوع سنگفرشی چندالیه ای و در کیسءه حبابکی 

فصل های 3 و 5 شش ها برخالف دیوارءه لولءه پیچ خوردءه نزدیک در گردیزه ها، سنگفرشی یک الیه است. 

فصل 4  20 فقط یون ها و مونوساکارید ها می توانند به وسیلءه انتقال فعال و انتشار به یاخته وارد و یا از آن خارج شوند. 

 21 یاخته های مناطق مریستمی گیاهان همانند بافت پوششی جانوری به دلیل نداشتن فضای بین یاخته ای به یکدیگر 

فصل 6 بسیار نزدیک هستند و هر دو دارای واکوئول های کوچکی می باشند. 
 22 در بدن انسان سالم، یاختءه ماهیچءه اسکلتی پس از تحریک توسط چند نورون حرکتی به انقباض درمی آید. 

 23 هر یاختءه پوششی مخاط هر قسمت از لولءه گوارش همانند هر یاختءه مکعبی غدءه تیروئید با غشای پایه در تماس  است 

و بین آن ها فضای بین یاخته ای اندکی وجود دارد.
از طریق صفحات  یا یاخته های دیگر  با یاخته  ارتباط آن ها  از یاخته های میوکارد قلب،  از ویژگی های هر یک   24 یکی 

فصل 4 بینابینی است. 

 25 در یاخته های جانوری و گیاهی ممکن نیست برخی پروتئین های غشایی بدون مصرف ATP برخی یون ها را در خالف 

جهت شیب غلظت جابه جا کنند. 
 26 ممکن نیست در انتشار تسهیل شده که از طریق کانال های پروتئینی صورت می گیرد، انرژی مصرف شود.

 27 در بدن انسان سالم امکان ندارد فشار اسمزی موجب ترکیدن گویچه های قرمز شود، چون فشار اسمزی داخل این 

یاخته ها با خوناب تقریباً مشابه است.

 28 نوعی بافت پیوندی انعطاف پذیر با مادءه زمینه ای شفاف ، بی رنگ و چسبنده )معموالً/همیشه( بافت پوششی را پشتیبانی 

فصل 4 می کند و میزان رشته های کالژن آن از بافت پیوندی که پیراشامءه قلب را تشکیل می هد )کمتر/بیشتر( است. 
 29 فضای بین یاخته ای بافت پیوندی رشته ای )اندک/زیاد( است و تعداد یاخته های  آن از بافت پیوندی سست )بیشتر/کمتر( می باشد.

 30 مایع بین یاخته ای که )همواره/دراغلبموارد( مواد مختلفی را با خون مبادله می کند، ترکیب )مشابهی/متفاوتی( با 

خوناب دارد.
 31 در یاخته های جانوری، یکی از ویژگی های غشای یاخته ای این است که به )برخی/اکثر( مولکول ها و یون ها اجازءه عبور می دهد.

 32 طی اسمز هر چه اختالف غلظت آب در دو سوی غشای نیمه تراوا )بیشتر/کمتر( باشد، فشار اسمزی بیشتر است و آب 

)سریعتر/آهستهتر( جابه جا می شود.
 33 در انتقال فعال که مواد در )جهت/خالفجهت( شیب غلظت خود جابه جا می شوند )همانند/برخالف( انتشار تسهیل شده، 

جابه جایی مواد به مولکول های پروتئینی وابسته است.
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 ABO 34 در غشای )همۀ/اغلب( گویچه های قرمز خون )همۀ/تعدادیاز( انسان های سالم، کربوهیدرات های گروه خونی 

دیده می شود. 
 35 در بافت چربی نسبت به بافت پوششی فضای بین یاخته ای )کمی/زیادی( وجود دارد و بخش )زیادی/کمی( از مغز زرد 

استخوان از چربی تشکیل شده است. 

 36 اغلب یاخته های بدن انسان دو نوع اندامک دوغشایی دارند و در یاخته های الیءه ماهیچه ای ابتدای مری قطعاً از هر 

اندامک دوغشایی بیشتر از دو عدد وجود دارد.

پیوندی رشته ای ، می توانند  بافت  یاخته های  پوششی الیءه مخاطی همانند  بافت  یاخته های  لولءه گوارش   37 در ساختار 

مولکول های گلیکوپروتئینی ترشح کنند.
 38 در زیر بافت پوششی سنگفرشی چندالیءه مری، نوعی بافت دارای مادءه زمینه ای شفاف ، بی رنگ  و چسبنده قرار دارد 

که  این بافت در سایر الیه های لولءه گوارش نیز مشاهده می شود.

نمی تواند  قطعاً  آن  فعال  پروتئاز  و  دارد  قرار  دیافراگم  زیر  و  کبد  طرف چپ  در  گوارش  لولءه  کیسه ای شکل  بخش   39 

پروتئین ها را به آمینواسید تجزیه کند.
 40 در ساختار لولءه گوارش انسان ، هر الیه ای که با الیءه دارای بافت پیوندی سست در تماس است، قطعاً غده های درون ریز 

ندارد. 

 41 دی ساکاریدها ، در دهان و معده به مقدار کمی تجزیه می شوند اما تجزیءه پروتئین ها به آمینواسید ها در رودءه باریک آغاز می شود.

 42 در هنگام بلع غذا، ماهیچه های دیوارءه حلق همانند بندارءه ابتدایی مری منقبض می شود.

 43 در انسان پردءه صفاق همانند الیءه ماهیچه ای دستگاه گوارش دارای یاخته های عصبی و برخالف آن فاقد یاخته های 

ماهیچه ای است.
 44 یاخته های بندارءه انتهای مری همانند یاخته های ماهیچه ای ابتدای مری، تنها یک هسته دارند.

 45 در انسان حرکات قطعه قطعه کنندءه لولءه گوارش همانند حرکات کرمی آن نقش مخلوط کنندگی داشته و  این دو حرکت 

در همءه بخش های مری وجود دارد .
 46 از هیدرولیز نهایی موسین که از یاخته های لولءه گوارش انسان ترشح می شود، مونوساکارید و آمینواسید  ایجاد می شود .

 47 انقباض یاخته های ماهیچه ای ابتدای مری در ورود غذا به مری نقش دارد و غده های مخاط مری با ترشح مادءه مخاطی 

حرکت غذا در مری را تسهیل می کنند.
 48 در قسمتی از لولءه گوارش انسان که تجزیءه پروتئین ها شروع می شود ، ماهیچءه حلقوی بین دو الیه ماهیچءه صاف قرار گرفته است.

 49 در یک انسان بالغ ، آنزیم های آغازکنندءه هضم پروتئین ها، توسط ترشحات برخی از یاخته های غدد معدی، فعال می شوند.

 50 در غدءه معده یاخته های ترشح کنندءه اسید، تعداد کمی  از یاخته های آن را تشکیل می دهند و موادی ترشح می کنند 

فصل 4 که در گوارش پروتئین ها و ساخته شدن فراوان ترین یاخته های خونی نقش دارند. 

 51 همءه آنزیم های موجود در صفرا و ترشحات پانکراس از طریق مجرای مشترک به دوازدهه وارد می شوند.

 52 در انسان، صفرا در بخشی از دستگاه گوارش ذخیره می شود که در پشت کبد و در فاصلءه کمی  نسبت به دوازدهه قرار 

دارد و صفرا را از طریق یک مجرا به دوازدهه می ریزد.

 53 یاخته های پوششی رودءه باریک عالوه بر داشتن آنزیم  و ترشح یون های مختلف از جمله بی کربنات، نقش بسیار مؤثری 

در افزایش ترشح بی کربنات از لوزالمعده نیز دارند.
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 54 غدءه لوزالمعده با ترشح موادی به خون، pH کیموس اسیدی دوازدهه را افزایش می دهد و محیط مناسبی را برای 

فعالیت آنزیم های لوزالمعده فراهم می کند.

 55 در حرکات قطعه قطعه کننده برخالف حرکات کرمی،  یاخته های ماهیچه ای به طور متناوب منقبض می شوند.

 56 هنگام بلع پس از رانده شدن تودءه غذا با فشار زبان به حلق، با انقباض ماهیچه های صاف ، بلع به شکل غیرارادی  ادامه 

پیدا می کند.

 57 در الیءه مخاطی رودءه باریک ، بیشترین یاخته ها را یاخته های استوانه ای دارای ریزپرز تشکیل می دهند که در تماس با 

بی کربنات شیرءه لوزالمعده قرار می گیرند.
 58 در شیرءه صفرا همانند شیرءه لوزالمعده بی کربنات وجود دارد اما یاخته های کیسءه صفرا فاقد آنزیم می باشند.

 59 نمی توان گفت در دیوارءه معده پس از بندارءه انتهای مری تا ابتدای رودءه باریک ضخامت الیءه ماهیچه ای در قسمت های 

مختلف معده تقریباً یکسان است.
 60 پردءه صفاق که اندام های درون  شکم را از خارج به هم وصل می کند، در ساختار خود دارای اعصاب و رگ های خونی است.

 61 محلی که ترشحات لوزالمعده و کبد از طریق مجرای مشترکی به دوازدهه می ریزند، همانند بندارءه انتهایی رودءه باریک 

در سمت راست بدن قرار دارد.
 62 یاخته های پوششی سطحی مخاط معده و برخی از یاخته های غده های آن، مادءه مخاطی زیادی ترشح می کنند.

 63 طی ریفالکس، هر نوع از ترشحات معده می تواند وارد بخش انتهایی مری شود.

 64 در یک انسان سالم، در هر بخشی از دستگاه گوارش که ترشح کنندءه آنزیم های گوارشی است، گوارش شیمیایی غذا 

نیز انجام می شود.

 65 آنزیم های رودءه باریک که همانند آنزیم های مترشحه از پانکراس، در گوارش پروتئین ها نقش دارند، با برون رانی از 

یاختءه سازندءه خود به فضای روده ترشح می شوند.
 66 صفرا و حرکات مخلوط کنندءه رودءه باریک ، قطره های بزرگ چربی را به صورت قطره های ریز در می آورند و به طور 

مستقیم سبب تولید مولکول های گلیسرول و اسید چرب می شوند.

 67 صفرا مادءه قلیایی است که در کبد ساخته شده و با هیدرولیز )آبکافت( چربی ها در ورود آن ها به محیط داخلی بدن 

نقش دارد.
به  را  پروتئین ها  فعال و متنوعی ترشح می شوند که در دوازدهه  پروتئاز های  لوزالمعده ،  برون ریز  یاخته های غدد  از   68 

واحد های سازندءه خود آبکافت می کنند.

 69 دی ساکارید های حاصل از فعالیت آمیالز بزاق و لوزالمعده، توسط آنزیم های یاخته های رودءه باریک به مونوساکارید 

تبدیل می شوند.
 70 به طور معمول ، ترشحات یاخته های پوششی غده های معده ، نمی توانند سبب آسیب یاخته های پوششی سطحی مخاط 

معده شوند.

 71 وقتی که حرکت رو به جلوی محتویات لولءه گوارش با برخورد به یک بنداره متوقف می شود، حرکات کرمی نمی توانند 

نقش مخلوط کنندگی داشته باشند.
 72 در تمام قسمت های لولءه گوارش انسان، ماهیچه های حلقوی و طولی دیواره در گوارش مکانیکی غذا نقش دارند.

 73 بخش اعظم معده برخالف دریچءه پیلور در طرف چپ شکم و دوازدهه در جلوی بخش ضخیم لوزالمعده قرار دارد.

 74 تمام ترشحات غده ای که در زیر معده و موازی با آن قرار دارد، قطعاً از طریق دو مجرا وارد دوازدهه می شود. 

 75 نمی توان گفت در رودءه باریک انسان هر الیءه دارای بافت پیوندی سست، قطعاً بافت پوششی و ماهیچه ای نیز دارد.
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 76 پروتئازهای لوزالمعده برخالف پروتئازهای رودءه باریک قادر به هیدرولیز کامل پروتئین ها نیستند.

 77 در دیوارءه لولءه گوارش بافت پیوندی سست فقط در دو الیءه اصلی که دارای شبکه ای از یاخته های عصبی هستند، 

وجود دارد.
 78 پروتئاز های مترشحه از پانکراس و رودءه باریک، در دوازدهه بیشترین فعالیت را دارند.

 79 در ساختار لولءه گوارش غده هایی که ترشحات آن ها وارد مجرای لولءه گوارش می شوند، قطعاً در الیءه مخاطی قرار دارند.

 80 پروتئاز های معده و لوزالمعده برخالف پروتئین های مکمل و پادتن ها در هنگام ترشح فعال نیستند. 

 81 در انسان در مجاورت اندامی که در تشکیل نوعی ترکیب دفعی نیتروژن دار نقش دارد همانند معده، ماهیچءه اسکلتی 

فصل 5 وجود دارد. 
 82 الیه های ماهیچه ای دیوارءه معده همانند ابتدای مری دارای ماهیچه های صاف طولی و حلقوی و برخالف آن دارای 

ماهیچءه صاف مورب می باشند.

 83 در معدءه انسان ، الیءه ماهیچه ای که بالفاصله در سمت خارج الیءه زیرمخاط قرار دارد، در قسمت های دیگر لولءه گوارش 

وجود ندارد.
 84 در معدءه انسان پس از عبور مقدار کمی  کیموس از پیلور، انقباض پیلور از ورود ذرات درشت غذا به دوازدهه، جلوگیری می کند.

 85 در ساختار موسین که توسط یاخته های لولءه گوارش ساخته می شود، قطعاً پیوند های هیدروژنی و آب گریز وجود دارد. 

 86 در لولءه گوارش، در الیءه زیرمخاط برخالف الیءه ماهیچه ای تعداد زیادی غدءه برون ریز و همانند آن شبکه ای از یاخته های 

عصبی وجود دارد.

و  پروتئینی  رشته های  از  شبکه ای  پوششی ،  بافت  یاختءه  هر  زیرین  سطح  در  انسان ،  گوارش  لولءه  مخاطی  الیءه  در   87 

گلیکوپروتئینی وجود دارد.
تولید  میزان  که  می کند  ترشح  هورمونی  دارد،  قرار  کیسءه صفرا   مجاورت  در  که  گوارش  لولءه  با  مرتبط  اندام  نوعی   88 

فصل 4 گویچه های قرمز را تنظیم می کند. 

 89 در انسان آنزیم های آغازکنندءه روند هضم پروتئین ها ، فقط از غدد مجاور دریچءه انتهایی معده ترشح می شوند.

 90 لسیتین که توسط یاخته های لوزالمعده به دوازدهه ترشح می شود، در ایجاد قطره های ریز چربی در رودءه باریک نقش دارد.

 91 در لولءه گوارش انسان، آمیالز لوزالمعده در pH نزدیک 8 به گوارش کربوهیدرات های غذا و پپسینوژن در pH حدود 2 به 

گوارش پروتئین های غذا می پردازند. 

 92 بافت پوششی در )برخی/اغلب( بخش های بدن غده  ایجاد می کند و در دهان تعداد غده های بزاقی )بیشتر/کمتر( از شش 

عدد می باشد.
 93 موسین که از )بعضی/همۀ( یاخته های لولءه گوارش انسان ترشح می شود، با جذب مقدار )زیادی/کمی( آب, مادءه مخاطی 

را  ایجاد می کند.
 94 )برخیاز/همۀ( یاخته های پوششی لولءه گوارش با تولید آنزیم های متنوع ، واکنش های شیمیایی را عملی می سازند.

همۀ(  )اغلب/ حتم  طور  به  و  می کنند  ترشح  زیادی  مخاطی  مادءه  معده ،  مخاط  غده های  یاخته های  اغلب(  )برخیاز/  95 

یاخته های  این غده ها آنزیم تولید می کنند.
لیپاز  توسط  تنها(  )بیشتر/ لیپید ها  این  گوارش   و  هستند  غذایی تری گلیسریدها  رژیم  لیپیدهای  کمترین(  )بیشترین/  96 

لوزالمعده صورت می گیرد.
 97 غده ای که ترشحات آن به وسیلءه دو مجرا به دوازدهه می ریزد مقدار )زیادی/کمی( بی کربنات سدیم ترشح می کند و  این 

غده در )باالی/پایین( کولون افقی قرار دارد.
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بخش  از  حتی  آهستگی(  )سرعت/ به  گوارش  لولءه  محتویات  می شود،  وارونه  کرمی  حرکات  جهت  که  استفراغ  هنگام   98 

)ابتدایی/انتهایی( رودءه باریک نیز به سمت دهان حرکت می کند.
 99 هنگام بلع، جهت عبور غذا از مری، برچاکنای به سمت )پایین/باال( و زبان کوچک به سمت )باال/پایین( جابه جا می شود.

آنزیم های  معده،  اصلی غده های  یاخته های  از(  برخی )همۀ/ و  باریک  رودءه  پوششی مخاط  یاخته های  از/همۀ(  )برخی  100 

گوارشی دارند.
 101 هر چه میزان مصرف چربی توسط فرد بیشتر باشد، با )افزایش/کاهش( احتمال ایجاد سنگ کیسءه صفرا، احتمال ایجاد 

یرقان )بیشتر/کمتر( می شود.
 102 از درون بینی که دارای لوله ای )باریک/ضخیم( است )میتوان/نمیتوان( برای تشخیص عفونت در اثر هلیکو باکتر پیلوری 

استفاده کرد.
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 82 هر لنفوسیتی که در مغز استخوان بالغ می شود، می تواند با ترشح پروتئین پرفورین، منافذی را در یاخته های آلوده به 

ویروس ایجاد کند.

 83 می توان گفت هر لنفوسیتی که نمی تواند عامل بیگانه را شناسایی کند قطعاً از یاخته های بنیادی لنفوئیدی در مغز 

استخوان منشأ می گیرد.
 84 لنفوسیت هایی که دفاع غیراختصاصی دارند همانند لنفوسیت های T، می توانند سبب مرگ برنامه ریزی شده در یاختءه هدف شوند.

 85 یاخته های پادتن ساز دارای گیرنده هستند و هر یاختءه پادتن ساز فقط یک نوع پادتن ترشح می کند.

 86 می توان گفت پرفورین تنها در محل اتصال به یاختءه هدف ترشح شده در حالی که پادتن ها به مایعات بدن ترشح می شوند.

 87 نمی توان گفت پادتن ها با فعال کردن پروتئین های مکمل می توانند سبب تقویت دفاع غیراختصاصی شوند.

 88 پس از آن که یک نوع آنتی ژن برای بار دوم به بدن وارد می شود می تواند باعث افزایش تکثیر یاخته های پادتن ساز شود.

 89 می توان گفت گیرنده های آنتی ژنی یک لنفوسیت B، مشابه پادتن های تولیدشده از یاخته های پادتن ساز حاصل از 

تقسیم آن لنفوسیت هستند.
 90 تزریق سرم برخالف تزریق واکسن موجب خنثی سازی آنتی ژن ها و چسباندن میکروب ها به هم به وسیلءه پادتن ها و 

در نتیجه افزایش بیگانه خواری می شود.

 91 لنفوسیت T کشنده برخالف لنفوسیت خاطره قادر به تقسیم شدن نیست و پس از اتصال به آنتی ژن در سطح یاختءه 

سرطانی پرفورین و آنزیم ترشح می کند.
 92 مادری که بیماری نقص ایمنی اکتسابی دارد، ممکن است در شرایطی که میزان هورمون اکسی توسین طی بازخورد 

فصل 7 مثبت در حال افزایش است، سبب بیمارشدن جنین خود شود. 

 93 عامل بیماری نقص ایمنی اکتسابی بالفاصله پس از ورود به بدن باعث نقص در عملکرد دستگاه ایمنی فرد می شود.

 94 نمی توان گفت پادتن ها همانند گیرندءه پادگِنی، پیش از تحریک لنفوسیت B تولید می شوند.

 95 در سومین خط دفاعی، هر لنفوسیت بالغی که در گردش خون یک فرد سالم دیده می شود، می تواند با ترشح اینترفرون، 

درشت خوارها را فعال  کند.
 96 زمانی که عامل بیماری نقص ایمنی اکتسابی در بدن به شدت تکثیر می شود، در فعالیت لنفوسیت های B اختالل ایجاد نمی گردد.

فصل 1  97 جانوری دارای ساده ترین ساختار عصبی و حفرءه گوارشی، فاقد ایمنی اختصاصی است. 

 98 ایمنی حاصل از سرم برخالف ایمنی حاصل از واکسن، دائمی و فعال است؛ چون برخالف آن پادتن و یاختءه خاطره 

ایجاد نمی شود.

 T 99 عامل بیماری نقص ایمنی اکتسابی پس از انتقال از طریق هر نوع ترشحات بدن می تواند سبب از بین رفتن لنفوسیت های 

کمک کننده شود.

 100 لنفوسیت های B پس از شناسایی پادگِن به سرعت تکثیر می شوند و یاخته های پادتن سازی را پدید می آورند که اندازءه 

آن ها بزرگ تر از لنفوسیت B است.

 101 نوعی از دیابت شیرین که به علت تخریب یاخته های جزایر النگرهانس ایجاد می شود، مثالی از بیماری خودایمنی است.

 102 دفاع اختصاصی از دفاع غیراختصاصی سریع تر است اما هنگام ورود یک عامل بیگانه به بدن ابتدا دفاع غیراختصاصی 

وارد عمل می شود.
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 103 در جانور دارای دو طناب عصبی موازی برخالف جانوری که سامانءه دفعی متصل به روده دارد دفاع غیراختصاصی دیده 

فصل 1 نمی شود. 
 104 در دفاع اختصاصی بدن، در نخستین برخورد با یک آنتی ژن نسبت به برخورد دوم با همان آنتی ژن، یاختءه پادتن ساز 

بیشتری ایجاد می شود.

 105 در سیستم ایمنی انسان هر یاخته ای که پادتن ترشح می کند، نمی تواند با اتصال به یاختءه هدف منفذ ایجاد کند.

 106 می توان گفت حافظءه دستگاه ایمنی به کمک لنفوسیت های عمل کننده همواره در خون باقی می ماند و از این خاصیت 

حافظه دار بودن دفاع اختصاصی، در واکسیناسیون استفاده می شود.

 107 در انسان تولید پادتن در بدن فرد، سبب ایمنی فعال و تزریق آن به انسان سبب ایمنی غیرفعال می شود.

 108 در جانوری که دارای سامانءه دفعی لوله های مالپیگی است، مولکولی شناسایی شده که می تواند به شکل های مختلف 

درآید و آنتی ژن های مختلفی را شناسایی کند.

 109 در بیماری نقص ایمنی اکتسابی، فرد آلوده ای که عالمتی از بیماری مورد نظر را نشان نمی دهد، می تواند عامل بیماری 

را به دیگران انتقال دهد.
 110 زمانی که مادءه حساسیت زایی سبب تولید هیستامین شود در واقع به آن ماده پاسخ ایمنی داده می شود، در حالی که 

در افراد زیادی نسبت به آن ماده، می تواند تحمل ایمنی وجود داشته باشد.

 111 هنگام اتصال پادتن به آنتی ژن و فعال کردن پروتئین های مکمل، اتصال پروتئین های مکمل به سمتی از پادتن که گیرندءه 

آنتی ژنی نیست، موجب فعال شدن پروتئین های مکمل یکی پس از دیگری شده تا بتوانند در غشای یاختءه بیگانه منفذ ایجاد کنند.

 112 در روش رسوب دادن آنتی ژن های محلول، در هنگام اتصال پادتن به آنتی ژن، هر پادتن قطعاً به دو عامل بیگانه، اتصال 

می یابد و عوامل بیگانه را به هم وصل می کند.

 113 در هفتءه دوم پس از اولین برخورد میکروب با بدن، شدت پاسخ ایمنی اولیه حداکثر است.

 114 پاسخ ثانویءه دفاع اختصاصی در برابر نوع خاصی از آنتی ژن برخالف پاسخ اولیه با تولید انواعی از لنفوسیت ها همراه است.

 115 در پاسخ ثانویه، لنفوسیت های عمل کنندءه حاصل از پاسخ اولیه تقسیم می شوند و تعداد زیادی لنفوسیت  عمل کننده 

را به وجود می آورند.
 116 در فرد آلوده به HIV همانند فرد مبتال به بیماری ایدز تعداد زیادی از لنفوسیت های T در اثر حملءه ویروس از بین می روند.

نابودی عوامل  با میان یاختءه فاقد دانه و هستءه تکی در   117 در دفاع اختصاصی برخالف دفاع غیراختصاصی یاخته هایی 

غیرخودی نقش دارند.
 118 در بیماری مالتیپل اسکلروزیس یاخته های عصبی به دلیل حملءه یاخته های ایمنی نابود شده و هدایت جهشی مختل 

فصل 1 می شود. 

 119 آنفلوآنزای پرندگان که عالوه بر پرندگان سایر گونه ها مانند انسان را نیز آلوده می کند، دستگاه ایمنی را بیش از حد ضعیف می کند.

 120 در بیماری آنفلوآنزای پرندگان، لنفوسیت های T در بدن انسان، می توانند سبب افزایش فعالیت درشت خوارها شوند.

 121 کاهش نوعی هورمون که از هیپوفیز پیشین ترشح می شود می تواند سبب اختالل در برخی فعالیت های سیستم ایمنی 

فصل 4 بدن شود. 

 122 در بیماری نقص ایمنی اکتسابی، در افراد آلوده همانند افراد مبتال به دیابت نوع یک تدریجاً مقاومت فرد در برابر عوامل 

بیماری زا کاهش می یابد.

 123 حملءه سیستم ایمنی به همءه یاخته های تولیدکنندءه هورمون در جزایر النگرهانس سبب افزایش گلوکز خون و بیماری 

دیابت نوع یک می شود.
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 124 در هر جانداری که تبادل مواد در کنار یاخته ها، با کمک آب میان بافتی و توسط مویرگ ها انجام می شود، قطعاً دفاع 

اختصاصی در ایمنی بدن نقش دارد. 

 125 در پی حملءه شدید یاخته های دستگاه ایمنی به یاخته های تولیدکنندءه انسولین، حجم ادرار و وزن فرد افزایش می یابد.

 126 در سطح هر لنفوسیت B فقط یک نوع گیرندءه آنتی ژنی به تعداد زیادی وجود دارد که یاختءه پادتن ساز حاصل از تقسیم 

این لنفوسیت، پادتنی مشابه با گیرندءه آن تولید و ترشح می کند.

 127 اینترفرون ها برخالف پادتن ها نمی توانند باعث ایمنی بلندمدت شوند.

 128 تیموس که محل بلوغ لنفوسیت های T است، در پشت استخوان جناغ و جلوی نای باالتر از دو نایژءه اصلی قرار گرفته 

است و در دوران نوزادی و کودکی فعالیت زیادی دارد.

 129 در ایمنی اختصاصی، پاسخ ایمنی اولیه حدود یک هفته بعد از اولین برخورد آغاز می شود، در حالی که پاسخ ایمنی 

ثانویه تقریباً بالفاصله پس از دومین برخورد شروع می شود و شدت پاسخ ایمنی اولیه کم تر از شدت پاسخ ایمنی ثانویه است.

یا  از میکروب کشته شده، ضعیف شده  دلیل  به همین  دارد،  را  به خود  آنتی ژن های سطحی مخصوص   130 هر میکروبی 

آنتی ژن های آن می توان به عنوان واکسن استفاده کرد.

 131 با توجه به عملکرد پادتن در مبارزه با عوامل بیگانه، در روش رسوب دادن آنتی ژن های محلول برخالف به هم چسباندن 

میکروب ها یک پادتن می تواند به دو آنتی ژن مجاور هم وصل شود.

 132 طی رسوب دادن پادگِن های محلول توسط پادتن ها در یک مجموعءه متصل به هم، تعداد پادتن ها می تواند بیشتر از 

تعداد پادگن ها باشد.

را  آنتی ژن مختلف  نوع  به طور هم زمان چند  میوه، می تواند  در مگس  دفاعی شناسایی شده  مولکول   133 می توان گفت 

شناسایی کند.

 134 افزایش هورمونی که در تنش های طوالنی مدت از بخش قشری غدءه فوق کلیه ترشح می شود، می تواند عالئم حساسیت 

را کاهش دهد.

 135 جانوری که ساده ترین ساختار تنفسی را در بین اندام های تنفس مهره داران دارد، فاقد سومین خط دفاعی است. 

 136 در نوعی بیماری خودایمنی که در آن دستگاه ایمنی به برخی یاخته های درون ریز لوزالمعده حمله می کند، ممکن 

است، یاخته ها انرژی مورد نیاز خود را از چربی ها یا حتی پروتئین ها به دست آورند.

 137 پادتن ها برخالف پرفورین فقط در دفاع اختصاصی تولید می شوند در حالی که پرفورین هم در دفاع اختصاصی و هم 

غیراختصاصی تولید می شود و نمی تواند به تنهایی به مبارزه با عوامل بیگانه بپردازد.

 138 می توان گفت اتصال پادتن به آنتی ژن ها و غیرفعال شدن آن ها با روش های رسوب دادن، به هم چسباندن میکروب ها و 

خنثی سازی سبب افزایش بیگانه خواری می شود.

 139 لنفوسیت های T کشنده برخالف لنفوسیت های خاطره و لنفوسیت های B قادر به تقسیم شدن نیستند و پس از اتصال 

به آنتی ژن پرفورین و آنزیم ترشح می کنند.

فصل 7  140 می توان گفت همءه پادتن ها همانند HIV می توانند در هنگام بارداری، از طریق جفت به جنین منتقل شوند. 

درشت خوار  یاخته های  به  اتصال  با  هستند،  پادتن ساز  یاخته های  ترشحی  پروتئین های  که  پادتن ها  گفت  نمی توان   141 

می توانند سبب افزایش بیگانه خواری شوند.

 142 می توان گفت گیرنده های پادگِنی لنفوسیت های B همانند پادتن های ترشحی از پالسموسیت ها، دو جایگاه یکسان 

برای اتصال به یک نوع پادگِن دارند.
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 143 )همۀ/ برخی از( گویچه های سفید بدون دانه در ایجاد مرگ برنامه ریزی شده نقش دارد.

 144 هر پادتن می تواند به )دو/ یک( آنتی ژن یک ویروس متصل شود.

 145 خط سوم دفاعی )معموالً / اساسًا( در جانوران دارای اسکلت درونی وجود دارد.

 146 )همۀ/ برخی از( لنفوسیت های دفاع اختصاصی در همان محلی که تولید می شوند، بالغ هم می شوند.

 147 پادتن ها )می توانند/ نمی توانند( در هر جایی که با میکروب ها برخورد کنند، آن را بی اثر یا نابود سازند.

 148 دفاع اختصاصی )هرگز/ در برخی شرایط( نمی تواند پاسخی به نسبت سریع و قوی به عوامل بیگانه بروز دهد.

 149 هر یاختءه حاصل از تقسیم لنفوسیت های دفاع اختصاصی )می تواند/ نمی تواند( به مدت طوالنی در خون باقی بماند.

 150 در برخورد ثانویه با یک آنتی ژن، تعداد لنفوسیت های خاطرءه تولیدشده از تعداد لنفوسیت های عمل کننده )کم تر/ بیشتر( 

خواهد بود.
 151 در بیماری ایدز، با توجه به این که فرد آلوده، عالئم بیماری را نشان نمی دهد، می توان گفت فرد بیمار )همانند/ برخالف( 

فرد آلوده ویروس را به دیگران منتقل می کند.
 152 علی رغم )وجود/ نبود( درمان قطعی برای بیماری ایدز، بهترین راه مقابله با آن پیشگیری و افزایش آگاهی عمومی است.

 HIV 153 به )همۀ/ برخی از( لنفوسیت های T حمله می کند که طی آن فعالیت )همۀ/ برخی از( لنفوسیت های دفاع اختصاصی 

مختل می شود.
 154 در بیماری MS که )همانند/ برخالف( دیابت نوع دو، یک بیماری خودایمنی است غالف میلین )همۀ/ برخی از( قسمت های 

دستگاه عصبی مرکزی از بین می رود.

 155 نوتروفیل ها همانند ماکروفاژها، قادر به انجام حرکات آمیبی در بافت های آسیب دیده هستند و با داشتن لیزوزوم های 

)کنکور 90( فراوان به مبارزه با عوامل بیگانه می پردازند. 
 156 ماکروفاژها که از یاخته هایی دانه دار منشأ می گیرند، می توانند در صورت لزوم از مویرگ های خونی به بافت ها وارد 

)کنکور 90( شوند. 

 157 به طور معمول در زمانی که آنتی ژن به گیرنده های سطح یاخته های B خاطره برخورد می کند، این یاخته ها تقسیم 

)کنکور 92( می شوند و یاخته هایی با توانایی آزادکردن هیستامین را به وجود می آورند. 
 158 همءه لنفوسیت ها پس از بلوغ، ابتدا به جریان خون وارد می شوند و می توانند به طور پیوسته بین خون و لنف گردش 

)کنکور 93( کنند. 

)کنکور 93(  159 همءه لنفوسیت ها نمی توانند به یاخته  های خاطره تبدیل شوند اما می توانند به تنهایی عوامل بیگانه را نابود کنند. 

)کنکور 93(  160 همءه یاخته های ایمنی که در حساسیت ها فعالیت می کنند می توانند مادءه ضد انعقاد خون ترشح کنند. 

)کنکور 95(  161 هر یاختءه موجود در خون که توانایی انجام دیاپدز دارد، نمی تواند در طول حیات خود از نظر ساختار و اندازه تغییر کند. 

 162 هر یاختءه موجود در خون که توانایی بیگانه خواری دارد می تواند یک میکروب خاص را از سایر انواع میکروب ها شناسایی 

)کنکور 95( کند. 

)کنکور 95( G2 چرخءه یاخته ای شود.   163 هر یاختءه موجود در خون که دارای گیرندءه آنتی ژنی است نمی تواند وارد مرحلءه

 164 پس از برخورد اول یک لنفوسیت B با آنتی ژن، همءه یاخته های حاصل از تقسیم این لنفوسیت B با داشتن هسته ای 

)کنکور 97( در مرکز یاخته، پروتئین هایی تولید می کنند که در خون، لنف و بافت یافت می شوند. 

 165 لنفوسیت های B همانند یاخته های خاطره و برخالف یاخته های پادتن ساز، درشت مولکول هایی می سازند که می توانند 

)کنکور 97( به آنتی ژن ها متصل شوند. 
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 166 نوعی یاختءه خونی که هستءه دوقسمتی روی هم افتاده و سیتوپالسمی با دانه های تیره دارد می تواند پس از شناسایی آنتی ژن به 

)کنکور 98( سرعت تکثیر شود و یاخته هایی را تولید کند که در مواردی، به کمک نوعی بسپار مرگ برنامه ریزی شده را به راه می اندازد. 

 167 در ارتباط با سیستم ایمنی بدن انسان، می توان گفت همءه یاخته های سرطانی توسط سومین خط دفاعی و همءه عوامل 

)کنکور 98( بیماری زا، با بیگانه خواری گویچه های سفید از بین می روند. 
 168 در سیستم ایمنی بدن انسان، همءه یاخته های قادر به ترشح اینترفرون نوع دو، می توانند از خون خارج شوند اما همءه 

)کنکور 98( یاخته های دندریتی، همواره در خون فعالیت می کنند. 

 169 هر پادتن موجود در بدن انسان که می تواند به طور اختصاصی به مولکول های آنتی ژن متصل شود، به طور مستقیم 

)کنکور 98( توسط یاخته های پادتن ساز فرد تولید می گردد. 
 170 در انسان به هنگام التهاب، بعضی از یاخته هایی که با تولید پیک های شیمیایی، گویچه های سفید را به موضع آسیب 

)کنکور 99( هدایت می کنند، از طریق گیرنده های متنوع دفاع اختصاصی خود به یاخته های هدف متصل می گردند. 

براساس  را  بیگانه  عوامل  می کنند،  تولید  شیمیایی  پیک های  که  یاخته هایی  از  بعضی  التهاب،  هنگام  به  انسان  در   171 

)کنکور 99( ویژگی های عمومی آن ها شناسایی می نمایند. 
 172 در التهاب، همءه یاخته های دیوارءه مویرگ ها و بیگانه خوارهای بافتی که پیک شیمیایی تولید می کنند، متنوع ترین گروه 

)کنکور 99( مولکول های زیستی را در بخش هایی از ساختار خود می سازند. 

 173 در التهاب، همءه یاخته های دیوارءه مویرگ ها و بیگانه خوارهای بافتی که پیک شیمیایی تولید می کنند، می توانند در 

)کنکور 99( صورت ادامءه حیات و هنگام مواجهه با عوامل بیماری زا پروتئینی دفاعی بسازند. 
 174 همءه موادی که توسط یاخته های دستگاه ایمنی در پاسخ به عوامل خارجی موجود در بافت ها به خوناب )پالسما( وارد 

)کنکور 99( می شوند، توانایی اتصال به غشای یاختءه بیگانه را دارند. 

 175 همءه موادی که توسط یاخته های دستگاه ایمنی در پاسخ به عوامل خارجی موجود در بافت ها به خوناب )پالسما( وارد 

)کنکور 99( می شوند، به عنوان گیرنده های دفاع اختصاصی عمل می کنند. 
 176 همءه موادی که توسط یاخته های دستگاه ایمنی در پاسخ به عوامل خارجی موجود در بافت ها به خوناب )پالسما( وارد 

)کنکور 99( می شوند، بر فعالیت مولکول هایی مؤثرند که در تب بسیار باال تغییر ساختار می دهند. 

 177 بخشی از بدن یک فرد بالغ که توسط مویرگ های ناپیوسته خون رسانی می شود و تعدادی از یاخته های آن می توانند 

)کنکور 99( به رگ های خونی تمایز یابند در فاگوسیت شدن همءه انگل های فعال نقش دارد. 
 178 در یک فرد بالغ، لنفوسیت های B در محلی بالغ می شوند که تعدادی از یاخته های آن می توانند به رگ های خونی تمایز 

)کنکور 99( پیدا کنند. 
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 1 نمی توان گفت عامل بیماری سینه پهلو برخالف ویروس ها، توانایی فعال کردن یاخته های کشندءه طبیعی را ندارد. 

 2 ایوری و همکارانش با جداکردن تمامی پروتئین های عصارءه باکتری های کشته شدءه فاقد پوشینه، به ماهیت مادءه وراثتی پی بردند.

 3 می توان گفت شناسایی عامل مؤثر در انتقال صفت پوشینه دار شدن باکتری های بدون پوشینه، از نتایج آزمایش های 

گریفیت بود.
به  پوشینه   بدون  باکتری های  تبدیل  می تواند سبب  دنا  مولکول  همکارانش، مشخص شد  و  ایوری  آزمایش های  در   4 

پوشینه دار شود.

بدون  باکتری های  همراه  گرما،  اثر  بر  کشته شده  پوشینه دار  نومونیای  استرپتوکوکوس  باکتری های  تزریق  دنبال  به   5 

پوشینءه زنده به موش، موش مبتال به بیماری سینه پهلو شده و سپس می میرد.
 6 در آزمایش های گریفیت، ماهیت مادءه وراثتی همانند توانایی انتقال مادءه وراثتی بین یاخته ها شناسایی شد.

 7 با آزمایش های گریفیت مشخص شد که مادءه وراثتی به یاخته ها انتقال می یابد؛ هم چنین او دریافت که کپسول به 

تنهایی عامل بروز عالئم بیماری سینه پهلو و مرگ موش ها نیست.
 8 اگر با اضافه شدن بخشی از عصارءه نوعی باکتری کپسول دار به محیط کشت باکتری بدون کپسول، صفت کپسول دارشدن 

منتقل شود، قطعاً مولکول دنا یا بخشی از مولکول دنای باکتری کپسول دار وارد باکتری بدون کپسول شده است.

 9 در مرحلءه اول آزمایش های گریفیت، برخالف مرحلءه دوم، باکتری زنده به موش تزریق شد و در مرحلءه سوم، برخالف 

مرحلءه چهارم، باکتری کشته شده به بدن موش تزریق می شود.
 10 گریفیت پس از آزمایش چهارم مشاهده کرد که در خون و شش های موش های مرده، تعداد زیادی باکتری کپسول دار وجود دارد.

 11 در آزمایش های ایوری و همکارانش، بعد از مشاهدءه باکتری های پوشینه دار زنده در خون موش مرده، آن ها به چگونگی 

انتقال مادءه وراثتی پی بردند.

 12 در آزمایش های گریفیت و همکارانش مشاهده شد که هر باکتری که پوشینه ندارد، تحت هیچ شرایطی نمی تواند سبب 

بیماری در موش شود.

 13 ایوری و همکارانش در آزمایش های خود از عصاره ای مشابه عصارءه استفاده شده در سومین آزمایش گریفیت استفاده 

کردند؛ هم چنین در آزمایش های خود، از باکتری های فاقد پوشینه نیز استفاده کردند.

 14 در آزمایش دوم ایوری و همکارانش، الیه ای از مخلوط موجود در گریزانه که در انتقال صفت نقش داشت، می توانست 

بعد از ورود به بدن موش سبب بیماری شود.

 15 در اولین آزمایش ایوری و همکارانش در ارتباط با کشف مادءه وراثتی، عصارءه باکتری های بدون پوشینه استخراج نشد.
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 16 چارگاف برخالف دانشمندانی که مدل مولکولی نردبان مارپیچ را برای دنا ارائه دادند، می دانست که مقدار آدنین در 

دنا با مقدار تیمین برابر است.

 17 واتسون و کریک همانند ویلکینز و فرانکلین معتقد بودند که مولکول دنا حاوی بیش از یک رشتءه پلی نوکلئوتیدی است.

 18 هر نوکلئوتید از سه بخش قند، باز آلی و گروه فسفات تشکیل شده است که هر کدام از این بخش ها در یک رشتءه 

پلی نوکلئوتیدی، با نوعی ترکیب نیتروژن دار پیوند کواالن تشکیل می دهد.

 19 می توان گفت بین هر دو نوکلئوتید در یک رشتءه دنا، دو پیوند قند فسفات، یک پیوند فسفودی استر را تشکیل داده است.

 20 در ساختار یک مولکول دنا، ستون ها همانند پله ها دارای حلقءه آلی هستند و برخالف آن ها مولکول نیتروژن دار دارند.

 21 بیشتربودن تعداد پیوند هیدروژنی میان C و G سبب می شود قطر مولکول دنا در سراسر آن یکسان نباشد.

1 است. = =C
G

A
T

 22 با توجه به ساختار مولکول دنا، می توان گفت در شرایط طبیعی، در یک مولکول دنا، نسبت

 23 به طور معمول، در یک رشتءه مولکول دنا به شکل خطی، بین دو قند، یک فسفات و هم چنین بین دو فسفات، یک 

قند می توان یافت.
 24 برای تشکیل یک پیوند فسفودی استر، برخالف تشکیل یک رشته دنای حلقوی از دنای خطی، باید بین قند و فسفات 

دو نوکلئوتید پیوند ایجاد  شود.

 25 در ساختار یک مولکول دنا، همواره تعداد نوکلئوتیدها از حلقه های آلی نیتروژن دار کم تر است.

به  می تواند  ماهیچه  در  که  ماده ای  همانند  شود،  دیگر  نوکلئوتید  مکمل  می تواند  که  نوکلئوتید  هر  از  بخش هایی   26 

کرآتینین تبدیل شود، در ساختار خود نیتروژن دارد. 

 27 هر اسید نوکلئیکی که بین نوکلئوتیدهای خود پیوند هیدروژنی دارد، در میان هر دو نوکلئوتید مجاور موجود در یک 

رشتءه آن، الزاماً یک گروه فسفات وجود دارد.
 28 در ساختار مولکول دنا کم ترین تعداد پیوندهای هیدروژنی، میان دو نوکلئوتیدی تشکیل می شود که تنها یکی از آن ها 

در ساختار رنا وجود ندارد.

 29 نمی توان گفت در هر مولکول دنا تعداد بازهای دوحلقه ای با بازهای تک حلقه ای برابر است.

 30 با استفاده از پرتو ایکس، مارپیچی بودن مولکول دنا، برخالف ابعاد آن اثبات گردید.

 31 با توجه به مدلی که واتسون و کریک برای مولکول دنا ارائه دادند، قندهای 5 کربنه در تشکیل پیوند فسفودی استر دخالت می کنند.

 32 می توان گفت در یک مولکول دنای طبیعی، هر پیوند هیدروژنی دارای انرژی زیادی بوده که سبب پایداری مولکول دنا می شود.

 33 هر مولکول رنا که می تواند از هسته به سیتوپالسم وارد شود، قطعاً فاقد نوکلئوتید مکمل است و از روی یک رشتءه 

دنا ساخته شده است.
 34 نوعی مولکول که منبع رایج انرژی در یاخته است، در ساختار خود دارای مادءه آلی تک حلقه ای و سه گروه فسفات است.

 35 در ساختار مولکول های رنا، برخالف مولکول های دنا، ممکن نیست تعداد بازهای پورین و پیریمیدن برابر باشد.

 36 می توان گفت در ساختار نوکلئوتیدهای دارای باز پیریمیدین هر حلقءه آلی پنج ضلعی برخالف حلقءه آلی شش ضلعی به 

طور مستقیم با پیوند اشتراکی به گروه فسفات متصل است.

 37 در یک انسان سالم، در انتقال پیام نورون های حرکتی به ماهیچه های اسکلتی قطعاً مولکول دارای کربوهیدرات نقش 

دارد. 
 38 باز آلی گوانین توسط حلقءه 5ضلعی نیتروژن دار خود با قند 5کربنه پیوند اشتراکی دارد.

 39 نمی توان گفت در هر یاختءه زندءه یوکاریوتی دارای هسته، همواره مولکول های دنا برخالف مولکول های رنا، فقط درون 

اندامک های دو غشایی وجود دارند.
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 40 با توجه به این که بین A و T دو پیوند هیدروژنی و بین G و C سه پیوند هیدروژنی وجود دارد، پس می توان گفت 

2 برابر تعداد جفت نوکلئوتیدهای آن است، حتماً تعداد بازهای  5/ در هر مولکول دنا که تعداد پیوندهای هیدروژنی آن
2 تعداد نوکلئوتیدها است.

5
آدنین آن

 41 در آزمایش های گریفیت )همۀ/ برخی( انواع باکتری های استرپتوکوکوس نومونیا تزریق شده به موش ها، از یک گونه بوده اند.

 42 در یک مولکول دنای خطی، تعداد گروه های فسفات همانند تعداد حلقه های آلی بازهای پورینی می تواند از تعداد پیوندهای 

فسفودی استر )کم تر/ بیشتر( باشد.
آلی  بازهای  آلی  حلقه های  تعداد  قطعاً  شود،  تبدیل  نیتروژن دار  زائد  مواد  به  می تواند  که  اسیدی  ریبونوکلئیک  نوع  هر   43 

نیتروژن دار آن )کم تر/ بیشتر( از تعداد نوکلئوتیدهای آن است.
 44 در )هر/ برخی( مولکول)های( دنای خطی، شیارهایی با عمق مختلف، به صورت یکی درمیان قرار گرفته اند.

 45 در )هر/ بعضی( دنا)ها(ی خطی، تعداد کل نوکلئوتیدها دو برابر مجموع تعداد تیمین و گوانین است.

 46 منبع رایج انرژی در یاخته ها )الزامًا باید/ ممکن است( در ساختار خود، نوعی باز آلی پورینی داشته باشد.

 47 در درون یاختءه پروکاریوتی ممکن )است/ نیست( تعداد نوکلئوتیدهای مولکول دنای حلقوی )هر چهار نوکلئوتید را دارد(، 

برابر با پیوندهای هیدروژنی باشد )A با T دو پیوند و G با C سه پیوند هیدروژنی دارد(.
 48 نوکلئیک اسیدها بسپارهایی )بدون انشعاب/ منشعب( هستند که دارای قند، باز آلی و فسفات هستند. قند موجود در دنا 

نسبت به قند موجود در رنا یک اکسیژن )بیشتر/ کم تر( دارد.
 49 در یک مولکول دنا، درون یاختءه پروکاریوتی، ممکن )است/ نیست( تعداد نوکلئوتیدهای آدنین دار برابر تعداد نوکلئوتیدهای 

سیتوزین دار باشد.
 50 در درون یک یاختءه باکتری ممکن )نیست/ است( در ساختار یک مولکول DNA فقط نوکلئوتیدهای دارای A و T وجود داشته باشد.

 51 در همانندسازی دنا هسته ای به روش نیمه حفاظتی، همواره در یکی از یاخته های حاصل از تقسیم، دو رشتءه دنای 

اولیه وجود دارد.
14N تنها 25  15N، در محیط دارای  52 در پژوهش های مزلسون و استال، بعد از سه نسل همانندسازی دنای دارای

15N داشتند. درصد از باکتری های حاصل

 53 در ساختار مولکول دنای درون هسته و میتوکندری ممکن نیست تعداد پیوندهای هیدروژنی بین بازهای مکمل برابر 

تعداد نوکلئوتیدها باشد )A با T دو پیوند و G با C، سه پیوند هیدروژنی دارند(.
 54 همانندسازی در عامل مولد بیماری سینه پهلو همانند پالناریا به روش نیمه حفاظتی است.

 55 در همانندسازی نیمه حفاظتی ممکن نیست هر دو رشتءه یک مولکول DNAی اولیه در یک یاخته، وارد یکی از دو 

یاختءه حاصل از تقسیم شود.
 56 در همانندسازی، آنزیم هلیکاز ابتدا مارپیچ دنا و سپس دو رشتءه دنا را به طور کامل از هم باز می کند.

 57 اگر دنای اولیه در یکی از یاخته های حاصل از تقسیم حفظ شده باشد به آن همانندسازی حفاظتی گفته می شود.

 58 در آزمایش های مزلسون و استال، هرگاه پس از گریزانه، در لوله فقط یک نوار ایجاد شود، حتماً حدود 20 دقیقه از 

آغاز همانندسازی باکتری ها در محیط کشت گذشته است.

15N کشت دادند و سپس از محلول سدیم   59 در آزمایش های مزلسون و استال، ابتدا باکتری ها را در محیط کشت حاوی

کلرید در فرایند گریزانه استفاده کردند.
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 60 می توان گفت در نوعی طرح پیشنهادی برای همانندسازی که در آن پیوندهای فسفودی استر در دنای اولیه شکسته 

می شود، حتماً هر یک از رشته های دنای حاصل از همانندسازی، به صورت پراکنده، بخشی از رشتءه دنای اولیه را دارد.

 61 در آزمایش مزلسون و استال قطعاً غلظت سزیم کلرید در قسمت های پایین یک لوله بیشتر است.

 62 نمی توان گفت در همانندسازی دوجهتی، تعداد دنا بسپارازها از هلیکازها کم تر است.

 63 در پژوهش های مزلسون و استال، که براساس میزان حرکت مواد در گریزانه براساس چگالی مولکولی یک محلول است، 

نوع نیتروژن به کاررفته در دنا براساس میزان حرکت دنا در محلول سزیم کلرید مشخص شد.
ایجاد  که  جدیدی  هیدروژنی  پیوندهای  تعداد  دنا،  مولکول  نیمه حفاظتی  همانندسازی  عمل  طی  معمول،  طور  به   64 

می شوند نسبت به همانندسازی حفاظتی دو برابر خواهد بود.

 65 در هر همانندسازی دوجهتی، همانندسازی در دو جهت مختلف ادامه می یابد تا به نقطءه مقابل جایگاه آغاز برسند.

 66 طی یک بار عمل همانندسازی هر مولکول دنا، فقط چهار مولکول آنزیم دنا بسپاراز به طور هم زمان در عمل همانندسازی 

دنا شرکت دارند.

 67 در آزمایش مزلسون و استال، در نسل دوم دو نوار، یکی در باال و دیگری در وسط لولءه سانتریفیوژ مشاهده شد.

15N تا دو نسل همانندسازی نیمه حفاظتی انجام   68 یک مولکول دنا دارای چگالی متوسط، اگر در محیط دارای باز آلی

دهد، بعد از سانتریفیوژ با سرعت باال، نواری که در وسط لوله ایجاد می شود، حاوی دو مولکول DNA است.

 69 در آزمایش های مزلسون و استال، مولکول دنایی که بعد از 20 دقیقءه اول، در لوله مشاهده شد، دارای یکی از دو رشتءه 

دنای اولیه بود.
 70 طی همانندسازی دنای باکتری، تعداد آنزیم های هلیکاز قطعاً با تعداد جایگاه های شروع همانندسازی برابر است.

 71 می توان گفت در یاخته های یوکاریوتی، در هر رشتءه پلی نوکلئوتیدی، به طور حتم تعداد پیوندهای هیدروژنی بیشتر 

از تعداد پیوندهای فسفودی استر است.
 72 طی همانندسازی مولکول های دنا، در محل دو راهی همانندسازی، پیوندهای اشتراکی همواره شکسته می شود.

 73 در همانندسازی دنای پروکاریوتی برخالف همانندسازی دنای یوکاریوتی، در هر جایگاه آغاز همانندسازی، دو دوراهی 

همانندسازی ایجاد می شود.
 74 در همانندسازی مولکول دنا، هر آنزیمی که پیوندهای هیدروژنی میان جفت بازهای مکمل در دنا را می شکند، توانایی 

تشکیل پیوند فسفودی استر بین دئوکسی ریبونوکلئوتیدها را ندارد.

 75 هر جانداری که دارای بیش از یک جایگاه شروع همانندسازی در دنای خود است، دارای همانندسازی دو جهتی در 

ساختار هر مولکول دنای خود می باشد.
 76 در آزمایش های مزلسون و استال، مولکول های دنایی که پس از گریزانه، در وسط لوله جای می گیرند، دارای چگالی 

15N هستند. متوسط بوده و فقط نوکلئوتیدهای یک رشتءه آن حاوی

 77 در یک یاختءه یوکاریوتی، در فرایند همانندسازی، جداشدن هر دو رشتءه دنای موجود در یاخته به وسیلءه آنزیمی انجام 

می شود که فقط در هسته یافت می شود.
 78 در هنگام همانندسازی دنای یک یاختءه پروکاریوت، به طور معمول بیشتر از دو آنزیم با توانایی ویرایش فعالیت می کنند.

 79 در یک یاختءه یوکاریوتی، ممکن نیست آنزیم هلیکاز در خارج از اندامک های دوغشایی هم دیده شود.

 80 در طی همانندسازی امکان ندارد تشکیل پیوند فسفودی استر، به وسیلءه آنزیمی با توانایی شکستن پیوند فسفودی استر 

انجام پذیرد.

 81 می توان گفت در طی همانندسازی یک مولکول دنا در یک دوراهی همانندسازی، دو آنزیم با توانایی شکستن پیوند 

فسفودی استر مشاهده می شوند.
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 82 در باکتری ها، مولکول دنای اصلی همانند دیسک، حلقوی بوده و به طور معمول، یک جایگاه شروع همانندسازی دارند.

 83 در همانندسازی دنای هستءه یاختءه یوکاریوتی، دوراهی های به وجود آمده در یک جایگاه آغاز همانندسازی، همواره 

از هم دور می شوند.
 84 در همانندسازی دنا در انواع جانداران، ممکن نیست تشکیل پیوند فسفودی استر در نوکلئوتیدهای یک رشته، هم زمان 

با انجام ویرایش در همان رشته صورت گیرد.

 85 تمام مولکول های دارای اطالعات وراثتی در یک یاختءه پروکاریوتی، تنها توسط غشایی با دو الیءه فسفولیپیدی محصور شدند.

 86 می توان گفت هنگام همانندسازی، در هر دوراهی همانندسازی با فعالیت آنزیم دنابسپاراز، مقدار یون های فسفات آزاد 

افزایش می یابد.

فصل 4  87 نمی توان گفت به دنبال همانندسازی، دو مولکول دنا به وجود می آید که به طور حتم دارای توالی کامالً یکسانی هستند. 

پیوندهای فسفودی استر  تعداد  DNAی حاصل،  )دنا(، در هر مولکول   DNA  88 در هنگام همانندسازی یک مولکول 

ایجاد شده نمی تواند برابر با تعداد پیوندهای فسفودی استر بین نوکلئوتیدهای آن مولکول DNA باشد.

 89 در فرایند همانندسازی مادءه وراثتی یک یاختءه  یوکاریوتی تعداد )کمی/ زیادی( دوراهی همانندسازی تشکیل می شود.

 90 در پروکاریوت ها که شامل )همۀ/ اغلب( باکتری ها می شوند، مولکول های وراثتی در غشای نوعی اندامک محصورنشده و 

کروموزوم اصلی به صورت یک دنای حلقوی است.
 91 در یک یاختءه یوکاریوتی زمانی که سرعت تقسیم یاخته زیاد می شود، تعداد جایگاه های آغاز همانندسازی )افزایش/ کاهش( می یابد.

 92 می توان گفت )همۀ/ بعضی از( دناهای سیتوپالسمی درون یاخته های ماهیچءه اسکلتی، حلقوی هستند.

 93 آنزیم دنا بسپاراز پس از برقراری )هر/ بعضی از( پیوند)های( فسفودی استر برمی گردد و رابطءه مکملی نوکلئوتیدها را بررسی می کند.

 94 به طور معمول، در صورت صحت کامل همانندسازی دنای پروکاریوتی، )هر/ اغلب( رشته)های( پلی نو کلئوتیدی جدید، 

مشابه یکی از رشته های پلی نوکلئوتیدی قدیمی است )هستند(.
 95 در )همۀ/ اغلب( پروکاریوت ها و )همۀ/ اغلب( یوکاریوت ها، همانندسازی دنا نیمه حفاظتی است.

 96 طی همانندسازی یک مولکول دنا، هر دو رشتءه دنا )به طور کامل/ به صورت تدریجی( از یکدیگر جدا می شوند.

 97 )قبل از/ طی( همانندسازی پیچ وتاب فامینه باز می شود و سپس هلیکاز دو رشتءه دنا را از هم باز می کند.

 98 در یک یاختءه لنفوسیت B، )همۀ/ اغلب( دناهای یاخته درون هسته قرار دارند.
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درست؛ در سطح داخلی کیسءه غشایی کربوهیدرات قرار .11
می گیرد. شکل 7 کتاب درسی رو ببین لطفاً!

درست؛ برخی از پروتئین های غشایی مثل پمپ سدیم ـ .21
پتاسیم فعالیت آنزیمی دارند.

درست؛ بنگر به شکل 2 کتاب درسی لطفاً!.31
جنبشی .41 انرژی  به  انجام شدن  برای  انتشار  نادرست؛ 

مولکول ها نیاز دارد.
درست؛ بیشتر سطح غشای یاخته، شامل سرهای آبدوست .51

فسفولیپیدها است.
نادرست؛ در یاخته های چربی بیشترین تعداد مولکول ها را .61

مولکول های چربی )تری گلیسریدها( تشکیل می دهند.
درست؛ به شکل 2 کتاب درسی نگاه کن!.71
درست؛ مادءه زمینه ای بافت پیوندی و غشای پایه ساختار .81

یاخته ای ندارند.
درست؛ کربوهیدرات های غشا به صورت گلیکوپروتئین و .91

گلیکولیپید هستند.
101. 12 زیست   2 فصل   14 شکل  به  توجه  با  نادرست؛ 

ریبوزوم های  توسط  هسته  درون   پروتئین های  که  می بینید 
آزاد درون  مادءه زمینه ای سیتوپالسم  ساخته می شوند.

درست؛ رونویسی در هسته و میتوکندری و ترجمه در .111
میتوکندری انجام می شود.

صورت .121 رونویسی  میتوکندری  و  هسته  در  درست؛ 
می گیرد پس می توانند همءه آن ها را داشته باشند.

یاخته های .131 جمله  از  زنده  یاختءه  هر  غشای  در  نادرست؛ 
لنفوسیت T کمک کننده، یون ها نمی توانند از بین فسفولیپیدهای 

غشا عبور کنند.
درست؛ درشت مولکول ها نمی توانند از طریق انتشار و یا .141

انتقال فعال از غشا عبور کنند.
منافذ .151 طریق  از  گیاهی  یاخته های  در  نادرست؛ 

پالسمودسم هم می توانند به یاختءه گیاهی دیگر انتقال یابند 
)مسیر سیمپالستی(.

محدودبودن .161 دلیل  به  تسهیل شده  انتشار  در  نادرست؛ 
تعداد کانال های پروتئینی، افزایش غلظت یک ماده تا حدی 

می تواند سبب افزایش سرعت انتشار آن شود.
انقباض .171 و  تحریک  مسئول  قلب  شبکءه  هادی  درست؛ 

یاخته های ماهیچه ای قلب است، هم چنین در هنگام زایمان 
را  رحم  دیوارءه  صاف  ماهیچه های  اکسی توسین،  هورمون 

تحریک و منقبض می کند.
سازندءه .181 پروتئین های  ساختار  در  فسفولیپیدها  درست؛ 

کانال های دریچه دار شرکت نمی کنند.
درست؛ در نفرون ها، بافت پوششی دیوارءه لولءه پیچ خوردءه .191

نزدیک مکعبی یک الیه است.
لیپیدها،.201 گوارش  از  حاصل  مولکول های  آب،  نادرست؛ 

نیز  چربی(  در  محلول  )مواد  آمونیاک  و  اوره   ،CO2 ، O2
می توانند به طریق انتشار از غشا عبور کنند.

فضای .211 جانوران،  در  پوششی  بافت  یاخته های  نادرست؛ 
بین  یاخته ای اندکی دارند.

تحریک .221 نورون  یک  اثر  در  ماهیچه ای  یاختءه  نادرست؛ 
می شود نه چندتا!

چندالیه .231 پوششی  بافت  که  مری  و  دهان  در  نادرست؛ 
تماس  در  پایه  غشای  با  زیرین  الیءه  یاخته های  فقط  دارند، 

مستقیم هستند.
نادرست؛ بین یاخته های ماهیچهای میوکارد بله ولی بین .241

یاخته های بافت پیوندی رشته ای )متراکم( آن نه!
نادرست؛ در غشای داخلی میتوکندری و هم چنین در .251

+H از انرژی  غشای تیالکوئیدهای گیاهان، برای جابه جایی
حاصل از انتقال الکترون ها استفاده می شود .

نادرست؛ از انرژی جنبشی استفاده می شود!.261
درست؛ فشار اسمزی مایع اطراف یاخته ها تقریباً مشابه .271

درون آن ها است.
زیاد ـ کم تر.291معموالً ـ کم تر.281
برخی.311همواره ـ مشابهی.301
خالف جهت ـ همانند.331بیشتر ـ سریع تر.321
زیادی ـ زیادی.351همه ـ تعدادی از.341
ابتدای .361 در  که  اسکلتی  ماهیچه ای  یاخته های  در  درست؛ 

مری قرار دارند، چندین هسته و چندین میتوکندری وجود دارد.
بافت .371 یاخته های  توسط  موسین  گلیکوپروتئین  درست؛ 

پوششی الیءه مخاطی و گلیکوپروتئین مادءه زمینه ای توسط 
یاخته های بافت پیوندی!

درست؛ بافت پیوندی سست!.381
درست؛ شکل 13 کتاب درسی! پپسین یک پروتئاز فعال .391

است که پروتئین ها را به پپتیدهای کوچک تر تجزیه می کند 
نه تا حد آمینواسید.

پراکنده .401 درون ریز  یاخته های  گوارش  لولءه  در  درست؛ 
وجود دارد  نه غده های درون ریز.
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نادرست؛ آمیالز بزاق نمی تواند دی ساکاریدها را تجزیه کند!.411
نادرست؛ در هنگام بلع، بندارءه ابتدای مری شل می شود .421

تا غذا وارد مری شود.
بافت .431 گوارش  لولءه  ساختار  الیه های  همءه  در  نادرست؛ 

پیوندی سست وجود دارد و در بافت پیوندی سست در دیوارءه 
رگ های خونی یاخته های ماهیچه ای هم وجود دارد .

نادرست؛ الیءه ماهیچه ای در ابتدای مری از نوع اسکلتی .441
و چندهسته ای است.

نادرست؛ در مری حرکت قطعه قطعه کننده وجود ندارد..451
و .461 )کربوهیدرات  است  گلیکوپروتئینی  موسین  درست؛ 

پروتئین( و از هیدرولیز بخش کربوهیدراتی آن مونوساکارید 
و از هیدرولیز بخش پروتئینی آن آمینواسید  ایجاد می شود .

باعث .471 مری  ابتدای  بندارءه  غیرارادی  نادرست؛ شل شدن 
ورود غذا به آن می شود.

درست؛ شکل 21 که الیه های ماهیچه ای معده را نشان می دهد..481
درست؛ هم پپسینوژن و هم HCl که در تشکیل پپسین .491

نقش دارند، توسط یاخته های غدد معده ترشح می شوند.
درست؛ فاکتور داخلی معده که توسط یاخته های کناری .501

برای  هم   B
12

و  B
12

ویتامین جذب  برای  می شود  ترشح 
ساختن گویچه های قرمز الزم است!

پانکراس .511 هم چنین  است؛  آنزیم  فاقد  صفرا  نادرست؛ 
مجرای دیگری! هم دارد )شکل 22(.

نادرست؛ کیسءه صفرا در زیر لوب راست کبد قرار گرفته است..521
موجب .531 دوازدهه  از  سکرتین  هورمون  ترشح  درست؛ 

افزایش ترشح بی کربنات از لوزالمعده می شود.
از لوزالمعده به خون نیست .541 نادرست؛ ترشح بی کربنات 

بلکه به دوازدهه است.
حرکات .551 همانند  قطعه قطعه کننده  حرکات  در  نادرست؛ 

کرمی، یاخته های ماهیچه ای به طور متناوب منقبض می شوند.
نادرست؛ انقباض ماهیچه های مخطط!.561
درست؛ شکل )الف( صفحءه 30 کتاب درسی رو بنگر!.571
آنزیم .581 و حتماً  زنده اند  یاخته های کیسءه صفرا  نادرست؛ 

هم دارند )مثل دنابسپاراز، رنابسپاراز و ...(.
پیلور .591 ناحیءه  در  ماهیچه ای  الیءه   .21 شکل  درست؛ 

ضخیم تر است.
درست؛ شکل 15 کتاب درسی را بنگر لطفاً!.601
درسی .611 کتاب   32 و   22 شکل های  به  توجه  با  درست؛ 

کامالً درست است.
درست؛ متن کتاب درسی!.621
نادرست؛ هورمون گاسترین نه! چراکه وارد خون شده است..631
ولی .641 می کند  ترشح  گوارشی  آنزیم  لوزالمعده  نادرست؛ 

گوارش غذا در آن رخ نمی دهد.

گفته،  .651 آنزیم ها  این  مورد  در  درسی  کتاب  نادرست؛ 
آنزیم  باریک  رودءه  مخاط  پوششی  یاخته های  از  گروهی 

گوارشی دارند و این یعنی این ها ترشح نمی شوند.
تجزیه کنندءه .661 آنزیم های  دیگر  و  لوزالمعده  لیپاز  نادرست؛ 

لیپید ها در دوازدهه، تری گلیسریدها را به گلیسرول و اسید های 
چرب تبدیل می کنند وگرنه خود صفرا فاقد آنزیم است.

را .671 چربی ها  نتیجه  در  و  ندارد  آنزیم  صفرا  نادرست؛ 
هیدرولیز نمی کند بلکه به هضم آن ها، کمک می کند.

نادرست؛ پروتئاز های لوزالمعده در هنگام ترشح فعال نیستند..681
درست؛ یاخته های رودءه باریک آنزیم هایی دارند که دی ساکاریدها .691

و مولکول های درشت را به مونوساکارید تبدیل می کنند.
در .701 قلیایی  حفاظتی  الیءه  یک  وجود  خاطر  به  درست؛ 

سطح معده.
نادرست؛ اتفاقاً این جا نقش مخلوط کنندگی دارند!.711
نادرست؛ مثالً در دهان این جوری نیست!.721
درست؛ شکل 13 فصل گوارش!.731
نادرست؛ هورمون های انسولین و گلوکاگون وارد خون می شوند..741
نادرست؛ رگ های خونی موجود در بافت پیوندی سست، .751

بافت پوششی و ماهیچه ای دارند.
نادرست؛ هر دو قادرند!.761
سست .771 پیوندی  بافت  )4تا(  الیه ها  همءه  در  نادرست؛ 

وجود دارد.
نادرست؛ پروتئازهای رودءه باریک ترشح نمی شوند ..781
دارند .791 وجود  هم  زیرمخاط  الیءه  در  غده ها  نادرست؛ 

)شکل 15(.
نادرست؛ پروتئین های مکمل هم در هنگام ترشح فعال نیستند..801
و .811 دیافراگم در مجاورت معده  اسکلتی  ماهیچءه  درست؛ 

کبد )اوره در کبد تشکیل می شود( قرار دارد.
نادرست؛ ابتدای مری ماهیچءه مخطط اسکلتی دارد..821
درست؛ ماهیچءه مورب در قسمت های دیگر لولءه گوارش .831

وجود ندارد.
درست؛ با عبور کمی کیموس از پیلور به رودءه باریک، .841

انقباض پیلور از عبور ذره های درشت غذا جلوگیری می کند.
در .851 پروتئین ها  و  است  گلیکوپروتئینی  موسین ،  درست؛ 

ساختار خود پیوندهای هیدروژنی و آب گریز دارند.
درست؛ با توجه به شکل 15 و متن کتاب در صفحءه 21!.861
نادرست؛ در بافت پوششی سنگفرشی چندالیه )مثالً مری( .871

این جوری نیست و سلول های الیءه آخر فقط با غشای پایه در 
تماس هستند.

درست؛ هورمون اریتروپویتین که از کبد ترشح می شود..881
نادرست؛ یاخته های سازندءه پپسینوژن معده )یاخته های .891

اصلی غدد معده( در قسمت های مختلف معده وجود دارند.
نادرست؛ لسیتین جزء ترکیبات صفرا است. صفرا توسط .901

کبد ساخته می شود.
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هیدرولیز .911 را  غذا  پروتئین های  پپسینوژن  نادرست؛ 
نمی کند چراکه شکل غیرفعال آنزیم پپسین است.

بعضی ـ زیادی.931برخی ـ بیشتر.921
برخی از ـ همه.951همه.941
زیادی ـ باالی.971بیشترین ـ بیشتر.961
پایین ـ باال.991سرعت ـ ابتدایی.981
افزایش ـ بیشتر.1011برخی از ـ همءه.1001
باریک ـ می توان.1021
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بالغ .821 استخوان  مغز  در  که   B لنفوسیت های  نادرست؛ 
می شوند نمی توانند پرفورین ترشح کنند.

از .831 بالغ  چه  و  نابالغ  چه  لنفوسیت ها  تمام  درست؛ 
یاخته های بنیادی لنفوئیدی مغز استخوان، منشأ می گیرند.

841. T لنفوسیت های  و  طبیعی  کشندءه  یاخته های  درست؛ 
کشنده مرگ برنامه ریزی شده را به راه می اندازند.

درست؛ یاختءه پادتن ساز قطعاً گیرنده دارد )مثالً گیرنده .851
برای هورمون تیروئیدی( ولی گیرندءه آنتی ژن ندارد.



236

 پاسخ نامۀ
تشریحی

لنف .861 و  یاخته ای  بین  مایع  خون،  در  پادتن ها  درست؛ 
وجود دارند و در بین خون و لنف جابه جا می شوند.

پروتئین های .871 فعال شدن  سبب  می توانند  پادتن ها  نادرست؛ 
مکمل شوند و از این طریق، دفاع غیراختصاصی را تقویت می کنند.

نادرست؛ یاخته های پادتن ساز قادر به تقسیم نیستند..881
درست؛ هر لنفوسیت B فقط یک نوع گیرندءه آنتی ژنی .891

با  مشابه  پادتنی  آن،  از  حاصل  پادتن ساز  یاختءه  که  دارد 
گیرندءه آن لنفوسیت ترشح می کند.

دنبال .901 به  پادتن  تولید  نیز،  واکسن  تزریق  نادرست؛ 
خنثی سازی  موجب  می تواند  نتیجه  در  و  داشت  خواهد 

آنتی ژن ها و چسباندن میکروب ها شود. 
هدف .911 یاختءه  به  کشنده   T لنفوسیت های  درست؛ 

مرگ  سبب  آنزیم  و  پرفورین  ترشح  با  و  می شوند  متصل 
برنامه ریزی شده می شوند.

در .921 می تواند  است   HIV به  آلوده  که  مادری  درست؛ 
جریان بارداری، زایمان و شیردهی ویروس را به فرزند خود 
منتقل کند. در حین زایمان ترشح هورمون اکسی توسین طی 

بازخورد مثبت افزایش می یابد.
نادرست؛ ویروس ایدز پس از ورود به بدن ممکن است .931

بین 6 ماه تا 15 سال نهفته باقی بماند و بیماری ایجاد نکند.
درست؛ پادتن ها پس از تحریک لنفوسیت های B و به .941

وسیلءه یاخته های پادتن ساز تولید و ترشح می شوند.
ترشح .951 دو،  نوع  اینترفرون   B لنفوسیت های  نادرست؛ 

نمی کنند. اینترفرون نوع دو درشت خوارها را فعال می کند.
نادرست؛ HIV با نابودی لنفوسیت های T کمک کننده سبب .961

 T لنفوسیت های لنفوسیت های B و سایر  اختالل در عملکرد 
نیز می شود.

درست؛ هیدر هم ساده ترین ساختار عصبی را دارد و هم .971
حفرءه گوارشی و هم بی مهره است؛ پس ایمنی اختصاصی ندارد.

است .981 فعال  ایمنی  واکسن،  از  حاصل  ایمنی  نادرست؛ 
از سرم غیرفعال می باشد، چون  ایمنی حاصل  در حالی که 
پادتن در بدن خود فرد دریافت کننده، تولید نشده و یاختءه 

خاطره ای پدید نیامده است.
نادرست؛ انتقال HIV، از طریق ترشحات بدن )بینی ـ .991

بزاق ـ خلط ـ عرق و ...( ثابت نشده است.
درست؛ شکل 11 کتاب درسی..1001
که .1011 است  بیماری خودایمنی  یک،  نوع  دیابت  درست؛ 

در آن دستگاه ایمنی یاخته های ترشح کنندءه انسولین را در 
جزایر النگرهانس از بین می برد.

نادرست؛ دفاع غیراختصاصی سریع تر از دفاع اختصاصی .1021
است و ابتدا وارد عمل می شود.

حشرات( .1031 و  پالناریا  جمله  )از  جانوران  همءه  نادرست؛ 
ایمنی غیراختصاصی دارند.

نادرست؛ در برخورد دوم یاخته های پادتن ساز بیشتری .1041
تولید می شوند.

غشای .1051 در  نمی توانند  پادتن ساز  یاخته های  درست؛ 
یاختءه هدف منفذ ایجاد کنند.

نادرست؛ حافظءه سیستم ایمنی به خاطر لنفوسیت های .1061
خاطره است نه یاخته های پادتن ساز یا T کشنده.

ایمنی .1071 پالسموسیت ها،  توسط  پادتن  تولید  با  درست؛ 
فعال است.

درست؛ در مگس  میوه )نوعی حشره( مولکولی کشف .1081
شده که آنتی ژن های مختلفی را شناسایی می کند.

درست؛ فرد آلوده می تواند ویروس را به دیگران انتقال .1091
دهد و باعث انتشار آن شود.

حساسیت زا، .1101 مادءه  به  ایمنی  دستگاه  پاسخ  درست؛ 
البته  است.  بازوفیل ها  و  ماستوسیت ها  از  هیستامین  ترشح 
ایمنی  تحمل  ماده  این  به  نسبت  است  ممکن  زیادی  افراد 

داشته باشند.
درست؛ با توجه به شکل 14 صفحءه 73 درست است..1111
پادتن .1121 به شکل 14 صفحءه 73، هر  با توجه  نادرست؛ 

می تواند به یک یا دو عامل بیگانه اتصال یابد.
درست؛ با توجه به شکل 15 صفحءه 74، حدود دو هفته .1131

بعد از اولین برخورد شدت پاسخ ایمنی اولیه حداکثر است.
نادرست؛ هم در پاسخ اولیه و هم در پاسخ ثانویه انواعی .1141

از لنفوسیت ها )عمل کننده و خاطره( تولید می شوند.
پاسخ .1151 در   75 صفحءه   16 شکل  به  توجه  با  نادرست؛ 

ثانویه لنفوسیت های خاطره تقسیم می شوند و تعداد زیادی 
لنفوسیت عمل کننده به وجود می آید. 

نادرست؛ در فرد آلوده این جوری نیست..1161
میان یاخته ای .1171 طبیعی  کشندءه  لنفوسیت های  نادرست؛ 

فاقد دانه و هستءه تکی دارند و در دفاع غیراختصاصی نقش دارند.
نادرست؛ در این بیماری غالف میلین رشته های عصبی .1181

از  مرکزی  عصبی  دستگاه  در  عصبی(  یاخته های  خود  )نه 
بین می رود.

به .1191 ویروس  پرندگان،  آنفلوآنزای  بیماری  در  نادرست؛ 
شش ها حمله کرده و سبب می شود دستگاه ایمنی بیش از 

حد معمول فعالیت کند.
1201. T لنفوسیت های  پرندگان،  آنفلوآنزای  در  درست؛ 

کشنده، یاخته های ششی آلوده به ویروس را از بین می برند که 
این یاخته های مرده توسط درشت خوارها پاکسازی می شوند.

درست؛ هورمون پروالکتین در دستگاه ایمنی نقش دارد..1211
درست؛ در هر دوی این بیماری ها مقاومت بدن در برابر .1221

بیماری ها )عوامل بیگانه( کاهش می یابد.
فقط .1231 ایمنی  سیستم  یک  نوع  دیابت  در  نادرست؛ 

یاخته های تولیدکنندءه انسولین را از بین می برد.
نادرست؛ در کرم های حلقوی )نظیر کرم خاکی( تبادل .1241

مواد در مویرگ ها رخ می دهد اما دفاع اختصاصی وجود ندارد.
نادرست؛ در دیابت نوع یک، حجم ادرار زیاد و وزن فرد .1251

به دلیل تجزیءه چربی ها کم می شود.
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درست؛ در سطح هر لنفوسیت B یا T یک نوع گیرندءه .1261
آنتی ژنی به تعداد زیاد وجود دارد. شکل 13 کتاب درسی رو 

نگاه کن لطفاً!
و .1271 دارند  طوالنی  عمر  خاطره  لنفوسیت های  نادرست؛ 

باعث ایمنی بلندمدت می شوند. پادتن ها و دیگر پروتئین های 
خون پس از مدتی تجزیه می شوند.

نادرست؛ تیموس در جلوی نای و محلی که نای به دو .1281
شاخه تقسیم می شود و دو نایژءه اصلی را پدید می آورد قرار 

گرفته است.
درست؛ با توجه به شکل 15 صفحءه 74 کتاب درسی .1291

درست است.
درست؛ با توجه به شکل 17 صفحءه 76 درست است..1301
نادرست؛ در هر دو روش می تواند..1311
درست؛ به شکل 14 نگاه کن لطفاً!.1321
نادرست؛ این مولکول قادر است تغییر شکل دهد و هر .1331

شکل آن به صورت اختصاصی یک نوع آنتی ژن را شناسایی 
کند؛ پس به طور هم زمان نمی تواند چند نوع آنتی ژن مختلف 

را شناسایی کند.
درست؛ هورمون کورتیزول در تنش های طوالنی مدت .1341

ترشح می شود. این هورمون می تواند دستگاه ایمنی را تضعیف 
 کند، بنابراین عالئم حساسیت ممکن است کاهش یابد.

نادرست؛ پوست دوزیستان ساده ترین ساختار تنفسی .1351
در میان اندام های تنفس مهره داران است. در دوزیستان نیز 

دفاع اختصاصی وجود دارد.
و .1361 چربی ها  از  یاخته ها  یک،  نوع  دیابت  در  درست؛ 

پروتئین ها برای تولید انرژی استفاده می کنند.
درست؛ پرفورین  ها به تنهایی عمل نمی کنند و مجموعه ای .1371

از آن ها منافذی را در غشای یاختءه هدف، ایجاد می کنند.
درست؛ شکل 14 صفحءه 73 کتاب درسی..1381
درست؛ لنفوسیت های T کشنده تقسیم نمی شوند..1391
جنین .1401 به  جفت  طریق  از  پادتن ها  از  بعضی  نادرست؛ 

منتقل می شوند.
نادرست؛ شکل 14 صفحءه 73..1411
1421. 73 صفحءه   13 و   12 شکل های  به  توجه  با  درست؛ 

کتاب درسی درست است.
دو.1441برخی از.1431
برخی از.1461اساساً.1451
در برخی شرایط.1481می توانند.1471
کم تر.1501نمی تواند.1491
نبود.1521همانند.1511
برخالف ـ برخی از.1541برخی از ـ همءه.1531
با .1551 می توانند  که  هستند  بیگانه خوار  دو  هر  درست؛ 

لیزوزوم های خود، ذرات بلعیده شده را نابود کنند.
نادرست؛ ماکروفاژها از مونوسیت های بدون دانه منشأ .1561

می گیرند؛ ضمناً تراگذری هم انجام نمی دهند.

نادرست؛ یاخته های B خاطره پس از تقسیم، یاخته های .1571
که  حالی  در  می آورند،  وجود  به  را  خاطره  و  پادتن ساز 

ماستوسیت ها و بازوفیل ها می توانند هیستامین ترشح کنند.
نادرست؛ برخی از لنفوسیت ها می توانند در همان محل .1581

بلوغ خود بمانند و با عوامل بیگانءه همان محل )مغز استخوان 
یا تیموس( به مبارزه بپردازند.

عوامل .1591 نابودی  برای   B لنفوسیت های  مثالً  نادرست؛ 
بیگانه به فعالیت ماکروفاژها نیاز دارند و خودشون مستقیم 

این عوامل را نابود نمی کنند.
فعالیت .1601 حساسیت ها  در  هم  ماستوسیت ها  نادرست؛ 

می کنند اما این بازوفیل ها هستند که مادءه ضد انعقاد خون 
)هپارین( ترشح می کنند.

به .1611 می توانند  دیاپدز  از  پس  مونوسیت ها  نادرست؛ 
ماکروفاژ یا یاختءه دندریتی تبدیل شوند.

نادرست؛ نوتروفیل ها در دفاع غیراختصاصی فعالیت دارند..1621
نادرست؛ لنفوسیت های B و T گیرندءه آنتی ژنی دارند .1631

G2 چرخءه یاخته ای  و چون می توانند تقسیم شوند، از مرحلءه
هم عبور می کنند.

و .1641 پالسموسیت   ،B لنفوسیت  تقسیم  از  نادرست؛ 
هستءه  پالسموسیت ها  می شود.  ایجاد  خاطره  یاخته های 
در  می توانند  آن ها  ترشحی  پادتن های  ولی  ندارند،  مرکزی 

بدن گردش کنند.
گیرنده های .1651 خاطره  و   B لنفوسیت های  نادرست؛ 

پادتن ساز  یاخته های  هم چنین  دارند،  سطحی  آنتی ژنی 
هم  و  آنتی ژنی  گیرنده های  هم  می کنند.  ترشح  را  پادتن ها 

پادتن ها می توانند به آنتی ژن ها متصل شوند.
نمی توانند .1661 و  نمی شوند  تقسیم  بازوفیل ها  نادرست؛ 

باعث ایجاد مرگ برنامه ریزی شده شوند.
نادرست؛ یاخته های سرطانی می توانند توسط خط دوم .1671

)یاختءه کشندءه طبیعی( نیز از بین بروند؛ ضمناً برخی عوامل 
بیگانه ممکن است از طریق پروتئین های مکمل نابود شوند.

تراگذری .1681 از  پس  دندریتی  یاخته های  نادرست؛ 
مونوسیت ها، در خارج از خون ایجاد می شوند و اصالً در خون 

وجود ندارند که بخواهند در آن جا فعالیتی داشته باشند.
نادرست؛ پادتن موجود در بدن یک انسان ممکن است .1691

این  در  که  باشد  شده  فرد  بدن  وارد  سرم  تزریق  نتیجءه  در 
شرایط توسط یاخته های پادتن ساز خود فرد تولید نشده است.

مویرگ ها .1701 دیوارءه  یاخته های  التهاب  در  نادرست؛ 
این  می کنند.  تولید  شیمیایی  پیک های  درشت خوارها  و 

یاخته ها دفاع اختصاصی ندارند.
درست؛ ماکروفاژها عوامل بیگانه را براساس ویژگی های .1711

عمومی آن ها شناسایی می کنند.
نظر .1721 از  زیستی  مولکول های  گروه  متنوع ترین  درست؛ 

ساختار شیمیایی و عملکردی پروتئین ها هستند که در درون 
یاخته های زنده ساخته می شوند.
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درست؛ این یاخته ها در صورت آلوده شدن به ویروس .1731
توانایی تولید و ترشح اینترفرون نوع یک را دارند.

نادرست؛ موادی مانند پادتن ها، هیستامین و اینترفرون .1741
نوع یک در پاسخ به عوامل خارجی به خوناب ترشح و وارد 
بیگانه  یاختءه  غشای  به  اینترفرون  و  هیستامین  می شوند. 

متصل نمی شوند )روی یاخته های خودی اثر دارند(.
نادرست؛ هیستامین و اینترفرون به عنوان گیرنده عمل .1751

 B لنفوسیت  آن  گیرندءه  مشابه  هم  پادتن  حتی  نمی کنند، 
است که پالسموسیت از تقسیم آن حاصل شده است.

درست؛ پادتن بر آنتی ژن های پروتئینی، پروتئین های .1761
و  پروتئینی مکمل خود  بر گیرنده های  و هیستامین  مکمل 
به هر  تأثیر می گذارند.  پروتئین ها  فعالیت  بر  اینترفرون هم 
حال این مواد با اثر بر یاخته های هدف خود، سبب تغییر در 
عملکرد برخی آنزیم ها در این یاخته ها خواهند شد. ساختار 

سه بعدی مولکول های پروتئینی در دمای باال تغییر می یابد.
استخوان .1771 مغز  نمی شوند.  فاگوسیتوز  انگل ها  نادرست؛ 

دارای سلول های بنیادی است که می توانند به رگ های خونی 
تمایز پیدا کنند.

بنیادی .1781 یاخته های  بر  استخوان عالوه  درست؛ در مغز 
بنیادی  یاخته های  از  دیگری  انواع  میلوئیدی،  و  لنفوئیدی 
ماهیچه های  خونی،  رگ های  به  می توانند  که  دارند  وجود 

اسکلتی و قلبی تمایز پیدا کنند.



253

ل 1
فص

هم
ازد

دو

نام .11 به  باکتری  نوعی  سینه پهلو  بیماری  عامل  نادرست؛ 
یاخته های کشندءه  که  حالی  در  است،  نومونیا  استرپتوکوکوس 
طبیعی، به یاخته های سرطانی و آلوده به ویروس حمله می کنند.

باکتری های .21 از  استخراج شده  عصارءه  از  آن ها  نادرست؛ 
کشتءه پوشینهدار استفاده کردند.

نتایج .31 از  انتقال صفت،  نادرست؛ شناسایی عامل مؤثر در 
کارهای ایوری و همکارانش است.

که .41 رسیدند  نتیجه  این  به  همکارانش  و  ایوری  درست؛ 
عامل اصلی و مؤثر در انتقال صفات، دنا است.

درست؛ مرحلءه چهارم آزمایش گریفیت!.51
وراثتی .61 مادءه  ماهیت  گریفیت  آزمایش های  در  نادرست؛ 

مشخص نشد.
تنهایی .71 به  پوشینه  وجود  سوم:  آزمایش  نتیجءه  درست؛ 

عامل مرگ موش ها نیست.
درست؛ عصاره قطعاً دارای مولکول دنا )یا بخشی از آن( .81

کپسول  بدون  باکتری  به  که  است  بوده  کپسول دار  باکتری 
منتقل شده است.

نادرست؛ در مرحلءه دوم نیز باکتری های زندءه فاقد پوشینه .91
به موش ها تزریق شد.

درست؛ متن کتاب درسی!.101
آزمایش های .111 به  مربوط  موش  از  استفاده  نادرست؛ 

گریفیت بوده است.
نادرست؛ باکتری های بدون پوشینه، می توانند با دریافت .121

ژن های سازندءه پوشینه از باکتری های کشته شدءه پوشینه دار، 
بیماری زا شوند.

خود .131 آزمایش های  در  همکارانش  و  ایوری  درست؛ 
و  گرما  با  کشته شده  پوشینه دار  باکتری های  عصارءه  از 

باکتری های فاقد پوشینه استفاده کردند.
بروز .141 تنهایی سبب  به  است  دنا  دارای  که  الیه ای  نادرست؛ 

عالئم سینه پهلو نمی شود، بلکه دنا باید به محیط کشت باکتری 
فاقد کپسول اضافه شود و آن ها را به باکتری های کپسول دار تبدیل 

کند و بعد این کپسول دارها می توانند سبب بروز بیماری شوند.
باکتری های .151 عصارءه  از  ایوری  آزمایش های  در  درست؛ 

کشته شدءه پوشینهدار استفاده شد.
را .161 مارپیچ  نردبان  مدل  که  کریک  و  واتسون  نادرست؛ 

برای دنا ارائه دادند، همانند چارگاف اعتقاد داشتند که مقدار 
آدنین در دنا با تیمین برابر است.

و .171 مارپیچی  حالت  دنا  فرانکلین:  و  ویلکینز  درست؛ 
رشتءه  دو  از  دنا  کریک:  و  واتسون  دارد.  رشته  یک  از  بیش 

پلی نوکلئوتیدی تشکیل شده است.
نادرست؛ با توجه به شکل 5 کتاب درسی، می بینید که فقط .181

قند است که با باز آلی نیتروژن دار پیوند کوواالن تشکیل می دهد.

درست؛ بین دو نوکلئوتید دوتا پیوند میان قند و فسفات .191
وجود دارد؛ یکی همان پیوند قند و فسفات بین دو نوکلئوتید 
و دیگری پیوند قند و فسفات درون نوکلئوتیدی است که در 

کل یک پیوند فسفودی استر را تشکیل می دهند.
حلقوی 5 کربنه .201 قند  از  ستون ها  دنا،  مولکول  در  نادرست؛ 

به وجود  پیوند فسفودی استر  با  نیتروژن( و گروه فسفات  )فاقد 
آمده اند، ولی پله ها برخالف ستون ها بازهای آلی نیتروژن دار دارند.

نادرست؛ قطر مولکول دنا در سراسر آن یکسان است..211

C برابر 1 است..221
G

A و
T

درست؛ در مولکول دنا نسبت

درست؛ بین دو نوکلئوتید در یک رشتءه دنا، یک فسفات .231
بین دو قند برای تشکیل پیوند فسفودی استر وجود دارد.

برای .241 هم  و  فسفودی استر  پیوند  برای  هم  نادرست؛ 
و  قند  گروه  بین  فسفودی استر  پیوندهای  دنا،  حلقوی شدن 

فسفات دو نوکلئوتید برقرار می شود.
درست؛ در هر مولکول دنا، انواعی از نوکلئوتیدها وجود .251

دارد که هر نوکلئوتید در بخش باز آلی خود یک یا دو حلقءه 
تعداد  از  نوکلئوتیدها  تعداد  همواره  پس  دارد،  نیتروژن دار 

حلقه های آلی کم تر است.
در .261 خود  متابولیسم  طی  در  فسفات  کرآتین  درست؛ 

ماهیچه ها می تواند به کرآتینین تبدیل شود که همانند بازهای 
آلی )که مکمل هم می شوند( ماده ای نیتروژن دار است.

درست؛ هم در ساختار دنا و هم در ساختار برخی از رناها، .271
بین  مولکول ها  این  همءه  در  می شود.  یافت  هیدروژنی  پیوند 
نوکلئوتیدهای مجاور در هر رشته، یک گروه فسفات قرار دارد.

نادرست؛ بین نوکلئوتیدهای تیمین دار و آدنین دار کم ترین .281
تعداد پیوند هیدروژنی تشکیل می شود که هیچ  کدام از آن ها در 
ساختار مولکول رنا شرکت نمی کنند؛ چون نوکلئوتیدهای رنا 

قندشان ریبوز است و نوکلئوتیدهای دنا دئوکسی ریبوز!
291. )A و G( نادرست؛ در هر مولکول دنا، تعداد بازهای پورین

با پیریمیدین )C و T( برابر است.
نادرست؛ با استفاده از پرتو ایکس عالوه بر تشخیص ابعاد .301

مولکول، اثبات شد که دنا حالت مارپیچی دارد و دارای بیش 
از یک رشته است.

درست؛ با توجه به شکل 5 می بینید که پیوند فسفودی استر .311
بین قند یک نوکلئوتید و یک گروه فسفات تشکیل می شود.

پیوند .321 انرژی  تنهایی  به  هیدروژنی  پیوند  هر  نادرست؛ 
کمی دارد.

دنا .331 رشتءه  یک  از  بخشی  روی  از   RNA نادرست؛ 
رونویسی می شود. اما دقت کنید که یک رشتءه رنا می تواند 
هیدروژنی  پیوند  آن،  مکمل  نوکلئوتیدهای  بین  و  بخورد  تا 

 .tRNA برقرار شود، مثل
است .341 یاخته  در  انرژی  رایج  منبع  که   ATP درست؛ 

دارای باز آلی دوحلقه ای آدنین، قند ریبوز تک حلقه ای و 3 
فسفات است.
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 پاسخ نامۀ
تشریحی

نادرست؛ مولکول های رنا تک رشته ای می باشند و لزوماً .351
ولی  نیست  برابر  پیریمیدن در آن ها  و  پورین  بازهای  تعداد 

ممکن است برابر باشد.
درست؛ حلقه های آلی موجود در ساختار نوکلئوتیدهای .361

آلی  باز  و  پیریمیدین شامل قند 5 کربنه )پنج ضلعی(  دارای 
)شش ضلعی( است که بازهای آلی مستقیم به گروه فسفات 

اتصال ندارند.
درست؛ ترشح ناقل های عصبی با صرف ATP است..371
درست؛ گوانین جزء پورین ها است و دو حلقه دارد که .381

توسط حلقءه 5ضلعی خود به قند متصل شده است.
درست؛ در طی تقسیم یاخته ای، با از بین رفتن غشای .391

هسته، DNA در سیتوپالسم قرار می گیرد.
401. C و G دو پیوند هیدروژنی و T با A نادرست؛ چون

 G C T A+ = + تعداد اگر  دارد؛  هیدروژنی  پیوند  سه 
1 است. در این صورت 

4
باشد، می توان گفت تعداد هر باز آلی

2 برابر تعداد جفت  5
2 3

2
/ = + تعداد پیوندهای هیدروژنی

نوکلئوتیدها است.
بیشتر.421همءه.411
هر.441بیشتر.431
الزاماً باید.461هر.451
بدون انشعاب ـ کم تر.481نیست.471
نیست.501است.491
به .511 نیمه حفاظتی،  به روش  نادرست؛ در همانندسازی دنا 

از تقسیم، یک رشتءه پلی نوکلئوتیدی دنای  یاختءه حاصل  هر 
اولیه و یک رشتءه پلی نوکلئوتیدی نوساز )جدید( وارد می شود.

برابر می شود. .521 باکتری ها دو  درست؛ در هر نسل، تعداد 
15N هستند و پس از  در دنای مادری هر دو رشته دارای
14N است؛ در نتیجه پس از سه  همانندسازی رشتءه نوساز
2

8
نسل همانندسازی، باکتری های محیط 8 برابر شده اند که 

15N هستند. آن ها دارای
درست؛ چون در دنا هر 4 نوع نوکلئوتید وجود دارد و بین .531

 T و   A به  نسبت  بیشتری  هیدروژنی  پیوند   G و   C بازهای 
وجود دارد پس می توان گفت تعداد پیوندهای هیدروژنی از تعداد 

نوکلئوتیدها بیشتر خواهد بود.
درست؛ همانندسازی در هر دو به روش نیمه حفاظتی است..541
در .551 پالزمید  یک  به  مربوط  دنا  کنید  فرض  نادرست؛ 

باکتری باشد که می تواند با همانندسازی های پی درپی تعداد 
پالزمید  دو  می تواند  صورت  این  در  بسازد،  پالزمید  زیادی 
از دو یاختءه  از همانندسازی یک پالزمید، وارد یکی  حاصل 

حاصل از تقسیم باکتری شود.
نادرست؛ طی همانندسازی کل دنا از هم باز نمی شوند .561

بلکه دو رشتءه آن فقط در بخشی از دنا از هم جدا می شوند.
درست؛ متن کتاب درسی..571

همانندسازی .581 از  )قبل  دقیقه  صفر  مرحلءه  در  نادرست؛ 
از  بعد  و  دارد   15N حاوی رشتءه  دو  باکتری  دنای  اولیه( 

سانتریفیوژ یک نوار تشکیل می دهد.
محلول .591 از  استال  و  مزلسون  آزمایش های  در  نادرست؛ 

سزیم کلرید استفاده شد، نه سدیم کلرید!
درست؛ در همانندسازی غیرحفاظتی )پراکنده( پیوندهای .601

فسفودی استر بین نوکلئوتیدهای دنای اولیه شکسته می شود 
از رشته های قدیمی و  از دناهای حاصل، قطعاتی  و هر کدام 

رشته های جدید را به صورت پراکنده در خود دارند.
پایین .611 سمت  به  باال  از  کلرید  سزیم  غلظت  درست؛ 

افزایش می یابد.
تعداد .621 گفت  می توان   11 شکل  به  توجه  با  درست؛ 

دنابسپارازها بیشتر از هلیکازها است.
درست؛ در روش گریزانه میزان حرکت مواد در محلول .631

براساس چگالی آن ها است.
دنای .641 رشتءه  دو  هر  حفاظتی  همانندسازی  در  درست؛ 

یک  و  می مانند  باقی  دست نخورده  صورت  به  )اولیه(،  قبل 
مولکول دنای جدید ساخته می شود؛ یعنی در یک مولکول دنا 
اما در همانندسازی  ایجاد می گردد؛  پیوند هیدروژنی جدید 
نیمه حفاظتی، در دو مولکول دنا پیوند هیدروژنی جدید ایجاد 
می شود، پس دو برابر همانندسازی حفاظتی پیوند هیدروژنی 

ایجاد می شود.
نادرست؛ همانندسازی دوجهتی در دنای حلقوی چنین .651

است نه دنای خطی.
آغاز .661 جایگاه  یک  از  بیش  خطی  دنای  در  نادرست؛ 

 4 همانندسازی،  آغاز  جایگاه  هر  در  و  داریم  همانندسازی 
مولکول دنابسپاراز نقش دارند.

دارای .671 2تا  حاصله،  مولکول   4 از  دوم  نسل  در  درست؛ 
2تا  و  لوله  وسط  در  نوار  یک  که  هستند  متوسط  چگالی 
) دارند که یک نوار در باالی لوله پس از  )14N چگالی سبک

گریزانه تشکیل می دهند.
)دنا .681 می شود  ایجاد  لوله  وسط  در  که  نواری  نادرست؛ 

دارای چگالی متوسط( دارای یک مولکول دنا است، هم چنین 
نوار پایین لوله دارای 3 مولکول دنا خواهد بود.

درست؛ پس از 20 دقیقءه اول، یک بار همانندسازی رخ .691
15 و یک رشتءه  N داده است پس هر دنا، یک رشتءه قدیمی

14 دارند. N جدید
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نادرست؛ بیشتر است، در همانندسازی دوطرفه به ازای هر .701
جایگاه، دو آنزیم هلیکاز داریم با توجه به شکل 11 کتاب درسی.

در .711 چون  نه!  پلی نوکلئوتیدی   رشتءه  هر  در  نادرست؛ 
که  هم  رنا  در  و  نداریم  هیدروژنی  پیوند  که  دنا  رشتءه  هر 
تک رشته ای است، تنها در صورتی که تاخوردگی پیدا کند، 
که  می شود  برقرار  هیدروژنی  پیوند  نوکلئوتیدها  برخی  بین 

ممکن است بیشتر از تعداد پیوندهای فسفودی استر نباشد.
درست؛ شکستن پیوند اشتراکی در طول همانندسازی .721

صورت می گیرد؛ چراکه نوکلئوتیدهای سه فسفاته، دو فسفات 
خود را از دست می دهند.

و .731 باکتری ها  در  دوجهتی  همانندسازی  نادرست؛ 
دوراهی  دو  دو،  هر  در  پس  دارد،  وجود  یوکاریوت ها 

همانندسازی در هر جایگاه آغاز همانندسازی وجود دارد.
درست؛ آنزیم هلیکاز توانایی تشکیل پیوند فسفودی استر .741

میان مونومرهای دنا را ندارد.
درست؛ در همءه پروکاریوت ها و یوکاریوت ها همانندسازی .751

دوجهتی مشاهده می شود.
یک .761 و   15N قدیمی رشتءه  یک  مولکول ها  این  درست؛ 

14N دارند. رشتءه جدید
نیز .771 یاخته ها  کلروپالست  و  میتوکندری  در  نادرست؛ 

آنزیم هلیکاز یافت می شود.
هر .781 در  باکتری ها،  دوجهته  همانندسازی  در  درست؛ 

دوراهی دو آنزیم دنا بسپاراز فعالیت می کنند )در مجموع 4تا 
به ازای هر جایگاه آغاز همانندسازی(.

ناپدید .791 هسته  پوشش  که  هسته  تقسیم  طی  نادرست؛ 
می شود این آنزیم ها ممکن است در مادءه زمینه ای سیتوپالسم 
زمینه ای  مادءه  در  آنزیم ها  این  هم چنین  شوند.  دیده  هم 
سیتوپالسم ساخته شده و بعد به هسته می روند، پس ممکن 

است در خارج از اندامک های دوغشایی هم دیده شوند.
و .801 بسپارازی  فعالیت  دو  دارای  دنا بسپاراز  نادرست؛ 

نوکلئازی است.
و .811 هلیکاز  یک  همانندسازی،  دوراهی  یک  در  درست؛ 

دوتا دنا بسپاراز وجود دارد که دنا بسپاراز در حالت پلی مرازی 
پیوند  نوکلئازی  حالت  در  و  تشکیل  را  فسفودی استر  پیوند 

فسفودی استر را می شکند.
درست؛ متن کتاب درسی است..821
درست؛ در دنای خطی، دوراهی های ایجاد شده در محل .831

یک جایگاه آغاز همانندسازی، همواره از هم دور می شوند.
یک .841 در  است  ممکن  همانندسازی  طی  چون  نادرست؛ 

نقطءه یک رشته پیوند فسفودی استر تشکیل شود و در نقطءه 
است  شده  گذاشته  غلط  نوکلئوتید  که  رشته  همان  دیگر 

ویرایش صورت گیرد.
درست؛ در باکتری ها هسته وجود ندارد و مولکول های .851

وراثتی )فام تن اصلی و پالزمید( توسط غشای یاخته محصور 
شده اند که دو الیءه فسفولیپیدی دارد.

سه فسفاته .861 نوکلئوتیدهای  اضافه شدن  هنگام  درست؛ 
طی  ساخت،  حال  در  پلی نوکلئوتیدی  رشتءه  انتهای  به 

همانندسازی، دو تا از فسفات های آن ها، جدا می شوند.
درست؛ در صورتی که هنگام همانندسازی اشتباهی رخ .871

مولکول  دو  صورت  این  در  )جهش(،  نشود  ویرایش  و  داده 
دنای حاصل توالی کامالً یکسانی با هم ندارند.

 درست؛ چون در هر مولکول DNAی حاصل یکی از .881
رشته ها جدید می باشد و یکی از رشته ها قدیمی؛ پس تعداد 
پیوندهای  کل  از  تازه تشکیل شده  فسفودی استر  پیوندهای 

موجود کم تر است.
همءه.901زیادی.891
همءه.921افزایش.911
هر.941هر.931
به صورت تدریجی.961همءه ـ همءه.951
اغلب.981قبل از.971
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