
درسپایهمدرسه

دبیر

نام و نام خانوادگی

در خطوط دفاعی بدن یک فرد، در خط ............ برخالف خط دوم دفاعی ............1

اول - یاخته های موجود در بافت های پوشانندۀ سطح پوست و حفرات بدن دخالت دارند. (1

سوم - یاخته های خودی از عوامل بیگانه شناسایی شده و تمیز داده می شود (2

اول - تولید و ترشح نوعی آنزیم خارج یاخته ای در ایجاد ایمنی نقش دارد. (3

سوم - واکنش ایمنی ارائه شده به عوامل بیگانه کند است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام عبارت، در ارتباط با سیستم ایمنی بدن انسان صحیح است؟2

همۀ لنفوسیت های خاطره، می توانند از دیوارۀ مویرگ ها عبور نمایند. (1

همۀ عوامل بیماری زا به طور حتم، توسط بیگانه خوار (فاگوسیت)ها نابود می شوند. (2

همۀ یاخته هایی با توانایی تولید اینترفرون، فقط در دفاع غیراختصاصی بدن شرکت می نمایند. (3

همۀ یاخته های ترشح کنندۀ پرفورین، می توانند با شرکت در دومین خط دفاعی، بیگانه خواری را فعال کنند. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کدام گزینه ویژگی مشترک بافت پوشانندۀ همۀ بخش هایی که همانند سدی در برابر ورود میکروب ها به محیط داخلی بدن3

محافظت می کنند، است؟

دور کردن میکروب های چسبیده به آن با جدا شدن یاخته های سطحی (1

قابلیت ترشح ماده ای چسبناک برای به دام انداختن میکروب ها (2

ترشح نوعی ترکیب شیمیایی با قابلیت تغ�ر pH محیط (3

عدم اتصال همۀ یاخته ها به هم توسط غشاء پایه (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

MrKonkoriزیست یازدهم فصل ۵یازدهم

آقای کنکور



نوعی یاختۀ بیگانه خوار در بروز پاسخ ایمنی به مواد بی خطر اطراف ما نقش مؤثری دارد. به طورمعمول، این یاخته همانند یاختۀ4

دارینه ای (دندریتی) ............

در بخش های مرتبط با محیط بیرون بدن به فراوانی وجود دارد. (1

در گشاد کردن رگ ها و افزایش نفوذپذیری آن ها فاقد نقش است. (2

جزء نیروهای واکنش سریع دفاع غیراختصاصی بدن به حساب می آید. (3

همواره با عبور از دیوارۀ مویرگ ها، با میکروب های خون مبارزه می نماید. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کدام عبارت دربارۀ نوعی یاختۀ خونی که هستۀ دو قسمتی روی هم افتاده و میان یاخته ای (سیتوپالسمی) با دانه های تیره دارد،5

درست است؟

می تواند پس از شناسایی آنتی ژن به سرعت تکثیر شود. (1

می تواند پس از تغ�ر، به نوعی درشت خوار تبدیل شود. (2

در مواردی باعث می شود تا دستگاه ایمنی به مواد بی خطر واکنش نشان دهد. (3

در مواردی، به کمک نوعی بسپار (پلیمر) خود، مرگ برنامه ریزی  شده ای را در سلولی دیگر به راه می اندازد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

دربارۀ دستگاه تنفسی در جانوران مختلف، چند مورد به درستی بیان شده است؟6

الف) هر جانوری که بدون دخالت خون گازهای تنفسی را مبادله کند، قطعًا چشم مرکب دارد.

ب) مهره دار خشکی زی با ایجاد اختالف فشار هوا بین داخل و بیرون سطح تنفسی درون بدن، جریان پیوسته ای از هوای تبادل پذیر

ایجاد می کند.

ج) یاخته ای که اکسیژن را به طور مستقل دریافت می کند، قطعًا متعلق به جانوری فاقد دفاع اختصاصی است.

د) بی مهره با برجستگی های پراکنده در سطح بدن شبکۀ یکنواختی از مویرگ ها در زیر پوست دارد.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟7

"اینترفرون نوع ............"

2 سبب فعال شدن نوتروفیل ها نیز می شود. (1

2 برخالف نوع 1 نقش مهمی در مقابله با سرطان دارد. (2

1 برخالف نوع 2 از لنفوسیت ها ترشح نمی شود. (3

1 همانند نوع 2 از سلول های بیمار ترشح می شود. (4

تالیفی منصور کهندل



کدام عبارت، در مورد همۀ جانورانی که جنین در بهترین شرایط ایمنی و تغذیه ای، با مادر ارتباط خونی دارد صادق است؟ (با تغ�ر)8

هوا به وسیلۀ مکش حاصل از فشار مثبت به شش های آن ها وارد می شود. (1

بخش جلویی طناب عصبی شکمی آن ها، برجسته شده و مغز را تشکیل داده است. (2

شبکه های مویرگی ترشح کنندۀ مایع مغزی- نخاعی، فقط در خارج از بطن های ۱ و ۲ مغز آن ها قرار دارد. (3

ویژگی ساختار قلب آن ها به ترتیبی است که حفظ فشار خون در سامانۀ گردشی مضاعف را آسان می کند. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟(با تغ�ر)9

"در کرم خاکی برخالف پالناریا ............"

سامانۀ دفعی در بخشی از طول با شبکۀ مویرگی ارتباط دارد. (1

سازوکارهایی وجود دارد که مشابه ایمنی غیراختصاصی عمل می کنند. (2

رگ شکمی به صورت قلب اصلی عمل می کند و خون را به جلو می راند. (3

خون خارج شده از مویرگ به تبادل موادغذایی و گازها می پردازد. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

باتوجه به شکل زیر، چندمورد جملۀ مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ "شمارۀ ..........."10

الف) ۱ از یاخته هایی ساخته شده است که همگی بر روی شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی

قرار دارند.

ب) ۲ یاخته هایی دارد که با صرف انرژی، شمارۀ ۳ را به مایع بین یاخته ای آزاد می کنند.

ج) ۳ سبب ایجاد سدی محکم و غیرقابل نفوذ در برابر عوامل بیگانه می شود.

د) ۲ بخشی از مواد مایع میان یاخته ای خود را براساس فشار اسمزی از دست می دهد.

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی



چند جمله متن زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟ (با تغ�ر)11

همۀ لنفوسیت ها، .................

الف - در غیر از مکان تولید خود بالغ می شوند.

ب - در سومین خط دفاعی بدن به مقابله با عوامل خارجی و بیگانه بیماری زا می پرداند.

ج - قطعًا دی اکسید کربن تولید می کنند.

د - در صورت لزوم، فقط در خون تقسیم  شده و سلول های خاطره می سازند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

بخشی از بدن یک فرد بالغ که توسط مویرگ  های ناپیوسته خون رسانی می  شود و تعدادی از یاخته  های آن می  توانند به رگ  های12

خونی تمایز یابند، در کدام مورد نقش ندارد؟

فاگوسیت شدن همۀ انگل  های فعال (2 انتقال مواد و تنظیم pH خون (1

ترشح عامل تنظیم  کنندۀ تولید گویچه  های قرمز (4 بروز نوعی اختالل دستگاه ایمنی (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

Aکدام گزینه دربارۀ اندامک محل تبدیل پیرووات به استیل  کو آنزیم  در بدن آدمی درست نیست؟13

در یاخته های پادتن ساز می تواند در یک از بخش های مختلف چرخه یاخته ای، مستقل از یاخته تقسیم شود. (1

در زامه (اسپرم)های تولیدشده در لوله های اسپرم ساز در بخش خاصی از یاخته تجمع یافته اند. (2

هنگام بیان برخی ژن های روی دنای حلقوی آن، هم زمان با تولید رنای پیک، آنزیمی غیرپروتئینی نیز فعالیت می کند. (3

بخشی از پروتئین های آن به دستور ژن هایی تولید می شود که روی دنای دارای بیانه و میانه قرار دارند. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در طی التهاب ............14

سلول های دیوارۀ رگ آسیب دیده برخالف سلول های بافت پیوندی پیک شیمیایی ترشح می کنند. (1

گیرنده های دمایی موجود در سرخرگ های بدن بیشتر تحریک می شوند. (2

پروتئین های مکمل فعال با اتصال به دیوارۀ باکتری ها سبب تحریک بیگانه خوارها می شوند. (3

درشتخوارهای بافتی عالوه بر تولید پیک شیمیایی، باکتری ها را بیگانه خواری می کنند. (4

تالیفی منصور کهندل



کدام گزینه درست است؟15

در جانداری با جذب گوارشی در معده، همه  توالی های افزاینده، رونویسی می شوند. (1

در نوزاد کرمی شکل (الرو) پروانه مونارک، تنها یک راه انداز، رونویسی از چند ژن مجاور هم را امکان پذیر می سازد. (2

در تمامی باکتری هایی که خط سوم دفاع اختصاصی انسان را تحریک می کنند، برخی RNAها از روی چند ژن مجاور (3

رونویسی می شود.

در ژن های مربوط به تجزیه الکتوز باکتری  اشرشیاکالی، پس از اتصال الکتوز به پروتئین مهارکننده مسیر حرکت RNA پلیمراز (4

مسدود می شود.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

همۀ گویچه های سفید ............. می توانند همانند ائوزینوفیل ها ................... (با تغ�ر)16

بدون دانه ای که در دفاع اختصاصی بدن شرکت می کنند - هستۀ دو قسمتی داشته باشند. (1

دانه داری که تحرک زیادی دارند - نوع مادۀ گشادکنندۀ رگی بسازند. (2

بدون دانه ای که در دفاع غیراختصاصی شرکت می کنند - با صرف انرژی، بر میکروب ها اثر کنند. (3

دانه داری که در گروه بیگانه خوارها هستند - حاوی دانه های درشت روشنی در سیتوپالسم خود باشند. (4

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

همۀ موادی که توسط یاخته  های دستگاه ایمنی و در پاسخ به عوامل خارجی موجود در بافت  ها به خوناب (پالسما) وارد می  شوند،17

چه مشخصه  ای دارند؟

توانایی اتصال به غشاء   یاختۀ بیگانه را دارند. (1

مانع تکثیر عامل بیماری  زا، در یاخته  های سالم می  شوند. (2

با کمک ساختارهای حلقه  مانند، میکروب را نابود می  کنند. (3

بر فعالیت مولکول  هایی مؤثرند که در تب بسیار باال تغ�ر ساختار می  دهند. (4

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

بخشی از بدن یک فرد بالغ که توسط مویرگ  های ناپیوسته خون  رسانی می  شود و تعدادی از یاخته  های آن می  توانند به یاخته  های18

ماهیچۀ قلبی تمایز یابند، در کدام مورد زیر فاقد نقش است؟

تنظیم pH خون (1

تخریب گویچه  های قرمز آسیب  دیده و مرده (2

تولید قطعات یاخته  ای محتوی ترکیبات فعال (3

به   وجود آوردن یاخته  های مؤثر در پاسخ  های ایمنی اولیه (4

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 



کدام عبارت درست است؟19

انواعی از یاخته های اصلی دستگاه ایمنی در طحال که سمت چپ بدن قرار دارد، ساخته می شوند. (1

پیام استراحت به آرامی و پیام انقباض به سرعت بین یاخته های ماهیچۀ قلب منتشر می شود. (2

در میوکارد قلب انسان، صفحات بینابینی، همواره بین دو یاختۀ تک هسته ای ارتباط ایجاد می کند. (3

قطعات ایجادشده حاصل از مگاکاریوسیت در انواع خونریزی ها، پروترومبیناز ترشح می کند. (4

تالیفی مسعود حدادی

IIهنگام بیان ژن های سازندۀ ............، رونویسی توسط RNA پلی مراز و پیوندهای ............ تشکیل می شوند.20

پرفورین - فسفودی استر، درون سیتوُسل (1

سلوالز - پپتیدی در جایگاه A ریبوزوم (2

اینترفرون - پپتیدی در جایگاه P ریبوزوم (3

RNA پلی مراز پروکاریوتی - فسفودی استر، درون سیتوُسل (4

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله دوم 1395

کدام گزینه در ارتباط با یاخته های خط سوم ایمنی صحیح است؟21

یاخته پادتن ساز همانند  کشنده توانایی میتوز دارد. (1

2) کشنده برخالف یاخته پادتن ساز توانایی شناسایی میکروب را دارد.

3) کشنده همانند یاخته پادتن ساز در فعال کردن پروتئین های مکمل نقش دارد.

یاخته پادتن ساز برخالف  کشنده فعالیت درشت خوار را افزایش می دهد. (4

T

T

T

T

تالیفی موسی بیات

هر مهره داری که سلول های جنسی خود را به داخل آب رها می سازد، ............ (با تغ�ر)22

پردازش نهایی اطالعات را در بخش جلویی برجستۀ طناب عصبی انجام می دهند. (1

دارای گردش خون مضاعف است. (2

فاقد دفاع غیر اختصاصی برخالف دفاع اختصاصی است. (3

به کمک دستگاه تنفسی خود، فقط از اکسیژن محلول در آب استفاده می نماید. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393



در ارتباط با دستگاه ایمنی می توان بیان داشت ............23

لیزوزیم در واکنش های عمومی اما سریع در برابر میکروب نقش دارد. (1

نوتروفیل ها با هستۀ سه قسمتی از نیروهای واکنش سریع درشت خوارها محسوب می شوند. (2

در سطح پوست ما میکروب های مفیدی وجود دارند که با ترشح مواد سمی میکروب های بیماری زا را می کشند. (3

یاختۀ کشندۀ طبیعی بیش از یک نوع پروتئین برای مبارزه با یاخته های سرطانی ترشح می کند. (4

تالیفی مسعود حدادی

کدام گزینه، در مورد انسان درست است؟24

پادتن ها، در نابودی هر آنتی ژنی، نقش اصلی را بر عهده  دارند. (1

در خطوط دفاع غیراختصاصی، انواعی از یاخته های خونی شرکت دارند. (2

نوتروفیل ها می توانند با مصرف انرژی از دیوارۀ مویرگ ها به فضاهای بین یاخته ای اگزوسیتوز شوند. (3

لنفوسیت های B می توانند در محل تولید گیرنده های سطحی خود، فعالّیت فاگوسیت ها را تشدید نمایند. (4

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

چند مورد در ارتباط با بخش مبادله ای دستگاه تنفس یک فرد سالم درست است؟25

الف- دارای سه نوع بافت پوششی است که غشاء آن ها مستقیمًا با هوای جریان یافته درون آن در تماس است.

ب- بخشی از هوای مرده و بخشی از هوای باقی مانده پس از یک بازدم عمیق، در این قسمت قرار دارد.

ج عملکرد نوعی پیک شیمیایی کوتاه برد ممکن است باعث اختالل در فعالیت آن شود.

د- به طورمعمول رگ های خونی آن، ویتامین K جذب شده از رودۀ باریک را زودتر از کبد، دریافت می کند.

4 (2 1 (1

3 (4 2 (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در یاخته های آخرین خط دفاعی دستگاه تنفسی آدمی ............ برخالف ............ و همانند ............26

هیستون ها - رنابسپاراز شمارۀ 1 - آنزیم های نابودکننده باکتری ها، به کمک ریبوزوم های روی شبکۀ آندوپالسمی تولید (1

می شوند.

پروتئین های متصل شونده به توالی افزاینده - آنزیم های فعال در کریچه - برخی پروتئین های دیسه، بدون دخالت دستگاه (2

گلژی به محل عملکرد خود می رسند.

پادتن ها - رنابسپاراز شمارۀ 2 - برخی پلی پپتیدهای مربوط به راکیزه، به کمک رناتن های آزاد موجود در میان یاخته تولید (3

می شوند.

مولکول هایی که رنابسپاراز را به محل راه انداز هدایت می کند - اینترفرون شمارۀ 1 - رنابسپاراز شمارۀ 3، بدون دخالت (4

کیسه های غشایی به محل فعالیت خود می روند.

اکبرپور تالیفی علیرضا 



باتوجه به شکل زیر ............27

یاختۀ شمارۀ 1 برخالف یاختۀ شمارۀ 2 پروتئین های اختصاصی برای اتصال به نوعی آنتی ژن تولید می کند. (1

در یاختۀ شمارۀ ۲ برخالف یاختۀ شمارۀ 1 فعالیت پروتئین سازی با شدت انجام می گیرد. (2

هر دو یاخته در مبارزه با یک نوع آنتی ژن خاص نقش دارند. (3

میزان سطح به حجم در یاختۀ شمارۀ 2 از یاختۀ شمارۀ 1 بیشتر است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گویچه های سپیدی که از طحال خارج می شوند، قطعًا ............28

اکثرشان توان عبور از فضای بین یاخته های پوششی سنگفرشی سادۀ جدار مویرگ های مختلف را دارند. (1

در مایعی قرار دارند که فاقد کالژن و بیگانه خوار اما دارای فیبرینوژن و پروترومبین به طور محلول است. (2

امکان اینکه در فرد سالم، در پالسمایی که گلوکز فراوانی به طور محلول داشته باشد حمل شوند وجود دارد. (3

از راه سیاهرگ زیر ترقوۀ چپ، ابتدا به بزرگ سیاهرگ زبرین و سپس به دهلیز راست قلب وارد می شوند. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام گزینه در مورد دستگاه ایمنی فردی مبتال به بیماری دیابت شیرین و دارای نوعی بیماری که ارتباط دستگاه عصبی مرکزی با29

بقیه بدن دچار اختالل می شود، درست می باشد؟

دومین خط دفاعی بدن این فرد در برابر هر مادۀ خارجی، پاسخ سریع و عمومی ایجاد می کند. (1

در خطوط دفاعی غیر اختصاصی بدن این فرد، انواعی از یاخته های خونی می توانند دخالت داشته باشند. (2

برخی مواد شیمیایی همانند هنگام آسیب بافتی ممکن است سبب تحریک ماستوسیت ها و تولید هیستامین شود. (3

همه یاخته های حاصل از سلول های لنفوئیدی مغز استخوان در محل خاصی از بدن دارای گیرندۀ آنتی ژنی می شوند. (4

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

در بدن یک انسان بالغ، یاخته کشنده طبیعی ........... قطعًا ...........30

برخالف درشت خوار - درون میان یاخته دارای کیسه های محتوی آنزیم های اختصاصی برای مقابله با یاختۀ هدف است. (1

همانند نوتروفیل - از تقسیمات یاختۀ بنیادی سازنده مونوسیت در مغز قرمز استخوان حاصل می شود. (2

برخالف ائوزینوفیل - در مبارزه با یاختۀ هدف خود از برون رانی مولکول های میان یاخته استفاده می کند. (3

همانند بازوفیل - نوعی مادۀ شیمیایی برای اثرگذاری روی یاخته های دیگر بدن آزاد می کند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی



هر جانوری که ساده ترین ............ را دارد، فاقد ............ است. (با تغ�ر)31

دستگاه عصبی - هومئوستازی (1

دستگاه گردش خون بسته - ایمنی اختصاصی (2

ساختار در اندام های تنفسی مهره داران - گردش خون مضاعف (3

آبشش - یاخته های بیگانه خوار (4

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

سلول خونی که ............32

حاوی دانه های ریز روشن است، در التهاب هیستامین ترشح می کند. (1

که در التهاب هیستامین ترشح می کند هستۀ دمبلی شکل دارد. (2

هستۀ دمبلی شکل دارد، حاوی دانه های روشن درشت است. (3

حاوی دانه های درشت تیره است، در مبارزه با انگل ها اهمیت دارد. (4

تالیفی منصور کهندل

چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟33

از تقسیم یاختۀ ................ تولید نمی شود.

الف) Bخاطره، یاختۀ پادتن ساز

ب) یاختۀ پادتن ساز، B خاطره

ج) یاختۀ پادتن ساز، یاختۀ پادتن ساز

د) B خاطره، یاختۀ B خاطره

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

چند مورد از موارد زیر به نادرستی بیان شده است؟34

الف) در یاخته های ترشح کنندۀ پادتن های دفاعی تقسیم سیتوپالسم به کمک حلقه انقباضی رخ می دهد.

ب) همه یاخته های زنده موجود در بدن یک انسان سالم و بالغ دارای 44 عدد کروموزوم غیرجنسی هستند.

ج) همه یاخته های زنده موجود در بدن یک انسان سالم و بالغ بیشتر عمر خود را در اینترفاز سپری می کنند.

د) هر کروموزوم موجود در هسته یاخته های تقسیم شونده مغز استخوان دارای یک کروموزوم هم اندازۀ خود هستند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی موسی بیات



در پی مرگ یاخته های خونی قرمز در یک فرد بالغ، کدام اتفاق روی می دهد؟ (با تغ�ر)35

هضم آهن توسط ماکروفاژها (1

انتقال هموگلوبین آزادشده به مغز استخوان (2

تولید دو مادۀ رنگی در کیسۀ صفرا (3

افزایش فعالیت درشت خوارهای بافتی در کبد و طحال (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

در انسان، لنفوسیت های B موجود در طحال، وقتی برای نخستین بار با یک آنتی ژن (پادگن) ویژه مواجه می گردند، تقسیم شده و36

تعدادی سلول را به وجود می آورند. ویژگی مشترک همۀ این سلول های حاصل از تقسیم کدام است؟

هسته ای دارند که کامًال در بخش مرکزی سلول قرار گرفته است. (1

پلیمر (بسپار)هایی تولید می نمایند که می توانند مستقیمًا به آنتی ژن ها متصل گردند. (2

پروتئین هایی را می سازند که می توانند به بازوفیل ها اتصال یابند. (3

درشت مولکول هایی ایجاد می کنند که به طور آزاد در خون، لنف و بافت یافت می شوند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

درون یاخته پادتن ساز در حین ساخت چند مورد از پروتئین های زیر، فرآیند ترجمه در مرحله طویل شدن متوقف می شود؟37

ساز                   ج) گیرندۀ آنتی ژن الف) رنابسپاراز                   ب) پروتئین 

د) اینترفرون نوع         هـ) پروتئین مکمل                          ی) آنزیم آنیدرازکربنیک

ATP

(I)

3 (2 2 (1

5 (4 4 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

لنفوسیت های B موجود در گره های لنفاوی انسان، وقتی برای نخستین بار با یک آنتی ژن(پادگن) ویژه مواجه می گردند، تقسیم38

می شوند و سلول هایی را به وجود می آورند. ویژگی مشترک همۀ این سلول های حاصل از تقسیم کدام است؟

هسته ای دارند که کامًال در بخش مرکزی سلول قرار گرفته است. (1

پلیمر(بسپار)هایی تولید می نمایند که می توانند به طور اختصاصی به آنتی ژن ها متصل شوند. (2

درشت مولکول هایی ترشح می نمایند که به طور آزادانه به سلول های مهاجم حمله می کنند. (3

پروتئین هایی ایجاد می کنند که در مواجهه با آنتی ژن ها، ساختارهای حلقه مانندی تشکیل می دهند. (4

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 



به هنگام بروز التهاب در بخشی از پیکر انسان، همۀ یاخته  هایی که با تولید پیک شیمیایی، گویچه  های سفید را به موضع آسیب39

هدایت می  کنند، چه مشخصه  ای دارند؟

در صورت لزوم از دیوارۀ مویرگ  های خونی عبور می  نمایند. (1

از طریق گیرنده  های اختصاصی خود، به یاخته  های هدف متصل می  شوند. (2

عالوه بر بیگانه  خواری، قسمت  هایی از میکروب را در سطح خود قرار می  دهند. (3

می  توانند در صورت ادامۀ حیات و در مواجهه با عامل بیماری  زا پروتئین دفاعی بسازند. (4

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

  نمی توان  گفت که ............40

راست روده در ملخ و سفره ماهی، در جذب برخی یون ها، عکس یکدیگر عمل می کنند. (1

جاندارانی که نمک اضافی را از راه غدد نمکی در سر دفع می کنند، ساختار کلیۀ مشابهی دارند. (2

هر جانداری که پیچیده ترین شکل کلیه را دارد، ممکن نیست در بخشی از زندگی دارای آبشش بوده باشد. (3

هر جانوری که دارای مثانه است، قطعًا توان تراگذری یاخته های خونی با منشأ میلوئیدی را دارد. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام عبارت، دربارۀ هر پادتن موجود در بدن انسان به طور حتم صحیح است؟41

برای اتصال به پادگن (آنتی ژن) دو جایگاه دارد. (1

توسط یاخته های سازندۀ خود می تواند به خون وارد شود. (2

توسط هریک از یاخته های دفاع اختصاصی تولید می شود. (3

به دو مولکول پادگن (آنتی ژن) غیر یکسان متصل می گردد. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کدام عبارت در ارتباط با سیستم ایمنی بدن انسان صحیح است؟42

همۀ یاخته های دندریتی، همواره در درون خون فعالیت می کنند. (1

همۀ یاخته های سرطانی، توسط سومین خط دفاعی نابود می شوند. (2

همۀ عوامل بیماری زا، با بیگانه خواری گویچه های سفید از بین می روند. (3

همۀ یاخته های قادر به ترشح اینترفرون نوع دوم، می توانند از خون خارج شوند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398



هر جانوری که ساده ترین ............ را دارد، فاقد ............ است. (با تغ�ر)43

آبشش  - هومئوستازی (1

ساختار عصبی - همولنف (2

ساختار تنفسی در بین مهره داران - ایمنی غیراختصاصی (3

گردش خون بسته - گوارش برون یاخته ای (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

چند مورد دربارۀ آنزیم هایی که در دستگاه گوارش انسان تولید و ترشح می شوند، صحیح است؟44

الف) همواره در فعالیت های گوارشی نقش داشته و در تماس با مادۀ مخاطی هستند.

ب) هورمون سکرتین در فعال شدن گروهی از آن ها نقش دارد.

ج) گروهی از آن ها تحت تأثیر مواد معدنی دچار تغ�ر شکل می شوند.

د) می توانند تحت تأثیر ترشحات کبدی، گوارش لیپیدها را آغاز کنند.

3 (2 2 (1

1 (4 4 (3

تالیفی موسی بیات

کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟45

"در دستگاه تنفسی یک فرد سالم، در بخش ............"

هادی، موهای موجود در بخشی از پوست در حذف ناخالصی ها نقش دارد. (1

مبادله ای، از اواخر دوران جنینی بعضی یاخته ها نوعی عامل تسهیل کنندۀ تبادل گازها را ترشح می کنند. (2

هادی، میکروب های به دام افتاده در مخاط همواره به وسیله شیرۀ معده نابود می شوند. (3

مبادله ای، یاخته هایی از خط دوم دفاعی در حذف عوامل و یاخته های بیگانه نقش دارند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

همۀ لنفوسیت های فعال در سومین خط دفاعی بدن، ................. (با تغ�ر)46

به تنهایی عوامل بیگانه را نابود می سازند. (1

در تیموس مراحل بلوغ خود را طی می کنند. (2

پس از بلوغ، ابتدا به جریان خون وارد می شوند. (3

در طول حیات خود، به سلول های خاطره تبدیل می شوند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393



کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور مناسب تکمیل می کند؟ "در انسان، اینترفرون ها و پرفورین، هر دو ..........."47

بر روی یاخته های خودی اثر می گذارند. (1

بر یاخته های آلوده به ویروس اثر می گذارند. (2

مرگ برنامه ریزی شده را در یاخته به راه می اندازند. (3

می توانند باعث فعال شدن درشت خوار (ماکروفاژ)ها شوند. (4

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

چند مورد دربارۀ همۀ موادی صحیح است که توسط یاخته  های دستگاه ایمنی و در پاسخ به عوامل خارجی موجود در بافت  ها به48

خوناب (پالسما) وارد می  شوند؟

الف) توانایی اتصال به غشاء یاختۀ بیگانه را دارند.

ب) به  عنوان گیرنده  های دفاع اختصاصی عمل می  کنند.

ج) بر فعالیت مولکول  هایی مؤثرند که در تب بسیار باال تغ�ر ساختار می  دهند.

د) به کمک ساختارهای حلقه  مانند باعث مرگ یاخته می  شوند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

چند مورد، دربارۀ قورباغۀ نر دارای آبشش، درست است؟ (با تغ�ر)49

الف) خون خارج شده از دستگاه تنفس، ابتدا به سمت اندام های بدن می رود.

ب) دارای طناب عصبی شکمی است که کنترل هر ناحیه از بدن را برعهده دارد.

ج) گامت های نوترکیب به طور تصادفی در لقاح شرکت می کنند.

د) فقط دارای دفاع غیراختصاصی است و فاقد دفاع اختصاصی می باشد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

هنگام انتقال خون، گویچه های سرخ فرد را جدا کرده و به کسی که نیاز به خون دارد تزریق می کنند. در این صورت می توان گفت50

اگر خون فردی با گروه خونی ............ را به ............ تزریق کنیم، سیستم ایمنی فرد گیرنده نسبت به آن واکنش نشان ............ .

2) -  - می دهد 1) -  - می دهد

4) -  - نمی دهد 3) -  - نمی دهد

(A+)(AB+)(O−)(A−)

(B+)(AB−)(A−)(AB+)

اکبرپور تالیفی علیرضا 



کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟51

"در انسان به هنگام التهاب، ............ یاخته  هایی که با تولید پیک  های شیمیایی، گویچه  های سفید را به موضع آسیب هدایت

می  کنند، ............"

بعضی از - عوامل بیگانه را بر اساس ویژگی  های عمومی آن  ها شناسایی می  نمایند. (1

همه - متنوع  ترین گروه مولکول  های زیستی را در بخش  هایی از ساختار خود می  سازند. (2

بعضی از - از طریق گیرنده  های متنوع دفاع اختصاصی خود به یاخته  های هدف متصل می  گردند. (3

همه - می  توانند در صورت ادامۀ حیات و هنگام مواجهه با عوامل بیماری  زا پروتئین دفاعی بسازند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

کدام نادرست است؟52

در بندپایان، ............

هر DNA حلقوی، به طور معمول یک جایگاه همانندسازی دارد. (1

برای تشکیل ریبوزوم آزاد سیتوپالسمی، هر سه نوع RNA پلی مراز فعال هستند. (2

اغلب RNA پلی مرازها، به کمک عوامل رونویسی به راه انداز متصل می شوند. (3

، ژن های سازندۀ گیرندۀ آنتی ژن را رونویسی می کند. RNA پلی مراز  (4II

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله اول 1394

می توان گفت به طورقطع اینترفرون، ............53

نوع دو، توسط لنفوسیت ترشح می شود. (1

توسط یاختۀ آلوده به ویروس ترشح می شود. (2

یاختۀ آلوده به ویروس را نابود می کند. (3

نقش مهمی در مبارزه علیه یاخته های سرطانی دارد. (4

تالیفی مسعود حدادی

آنچه در آدمی باعث ............54

جلوگیری از بازگشت ادرار از مثانه به میزنای می شود، چین خوردگی بافت پوششی سطح داخل مثانه است. (1

ممانعت از عبور پادتن های موجود در خوناب از شبکۀ مویرگی کالفک می شود، قطر منافذ آن و ویژگی غشاء پایه است. (2

محافظت از کلیه ها می شود، عالوه بر کپسول کلیه، دنده های پا�نی و ستون مهره های ناحیۀ کمری است. (3

تحریک مرکز تشنگی در نزدیکی زیرنهنج می گردد، افزایش فشار اسمزی خوناب (پالسما) به دالیل گوناگون است. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 



کدام عبارت، در مورد انسان نادرست است؟55

هر لنفوسیتی می تواند در محل ساختن گیرنده های سطحی خود، فعالّیت فاگوسیت ها را تشدید نماید. (1

آنزیم موجود در اشک چشم، در مایع مترشحه از الیه های مخاطی نیز یافت می شود. (2

لنفوسیت های T کشنده می توانند در صورت بروز عفونت، دیاپدز انجام دهند. (3

در خطوط دفاع غیراختصاصی، انواعی از سلول های خونی شرکت دارند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

کدام عبارت دربارۀ هر پادتن موجود در بدن انسان صادق است؟56

به طور مستقیم توسط یاخته های پادتن ساز تولید می گردد. (1

می تواند به طور اختصاصی به دو مولکول پادگن (آنتی ژن) متصل شود. (2

در مبارزه با پادگن (آنتی ژن) ابتدا باعث نابودی یاختۀ بیگانه می شود. (3

با رسوب دادن پادگن (آنتی ژن)های محلول، باعث غیرفعال شدن آن ها می گردد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

چند مورد از موارد زیر می توانند باعث بروز پاسخ التهابی گردند؟57

الف) تجمع اوریک اسید در مفاصل

ب) ایجاد حساسیت به پروتئین گلوتن

ج) عبور گروهی از باکتری ها از خط اول دفاعی

د) بافت مردگی در اثر سرمای شدید

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی موسی بیات

کدام عبارت دربارۀ سیستم ایمنی بدن آدمی درست است؟58

بر ضد نوعی پادگن موجود در سطح نوعی میکروب بیماری زا ممکن است بیش از یک نوع پادتن تولید شود. (1

پس از اتصال پادتن به پادگن های محلول، برخالف زمانی که پروتئین مکمل را فعال می کند، عملکرد بیگانه خوار الزم است. (2

هر یاخته ای که توان تولید اینترفرون نوع 2 را دارد لزومًا در شرایط خاص توان تولید اینترفرون نوع 1 را ندارد. (3

اتصال گیرندۀ سطحی یاختۀ خاطره به پادگن اختصاصی، باعث خروج آن از چرخۀ یاخته ای و نقاط وارسی می گردد. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 



کاسیا رابطۀ همزیستی دارد، کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟59 دربارۀ ویژگی جانوری که با گیاه آ

طناب عصبی در این جانور شکمی است که از چندین رشته بین گره های عصبی تشکیل شده است. (1

در هر واحد بینایی این جانور چندین یاختۀ گیرنده وجود دارد. (2

تنفس در این جانور توسط لوله های مرتبط انجام می شود که منافذی به سطح بدن دارند. (3

در این جانور قطعًا مولکول هایی وجود دارد که توانایی شناسایی آنتی ژن های مختلف را از هم دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه در رابطه با یک جاندار سالم به درستی بیان شده است؟60

سلول های حاصل از تقسیم لنفوسیت B بدن انسان، تمامی مراحل تقسیم چرخه سلولی را می گذرانند. (1

سلول  هاپلوئید 46 کروماتیدی موجود در لوله اسپرم ساز انسان، پس از ورود به اپی دیدیم (برخاگ) توانایی حرکت می یابد. (2

تعداد سانترومر در هر سلول  دم دار درون لوله های اسپرم ساز انسان، برابر تعداد کروماتید سلول ماده ورودی به لوله رحم (3

می باشد.

در یاختۀ پیکری با چهار مجموعه فام تن، از هر کروموزوم در هر مجموعه، سه مشابه در سایر مجموعه ها وجود دارد. (4

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

تولید یاخته های خونی توسط مغز قرمز، برای نخستین بار در گروهی از جانداران شکل گرفت. کدام ویژگی دربارۀ این گروه از61

جانداران درست است؟

در دستگاه تنفسی خود می توانند با صرف انرژی یون  ها را از محیط اطراف جذب کنند. (1

همانند پستانداران کیسه دار، توان تشخیص پادگن اختصاصی توسط برخی یاخته ها را دارند. (2

برخی از آن ها با غدد نمکی، به تنظیم فشار اسمزی و تعادل آب مایعات بدن خود می پردازند. (3

در تمامی اعضای این گروه از مهره داران، فرآیند تولید هموگلوبین در مکان های یکسانی از بدن صورت می گیرد. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 



درسپایهمدرسه

دبیر

گزینه 4 1

به دلیل طوالنی شدن فرآیند شناسایی و تکثیر لنفوسیت های B ایمنی اختصاصی کند است. بیگانه خوارهای موجود در بافت های

پوشانندۀ سطح پوست از اجزای خط دوم دفاعی هستند. در خط اول دفاعی لیزوزیم و در خط دوم آنزیم هدایت کنندۀ مرگ

برنامه ریزی شده در ایجاد ایمنی نقش دارند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 2

دیاپدز (تراگذری) یا همان عبور از دیوارۀ مویرگ ها، ویژگی تمام گلبول های سفید (خونی) است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: نادرست. عوامل بیماری زایی که از خط اول دفاعی (پوست و الیه های مخاطی) عبور نمی کنند، به طورمعمول با فاگوسیت ها

روبه رو نمی شوند.

گزینۀ 3: نادرست. اینترفرون نوع 1 از یاخته های آلوده به ویروس ترشح می شود. این یاخته ها ممکن است خودشان یکی از

لنفوسیت های B یا T باشند که در ایمنی اختصاصی هم نقش دارند.

گزینۀ 4: نادرست. پرفورین، از یاخته های کشندۀ طبیعی (مربوط به خط دوم دفاعی) و همچنین از یاخته های T کشنده (مربوط به

دفاع اختصاصی) ترشح می شود.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 3

اشارۀ طراح به پوست و سطح مجاری حفرۀ داخلی بدن است. از پوست اسید چرب و از الیۀ مخاطی بی کربنات آزاد می شود. هر

دو این مواد باعث تغ�ر pH محیط می شوند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

MrKonkoriزیست یازدهم فصل ۵یازدهم

آقای کنکور



گزینه 1 4

منظور سؤال ماستوسیت ها هستند همانند یاخته های دندریتی، در بخش های مرتبط با بیرون بدن به فراوانی وجود دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: نادرست. ماستوسیت ها با ترشح هیستامین در گشاد کردن موضعی رگ ها و تغ�ر نفوذپذیری آن ها نقش دارند.

گزینۀ 3: نادرست. نوتروفیل ها را نیروهای واکنش سریع در دفاع اختصاصی می نامند نه ماستوسیت ها.

گزینۀ 4: نادرست. ماستوسیت ها خارج از خون هستند و دیاپدز ندارند.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 5

میان یاختۀ بازوفیل دانه دار است و هستۀ آن از دو قسمت روی هم افتاده تشکیل شده است. بازوفیل در حساسیت نقش دارد.

به این ترتیب که نسبت به مولکول ها و موادی که بی خطر هستند، واکنش نشان می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: بازوفیل ها در شناسایی آنتی ژن نقشی ندارند. آنتی ژن ها توسط لنفوسیت ها شناسایی می شوند.

گزینۀ 2: مونوسیت پس از دیاپدز به درشت خوار تبدیل می شود. توجه داشته باشید که نوعی درشت خوار اصًال معنی ندارد.

گزینۀ 4: آنزیم الزم برای شروع مرگ برنامه ریزی  شده توسط یاخته های کشندۀ طبیعی و لنفوسیت T کشنده به یاخته های سرطانی

وارد می شود. توجه داشته باشید که بر اساس اطالعات کتاب درسی سال یازدهم، می توان گفت بدون این آنزیم ها نیز مرگ

برنامه ریزی  شده درون یاخته می تواند شروع شود. پس ممکن است درون بازوفیل نیز مرگ برنامه ریزی  شده بدون دخالت

لنفوسیت کشندۀ طبیعی و لنفوسیت T کشنده انجام شود.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 2 6

تنفس نایدیسی عالوه بر حشرات در صدپایان نیز دیده می شود. درصورتی که چشم مرکب مختص حشرات است. (نادرستی الف)

در همۀ مهره داران خشکی زی، شش ها درون بدن قرار دارند که با ایجاد اختالف فشار هوا بین محیط بیرون و درون شش ها (با

فشار منفی یا فشار مثبت) جریان پیوسته ای از هوای تبادل پذیر ایجاد می شود. (درستی ب)

همۀ یاخته ها به طور مستقل گازهای تنفسی را تبادل می کنند. (نادرستی ج)

در جانور آبشش دار ممکن است مویرگ خونی وجود نداشته باشد؛ مثًال در ستارۀ دریایی. (نادرستی د)

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 7

گزینۀ 1: نادرست. اینترفرون نوع 2 سبب فعال شدن درشت خوارها می شود نه نوتروفیل.

گزینۀ 3: نادرست. اینترفرون نوع 1 از لنفوسیت آلوده به ویروس ترشح می شود.

گزینۀ 4: نادرست. اینترفرون نوع 2 از سلول های سالم دستگاه دفاعی ترشح می شود نه سلول های آلوده و بیمار.

تالیفی منصور کهندل



گزینه 4 8

منظور طراح، پستانداران جفت دار است. جدایی کامل بطن ها در پرندگان و پستانداران و برخی خزندگان مثل کروکودیل ها رخ

می دهد. این حالت، حفظ فشار در سامانۀ گردشی مضاعف را آسان می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. در پستانداران، سازوکار فشار منفی (نه مثبت) باعث مکش هوا طی دم به داخل شش ها می شود.

گزینۀ 2: نادرست. طناب عصبی در تمام مهره داران (ازجمله پستانداران) پشتی است و نخاع دارد. مهره داران طناب عصبی شکمی

ندارند.

گزینۀ 3: نادرست. شبکه های مویرگی که مایع مغزی- نخاعی را ترشح می کنند درون بطن های 1 و 2 در نیمکره های مخ قرار دارند.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 



گزینه 1 9

سامانۀ دفعی کرم خاکی (متانفریدی) برخالف سامانۀ دفعی پالناریا (پروتونفریدی) در بخشی از طول خود (مطابق تصویر زیر اطراف

لوله ها و قبل از مثانه) با شبکۀ مویرگی ارتباط دارد.

توجه کنید که در میان بی مهرگان، فقط کرم های حلقوی (مانند کرم خاکی) دارای شبکۀ مویرگی هستند و صرفًا با همین نکته هم

می شود تست را پاسخ داد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: نادرست. کرم خاکی و پالناریا هر دو بی مهره هستند و سازوکارهای ایمنی غیراختصاصی در تمام مهره داران و بی مهرگان

یافت می شود.

گزینۀ 3: نادرست. در کرم خاکی، مطابق تصویر زیر، رگ پشتی (نه رگ شکمی) به صورت قلب اصلی عمل می کند و خون را به جلو

می راند. توجه کنید که کرم های پهن مانند پالناریا، فاقد قلب، رگ و خون هستند.

گزینۀ 4: نادرست. کرم خاکی گردش خون بسته دارد و خون از مویرگ خارج نمی شود.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 



گزینه 3 10

موارد ب، ج و د جملۀ فوق را به درستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) نادرست. دقت کنید که شمارۀ ۱ بافت پوششی چندالیه است. همه بافت های پوششی بر روی غشاء پایه

قرار دارند ولی الزامًا همۀ یاخته های آن ها بر روی غشا پایه نیستند. در شکل به یاخته های الیه های باالتر توجه

کنید که به غشاء پایه متصل نیستند.

ب) درست. شمارۀ ۲ یاخته های درم (بافت پیوندی رشته ای) را نشان می دهد که پروتئین های کالژن و کشسان (شمارۀ ۳) را به

مایع بین یاخته ای ترشح می کنند.

ج) درست. شمارۀ ۳ رشته های پروتئینی است که به کمک آن ها بافت پیوندی رشته ای درم سدی محکم و نفودناپذیر در برابر

میکروب ها پدید می آورد.

د) درست. آب میان بافتی در درم (شمارۀ ۲) پس از دریافت مواد درون مویرگ ها در انتهای سیاهرگ با فشار اسمزی و براساس فشار

توده ای بخشی از مواد را به درون مویرگ برمی گرداند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 11

موارد (الف) و (ب) و (د) عبارت را به درستی تکمیل نمی کنند.

به بررسی تک تک موارد می پردازیم:

الف) همه لنفوسیت ها از سلول هایی به نام مغز استخوان منشأ می گیرند. عّده ای از لنفوسیت های نابالغ، در مغز استخوان تکامل

پیدا می کنند و سلول های تخصص یافته ای به نام لنفوسیت B را به وجود می آورند و عّده ای دیگر از طریق خون به تیموس

منتقل شده و در این اندام، بالغ می شوند و سلول های تخصص یافته ای به نام لنفوسیت T را به وجود می آورند.

ب) یاخته های کشنده طبیعی در دومین خط دفاعی بدن شرکت می کنند.

ج) همۀ لنفوسیت ها برای اعمالی که انجام می دهند، نیاز به انرژی  دارند و درنتیجۀ تنفس هوازی،  تولید می کنند.

د) همه لنفوسیت ها توانایی تقسیم شدن ندارند مثل یاخته های T کشنده !

Co۲

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 



گزینه 2 12

مویرگ های ناپیوسته در کبد، طحال و مغز استخوان دیده می  شود. مغز قرمز استخوان دارای یاخته های بنیادی گوناگون و متنوع

است که می توانند به انواعی از سلول  ها مانند یاخته های خونی، رگ های خونی، ماهیچه  ها و... تمایز یابند؛ پس منظور تست، مغز

قرمز استخوان است.

بررسی هریک از گزینه ها:

گزینۀ 1: درست - مغز قرمز استخوان در خون سازی نقش دارد. خون در انتقال مواد و تنظیم pH مؤثر است.

گزینۀ 2: نادرست - دقت کنید که همۀ انگل  ها فاگوسیت نمی  شوند. فاگوسیت   شدن مربوط به انگل  های کوچک است و طبعًا برای

انگل  های بزرگ مانند کرم  های انگل فاگوسیت شدن معنی ندارد.

گزینۀ 3: درست - مغز قرمز استخوان با تولید گویچۀ سپید توسط یاخته های میلوئیدی و لنفوئیدی در فعالیت دستگاه ایمنی نقش

مهمی دارد. اختالل در کار آن می تواند باعث اختالل در دستگاه ایمنی شود.

گزینۀ 4: درست - دقت کنید که مغز استخوان مستقیمًا باعث افزایش ترشح اریتروپویتین (عامل تنظیم تولید گویچۀ قرمز)

نمی شود، ولی اگر مغز استخوان به هر دلیل کم  کار باشد، یاخته هایی از کبد و کلیه ترشح اریتروپویتین را افزایش می دهند.

یادآوری : متأسفانه در کلید اولیۀ کنکور سراسری به اشتباه پاسخ این سؤال گزینۀ 4 ذکر شده است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399



گزینه 1 13

یاخته های پادتن ساز تقسیم نمی شوند و در مرحله  از چرخۀ یاخته ای باقی  می مانند؛ بنابراین در صورت نیاز راکیزه های آن باید

در همین مرحله  (نه در بخش های مختلف چرخه یاخته ای) تقسیم شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: درست. باتوجه به تصویر زیر به خاطر بیاوریم که راکیزه ها در بخش تنۀ اسپرم تجمع یافته و انرژی موردنیاز برای حرکت دم

اسپرم را فراهم می کنند.

گزینۀ 3: درست. هنگام بیان ژن های روی دنای حلقوی، هم زمان با رونویسی، ممکن است ریبوزوم ها هم عمل ترجمه را آغاز نمایند

و می دانیم ریبوزوم دارای رنای رناتنی  است که نوعی آنزیم غیرپروتئین است. تصویر زیر را در مورد بیان ژن دنای

حلقوی از فصل 1 به خاطر بیاورید:

گزینۀ 4: درست. برخی پروتئین های درون راکیزه توسط ریبوزوم های آزاد میان یاخته تولید می شود که رنای ترجمه شده آن از روی

دنای خطی درون هسته رونویسی شده است. می دانیم دنای خطی درون هسته دارای بخش های بیانه (اگزون) و میانه (اینترون)

است.

G۰

G۰

(rRNA)

اکبرپور تالیفی علیرضا 



گزینه 4 14

گزینۀ 1: نادرست. در التهاب بیگانه خواران بافتی نیز پیک شیمیایی ترشح می کنند.

گزینۀ 2: نادرست. گیرنده های دمایی در پوست یا سیاهرگ ها قرار دارند نه سرخرگ ها.

گزینۀ 3: نادرست. پروتئین مکمل به غشای باکتری متصل می شود نه دیوارۀ آن.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 3 15

همه باکتری ها به عنوان غیرخودی می توانند خط سوم دفاع اختصاصی را تحریک کنند. و در همه  پروکاریوت ها، ژن های مجاور هم

در یک سیستم چندژنی توسط یک راه انداز و یک آنزیم RNA پلیمراز رونویسی می شوند ولی می توانند سیستم تک ژنی هم داشته

باشند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) جاندار با جذب گوارشی در معده ملخ می باشد. توالی افزاینده جزئی از توالی تنظیمی است که در جایگاه قبل از راه انداز و نقطه

آغاز رونویسی قرار دارد بنابراین رونویسی نمی شود.

2) نوزاد کرمی شکل (الرو) پروانه مونارک نوعی حشره، جانور و یوکاریوت است؛ بنابراین توالی چندژنی مجاور هم ندارد.

4) در زمان حضور الکتوز و ورود آن به درون سلول باکتری، الکتوز با اتصال به مهارکننده، شکل آن را تغ�ر می دهد و درنتیجه

الکتوز و مهارکننده از اپراتور جدا شده و مسیر حرکت آنزیم آزاد می شود.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

گزینه 3 16

مونوسیت ها همانند ائوزینوفیل ها با صرف انرژی می توانند بر میکروب ها اثر بگذارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: لنفوسیت ها برای این گزینه صادق نیستند زیرا دارای هستۀ تک قسمتی می باشند.

گزینه 2: نوتروفیل ها و ائوزینوفیل ها توانایی ترشح هیستامین را ندارند.

گزینه 4: نوتروفیل ها برای این گزینه صادق نیستند زیرا دارای دانه های روشن ریز درون سیتوپالسم خود می باشند.

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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منظور از موادی که توسط یاخته  های دستگاه ایمنی و در پاسخ به عوامل خارجی موجود در بافت  ها به خوناب وارد می  شوند،

موادی مانند: هیستامین، پادتن و اینترفرون نوع 1 است که هریک از این مواد می  توانند بر پروتئین (مولکولی که در تب باال تغ�ر

شکل می  دهند) اثرگذار باشند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: این گزینه در رابطه با هیستامین و اینترفرون صادق نیست.

گزینۀ 2: این گزینه در رابطه با هیستامین صادق نیست.

گزینۀ 3: ایجاد ساختار حلقه  مانند مربوط به پروتئین  های مکمل است نه موارد نام  برده شده.

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 



گزینه 2 18

منظور از بخشی که توسط مویرگ  های ناپیوسته خون  رسانی می  شود و تعدادی از یاخته  های آن می  توانند به یاخته  های ماهیچۀ

قلبی تمایز یابند، مغز استخوان است؛ زیرا دارای یاخته  های بنیادی است. بدیهی است که مغز استخوان در از بین   بردن گویچه  های

قرمز آسیب  دیده و مرده فاقد نقش است و این عمل وظیفۀ طحال و کبد است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: مغز استخوان با تولید پروتئین  هایی مثل گلوبولین و هموگلوبین در تنظیم pH خون نقش ایفا می  کند.

گزینۀ 3: مغز استخوان با تولید مگاکاریوسیت می  تواند پالکت درست کند که همان  طور که می  دانید پالکت دارای ترکیبات فعال

است.

گزینۀ 4: مغز استخوان با تولید یاخته  های خونی در ایمنی نقش ایفا می  کند.

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 1 19

منظور لنفوسیت ها هستند که در اندام های لنفی مثل طحال ساخته می شوند و باتوجه به شکل کتاب درسی طحال سمت چپ بدن

قرار دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: پیام انقباض و استراحت به سرعت بین یاخته های ماهیچۀ قلب منتشر شود.

گزینۀ 3: یاخته های قلبی، یک یا دو هسته دارند و ازطریق صفحات بینابینی ارتباط دارند.

گزینۀ 4: منظور پالکت ها هستند. در خونریزی های محدود، پروترومبیناز ترشح نمی شود.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 2 20

صورت هنگام بیان شدن ژن های سازندۀ سلوالز، پیوندهای پپتیدی در جایگاه A ریبوزوم و رونویسی توسط RNA پلی مراز

می گیرد. دقت کنید که آنزیم سلوالز توسط اکثر جانوران تولید نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در لنفوسیت های T کشنده، رونویسی از ژن پرفورین در درون هسته اتفاق می افتد.

گزینۀ 3: در هنگام بیان شدن ژن های اینترفرون در سلول های آلوده به ویروس، پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها در جایگاه A برقرار

می شود.

گزینۀ 4: رونویسی از ژن های RNA پلی مراز پروکاریوتی توسط RNA پلی مراز پروکاریوتی و درون میتوکندری یا سیتوپالسم انجام

می شود.

II

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله دوم 1395



گزینه 2 21

سلول های  کشنده برخالف پالسموسیت (یاخته پادتن ساز) دارای گیرنده های آنتی ژنی می باشند. پس توانایی شناسایی میکروب

را دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: سلول های پالسموسیتی و  کشنده توانایی میتوز ندارند.

گزینۀ 3: فعال شدن پروتئین های مکمل می تواند در اثر برخورد مستقیم با میکروب یا در اثر برخورد با پادتن متصل به میکروب ایجاد

شود؛ اما  کشنده برخالف پالسموسیت، در این فرآیند نقشی ندارد.

گزینۀ 4: یاخته پادتن ساز و  کشنده هر دو منجر به افزایش فعالیت درشت خوارها می شوند. یاخته پادتن ساز با تولید پادتن و

اتصال آن به عوامل بیماری زا فعالیت درشت خوارها را تسهیل می کند و  کشنده با کشتن سلول های آلوده به ویروس و سرطانی

منجر به افزایش فعالیت درشت خوارها می شود.

T

T

T

T

T

تالیفی موسی بیات

گزینه 1

گام اول

گام دوم

22

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

مهره دارانی که سلول جنسی خود را به داخل آب رها می کند شامل ماهی ها و دوزیستان می شوند.

تمامی مهره داران دارای طناب عصبی پشتی بوده و پردازش نهایی اطالعات را در بخش جلویی برجسته طناب عصبی یعنی مغز

انجام می دهند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ2: ماهی گردش خون ساده دارد.

گزینۀ3: همگی دارای دفاع غیر اختصاصی هستند.

گزینۀ4: دوزیستان بالغ شش دارند و از اکسیژن هوا استفاده می کنند.

گزینه 4 23

یاختۀ کشندۀ طبیعی پروتئین های پرفورین و آنزیم ای القاکنندۀ مرگ برنامه ریزی شده اینترفرون نوع 2 برای مبارزه با یاخته های

سرطانی ترشح می کند.

بررسی گزینه ها:

گزینۀ 1: واکنش های عمومی اما سریع مربوط به دومین خط دفاعی هستند، درحالی که لیزوزیم جزء اولین خط دفاعی بدن است.

گزینۀ 2: نوتروفیل ها با هستۀ سه قسمتی از نیروهای واکنش سریع بیگانه خوارها محسوب می شوند.

گزینۀ 3: میکروب های مفید در کسب غذا و رقابت، نسبت به میکروب های مضر، پیروز می شوند.

گزینۀ 4: فقط بیگانه خوارهای بافتی با تولید پیک های شیمیایی، گویچه های سفید خون را به موضع آسیب فرا می خوانند.

تالیفی مسعود حدادی



گزینه 4 24

محل تولید گیرندۀ سطحی لنفوسیت B در مغز استخوان می باشد. این سلول ها می توانند در همان محل پادتن تولید کنند و سبب

افزایش فعالیت فاگوسیت ها شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: پادتن ها در نابودی آنتی ژن های سرطانی نقش اصلی ندارند. 

گزینۀ2: تنها در یکی از خطوط دفاع غیر اختصاصی بدن یاخته های خونی سفید شرکت می کنند.

گزینۀ3: نوتروفیل ها می توانند با عبور از دیوارۀ مویرگ ها، دیاپدز (تراگذری) انجام دهند. 

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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موارد "ج" و "د" درست هستند.

بررسی هریک از موارد:

الف- نادرست؛ بخش مبادله ای شامل نایژک مبادله ای (بافت پوششی استوانه ای مژک دار آن به واسطۀ مادۀ مخاطی با هوا تماس

دارد) و حبابک (بافت پوششی ساده که به واسطۀ سورفاکتانت با هوا تماس دارد) است.

ب- نادرست؛ تمام هوای باقی مانده در بخش مبادله ای دستگاه تنفسی (درون حبابک ها) قرار دارد نه بخشی از آن.

ج- درست؛ هیستامین می تواند در فرآیند التهاب شرکت کرده و با گشاد کردن رگ ها افزایش نفوذپذیری مایع بین یاخته ای را

افزایش دهد. تبادل گازها در محل حبابک با خون با افزایش مایع بین یاخته ای و افزایش ضخامت غشای پایه مشترک ممکن است

دچار اختالل شود.

د- درست؛ ویتامین K از رودۀ باریک جذب رگ لنفی می شود که پس از عبور از مجرای لنفی سمت چپ به خون سیاهرگی زیر

ترقوه چپ می ریزد؛ سپس از راه بزرگ سیاهرگ زبرین به دهلیز راست و سپس بطن راست رفته و از راه سرخرگ ششی به شش ها

می رود و بعدازآن به همراه خون روشن چهار سیاهرگ ششی به دهلیز چپ و سپس بطن چپ و ازآنجا به آئورت می رود و به

همراه خون سرخرگی به کبد هم می رسد.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 26

آخرین خط دفاعی دستگاه تنفسی، ماکروفاژ های موجود در حبابک ها هستند.

پروتئین های مربوط به هسته (مانند رنابسپارازهای 1 و 2 و 3، عوامل رونویسی و غیره) بدون دخالت ریزکیسه های غشایی به محل

عملکرد خود می رسند ولی پروتئین های ترشحی (مانند اینترفرون 1 که از یاخته های آلوده به ویروس ترشح می شود) به کمک

ریز کیسه های غشایی به سمت غشاء یاخته رفته و اگزوسیتوز (برون رانی) می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. هیستون ها پروتئین های هسته می باشند و پلی پپتیدهای مربوط به آن ها توسط رناتن های آزاد تولید می شود.

گزینۀ 2: نادرست. ماکروفاژ دیسه ندارد!

گزینۀ 3: نادرست. ماکروفاژ توان تولید پادتن ندارد.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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یاختۀ شمارۀ 1 نوعی لنفوسیت B است و یاختۀ شمارۀ 2 یاختۀ پادتن ساز حاصل از تقسیم و تمایز آن است. هر دو یاخته پروتئین

اختصاصی برای اتصال به نوعی آنتی ژن را می سازند؛ با این تفاوت که در لنفوسیت B این پروتئین به سطح غشا متصل باقی

می ماند، درصورتی که از یاختۀ پادتن ساز ترشح شده و به درون مایع اطراف آزاد می گردد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": هر دو یاخته پروتئین اختصاصی برای مبارزه با آنتی ژن اختصاصی می سازند.

گزينۀ "2": در هر دو یاخته پروتئین سازی به شدت انجام می شود.

گزينۀ "4": یاختۀ پادتن ساز اندازۀ بزرگ تری نسبت به لنفوسیت دارد. به این ترتیب میزان سطح به حجم آن از لنفوسیت کمتر است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 28

خون سیاهرگی طحال به سیاهرگ باب می رود. بعد از مصرف غذا به دلیل افزایش جذب، غلظت گلوکز در سیاهرگ باب زیاد است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست؛ تمام گلبول های سپید توان دیاپدز (تراگذری) دارند.

گزینۀ 2: نادرست؛ برخی گویچه های سپید خروجی از طحال از راه رگ خونی و برخی از راه رگ لنفی آن را ترک می کنند. این گزینه

فقط به رگ خونی اشاره کرده است.

گزینۀ 4: نادرست؛ گویچه های سپیدی که از راه رگ خونی از طحال خارج می شوند از راه بزرگ سیاهرگ زیرین و گویچه های

سپیدی که از راه رگ لنفی از طحال خارج می شوند از راه بزرگ سیاهرگ زبرین به دهلیز راست قلب وارد می شوند.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 29

این شخص عالوه بر دیابت که توسط دارو کنترل می شود، دارای بیماری MS نیز می باشد. در سطح کتاب درسی مواد حساسیت زا،

نوعی مولکول شیمیایی هستند که می توانند سبب تحریک ماستوسیت ها و ترشح هیستامین شوند. آسیب بافتی هم به دلیل

آسیب به ماستوسیت ها سبب ترشح هیستامین می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1) دستگاه ایمنی الزامًا به همۀ مواد خارجی پاسخ نمی دهد. مثًال دستگاه ایمنی به حضور میکروب های مفید در دستگاه گوارش

پاسخ نمی دهد.

2) در خط دوم دفاع غیراختصاصی یاخته های خونی دارای نقش هستند.

4) یاخته های حاصل از تقسیم یاخته های لنفوئیدی، یاخته های کشنده طبیعی، لنفوسیت های B و T هستند.

یاخته های کشنده طبیعی، گیرنده آنتی ژنی ندارند.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 



گزینه 4 30

یاختۀ کشندۀ طبیعی برای از بین بردن یاختۀ هدف خود (که از یاخته های تغ�ریافتۀ بدن است) مادۀ شیمیایی (پروتئین) آزاد

می کند. ازطرفی هیستامین آزادشده از بازوفیل، در حین حساسیت نیز نوعی مادۀ شیمیایی است و روی یاخته های دیگری از بدن

تأثیرگذار است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: درون میان یاخته درشت خوارها نیز لیزوزوم وجود دارد که دارای آنزیم های گوارش دهنده یاختۀ هدف است.

گزینۀ ۲: دقت کنید که کشندۀ طبیعی نوعی یاخته لنفوسیتی است و از یاختۀ بنیادی لنفوئیدی حاصل می شود. درصورتی که

نوتروفیل و مونوسیت از تقسیم یاختۀ بنیادی میلوئیدی به وجود می آیند.

گزینۀ ۳: در ائوزینوفیل نیز آنزیم های درون دانه های میان یاخته ازطریق برون رانی آزاد می شوند و روی یاختۀ هدف اثر می گذارند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 31

کرم خاکی دارای ساده ترین گردش خون بسته است و فاقد ایمنی اختصاصی می باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه1: منظور گزینه هیدر است که دارای هومئوستازی می باشد.

گزینه3: منظور گزینه پوست دوزیستان است که این جانوران دارای گردش خون مضاعف هستند.

گزینه4: منظور گزینه آبشش های ستارۀ دریایی است که این جانور دارای یاخته های بیگانه خوار می باشد. 

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 32

1) نادرست. دانه های ریز روشن در نوتروفیل دیده می شوند ولی هیستامین توسط بازوفیل ترشح می شود.

2) نادرست.

3) درست.

هسته دمبلی شکل در ائوزینوفیل دیده می شود ولی هیستامین را بازوفیل ترشح می کند.

4) نادرست دانۀ  تیره درشت در بازوفیل است ولی مبارزه با انگل کار ائوزینوفیل.

تالیفی منصور کهندل



گزینه 2 33

موارد ب و ج صحیح هستند. 

یاختۀ B خاطره با تقسیم خود، تعدادی یاختۀ B خاطره و تعداد زیادی یاختۀ پادتن ساز تولید می کند. 

نکته:  یاختۀ های پادتن ساز تقسیم نمی شوند! (موارد ب و ج)

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 34

بررسی موارد:

الف) یاخته های ترشح کننده پادتن تقسیم نمی شوند.

ب) سلول های قلبی و ماهیچه ای می توانند دو هسته داشته باشند درنتیجه می توانند عدد کروموزومی بیشتری داشته باشند و

همچنین گلبول قرمز هسته ندارد.

ج) سلول های عصبی که تقسیم نمی شوند تمام عمر خود را در اینترفاز سپری می کنند.

د) در مورد کروموزوم X و Y صدق نمی کند.

تالیفی موسی بیات

گزینه 4 35

در پی مرگ گلبول های قرمز ماکروفاژها با بلعیدن آن ها به پاک سازی گویچه های مردۀ موجود در کبد و طحال می پردازند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه1: آهن توسط ماکروفاژ هضم نمی شود.

گزینه2: فقط آهن آزاد شده توسط این فرایند به مغز استخوان منتقل می شود.

گزینه3: مواد رنگی صفرا در کیسۀ صفرا ساخته نمی شود!

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

گزینه 2 36

لنفوسیت B پس از تقسیم دو نوع سلول خاطره و پالسموسیت می سازد. هر دوی این سلول ها پروتئین هایی (به ترتیب گیرندۀ

آنتی ژن و پادتن) می سازند که به آنتی ژن اختصاصی خود به طور مستقیم متصل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: باتوجه به شکل هستۀ سلول خاطره در وسط سلول قرار دارد ولی هستۀ پالسموسیت در یک سمت سلول است.

گزینۀ 3: پادتن فقط توسط پالسموسیت ها ساخته می شود.

گزینۀ 4: پادتن آزادانه در خون، لنف و مایع میان بافتی به صورت محلول حرکت می کند که توسط پالسموسیت ساخته می شود.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397



گزینه 1 37

پروتئین های ترشحی، غشایی، لیزوزومی و واکوئلی توسط ریبوزوم هایی ساخته می شوند که در حین مرحله طویل شدن ترجمه در

آن ها متوقف شده و ادامۀ ترجمه زمانی انجام می شود که ریبوزوم به شبکه آندوپالسمی چسبیده باشد. از پروتئین های مورد اشاره

گیرنده آنتی ژن غشایی، اینترفرون نوع  و پروتئین مکمل ترشحی است. ازآنجایی که پیش از تولید یاختۀ پادتن ساز پروتئین

مکمل در خون وجود دارد، پس این پروتئین توسط یاختۀ پادتن ساز ساخته نمی شود. دقت کنید که آنیدرازکربنیک یک پروتیئن

سیتوپالسمی در گلبول های قرمز است. رنابسپاراز پروتئینی است که در هسته و پروتئین  ساز در غشاء داخلی میتوکندری

فعالیت می کند. به این ترتیب این پروتئین ها با ریبوزوم های متصل به شبکه آندوپالسمی ساخته نمی شوند.

(I)

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 38

سلول های حاصل از تقسیم لنفوسیت B مواجه شده به آنتی ژن ویژه، سلول B خاطره و پالسموسیت است. هر دوی این سلول ها

توانایی تولید پروتئینی (پلیمری) را دارند که به آنتی ژن اختصاصی خود متصل می شوند. سلول B خاطره به صورت گیرندۀ آنتی ژن

و پالسموسیت به صورت پادتن آزاد این پروتئین را تولید می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در پالسموسیت هسته در بخش مرکزی سلول قرار ندارد و در یک گوشۀ سلول واقع است.

گزینۀ 3: اشارۀ گزینه به پادتن است که از سلول های B خاطره آزاد نمی شود.

.B است، نه لنفوسیت T گزینۀ 4: ساختارهای حلقه مانند از پروتئین پرفورین ایجاد می شوند که ویژۀ لنفوسیت های

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 39

در فرآیند التهاب دو نوع یاخته به تولید پیک شیمیایی می  پردازند. این دو نوع یاخته شامل ماکروفاژها و یاخته  های دیوارۀ مویرگ

هستند. ماکروفاژها و یاخته  های دیوارۀ مویرگ توانایی ترشح اینترفرون نوع 1 (نوعی پروتئین دفاعی) را دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: ماکروفاژها از دیوارۀ مویرگ خونی عبور نمی  کنند و همچنین یاخته  های دیوارۀ مویرگ هم دلیلی به عبور از مویرگ ندارند.

گزینۀ 2: یاخته  های مویرگ به یاخته  های هدف متصل نمی  شوند.

گزینه 3: این گزینه برای یاخته  های دیوارۀ مویرگ صادق نیست.

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 



گزینه 4 40

در برخی بی مهرگان (مانند کرم خاکی و نرم تنان) سامانۀ دفعی به نام متانفریدی وجود دارد که قبل از رسیدن به منفذ دارای مثانه

است؛ اما تراگذری، یعنی عبور گویچه های سفید از دیوارۀ مویرگ ها و می دانیم اکثر نرم تنان مویرگ ندارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: راست رودۀ ملخ در بازجذب کلر و پتاسیمی که از لولۀ مالپیگی وارد روده شده، نقش دارد. راست رودۀ سفره ماهی دارای

غدد راست روده ای است که در دفع نمک (سدیم) نقش دارد.

گزینۀ 2: در برخی پرندگان و خزندگان دریایی یا بیابانی که آب دریا یا غذا با نمک باال دریافت می کنند، غدد نمکی نزدیک چشم یا

زبان نمک را به صورت قطره های غلیظ دفع می کند. ساختار کلیه در خزندگان و پرندگان مشابه است و توانمندی بازجذب آب

زیادی دارد.

گزینۀ 3: خزندگان، پرندگان و پستانداران، پیچیده ترین شکل کلیه را دارند ولی هیچ کدام در هیچ بخشی از طول عمر خود دارای

آبشش نبوده و همگی گردش خون مضاعف دارند.

اکبرپور تالیفی علیرضا 



گزینه 1 41

باتوجه به تصویر زیر، هر پادتن برای اتصال به پادگن (آنتی ژن) دارای دو جایگاه است:

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: نادرست. پادتن ها بر دو نوع اند:

الف) گیرندۀ آنتی ژن = که در سطح غشای لنفوسیت B قرار دارند و ترشح نمی شوند.

ب) پادتن ترشحی = که از یاخته های پادتن ساز ترشح می شوند و می توانند در خون، لنف و مایع بین یاخته ای وجود داشته باشند.

گزینۀ 3: نادرست. پادتن ها فقط توسط لنفوسیت های B (به عنوان گیرندۀ آنتی ژن) و یاخته های پادتن ساز تولید می شوند. سایر

لنفوسیت های ایمنی اختصاصی (لنفوسیت های T) پادتن تولید نمی کنند.

گزینۀ 4: نادرست. باتوجه به تصویر باال (مربوط به پاسخ سؤال)، هر پادتن باتوجه به ساختار فضایی و سه بعدی خود می تواند به دو

مولکول آنتی ژن یکسان متصل شود.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 42

یاخته های T کشنده و یاخته های کشندۀ طبیعی قادر به ترشح اینترفرون نوع دو هستند. هر دو این یاخته ها از گویچه های سفید

خون بوده و قادر به دیاپدز هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: یاخته های دندریتی یاخته های بافتی هستند، نه یاختۀ های خونی! دقت کنید که یاخته های دندریتی از دیاپدز یاخته های

مونوسیت خون تولید می شوند.

گزینۀ ۲: یاخته های سرطانی توسط یاختۀ کشندۀ طبیعی (خط دوم) و لنفوسیت T کشنده (خط سوم) شناسایی می شوند. درنتیجه

خط دوم نیز در نابودی یاخته های سرطانی نقش دارد.

گزینۀ ۳: بعضی از عوامل بیماری زا مثًال انگل ها توسط ترشحات ائوزینوفیل ها از بین می روند. ازطرفی در مبارزه با عوامل بیماری زای

دیگر نیز ممکن است اجزای خط اول دفاعی یا حتی خط سوم ( مثل رسوب دادن) نیز اتفاق بیافتد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398



گزینه 2 43

جانوری که ساده ترین ساختار عصبی را دارد هیدر می باشد. هیدر از کیسه  تنان است و در بدن خود فاقد دستگاه گردش خون و

فاقد همولنف می باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: ساده ترین آبشش ها برجستگی های کوچک و پراکنده پوستی هستند. تمام جانداران  ازجمله ستارۀ دریایی توانایی

هومئوستازی را دارند.

گزینۀ3: پوست دوزیستان ساده ترین ساختار در اندام های تنفسی مهره داران است، همان طور که می دانید همه جانوران دارای

ایمنی غیراختصاصی هستند.

گزینۀ4: ساده ترین گردش خون بسته مربوط به کرم خاکی است که لولۀ گوارشی دارد و درون آن گوارش برون یاخته ای انجام

می دهد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 4 44

الف) آنزیم لیزوزیم در ایمنی نقش دارد و آنزیم گوارشی به حساب نمی آید. همچنین لیزوزیم در چشم نیز حضور دارد که در آنجا

مادۀ مخاطی نداریم. (نادرست)

ب) سکرتین موجب تحریک ترشح بی کربنات از پانکراس می شود و فعال شدن پروتئازهای پانکراس تحت فعالیت آنزیم های روده

باریک (انتروکیناز) اتفاق می افتد. (نادرست)

ج) پپسینوژن معده توسط کلریدریک اسید (نوعی مادۀ معدنی) به پپسین تجزیه می شود. تجزیۀ پپسینوژن با تغ�ر شکل همراه

است. (درست)

د) آنزیم لیپاز پانکراس به کمک صفرا گوارش لیپیدها را ادامه می دهند. آغاز گوارش لیپیدها در معده است. (نادرست)

تالیفی موسی بیات

گزینه 3 45

در بخش  هادی میکروب های به دام افتاده در مخاط در نهایت یا به وسیله شیرۀ معده نابود می شوند یا به به خارج از بدن هدایت

می شوند. 

بررسی سایر موارد:

1) موهای پوست بینی مانعی در برابر ناخالصی های هوا ایجاد می کند.

2) بعضی از یاخته های حبابک ها از اواخر دوران جنینی سورفاکتانت ترشح می کنند.

4) درشت خوارها در بخش مبادله ای حضور دارند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی



گزینه 3 46

لنفوسیت های Bدر مغز استخوان و لنفوسیت های Tدر تیموس بالغ می شوند، سپس هر دو لنفوسیت ابتدا وارد جریان خون

می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: همه لنفوسیت ها به تنهایی توانایی نابودسازی عوامل بیگانه را ندارند.

گزینۀ2: فقط لنفوسیت های Tدر تیموس بالغ می شوند.

گزینۀ4: لنفوسیت های بالغ در صورت برخورد به آنتی ژن خاص، تقسیم شده و به سلول هایی مثل سلول خاطره تبدیل می شوند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 1 47

اینترفرون نوع 1 بر یاخته های آلوده به ویروس بدن و یاخته های سالم اطراف آن ها اثر می کند. اینترفرون نوع 2 نیز درشت خوارهای

بدن را فعال می کند و بر یاخته های سرطانی شده بدن نیز اثر می گذارد. پرفورین هم بر یاخته های آلوده به ویروس و سرطانی شده

بدن اثر می گذارد.

بررسی سایر گزینه ها:

2) اینترفرون نوع 2 درشت خوارها را فعال می کند. بر یاخته های سرطانی نیز اثر می گذارد اما بر یاخته های آلوده به ویروس اثر

مستقیمی ندارد.

3) پرفورین مرگ برنامه ریزی شده در یاخته را راه می اندازد. اینترفرون ها در این مورد نقش مستقیمی ندارند.

4) اینترفرون نوع 1 برخالف اینترفرون نوع 2 و پرفورین نقش مستقیمی در فعال شدن درشت خوار ها ندارند.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

گزینه 1 48

فقط مورد (ج) درست است.

بررسی هریک از موارد:

منظور تست، عواملی مانند: پادتن، پرفورین، پروتئین های مکمل، اینترفرون و پیک های شیمیایی مختلف است.

الف) نادرست - این گزینه دربارۀ اینترفرون و پیک های شیمیایی و همچنین پرفورین درست نیست. دقت کنید که دربارۀ پادتن و

پروتئین های مکمل درست است.

ب) نادرست - فقط پادتن ها در این میان به  طور اختصاصی عمل می کنند.

ج) درست - همۀ موارد باال به  طور مستقیم یا غیرمستقیم روی عملکرد یا ساختار پروتئین ها تأثیرگذار هستند.

د) نادرست - این گزینه فقط در مورد پروتئین  های مکمل و تا حدی پرفورین قابل  قبول است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399



گزینه 1

گام اول

گام دوم

49

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

منظور از قورباغۀ دارای آبشش، قورباغۀ نابالغ یا نوزاد است.

مورد (الف) صحیح است.

بررسی موارد:

الف: قورباغۀ نوزاد همانند ماهی آبشش دارد و خون خارج شده از دستگاه تنفس به دلیل گردش خون ساده ابتدا به سمت

اندام های بدن می رود و سپس به قلب بازمی گردد.

ب: حشرات دارای طناب عصبی شکمی هستند نه مهره داران!

ج: قورباغۀ نابالغ هنوز به مرحلۀ تولیدمثل نرسیده است بنابراین گامت تولید نمی کند.

د: مهره داران دارای دفاع اختصاصی و غیراختصاصی هستند.

گزینه 4 50

باتوجه به نوع پروتئین یا هیدرات کربن موجود در غشای گویچه های قرمز، مشخص می شود که فرد می تواند از چه گروه یا

گروه های خونی خون بگیرد. به عنوان مثال، افراد دارای گروه خونی  منفی، چون فاقد پروتئین  در غشای گویچه های خود

هستند، اگر خون  مثبت که در غشای گویچه هایش دارای پروتئین  است دریافت کنند، این پروتئین برای لنفوسیت های

ایمنی اختصاصی فرد گیرنده بیگانه است و نسبت به آن واکنش می دهد. باتوجه به همین موضوع می توان گفت:

1- افراد دارای هر گروه خونی، می توانند به همان گروه خونی، خون بدهند یا بگیرند.

، افراد با گروه  منفی می توانند به  مثبت خون بدهند ولی مثبت نباید به منفی خون بدهد. 2- در گروه خونی 

: 3- در گروه خونی 

گروه  فقط از  خون می گیرد ولی می تواند به همه گروه های دیگر خون بدهد.

گروه  از  و  خون می گیرد و می تواند به  و  خون بدهد.

گروه  از  و  خون می گیرد و می تواند به  و  خون بدهد.

گروه  از همۀ گروه های دیگر خون می گیرد ولی فقط می تواند به  خون بدهد.

4- برای تع�ن امکان انتقال خون، گروه  جداگانه و گروه  هم جداگانه در نظر گرفته می شود.

برای تمرین بهتر به جدول زیر دقت کنید:

RhD

RhD

RhRhRh

ABO

OO

AAOAAB

BBOBAB

ABAB

RHABO

اکبرپور تالیفی علیرضا 



گزینه 3 51

هنگام التهاب، دو گروه از یاخته ها با تولید پیک های شیمیایی، گویچه های سپید خون را به موضع آسیب، فرامی خوانند:

الف) یاخته های پوششی سنگفرشی جدار مویرگ

ب) بیگانه خوارهای بافتی

هیچ  کدام از این دو توان شناسایی اختصاصی بیگانه را ندارند.

توان دفاع اختصاصی مربوط به خط سوم و در رابطه با عملکرد لنفوسیت های B و T است.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ 1: بیگانه خوارهای بافتی می توانند بر اساس ویژگی های عمومی، خودی را از بیگانه تشخیص دهند.

گزینۀ 2: همۀ یاخته های زنده حداقل در بخشی از طول عمر خود توان تولید پروتئین  ها (متنوع ترین مولکول های زیستی) را دارند.

گزینۀ 4: هم یاخته های پوششی جدار مویرگ و هم بیگانه خوارهای بافتی در صورت آلوده شدن به ویروس می توانند پروتئین

دفاعی به نام اینترفرون 1 تولید کنند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 4 52

بندپایان دفاع اختصاصی و لنفوسیت ندارند پس گیرندۀ آنتی ژنی هم ندارند که RNAپلیمراز  بخواهد از ژن آن رونویسی کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: میتوکندری سلول های یوکاریوتی دارای DNA حلقوی است و می دانیم هر DNA حلقوی اغلب یک جایگاه همانندسازی

دارد.

گزینۀ 2: برای تشکیل ریبوزوم  آزاد سیتوپالسمی ، هر سه نوع RNAپلی مراز فعال هستند.

گزینۀ 3: در یوکاریوت ها RNAپلی مراز میتوکندری ها، به تنهایی راه انداز را شناسایی می کنند.

II

آزمایشی سنجش علوم تجربی چهارم مرحله اول 1394

گزینه 1 53

اینترفرون نوع دو توسط یاخته های کشندۀ طبیعی (نوعی لنفوسیت که در دفاع غیراختصاصی نقش دارد) و لنفوسیت های 

ترشح می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: اینترفرون نوع دو، توسط لنفوسیت های  و یاخته های کشندۀ طبیعی ترشح می شود ولی اینترفرون نوع یک، توسط

یاخته های آلوده به ویروس ترشح می شود.

گزینۀ 3: اگر این طور بود که کسی ایدز نمی گرفت و یا بیماری ویروسی نمی توانست به مرگ انسان منجر شود.

گزینۀ 4: فقط در مورد اینترفرون نوع دو صادق است.

T

T

تالیفی مسعود حدادی



گزینه 2 54

مویرگ های کالفک منافذی دارند که تا حد زیادی مانع عبور پروتئین های خوناب (مانند پادتن) به فضای درون کپسول بومن

می شود ولی اگر پروتئینی از این منافذ عبور کند، غشاء پایۀ اطراف مویرگ که حدود 5 برابر ضخیم تر از سایر مویرگ ها است، مانع

عبور پروتئین می گردد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. پس از ورود به مثانه، دریچه ای که حاصل چین خوردگی مخاط مثانه روی دهانۀ میزنای است مانع بازگشت ادرار

به میزنای می شود.

گزینۀ 3: نادرست. ستون مهره ها در محافظت از کلیه ها نقشی ندارد. (به تصویر زیر دقت کنید)

گزینۀ 4: نادرست. مرکز تشنگی در خود زیرنهنج قرار گرفته است نه در نزدیکی آن.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 55

تنها در یکی از خطوط غیراختصاصی بدن یاخته های خونی سفید (نه انواع یاخته های خونی) شرکت دارند.

برسی سایر گزینه ها:

گزینه1: لنفوسیت B در مغز استخوان می تواند به مبارزه با عوامل بیماری زا بپردازد و با تولید یاخته های پادتن ساز و در نهایت پادتن

منجربه افزایش فرآیند بیگانه خواری شود.

گزینه2: منظور آنزیم لیزوزیم است و صحیح می باشد.

گزینه3: همۀ گویچه های سفید خونی این ویژگی را دارند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394



گزینه 2 56

گروهی از پادتن ها (به صورت گیرندۀ آنتی ژن) در سطح لنفوسیت های B قرار دارند و گروه دیگری توسط یاخته های پادتن ساز

تولید و ترشح می شوند. یک پادتن باتوجه به دو جایگاه اختصاصی برای اتصال می تواند به دو آنتی ژن متصل شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: دربارۀ گیرنده های سطح لنفوسیت های B صادق نیست.

گزینۀ ۳: هر آنتی ژن الزامًا دارای یاخته نیست که در مبارزه با پادتن کشته شود، مثل آنتی ژن های محلول!

گزینۀ ۴: در بدن انسان پادتن های مختلفی وجود دارد که هر کدام اختصاصی برای یک نوع پادگن است. گروهی از پادتن ها

موجب رسوب دادن آنتی ژن های محلول و غیرفعال شدن آن ها می شوند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 4 57

همه موارد در بروز التهاب نقش دارند. به طورکلی آسیب های بافتی می تواند باعث بروز پاسخ التهابی شود. البته اینکه هر آسیب

بافتی پاسخ التهابی می دهند نادرست است؛ اما باتوجه به متن کتاب درسی موارد باال عالوه بر آسیب بافتی، التهاب نیز ایجاد

می کند. نکته مهم اینکه در التهاب فقط در اثر ورود میکروب به بدن ایجاد نمی شود و عوامل غیر میکروبی هم در التهاب می توانند

مؤثر باشند.

تالیفی موسی بیات



گزینه 1 58

باتوجه به تصویر زیر، یک نوع پادگن دیده می شود که علیه بخشی از آن یک نوع پادتن عمل کرده است. طبعًا بر ضد بخش دیگر

هم ممکن است پادتن دیگری عمل کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: نادرست؛ پس از هر چهار روش عملکرد پادتن، فعالیت بیگانه خوارها الزم است.

گزینۀ 3: نادرست؛ هر یاختۀ هسته داری که به ویروس آلوده شود (حتی یاختۀ کشندۀ طبیعی و لنفوسیت T کشنده که اینترفرون

2 تولید می کنند)، می تواند اینترفرون 1 تولید و ترشح کند.

گزینۀ 4: نادرست؛ یاختۀ خاطره از چرخه خارج نمی شود، بلکه از مرحلۀ اینترفاز به مرحلۀ تقسیم می رود.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 59

این جانور حشره است. در همۀ حشرات الزامًا مولکولی با قابلیت و شناسایی آنتی ژن های مختلف وجود ندارد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی



گزینه 4 60

کروموزوم های همتا در اندازه، شکل و موقعیت سانترومر مشابه هستند؛ وقتی کروموزوم ها چهارتا چهارتا در اندازه، شکل یا موقعیت

سانترومر مشابه هستند یعنی کروموزوم ها چهارتا چهارتا همتا و مشابه هم هستند و درواقع چهار مجموعه کروموزومی خواهیم

داشت که در هر مجموعه یکی از کروموزوم های مشابه قرار می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) سلول های حاصل از تقسیم لنفوسیت B، سلول پادتن ساز و سلول B خاطره می باشد، که سلول پالسموسیت یا پادتن ساز اصًال

تقسیم نمی شود. سلول خاطره نیز در برخورد با آنتی ژن مربوطه مراحل چرخه سلولی خود را کامل می کند و در مواقعی که با

آنتی ژن برخورد ندارد غیرفعال بوده و در مرحله  چرخه سلولی متوقف می شود.

2) سلول  هاپلوئید (تک الد) دارای یک مجموعه کروموزومی یعنی 23 کروموزوم دو کروماتیدی است. سلول اسپرماتوسیت ثانویه

است که هنوز مرحله دوم میوز را انجام نداده، از طرفی سلولی که لوله های اسپرم ساز را به سمت لوله اپی دیدیم ترک می کند

اسپرم 23 کروماتیدی دارای دم می باشد نه سلول اسپرماتوسیت ثانویه.

3) سلول های دم دار لوله های اسپرم ساز، سلول های اسپرماتید و اسپرم می باشند که دارای 23 کروموزوم تک کروماتیدی هستند. هر

کروموزوم چه تک کروماتیدی چه دو کروماتیدی دارای یک سانترومر می باشد؛ پس 23 سانترومر در هر سلول دم دار (اسپرماتید یا

اسپرم) لوله اسپرم ساز وجود دارد. سلول ماده ورودی به لوله رحمی نیز اووسیت  ثانویه و اولین جسم قطبی است که درنتیجه

مرحله اول تقسیم میوز حاصل شده اند و 23 کروموزوم دو کروماتیدی یا مضاعف شده دارند؛ یعنی درواقع دارای 46 کروماتید

می باشند که این تعداد 2 برابر تعداد سانترومر موجود در هر سلول دم دار لوله اسپرم ساز دستگاه تناسلی مردانه است.

G۰

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

گزینه 2 61

منظور سؤال، ماهی ها است. ماهی ها همانند تمام مهره داران دارای ایمنی اختصاصی (به کمک لنفوسیت) و تشخیص اختصاصی

پادگن هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست؛ این جمله دربارۀ تمام ماهی ها درست نیست و در ماهی های آب شیرین و شور (در سطح کتاب درسی) برخالف

هم است.

گزینۀ 3: نادرست؛ غدد نمکی مربوط به برخی خزندگان و پرندگان دریایی یا بیابانی است نه ماهی ها.

گزینۀ 4: نادرست؛ ماهی های غضروفی فاقد استخوان و درنتیجه مغز استخوان هستند و خون سازی آن ها در محل دیگری صورت

می گیرد.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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