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  :سالم 

سواالت کنکور از    با توجه به نقش مهم در زیست شناسی در کنکور و رویکرد جدید 
تصمیم گرفتم جزه خاص و متفاوت  براي مبارزه با تله هاي تستی و  به بعد 90سال 

  .آشنایی با انواع تست بنویسم 

 در سال هاي شنا شده و همچنینانواع سواالت با تیپ هاي متفاوت آ در این جزوه شما با 
بعد نیز شواهدي دارم که سواالت ما شباهت زیادي با کنکور سال هاي بعد خواهد داشت 

 .  

از فروردین هر سال دیگر نیاز به دي وي دي هاي مختلف نخواهید داشت چون زمان، 
ر تمام شده است  ویا حداقل اینکه زیاد مفید گزمان اموزش دی...زمان جمعبندي است 

  .کار کنیم تست تر است این دوران را دوران تست بنامیم و به... نخواهد بود 

  .موفق باشید 

  
Ali_ghyasee@yahoo.com
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کیتین یا مایع مخا طی روي بدن به همراه طناب عصبی شکمی و گره دار و چشم مرکب با هزاران قرینه و عدسی را 
  . به یاد آورند

موارد کشف شده یا جاندار مورد مطالعه .نشمندان مختلف و نتیجه پژوهش هاي آن ها غافل نشوید  از نام دا      -٣
دو سوال از نام ,  در هر کدام ١٣٨٩ و ١٣٨٨در آزمون هاي سال "آن هارا به درستی یاد بگیرید؛ به عنوان مثال 

  . دانشمندان مطرح شده بود

در زیست شناسی، به قدري اهمیت دارند که طرح سؤال از آن ها،  توجه کنید که برخی از مفاهیم و مطالب       -۴
همه ساله تکرار می شود؛ پس در یادگیري مواردي مثل دودمانه ها، چرخه زندگی قارچ ها و هورمون هاي گیاهی و 
انواع مختلف حواس جانوران و آزمایش هاي دي هیبریدي یا مقایسه ویژگی هاي پروکاریوت ها با یوکاریوت ها 

  . دقت داشته باشید. …ازدانگان با نهاندانگان یا انواع بافت هاي گیاهی و جانوري، چرخه ضربان قلب ووب

 بهترین منبع براي آمادگی بیشتر در آزمون هاي سراسري ، پس از مطالعه کامل و در مرحله تست زنی ،       -۵
ده و در عین حال، سایر گزینه هارا نیز نمونه سؤاالت آزمون هاي سراسري است که باید آن هارا حل و بررسی کر

بارهاو بارها این نکته دیده شده است که سؤاالت سال هاي قبل با مجموعه اي از تغییرات . به دقت تحلیل کنید
  . جزیی در گزینه ها یا صورت سؤال ،به صورت پرسس جدیدي در آزمون اخیر مطرح می شوند

 مفهومی است که استفاده از ابزار هوش در پاسخ "ه درسی کامال زیست شناسی درس حفظ کردنی نیست بلک     -۶
استفاده از ابزار هوش،به خصوص براي دانش .گویی به سؤاالت و درك مفاهیم آن اهمیت فوق العاده اي دارد

تسلط کامل بر مطالب این درس نیازمند آموزش .آموز در حل تست هاي این درس، کارآیی بسیار باالیی دارد
 مداوم و تست زدن فراوان است تا بتواند شخص را با چالش هایی که طراح براي او گذاشته آشنا و از خوب، تکرار

  . آن به خوبی عبوردهد

مسائل ژنتیک با توجه به گسترده بودن ، نیاز به دقت قابل توجهی در درك ابتدایی مسائل مطرح شده        -٧
 شناسی، تقسیم بندي صفات دردو فرم جنسی و اتوزومی است از نقاط تاریک این بحث از زیست.ومفاهیم آن دارد

  . که ممکن است براي دانش آموز مشکل یا گیج کننده باشد

 می زنند که دلیل اصلی این موضوع،عدم ٪۵٠فقط درصد کمی از دانش آموزان زیست شناسی را باالي          -٨
  . تسلط کافی روي مطالب خوانده شده استدرك سؤاالت و دقت نداشتن هنگام تست زنی و مهم تراز همه عدم
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    کدام عبارت نادرست است ؟- 1

  ......................         بیشتر 

    خنثی فعالیت دارند PH        واکنش  هاي متابولیسمی به  کمک آنزیم ها انجام می شوند                        انزیم هاي درون بدر مادر 

       پلی مر ها درشت مولکول هستند      پروتئین نشانه اي هستند                                                          هورمون ها از 

امه جا خالی می بینید سعی کنید فقط گزینه ها را ص و غ بگذارید و د می بینید و در انادرستدر چنین سواالتی که روي سوال عبارت 
   . ه جواب ص می باشده یک غ می رسید کبدر نهایت 

   4 گزینه . جواب ص بسیاري از مولکول هایی که درشت هستند پلی مر هستند 

  

   مونومر گلوکز جهت سنتز کدام پلی ساکارید مولکول هاي اب بیشتري تولید می شود ؟ n در اتصال – 2

                            گلیکوژن                                     فرقی ندارد         سلولز                                           نشاسته              

سعی ...  ژنتیک – پروتئین سازي –تعداد یکی از بحث هاي زیست شناسی است که در برخی فصول مهم است از جمله تعداد پیوند 
  .کنید همه این موارد مشابه را در یک دفترچه مخصوص یادداشت کنید 

   ؟  کدام بزرگتر است نظور سوال این است کهم

  

  

  

  ! انشعاب بیشتر یعنی شکل متفاوت  نه اندازه بزرگ 

   در کدام اسکلت سلولی وجود ندارد؟– 3

      زردپی آشیل       غشاي موکوزي                        غشاي پایه پوست                            بافت چربی شکم                              

   مرده2گزینه . نبود یعنی مرده است . انزیم مستقل و اندامک بحث نمود یعنی کدام زنده است . هر وقت از سنتز :  منظور سوال
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  ......... در انسان در غدد برون ریزي که در نزدیکی پیلور قرار دارند – 4

                       فعالیت سلول هاي حاشیه اي بیشتر از پپتیک است       همانند سایر غدد معدي اسید سنتز می کنند          

       بر خالف غدد مجاور کاردیا گاسترین تولید می کنند                    در سلول هاي پوششی استوانه اي گلیکو پروتئین ساخته می شود 

سعی کنید دوباره همه این مطالب و که بیشتر به . ور می تواند باشد مکان بافت ها اندام ها و دستگاهها نیز یکی از مهمترین سواالت کنک
  .بندي کنید ع قلب مربوط است در دفترچه جداگان جم– تولید مثل – دستگاه گوارش -مغز

  ...یعنی خون  -است برون ریز یعنی مجرا درون ریز برون ریز و  درون ریز بودن نیز مهم 

غدد برون ریز گاسترین تولید نمی .  و نیز مجاري تنفسی موسین یک گلیکوپروتئین هست سرتاسر لوله گوارشی ترشح موسین  هست
  . و نیز نزدیک کاردیاست . کنند اسید است که فقط از سلول هاي حاشیه اي ترشح می شود 

به درون حفره سینه .......... وا از طریق خارج شده از ه.............. از طریق ..............  اگر در جدار قفسه سینه شکافی ایجاد شود هواي – 5
  .مکیده می شود 

   ناي – شکاف – شکاف                باقیمانده – ناي – ناي            ذخیره بازدمی – شکاف – شکاف         مرده – ناي –       باقیمانده 

هوا از ناي خارج می شود و شش ها روي هم می خوابند  می خوابند و ماگر پرده جنب نباشد کیسه هاي هوایی اسیب می بینند و روي ه
  . زیرا فشار داخل منفی است و هوا مکیده می شود 

  .جاخالی اول و دوم را جواب ص پیدا کنید بعد برید سراغ جاخالی وسط در این نوع تست ها باید 

  ... حرکات تنفسی و –رکات مایعات در نفرون ح ... - بلع –خاعی نرتیب اتفاقات را نیز مجزا یاد بگیر براي مثال انعکاس هاي ت

  

  بیشتر است ................ نسبت به ........ در انتقال ............  در یک فرد سالم تاثیر – 6

           دي اکسید کربن           – اکسیژن - دي اکسید کربن                   گلبول هاي قرمز – اکسیژن –       انزیم انیدراز کربنیک 

   دي اکسید کربن        – اکسیژن -   اکسیژن                                یون بی کربنات - دي اکسید کربن -       هموگلوبین 

  

  که در کل عدد  با انیدازش70 + 23 + 97هموگلوبینش می تواند با . مثال گلبول قرمز .. در این نوع سواالت سریعتر جمع ببندید 
  گلبول قرمز است پس اولویت با . نتقال دهد ااست را بزرگی 
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.........................            در انسان خون پس از عبور از – 7

  ریزد می             روده باریک مستقیما به سیاهرگ زیرین 

   لختی سپس از دریچه سینی آئورتی می گذرد 2           شش ها ابتدا از دریچه 

      کلیه ها ابتدا به اندام ها سپس به قلب باز می گردد       

             سیاهرگ ششی بدون عبور از قلب به اندام ها می رود 

شما خودتون به جاي غذا بذارید از الیه هاي روده جذب بشید به . و مهم ... این نوع سواالت هم می تونم بگم مسیر یابی هستند 
  .دش ششی  و عمومی سپس به سلول مصرفی  و گلیکولیز و تنفس سلولی برید رز راست بعد گسیاهرگ روده بعد کبد بعد دهلی

  . و یا در کلیه از بطن چپ به کلیه رفته دوباره به دهلیز راست برگردید 

   2جواب گزینه 

  .براي مثال می خوام سرنوشت سیب زمینی خورده شده را دنبال کنیم 

جذب شده اول به کبد میره بعد اگر الزم بود به  میشه گلوکوز از راه رگ خونی 12 معده ثابته و در در دهان با پتیالین میشه مالتوز  در
 سیاهرگ – شش ها –سرخرگ ششی ( بزرگ سیاهرگ زیرین سپس دهلیز راست باز شدن سه لختی بطن راست شروع گردش ششی 

 اندام ها و بافتها و سلول مصرفی گلیکولیز –ئورت ا(  بطن چپ شروع گردش عمومی – لختی 2باز شدن ) دهلیز چپ  –هاي ششی 
   )  می شود انرژي ازاد..... مرحله واسطه کربس غشاي داخلی میتوکندري و 

  جالب بود نه ؟؟؟

   کدام صحیح است ؟– 8

  قرار دارد            گردش خون همه بی مهرگان باز است                             قلب ماهی بر خالف ملخ در ناحیه پشتی 

             خون خروجی از قلب خرچنگ دراز روشن است                هر یک از قلب هاي لوله اي کرم خاکی یک جفت دریچه دارد 

  : نکاتی که باید بدونید : این ص مهم است 
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  دي وي دي ژنتیک بنده.... ترین محصول ونوس   پرفروش
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:  به خاطر گرانش زمین در بخش هاي پائین بدن جمع نمی شود عبارتند ازدلیل اینکه خون

a.وجود قلب ماهیچه اي
b.تلمبه ي ماهیچه هاي در حال انقباض و فشار آنها به رگ ها
c.دریچه هاي النه کبوتري که مسیر حرکت خون را به سمت قلب یک طرفه می کنند.

d. ر هنگام بازدم که به سیاهرگ هاي این ناحیه منتقل می شودقفسه ي سینه د) مکش ( فشار منفی
e.فشاري که بر اثر پائین آمدن پرده ي دیافراگم که هنگام دم بر شکم وارد می شود
f.  باقی مانده ي فشار سرخرگی باعث ادامه ي جریان خون در سیاهرگ ها می شود.

بیماري واریس. ( ه ایستاده کار می کنند ، خون در رگ هاي پائین بدن جمع می شودگاهی به علت ایستادن بیش از حد به ویژه در افرادي ک2

.دستگاه گردش مواد ، باعث گردش ترکیبات مختلف در بدن جانداران می شود

ل کیسه تنان دستگاه گردش خون ندارند و به جاي آن آب از راه دهان وارد کیسه ي گوارشی آنها می شود و بعد از گردش و تباد 3
.مواد از همان راه دهان از کیسه ي گوارشی خارج می شود

بدن کیسه تنان از دو یا سه الیه سلول ساخته شده است و همه ي سلول ها می توانند به صورت مستقل به تبادل مواد با محیط 4
.اطراف بپردازند

 به صورت شعاعی به یک لوله ي دایره اي دیگر عروس دریایی نیز کیسه ي گوارشی دارد که این کیسه داراي لوله هایی است که 5
.متصل هستند

.سلول هاي پوشاننده ي درون این لوله ها مژك دارند که این مژك ها با زنش خود ، آب را به جریان در می آورند 6

ز از لوله هاي چندان زیاد در عروس دریایی فقط سلول هاي جدار لوله ها با آب در تماس مستقیم هستند اما فاصله ي سایر سلول ها نی7
.نیست

. جانورانی که بدن آنها چندین الیه ي سلولی دارد ، نیاز به دستگاه گردش مواد و مایعی به نام خون دارند8

 دستگاه گردش خون بسته-2 و    دستگاه گردش خون باز-1در جانوران دو نوع دستگاه گردش مواد وجود دارد 9
.ون از انتهاي رگ ها خارج می شود و در میان سلول هاي بافت گردش می کنددر دستگاه گردش خون باز ، خ10

در دستگاه گردش خون بسته که در مهره داران و کرم خاکی دیده می شود ، خون در هنگام گردش از رگ ها خارج نمی شود ، بلکه تبادل 11
.مواد از طریق جدار مویرگها صورت می گیرد

.دش خون از نوع باز هستندحشرات و خرچنگ ها داراي گر12

در هنگام استراحت قلب .  لوله اي شکل است ، حرکت ماهیچه هاي بدن نیز خون را به بخش هاي عقبی بدن می راندقلب ملخ13
هر منفذ دریچه اي دارد که هنگام انقباض قلب بسته است و از ورود خون . ، خون بار دیگر از طریق چند منفذ به قلب باز می گردد 

.به شده به سیاهرگ ها جلوگیري می کندتلم

بطن . خون از سیاهرگ وارد دهلیز می شود و سپس وارد بطن می شود. ماهی داراي قلبی دو حفره اي است که یک دهلیز و یک بطن دارد 14
رخرگ پشتی به همه ي بدن خون از سرخرگ به آبشش ها می رود و بعد از تبادل گازها ، از راه س. خون را به درون سرخرگ ها تلمبه می کند

.می رود و بار دیگر از راه سیاهرگ شکمی به قلب باز می گردد
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   کدام یک از ویژگی هاي دستگاه گردش خون ملخ نمی باشد - 9

           مواد غذایی و اکسیژن به طور مستقیم بین خون و سلول هاي ملخ مبادله می شود 

  ارد         قلب لوله اي است و چندین دریچه د

           ماهیچه هاي بدن خون را به بخش هاي عقبی می راند 

           در هنگام استراحت قلب خون از انتهاي قلب و از طریق منافذ به قلب باز می گردد 

   .استوقتی حرفی از یک موجود میشود شما باید تمام اطالعات اون موجود را به خاطر بیارید مثال ملخ در مطالب زیر عنوان شده 

  دستگاه گوارش     گردش خون 

  حرکت      دستگاه تنفس 

  سیستم ایمنی     سیستم عصبی 
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  .با سایرین متفاوت است .....................  در یک دوره کار قلب در ادمی به طور معمول مدت زمان – 10

   بطنی –  بسته بودن دریچه هاي دهلیزي          تجمع خون در دهلیز ها                           

           سیستول بطن ها                                    دیاستول دهلیز ها 

  زمان تغییرات حفرات قلب بار جواب دادن به سواالت مورد نظر بسیار مهم است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ثانیه را خوب یاد بگیري 03.تفاقات انقباض بطن ها یعنی اگه می خواي این مطلب و عالی یاد بگیري باید فقط زمان و نوع ا

  دهلیز ها شروع به پر  شدن در این لحظات بطن ها انقباض و شروع به خالی شدن

  تمام.  بقیه مراحل این فعل ها را عوض کن  لختی بسته میترال بیشترین فشار را تحمل می کند 3  -  2سرخرگ ها فعال  سینی ها باز  
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  .دام در مورد مویرگ ها نادرست است  ک– 11

  ..................         در همه مویرگ هاي خونی 

  کند     فشار اسمزي پروتئین هاي پالسما بیش از فشار اسمزي پروتئین هاي مایع میان بافتی   یک ماهیچه صاف حلقوي ورود خون را تنظیم می 

  ایش قطر می شود          سطح خارجی با الیه اي از پلی ساکارید پوشیده شده است          گرما و افزایش دي کسید کربن باعث افز

  

   کدام عبارت به درستی بیان شده است ؟–12

            برخی از خزندگان ماده زاید نیتروژن دار را به شکل اسید اوریک دفع می کنند 

            بسیاري از مویرگ ها نفوذ پذیري زیادي دارند 

   و کاهش اکسیژن گشاد می شوند CO2     برخی از رگ ها به دنبال گرما افزایش      

  .          اریتروسیت ها در انسان و بسیاري از جانوران بدون هسته می باشند 

یاد داشته و مجبوریم تمام کلیات را . یعنی استثنا نداره پس کلی هستش ...... وقتی میگه در تمام . ویژگی کلی همه مطالب مهم است 
  . کتاب مهر و ماه جمعبندي براي این کار مناسب است . باشیم 

  :سعی کن این کار و بکنی ببین 

  :به همه پروتئین ها عبارتند از اطالعات مربوطه   :روتئینیه کلمه روي کاغذ بنویس مثال پ

 شوند براي سنتز انها انرژي الزم  در سیتوپالسم سنتز می–حاصل عمل ترجمه هستند .  شکل سه بعدي خاص دارند –بزرگند 
و یا به عبارت دیگر فصل اول . براي حرکت انها ریبوزوم و ار ان اي پلی مراز حرکت خاصی دارند  –اما اب مصرف می شود 

داراي نیتروژن هستند اوره را زیاد می کنند در  رسم درخت . گیرنده خارج سلولی دارند .سال  چهارم انجام می شود 
  ...کمک می کنند و تبارزایشی 

  . کدام عبارت در مورد حرکت ترکیبات الی درون گیاه از منبع به طرف محل  مصرف نادرست است –13

          ترکیبات الی درون ابکش در همه جهات حرکت میکنند         حرکت ترکیبات الی واکوئول به واکوئول است 

  بارگیري همانند باربرداري ابکشی با مصرف انرژي زیستی انجام می گیرد ی دارد     غشاي سلولی نسبت به ترکیبات الی نفوذ پذیري اندک

  تفاوت هاي شیره خام و پرورده اگاهی خاص داشته باشید براي زدن این نوع تست ها نیاز دارید تا از 

  .اولی در سلول مرده و دومی در زنده انجام می شود 
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  .نفوذ پذیر است .......... لوله پیچ خورده نزدیک نسبت به .............. ....... در انسان لوله جمع کننده ادرار 14

    سیستئین - بی کربنات                            همانند – اوره                       همانند – اب                     برخالف –  برخالف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . بعد با یکدیگر مقایسه کن . ا حروف مشخص کن بقسمت هاي مختلف نفرون : اینکار و بکن 

  مثال آ   بر خالف ب نمی تواند بازجذب کند و یا ب مانند آ داراي آب است 

  ............ مثال  د  برخالف  آ  می تواند دارو ترشح کند و 

  .....................هنله بر خالف جمع کننده می تواند 

  ........................... نمی تواند جمع کننده بر خالف خمیده نزدیک 
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  ............... در ماهیچه دلتایی انسان – 15

   در وسط نوار تیره دیده می شود M                                      خط        میوفیبریل توسط شبکه سارکوپالسمی پوشیده می شود 

  قباضی ماهیچه را به وجود میاورد           هرتارچه توسط سارکوپالسم پوشیده شده است          نوار روشن در وسط نوار تیره واحد ان

  .ه باید بدونیم که داخل هر میون یا میوفیبربی یا خود ماهیچه چه چیز هایی هست و یا نیست براي حل تست ماهیچ

میوفیبریل  میون  ماهیچه

  وجود ندارد  دوجود داروجود نداردوجود دارد   نداردوجود  وجود دارد

همه اطالعات 
  +میون 

 بافت پیوندي 
  اطراف میون ها

بافت پیوندي 
اطراف میون 
ها

  

 اندامک –سارکومر 
   شبکه ها –

هسته و تمام 
اطالعات یک سلول

سارکولم و بافت 
...پیوندي و 

رشته هاي اکتین 
میوزین سارکومر 

به جز

  ................رد نوعی بافت پیوندي است که  پرده اي که روي تنه استخوان ران وجود دا– 16

             رشته هاي به هم فشرده و کشسان دارد                         ماده بین سلولی محتوي کلسیم دارد 

             وضیفه ان ذخیره انرژي و ضربه گیري است                   در ان سلول ها از هم فاصله زیادي دارند 

   دیده می شود 1ویژگی هاي ان در گزینه . اشاره به بافت  پیوندي رشته اي است وال روي س

  .دیدي که با تخلیص سوال زود به ج می رسم 

  .  دیده می شود  Yیک کرموزوم .........................  در بدن یک مرد سالم و هر یک از سلول هاي – 17

       ماهیچه بین دنده اي                ماهیچه مژکی چشم                         اسفنگتر میزراه         ماهیچه دیواره لوله فالوپ        

  .براي اینکه به چنین سواالتی زود ج بدي باید انواع سلول بر حسب تعدا هسته جمعبندي کنی 

  ..........چند هسته اي ماهیچه مخطط  و  ... ) مژکداران و (  دو هسته اي –یک هسته اي 

  هر سلول مرد یک ایکس یک واي دارد . سلول هایی که یک ایکس یا دو یا چند تا دارند جمع بندي کن 

. ماهیچه صاف یک عدد دارد 3 گزینه . ماهیچه مخطط از هر کدام چندید عدد دارد 
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  است بی تاثیر .....................  غیر فعال شدن دستگاه عصبی خود مختار ر بروز تغییرات – 18

         جذب مواد الی از لوله گوارش                          خون رسانی به عضالت اسکلتی 

  بازجذب کلسیم از نفرون              ترشح غدد بناگوشی                         

حت تاثیرند پس غیر قعال می      چون ت2    3  1پس گزینه هاي  . سمپاتیک و پاراسمپاتیک حذف میشه . روي سوال و تخلیص کن 
  4می مونه . شوند 

  

   کدام نادرست است ؟– 19

  ..................        محلی که در امتداد محور نوري کره چشم قرار دارد 

                فاقد سلول هاي مخروطی است                                       محتوي گیرنده نوري است 

   دقت و تیز بینی چشم اهمیت دارد                            می تواند واجد سلول هاي پشتیبان باشد               در

  بلکه گفته کدام غ است  اما توجه کن که روي سوال ویژگی این و نخواسته... بازم باید روي سوال و تخلیص کنی میشه لکه زرد

  1یعنی گزینه 

  اثر بگذارد ................. نمی تواند بر ... ..... در ادمی هورمون مترشحه از – 20

   ولید و ترشح تستوسترون – بافت مکعبی ساده                                هیپوتاالموس –             پاراتیروئید 

  یه  بخش مرکزي کل–            تخمدان ترشح هورمون هاي فولیکولی                           هیپوفیز پیشین 

  ....سعی کن هورمون ها و محل تاثیرشو خوب یاد بگیري 

   حتما ژن هاي تولید کنندش در اونجاروشنههورمون پروتئینی از هر اندامی تولید میشه . یه نکته خوب 

   هر سلولی که تاثیر داره در اون سلول ژن گیرندش روشنهاما بر 
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ی اثراتبرخبرخی بافت ھای ھدفمحل ترشحمحل سنتزھورمون

تحریک ھیپوفیز پیشین برای ساختن و ترشح ھورمون خاصھیپوفیز پیشینھیپوتاالموسھیپوتاالموسآزاد کننده

کاھش ترشح یکی از ھورمون ھای ھیپوفیز پیشینھیپوفیز پیشینھیپوتاالموسھیپوتاالموسمھار کننده

فزایش انقباضات رحم در ھنگام زایمانارحم و غده ھای شیریھیپوفیز پسینھیپوتاالموساکسی توسین

کاھش دفع آب از طریق ادرار و غلیظ شدن ادرارکلیھ رگ ھای خونیھیپوفیز پسینھیپوتاالموسضد ادراری

FSH ھیپوفیز
پیشین

ھیپوفیز 
پیشین

در جنس نر ترشح تستوسترون را تحریک می کندتخمدان
ح استروژندر جنس ماده رشد فولیکول و افزایش تولید و ترش

LH ھیپوفیز
پیشین

ھیپوفیز 
پیشین

در جنس نر ترشح تستوسترون را تحریک می کندتخمدان
در جنس ماده ترشح استروژن و پروژسترون پاره شدن 

فولیکول و  آزاد شدن تخمک

محرک غده 
فوق کلیھ

ھیپوفیز 
پیشین

ھیپوفیز 
پیشین

یزولتحریک فوق کلیھ برای ترشح بیشتر کورتغده فوق کلیھ

ھورمون 
تیروئیدی

 در کودکی رشد طبیعی مغز ، استخوان و –تنظیم قند خون اغلب بافت ھاتیروئیدتیروئید
ماھیچھ ھا را افزایش می دھد در بزرگساالن افزایش سطح 

ھوشیاری و بر اعمال تولید مثلی تاثیر دارند

 استخوانی و کاھش کلسیمافزایش رسوب کلسیم در بافتاستخوانتیروئیدتیروئیدکلسی تونین

کلیھ بافت استخوانی و پاراتیروئیدپاراتیروئیدپاراتورمون
روده باریک

افزایش غلظت کلسیم خون با تاثیر بر استخوان ھا روده با 
 وتاثیر بر نفرونDکمک ویتامین 

 –اپی نفرین 
نور اپی نفرین

بخش 
مرکزی غده 

فوق کلیھ

بخش مرکزی 
غده فوق کلیھ

د دستگاه قلب شش کب
گوارش برخی ماھیچھ 

ھای صاف مانند 
ماھیچھ دیواره رگ ھا

 افزایش قند خون - تعداد تنفس-افزایش ضربان قلب فشار خون
 گشاد کردن نایژه ھا -  گشاد کردن مردمک - کاھش گوارش

)درمان آسم ( 

بخش قشری کورتیزول
فوق کلیھ

بخش قشری 
فوق کلیھ

 عضالت و اغلب –کبد 
نسلول ھای بد

افزایش قند خون مقادیر زیاد باعث سرکوب سیستم ایمنی می 
شود

بخش قشری آلدوسترون
فوق کلیھ

بخش قشری 
فوق کلیھ

افزایش بازجذب سدیم از ادرارکلـــیھ
افزایش ترشح پتاسیم بھ ادرار

بخش درون انسولین
ریز 

پانکراس

جزایر 
النگرھانس

 افزایش –ذخیره ھای گلیکوژنی  افزایش -کاھش قند خون اغلب سلول ھای بدن
جذب گلوکز توسط اغلب سلول ھای بدن

بخش درون گلوکاگون
ریز 

پانکراس

بخش درون 
ریز پانکراس

افزایش قند خونکبد

فولیکول در استروژن
حال رشد و 
جسم زرد

فولیکول در 
حال رشد و 
جسم زرد

 رحم ھیپوفیز -تخمدان
پیشین

ضخیم و پر خون شدن  –رشد بیشتر فولیکول در حال رشد 
دیواره رحم

افزایش ضخامت دیواره رحم و حفظ این دیواره و آناده کردن رحم ھیپوفیز پیشینجسم زردجسم زردپروژسترون
بدن برای لقاح

سلول ھای تستوسترون
بینابینی

سلول ھای 
بینابینی

لولھ ھای اسپرم ساز 
در بیضھ و ھیپوفیز 

پیشین

 تحریک اسپرم FSH ھمراه با – ایجاد صفات ثانویھ مردانھ
سازی
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  ........... همه تقسیمات جانوري ...................  در مرحله – 21

   یک جفت سانتریول از یکدیگر دور می شوند –        پروفاز 

   رشته هاي دوگک به کروموزوم هاي مضاعف متصل می شوند –          متافاز 

  ها به دو قطب سلول کشیده می شوند  کروموزوم –           انافاز 

   کروموزوم ها نمی توانند مضاعف شوند –           تلوفاز 

  :دقت کن براي جواب دادن باید این استثنا ها را در نظر داشته باشی : این سواال رو جواب بدي برات خوبه :  یک کار خوب 

  بسیاي از گیاهان سانتریول ندارند 

  د نمی شود قارچ ها پوشش هسته ناپدی

  ماهیچه مخطط سیتوکینز ندارد 

   )2 میوز 1میتوز میوز ( سه عدد از هر مرحله داریم 

  

  دوك تشکیل و ك ها مضاعفند  ( :در همه پروفاز ها 

  

   کروموزوم هاي مضاغف به دوك چسبیده اند در وسط سلول:در همه متافاز ها 

  

  

  

   دوك کوتاه می شود :درهمه انافاز ها 

  

  

  

   خودت پیدا کن:در تمام تلوفاز ها 
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   کدام گزینه نادرست است ؟– 22

  رخ می دهد ...........پس از ...............          در یک تقسیم میوز 

  ا  قانون جور شدن مستقل ژن ه– شکستن سانترومر ها                     قانون تفکیک ژن ها –          جدایی کروماتید هاي غیر خواهري 

   پدیده نوترکیبی می تواند– ناپدید شدن پوشش هسته                                   تشکیل ترکیبات متنوع –          اتصال تتراد به دوك 

  : براي مثال میتوز –مراحل میتوز و میوز و دقیق یاد بگیر 
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   است ؟ نادرست در گامت زایی ملخ کدام– 23

  ............           هسته ي 

   کروموزوم مضاعف دارد                            اسپرم متمایز همواره یک کروموزوم جنسی دارد 12 یا 11  -           اسپرم نابالغ 

   دارد DNA مولکول 12تمایز            تخمک نابالغ دو نوع کروموزوم جنسی دارد                                     تخمک نا

  .روي سوال یادت نره .... باز از اون سواالتیه که بیشتر دانشاموزا فک می کنن جواي صحیح می خواد نه 

  براي حل چنین سواالتی این کار و بکن

  

  

  

  

  

  

  .در ملخ تخمک همیشه یک نوع ك ایکس دارد .   ص است 3گزینه 
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  .......................گویچه قطبی دوم انسان  ............  گویچه قطبی اول انسان– 24

   بیشتري دارد DNA در هسته خود – در تخمدان تولید می شود                           برخالف –         برخالف 

  ی لقاح با اسپرم را دارد  توانای– از بین می رود                                             همانند –          همانند 

  : صفحاتی که در پایین اوردم باهم بخون : براي حل چنین سواالتی باید این کار و بکنی 

   ص است 2هر چه قدر پایین بیاي تعداد ملده وراثتی کم می شود پس گزینه 
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  .کدام می تواند شایستگی تکاملی بیشترب داشته باشد  اگر دودمانه مقابل کم خونی داسی شکل باشد در یک منطقه ماالریا خیز – 25

          4 و 2                      3 و 1       

         2 و 4                      2 و 3       

  

و فت وابسته به جنس و اندازه منقار صفت اتوزومی باشد با توجه به جدول زیر  این که در سهره کامرون طول بال ص ب فرض – 26
  امیزش فرضی افراد نسل اول چه کسري از نر هاي نسل دوم توسط انتخاب گسلنده حذف می شوند ؟

  

  .اموزش تصویري براتون انتخاب کردم تا مفید بشه ....  و دودمانه به سایت زیر مراجعه کنید براي حل ژنتیک حشرات 

HuYIM/v/com.atapar.www://http  
http://www.testzan.ir  

 و قهو ه اي با رگه هاي طوسی باشد و فقط ماذه هاي نسل دوم پر طوسی – قهوه اي – اگر رنگ پر در چلچله به اشکال طوسی – 27
  شوند وراثت ریخت ان تحت تاثیر کدام حالت است ؟ 

              سه ژن الل وابسته به ایکس که غالبیت ندارند

          یک جفت ژن الل وابسته به جنس که غالبیت ندارند     

             یک جفت ژن ال اتوزوم که یکی بر دیگري غالب است 

            سه ژن الل اتوزوم که دو تاي انها رابطه غالب مغلوبی ندارند و سومی نسبت به هر دوي انها غالب است 

  2گزینه . پس وابسته به ایکس هم توان .  است  نوع فنوتیپ می بینیم پس حالت هم توان3چون 

  .فرزندن نمی توانند ژنوتیپ والدین را نشان دهند . ……… پدر مادري سالم پسري زال و هموفیل دارند – 28

  

  :دو نکته طالیی 
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  /هرگاه پدر مادر سالم فرزند بیمار داشته باشند پدر مار ناقل اند 

  ه باشند بیماري غالب و پدر مادر ناخالصند هراه پدر مادر بیمار فرزند سالم داشت

  : جمله 2مجموع 

  )بجز پدر در بیماري وابسته به ایکس ( پدر مادر اگه بافرزند فنوتیپ یکسان نداشته باشند پدر مادر ناقلند 

  

  

  

  

  

  

  

  .دارند .................  گیاهان پیشرفته همگی –29

  عناصر اوندي                               مادگی                              انتروزوئید فاقد تاژك        ارکگن                             

  .گفتم که دانه داران با تاژك و سانتریول دشمن هستند .... پیشرفته یعنی دانه دار 

  

  

  

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



22

گیاهان ساده سانتریول دارند 

دانه با تاژك و سانتریول ، دشمن است 
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  ................ در آدمی به طورطبیعی ترشحات غده پروستات –30

            بلوغ و تحرك اسپرم ها را سبب می شود     

  محیط اسیدي مسیر حرکت اسپرمها را خنثی می کند           

            انرژي الزم براي حرکت تاژك را فراهم می کنند 

  ستوسترون تولید اسپرم را در لوله هاي اسپرم ساز تحریک می کند           همراه با ت

  پ روستات  و پ یازي میزراهی چون حرف پ دارند پس براي خنثی کردن و تنظیم :  نکته . پروستات براي خنثی کردن مهم است 

  ....پ ي هاش مهم اند اول پروستاته بعدا پیازي میزراهی پس پروستات که اول اومده نقشش بیشتره 

  :براي گزینه ه حواست باشه که میتونن چنین عوض کنند 

   انجام میوز – 4 تنفس سلولی    گزینه – گلیکولیز – 3 تغییر پی هاش            گزینه -  2 تغییر فنوتیپ            گزینه – 1گزینه 

  ......................ریا و در افراد مبتال به الکاپتون–31

  ر در مجاورت هوا تغییر رنگ می دهد                            گلبول هاي قرمز نمی توانند به خوبی اکسیژن را منتقل می کنند               ادرا

               تولید آنزیم طبیعی به نسل هاي بعدي فرد منتقل  میشود            دست ورزي سلول ها درون بدن فرد انجام می گیرد 

  :هاشو یاد بگیر با یه جدول ویژگی 

  افراد بیمار   افراد سالم   

  +  _  اسید در ادرار

  _  +  انزیم در سلول 

  اما معیوب+    +  انزیم در سلول ژن 

  اوره+ خود اسید   اوره+ تجزیه شده هاي اسید   در لوله جمع کننده 

  مسخص نیست  انجام می شود   رونویسی از ژن انزیم

  +  +  راه انداز ژن

  د ا در مجاورت هوا کدر می شودطبیعی بع  طبیعی  رنگ ادرار خروجی
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  بوده اند .................  اولین جانداران بالدار فاقد –32

           گردش خون باز                            اسکلت خارجی                            چشم مرکب                               کیسه هاي هوایی 

  که کیسه هوایی ندارند : میشه حشرات :  و تخلیص کن سوالروي 

  : ویژگی هاي حشرات  عبارتند از 

 سیستم ایمنی غیر – اسکلت خارجی – گونه فرصت طلب –پاهاي بند بند  – چشم مرکب – سیستم تنفسی نایی –گردش خون باز 
  ......... و –اختصاصی 

است پس از دو  % 60ی باشند فراوانی الل مربوط به رنگ ارغوانی گلبرگ  در یک جمعیت فرضی از نخود فرنگی که در تعال م–33
  نسل خود لقاحی نسبت افراد هتروزیگوس به نخود فرنگی هاي غالب چیست ؟

  

  

  

  ........... کروموزوم که والدینش به یک گونه تعلق ندارند 42 در گامت هاي یک گیاه هگزاپلوئیدي با –34

 عدد است 14کروموزوم ها سه تا سه تا همتا هستند             عداد کروموزوم ها 

       سه مجموعه کروموزوم وجود دارد             کروموزوم هاي همتا وجود ندارند 

  .ببینید این گامتی است که از دو گونه جدا اومده می بینید که همگن و هماهنگ نیست 

  4        پس گزینه :لی نوشته این جمله را کتاب این شک
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 در هر مجموعه DNA است حداکثر تعداد مولکول هاي 63 عدد کروموزومی سلول هاي البومن در گیاه گندم هگزاپلوئید – 35
         کروموزوم در سلول دو هسته اي چقدر است ؟

                 12                                7                                21                                 42   

  

  .بقاي ژن هاي خود را تضمین می کند ............. ونه عنکبوت بیوه سیاه  با  گ– 36

                                بکرزایی            انتخاب فرد                            رفتار فداکارانه                                  رفتار غیر مشارکتی     

  2گزینه . همه رفتار هاي جانوران را در سطح کتاب درسی فداکارانه در نظر بگیر به جز شیر نر 

   در شرطی شدن کالسیک کدام نادرست است ؟-37

  ............       پس از مدتی محرك 

  . ی عمل می کند        شرطی براي بروز پاسخ مناسب مستقل از محرك غیر شرط

         شرطی براي بروز پاسخ مناسب نیازمند محرك شرطی دیگري است 

  .       غیر شرطی پاسخی  مشابه با پاسخ محرك شرطی ایجادمی شود 

  ....ی شدن اثر خود محرك طبیعی را از بین می برد نه اینکه به یک محرك غیر شرطی وابسته کند طشر ... 2گزینه 

  نادرست است ؟ کدام عبارت –38

  ...................            بیشتر پروکاریوت ها 

               دیواره پپتیدوگلیکانی دارند              هتروتروف و هوازي هستند 

                 اندوسپور تولید می کنند                  ساختار هاي غیر رشته اي دارند 

  3 گزینه – د بعضی باکتري ها اندوسپور تولید می کنند نه همهبعضی باکتري ها سم تولید می کنن

  حاصل می شود ..............  طی تبدیل CO2لولی اخرین مولکول س در تنفس -39

   کربنی در کربس             پیروات به بنیان استیل  4 کربنی به 5              ترکیب 

   کربنه 5  کربنی به 6      ترکیب              فسفاته   2              گلوکز به به هگزوز 

  :  دي اکسید هاي کربن تولید شده اول در مر حله پل یا واسطه  
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  :دومی و اخري در کربس 

   1پس گزینه 

  /ي اکسید تولید میشه نادر اچ نیز همچنین و لی برعکسش غلط است دهر جا که 

  

  

  

  

   یافت می شوندآگاو و مخمره ترتیب در سلول هاي ب............ و ..........  مولکول هاي – 40

                   NADP+  و NADPH  آنزیم روبیسکو و                                             FAD                

                 NADP+  و آنزیم روبیسکو                                            کوانزیم A  و NAD+  

قسمت اول فتوسنتز      :  یا شارش انرژي  و اگه دو قسمت کنیم 8ببین فصل .  کی باتون می گم تا از سر در گمی بیاي بیرون م مفهمویه
  : قسمت دوم تنفس سلولی 

      فتوسنتز   

   روبیسکو – نادر پی اچ –کالوین 

   کلروپالست واجزاي آن –تثبیت کربن 

  تنفس سلولی 

   کربس –اچ  نادر –گلیکولیز 

  دارند  دارند  گیاهان

  دارند  ندارند  جانوران 

  همه جانداران   مشترك   فقط گیاه و جلبک و بعض اغازیان  

    فتوسنتز  مخصوص گیاه

      مخصوص جانور نداریم

  

  :تست هایی که با کمک این جدول به راحتی حل می شدند 
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  .م نمی شود بدون حضور نور انجا..............  در کاکتوس -41

     تولید اسید کراسوالسه                                   در واکوئول ها           CO2             تثبیت اولیه 

      واکوئول ها PH            کاهش    CO2            کربنی و آزاد سازي  4               تجزیه اسید هاي 

  ئول زیاد پس پی حاش کم و در روز با کمک نور بر عکس یعنی پی هاش زیاد می شود می بینید که در شب اسید واکو

  . غ است 4گزینه 

  

  وزنه هاي هواییر در گیاه گل ناز آزاد سازي اکسیژن از – 42

  .انجام شود ......................  نمی تواند هم زمان با 

    مایع درون   واکوئول ها PH                                              کاهش      در واکوئول              CO2            تثبیت اولیه 

   کربنه 4                                                           تولید مولکول هاي ATP   و  NADPH              تولید 

  )     موز – اناناس –کتوس کا(         م      ا    ك     اتفاقات شب براي گیاهان 

   افزایش اسید واکوئول مرکزی –تثبیت اولیھ اکسیژن  –وزنھ ھا باز اکسیژن گیری و دی اکسید کربن می ده : در شب 

  3کھ روزنھ ھا بازند پس میشھ ....  تی پی و نادر پی اچ در روز کالوین و مصرف ای

  .می تواند متفاوت از سایرین باشد .......................  شیوه تولید مثل جنسی  – 43

                       کلپ                                   اسپیروژیر                              کالمیدوموناس                             امانیتا موسکاریا

  :بهتره کل چرخه ها را بررسی کنیم 

  1  پس گزینه - جلبک هاي سبز و کاهوي دریایی تناوب نسل –رخه زندگی هاپلوئیدي  گیاهان  قارچ ها چ– اسپروژي –کالمیدوموناس 

  جانوران دیپلوئیدي 
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   کدام نادرست است ؟– 44

  ....................        آغازیان تک سلولی  و فتوسنتز کننده می توانند 

                               دو تاژکی باشند                 دو هسته بزرگ و کوچک داشته باشند            

                   پوششی از جنس سلولز و سیلیس دارند                        در تهیه سنگ سمباده از انها استفاده می شود 

   غ است 1 پس گزینه .این ویژگی مربوط به مژکداران است که هتروتروف هستند 

   کدام عبارت درست است ؟–45

          همه آنزیم ها امینواسیدي هستند                          همه پلی ساکارید ها در بدن انسان ساخته می شوند 

          همه قند ها در ذخیره انرژي نقش دارند               همه لیپید ها در آب نامحلول اند 

به همین خاطر از هر گروه که میان تنها خاصیت مشترکشون اب گریز همه لیپید ها اب گریز هستند دیگه لیپید یعنی دشمن اب د  
  و متنوع هستن .....بودنه 

  
   آنزیم تجزیه کننده گلیکوژن و نشاسته در گاو به چه ترتیبی عمل می کنند ؟–46

   برون سلولی – برون سلولی              درون سلولی –        برون سلولی 

   درون سلولی –ولی              درون سلولی  درون سل–       برون سلولی 

گوشتخوار که نیست پس امیالز برون سلولیه اصال اقا جون هر جانوري بگیري امیالز دورن سلولی نداره اما گاو ... گاو نشاسته می خوره 
   2گلیکوژن هم نمی خوره که پس در کبد تولید و تجزیه میشه و میشه درون سلولی پس گزینه  

  

  م یک از گزینه هاي زیر در منبع غذایی تریکودینا وجود دارد ؟ کدا–47

          غشاي سلولی                         کریستا                              ماده وراثتی خطی                          گرانوم

  1پس غشا داره اصال هر سلولی غشا داره پس گزینه ... غذاي تریکودینا و پارامسی و کپک هاي مخاطی باکتري جونه دیگه .... اي بابا 

  
   ...................... تریکودینا – 48

   محصور در غشا دارد                داراي اپران است DNA         توان همانند سازي ندارد                 تولید کننده است                
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هتروتروف تک سلولی  ابزي متحرك احتماال در اینده فرمانروي ششم باشه اونقد شلوغه و اغازیان این موجو دست از سر ما بر نمیداره 
  3پس گزینه ....یوکاریوته یعنی ماده وراثتی در هسته نعلی شکلشه .... متفاوته 

  

  را دارد ...........  هستک –49

                      بخش عمده ماده ژنتیکی   DNA  و  RNR                     ها                      غشا          RNA       ژن سازنده انواع 
  سلول 

   3 دیده می شود که رونویسی می شوند پس گزینه  rRNAدر هستک تراکم ماده وراثتی با ژن هاي  

   کدام بخش سلول گل ستاره داراي واکوئول است ؟–50

  لول همراه                                         سلول بنیادي                                عناصر اوندي          تراکئید                        س

   چون دنیا محل گذره و تقسیمات سلول هاي بنیادبی بسیار 4 و 2می مونه .....  سومی هم االن از دنیا رفت مرده اند –اولی خدا بیامرزه 
  سریعه دیگر 

   2ن پس گزینه ذخیره نمی کن

   کدام یک بخشی از استوانه مرکزي محسوب نمی شود ؟–51

              عناصر اوندي                             صفحه غربالی                                     اسکلرئید                               اشعه مغزي 

  افرین .... اینو بی زحمت خودت حل کن 

  نیست ؟...................   بافت پوششی مري  -    52

     دائما در حال تقسیم              داراي چند الیه سطحی فاقد فعالیت 

       سنگفرشی چند الیه                  متفاوت با سایر بخش هاي لوله گوارش 

طور یاد بگیر چون مري و دهان و حلق به پوست  منظورش پوست می باشد اخه پوست و مري تفریبا همسایه اند  این 2گزینه 
  نزذیکن پس بافتشون یکسانند اما پوست الیه شاخی شده و مرده  داره که مري نداره 

 در کدام یک از این بافت هاي زیر کالژن نمی بینیم  53-

  خوان ران                                    الله گوش       صفاق                                رباط                                   است

  ....            من شرمنده خودت پیدا کنی خوبه واست 
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   کدام یک توانایی شکستن پیوند بین مونومري را ندارد ؟–54

                موسین         پتیالین                           صفرا                             رنین                 

  پس صفرا  انزیم نیست .... فقط براي قدرت انزیم ها مربوطه ها .......... بشکن بشکن .... ببین منظور اینه که  

  کدام گزینه صحیح است ؟ -55

                 جذب اغلب قند هاي ساده از راه انتشار است                        

  ند هاي ساده با جذب ماده دیگري است              جذب اغلب ق

                جذب امینو اسید ها توسط کانال هاي پروتئینی و انتشار تسهیل شده است       

                 امینو اسید هاي جذب شده در لوله گوارش فقط حاصل تجزیه پروتئین موجود در غذاست 

   .... لطفا خودت                                    

  

   کدام یک از محتویات شیره معده نیست ؟–56

                  مایع ضد عفونی کننده                  گاسترین                         فاکتور داخلی معده                             انزیم تجزیھ 
  کننده پروتئین

  

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ون یافت نمیشه کره مریخ و نمی دونم   در داخل معده افراد سالم  در روي کره زمین هورم

  در اطراف لوله هاي غربالی کدام مورد یافت نمی شود ؟ –57

                 فیبر                          پارانشیم                                   کالنشیم                                   سلول همراه 

حرفی واسه ... اوند ها داخلی هستن  دیگه اما  گیاه اسکرید و کالنشیم اخراج کرده گفته برو به قسمت هاي خارجی ...... ناغا جو
  گفتن موند ؟؟؟؟

  

   کدام یک براي گوارش به صفراي بیشتري نیاز دارد ؟58

          نشاسته                                    روغن سیر نشده              سلولز                            روغن سیر شده                   
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صفرا کار مبصر و  قبل از دبیر انجام میده بخدا نمی دونی ادم بی خبر وارد کالس بشه چند روز طول می کشه کالس  و  اروم بکنه 
  صفرا        استاد  نقش انزیم   پس چربی ها به =مبصر ....    خدا این مبصر و حفظ کنه که قبل از استادکالس و  ساکت می کنه ...

   4هم نزدیک ترن و به مبصر بیشتر محتاج گزینه 

  

   در باره شکل مقابل کدام صحیح است      –59

               توان ترشح ندارد                                          در نفرون دیده می شود 

  غشای موکوزی است           این نوع بافت ھیچ گاه تاژک ندارد            از بخش ھای سازنده 

  

  در نفرون مکعبی داریم این استوانه ایه -یک  به هیچ اینو اصال نمی دونستی ...         این بافت ترشح مثال پروتئین مکمل داره 
  و در ناي تاژك داره

  3            پس گزینه 

  

  .شی ندارد نق.............  سانتریول در -60

      تشکیل دوک تقسیم                     تشکیل مژک                           سازمان دھی ریز لولھ                       سازمان دھی ریز 
  رشتھ 

  که پروتئینه1قربونت برم هر پروتئینی توسظ ریبوزوم تولید میشه پس می مونه گزینه 

  

   گاو بھ ھمراه تولید مونومر نیست ؟ گوارش کدام ماده در بدن–61

             سلولز                                        گلیکوژن                              کلسترول                                   نشاستھ 

 باید پلی مر باشه که مونومرش باش ؟ خوب اول.. افتاد ... سوال خوبیه نه ؟؟؟ اخه اول باید قطار باشه که واگن باشه نه 
  کلسترول پلی مر نیس که...

  

   -      زنبق      -    ولوکس   -      کلپ       - چند جاندار از  لیست روبرو گرانوم دارند ؟                         انابنا         –62
  تریکودینا

                                         1                          2                          3                          4   

تریکودینا باز اومد ببین باال گفتم که تریکودینا هتروتروف است ... باکتري ها بمیرن هم میتوکندري و  کلروپالست ندارن که 
   تا3پس 
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   کدام جملھ زیر صحیح است ؟-63

  رند                                          حلقھ ھای غضروفی بھ باز ماندن  نایژک ھا کمک می کنند         سلول ھای کیسھ ھوایی مژک دا

      تنھا راه انتقال اکسیژن درخون با ھموگلوبین است                      سورفاکتانت با عملکرد خود بھ نوعی از اسیدی شدن خون 
  جلوگیری میکند     

   خون دفع نمیشه اسیدیته خون باال میره         2CO....  بگه اگه سورفاکتانت کم باشه یا نباشه فرضا     جونم براتون

  پرنده وجود دارد .............. ژن تولید کننده ھموگلوبین در –  64

  یچھ ھا                          ھمھ سلول ھا         گلبول قرمز                              کیسھ ھوایی                                 ماھ

  ....هزار بار گفتم تمام سلول هاي هسته دار بدنمون تمام ژن ها را دارن وابسته به نیاز روشن می کنن در تمایز 

   در کدام یک پیش ماده محدود کننده دیده نمیشود ؟–65

                 عامل موزایک تنباکو                     اندامک تنفس سلولی          کلروپالست                      روپوست            

  3  ندارد که همان DNAمنظور سوال کدام 

  

        در کدام جاندار خون تیره روشن دیده نمی شود ؟                 کرم خاکی                    پروانھ                                  کبوتر        –66
  ماھی 

  پیدا نکردي   ؟     ... خیلی جالبه ...... نمی گم 

  

..... شده  و  اسم مربوط بھ تنگی ............  ھر چھ بھ سمت انتھای مجاری تنفسی نزدیک تر می شویم حلقھ ھای غضروفی –67
  می  باشد 

   نایژک– نایژک                      کمتر –     بیشتر  نایژه               – نایژه                     کمتر –       بیشتر 

  

  4با توجه  به شکل گزینه 

  

   کدام از تفاوت انعکاس زردپی زیر زانو و انعکاس تخلیھ ای مثانھ است ؟–68

        در انعکاس زردپی زیر زانو قشر مخ بی تاثیر است        در انعکاس تخلیھ مثانھ مغز بی تاثیر است 

  کاس تخلیھ ای مثانھ قابل تسھیل یا مھار است           قشر نمی تواند وقوع انعکاس را حس کند       انع

  شرمنده حل کن
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  .دارای مغز قرمز استخوان است .................. استخوان   .............. -69

 – جمجمھ                         تمام –       بخش خارجی  ران                     – بازو                      بخش میانی –         سر 
  کشکک 

  

  

  1  و  دانلود کن زود جواب میدي گزینه 8همش تقصیر خودته این ادرس برو و رمز شماره 

  

   کدام در ارتباط با میوفیبریل صحیح است –70

  اف ھر میوفیبریل سارکولم قرار دارد  اطر                                 قرار دارد  z          بین دو خط 

       از دو نوار تیره و یک نوار روشن تشکیل شده است             از توالی تعدادی سارکومر ساختھ شده است 

میوفیبریل همون تارچه می باشد که اطراف تارچه شبکه سارکوپالسمی و  داخلش رشته اکتین و میوزین  و ظاهرش مخطط پس 
  مر می باشد داراي سارکو 

 اشاره به ساختمان یک سارکومر  دارند 4 و 1گزینه هاي 

  

  بیشترین عدد است ..................... کمترین عدد و برای ....................  طول مدت زمان  در قلب برای –70

 استراحت عمومی       انقباض دھلیز – استراحت بطن        استراحت دھلیز – اسزاحت دھلیز         انقباض دھلیز –انقباض بطن 
   استراحت دھلیز –

استراحت 
  عمومی

  نوع فعالیت  انقباض دھلیز  انقباض بطن

  زمان  0.1  0.3  0.4

  

  4گزینه .   ثانیه استراحت می کنم 0.7میگه اخه یک دهم انقباض خستم نمی کنه که ..وقتی از دهلیز می پرسیم خسته  اي ... ببین 

  لیز و سبز استراحت دهلیز و  نشون میده رنگ قرمز فعالیت ده

  

  دیده می شود ..................   بیشترین اھمیت سورفاکتانت در -71

  در ھوای باقیمانده                    انتھای بازدم عمیق                      انتھای ھوای مکمل                           ھوای مرده
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                                     یه جمله 3انت باز شدن طبیعی را آسان می کنه پس انتهاي دم عمیق گزینه مگه کتاب نگفته سورفاکت
  جالب واسه زنگ تفریح     

  

  . در افراد دیابتی شدید کدام تغییر زیر مشخص تر است –72

    در  پیچ خورده        +Hزایش ترشح           افزایش ترشح دارو در پیچ خوده نزدیک                           اف

             افزایش بازجذب سدیم در نزولی ھنلھ                                تراوش پروتئین

    را بیشتر ترشح کنهH+در افراد دیابتی چون در حالت شدید چربی ها بیشتر تجزیه میشن پس اسید خون باال و نفرون باید 

  

  می باشد .................. ش خون عمومی ھمان    اولین حفره گرد-73

محل ورود آئورت                          محل خروج سیاھرگ ششی                  محل ریختن خون از دھلیز چپ              محل 
  دریافت خون از روده

  ....جه نشی  همون بطن چپه که خودشو زده به کوچه علی چپ تا تو متو3جواب بطن چپ و گزینه 

  

  .ماھیچھ ی است ................... ماھیچھ ی .....................  در انسان عمل –74

   دو سر – ھمانند – چھار سر                      چھار سر – بر خالف –سھ سر 

   چھار سر – بر خالف – دوسر                    دو سر –   ھمانند -سھ سر 

  پاي انسان و راست می کنه استخوان ها در یک امتداد قرار میگیرن اما دو سر بازو بر عکس -هار سر ران  دقت کن  چ4گزینه 
  خم می کنه دستتو

   کدام یک از موارد زیر شدت خون را کم نمی کند ؟       –75

 ابتال بھ پلی سیتمی                           ابتال بھ          افزایش البومن                       افزایش ضد ادراری                           
  دیابت 

  بیا خودت زحمتشو بکش

  

  ششی خون دریافت می کند ...................  دھلیز چپ از طریق –76

   سرخرگ 3                   سیاھرگ          4 سیاھرگ                                       1 سرخرگ                         2           

   سیاهرگ روشن و پر از حیات و اکسیژن  که در شکل باال نشون دادم4 یا همان 3گزینه 
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  عبور می کند ........................... خون.......... قلب ............... ، .........  از قلب –77

   روشن – انسان – همانند –                                              کرم خاکی  تیره            – ماهی – برخالف –        کرم خاکی 

   تیره– فیل – همانند – روشن                                                    خرچنگ دراز –  ماهی - برخالف –      خرچنگ دراز 

  ماهی و کرم خاکی ..... ب با خون تیره روزگار  ص است                قل3   گزینه                  

  

  .نیست ..........................  سیاھرگ دارای –78

           قطر زیاد                         خاصیت ارتجاعی کم                            مقاومت باالی دیواره                           سرعت کم 
  حرکت خون 

پالستیک ...  سیاهرگ مثل پالستیک کدوم ارتجاعی و قابلیت انبار شدن بیشتري دارن –اقا جون سرخرگ مثل قوطی کمپوت         
  و سیاهرگ

   غلطه2پس سیاهرگ ها ارتجاعی بیشتر دارن و گزینه 

  ھستند .............. ، ..............  ھمھ جانداران –79

                           بی ھوازی مصرف کننده گلوکز ھوازی              –        ھتروتروف 

   تولید کننده اکسیژن – ھتروتروف                       اتوتوروف –        مصرف کننده اکسیژن 

  همه دانش اموزان خوب اینو خودشون  جواب میدن 

  .وجود ندارد ........... انسان .........  بھ طور معمول در –80

   سلول ترشح کننده – کالژن                             روده بزرگ –افت پیوندی سست          ب

   انزیم لیپاز – انزیم غیر فعال                        کیسھ صفرا –        شیره پانکراس 

  4صفرا انزیم جایگاه فعال پیش ماده و نقش تجزیه کنندگی نداره گزینه 

  سلول ھای سوماتیک کدام جانور ، از رگ عبور نمیکند ؟ اکسیژن برای رسیدن بھ –81

             برگ متحرک                 کرم خاکی                      مریکیپوس                 کشتی چسب

سه  گزینه بدون منت به سلول ها میر) فداي همت ان نازنینم              که کار خیر بی روي  و ریا کرد ( در حشرات اکسیژن 
1   
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  ..... با توجھ بھ امیزش مقابل –82

  

گامت بعد از ھر بار میوز ................. و نر چشم قھوه ای روشن از والدین .......................  ماده چشم قھوه ای روشن نسل اول 
  .میدھد 

   دو عدد– یک عدد                 یک نوع –         چھار عدد  یک عدد            – دو عدد                            یک نوع – نوع 4

 نوع گامت در هر میوز  و جانور ماده یک عدد و یک نوع گامت در هر 2 عدد و 4این اصال به روي سوال مربوط نیست  جانور نر 
  2میوز   گزینه 

  

   با توجھ بھ شکل مقابل کدام گزینھ صحیح است ؟-83

    خون فقط رقیق می شود 1          در قسمت 

   نوعی ھوموستازی متفاوت صورت می گیرد 3          در شماره 

    سدیم تراوش می شود2          در شماره 

   الدسترون می تواند تاثیر کند 1          در شماره 

   درسته 4 فقط الدوسترون تاثیر داره دیگه  و گزینه 2اصال در شماره 

  ....تراوش باشد غلطه باید ترشح می شد  نوشته 3راستی در گزینه 

                                                                      

  

   با توجھ بھ نمودار کدام گزینھ صحیح  است –84       

   دولختی بستھ می باشد 3           بعد از شماره 

    ھنوز میترال باز نشده است 1           در شماره 

   بطن شروع بھ تخلیھ خون می کند 2          در شماره  

     ھمان انقباض بطن ھا می باشد 3  و   2          بین شماره 

  

   کمی بیشتر از انقباض بطن هاست3 و 2قبل از شماره یک دو و سه لختی باز شدن فاصله ....  ص است 3گزینه 
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   با توجه به شکل کدام  گزینه صحیح است –85

    صفرا  تولید شده و با ریختن به روده چربی ها را تجزیه می کند 4     در شماره   

   تمام پلی مر ها به مونومر سازنده خود تبدیل می شوند1       در شماره 

  دهند ماده  سلول هایی وجود دارند که می توانند با تولید هورمونی گلیکولیز را در بیشتر سلول ها افزایش 3       در شماره 

    نوع  بافت پوششی کامال  مشابه بافت پوششی ناي می باشد 5       در شماره 

در پانکراس گلوکاگون ترشح میشه که باعث میشه گلوکوز خون زیاد و در این حالت سلول ها انرا گرفته گلیکولیز و تنفس سلولی 
  بیشتر انجام میدن

  

  

  عالمت سوال صحیح است ؟ با توجه به شکل مقابل کدام گزینه در مورد – 86

             می تواند حامل نیروي  فشار ریشه اي باشد 

             در داخل این قسمت ساکاروز و الکتوز دیده می شود

             منشا اولیه ان  همیشه  مریستیم پسین باشد 

  د            می تواند حامل سلول هایی با دیواره و غشا اما بدون میتوکندري  باش

   اشاره به سلول هاي ابکش بالغ که زنده اما فاقد اندامک می توانند باشند ص است 4گزینه 

  

   با توجه به شکل کدام گزینه غلط است ؟– 87

    نسبت مصرف اگزالواستات به بقیه سلول ها بیشتر است 1              در شماره 

   از ژن رونویسی می کنند RNAه نوع  ماده وراثتی حلقوي نبوده و س3              در شماره 

   فقط محلی دیده می شود که رشته اکتین هست4              در شاره 

   در سلول کبد مولکول عامل ترجمه دیده می شود 2              در مکان معادل  شماره  
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   که همان سیتوپالسم سلول است ریبوزوم ها می توانند پروتئین بسازند 2در شماره 

   همان میتوکندري و کربس است 1ر گزینه منظو

پس گزینه غلط یا جواب  !!! RNA اشارههسته داره که سه نوع انزیم  به رونویسی می پردازند نه اینکه سه نوع 2اما  گزینه 
  2ص همان 

  

  می شود.............................   در تریکو دینا راه انداز -88

  یسی                                          همه قسمت هایش باز الی ریبوز دارند             همه قسمت هایش رونو

   پلی مراز و هلیکاز سنتز می شود          با اپراتور هم محل است DNA             همه قسمت هایش توسط 

 3ه می شوندپس گزینه  پلی مراز ساختDNA هستن با کمک هلیکاز و DNAقربونت برم همه مولکول هایی که از جنس 
  دسته 

  عدد از کیسه هاي هوادار با ناي ارتباط مستقیم ندارد............... در کوکو تعداد  -89
            2                                      4                                             1                                    0  
   4چنین ساختاري نداریم پس گزینه                

  
  پمفصل قرار دارد....... عضالت موجود در پاي سسک ...............  عضله موجود در پاي مونارك -90

   داخل–برخالف                         داخل–همانند                       خارج -همانند                        خارج -برخالف             

   نمی گم               
  
   کدام ماده وراثتی حلقوي دارد ؟-91

  هسته نرون                          کلرانشیم                          میتوکندري اریتروسیت بالغ                 کلروپالست برگ متحرك        

  
  3 شرمنده هستن از این موارد و ج گزینه 2 و 1اما گرینه . وي دارند   حلقDNAمیتوکندري کلروپالست باکتري و پالزمید        

  
   ؟ کدام اسید چرب ندارد -92

  تیالکوئید                                نرون حسی                       سارکولم                     گیرنده هورمون تیروکسین 
  ...و ... لولی غشا داره غشا فسفولیپید داره دیوار موش داره هر س...  گیرنده ها معموال پروتئینی هستن 
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   محصول سوختن کدام یک اوره می باشد ؟-93             
                                    در نیشکرC4رکیب  گیاهی                              تگالعامل قند                                 باز الی               
  الدوسترون

   1  که فقط کربنه نمیشه و جواب گزینه 3پس گزینه . یعنی کدام نیتروژن دارد :           اول  منظور سوالو بفهم بعد 

   .............................در غشاي تیالکوئید ها –94

   تیالکوئید افزوده می شود + H         با فعال شدن پمپ غشایی بر تراکم 

   می باشد 2 به فتوسیستم 1        حرکت الکترون خارج شده از فتوسیستم  

   در بستره کاسته می شود +H          با فعال شدن پروتئین کانالی از تراکم 

   می شود NADH سبب تشکیل  +NAD          یون هاي هیدروژن با اتصال به 

  : تولید میشه دقت کن براي  فهم این مطالب کهاز کجا به کجا انرژي مصرف یا
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  .شباهت دارند ............ و ................ استرپتو مایسز و استافیلوکوکس ، در  –95

  مفید بودن براي انسان   :      ب   شیوه کسب انرژي     :  الف       

  ی اتصال به سلول هاي هم نوع خود توانای: توانایی تولید توکسین             د :      ج 

   ج– د                                    ب – د                                  ب – ج                           الف –                    الف 

  میشه الف  و ج . هر دو مضر هر دو سم   –هر دو هترو 

   دیافراگم دارد................ و برخالف سوسمار ............  ....اپاسوم بر خالف پالتی پوس –96

   داراي – داراي                             تخم گذار – فاقد                       زنده زا - فاقد                   زنده  زا  –        تخم گذار 

  .و به جدول زیر نگاه کن  و بزن 4اپاسوم زنده زا و داراي دیافرا گم است گزینه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



41

  . در هیپوفیز انسان سنتز می شود ............  هورمون محرك –97

          انقباضات رحم                      تولید کننده گلیکوژن کبدي                      کا هنده قند خون                      رشد جسم زرد 

  4میشه گزینه .  و اندام هستند سو رابط هیپوتاالمو. ین تولید می شند محرك ها همگی درپیش

   نیز انسولین 3 اشاره به انسولین و 2 اشاره اکسی توسین دارد گزینه 1گزینه 

   حذف 3 و 2حتی ادر تست ها گزینه هاي مشابه حذف میشن به ر

و در فقدان اکسیژن کافی به یک ماده ي  ...... ک ماده ي  در سلول هاي ماهیچه ي بین دنده اي پیروات در حضور اکسیژن به ی –98
   تبدیل می شود......  

   دو کربنی – سه کربنی                    دو کربنی – دو کربنی                     دو کربنی – سه کربنی               سه کربنی -     سه کربنی  

  3گزینه .  کربنیه 3 کربنیه در تخمیر میشه پیروات که  کوانزیم آ که دودر تنفس هوازي میشه استیل

  

   .کدامیک را در آسکوکارپ نداریم –99

             هم جوشی                            تولید نخینه                                        میوز                             مقاومت به شرایط نامساعد 

  خودت پیدا کن 

  حدودا در کدام یک از روز هاي دوره جنسی زن هورمون هاي تخمدان تقریبا ترشح نمی شود ؟ –100

            3                                10                                        17                                        24  

  >>>> سطح همه هورمون ها پایینه 3روز 

  

می بینی که وقتی ابتدا د انتهاي ماه و در نظر می گیري سطح هورمون ها .... سعی کن این شکل و از کتاب به شکل استمراري مرور کنی 
  .به راحتی قابل یادگیري است 
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   در اپران لک تمایل بین کدام یک بیشتر است ؟–101

                                    پروتئین تنظیمی و راه انداز  اپراتور                         –         پروتئین تنظیمی 

   پلی مراز                              عامل تنظیمی و پروتئین تنظیمیRNA  انزیم –          عامل تنظیم کنننده 

  

  .می بینید که تمایل الوالکتوز و پروتئین مهار کننده بیشتر است 

  الزم است بدانید 

  / تا تنظیم کننده داریم که یکی همیشه سوال خیز هست 4اینجا 

   واحد تنظیم کننده که عبارتست از    ر   و    ژ – 1

  راه انداز و ژن تنظیم کننده 

   پروتئین تنظیم کننده که عبارتست از پروتئین مهار کننده یا مزاحم – 2

   عامل تنظیم کننده که همان الوالکتوز است – 3

  :سواله  که همیشه مورد 4

این همان ژنی است که پروتئین مهار کننده را می سازد و به این قسمت اپران لک می فرستد همیشه روشن است و اپراتور ندارد 
  .وربطی به وجود یا نبود الکتوز در محیط ندارد تستا رو دقت کن .
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  ضور نور نداشته باشد ؟کدام فتوسنتز کننده براي ادامه زندگی خود می تواند نیازي به ح –102

         جلبک قرمز                               اوگلنا                                            اگاو                                            بروماتا

  اوگلنا م اوتو هم هترو 

  کدام اتفاق فقط در شرایط هوازي رخ می دهد ؟ –103

    ATP  از ناقل الکترون                                    مصرف  ATPاد شدن           آز

           آزاد شدن دي اکسید کربن                                              آزاد شدن الکترون پر انرژي 

  از ATPي را ازاد می کنند ولی آزاد شدن  تنفس هوازي و تخمیر هر دو آزاد شدن دي اکسید کربن  دارند هر دو الکترون پر انرژ
  ناقل الکترون  فقط در حضور اکسیژن است                                   

  . تولید نمی کند ATPواکنشی انرژي زاست اما   ........................  –104

       زنجیره انتقال الکترون تنفس          زنجیره انتقال الکترون فتوسنتز                                

            تولید پیروات                                                            آزاد شدن دي اکسید کربن از پیروات در حضور اکسیژن       

  . اشاره به مرحله پل دارد 4 تولید نمی شود پس گزینه ATPرحله پل مدر 

  :ونه تستا این جدول تقدیم شما براي حل همه این گ   

  

  
زنجیره الکترونی   کربس  پل  گلیکولیز

  میتوکندري

ATP    +2

  
-

  
+1  +  

  -2+1+-  دي اکسید کربن                                              

نادر اچ مصرفنادر اچ تولیدنادر اچ تولیدنادر اچ تولید  ناقل الکترون

  

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



44

  ...........................  هاپلوئیـــدي –تناوب مراحل دیپلــوئیدي ................. برخالف ........... ........ -105 

    ندارد - کاندیدیا البیکنز – ندارد                                   ساکارومایسز – اوگلنا –       اسپیروژیر 

   دارد   - اسپیروژیر  -                     ریزوبیوم   دارد       -  آسپرژیلوس  –      نوروسپورا 

  .در این نوع سواالت اول کلمه راست بعد چپ بعد وسط را هماهنگ کن 

    ندارد - کاندیدیا البیکنز –ساکارومایسز                                 ندارد    – اوگلنا –ر اسپیروژی      

      دارد- اسپیروژیر  -  ریزوبیوم                            ارد د-  آسپرژیلوس  –نوروسپورا       

  بین کلماتی که خط کشیدم ببینید کدوم یک مراحل دیپلو ئیدي و هلپلوئیدي را جور در میاد ؟

  .  زیرا نوروسپورا دارد اما اسپرژیلوس ناقص است و ندارد 3فقط گزینه 

  

  .مشاهده می شود ................ تقسیم سلولی در ....... ..........همانند ...............  در –106

   چند نقطه خاص –  حسن یوسف - بسیاري از بخش ها                                براسیکا اولراسه – بلوط –         گل ستاره 

   چند نقطه خاص – خاکی  کرم– بسیاري از بخش ها                       آمیب – برگ متحرك –         شاه پسند 

نوران باشه ا باید جواب چند نقطه باشه اگه ج کنیب اگه دو گیاه انتخا–جانوران در بسیاري از بخش ها رشد دارند گیاهان معدود 
   درسته 2گزینه        جواب بیشتر بخش ها 

  

  .بیان شود ................... د در وجود دارد و نمی توان.....................  ژن تولید کننده تستوسترون در – 107

   هیچ سلولی از بیضه – سلول هاي بینابینی بیضه                        لوله اسپرم ساز –         همه سلول ها 

    سلول هاي بینابینی- لوله اسپرم ساز                               سلول هاي بینابینی –         هیپوفیز پیشین 

   جواب ص 1دار تمام ژن ها را دارند تمام گزینه  سلول هاي هسته مامت

   است................... تعداد نـــاي  ................. ، ..................... ، .................... در   –108

    یکی –  مونارك – برخالف  –            چرخ ریسک  بیش از یک                          –  مرغ جوال -  همانند -               بروماتا   

    یکی – سهره   – برخالف   –  بیش از یک                  بتوالریا -  سسک سینه سیاه –  همانند -               برگ متحرك 
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  باز همه کلمات اول و اخر و باهم چک  کن 

    یکی –                         چرخ ریسک   بیش از یک            -بروماتا                  

  )حذف (   یکی –           بتوالریا             بیش از یک       -               برگ متحرك 

   2که ج گزینه . و باید مشابه هر جاندار و پیدا کنی  ص است برگرد به کلمات وسط 3 و 2 و 1فعال که گزینه 

    

  به مصرف می رسند ............... و ............. کربنی حاصل براي ساخت ترکیب هاي آلی مانند ........... وین ماده در سومین مرحله کال –109

   گاالکتوز – گلیکوژن – 5 ساکاروز               – نشاسته – 3 الکتوز               – نشاسته – 5 ریبوز            – گلیکوژن – 3          

   3گزینه . کربنی است و نشاسته می تواند در گیاهان تولید شود 3 حاصل کالوین

  

  . هسته سازمان یافته ندارد .................... همانند .............. سلول حاصل از  –110

   ساکارومایسز –دان لوبیا  کپک پنی سیلیوم                   میتوز متوالی سلول هاپلوئید در تخم–           میوز زیگوسپور کالمیدوموناس 

   کلستریدیوم –          تقسیم نومونیا T سلول حاصل از تقسیم لنفوسیت –            تقسیم استرپتومایسز 

  . جواب است 4جاخالی دوم حتما باید باکتري باشه که اگر گزینه هارا  از اخر بیاي  گزینه 

  

  . تثبیت می شود ...................  در  CO2آزاد  و ... ...........فتوسنتز اکسیژن  مولکولی در  در –111

   غشاهاي تیالکویئد       – غشاهاي تیالکوئید             استروما –        درون تیالکوئید 

   استروما–        درون تیالکوئید             درون تیالکوئید    –      استروما    

   دي اکسید کربن در بستره اکسیژن در فضاي داخل تیالکوئید و

   را خواهیم داشت ؟PHدر گیاه نیشـــکر چند تا از بخش هاي گفته شده تغییرات  –112

  )  واکوئول – میانبرگ – استروما –فضاي تیالکوئید                                                     ( 

             0                               1                                    2                                           3   

   میانبرگ– استروما –در سه تاي اولی فضاي تیالکوئید 
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  )  بازیدي – آسکوکارپ – اسپورانژیوم –زیگوسپورانژیوم       ( .                     هستند 2n  چند تا از ساختار ها ي زیر در قــارچ -113

              1                             2                                  3                                   4  

   مورد 3 که میشه :ساختار هایی که می توانند دو ان باشند در شکل نشان دادم 

  

  

  

  

  .................. هاپلوئید کپک مخاطی پالسمودیومی  کدام عبارت نادرست است ؟                     سلول هاي–114

          تولید پالسمودیوم می کنند                             هم به شکل آمیبی  و هم به شکل تاژکدار دیده می شوند 

          در شرایط مساعد از هاگ پدید می آیند          می توانند زیگوت تشکیل دهند 

   غ است 1گزینه .  و مستقل توده ایجاد نمی کنند اول باید تخم بعد توده تشکیل دهند به طور مسقیم

  

  

  

  

  ؟ کدام یک نقش متفاوتی با بقیه دارد- -115
   معدهی داخلر فاکتو                          بی کربنات پانکراس                    صفرا                               خمیده نفرون           

  حتما وظیفه نفرون و می دونی بازجذب اب 

 روده بزرگ جانوران و روده ملخ و کیسه صفرا انجام می شود اما بی کربنات موند پس حتما بحث – هزارال –باز جذب اب در نفرون 
  اسید باز است ؟

  4د پس میشه گزینه  صفرا بی کربنات موکوز پروستات و پیازي میزراهی در خنثی کردن نقش دارن–خمیده نفرون 
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   ؟دیده نمی شودانسان سالم لوله گوارشی  کدام یک در داخل -116

  فاکتور داخلی معده                            گلوکوز                                   بی کربنات سدیم                             سکرتین         

  1 دیده نمیشه گزینه در داخل لوله گوارشی افراد هورمون

   نیست ؟حــیح  در مورد هیدر کدام ص-117
  ن می توانند هم تاژك هم اگزوسیتوز انزیم داشته باشند آسلول هاي          دیواره کیسه ان هم در تنفس هم در تغذیه نقش دارد         
  ر کیسه گوارشی جهت حرکت مژك ها با اب یکسان استد محسوب می شود                                   دهان همان مخرج         

  .در کیسه گوارشی هیدر مژکی وجود ندارد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   را برداریم کدام اتفاق نمی افتد ؟پایین کاردیادر معده انسان اگر قسمتی از  -118
   کم می شود ترشح اسید                                                             کم می شود ترشح آنزیم          

   کاهش می یابد تعداد سلول هاي پتپیک                        کم می شودتعداد سلول هاي محرك ترشح اسید            
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  در کدام جاندار اتوتروف زیر با افزایش امونیاك تشکیل قسمت مقاوم احتمالش بیشتر است ؟ -119

   براسیکا اولراسه                      تاژکدار جانور مانند                                     کالمیدوموناس                            ساکارومیسز       

   را ابزي بوده و اتوتروف استیز 2

  

  
  در مورد کربس کدام غلط نیست ؟ -120

         الو استات ترکیب می شود به چرخه اگزوAبا ورود تمام اتمهاي استیل کوانزیم           

   نوع مولکول حامل انرژي تولید می شود 4 در چرخه          

       اگزاولو استات معادل ریبولوزبیس فسفات در خزه می باشد           

   بعضی از مولکول هاي خروجی در هواي دم به سلول ها وارد می شوند        

   می شوداولی غ زیرا همه مولکول ها وارد نمی شوند کوانزیم خارج       .ن یعنی ص  و  پیدا ک. کدام غلط نیست 

   ص است معادل ها را خوب یاد بگیر 3گزینه           در چرخه سه نوع ملکول داریم پر انرژي اند

   تیمین یافت می شود ؟سه نوع محلدر کدام سلول زیر در   -121
  ابکش بالغ                                 کالنشیم                                          تراکئید                               سلول روپوست باالیی          

    که گاها فتوسنتز انجام میده3گیاهان سلول هاي فتوسنتز کننده اش باید ج باشد میشه 

   شودیافت نمی ..............  در همه فرمانرو هاي جانداران -122
   ریبوزوم ساده                                                                     تیمین               
  غیر قطبی  DNA                                       دو راهی هاي همانند سازي               

اغازي  باکتري
  

قارچ
  

گیاه
  

جانور 
  

احتماال مژکداران
  

  لولتک س

   هترو–اتو 

دو راهی یک 
               همانند سازي

                          

  تک وپر

   هترو–اتو 

دو راهی هاي 
               همانند سازي

                        

  تک و پر

  هترو

دو راهی هاي 
               همانند سازي

                        

پر
اتو

نند دو راهی هاي هما
                                     سازي

  

پر
هترو

دو راهی هاي 
     همانند سازي

                                
  

تک
هترو

دو راهی هاي همانند 
                                     سازي
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  ....ران دار حالت طبیعی همه گامت ها جاند  - 123

  داراي کروموزوم جنسی هستند                                  سیم میوز هستند  حاصل تق         
  . هاپلوئید هستند               داردDNAکروموزوم انها یک مولکول           

            4      داردDNAکروموزوم انها یک مولکول همه گامت ها یا حاصل میتوزند یا میوز پس تک کروماتیدي اند یعنی 

  ........... انسان  فعال در هر پالسموسیت -124
   پلی مراز رونویسی مشودRNAهر ژن توسط سه نوع          
  هر کروموزوم تمام ژن هاي آنرا دارد          
  ن روشن است آژن پادتن در         

  تقسیم فقط از نوع میتوز نامساوي است         

  

  . دو نوع انزیم همانند سازي میشه هر ژن توسط یک نوع انزیم رونویسی و

  هر ك تمام ژن ها را ندارد اگه داشت وابسته به ایکس مفهوم نداشت 

  هر سلولی که پروتئین خاص تولید کند ژن اون روشنه

   درست 3گزینه 

   کدام یک را در تخمدان نمی بینیم ؟–125

        دومین گویچه قطبی                         سلول زاینده              سلول هاپلوئید          سلول دیپلوئید                   

   نیست 4 در حفره شکم و یا لوله فالوپ است پس گزینه 2 داخل تخمدان    1تقسیم میوز 

  :میتوان این جمله منو چنین عوض کرد 

   لوله فالوپ استو جدا شدن کروماتید خواهري در داخل تخمدان    جدا شدن ك همتا 

  قانون اول مندل در تخمدان می تواند انجام گیرد 
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  . کدام گزینه در گیاه گندم تعداد کروماتید هاي متفاوتی دارد –126

  رویشی                          کیسه رویانی                              تخمزا                       تخمک         

.جواب تخمک می باشد که می تواند با پارانشیم خورشش میوز کند 2nما تخمک هستند اn  اولی و دومی  و سومی

   کدام نتیجه مستقیم میوز نیست ؟–127

            سلول رویشی ذرت                  دانه گرده نارس هاگ                     گویچه قطبی دوم انسان                         هاگ سرخس

ی حاصل تقسیم میتوز هاگ هستند بعد از یک میوز دیگر میوزي در کار نیست سلول رویشی و زایش

  .انرژي مورد نیاز تاژك ها را فراهم می کنند ............. داراي تاژك می شوند و ..............  اسپرم در –128

   میتو کندي        ATP     - هاي اسپرم ساز  میتو کندي                                    لولهATP –                اپیدیدیم 

   مواد قندي ترشح شده از وزیکول سمینال  -   مواد قندي ترشح شده از وزیکول سمینال          لوله هاي اسپرم ساز -             اپیدیدم 

             3 ج گزینه –   حذف 4  و  2پس . گزینه اپیدیدم باید جواب هاي اول باشد 

   کدام عبارت صحیح است ؟–129

                    در انتهایماه دوم نمو روده آغاز می شود                                   در سونوگرافی انعکاس امواج تصویر می سازد 

   نزدیک تر است تا امنیون  میلی متر طول دارد                          کوریون به رویان22 هفته اي انسان 4                  رویان 
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  .در گونه خود بیشترین انواع گامت ها را تولید می کند   ................................ -130

  XX  انسان                     2n= 24   ملخ                         XY    پروانه                XX مگس             

  .ت باش که مرغ است باید ك جنسی متفاو

تنوع گامت به تعداد هتروزیگوت ها وابسته است 

   کروموزوم مضاعف است ؟39 در کدام مرحله از تولید گامت در  خروس ، سلول داراي –131

   1   متافاز                               1    پرفاز                         1     تلوفاز                        2         تلوفاز 

 است که قبال گفته شد 1و مضاعف باشد پس  تلوفاز nاین مرحله باید 

  .باشد ........... از نوع میوز است و می تواند متعلق به ........... وت در چرخه زندگی گ اولین تقسیم زی–132

   جلبک قهوه اي –سپیروژیر          تناوب نسل  ا– سرخس        هاپلوئیدي – کاهوي دریایی       تناوب نسل –    هاپلوئیدي 

  :مهم 

  .فقط در  چرخه زندگی هاپلوئیدي است که تخم میوز می کند هم در تناوب و هم در دیپلوئیدي میتوز می کند 

  3که گزینه . پس حواست باشه که چرخه هاپلوئیدي می خواد 

   کدام گزینه در باره سانتریول  و دوك نادرست است ؟–133

           هر دو از لوله هاي تو خالی تشکیل شده اند                       هر دوك تعداد کمی میکروتوبول دارد   

   ریز لوله              برخی از یوکاریوت ها بدون سانتریول دوك می سازند 27           سانتریول استوانه اي است متشکل از 

  به ذهن بیاري ل یا شکسعی کن براي هر گزینه یک مثال 

   گیاهان دانه دار را میگه4 گزینه -  تعداد زیادي باید میشد – نا درست است 2 – درسته 1گزینه 
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  .می توانند روي نوع خاصی از ماهیچه اثر بگذارند ...............  تمام هورمون هاي زیر به جز  –134

                            انسولین                         آلدوسترون       کورتیزول                     نوراپی نفرین     

از اثرات هورمون می توان فهمید که کدام اندام را بیشتر در گیر می کند مسلما سمپاتیک و اپی نفرین ماهیچه ها را بیشتر درگیر می 
  کورتیزول چرخ کرده می کند گوشتو و ج آلدوسترون است ... کند 

  .در گره لنفی رخ نمی دهد ..................................   ..-135

    به سلول خاطره B                             لنفوسیت B             سلول زاینده به لنفوسیت 

   خاطره به پالسموسیت B  به پالسموسیت                           B             لنفوسیت 

  مغز یعنی محل زایش اولین تغییر تولیذ لنفوسیت ب است .... ز استخوان  همیشه در مغ1گزینه 

  .کریستا هاي میتوکندري و کربس فعال تر می شود .....................................   با افزایش –136

        تیروکسین                                       انسولین           کلسی تونین                                     اپی نفرین                         

  تیروکسین . را افزایش دهد =دنبال هورمونی باش که سوخت و ساز ز

  .رها می شود.....فرد مبتال به هیپرتیروئید، با درمان مناسب از عوارضی همچون افزایش  -137

          تجزیه کلسیم در استخوان ها                  ضربان قلب                             خشکی پوست          وزن                         
  

  میشه ضربان قلب عاشق  پر کاري هیپر.... باید حالت قبل از بیماري را به یاد بیاري تا ان را رد کنی 
  

  .می شود.............و افزایش ......آلدسترون موجب  کاهش  -138
  

   فشارخون-    یون پتاسیم در خون          یون سدیم در ادرار               -فشارخون              
   یون پتاسیم در ادرار- یون سدیم در خون           یون سدیم در خون     –یون پتاسیم در ادرار              

و باعث افزایش فشار خون می .پتاسیم را اخراج می کنه هست که ال یا دوست سدیم همیشه سدیم را وارد خون و هامدر رمزگذاري 
  . شود 

   3گزینه 
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  .....................در فردي که تصویر اشیاء نزدیک در پشت شبکیه می افتد -139
           دوربین است                            کره چشم بزرگ است                      

  .    تصویر اشیاء دور جلوي شبکیه می افتد      گرا استفاده می کنیم  براي اصالح آن از عدسی وا  
  
  
  
  
  
  
  
  

   البته تا روي سوال و عوض نکردي به جواب نمی رسی روي سوال یعنی کره 2از رمز باال استفاده کن و چواب سوال میشه گزینه 
  کوچک پس دوربین است 

  .بیان می شود........ قرار دارند و ژن آنها در.............غشاءدر مرحله بروز آلرژي، گیرنده هاي آلرژي در  -140
         ماستوسیت–        پالسموسیت       پالسموسیت            -توسیتسما       
   پالسموسیت- ماستوسیت                             پالسموسیت-ماستوسیت       

   ص است 1گزینه .... ه گیرنده انتی ژن با گیرنده الرژن فرق فوکوله گیرنده الرژي همان پادتن هستن حواست باشه ک
  شن هستند  گزینه بکن ژن ها در پالسموسیت رواز کلمه دوم نیز رد

  .می شود................... هورمونی که در آن افزایش می یابد باعث  TMV تنباکو بههنگام آلوده شدن گیاه -141
  زود رس کردن میوه ها                   درشت کردن میوه ها                          بستن روزنه هاي هوائی            چیرگی راسی        

   است 4اثرش گزینه . در الودگی گیاهی اتیلن که معادل کورتیزول است افزایش می یابد 

 کدام رویداد زیر در میتوز روي نمی دهد ؟ -142
ها                                              همانند سازي ماده وراثتی               ضخیم شدن کروموزوم 

          دوباره نمایان شدن هستک ها                                         حرکت یک جفت سانتریول به هر یک از دو قطب سلول

  این کار استراحت مطلق الزم است اینترفاز مرحله اسبراي .... در میتوز و میوز ماده وراثتی همانند سازي نمی کند 

 هستند ؟  هاپلوئید و کروموزوم هاي آنها دو کروماتیدي کدام سلول ها-143
          اسپرم تمایز نیافته و تخمک نابالغ                                دومین گویچه قطبی و اسپرم نابالغ       

بی و اسپرم نابالغ                            تخمک تمایز میافته و اسپرم تمایز نیافته           نخستین  گویچه قط
 که در  ردیف دوم هستند 3:  قرار دارند میشه 1منظور یعنی تلوفاز 
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.بخش است.............قرار دارد و در مغز زیر شام................. در نخاع زیر نرم شام بخش  -144

   قشر خاکستري– قشر خاکستري                سفید - خاکستري                نرم شامه– نرم شامه             سفید -اکستريخ         
  
  

  4گزینه 
  
  
  
  

  است؟........................در کاج همتاي. ...... .........             کدام نادرست است؟ -145
        

  کیسه رویانی ذرت        -انژ کاهوي دریائی                           اندوسپرماسپور- کیسه گرده        
  ارکگن خزه-         تخمک  پرتال سرخس                     -   دانه گرده رسیده      

  ؟؟؟؟؟؟؟؟.نادرستو پیدا کن ..... بال درستی نحواست باشه که باز عبارت نادرست با جاخالی اومد و فک نکنی که د

  

   در دودمانه مقابل احتمال اینکه پسر  خانواده سوم ناقل باشد چیست ؟– 146

        یک چهارم                  یک دوم                        دو سوم                       سه چهارم      

  چون متولد شده و سالم است پس بین سالم ها دنبالش بگرد میشه دو سوم

            اگر متولد نشده بود جواب دو چهارم یا یک دوم بود              

  .... در بیماري غیر وابسته به جنس که فرد ناقل در آن مفهوم ندارد –147

        همه افراد بیمار ناخالصند                        همه افراد سالم ناخالصند            

   نوجوان هستند                      همه افراد بیمار         همه افراد سالم خالصند      

 ص است 3گزینه منظور سوال هانتینگتون است که 
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   کنکور بقیه تالیفیر سواالت داخل کاد:::: سواالت کنکور مقایسه کنید بچه ها از این به بعد سواالتو با

   نمی تواند باشد ؟  ٍآنزیم محدود کننده کدام پیش ماده - 148
  عامل اصلی ترانسفورماسیون) ب                     عامل گال ) الف

   پلی مرازRNAمحصول عملکرد ) د                 پیش ماده هلیکاز ) ج

یعنی کدام دي ان اي ندارد میشه د: منظور و سوال و باش              

درون کدام پیوند فسفودي استري یافت نمی شود ؟  149- 
مولکول تولید کننده گلوکاگون) ب                        پیش ماده هلیکاز ) الف

                       آدنوزین تري فسفات) د                                              اینترون) ج
د اولی و سومی دارند گزینه دو هم مربوط به ژن است که داردمنظور سوال کدام داراي دي ان اي یا ار ان اي نیست ؟ میشه 

در حضور کوریتزول زیاد در خون انسان، کدام رویداد غیر ممکن است؟  150- 
کاهش ترشح پادتن) ب                             افزایش ائوزینوفیل ها) الف

افزایش متیونین خون) د                              کاهش پروتئین هاي بافت) ج
1میشه گزینه . تیزول زیاد یعنی فصل اول سال سوم فعالیتش کم میشه کور
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 .نقش دارد ................. در .................... معده ملخ همانند -151
 جذب آب-روده بزرگ انسان ) ب                   جذب بیشتر مونومر ها -معده انسان ) الف

 ذخیره موقت غذا-گنجشک ) د                      نومر ها  جذب مو-روده باریک انسان ) ج
وقتی روي سوال  و می خونی معده ملخ یعنی نقششو بگیر برو میشه جذب مونومر که ج ص ج

درون کدام نوع سلول ها، الن بدون پالسمودسم وجود دارد؟-152
سلول تامین کننده انرژي لوله هاي غربالی) ب                                                                   پارانشیم ابکشی ) الف

.سلول هاي که در بخش هاي خارجی ساقه قرار دارند ) د                  سلول هاي دراز و کشیده بین بافت هاي زنده) ج

.دارد و گزینه ج اشاره به بافت مرده از نوع فیبر . الن بدون پالسمودسم یعنی مرده 

 وجود مقادیر زیاد کورتیزول در خون انسان کدام را در پی نخواهد داشت؟-153
افزایش عملکرد هورمو نهاي محرك پیشین ) ب                    کاهش فعالیت ترشحی پالسموسیت ) الف

الیت سیستم ایمنیکاهش فع) )د                                        افزایش تجزیه پروتئین ها ) ج
                                                                                   

.توضیح داده شد 

.در طول مسیر می تواند یک نوکلئوتید ایجاد کند .....  در اثر عملکرد -154
نده فعالیت پروتئاز در فشار هاي روحیهورمون افزای) ب           هورمون موثر برافزایش تنفس سلولی) الف

هورمونی که در شبکه اندوپالسمی صاف تولید میشود) د                                  هورمون مخالف گلوکاگون) ج
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.همون نوکلئوتیده که باید هورمون پروتئینی پیدا کنی . این سوال جالب میگه که کدوم هورمون می تونه پیک دومو فعال بکنه 

.................بالفاصله................در تقسیم میتوز بعد از آنکه       کدام نادرست است؟ -155
کوتاه شدن رشته هاي دوك رخ میدهد-کروموزوم ها دستخوش حداکثر فشردگی شدند) )الف
کروموزوم ها مضاعف شده و پدیدار میگردند-سانتریول ها از یکدیگر دور شدند) ب
کروموزوم ها بصورت کروماتین در می آیند-پوشش هسته در اطراف کروموزم ها تشکیل شود) ج
دوك تشکیل می شود-پوشش هسته ناپدید می شود) د

 غ است 2در میتوز و میوز ماده وراثتی مضاعف نمی شود گزینه . همه توجه کنند 

دو اندام ، چه تغییري کرده است ؟ خون خروجی از لوزالمعده و معده ، نسبت به خون ورودي این -156
 قلیایی تر-اسیدي تر ) د                    اسیدي تر-قلیایی تر )  ج       اسیدي تر-اسیدي تر ) ب              قلیایی تر-قلیایی تر ) الف

.و معده هاش می گیرد پس خون قلیایی است . لوزالمعده بی کربنات می گیرد پس خون را اسیدي 
                                                                            

کدام ویژگی ممکن است در آن صادق نباشد ؟.  سلولی داراي واکوئول ضرباندار است-157
زندگی در اب شیرین ) ب                                    نداشتن دیواره ) الف

نداشتن پیلی) د                    یافته داشتن هسته سازمان ) ج
.سلول ممکن است گیاه باشد یا اوگلنا که در هر دو حالت می تونه دیواره داشته باشه 
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.است ...............  گونه مورد مطالعه ژوزف کانل ، داراي -158
دفع اسید اوریک) د                واکوئول مرکزي) ج                  گردش خون بسته ) ب                 لقاح داخلی) الف

.... دانشمندان و یاد بگیر 

                    استانلی میلر  

ه هاي فراوان استفاده کردمیلر در ازمایش خود از میلاقاي 

ویروس موزایک تنباکو  وندل استنلی

ـربایــــ و نـــکوه
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دلــمنـــــــــــ
  و  دل  در طلب نخود فرنگی آمدیممن

کجایی شاعر ؟؟؟؟....  بنده شاعر این شعر و  نمی دونم و خوشحال میشم آشنا بشم باهشون 

 بود )گرفته  ( گریفته  ذات الریه گریفیتفردریک 

 بود )گرفته  ( گریفته  ذات الریه گریفیتفردریک 
 بود )گرفته ( گریفته   ذات الریه گریفیتفردریک 

 بود )گرفته ( گریفته   ذات الریه گریفیتفردریک 
 بود )گرفته ( گریفته   ذات الریه گریفیتفردریک 

 بود )گرفته ( گریفته   ذات الریه گریفیتفردریک 
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با خودش می دونید چی میگه ؟؟؟ ريایواسوالد 
...)اي اي واي این عامل ترانسفورماسیون چیه آخه ایواي واي اي ایو( ري یوا

ري بعد کشف کردنش می دونید چی گفت ؟؟؟ایو
ل واسه ایول ایو: ري گفت ایو

DNA

وســگ

 آخه تو ظرف گوس  آقاي  ببخشید... قوس این هم ظرف آقاي
…ی که با رنگ سبز کشیدم قوسچشمم افتاد به 

وســــــــــــــــگ=   وس  ــــــــــــــق
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نام آزمایش حذف رقابتی )   از رده حذف میشن ( تعدادي از جانداران از قوس خارج میشن حذف رقابتیدر 

تیلـــمون و همکارانش 

::::باهم میشن افراد متنوع یلـــمون و همکارانش ت
دگی جور درمیاد نه ؟؟؟ولید کننتنوع زیستی با تپس 

90سوال کنکور 

 منبع الکتورن جانداري که توانایی تثبیت همزمان نیتروژن و کربن را دارد با کدام گزینه زیر یکسان است ؟-159
اورلیا) د                 باکتري همزیست در ریشه نخود) ج                  نیترو باکتر) ب             براسیکا اولراسه) الف

......مثل گیاهان . منظور سیانوباکتري میباشه که اب را تجزیه می کنه 
.گیاهان و جلبک ها فوتواتوتروف و تجزیه کننده اب هستند 
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 کدام در مراحل تجزیه کامل گلوکز صحیح نیست ؟-160
اولین دي اکسید کربن بعد از اولین پیروات تشکیل میشود ) الف
 در کربس ، تنوع محصوالت زیاد است ...نیکوتین مان دومین تولید در ز) ب
 آزاد میشود دي اکسید کربن از مرحله واسطه گلیکولیز و کربس ، تنها یک ) ج
در طول گلیکولیز دو بار فسفات به مولکول ها اضافه میشود) د

                                                                                
سعی کنید سه تا چرخه کالوین کربس  و مراحل گلیکولیز و در یک زمان کار کنید قشنگ سه ستون رسم کنید و مشخصات انها را 

. کربنی ایجاد میشه 6بنویسید براي مثال اولین گام همه انها مولکول 
.  کنم من براي فهم بهتر مراحل تنفس سلولی و تداد انها دوباره یه شکل رسم می

اگه از یک گلوکوز حساب کنید تنها یک بار و یک عدد گلیکولیز انجام می شود : توضیح 
.اما از هر گلوکوز براي ادامه مراحل دو عدد حساب کن مرحله پل و کربس دو عدد هستند 

شاي داخلی میتوکندري و تبدیل به انرژي سوختی میشندر نهایت مولکول هاي ناقل الکترون همان نادر و فادر هستند که می رند به غ
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 مربوط به کالوینه که انرژي خواهه و غ است 1گزینه 
گزینه دو به گلیکولیز انرژي زاست غ است 

را رد کنی غ است می بینی که با در نظر گرفتن انرژي زا بودن یا نبودن می تونی گزینه ها 4در تیالکوئید نادر اج تولید میشه نه مصر 

...........کدام عبارت نادرست است؟ پس از شنیدن صداي دوم قلب-161
. دریچه ي میترال و سه لختی باز می شوند) ب               .خون روشن سیاهرگ ششی وارد دهلیز چپ می شود) الف

.د آئورت می شودخون بطن چپ وار) د                .سینی ششی مانع برگشت خون به بطن راست می شود) ج
  غ است4پس گزینه  . نمی تونه به بطن ها برگرده صداي دوم قلب همان بسته شدن سینی هاست پس از ان خون 

............بیشتر جاندارانی که بوسیله فرمون باهم ارتباط برقرار می کنند -162
یک جفت طناب عصبی شکمی دارند)  ب                               دیواره ي سلولی آنها از کیتین است) الف

لنفوسیت هستندداراي ) د              اکسیژن بدون وجود مویرگ از خون وارد سلول ها می شود) ج
ویژگی حشرات و گفتم منظور حشرات هستند که 

یددارد براي دفع موادنیتروژن دار خود انرژي بیشتري صرف می کن...... جانداري که -163
دیافراگم کامل ) ب                    چشم جامی ) الف

باقی ماندن حفره گلوئی) د                          تنفس نا یی ) ج
پس دوباره ویژگی حشرات.  یعنی حشرات  روي سوال
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 نقش محصول ژن تنظیم کننده در بیان ژن کدام است -164
اتصال به راه انداز ) ب               تبدیل الکتوز به الوالکتوز ) الف

جذب آلوالکتوز) د                                  اتصال به اپراتور ) ج

که به الوالکتوز می چسبه. روي سوال منظور پروتئین مزاحم یا مهار کنندس 

 ساختمان غشاي سلول به کدام یک شباهت بیشتري دارد ؟-165
سوپ بنیادین) د                              میکروسفر ) ج                          کواسروات ) ب                                 آمینواسید ) الف

.میشه ب چون برخی کواسروات ها امینو اسید داشتن .... پروتئین + غشا یعنی فسفو لیپید 

 نگه داري میوه ها و سبزي ها در انبار می شود؟به کارگیري کدام هورمون موجب افزایش مدت -166
اکسین) د                                سیتوکینین) ج                             اتیلن ) ب                                سیتوکینین) الف

.لی جوانی دومی پیري است افزایش مدت نگه داري میوه ها را با افزایش سرعت رسیدن میوه ها اشتباه نگیر او
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جدول هورمون هاي گیاهی
-آبسیزیک اسید  -اتیلن  +جیبرلین  +سیتو کینین  +اکسین 

کاهش میتوز کاهش میتوز افزایش میتوز افزایش میتوز افزایش میتوز
سبز شدن دیرتر نقاط 

وارسی
کاهش سرعت همانند 

سازي

سبز شدن دیرتر نقاط 
وارسی

عت همانند کاهش سر
سازي

سبز شدن زودتر نقاط 
وارسی

افزایش سرعت همانند 
سازي

سبز شدن زودتر نقاط 
وارسی

افزایش سرعت 
همانند سازي

سبز شدن زودتر نقاط 
وارسی

افزایش سرعت همانند 
سازي

کاهش پروتئین سازي 
رونویسی ..... ( و 

 ریبوزومترجمه فعالیت 
... )و 

کاهش پروتئین سازي 
رونویسی ..... ( و 

ترجمه فعالیت ریبوزوم 
... )و 

افزایش پروتئین سازي 
رونویسی ترجمه ..... ( و 

... )فعالیت ریبوزوم و 

افزایش پروتئین 
..... ( سازي و 

رونویسی ترجمه 
... )فعالیت ریبوزوم و 

افزایش پروتئین سازي و 
رونویسی ترجمه ..... ( 

... )فعالیت ریبوزوم و 

افزایش طول سلول  افزایش طول ساقه

کاکتوس مرکبات  خیار نارنگی  تزیینی جو دو ( یوالف وحشی 
)سر 

هوا آلوده باشد در پیکر 
گیاهان مخصوصا 

گلسنگ ها افزایش 

چیرگی راسی 
تحریک ریشه زایی 

فتوتروپیسم 
هرس      فرار از نور 

- اغلب بافتها  ساقه  نموي + دانه  رئوس ریشه  هم محل با راس ساقه 
مریسیتیم راسی 

نیمه دوم زندگی نیمه دوم زندگی نیمه اول زندگی نیمه اول زندگی نیمه اول زندگی

شرایط خشکی  شرایط غرقابی 
استرس نامساعد

مرگ بر لقاح مضاعف 
!!!!!!!

در کشت بافت ساقه 
می دهد

تفاوت نور 

کاهش چرخه کالوین د 
C4    CAMرگیاهان 

 -معادل کورتیزول 
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. می باشد ................ و مسیرش به .................  خونی که از قلب قزل آال خارج می شود -167
 اندام تنفسی –روشن ) ب                                           سر و تنه –روشن ) الف

 اندام تنفسی–تیره ) د                                                     سر و تنه –تیره ) ج

:رگ هاي ماهی همیشه مورد توجه طراحان می باشد نکات زیر را یاد بگیرید 

بیشترین فشار خون در سرخرگ شکمی تیره می باشد 
بیشترین فشار اکسیژن در رگ پشتی می باشد 

وشن است قسمت شکمی کال رگ هاي با خون تیره و قسمت پشتی کال رگ هاي با خون ر
سرخرگ تیره مانند سرخرگ ششی انسان از قلب خارج به اندام تنفسی وارد می شود 

 اما در ماهی غ میشه چون در انسان خون خارج شده از تنفس به مغز نمی رهبراي انسان  3اول دو کلمه اخر انسان و بررسی کنی گزینه 
. چرا میره 
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92کنــــــــــــکور 

  

  
  
  
  

....روي سوال یعنی کالنشیم ..... در این سوال روي سوال باید تخلیص شده و در یک کلمه خالصه بشه 

. ص است 2ه پس گزین... و ... بیشتر کلمات با کلمه گاه همراه است مثال گاه فتوسنتز  گاه ضخیم ... در کالنشیم 

...گیاهان عالی  و فاقد سانتریول  و. در این گونه سواالت بهتره  استثنا ها  مثل قارچ و پوشــش هسته 
       آمیب استثنا  که میوز نداره 2 در – قارچ استثنا 4 و 1در شماره ... و به یاد بیاري و موضــــوع حل شده 

و...  حذف میشه 2و 1که گزینه ....  با شرط اول سعی کن غیر لیپید ها رو حذف کنی این سوال  دو شرطی می باشد
که کلسترول جواب می باشد ...                                                          شرط دوم به ساختار غشا توجه کن 
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...اره به یک سلول زاینده دارد ر شرط اول ناقل هموفیلی همون زن می باشد که در شرط دوم اشد
1گزینه .  نوع 1که جواب میشه ... سلول زاینده زن چند نوع گامت : خالصه سوال میشه 

1اونم میشه گزینه .... فقط به این جمله توجه کن که مجرا یعنی برون ریز 

اینطور حل کن... ببین 

انش اموزان خودم گفته بودم که مواظب باشید روند سواالت طوریه که اول کلمه کدام عبارت نادرست است  به همه د91قبل از کنکور 
بهترین روش حل این سواالت . تا بچه ها فکر کنند دنبال گزینه ص باشند و قاطی می کنن ... و بعد جاي خالی میذارن ... را میدن 

ا بنویسی و در نهایت سه تا ص در میاد و یک گزینه میشه غ و همان جواب سوال می اینه که کنار هر گزینه ص و غ رو حتم... متناقض 
.باشد

. تا سوال به این شکل طرح شد 11 حدود 91کنکور 
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 جواب میشه چون پالناریا ماده دفعی را عوض نمی کنه2و با کمی دقت گزینه ...   حذف میشه 3 و 1خوب با این روش گزینه 

وع سواالت سعی کن اول جاخالی دوم  و پر کنی بعد برگردي اولدر این ن
به عبارتی رد گزینه از جاخالی دوم بهتر جواب میده و درسته جاخالی دوم و پیدا کنی بعد برگردي اول

 براي ملخ درست جور در میاد دیگه به بقیش توجه نکن2مثال گزینه 

3ج گزینه 

    اون دانش اموزانی که از متن و تصاویر  کتاب قهر کردن و میرن کالس هایی  کهاینجاست که می گم 
با دو تصویر باال ثابت  کردم   که حل این سوال به شکل وابسته می باشد ...  فقط جزوه دیکته می کنن بدبخت میشن 
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...علت غلط بودن گزینه ها را مشخص کردم 

....و  سالهاي . جمله تکراري پارسال ....  سلول ندارند - غشاي پایه- کوتیکول- زاللیه-جیه غ چون زجا4گزینه 
***************************************************************************

اید هر دو تا درست باشد اول ص جاخالی دوم  و پیدا کن بعد با طرف مقابل چک کن اگه همانند گفت ب... در این نوع سواالت 

 3پس گزینه ... اگه برخالف گفت بایددو تا جاخالی باهم متفاوت باشند

2با توجه به این سوال  شکل گزینه ... بازم اینگونه سواالت سعی کن روي سوال  در یک کلمه خالصه کنی بعد جواب بدي 
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یعنی هر گیاهی که دانه دارد از تاژك وسانتریول شرمنده می باشد . سانتریول و تاژك دشمن است چون دانه با .  گزینه اول رد میشود 
.

کامال  از  متن کتاب طراحی شده پس همین االن یه نگا به صفحه اي که بافت هادي داره بنداز و براي افرادي که فقط ... ر این تست د
.رین منبع خود کتاب درسی از جزوه خالص درس می خونن یه تاسف بخور بهت

:اینم متن کتاب 

4باید عناصر اوندي و تراکیئد جواب صحیح  باشه که 

در گزینه هایی که بین دو کلمه و  وجود داره باید هر دو سمت ص باشه :  ببین
 قسمت دومش غلط بعد از حرف و درست اما قبلش غلط  است پس جواب نمی باشد و یا گزینه دو3مثال گزینه 

:این گونه سواالت رمزش چنین 
یعنی هر چی در دو  هست باید در یک باشد...    جاخالی اول باید یه مورد جزیی باشد و جاخالی دوم باید کلی باشد 
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...                                        روش حل ص بعد  http://www.testzan.ir

دارند ...تمام باکتري ها  غشا سیتوپالسم ریبوزوم پروتئین سازي ماده وراثتی انزیم وام باکتري ها چی دارن ؟        اول باید بدونی تم

اغلب انها دیواره دارند

بعضی از باکتري ها تاژك و پیلی و اندوسپور دارند   

...دقت کن همیشه  از جـــز به کـل  می تونی حرکت کنی نه بر عکس 
.یعنی هر باکتري که مثال پیلی دارد ریبوزوم نیز دارداما بر عکس آن  غلط است 

4گزینه ... می بینی چقدر راحت 

آخه کدون پ ایان  وارد جایگاه  پ  نمی شود
و کــدون  آ    غاز   وارد جایگاه آ   نمی شود
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 نیز اومده بود به این شکل85 بود که مشابه اون در سال 90ید می شود این  سوال  به بعد اکیدا تاک81بررسی اجماي سواالت کنکور از 

در بخش ماهیچه ها این مطالبو چک کن
بافت پیوندي رشته اي       :                                                                             اطراف ماهیچه 

غشا یا سارکولم     :                                                                اطراف تار                  
شبکه سارکوپالسمی با فواصل منظم                    :                                                            اطراف تارچه   

)  همان غشا که اطرافشه ( وجود ندارد           ......................                 در تار                                  
)   سیتوپالسم - غشا - هسته  -اندامک  ( وجود ندارد         ....................                                        در تارچه 

 این سوال 87مثل کنکور ...الها به خود اختصاص دادن این مطالب سواالت زیادي را در طول س

...در این سه سوال باز موارد نادرست را  عالمت و با این کار به راحتی رد گزینه کردم 
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...ببین اگه همانند بود باید انزیم و موسین باشه اگه بر خالف بود باید اسید یا گاسترین باشه 

 

 میشه 2پس  گزینه غلط همان جواب ماست که ....                                    باکتري ها اندامک غشادار ندارن که 

 ص است4
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این نوع سواالت به سه جمله زیر توجه کن همشو بزن
  اون حرف یا اللی که تکرار شده عضو گیاه ماده می باشد-

حرف یا اللی که تکرار نشده عضو گیاه نر اون -

و براحتی حل شد.   اون حرف یا اللی که اصال ازش خبري نیست مشترکه نر و ماده می باشد -

...از حفظ قضاوت نکن.... این نوع سواالت سعی کن جاهاي خالی و پر کنی بعد قضاوت کنی 
 جواب3گزینه 
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ر را به شکل ناصحیحی پر کند ؟یرد می تواند جاهاي خالی  ز چند مو– 1
            

.........................داشته ........................ نمی تواند .................. برخالف                    ..........................    

 باشد  –زي  یک نقطه همانند سا– آنابنا –آمیب          *  
 باشد - چندین دوراهی همانند سازي  – تریکودینا –اوگلنا           *   
 باشد– ایمنی اختصاصی – خفاش –سهره           *  
 باشد – دربیماري نقش – فعالیت ناقص           پلی مراز –فعالیت ناقص             پلی مراز           *  

 باشد– در سیتوکینز کمربند پروتئینی –ئوس  اکو–خزه           *   

چهار جمله  : سه جمله                     د : دو جمله                        ج  : یک جمله                 ب :                        الف 

نند بیش از چند نقطه همانند سازي داشته باشندپروکاریوت ها نمی توا
د باید بگیم چند اونا که پرو کاریوتند یک نقطه که یوکاریوتنپس جاندارانی

مهره داران ایمنی اختصاصی دارند 
فعالیت ناقص هر دو انزیم باال باعث تولید پروتئین هاي غیر طبیعی یا جهش می شود 

.پر کند »   هر دو جمله زیر را به طور مشترك و ناصحیح   «       چند جمله زیر می تواند   - 2

باشد  ........... ،  ...............  می تواند برخالف  ...........              در کاهوي دریایی 
باشد ...........  ،  ..............  می توانـد مانـند  ............              در کالمیدوموناس 

     میتوز داشته -                جاندار      –قسمت                              *  
    قادر به حرکت -  گامت                       -زئوسپور                             *   
   پرسلولی –  حاصل میتوز                 –حاصل میوز                       * 

  کرموزوم مضاعف -   حاصل ترکیب سلول ها  –حاصل تقسیم تخم                *  
        هم جوشی  داشته–     زئوسپور                –گامت                              *  

ه  چهار جمل: سه جمله                            د : دو جمله                           ج  : یک جمله                                 ب :            الف 
.باید جمله اي پیدا کنی که هر دو جمله باال را غلط پر کند . این تیپ سواالت براي اولین بار تالیف کردم 

کلمات را جایگزین کن اگه جمله درست شد اون گزینه ج نیست چون قرارمان این است که جمالت را غ پر کند 
جمله نیز جواب باشد که اونوقت گزینه د ص است  4حواست باشه که گزینه ها هنوز پایین هستند یعنی ممکن است 
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متانوژن ھا ـ ھالوفیل ھا ـ ترموفیل ھا)باکتری ھای باستانی(آرکی باکتر ھا
)باکتری ھا(پروکاریوت ھا

 اسپریل ھا– باسیل ھا -کوکسی ھا)باکتری ھای حقیقی(یوباکترھا
 تاژک داران ـ ھاگداران-یبی ھا ـ مژک دارانآمپروتوزوآ ھا

کپک مخاطی سلولی ـ کپک پالسمودیومی ـ کپک آبزیکپک مانند ھا آغازیان
 دیاتوم ھا-جلبک ھای سبزـ قرمز ـ قھوه ایجلبک ھا

زیگومیکوتا
ھاگ ھای جنسی در زیگوسپورانژ تشکیل می شوند،نخینھ فاقد 

.دیوارۀ عرضی
کپک سیاه نان

آسکومیکوتا
 نخینھ دارای ھاگ ھای جنسی در آسک تشکیل می شوندو. 

.دیوارۀ عرضی
مخمر وقارچ فنجانی

قارچ 
ھا

بازیدیومیکوتا
 نخینھ دارای   ھاگھای جنسی در بازیدیوم تشکیل می شوند و

دیوارۀ عرضی
قارچ چتری ـ پفکی

اتیک ھپ-خزهخزه گیانبدون آوند   بدون دانھ

سرخس)نھانزادان آوندی(سرخس ھا دارای آوند)نھان زادان(

 سکویا- سرو-کاجمخروطیانبازدانگان
نخود ـ لوبیا ـ عدسدولپھ ای

گیاھان
  دارای دانھ

)پیدازادان(
دارای آوند

نھاندانگان
گندم ـ جو ـ برنجتک لپھ ای

اي شاخھ - شیشھ ای ـ آھکی اسفنج ھا
مرجان ـ شقایق دریایی ـ عروس دریایی ـ ھیدرکیسھ تنان

پالناریا ـ کرم کدو ـ کرم کبدپھن
آسکاریس ـ کرمکلولھ ای کرم ھا
زالو ـ کرم خاکی ـ نرئیسحلقوی

دوکفھ ای مرواریدسازدوکفھ ای ھا
حلزون ـ لیسھشکم پایان نرمتنان

)اختاپوس(نرم تن مرکب ـ ھشت پانسرپایا
میگو ـ خرخاکی ـ دافنی ـ کشتی چسبسخت پوستان

صدپا ـ ھزارپاھزارپایان
عنکبوت ـ عقرب ـ رطیلعنکبوتیان بند پایان

حشرات
 مورچھ ھا -  بیدھا-ملخ ھاـ سوسک ھا ـ پروانھ ھا 

...و

بی مھرگان

....ه دریایی ـ ستاره شکننده وتوتیای دریایی ـ ستارخارپوستان
المپریدھان گردان

کوسھ ماھی ـ سفره ماھیغضروفی ماھی ھا
ماھی کپور ـ ماھی کفال ـ ماھی سفیداستخوانی

سمندردم دار
پوست زبر وخشک    - وزغ  دوزیستان

بی دم
 پوست نرم و مرطوب-قورباغھ

مارمولک ـ الک پشت ـ مار ـ تمساحزندگانخ
 مرغ جوال- مرغ عشق  -شترمرغ ـ کرکس ـ جغد ـ گنجشک پرندگان

، اكیدنھ)نوک اردکی(پالتی پوستخم گذار
کانگورو ـ اوپاسومکیسھ دار

رده 
بندی 

یوکاریوت جانداران
ھا

جانوران

مھره داران

پستانداران
جفت دار

انسان، میمون، گاو، گوسفند و سایر پستانداران جفت 
دار
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؟. چند جمله زیر می تواند جاخالی را به طور مشترك و صحیـــح پر کند – 3

انجام دهد .................. میون نمی تواند ..................... کربن را تثبیت ................... امیب ............            کپک مخاطی پالسمودیومی 
انجام دهد ..................   عناصر آوندي نمی تواند ......................کربن را تثبیت ......................  اکوئوس ... ................           میون 

 سنتز - کند  و مانند  -     نمی تواند  -مانند                     *  
 میتوز  -    کند و بر خالف –    می تواند –برخالف                 *
 سیتوکینز    –    کند و مانند–    نمی تواند -مانند                 * 
 میوز –    کند و مانند – نمی تواند –برخالف                 * 

چهار جمله  : ه                     د سه جمل: دو جمله                          ج  : یک جمله                           ب :                             الف 
 می تواند هر دو جمله راص پر کند 2گزینه . مثل سوال قبلی تنها تفاوت در در این است که باید جمالت صحیح را پیدا کنیم 

اکوئوس  – میون – امیب –به گزینه ها دقت کن با چشم باز جانداران مشخص هستند که کدام یک اوتو و کدام هتر است همه کپک 
پس تثبیت کربن ندارند . هترو هستند 

 چند جمله زیر جاهاي خالی را به طور مشترك و صحیح می تواند پر کند ؟- 4

می شود ........................ مولکول .............................  در گام.............................            در کربس برخالف گام
می شود ................ مولکول ................................ مانند گام ..................................     در کالوین در گام       

                 دیده-   2    -  4  *     
                دیده- 5 – 2  *      
ه                       گیرنده الکترونی دید-   5 – 1  *      
              دیده- 1 – 2   *     

چهار جمله  : سه جمله                      د : دو جمله                        ج  : یک جمله                           ب :                    الف 
یعنی انواع مواد خاص و بیشتري . هر دو ترافیک خاصی هست 3در گام گام هاي کربس و کالوین را باهم بررسی  و مقایسه کن مثال 

.تولید یا مصرف می شوند 
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 چند مورد زیر می تواند به شکل مشترك هر دو جمله را صحیح   پر کند ؟- 5

........................... .اپران ...... ........داشته و ........... بازوفیل می تواند ............... پالسموسیت :        جمله اول 
.....................هموگلوبین ............. داشته  و ............. پالسموسیت نمی تواند ......... ماستوسیت :        جمله دوم 

 ندارد  - مانند آن  - ژن هموگلوبین–مانند         *      
 نمی باشد– داراي –هیستامین  ترشح _بر خالف         *     
 نیست- داراي – ترشح پادتن -برخالف         *     
 دارد- مانند آن – مانند ان – اگزوسیتوز –مانند         *     

چهار جمله  :      د سه جمله      : دو جمله           ج  : یک جمله                 ب :                                                 الف 

ترشحات سلول ها را جمعبندي کن 

:مثال هیستامین ....  میرسی یه لحظه مکث کن وقتی به یک اسمی
. با خودت بگو این هیستامین از چه قسمت هایی ترشح می شود 

 ماستوسیت – بازوفیل –سلول هاي اسیب دیده 
سعی کن در طول فصل بهار یا فصل تست بتونی همهمین کار و می کنننکتابا نیز ه. این شد یه نکته خوب 

. تیپ از تست ها را دیده باشی 
.از بسیار اسان تا مشکل 

www.konkur.in

forum.konkur.in



80

.  چند می تواند سه جمله زیر را به طور مشترك و صحیح  پر کند - 6

م عصبی نقش داشته باشد پیا.............. اکسون ........................دندریت :         جمله اول 
فسفولیپید داشته باشد ............ دندریت ................. جسم سلولی :         جمله دوم 
در سنتز           نقش داشته باشد .................. نرون......................نوروگلیا :          جمله سوم 

نمی تواند            –برخالف                  *       
 نمی تواند                         –مانند                  *       
 می تواند               -مانند                   *      
 می تواند-برخالف                   *      

چهار : سه           د : دو          ج  :          ب یک         :                                                   الف 
من اگه جاي شما بودم از کلمه وسط شرو می کردم مثال در گزینه اخر نورون می تواند در سنتز نقش داشته باشد درست است

اما کلمه اولش نیز سلول است پس غ است 
ی در خانه پر کردن باید خانه الف و پر کنیکه فقط یک مورد ص است یعن ص است 3باید مانند میشد پس گزینه 

.این ترفند و از هر گزینه شرو کنی جور در میاد 
 چند مورد می تواند دو جمله زیر  را به طور صحیحی پر کند ؟- 7

ممکن است ....................... ....         در جاندارانی که سانتریول دارند ،  در تقسیم میوز 
ممکن نیست  ....................اندارانی که سانتریول ندارند  ، در تقسیم میتوز همیشه        در ج

جداشدن کروموزوم همتا                                          *   
ناپدید شدن پوشش هسته در پروفاز                 *  

تشکیل دیواره  سلولوزي                 *   
دو برابر شدن تعداد کروموزوم ها         *             

فعالیت هلیکاز                *    
چهار جمله  : سه جمله           د : دو جمله           ج  : یک جمله                 ب :                                            الف 

ممکن است ....................... .... در تقسیم میوز 
  اگر دقت کنی من اسکلت سوال و برداشتم دنبال چیزي باش که در میوز ممکن ممکن نیست  .................... در تقسیم میتوز همیشه 

باشد در میتوز نه 
2 یا دو برابر شدن کرموزوم ها در انافاز 1در انافاز مثل جدا شدن ك همتا 

تمام تست حل شد گزینه ب
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له زیر می تواند جاهاي خالی را صحیح پر کند ؟ چند جم- 8
 

....................................برخالف  ........................... مانند                                                                                      ........... 

 نمی تواند متیونین داشته باشد 2   فتوسیستم -       ،  قدرت جذب نور دارد و      کلروفیل-     کلروفیل      
   اپراتور ،آرژینین دارد   -                پلی مراز  ،  پیوند فسفو دي استر نداشته و -      هلیکاز    

   آن  ، پیوند پپتیدي ساخته می شود  - ترجمه ، فعالیت مولکول حاوي آمینو اسید دیده می شود   –      در همانند سازي 
   آن ، زمان زیادي الزم است  –              خطی  ،  دو نو ع آنزیم نقش داشته و -     در همانند سازي               حلقوي 

    
چهار : سه           د : دو          ج  : یک                  ب :              الف 

عین جمالت تشریحی ... با خیال راحت بخونید تا سوال به هدف خود نرسد . سواالت هدفشون فقط خستگی ذهن شماست این تیپ 
روي سوال بسیار مشکل دیده می شود در حالیکه بسیار اسان هستند . فقط باید پر کنید .هستند 

قسمت هاي اول   و سوم و باهم بخونید 
ند پپتیدي ساخته می شود غ است رد شد  که در همانند سازي پیو3مثل گزینه 

 هر دو کلمه اخرش از است می تواند امینو اسید ارژینین داشته باشد 2گزینه 
 نیز ص است زیرا کلروفیل مولکولی است که امینو اسید ندارد1گزینه 

گزینه ب ص است 

 چند جمله زیر می تواند جاهاي خالی را صحیح پر کند ؟- 9

....................................برخالف  ............ نند ما........... 

 سرخس می تواند گامت بسازد   - خزه نمی تواند تاژك داشته باشد و -اسپــــیروژیر          *
 آن              تولید می کند – کربس نمی تواند دي اکسید کربن آزاد کند و -گلیـــــکولیز         *
 آن فاقد ریبوز است– نوع مونومر داشته باشد 16 ویروئید نمی تواند بیش از -پالزمیــــد            *
  آن در جاندار داراي سانتریول، بیماریزاست– عامل جنون گاوي می تواند تنها یک نوع ماده وراثتی داشته  و -عامل مولد ماالریا       *

چهار : سه                      د : دو                             ج  :                           ب یک           :                      الف 

این سوال به سبک سوال باالست  .کلمات اول  و با اخر بسنجید 
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 کدام یک نمی تواند جاهاي خالی را به شکل صحیح پر کند ؟– 10

...............  افزایش ........................ در  ..........می تواند شدت ........ ...مانند            ........... 
 

 دهد– رگ ها – فشار خون – افزایش گلوکاگون –افزایش الدوسترون       *  
  دهد– شرایط روحی – غلبه بر استرس را – کاهش فعالیت فوق کلیه –پرکاري پانکراس       *  
 دهد– پیچ خورده نزدیک – ترشح           – پرکاري تیروئید –ت شدید دیاب      * 

  یابد– پیچ خورده نزدیک - ترشح           – کمبود ترشح سورفاکتانت –پر کاري تیروئید       *  
....همه مطالب و سعی کردم بیارم ذهنت ... این سواالت خیلی توپن 

با یه جمله خالص 
 کاهش سورفاکتانت اسید خون زیاد میشه – پرکاري تیروئید – در افزایش شدت دیابت

پس ترشح حاش مثبت از خمیده هاي نفرون زیاد میشه 

کدام یک غلط است ؟– 11

...............................قطعا نمی توان گفت که............. در ....................                    با ادامه یافتن 

. همه انواع چربی ها تجزیه می شوند – بزرگساالن –دیابت شیرین      *   
. استیل کوانزیم    از اندامک دو غشایی تولید نخواهد شد – شرایط بی هوازي –ورود گلوکز به سلول ها       *   
. ژن بعد از یک  راه اندازرونویسی می شوند  تعداد زیادي– جانداران داراي           حلقوي –فعالیت           پلی مراز      *   
. نوزادي با وزن دو کیلوگرم متولد نخواهد شد – سنجش وزن نوزادان –انتخاب پایدار کننده       *   

... هم میتونه باشه 93سوال بسیار مهمی براتون طرح کردم که کنکور  

.ید جاهاي خالی را طوري پر کنیم که غ باشند پس با  کدام یک غلط است ؟قبل از همه روي سوال چیه ؟؟؟؟  
. انواع چربی ها تجزیه می شوند  همه– بزرگساالن –دیابت شیرین 

مشخص است که همه چربی ها تجزیه نمی شوند 
. استیل کوانزیم    از اندامک دو غشایی تولید نخواهد شد – شرایط بی هوازي –ورود گلوکز به سلول ها       *   

ست در شرایط بی هوازي قطعا تخمیر است  غ انای
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 چند جمله زیر می تواند جاهاي خالی را صحیح پر کند؟- 12

.ممکن است دیده شود .......تولید شده ، اما ..... تماس مستقیم دارد قطعا ............           در گروهی از سلول ها ، که 

 سیستم هاورس–ن  گیرنده الکترو–با خون             *   
 گیرنده درد    – سلول هاي جدید از پایین –باالي غشاي پایه چندین الیه             *  
 ریبوزوم –             -گاز هاي تنفسی             *  
 پروفاز – هموگلوبین –نوروگلیا             *  
  انیدراز کربنیک-                -زاللیه            *  

چهار : سه                                د : دو                           ج  : یک                  ب :                        الف 

::::: این نوع سوال دیگه محشره 
سخت شامه + اول گزینه ها را تخلیص کن  با خون تماس یعنی سنگفرشی 

مريباالي غشاي پایه یعنی پوست و 
با از ها تماس یعنی ریه ها 

با نوروگلیا تماس یعنی نرون 
با زاللیه تماس یعنی عدسی و قرنیه 

....   مهمه .ممکن است دیده شود .......اما 
 غ است  3همه سلول ها ریبوزوم دارند گزینه 

 سیستم هاورس همون سخت شامه 1گزینه 
 غ است 4 گزینه – همون پوست 2 گزینه –

 نیز به علت اینکه قرنیه و عدسی خون ندارند غ است 5گزینه 

.وجود ندارد ........... انسان .........  به طور معمول در - 13       
   سلول ترشح کننده – کالژن                             روده بزرگ –                 بافت پیوندي سست 

   مولکول داراي پیش ماده–غیر فعال                        کیسه صفرا  انزیم –                شیره پانکراس 

   مولکول داراي پیش ماده–کیسه صفرا 

   که غ است جمله یعنی صفرا انزیم دارداین 

  

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



84

 چند جمله زیر نمی توانند جاهاي خالی را صحیح پر کنند ؟– 14

.دارد ...........  دارد حتما .... اما جانداري که . نداشته باشد ................... .ندارد ..........             نمی توان گفت جانداري که 

 پروفاز یک– دوك – سانتریول –آنتریدي       * 
 تشکیل حلقه در       –            خطی –             حلقوي –اپران       *  
 سلول تخم – هاپلوئیدي  چرخه– سلول تخم –ناپدید شدن پوشش هسته       *  

        *  سانتریول – دوك – دوك –لقاح مضاعف 
 جفت  – لوب بویایی گسترده – انگشت –رفتار حل مساله       * 

چهار :           د سه                     : دو                           ج  : یک                                     ب :                       الف 

دارد...........  دارد حتما .... اما جانداري که . 
 جفت غ – سانتریول غ – غ 1 پروفاز این قسمت و پر کنی کار حله 

3 و 2موندن گزینه هاي 

     کدام جمالت زیر  می توانند جاهاي خالی را صحیح پر کنند ؟-   15
 

است ..................... و مانند آن .........................................  برخالف            ..................                                

 در باالي معده – کیسه صفرا درتولید صفرا نقش داشته –کبد        *    
 ترشح  دارد – کوچک نمی تواند گلوکز جذب کند –روده بزرگ        *  

 در روده بزرگ انسان تجزیه می شود– نشاسته در کبد تولید شده –گلیکوژن    *       
 قادر به تجزیه  نشاسته درون سلولی- برگ مرکب ، داراي سانتریول بوده  –برگ متحرك        *   

چهار : سه                                د :   ج  دو                                  : یک                          ب :                 الف 

ص است .... است   ............... در باالي معده...... کبد    مانند کیسه صفرا *    
  درست است .............. روده بزرگ مانند کوچک ترشح  دارد        

این طوري با کلمات بري جلو به جواب  میرسی
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 چند جمله زیر می تواند جاهاي خالی را صحیح پرکند ؟        – 16

دیده نمی شود ............. نفــوذپذیري نشان داده و برخالف آن در ......... و ......می تواند در                  ........................ 

یم کننده     عامل تنظ-       نفرون –  روده –متیونین مانند گلوکز          *  
 نزولی هنله – دور -  پیچ خورده  نزدیک  –مانــند آب          *          

 نزولی- پیچ خورده نزدیک  - جمع کننده –اوره مانــند آب          *  
 پایین رو هنله– پیچ خورده – جمع کننده –نمک مانــند آب          * 

چهار : سه                                 د : دو                            ج  :               ب یک                  :              الف 
 } Ċ£«¡ đvĀÅ ¿v ćºĉº

 ص1متیونین در    عامل تنظیم کننده  دیده نمیشود درست است گزینه *  

ات و چک کن  تا به ج برسی دیده نمی شود سر و  ته تست اگر جور در اود برو وسط تست کلم نزولیاوره در 

پروکاریوت هایوکاریوت ها

هستهفاقد داراي هسته مشخص و محصور در غشا

ر و مشخصداراي اندامک هاي غشا دا

دستگاه غشایی درونی= 

.هاي محدود به غشا است فاقد اندامک

. میکرومتر است10 تا 1اندازه یک سلول پروکاریوت .اندازه بسیار متنوعی دارند

متمرکز ) Nucleus(ماده ژنتیکی یک سلول یوکاریوتی عمدتاً در هسته 

.است

متمرکز شده ) Nucleoid(کلئوئید اي موسوم به نو ماده ژنتیکی سلول در ناحیه شبه هسته

.است 

البته .  پلی مراز اصلی هستندRNAسلول هاي یوکاریوتی داراي سه نوع 

. پلی مراز دارندRNAکلروپالست و میتوکندري نیز 
. پلی مراز هستندRNAسلول هاي داراي یک نوع 

 اي شکل میکروتوبول تاژك سلول یوکاریوتی عمدتاً از جنس پروتئین استوانه

.است
.تاژك سلول پروکاریوتی از جنس پروتئین فالژلین است
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تاژك در حال حرکت، داراي حرکت چرخشی استتاژك در حال حرکت، داراي حرکت شالقی است

توان یافت فرایندهاي آندوسیتوز و اگزوسیتوز را نمیتوان یافت فرایندهاي آندوسیتوز و اگزوسیتوز را فقط در انواع یوکاریوتی می

.حجم یک سلول پروکاریوتی کم است.حجم یک سلول یوکاریوتی هزاران بار بزرگتر از نوع پروکاریوتی است

.ترین نوع پروکاریوت ها هستند  شاخصباکتري هافرمانروي . قارچ ها در این گروه قرار دارند– جانوران -گیاهان-آغازیان :فرمانروي 

 DNA نوع هیستون که به 5 تا 4داراي پروتئین هاي متنوع است و داراي 

.پیوسته اند
است و فاقد هیستون) اکثراً آنزیم(داراي معدودي پروتئین

د پروتئین هاي اکتین یا شبه میوزینفاق.داراي پروتئین هاي اکتین یا میوزین است

فاقد میکروتوبول.داراي میکروتوبول است

.کروموزوم هاي نوکلئوپروتئین ندارند.کروموزوم هاي نوکلئوپروتئین دارند

.میتوز ندارند.میتوز و میوز دارند

 حلقويDNAداراي یک مولکول . خطی استDNAژنوم آن ها بیش از یک مولکول 

بزرگتر و پیچیده تر البته در کلروپالست و میتوکندري =  دارندS80ریبوزوم 

. دارندS70از نوع 
کوچکتر و ساده تر=  دارندS70ریبوزوم 

.هستک ندارندیک یا چند هستک دارند

.از هر ژن یکی دارندداراي کیپه هاي متعدد از یک ژن

و دوجهتی. یک نقطه شروع همانندسازي دارندازيهمانندسازي در مواضع متعدد یا داراي چندین دوراهی همانندس

در  ادامه جدول آغازیان
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توضیحمحل زندگی تولید مثل تغذیهدیوارهروش حرکتموجود

  امیب 
تک سلولی

  از طریق میتوزهتروتروفندارندپاي کاذب
  )غیر جنسی(

 گامت ندارند–تتراد ندارند 

آبهاي 
 –شیرین 
شور

ري اسهال خونی انگل متعلق به این عامل بیما- 
  شاخه است

   بیشتر آمیب ها زندگی آزاد دارند- 
 میوز رخ نمی دهد کراسینک اوور و نوترکیبی - 

رخ نمی دهد
  روزنداران

  
تک سلولی

برآمدگی سیتو 
نوعی پاي (پالسمی

)کاذب

آهکی 
منفذ دار

  این جانداران ظاهري شبیه حلزون دارند- دریاغیر جنسیهتروتروف
 بعضی از روزنداران با جلبکها همزیستی - 

برقرار می کنند
  دیاتوم

تک سلولی
سر خوردن روي مواد 

شیمیایی
ی دو سسلی

قسمتی
اقیانوسها و  جنسی-غیر جنسیاتوتروف

دریاچه ها
  در تولید مثل غیر جنسی کوچکتر می شوند- 

یس آنها براي براي تولید سنگ لاز سی-- 
سنباده استفاده می شود

  بک سبزجل
پر / تک سلولی 

آبهاي  جنسی–غیر جنسی اتوتروفدارند-
 –شیرین 
  شور

خاکهاي 
مرطوب

چرخه هاپلوییدي یا تناوب نسل دارند- 

پرسلولی

جلبک قرمز

کربنات -
کلسیم

آبهاي گرم و  تناوب نسل- جنسیاتوتروف
عمیق

براي سفت کردن محیط باکتریها (در تهیه آکار 
) شوداز آنها استفاده می

جلبک قهوه اي 
پرسلولی

کلپ متعلق به این شاخه می باشد- دریالس تناوب ن- جنسی اتوتروفدارند-

تک سلولی

تاژك داران 
چرخان

  دو عدد تاژك
)طولی و عرضی(

 - سلولز
سیلیس

تعداد کمی غیر جنسیاتوتروف
در آب 
  شیرین
تعداد 

بیشتري در 
آب شور

  بیشتر آنها پالنکتون هستند- 
ژك طولی سبب جلوراندن و تاژك عرضی تا- 

موجب چرخش می شود

  تاژکداران
  جانور مانند
  تک سلولی

  

جانور غیر ندارندیک تا هزاران تاژك
  متحرك

هتروتروف

بعضی از تاژك داران جانور مانند با موریانه - جنسی-غیر جنسی
همزیستی ایجاد می کنند و انزیم هاي الزم براي 

  اهم می کنندهضم چوب سلول را فر
بعضی از تاژك داران جانور مانند براي انسان - 

  دو جانوران اهلی بیماریزا هستن

  موجود
  

  توضیح                                  محل زندگی  تولید مثل  تغذیه  دیواره  روش حرکت

  اوگلنا مانند
تک سلولی

 شرایط ندارنددو تاژك بلند و کوتاه
  استتثنایی
: اتوتروف

  تتراد ندارند گامت ندارند
غیر جنسی

  ئل ضرباندار دارندولکه چشمی و واکآب شیرین
به تاژکداران جانور مانند شباهت بیشتري دارند
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وفهتروتر
  مژکداران
تک سلولی

پارامسی مژك
 +
  ادینتریکو

سخت و 
انعطاف 

پذیر

 بعدا -  نسل غیر جنسی70هتروتروف
جنسی

  دارند) باندارگوارشی و ضر(دو نوع واکوئل - آب شیرین
حاوي قطعه کوچکتر (بزرگ : دو هسته دارند- 

DNA(  و کوچک)می باشد ) حاوي کروموزومها
باکتریهاهم یوغی مانندبرخی 

  
  کپک سلولی
تک سلولی

به هنگام تنشهاي محیطی کلنی تشکیل می دهد خاكغیر جنسیهتروتروفدارندآمیب مانند
ر آن که ناي یا به ساقه و نوك متوزم است که د

هاگ تولید می شود در هاگ به آمیب مانند 
جدیدي تبدیل می شود

  
  کپک

توده اي 
سیتوپالسمی یا 

چندین هسته

در شرایط نامساعد به توده هاي متعددي تقسیم - جنسی–غیر جنسی هتروتروف--
می شود هر توده کپسولی پر از هاگ به وجود 

 می آورد هاگ ها به سلولهاي متاپلوییدي تبدیل
می شوند که می توانند ترکیب شوند و زیگوت را 

پدید آورند زیگوت با تقسیم میتوز پالسمودیوم 
جدیدي یخد می کند

  هاگداران
تک سلولی

انگل  جنسی-غیر جنسیهتروتروف-غیر متحرك
جانوران

  عامل بیماري ماالریا متعلق به این شاخه است- 
د دگامت نر آنها تاژکدار و کوچک و گامت ع- 
نها درشت و چرخه زندگی آنها در دو میزبان آ

کامل می شود

. نهان دانگان به دو گروه تک لپه اي و دو لپه اي تقسیم می شوند

  :نهان دانگان تک لپه
  .ـ گیاهک دانه تنها یک لپه دارد

  .ـ غالبا ریشه افشان و ساقه زیر زمینی یا پیاز دارند

  . مگر در بخش تشکیل گل، که ممکن است انشعاباتی داشته باشدـ ساقه هوایی آنها اغلب فاقد انشعاب است،

پهنک برگ تقریبا در اغلب تک لپه ایها کشیده و .ـ اغلب برگهاي گیاهان تک لپه اي دمبرگ ندارند، در عوض به وسیله نیام، دور ساقه را احاطه می کنند 
  .ه هم مربوط می شوندرگبرگها موازي هستند و رگبرگهاي موازي به وسیله رگبرگهاي مویین ب

  .ـ تعداد قطعات گل اغلب سه یا مضربی از این عدد است

  .ـ دستجات آوندي بصورت پراکنده هستند 

  :مثالها

  وانیل و زعفران....گندم ، برنج، ذرت و خرما
  :نهان دانگان دو لپه

  .ـ گیاهک دانه داراي دو لپه است

  .ـ اغلب آنها ریشه راست دارند

  .غلب منشعب استـ ساقه هوایی آنها ا
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  .ـ برگها داراي گوناگونی فراوان بوده، رگبرگهاي آنها اغلب منشعب و غیر موازي است

  . یا مضربی از این اعداد است۵ یا ٢ـ تعداد قطعات گل در آنها 

  .ـ دستجات آوندي در یک حلقه قرار دارند

  :مثالها
  .دبه سه گروه بی گلبرگ، جدا گلبرگ و پیوسته گلبرگ تقسیم می شون

  بید،فندق، بلوط و گردو:بی گلبرگ
  تیره هاي شب بو، خشخاش، مرکبات، گل سرخ و باقال:جدا گلبرگ

  تیره هاي گل میمون، نعناع، گاو زبان، و سیب زمینی:پیوسته گلبرگ

سلول زاینده تعداد 
کروموزوم 

ژنوتیپ سلول تعداد ك 
گامت 

ژنوتیپ گامت عیین ت
جنسیت

مرد 46 2n = 44 +xy 23 N = 22 + x
N = 22 + y

بله

زن 46 2n = 44 +xx 23 N = 22 + x

ملخ نر 23 2n = 22 +xo 11  - 12 N =11 + x
N = 11 + o

بله

ملخ ماده 24 2n = 22 +xx 12 N = 11 + x 

مرغ 78 2n = 76 + zw 39 N = 38 + z
N = 38 + w

بله

خروس 78 2n = 76 + zz 39 N = 38 + z

سگ 78 2n = 76 + 39 N = 38 + 

مگس 
سرکه نر

8 2n = 6 + xy 4 n = 3 + x  , y بله
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1) ی 2) ی 3) ی

4) ی 5) ی 6) ی

7) ی 8) ی 9) ی

10) ی 11) ی 12) ی

13) ی 14) ی 15) ی

16) ی 17) ی 18) ی

19) ی 20) ی 21) 

22)  23) ی 24) 

25) ی 26) ی 27) 

28)  29)  30) 

31)  32) ی 33) ی

34) ی 35) ی 36) ی

37) ی 38)  39) 

40)  41)  42) 

43)  44)  45) 
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CAM و C3 ، C4مقایسھ فتوسنتز در گیاھان 

C3C4CAM
غير از روبيسکوغيراز روبيسکوروبيسکوCO2آنزيم تثبيت کننده 

سلول هاي بستره ي کلروپالستCO2محل تثبيت 
ميانبرگ

واکوئل سلول

قبل از چرخه کالوينقبل از چرخه کالوينچرخه کالوينCO2مرحله تثبيت 
زمان باز شدن روزنه هاي 

هوايي
شبروزروز

روزروزروزCO2زمان تثبيت 
روزروزروززمان چرخه کالوين

روزروزروززمان توليد قند در فتوسنتز
مرحله ساخته شدن قند در 

فتوسنتز
چرخه کالوينچرخه کالوينچرخه کالوين

محل ساخته شدن قند در 
فتوسنتز

تمام سلول هاي 
فتوسنتز کننده

سلول هاي غالف 
آوندي

تمام سلول هاي 
فتوسنتزکننده

اولين ترکيب پايدار حاصل از 
CO2تثبيت 

اسيد چهارکربنياسيد چهار کربنياسيد سه کربني
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و تعداد مواردي مانند سانترومر کروماتید . یکی از مشکالت دانش اموزان در رابطه با انواع حالت هاي کروموزوم می باشد 
: بهتر است از این رمز شروع کنم  ... می باشد که انها را در سواالت اشتباه می گیرند  هاي ماده وراثتیوانواع حالت
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:اگر کروموزوم را در نظر بگیرید دو حالت دارد یا تک کروماتیدي مثل شکل روبرو 
:در این شکل تعداد مولکول ها عبارتند از 

غیاثی این طور میگه :  اگه کروموزوم تک کروماتیدي باشه همه چی آرومه ببخشید همه چی تعدادش یک می باشد 
. که دو برابر بقیه می باشد . به جز رشته پلی نوکلدوتیدي 

1= سانترومر 

1= کروموزوم 

DNA = 1

1= کروماتید 

2اما رشته برابر 

 کروموزوم و رشته چیست ؟– کروماتید مثال در سلول زیر تعداد
:چون هر خط نماینده یک کروموزوم است پس 

!!!! خیلی راحت -   12 ولی رشته میشه 6تعداد همه چیز 

:و یا در سلول فرضی روبرو 

 12 خط پس تعداد همه چیز 12احتی با شمردن تعداد خطوط می بینید که  ربه
 24اما رشته میشه 
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 عدد8 تا رشته 4 تا پس همه چیز 4تعداد خطوط :  شکل و یا در این

م گکه درکدام مرحله کروموزوم ها تک کروماتیدي هستن از این شکل می. اما  دانش اموزان بیشتر دچار خطا می شوند 
 .برات

 

حدس زدي چی میخوام بگم ؟
.شد که کروماتید ها تک کروماتیدي هستند دقت کن شکل باال دو مرحله اخر خر دو تقسیم میتوز و میوز می با

.که نصف اول کرومزوم مضاعف و نصف بعدي تک کروماتیدي هستند .یعنی در مراحل میتوز این قانون هست 
1 

0

www.konkur.in

forum.konkur.in



97

؟....دیدي چه آسون 
. در نصف بعدي تک کروماتیدي هستند نصف اول مراحل میتوز کروموزوم ها دو کروماتیدي  و: نتیجه 

پس در نصف اخر قانون  « همه چی آرومه را رعایت کن . »

یعنی همه چی برابر هم ، اما ( اما در میوز دو چهارم اخر مراحل تک کروماتیدي بوده و از قانون همه چی آرومه اطاعت کن 
کتاب درسی نام برده شامل زیر مراحل دیگري هستند که برو مراحلی که !!!!!!!!!!!  دقت . ) رشته دو برابر بقیه می باشد 

.دانشگاه یاد بگیر 

براي مراحل تقسیم  رمز  پمات  و همه بلدن ...اما بیا چند تا رمز دیگه یادت بدم ....ببین چیه ..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

: پروفاز 

.میشود     اره پ     وشش پ      روفاز پ   در 
 --------------------------------

:متافاز 

رکز م     یاد م        اده وراثتیم     تافاز م    در
------------------------------

:انافاز 

هم جدا میشوند    ز ا    نافازا    در
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----------------------------------
:  تلوفاز 
می شود     مام ت      قسیم ت    لوفاز ت   در 

---------------------- ------------------------------
 و من براي اموزش بهتر ان را در سه مرحله :اي که بسیار مهمه ه در این قسمت باید بریم سراغ تقسیم میوز و یک صفح

توضیح میدم

... و تقسیم بر دو که گفتم برو 4از روش ضرب در در دو مرحله اول این شکل 

: مثال 
... رشته 184 میشه 4 کروموزوم هست و حالت کروموزوم مضاعف هست پس ضرب در 46در سلول زاینده انسان  
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... کروماتید 92و تقسیم بر دو میشه 
 کن 2 رشته و تقسیم بر 88 کن میشه 4 ضرب در 22.  حالت کروموزوم مضاعف هست 1و یا در ملخ ماده که در پروفاز 

 کروماتید 44میشه 

جالبه نه ؟
 میشه کروماتید2 میشه رشته تقسیم بر 4عدد بعد از مساوي ضرب در       

24 رشته 12تعداد همه چی 

 زیرا هر دو تا کروموزوم همتا تولید یک تتراد می کنند.اصال می تونی بگی              همان تعداد تتراد تشکیل شده می باشد 

 85حل سوال کنکور 

 

 یعنی                            پس در مرحله بعد همان تلوفاز میشه 6 میشه 4                          تقسیم بر 24

3  جواب عدد /و عدد بعد از مساوي همان تعداد کروموزوم یا سانترومر است 

.ها را در تدریس آنالین و پکیج ژنتیک ونوس می تونی ببینی بهتراز این روش 
...کنکور فقط جزوه خوندن نیست آگاه باش چی می خونی و چطور می خونی //// کنکور آسان نیست 
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فرمول هایی براي حل مسایل ماده وراثتی :

هر آنزیم روي ماده اي اثر می کند که به آن پیش ماده می گویند
ر آنزیم یک یک پیش ساز یا مونومري دارد که معموال  اسید آمینه ها هستنده

. مواد غیر آنزیمی هم پیش ساز دارند مثال پیش ساز ماده وراثتی نوکلئوتید می باشد یعنی از نوکلئوتید ساخته شده است 
اما فقط آنزیم ها پیش ماده دارند
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ام مــــــــادهنپیش ســــازپیش   مـــــــــاده

 پلیمرازDNA آنزیم اسید آمینهنوکلئوتید

آنزیم آمیالزاسید آمینهآمیلوز

الکتازآنزیم اسید آمینهالکتوز

آنزیم پپسیناسید آمینهپروتئین

آنزیم رنیناسید آمینه)کازئین ( پروتئین شیر 

کیتینکربوھیدراتچون آنزیم نیست پیش ماده ندارد

اپراننوکلئوتیدیم نیست پیش ماده نداردچون آنز

اپراتورنوکلئوتیدچون آنزیم نیست پیش ماده ندارد

کراتیناسید آمینهچون آنزیم نیست پیش ماده ندارد

DNAاسید آمینهECOR1

DNAلیگازاسید آمینه

 انتخاب طبیعی به طور سریع و مستقیم فنوتیپ ی باشد و  م باعث تولید پروتئین می شوند ماده وراثتی که ژن یا قسمت هاي مختلف
را تحت تاثیر قرار می دهد

: بریم سراغ درس . »  این جمله را باید ژنتیک دان باشی تا بفهمی        «     
) تیپ یا ظاهر ژنها ( ژنوتیــــپ 

 .اشاره به نوع و تقریبا تعداد ژن هاي فرد یا سلول مورد نظر دارد : ژنوتیپ 
که ژنها را با آنها نشان داده ایم .براي نشان دادن ژنوتیپ فقط باید به سراغ حروف انگلیسی برویم * 
. ژنوتیپ را نباید با حروف و کلمات فارسی نشان دهیم * 

. ژنوتیپ سلول فرضی  مورد نظر، که سه نوع صفت دارد :     مثال  AaBBDd                   

.  حرف انگلیسی بنویسد 6با دو ژن نشان داده شود سه تا صفت گفته باید هر صفت حداقل باید * 

                                         

حرف بزرگ الل کوچک ساکتھ در حضور                                                                              a می زنھمغلوب حرف  
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یکی از دو بزرگ غالب حرف میزنھ

. یا ظاھر صفت . بھ این حرفھایی کھ این ژنھا می زنند میگویند فنوتیپ 

)   تقریبا نماینده گروه ژنی  –تیپ یا ظاهر صفات  ( پ چیست ؟ــــنوتیف

اید ژنھا را دو تا دو تا گروھبندیھر گاه بھ شما مجموعھ حروف انگلیسی ھمان ترکیب ژن یا ژنوتیپ را بدھند و فنوتیپ بخواھند ب

میشه فنوتیپ .  کرده و در هر گروه  یک صفت را انتخاب کنید 
؟    . ژنوتیپ مقابل چه نوع فنوتیپی ایجاد می کند @ AaBBddEE

.خود را نشان میدهد )  خلوص نیت (فنوتیپ مغلوب فقط و فقط در حالت  خالص بودن ژنوتیپش : نکــــته  

ص چیست ؟ـو ناخالص ـاما خال
 aa  ویا   AAهرگاه ترکیب ژنهاي هر گروه  با هم یکسان باشد میگیم خالصند مثال 

. پس وقتی گفتند خالص نباید زود قضاوت  کنیم که غالب یا مغلوب و میگه زیرا هر دو می تونن خالص باشن :  آهاي 
)     به به این ژن چه تیپی داره ؟؟( می گویند » ژنوتیپ « ها  کال در بحث ژنتیک به نوع ژنها یا به عبارتی به نحوه آرایش ژن AA          

Aa            BBCcDD   

: لل ا     و خود کلمه    لل هاا   رابطه
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مثالً . دبه صفاتی که در نسل اول ظاهر می شوند غالب و به صفاتی که در نسل اول خودشان را نشان نمی دهند مغلوب گوین* 
.رنگ گل ارغوانی در نخود فرنگی غالب و رنگ سفید آن مغلوب است

. مغلوب ستa و Aغالب .مثالً . حروف بزرگ التین نشان دهنده غالب بودن و حروف کوچک نشان دهنده مغلوب بودن است* 

د می گوین» ژنوتیپ « کال در بحث ژنتیک به نوع ژنها یا به عبارتی به نحوه آرایش ژنها  * 
)     به به این ژن چه تیــــــــــــــپی داره ؟؟(  AA          Aa            BBCcDD   

اگر دقت بفرمایید ژنوتیپ را با حروف التینی نشان می دهیم
.   فنوتیپ گویند :  و به پیام و نتیجه اي ژنها که در افراد به صورت صفت ظاهر می شود 

 حروف فارسی نشان می دهیم اگر دقت بفرمایید فنوتیپ را با
دانش آموز  زرنگ ...    گروه خونی  – چشم آبی – ساقه بلند –مثال رنگ سیاه 

نتیجه :     صفت مغلوب زمانی خود را نشان می دهد که خالص  باشد .

هموزیگوت خالص      می گویندaa یا  AAاگر آرایش ژنها یکسان باشد 

د و      فرق فوکوله برره میگن ناخالص  اگر آرایش ژنها یکسان نباش Aa

می باشد از روي این گروه خونی می توان فورا ژنوتیپ آنرا حدس زد ؟.............  نوزادي داراي گروه خونی – 1سوال 

کنید ؟  ژنوتیپ ها فنوتیپ ها و احتماالت را پیدا – نخود فرنگی ارغوانی با سفید آمیزش داده ایم در نسل اول – 2سوال 
            

· آزمایشی که در آن یک صفت که : آزمایش مونوهیبریدي
· .دو حالت دارد مورد بررسی قرار گیرد
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 :ید  کن      گوش       من           پریشانی         شرح      دوستانقانون دوم مندل خان را می دانید ؟؟؟؟؟    اگه نمی دانید       ?????   
احتمال ..... اما اما اما .  است اگر سکه بعدي را نیز پرتاب کنیم همین احتمال ناقابل وجود دارد ½اگه یه سکه را پرتاب کنیم احتمال اینکه شیر یا خط برابر 

%%% یک سکه چه شیر بیاید چه خط هیچ ربطی به سکه دیگر ندارد 
مستقل است که خودش با هر احتمالی که بخواهد می آید و صفت بعدي یعنی رنگ چشم را  در نظر صفات موجودات نیز چنین است مثال موي مجعد صفتی 

بگیریم این  صفت نیز خودش به تنهایی و مستقل بروز می کند اما اما اما اگر باهم در نظر بگیریم باید نتیجه نهایی هر کدام را در هم ضرب کنیم به این می 
هاگن قانون اصل مستقل جور شدن ژن

) قانون دوم مندل ( 
با توجه به این قانون بنده      شخــصا   یک    شکل    ابتــــکاري        براي همه دانش اموزا ن می گم ببینید :

اعداد و دقت کنید احتماالت درون لوله ها هیچ کدام  به همدیگر ربطی ندارند اما ، اما وقتی همزمان  به آن نگاه می کنیم باید 
.احتماالت درون لوله ها را در  نهایت به هم ضرب کنیم 

( این طرح کامال ابتکاري است و در هیچ کتاب   ژنتیک کشوري یافت نمیشود  گشته ایم ما   ) 
 را باز و یا  حتی چندین پشامد) دي هیبریدي ( با توجه به مطالب باال هر وقت دو پیشامد مستقل را باهم مقایسه و بررسی کردیم 

از روش باال باید تک تک احتماالت را در مربع پانت جداگانه  بیابیم و در نهایت جواب هاي نهایی را به هم ضرب کنیم 
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.هرگاه دو الل همراه با هم ظاهر شوند: هم توانی

هاي سه گا نه گروه خونیطرحی براي رابطه غالبی و مغلوبی بین آلل 

 
  این طرح نشان می دهد که رابطه بین           و            

از نوع هم توان هستند اما هر دو بر          غالبند

تمامی انواع ژنوتیپ ها و فنوتیپ هاي مربوط به گروه خونی را بنویسید ؟.……………………………  
اي گروه خونیفنوتیپ هژنوتیپ ها ي گروه خونی

AA
AO

Aفنوتیپ  
BB
BO

Bفنوتیپ  
OO  فنوتیپO
AB  فنوتیپAB

Rh فنوتیپ هاي عامل Rhژنوتیپ هاي عامل 

RRمثبت
Rrمثبت
rrمنفی
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3گزینه 

 4گزینه 
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3گزینه . اي افراد ناخالص روي سوال به راحتی جواب و حل کن بر32با گرفتن عدد فرضی 

نگاهی بر زیست سال چهارم
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گام اول  «   گام   1    »    از دو مولکول پیش ماده و دي اکسید کربن توسط انزیم روبیسکو  
 یک مولکول 6 کربنی ناپایدار ( حدواسط ) تولید می شود .

 کربنی 5ینید که دي اکسید کربن با مولکول می ب
...دو فسفاته ترکیب میشه 

البته این مولکول ناپایداره و زود تجزیه می شود
:مثل شکل زیر 
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این هم واکنش تولید و تجزیه 
: کربنی 6مولکول 

 کربنی  تبدیل و شکسته می شود سپس این مولکول ها با 3 مولکول دو کربنی به 6کول  مولدومدر گام 
 دارند دو  قند سه کربنی می شود  می بینی همه این جمالت دونوع مولکول حامل تبدیل به  دو مصرف 

…@!!!!!!

 کربنی6 مولکول سه کربنی از یک مولکول دوتولید 

  نوع مولکول حامل دو مصرفتبدیل مولکول به قند با
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 3 کربنه هستن کار داریم و یک مولکول 3 نیز به یاد داشته باش که همش با سومدر گام 
...کربنی پایدار از چرخه خارج می شود 

نن مواد اولیه مواد تولیدي باید بتو  اخرین گام است مسلما 4است پس گام گام کالوین  چهار 
 پس ریبولوز بیس فسفات در گام چهار هم  محصول و هم ماده اولیهچرخه بعدي را نیز بسازند

)پیش ماده روبیسکو می باشد ( 
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NADPH ATP کربن تثبیت 
شده

دي اکسید کربن 
ورودي

2N 3N N N

12 18 6 6

براي تولید یک گلوکز اعداد مولکول ها را  نوشتم

و سپس) عمدتا ساکاروز  ( بعد از گلوکز نوبت ترکیبات دي ساکارید 
)بارگیري ابکشی ( که با روش انتقال فعال ...   پلی سا ریدي میرسد

.می شوند ابکشی از برگ وارد اوند 
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  ...ا جدي جدي یاد بگیریم  باهم گام ها رو با شوخی امییدبیا
   مولکول توليد می شوديک از پيش ماده ها فقط يک  گام 

  

   مولکول تجزيه می شود دو مولکول حاصل بهدو گام 

 نوع مولکول پر انرژی نادر پی اچ و ای دو   دوگام 
  تی پی   مصرف می شوند

  

ر و کار داريم در ضمن س کربنی سه  کال با سهگام 
ربنی نشه حق خروج از چرخ را کسه مولکول تا 

  ندارد

  

    اخرشه ديگه بايد پيش مادهچهارگام 

  توليد بشه
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خالصه و کل گام هاي کالوین

اما اینجا را داشته باش : و خالص :
چون . با توجه به شکل می توان عالقه و صمیمیت آلدوسترون را با سدیم  فهمید 

پس  .راضی نیست که سدیم با ادرار از بدن خارج بشه عاشق و هواخواه سدیم اصال 
آلدوسترون دوست سدیم بوده .به جاي سدیم میاد پتاسیم را از خون خارج می کند 

.و با پتاسیم دشمن محسوب میشه و سدیم و جذب خون می کنه 
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  روندوس آل:   جمله معروف من 
رون  دوست                         آل

.... افزایش سدیم خون و در نفرون بر عکس الدوسترون
....حاال براي پتاسیم بر عکسشو در نظر بگیر و تمام 

  ...سایت کانون و مهر و ماه انتخاب شده اند = از کتاب همایش .... جدول ها 

  ...موفق باشید 
09149285452  
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