
 

 مهدی غفوری  98 نکته تست سال زجوات 

 نظام قدیم 2زجوه شماره 

کات جمع بندی  رمور زیست شناسی  هب سبک تست اهی چالشی و ن

رسارسی است لطفاً رد  کنکورانب و احتمالی نکته  تذرک: ره زجوه حاوی صداه 
 ربانهم مطالعاتی زیست شناسی خود حتما مطالعه این زجوه را نیز رقار دهید!
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 باشد................ حاوی نیست ممکن رود می گلژی سوی به آندوپالسمی ی شبکه از که وزیکولی(1

 کالژن 

 کاتاالز

 جسم گلژی و شبکه آندوپالسمینکته تست:

 :گلژی

 اتصال فيزيكي بدونساختار: كيسه های پهن روی هم 

 : وظايف

 ها به نقاط مختلف سلول مولكولنشانه گذاری و ارسال  

 توليد ليزوزوم 

دستگاه گلژی از دو سطح محدب و مقعر تشكيل شده است. سطح محدب به شبكه ی آندوپالسمي :نكته 

ترشحي را دارد و سطح مقعر به غشای  نزديكتر است و نقش پذيرنده برای وزيكول های هستهو  زبر

 .پالسمايي نزديك تر است و نقش صادركننده را برای وزيكول های ترشحي دارد

صورت مي توانند از آن خارج شوند: وزيكول انتقالي،  3وزيكول های انتقالي وارد شده به گلژی به   :هنكت

 واكوئل يا ليزوزوم

 :شبكه ی آندوپالسمي زبر

 پهن به هم متصل ساختار: كيسه های

 : وظايف

 غشاسازی

 مثل پادتن ساخت پروتئين های ترشحي به خارج از سلول

 توليد ليزوزوم

  :شبكه آندوپالسمي صاف

 ساختار: شبكه ی به هم پيوسته ای از لوله ها و كيسه های غشادار بدون ريبوزوم

 :وظايف آنزيم های درون غشا

 توليد اسيد چرب، فسفوليپيد و استروئيد
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 جگر: سم زدايي و تنظيم قند خوندر 

 در ماهيچه: ذخيره ی يون كلسيم برای انقباض عضالني

 بیشتری دارد؟ نوکلئوتیدی فاصله کدام، با افزاینده توالی  L10 ریبوزومی پروتئینی ژن ساختار در (2

 رونویسی شروع در مراز پلی RNAمحل اتصال 

 اپراتور

 رونویسی جمع بندی  نکته تست:

 پليمراز:RNAای انواع جدول مقايسه 
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 مقايسه بيان ژن در يوكاريوت ها و پروكاريوت ها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول مقايسه رونويسي و همانندسازی:
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 ............... است تولیدمثلی ساختار چنین دارای که قارچی

 .آید می وجود به - و + ی نخینه دو ادغام از آن، تولیدمثلی ساختار

 .است غیرجنسی های هاگ تولید برای اسپورانژیوم دارای

 98يك تست كنكور  درسنامه بي نظير قارچ! نكته تست:

 بازيديوميست ها:

اين دسته از قارچ ها شامل قارچ خوراكي يا همان چتری قارچ پفكي قارچ ژله ای قارچ صدفي زنگ و 

زيگوميست ها  برخالف.، نام بازيديوم توليد مي كنندسياهك و امانيتاموسكاريا هستند و ساختاری جنسي به 

روی مي دهد  فراوانياست و توليد مثل جنسي به  نادرو آسكوميست ها در اين دسته توليد مثل غير جنسي 

 بسيار بيشتر از هاگ غيرجنسي است. (همانند زيگوميست ها) پس هاگ جنسي ان ها كه حاصل ميوز است

روی مي دهد.زنگ و  فراوانياز زنگ ها و سياهك ها به  بعضي فقط درتوليد مثل غيرجنسي اين دسته 

 دهند. افزايشن ها را آحمله كنند و توليد اتيلن را در  )تيره پروانه واران(سياهك مي توانند به گندم و يونجه

 يونجه در برابر اين قارچ ها كه از عوامل مهم بيماری زايي گياهان محسوب مي شوند پپتيد های غني از

است  ممكن موسكارياآمانيتا  مانند اما بعضي از قارچ های چتری بي ضررند بسياری .گوگرد مي سازند

آمانيتا موسكاريا در گروه قارچ های بازيديوميست كشنده است بلكه  فقط نگفت)دقت كنيد .ندكشنده باش

 !!(مثال زد

 بازيديوميست ها: چرخه توليد مثل جنسي

ادغام  امامي شوند  جفتدر اين مرحله هسته ها  خاک ادغام مي شوند. زيردر  -و نخينه های دو كپك +

 دو هسته ای كه حاصل هاگ هستند باعث توليد چتر مي شوند. يانخينه های تك هسته ای  نمي شوند.

از تشكيل چتر و  بعد نخينه های دو هسته ای هم توليد بازيديوم كه ساختار توليد مثل جنسي است مي كنند.

و  آسكبا زيگوت  برابرن آزيگوت مي كنند كه تعداد  1توليد هسته ادغام مي شوند  2بازيديوم  درونبازيدی 

 روی را دو نوعهاگ از  4 ابتدا ميوز سپس ميتوز( نه) زيگوت فقط با ميوز است. زيگوسپرانژاز زيگوت  كم تر

كن  دقت نوع هستند. 4از  حداكثراگر كراسينگ اوور رخ دهد هاگ ها  بازيديوم تشكيل مي دهند. نه درون()
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نوع وجود  2هاگ از  4نوع وجود دارد كه حاصل ميتوزند اما روی هر بازيدی  2هاگ از  8درون هر اسك 

 .تشكيل مي شود نخينهاز رشد اين هاگ ها  .كه حاصل ميوزنددارد 

 مي كنند!!( بازی بازیاری از گياهان آوندی )رمز: بازيديوميست ها با ريشه بسي قارچ ريشه ای

است و ريشه بسياری از  بازيديوميست اغلب ريشه ای نوعي رابطه همياری است كه بين يك قارچ كه-قارچ

 همياری اين در تواند نمي پس ندارد وندآ خزه .گيرد مي شكل بيد  كاج بلوط نه فقط() مانند گياهان آوندی

 با هم و ها دانه نهان با هم ها قارچ پس هستند دانه نهان بيد و بلوط و بازدانه  كاج كن! دقت .كند شركت

ا به لي رآمواد  كننده تجزيه قارچ برند مي سود طرف دو هر كه رابطه اين در .دارند همياری رابطه ها بازدانه

فتوسنتزكننده نيز با استفاده ن را در اختيار گياه فتوسنتز كننده قرار مي دهد و آمواد معدني تبديل مي كند و 

ن استفاده مي آربوهيدرات مي سازد كه هم خود از ماده معدني و البته انرژی نور خورشيد ماده آلي و كآن  از

بپيچد اما قارچ  شبه درون ريشه نفوذ كند يا به دور است ممكن در قارچ ريشه ای نخينه كند و هم قارچ.

مطالعات نشان مي دهد كه  كنند. نمياز ريشه های گياهي به درون آن نفوذ  بسياری ريشه ای های پيرامون

 .قارچ ريشه ای بوده اند غالباساختار های ريشه مانند گياهان ابتدايي 

 

 (مخمرها  -قارچ فنجاني  -)نوروسپوراكراسا آسكوميست ها

سك مي سازند آسكوميست ها گروهي ديگر از قارچ ها هستند كه كيسه های هاگدار و ميكروسكوپي به نام آ

سكوميست آ سكوكارپ تشكيل مي شوند.آ درون معمولا  سك هاآ ن ها است.آجنسي كه ساختار توليد مثل 

دئوتروميست ها  هماننداما هاگ های غيرجنسي  ،دارند غيرجنسيتوليد مثل  بيشترها  همانند زيگوميستها 

قرار ختار خاصي مانند اسپورانژ است و درون سا س نخينه های تخصص يافتهأرها در زيگوميست  برخالفو 

و توانايي پراكنش دارند دو  هرهستند و  ميتوزدو حاصل  هرهاگ غيرجنسي و هاگ جنسي اين دسته  ندارد.

پراكنش  اولازيگوميست ها  جنسيهاگ  حالي كهدر س نخينه رشد نمي كنند أسك يا در رآدرون  يك هيچ

 .حاصل ميوز است رشد خود را درون ساختار توليد مثلي خود انجام مي دهد و ثالثاا ندارد و ثانياا
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 آسكوميست ها: توليد مثل جنسي

در  در هم ادغام مي شوند و هسته های هاپلوئيد يك قارچ به قارچ ديگر مي رود. -و دو نخينه از دو كپك +

 شوند در حالي كه نخينه ها قبال ادغام شده اند.نمي اما ادغام  با اينكه هسته ها جفت مي شونداين مرحله 

 )به جز در مخمر ها( نخينه های تك هسته ای يا دو هسته ای كه حاصل رشد هاگ هستند اسكوكارپ را

ای از هسته ه بعضي .سك مي شوندآهای دو هسته ای نيز باعث تشكيل  سپس نخينه تشكيل مي دهند.

سك يك زيگوت تشكيل مي دهند در حالي كه آن ها ادغام مي شوند و درون آعدد از  2هاپلوئيد و در واقع 

سك آسكوكارپ و آشدن هسته ها قبل از تشكيل جفت درون زيگوميست ها تعداد زيگوت ها بسيار زياد بود.

انجام مي ميوز زيگوت ابتدا  ن ها است.آشكيل زيگوت بعد از تشكيل هر دوی است اما ادغام شدن ان ها و ت

هسته هاپلوئيد از  4زيگوت با ميوز  انجام مي دهند. تدا ميوزبازيگوت ها  همه یشود در قارچ ها دقت  دهد.

 هرن درون بنابراي هسته هاپلوئيد توليد مي كنند.  8نوع توليد مي كند و هر يك از اين هسته ها با ميتوز  2

 هاگ نوع  4 حداكثردر واقع  نوع بودند. 4نوع داريم كه اگر كراسينگ اوور رخ مي داد از  2هاگ از   8سك آ

 نآ از پس و شود مي بالغ سكآ درون است ميتوز حاصل كه جنسي هاگ .باشد سكآ يك درون تواند مي

 .از آسك اغاز مي كند خارجرا در  دشده و رشد خو رها

 :مخمر ها

همين  اولين قارچ ها احتمالا ن ها مخمر است.آسلولي كه نام عمومي  تكسكوميست های آدسته ای از 

 فاقدن ها آهمچنين  هستند. سكوكارپآو  بدن رشته ای ميسيليوم نخينه فاقد ا مخمر ه. مخمر ها بودند

 .گيرد صورت ميسك آ در حضورآن ها  جنسي لدارند و توليد مث جنسيتوليد مثل  محيط داخلي هستند.

كواسروات  هيدر ميكروسفرجوانه زدن در  توليد مثل غيرجنسي انجام مي دهند.جوانه زدن مخمر ها با  بيشتر

چسبيده به والد باقي بماند  ممكن استاست جوانه  نابرابردر اين روش كه همراه با سيتوكينز  نيز وجود دارد.

دقت شود اين دسته  دارد.تخمير الكلي مخمر نان از اين گروه است كه  ياساكاروميسز سرويزيه  يا جدا شود.

   دارای گليكوليز است و است. ن درون هستهآ DNA  همه یاست بنابراين  كلروپالست و ميتوكندری فاقد

NAD   احيا مي كند و فاقد كربس و زنجيره انتقال الكترون است. درون سيتوپالسمو  طي تخمير الكليرا 

درصد الكل توليدی را تحمل كند.كانديدا البيكنز  12اين گونه كه باعث ور امدن خمير نان است مي تواند تا 
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بوده و برای انسان بيماری زا است.اين مخمر عامل برفك دهان  انگلگونه ديگری از اين دسته است كه 

 .مي شود در دهان لب و گلواست كه باعث ايجاد زخم های سفيد يا شيری رنگ 

 زيگوميست ها

 ديواره های ضخيمهمان ريزوپوس استولونيفر عضوی از اين گروه است كه ساختارهايي با  ياكپك سياه نان 

مي سازد و نان را مورد حمله قرار مي دهد و نبايد آن را مخمر نان كه صرفه اقتصادی دارد و با تخمير الكلي 

از  زندگي مي كنند. منحصرا در خاکزيگوميست ها  یهمه .باعث ور آمدن خمير نان مي شود اشتباه گرفت

 .اشاره كرد كرم خاكي و كپك مخاطي سلوليجانداران ديگری كه در خاک زندگي مي كنند مي توان به 

ميسيليوم هايي كه  به هيچ عنوان نمي توانند انگل باشند.هستند بنابراين  تجزيه كنندهزيگوميست ها   همه

نام ريزوئيد نان نفوذ مي كند  درونن ها قارچ آو نخينه هايي كه توسط استولون د نان رشد مي كنن روی

مي شود توليد مثل رويشي نيز وجود دارد و باعث توت فرنگي است كه در ساقه رونده استولون همان  دارند.

در زيگوميست ها وجود دارند و ساختاری هايي فقط و فقط اما دقت شود كه در قارچ ها استولون و ريزوئيد 

ن متصل هستند آريزوئيد ها به  )پايين( استولون ساختاری است كه از يك سمت هستند.هاپلوئيد و پرسلولي 

انشعاب است  فاقددارد و ساختار خطي استولون تقريبا  به ان متصل هستند.چند اسپورانژ و از سمت بال نيز 

زيگوميست ها  دارند.ساختار انشعابي و ريشه مانند از استولون ها هستند بيشتر  لامعموريزوئيد ها كه  اما

سكوميست ها و برخالف بازيديوميست ها بيشتر توليد مثل غير جنسي انجام مي دهند بنابراين تعداد آهمانند 

ديواره عرضي  معمولا  نخينه زيگوميست ها ان ها است. جنسياز هاگ  بيشترن ها بسيار آجنسي  غير هاگ

دارد و دارای رشته ای ريزوپوس ساختاری  و سيتوپالسم ريزوپوس ازادانه در سراسر نخينه جريان دارد. ندارد

 .ميتوكندری و چرخه گليكوليز و كربس و زنجيره انتقال الكترون است

 زيگوميست ها: توليد مثل غير جنسي

درون اسپورانژ كه ساختار توليد مثل غيرجنسي  در توليد مثل غيرجنسي هاگ های غير جنسي با تقسيم ميتوز

ساخته شده است  مساعداست كه در شرايط  هاپلوئيداسپورانژ زيگوميست ها ساختاری  است توليد مي شوند.

و در اثر اين  هر دو اسپورانژر حاصل ميتوز هستنداما اسپورانژ كاهوی دريايي ديپلوئيد است در حالي كه 

هاگ های غير جنسي  است. يكسانن ها آن ها با توليد كننده آعدد كروموزومي  تقسيم به وجود امده اند و
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هاگ  برخالفهاگ های غيرجنسي زيگوميست ها  چون حاصل ميتوز هستند بنابراين تنوع ژنتيكي ندارند.

هاگ ها درون اسپورانژ  در خزه و سرخس نيز هاگ توانايي پراكنش دارد. دارد.توانايي پراكنش ان ها جنسي 

مي كنند بلكه پس از بلوغ توسط باد به مناطق ديگری نن رشد آدرون  هيچگاهدقت شود  اماالغ مي شوند ب

 .رشد خود را شروع مي كند سپسبرده مي شود و 

 :توليد مثل جنسي

شناخته مي شوند به سمت همديگر   -و  دو نخينه از دو كپك متفاوت كه به صورت نمادين به نام های + 

ك محتوی تاقاهر زيگوميست ها است و  مخصوص منحصراااتاقك  اتاقك مي سازند. 2 رشد مي كنند و

 .اورند مي دي شوند و هسته های ديپلوئيد پديم ادغامهسته ها . است  نوع يك ازهاپلوئيد هسته چندين 

زيگوت ها رو مي پوشاند و بدين ترتيب اين پوشش دور  يكزيگوت است كه  چند دارای حاصل سلول

 است پديد  مقاومزيگوت زيادی تعداد دارای و همچنين جنسي كه همان ساختار توليد مثل  زيگوسپرانژ

ميوز شرايط اين زيگوت ها با  مساعد شدناز   پس .اين ساختار شرايط نامساعد را تحمل مي كند .يدآ مي

هاگ جنسي  .زئوسپور نيستدر واقع ساختار حركتي است و  فاقداين هاگ  را توليد مي كنند.جنسي هاگ 

دسته هاگ جنسي اين  است. ميوزسكوميست ها حاصل آهمانند بازيديوميست ها و برخالف اين دسته 

مي كند و با رشد به  شروعرانژ وزيگوسپ همانو درون  نداردتوانايي پراكنش  اشبرخالف هاگ غيرجنسي 

توليد مساعد اسپورانژ در شرايط  همهاگ جنسي و  هم مي شوند.اسپورانژ سرانجام باعث ساخته شدن ميتوز 

رانژ وبه زيگوسپ در ابتدااسپورانژ  است. هاگ حاصل ميوز اما اسپورانژ حاصل ميتوزكه با اين تفاوت مي شوند 

 .متصل است

 

از آغازيان نيز  گروهيبايد در  بنابراينآغازيان بوجود آمدند از تغيير و تحول با توجه به اينكه قارچ ها  نكته زير خاكي!

 .رخ دهد ، در دينوفالژه ها)گروهي از آغازيان( نيز در هنگام ميتوز پوشش هسته از بين نمي رودميتوز هسته ای 
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 !!98نكته ناب احتمالي كنكور  10بررسي و مرور قارچ ها با 
 صحيح يا غلط بودن هر يك از عبارات زير را مشخص كنيد:

جزو قارچي هاگهای جنسي خود را روی ساختار توليد مثلي خود ايجاد در قارچ ريشه ای در صورتي كه (1

 كند معمولا نخينه را مي تواند در كنار دايره ی محيطيه يافت.

(قارچي كه كالهك تشكيل مي دهد ادغام نخينه ها را در بخشي از كنام نيتروزوموناس انجام مي دهد. 2 

 نامساعد ايجاد مي شود.(ساختار توليد جنسي قارچ ها همواره در شرايط 3

 (هر قارچ بيماری زا در گياهان مي تواند با ادغام نخينه ها زيگوت ايجاد كند. 4 

(در نوعي رابطه ی همياری بين قارچ و جاندار فتوسنتز كننده كه قارچ عالوه بر تأمين مواد معدني نقش 5

 محافظتي نيز دارد قارچ طي توليد مثل جنسي عمدتاا هاگ هايش را مستقيماا از ميتوز ايجاد مي كند. 

 (در قارچ ريشه ای نخينه با پيچيدن دور ريشه به درون آن نفوذ مي كند.6

(در نوعي همياری بين قارچ و فتوسنتز كننده كه چندين گونه مي توان يافت جاندار دارای آركگن نقش 7 

 ندارد.

 (هر سلولي كه همجوشي انجام مي دهد قطعاا فاقد ديواره است.8 

 (ساختار های ريشه مانند مي توانند شامل سلول های دو گونه ی متفاوت باشند.9 

 .معدني در گياهان همانند قارچ ها مي توانند هاپلوئيد باشند(بخش های جذب كننده مواد 10 

 جواب ص و غ ها:

1)   غ

 ص(2

 غ(3

 غ(4

5) ص   

6) غ     

7) ص   

8)   غ
 

9) ص   

 ص(10
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 شد؟ کلروپالست تشکیل به منجر ها سلول کدام بین ی رابطه زیستی، هم درون نظریه طبق بر (4

 یوکاریوت پیش  -هوازی بی باکتری هتروتروف

 هوازی یوکاریوت پیش -هوازی بی اتوتروف باکتری

 ............... شیمیواتوتروف های باکتری (5

 .کنند تولید را گیاهان ی استفاده مورد نیتروژن شکل ترین رایج توانند می

 .هستند نیتروژن ی کننده تثبیت جانداران ترین مهم

 : باکتری هانکته تست

 

 

 

 

 

 :شيميواتوتروفباكتری های 

 NH3 و H2S دست آوردن الكترون از مولكول های غير آلي مانند به

 به اكسيداسيون ی وسيله به آمونياک تبديل= گذاری شوره:  نقش ←مثال:نيتروزوموناس و نيتروباكتر 

 )گياهان در استفاده مورد نيتروژن شكل ترين رايج) نيترات

 )هتروتروف )بيشتر باكتری ها

 :نقش

 تجزيه كنندگان اصليهمراه با قارچ ها از 

 توليد بوی خاک
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 (اكثرا هوازی )بعضي هم در حضور و يا نبودن اكسيژن زندگي مي كنند

 :مثال ها

 :مفيد

 استرپتومايسز: نوعي باكتری رشته ای در خاک با نقش در آنتي بيوتيك سازی

ام زميني، يونجه، شبدر( ريزوبيوم: زندگي روی غده ی ريشه ی گياهان تيره ی پروانه واران )سويا، لوبيا، باد 

 )مهم ترين تثبيت كنندگان نيتروژن(با نقش در تثبيت نيتروژن

 :مضر

  استافيلوكوكوس اورئوس: ايجاد مسموميت غذايي )تهوع، استفراغ و اسهال( با ترشح سم به درون مواد

 

 .باشد می زا انرژی ،............... فرآیند (6

 از بستره به داخل تیالکوئید.  +Hانتقال  برخالف کالوین ی چرخه در کربنه 5 ترکیب به کربنه 3 قند تبدیل

 غشایی. بین فضای به ماتریکس از+H بستره برخالف انتقال  به تیالکوئید داخل از +Hانتقال 
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 :97تا  92به سبك تست های كنكور  جمع بندی كامل فتوسنتز و تنفس سلولينكته تست: 
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 كالوينچرخه 
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 جمع بندی فوق سريع فتوسنتز:
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 جمع بندی تنفس نوری:
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  جمع بندی گياهان خاص:                                       
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 ............... ی همه است؟ نادرست کدام (7

 .دارند چندوجهی کپسید کنند، می آلوده را ها باکتری که هایی ویروس

 .اند مشاهده قابل الکترونی میکروسکوپ با فقط ها ویروس

 ویروس هاجمع بندی حرفه ای نکته تست: 
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 بازی با كلمات طراحانه ويروس ها!

 

 

گفت باکتری.........برخالف ........... می تواند در گام های آخر و یکی مانده به آخر نوعی می توان  (8

 کربنه تولید نماید. 5قند  ،چرخه

 آنابنا - نیتروباکتر

 نیتروزوموناس  -گوگردی سبز
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  گیرد؟ نمی صورت آلی ی پذیرنده توسط  +NADکدام، بازسازی  در (9

 سبز گوگردی باكتری

 براسيكااولراسه

 است؟ نادرست چسب کشتی ی گونه دو های کنام ی درباره کدام (10

 .ندارد پوشاني هم 2 و 1 های گونه واقعي كنام

 .است برابر هم با 2 ی گونه واقعي و بنيادی كنام

 آزمايش ژوزف كانل:نكته تست:

متوجه شد كنام پژوهشي درباره ی رقابت بين دو گونه ی كشتي چسب در سواحل اسكاتلند انجام داد و 

 1كنام واقعي گونه ی در حالي كه مورد مطالعه اش مناطق پايين صخره هاست. 2بنيادی و واقعي گونه ی 

به  1.يعني گونه مناطق باليي و كنام بنيادی آن مناطق باليي و پاييني )كم عمق و عميق(صخره هاست

    :بنابراين كانل نتيجه گرفت كه ه مي كند.از كنام بنيادی خود استفادفقط از بخشي  2دليل رقابت با گونه 

 .بر اثر رقابت دسترسي گونه ها به منابع محدود مي شود

 بالييكه در مناطق  1ی  اند. گونه گونه دواند،  های كنار دريا چسبيده هايي كه به تخته سنگ چسب كشتي

كنند. به هنگام جزر  ها زندگي مي همان تخته سنگ پايينكه در مناطق  2ی  كند و گونه ها زندگي مي صخره

های پايين، همواره  اما قسمتگيرند  قرار ميآب  ياهوا ها در معرض  تخته سنگ بالیهای  و مد دريا، قسمت

 شوند. در تماس با آب هستند و به هنگام جزر، از آب خارج نمي

. كند اشغال ميهای پايين را  قسمت 1ی  ونهها پاک كرد و ديد كه گ را از پايين تخته سنگ 2ی  كانل، گونه

در  همواره 2ی  ها پاک كرد ولي ديد كه گونه را از بالی تخته سنگ 1ی  ی بعد، كانل گونه در مرحله

 2ی  علت رقابت با گونه به 1ی  گونه.كند نميهای بال را اشغال  قسمتكند و  های پايين زندگي مي قسمت

 دسترسي آن به منابع، محدود شده است. ا اشغال كرده است و بنابراينفقط بخشي از كنام بنيادی خود ر
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 باشد. می سلولی درون طریق از هیپوفیز به هیپوتاالموس ....... برخالف ....... از  هورمون انتقال (11

 كليه فوق غده محرک ی كننده آزاد - كننده لوتئيني ی كننده مهار

 FSHآزاد كننده  – ادراری ضد

 جمع بندی هيپوتالموس:نكته تست: 

 : نقش هورموني هيپوتالموس

در كف مغز واقع شده است در ارتباط مستقيم با هيپوفيز پيشين كه  درون ريزهيپوتالموس غده ای است 

هورمون مهم كه از هيپوتالموس ترشح مي 4)هر چند بخشي از دستگاه عصبي هم مي باشد(.  مي باشد

هورمون ضد ادراری و هورمون اكسي توسين  هورمونهای مهار كننده ، آزاد كننده ،شود شامل هورمونهای 

 .مي باشد

به  ، به جريان خونتوليد توسط هيپوتالموس و وارد شدن پس از هورمونهای آزاد كننده و مهار كننده كننده 

           مي كنند .تنظيم نوع هورمون را از اين غدد درون ريز را  6مي رسند و ترشح پيشين  هيپوفيزسلولهای 

 در حاليكه بعضي از هورمون .بنابر اين ارتباط هيپوتالموس با هيپوفيز پيشين يك ارتباط خوني مي باشد

به های هيپوتالموسي  نورونتوسط  ) هورمون ضد ادراری و اكسي توسين ( های مربوط به هيپوتالموس

 يك ارتباط عصبياين در اينجا ارتباط بين هيپوتالموس و غده هيپوفيز پسين پسين مي رسند . بنابر هيپوفيز

  . مي باشد

شود بلكه هورمون ضد ادراری و اكسي توسين توسط نورون  نميپس از هيپوفيز پسين هورموني ساخته 

 ذخيرهپايانه اكسوني نورون های هيپوتالسمي در محل هيپوفيز پسين در  های هيپوتالموس ساخته شده و

 .ترشح مي شوند داخل خونبه  در مواقع لزممي شود و 

به ) تحت تاثير هورمون های آزاد كننده هيپوتالسمي( بعضي از هورمون های ترشح شده از هيپوفيز پيشين

هورموني  مثال:شوند ،هورمون های ديگر مي  بعضي از جريان خون مي ريزند و خود باعث تحريك ترشح 

پس از اثر برخورد به تيروئيد باعث توليد هورمون های  ،ترشح هورمون های تيروئيدی ميشود كه باعث

هورمون های آمده از محل هيپوفيز پسين نقش تحريكي  همهمانند تيروكسين مي شود در حاليكه  تيروئيدی
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      ام هدف خاص خود باعث تغيير رفتار آنپس از برخورد به اند فقطو  نداشتهبرای ترشح هورمون ديگر 

 .مي شوند

درصد باشد، احتمال  15ژنوتیپ               ،  با فردی های گامت میان در،  abاگر فراوانی گامت  (12

 وقوع کراسینگ آور چند درصد بوده است؟

60 

30 

 كراسينگ آورنكته تست: 

  مي شود پيوستههای  جدايي ژن كراسينگ اور پديده ای است كه سببب

    شوند. مي منتقل هم با همواره دارند قرار كروموزوم يك رویژن های پيوسته: 

  يك جفت كروموزوم هومولوگاز  خواهری غيربين دو كروماتيد  تبادل قطعه ای :كراسينگ اور يعني

 نكات:

تشكيل شده است اتفاق مي  تتراديعني وقتي  پروفاز يك كراسينگ اور در هنگام تقسيم ميوز در مرحله-1

 .افتد

 قرار دارند. الل های هر دو ژن بر روی يك كروموزومدر رابطه با دو ژن پيوسته است و  -2

  
هتروزيگوس)ناخالص( داشته  به شرطي مي تواند باعث نوتركيبي شود كه آلل ها ی هر دو ژن حالت -3

 .باشند

ژن های پيوسته را به صورت ژن های  ي،تنوع گامتگ آور ، برای محاسبه ی در حالت رخ دادن كراسين -4

 .گيريم مي نظر در ناپيوسته

 مي شود و زير مجموعه ی نوتركيبي محسوب مي شود. نوتركيبيمنجر به  -5

  
 .درصد گامتها نوتركيب مي شود 50در صد تتراد كراسينگ اوور رخ دهد  100در هر گاه  -6

www.konkur.in

forum.konkur.in



 غفوری مهدی                                                 ایت کنکور     منتشر کننده: س                                            98تست کنکور نکته 

28 
 

www.konkur.in 

  

 

 

 

 

 

 دوم  بگیر جزوه آزموناز خودت 

 گزینه درست را عالمت بزن! دو گزینه ای، در هر پرسش

 هست ؟ نادرست چند جمله از جمالت زير در مورد گياه نيشكر (1

 در آن همزمان با تورژسانس سلول نگهبان روزنه هست . co2 الف( تثبيت دايم

 ب( فقط سلول های غالف آوندی در آن كلروپالست دارند .

 هست .  co2 كربنه توليد شده در اندامك های دو غشايي آن همواره حاصل تثبيت اول 4  ج( ماده

 د( امكان مشاهده آنزيم روبيسكو در ليه روپوست تحتاني برگ آن وجود دارد .

 ه( توليد و تجزيه اسيد سيتريك در آن همواره همزمان با باز بودن روزنه هاست.

 مورد 3(2مورد        2(1
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 .............. نوری تنفس............... سلولي (تنفس2

 . هست همراه كربنه 5 ماده تجزيه با – همانند

 . شود انجام تواند مي خورده چين داخلي غشای با اندامك در – خالف بر

 باشند؟ مقابل عبارت ی كننده كامل توانند نمي ها گزينه كدام (3

 ............... در............  رفتار  

 بيرون انداختن تخم پرنده ی ميزبان، الگوی غريزی و ياد گيری دارد. -الف(جوجه ی كوكو
 دنبال كردن كنراد لورنز ريشه ی تجربي و ژني دارد.  –ب(جوجه های غاز 

 شايستگي تكاملي فرزندان را افزايش مي دهد.آشيانه نسبت به جوجه های خود،قطعا  -ج(سينه سرخ

 پايان جفت گيری بر اساس انتخاب فرد قابل توجيه است. -د(عنكبوت نر بيوه ی سياه

 دست يابي به غذا با روی هم گذاشتن جعبه ها نوعي حل مساله است. -ه( شامپانزه ی گرسنه

 ه-و-د-(الف2د        -ج-(الف1

 ............. نيست ممكن ناز، گل ی تيره گياهان در (4

 .باشند پالسموليز حال در روزنه نگهبان های كربن،سلول اكسيد دی تثبيت با زمان هم

 .در چرخه ی كالوين،دی اكسيد كربن جو جذب شود +NADP هم زمان با توليد

 : لجيستيك رشد الگوی برخالف ، رشد نمايي الگوی (5

 .ندارد توجهي مختلف های گونه ميان كنش برهم به

 .است ناتوان ، كنند مي رقابت هم با آن افراد كه جمعيتي توصيف در

تقلب نامه!: نقش پذيری ريشه 2 بخشي 

 يعني ژني و تجربي دارد!
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 ذكر شده است؟ چند مورد درست(6

 ............كلروپالست خالف بر ميتوكندری داخل در فسفات تری آدنوزين توليد 

 الف(هميشه وابسته به عملكرد زنجيره ی انتقال الكترون است.
 گيرد.ب(در سطح پيش ماده صورت مي 

 ج(توسط يك پروتئين سراسری ناقل هيدروژن صورت مي گيرد.

 د(در داخلي ترين فضای اندامك صورت مي گيرد.

 (سه مورد2(يك مورد        1 

 ؟ است نادرست عبارت (كدام7

 در.كند نمي چنداني تغيير زمان طول در داران مهره اغلب طبيعي ها و جمعيت گونه از برخي طبيعي جمعيت

 .كند نمي چنداني تغيير زمان طول

 .است بحراني شدت به و ناپايدار ، ها گونه اغلب برای محيط شرايط

 نمي توان گفت..........(8

 .شود مي محسوب ياری هم نوعي كند، مي استفاده آن شهد از جانور اين كه گلي با خوار شهد مرغ ی رابطه

 .هستند گياهان ی همه دفاعي راه ثانوی، نخستين های تركيب

 آيد مي وجود به اسيدی  PH آنها غشايي تك اندامك در شب هنگام در كه گياهاني)) گفت توان نمي (9

))...... 

 . هست ها روزنه بودن بسته با همزمان ، همواره آن در فسفاته 2 كربنه 6 ماده توليد

 . هست كربنه 3 اسيد از كربنه 3 قند توليد با همزمان ، آنها در اول تثبيت نهايي ماده تجزيه

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 غفوری مهدی                                                 ایت کنکور     منتشر کننده: س                                            98تست کنکور نکته 

31 
 

www.konkur.in 

 .شود مي..... جمعيت، بقای وتوان............ آميزی، درون باشد، احتمال .....، جمعيت يك ی اندازه هرچه (10

    كمتر – بيشتر – كوچكتر

   كمتر – كمتر – بزرگتر

 ؟ هست نادرست يوسف حسن ميانبرگ سلول يك در موجود الكتروني های زنجيره مورد در گزينه كدام (11

 . دارند نقش غشايي های پروتئين همواره زنجيره هر در

 . هست انرژی پر الكترون ها زنجيره اين به ورودی الكترون همواره

 ؟ هست نادرست گياهان های رنگيزه مورد چند مورد در (12

 الف( گياهان و جلبك های سبز دو نوع كلروفيل دارند .
 باعث پيدايش رنگ شوند .ب( كاروتنوييد ها مي توانند در ميوه همانند گل 

 ج( در بين تابش های الكترو مغناطيس فقط در نور مرئي ، جذب نوری دارند .

 د( در اندامك های تك غشايي و دو غشايي مي توانند ذخيره شوند .

 (دو مورد2(يك مورد            1

 ......... كربس.......مرحله....... كالوين......... مرحله در (13 

 . شود مي توليد كربنه 5 ماده – دوم – همانند – چهارم

 . هست پايدار  حاصله ماده – اول – برخالف – اول

 ؟ هست نادرست تخمير مورد در زير جمالت از جمله چند (14

 الف( همواره در سيتوزول انجام مي شود .
 باشد .ب( افزايش انجام آن نشان دهنده كاهش فعاليت آنزيمي انيدراز كربنيك در سلول مي 
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 ج( مي تواند محصولتي در پي داشته باشد كه اثر مضر بر روی سلول سازنده داشته باشند .

 محصولتي مشابه محصولت زنجيره انتقال الكترون در كريستا داشته باشد .  د( مي تواند

 ه( نمي تواند همزمان با تنفس هوازی در يك جاندار همراه باشد .

 مورد(دو 2(يك مورد         1

 ؟ هستند نادرست ارتباطي شيميايي مواد مورد در زير جمالت از جمله چند (15

 الف( مي توانند در دفاع از قلمرو مورد استفاده قرار گيرند .
 ب( هم برای افراد درون گونه و هم بين گونه ای كاربرد دارند .

 ج( ارتباط با آن يكي از پيچيده ترين راه هاست .

 نقش خود را از دست نداده اند .د( در پريمات ها 

 دارای گيرنده باشد . ZW  ه( مي توانند بر روی شاخك پروانه ابريشم

 (دو مورد2(سه مورد       1

 ؟ نيست سوتا مينه علفزارهای روی بر تيلمن ديويد های پژوهش نتايج از يك كدام (16

 .است بيشتر شده جذب نيتروژن ،نسبت باشد بيشتر گياهي های گونه تنوع منطقه يك در هرچه

 شد. كمتر خشكي مقابل در ،مقاومت بود بيشتر منطقه يك در گياهي های گونه تعداد هرچه

 ؟ هست نادرست گزينه كدام (17

 ........ كربن تعداد نظر از سلول فضايي 3 اندامك در نوری تنفس در توليدی مواد

 . باشند برابر كاكتوس ميانبرگ واكوئل در co2 تثبيت آنزيم ماده پيش با توانند مي

 . باشند برابر الكلي تخمير در هيدروژن آلي پذيرنده با توانند نمي
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 كنند؟ مي تكميل را سوال عبارت درستي به زير موارد از مورد چند (18

 .............. كنام

 مي كنند.الف(را همواره از نظر تاثيری كه هر جاندار بر سير انرژی اكوسيستم مي گذارد، توصيف 
ب(مشترک،در شرايطي مي تواند امكان رقابت را بين جانداراني كه كنام آنها با يكديگر هم پوشاني دارد، 

 افزايش دهد.

مي دهد نمي   ج(الگويي از زندگي است كه شامل زيستگاه به معني فضايي كه جاندار، مورد استفاده قرار

 شود.

 جاندار، بزرگتر است. د(بنيادی هر جاندار همواره از كنام واقعي آن

 ه(واقعي در شرايطي مي توانند از كنام بنيادی بزرگتر باشد.

 (دو مورد2(يك مورد    1

 ........... نيشكر، برخالف ناز گل در (19

 .شود مي انجام مختلف اندامك 2 و سلول 2 در CO 2 تثبيت

 .شود مي انجام سلول يك در CO 2تثبيت  مراحل

20)NADP+..............NAD+............. 

 . گيرد قرار تواند مي زنجيره يك نهايي گيرنده بعنوان – همانند

 . شود توليد تواند مي كربنه 3 ماده يك توليد در – همانند
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 ؟ هست نادرست تيالكوييد در الكترون انتقال زنجيره مورد در گزينه كدام (21

 . افتد مي اتفاق آن در فتوسنتز 3 مرحله كه شود مي قسمتي به پروتون يون انتقال باعث آن اجزای از يكي

 مي توليد كالوين دوم گام در آن نهايي و گيرنده هست غشا ضخامت در آن در حامل های پروتئين از يكي

 . شود

 در كه جانداری    .............  دارد ماهي دلقك با سفرگي هم ی رابطه كه جانداری گفت توان مي (22

 ..............كرد، مي تغذيه ها صدف از پاين رابرت آزمايش

 .شوند مي محسوب تنان كيسه از نوعي-همانند

 .هستند آبزی جانور نوعي-همانند

 .............. ،.........  دارای سلول هر (23

 .   است اتوتروف نوری، تنفس

 .  است گرانوم دارای كالوين، ی چرخه

 .شود مي اختالل دچار...........  نورون، در NADH و+ H مقادير شديد كاهش دنبال به (24

 سديمي دار دريچه های كانال شدن باز

 سلول درون به پتاسيم يون ورود

 ؟ هست نادرست گزينه كدام زنجيره حامل های پروتئين مورد چند مورد در (25

 تيالكوييد هست .از پروتئين حاملي مي باشد كه در سطح داخلي  1الف( الكترون ورودی به فتوسيستم 

در كريستا به پروتئين حاملي وارد مي شود كه در سطح خارجي غشای  2ب( الكترون خروجي از پمپ 

 كريستا هست .
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ج( الكترون ورودی به پمپ موجود در زنجيره اول تيالكوييد از پروتئيني مي باشد كه در ضخامت غشای 

 تيالكوييد هست

 از پروتئين حاملي هست كه در غشای داخلي كريستا هست .در كريستا  2د( الكترون ورودی به پمپ 

 (دو مورد2(يك مورد            1

 ؟ بیا تقلب کن!رفتهیادت 

 

 

 

 

 

 

 پاسخنامه کلیدی سواالت درون متن)ابتدای جزوه(

1)2        2)1          3)1      4)2        5)1        6)2      7)2      8)2        9)2     

10)1      11)2          12)1 

 

 یدی از خودت آزمون بگیر جزوه دوم)تکالیف(پاسخنامه کل

1)2  2)1   3)1  4)2  5)2  6)1    7)2    8)2    9)1   10)1    11)2   12)1    13)1    

14)1    15)2    16)2      17)2    18)1    19)2   20)2     21)1    22)2    23)1  

24)2     25)1 
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 دوم  بگیر جزوه آزموناز خودت 

 قسمت دوم

 صحیح یا غلط بودن هر یک از جمالت را مشخص کن!

  پيش دانشگاهي 1فصل 

 درهر بيان ژن همانند هر تنظيم بيان ژن قطعاا پيوند فسفودی استر تشكيل مي شود.

 پليمراز به راه انداز همواره همزمان با تشكيل حلقه رخ مي دهد.  RNAاتصال

پليمراز به راه  RNAعامل رونويسي به راه انداز متصل و باعث اتصال كه هيچگاه اين امكان وجود ندارد

 انداز شود.

و   DNAهمزمان متصل به ريبوزوم و  RNAاين امكان وجود دارد كه رونويسي از ترجمه جدا نبوده و

 .بين دو كدون آغاز قرار گيرد

 ، باعث كاهش غلظت لكتوز مي شود.در راه انداز اپران تنظيمي جهش در راه انداز اپران لك برخالف جهش
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در صورت حضور همزمان گلوكز و لكتوز انرژی لزم برای بيان ژن پروتئين جاذب گلوكز درون باكتری 

 .صرفاا از طريق مسير گليكوليز تامين مي شود

ام رونويسي و قبل از اتم DNAاز  RNAدر ساختار پرمانند اين امكان وجود دارد كه قبل از جدا شدن 

 كدون پايان ديده شود.

مي توان گفت به طور كلي انجامِ اولين قدم برای ترجمه)با توجه به متن كتاب درسي يعني رونويسي(باعث 

 افزايش فشار اسمزی سلول مي شود.

 موجود در آن وجود يك ژن كافي است.  rRNAبرای ساخت برخي پروتئين های ريبوزوم برخالف 

 ژن گسسته همه كدون های آغاز و پايان بر روی اگزون ها قرار دارند. در هر

 

  پيش دانشگاهي 8فصل 

 زنجيره ی مولكولهای جزوشود  تيالكوئيد درون هيدروژن يونهای افزايش تراكم سبب كه پروتئيني هر

 .است الكترون انتقال

هر باكتری كه به منظور فتوسنتز،الكترون های خود را از تركيبات گوگردی كسب مي كند،مي تواند همزمان 

 ، فسفات معدني مصرف كند.NADHبا توليد 

هر باكتری كه به منظور فتوسنتز الكترون های خود را از تركيبات غيرگوگردی كسب كند، مي تواند در 

 بيشتری توليد كند. ATPحضور اكسيژن،

در گياهاني كه در طول روز و گرمای شديد با بسته بودن روزنه های هوايي،در تثبيت دائم دی اكسيد كربن 

 دو الكترون را دريافت مي كند. +NADدرون ميتوكندری، مولكول  CO2متوقف است، با توليد هر مولكول 

كه يك مولكول آغازگر چرخه مصرف مي گردد،  CAMبه طور معمول در گامي از چرخه كالوين در گياهان 

 بوكسيالزی روبيسكو قرار مي گيرد.تحت تاثير فعاليت كر CO2مولكول های 
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كه يك مولكول آغازگر چرخه توليد مي شود،پذيرنده  C4به طور معمول در گامي از چرخه كربس در گياهان 

 آلي هيدروژن با اكسيد كردن تركيب چهار كربنه احياء مي شود.

به طور مهمول در گامي از چرخه كالوين در گياهان گل ناز و كاكتوس كه يك مولكول آغازگر چرخه توليد 

 كربني احياء مي شود. 5تركيب  ATPمي گردد، با گرفتن فسفات از 

را داراست،در طي بخش بي هوازی   +NADPدر گياهان دارای رشد پسين هر سلولي كه توانايي بازسازی 

 تي تركيب كربني را اكسيد مي كند.توليد انرژی زيس تنفس، همزمان با

 ژن مولكولي قطعاا هوازی مي باشد.هر سلول استفاده كننده از اكسي

ماده ای كه در فتوسنتز فقط اكسيد مي شود برخالف ماده ای كه فقط احيا مي شود درون تيالكوئيد مورد 

 استفاده قرار مي گيرد.

 بوده و هست! 97تا  90ت كنكور های گليكوليز پای ثاب 3تذكر ويژه:گام 

 

 سال دوم 6فصل 

دی به سطوح تنفسي كم در هر جانوری كه همولنف در انتقال سوخت اصلي سلول ها نقش دارد، خون ورو 

 اكسيژن است.

 ار خون درون بطني مثبت مي شود.در نمودار الكتروكارديوگرام همزمان با باز بودن دريچه های سيني فش

سرتاسر بطن ها را فرا روكارديوگرام  همزمان با شنيده شدن صدای اول قلب پيام الكتريكي در نمودار الكت

 گرفته است.

در هر جانوری كه خون عبوری از قلب دو كيفيت دارد همانند هر جانوری كه خون عبوری از ديواره قلب 

 روشن است،  قطعاا اكثر سلول های خوني درون حفرات استخواني ساخته مي شوند.

 های دو لختي و سه لختي مي باشد. آخرين نقطه ارسال تحريك ميوكارد قلب نزديك دريچه
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مي توان گفت در ملخ، همولنف نزديك منافذ انتهای قلب، نسبت به مناطق جلويي دارای هماتوكريت 

 د بود.بيشتری خواه

 دو رگ شكمي طرفين عصب مشابه است.در كرم خاكي، جهت جريان خون در 

احت الكتروكارديوگرام، ميزان خون موجود در دهليز ها همزمان با استر Rتا موج  Tپايان موج در حد فاصل 

 بطن ها در حال كاهش مي باشد.

 وارد شده به اريتروسيت نقش دارد.درصد از اكسيژن  97مي توان گفت هموگلوبين در انتقال 

 .ميكند وارد ميان بافتي مايع به را اكسيژن از غني پالسمای انسان، كبد در خوني مويرگ هر

 .مي يابد كاهش خون اسمزی فشار مويرگ دست انسان، از آمينواسيدها خروج مي توان گفت با

 .است آن انتهای از بيشتر مويرگ كبدی ابتدای در غذايي مونومرهای مقدار و خون فشار

 نشا مي گيرد قطعاااستخوان م مغز بنيادی سلولهای از خون كه در موجود مي توان گفت هر گلبول سفيد 

 درون مغز استخوان توليد مي شود.

 توانايي مونوسيت ها، فاقد ميكروبها را دارد، همانند فاگوسيتتوانايي  كه خون در موجود سفيد گلبول نوعي 

 است. يكديگر از ميكروب ها شناسايي

 جدار در پيوندی بافت سلول های انسان، در خوني رگ هر پارگي از پس خون انعقاد روند درمي توان گفت 

 .مي كنند ترشح ترومبوپالستين رگ،

 :سری دوم دومجزوه پاسخ نامه صحیح و غلط های تکلیف 

 

 

 : غ/غ/ص/غ/غ/ص/ص/ص/ص/غص و غ های پروتئین سازی

                                                     : غ/ص/غ/غ/غ/ص/غ/غ/غ/صص و غ های شارش انرژی

 : غ/ص/غ/غ/ص/غ/ص/ص/غ/غ/غ/ص/غ/ص/غص و غ های گردش مواد
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 هر چه مغرورتر باشی

 تشنه ترند برای با تو بودن

 و هرچه دست نیافتنی باشی

 بیشتر به دنبالت می آیند؛

 امان از روزی که غروری نداشته باشی

 و بی ریا به آنها محبت کنی

 آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛

  … می کنند سادهـ از کنارت عبور

 

 خوب دوست گلم به پایان جلسه دوم نکته تست کنکور رسیدی! چه حسی داری؟

 چقدر نکته یاد گرفتی و چقدر پیشرفت داشتی؟

 حس قشنگت رو با مولف این جزوه در میون بذار:

                 @mhdzist 
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