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[DOCUMENT TITLE] 1 

 

 

 مفهومی و خط به خط( –) نسبتاً آسان  1( 156پاسخ تست  1

شه شار ری سال دهم خوندیم، خروج ها میهای آبی موجود در انتهای یا لبۀ برگای موجب افزایش خروج آب از طریق روزنهافزایش ف شود. همانطور که در 

 های آبی تعریق نام دارد. آب از روزنه

 د و توقف برای آن معنایی ندارد!گیرنکته: تعریق همواره انجام می

 ها :بررسی سایر گزینه

 کشد. شود که کل ستون آب موجود در آوند چوبی را به باال می( در نتیجۀ خروج آب از گیاه طی تعرق، مکشی در درون آوندهای چوبی ایجاد می2

 شود.درون این یاخته جذب شده و روزنه باز میهای نگهبان روزنه، آب به ها و مواد محلول در یاخته( در پی انیاشته شدن یون3

 یابد.( در هنگام کاهش فشار بخار آب در اطراف گیاه، میزان خروج آب از گیاه افزایش می4

 

 مفهومی( –) متوسط  3( 157پاسخ تست  2

تارهای کندختخ ییف یافته برای کرکا( های موجود در بدن انسییان هم تارهای تند ختخ ییف یافته برای اناباسییا( سییری ( و هم در بسیییاری از ماهی ه

 شود.استاامتی( دیده می

 ها :بررسی سایر گزینه

 ها کراتین فسفا( است.ها وجود دارد که یکی از آن( انواع مختلفی از مناب  برای ماهی ه1

 

 گلوکز

با م رف اکسیژن و تولید  همراه ←تولید انرژی خالف بیشتر  ←بیشتر در تارهای کند  هوازی

 دی اکسیدکربن 

 همراه با تولید الکتیک اسید ←تولید انرژی خالف کمتر  ←تارهای تند  دربیشتر  بی هوازی 

 + کراتین فسفا( ATP → ADP: کراتین +  در سطح پیش ماده ATPتولید   کراتین فسفا( 

 تولید ترکیبا( اسیدی ←های طوالنی مد( تولید انرژی برای اناباض اسیدهای چرب

 ها!ای است، نه اکثر آنهای ماهی هژگی کل یاخته( این وی2

 ای اسکلتی است.های ماهی ه( این ویژگی هم مربوط به همۀ یاخته4

 

 آسان(  –) خط به خط  1( 158پاسخ تست  3

 شود.ها میچهکند که موجب فراری دادن موربا توجه به متن کتاب درسی، گیاه آکاسیا در زمان گرده افشانی ترکیبا( را از خود آزاد می

 ها :بررسی سایر گزینه

 کنند.ها هستند که به این زنبورها کمله میکنند، در واق  این مورچهها کمله نمی( زنبورها اصال به مورچه4و2

 های آن را بخورند!کنند، نه این که برگها از درخت آکاسیا محافظت میمورچه( 3
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[DOCUMENT TITLE] 2 

 

 

 (و استنباطی از شکل خطخط به  –) نسبتاً اسان  4( 159پاسخ تست  4

شته سی، ر صور( میطبق متن کتاب در سی  شکل زیر دقت کنید تا منظورمو میگیرد، ای که از روی آن رونوی تواند از یک ژن به ژن دیگر تغییر کند. به 

 بهتر متوجه بشید!

 
 ها :بررسی سایر گزینه

 تواند دچار تغییراتی شود.از آن می های یوکاریوتی هم در کین رونویسی و هم پس( رنای پیک در یاخته1

 ( واسحه که غلطه!2

 رو به خوبی نشون میده  3و2شکل زیر علت رد شدن گزینۀ  ( اولین آمینواسید در انتهای آمینی خنه کربوکسیلی!( زنجیرۀ پلی پپتیدی، متیونین است.3

 

 
 خط به خط و مفهومی( –خمتوسط  4( 160پاسخ تست 

ها هسییتند که در تثبیت نیتروژن هوا ناش دارند. طی این فرایند ها و ریزوبیومکتریکه در قسییمت اول گفته شییده همان سیییانوباهای هم زیسییتی باکتری

 شود که برای گیاهان قابل استفاده است.نیتروژن به ترکیباتی تبدیل می

 ها :بررسی سایر گزینه

 وانایی تولید ترکیبا( آلی را ندارند.باشند و تهایی غیرفتوسنتزکننده میها باکتری( ریزوبیوم1

 های هم زیست، در تامین مواد معدنی برای گیاهان ناش دارند. های هم زیست و هم قارچ( هم باکتری2

 ها! ( سیانوباکتری3
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[DOCUMENT TITLE] 3 

 

 

 مفهومی( –) متوسط  4( 161پاسخ تست  5

اند م نامساوی سیتوپالسم ایجاد شدهی تاسیهای هستند که در نتیجهاولین جسم قطبی و دومین جسم قطبی یاخته

کرموزوم دوکروماتیدی و دومین جسم قطبی دارای  23و ناشی در رشد و نمو جنین ندارند. اولین جسم قطبی دارای 

ست. در هر دوی این یاختهکروموزوم تک 23 سانترومرکروماتیدی ا شکیل این های تعداد  ست ولی محل ت های برابر ا

ی فالوپ ایجاد دارد؛ نخسیییتین جسیییم قطبی درون تخمدان و دومین جسیییم قطبی درون لولهها با هم تفاو( یاخته

 شود. می

 ها: بررسی سایر گزینه

های هاپلوئید، کروموزوم همتا مشاهده ( هم نخستین جسم قطبی و هم دومین جسم قطبی، هاپلوئید است. در یاخته1

 23کرموزوم دوکروماتیدی و دومین جسم قطبی دارای  23ی شود. همانطور که گفته شده، اولین جسم قطبی دارانمی

 های متفاو( است. کروماتیدی است ؛ بنابراین تعداد کروماتیدها در این یاختهکروموزوم تک

کروموزوم  23کرموزوم دوکروماتیدی و دومین جسییم قطبی دارای  23( به دلیل این که اولین جسییم قطبی دارای 2

 ها با هم برابر است.ای این یاختههای هستهتنداد فامکروماتیدی دارد، پس تعتک

 باشد.ها با هم متفاو( میهای آن( عدد کروموزومی هر دو با هم برابر است و تعداد فامینک3

 

 
 خط به خط و مفهومی( –خمتوسط  2( 162پاسخ تست 

سازگار خنه همۀ زادهانتخاب طبیعی زاده سازگار های  ست را انتخاب میها!( فردی که با محیط  ست برخی از زادها های این فرد کند. دقت کنید که ممکن ا

توان به فردی ناقل هموفیلی اشییاره کرد که با محیط سییازگار اسییت ولی ممکن اسییت فرزندی مبتال به سییازگار، با محیط ناسییازگار باشییند. برای مثال می

 هموفیلی داشته باشد که با محیط ناسازگار است.

 ها :زینهبررسی سایر گ

ها تاثیری فوری بر توان نتیجه گرفت که اندکی از جهشها معموال اثر فوری بر فنوتیپ ندارند، پس میدر کتاب درسیییی گفته شیییده اسیییت که جهش( 1

 فنوتیپ دارند.

 دهد.ها در خزانۀ ژنی را تغییر میکند خبا ایجاد آلل جدید( و هم فراوانی دگرهتر می( جهش هم خزانۀ ژنی را قوی3

 ایه!( منظور این گزینه هم رانش دگره4
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[DOCUMENT TITLE] 4 

 

 مفهومی( –) متوسط  4( 163پاسخ تست  6

یاز خود را تامین در پرندگان چینه دان این امکان را فراهم می کند تا جانور با دفعا( کمتر تغذیه، انرژی مورد ن

  ر جلوی سنگدان قرار دارد.شوند که دکند. در پرندگان غذا پس از عبور از چینه دان به معده وارد می

  ها :بررسی سایر گزینه

دهد. سیییرابی گوسییفند و ( سیییرابی گوسییفند به این جانور این امکان را که در صییور( سییوال گفته می1

 دستگاه گوارش همۀ جانوران دیگر، توانایی تولید سلولز را ندارد.

 ( چینه دان کرم خاکی توانایی آسیاب کردن غذا را ندارد.2

 چینه دان ملخ پس از مری آن قرار دارد.( 3

 

 

 
 مفهومی( –خ متوسط  1( 164پاسخ تست 

 های خونی طی دیاپدز عبور کنند. توانند از دیوارۀ مویرگها میهمۀ لنفوسیت

 ها :بررسی سایر گزینه

 های مکمل و ... هستند. وتئینها انزیم لیزوزیم، پرتوانند باعث مرگ عوامل بیگانه شوند که از جملۀ آن( عوامل مختلفی می2

سیت3 شنده و یاخته Tهای ( لنفو سیتک شندۀ طبیعی در تولید اینترفرون ناش دارند که در این بین، لنفو صی و  Tهای های ک شنده به دفاع اخت ا ک

 های کشندۀ طبیعی در دفاع غیراخت اصی موثر هستند.یاخته

سیت( 4 شنده و یاخته Tها لنفو شندۀ طبیعیک سیت های ک شح پرفورین دارند که در این بین، لنفو سومین خط دفاعی بدن  Tهای توانایی تر شنده در  ک

 ناش دارند.

 
 مفهومی(  –خ متوسط  2( 165پاسخ تست 

های جوانه های جانبی، افزایش و مادار هورمون اکسین در اینی یک گیاه جوان، مادار هورمون سیتوکینین در جوانههای رأسی در ساقهبا قط  جوانه

 های بدون دانه ناش دارد.های جدید را دارد و اکسین در تشکیل میوهها و ایجاد یاختهسیتوکینین توانایی تحریک تاسیم یاختهیابد. کاهش می

 ها: بررسی سایر گزینه

 .اندازندمی تأخیر به را گیاه های هواییاندام شدنِ پیرسیتوکینین  شود وکننده میی جداها با تشکیل الیه( اتیلن خنه سیتوکینین( سبب ریزش برگ1

 زایی ناش دارد.  اکسین به همراه سیتوکینین در تحریک ریشه 

 شود.آبسیزیک اسید موجب کاهش رشد گیاه در شرایط نامساعد می ها واکسین باعث رشد طولی یاخته( 3

 . گرددمیهای هوایی در شرایط خشکی سبب بسته شدن روزنهاسید خنه اکسین( آبسیزیکشود و اکسین سبب تحریک ریشه زایی می( 4
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[DOCUMENT TITLE] 5 

 

 

 
  مفهومی و استنباطی از شکل( –خمتوسط  4( 166پاسخ تست 

با توجه به شییکل ماابل، برخی از اجزای زنجیرۀ انتاال الکترون غشییای داخلی 

را ندارند. سییایر موارد رو به عنوان نکا(  +Hمیتوکندری، توانایی پمپ کردن 

 رست یاد بگیرید!د

 

 

 
 خط به خط( –خ نسبتاً اسان  2( 167پاسخ تست 

 م رف شود که در واق  همان انرژی فعال سازی است. ATPای که همان گلیکولیز است باید در نخستین گام، در اولین مرکلۀ تنفس یاخته

 ها :بررسی سایر گزینه

 ها درون خود میتوکندری!دارد و ژن برخی از آن ای در هسته قرارهای تنفس یاخته( ژن برخی از پروتئین1

کنند، توانایی تولید اکسییییژن را ندارند. برای مثال، ای که سیییبزینه ندارند و از آب به عنوان منب  الکترون اسیییتفاده نمیهای فتوسییینتزکننده( باکتری3

 کنند.کسیژن تولید نمیتوان نام برد که رنگیزۀ باکتریوکلروفیل دارند ولی اهای گوگردی را میباکتری

 سازند!را به دو روش می ATPهای واجد میتوکندری در بدن انسان که های ناض زیادی برای این گزینه وجود دارد! برای مثال یاخته( مثال4

 
 استنباطی از شکل( –خمتوسط  4( 168پاسخ تست 

ای مغز دیده با توجه به شییکل ماابل، در سییاختار ریشییۀ گیاهان دولپه

ستند. گزینۀ  2و  1موارد   شود.مین ست ه شکل ماابل در  3با توجه به 

 هم که خط کتاب درسیه! 
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[DOCUMENT TITLE] 6 

 

 
 خط به خط( –خنسبتاً آسان  2( 169پاسخ تست 

 کند.  لوگیری میکند. این پرده از اختطاط خون جنین و مادر با یک دیگر جی رکم نفوذ میی زوائد انگشتی خود در دیوارهی کوریون به واسطهپرده

 ها: بررسی سایر گزینه

 شود. ی جنینی میی این پردهی رکم سبب توسعه( ترشح هورمون پروژسترون با کفظ کردن سخامت دیواره1

 ( این پرده با تشکیل جفت در انتاال مواد مغذی به جنین ناش دارد.3

 گردد شوند، ایجاد میبالستوسیست محسوب میهای ( این پرده در اثر تاسیم و تمایز تروفوبالست که از یاخته4

 
 مفهومی( –خ متوسط  1( 170پاسخ تست 

های لنفوسیت ها در سطح یاختهها دو دسته هستند. یک دسته از آنکتاب یازدهم خواندیم، پادتن 5همانطور که در ف ل 

B های و یاختهB سط یاخو برخی از آن (2خرد گزینۀ شوندخاطره دیده می شح میتهها تو ساز تر شوند و به های پادتن 

شتن دو محل برای ات ال به شوند. نکته مهم دربارۀ همۀ این پادتنصور( محلول در مایعا( داخلی بدن، یافت می ها، دا

 (4شوند که هر دو از یک نوع هستند. خرد گزینۀ ها مت ل میجایگاه به پادگنباشد که با کمک این دو ها میپادگن

 ها : ر گزینهبررسی سای

 توانایی تولید پادتن را ندارند. Tهای ( لنفوسیت3

 
 مفهومی( –خنسبتاً دشوار  1( 171پاسخ تست 

ی رویشی یاخته –ی زایشی یاخته –ی نارس ی گردهاند از : دانهالد در یک گیاه دو جنسیتی عبار(های تکیاخته درست بیان شده است.« ب»فاط مورد 

 . ای(دو هستهی ی باقیمانده خبه جز یاختههای کاصل از تاسیم یاختهیاخته –ی بافت خورش های کاصل از تاسیم یاختهیاخته –اسپرم  –

 بررسی همۀ موارد :

 افتد!  در مراکل تاسیم یاختۀ پارانشیم تخمک این مورد اتفاق نمیالف( 

 تخمک زایی نه!افتد ولی در کین ب( در کین تولید دانۀ گرده رسیده این اتفاق می

 کنند.روند و تاسیم نمیها از بین میعدد هستند که سه تای آن 4های کاصل از میوز یاختۀ پارانشیم تخمک، ج( یاخته

سط یاختهی نارس، یاختهدانه گردهد(  شی تو شی و روی سهی زای سپرم ی گرده وی دوالد کی سط خامه و یاختها سیم یاختهها تو صل از تا ت ی بافهای کا

 اند.( توسط تخمدان که همگی دوالد هستند، اکاطه شدهایی دو هستهی باقیمانده خبه جز یاختههای کاصل از تاسیم یاختهیاخته خورش و
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[DOCUMENT TITLE] 7 

 

 
 مفهومی ترکیبی جانوری( –خمتوسط  2( 172پاسخ تست 

 کند.بر ناش در کرکت، به کفاظت از آن نیز کمک میباشد و اسکلت خارجی دارد که عالوه منظور صور( سوال، شته است که نوعی کشره می

 ها : بررسی سایر گزینه

 های منافذ قلب آن بسته هستند.( در کین اناباض قلب، دری ه1

 خیلی واسحه که غلطه!( 3

 توسیح مربوط به پالناریاست!( 4

 ویژگی عمومی ویژگی اختصاصی نام حشره

دارای لولۀ گوارش هستند که از دهان گوارش: دستگاه  ای شیمیایی داردهدر موهای کسی روی پاهای خود، گیرنده مگس

شود و جریان کرکت غذا در شروع شده و به مخرج ختم می

 آن به صور( یکطرفه است.

دارای سیستم تنفسی نایدیسی هستند که دستگاه تنفس: 

باشد. های منشعب و مرتبط به هم میدارای تعداد زیادی لوله

طریق منافذ تنفسی سطح پوست با محیط بیرون ها از این لوله

 در ارتباط هستند.

دارای دستگاه گردش خون باز و قلب دستگاه گردش مواد: 

ها قرار گرفته است. ای هستند که در سطح پشتی بدن آنلوله

ها مایعی به نام همولنف وجود دارد که ناش خون، در بدن آن

ها خارج تهای باز رگای را دارد و از انلنف و مای  بین یاخته

شود.می  

های دارای سامانۀ دفعی به نام لولهدستگاه دفعی حشرات: 

مالپیگی هستند که به روده مت ل هستند و پتاسیم، کلر، آب 

ریزد. ها به روده میو اوریک اسید از طریق این لوله  

دارای دو بخش محیطی و مرکزی است. دستگاه عصبی : 

ا( از طناب ع بی شکمی دستگاه ع بی مرکزی در کشر

های به هم جوش های ع بی( و مغز خدارای گرهخدارای گره

 خورده( تشکیل شده است. 

کشرا( دارای اسکلت بیرونی بزرگ و دستگاه حرکتی : 

 سخیم هستند.

کشرا( دارای چشم مرکب هستند که از دستگاه حسی: 

تعداد زیادی واکد مستال بینایی تشکیل شده است که هر 

این واکدها از یک عدسی، قرنیه و تعدادی گیرندۀ یک از 

اند و هر یک از این واکدها ت ویری از نوری تشکیل شده

کنند.بخش کوچکی از میدان دید ایجاد می  

کشرا( دارای ایمنی غیراخت اصی هستند، دستگاه ایمنی : 

 اما ایمنی اخت اصی ندارند.

که در  همۀ کشرا( لااح داخلی دارندستگاه تولید مثلی: د

شود. دقت کنید ک آن لااح در بدن جانور ماده انجام می

های تولیدمثلی تخ ف یافته هستند.کشرا( دارای اندام  

 

 ها را شناسایی کندتواند انواعی از آنتی ژنمولکولی با قابلیت تغییر شکل دارد که می مگس میوه

 

 

پروانۀ 

 مونارک

 کنداست که از برگ گیاهان تغذیه مینوزاد این پروانه، جانداری کرمی شکل  -1

پروانۀ مونارک با کمک جایگاه خورشید در آسمان، در کین مهاجر( از مکزیک تا  -2

 کند.جنوب کانادار خو بالعکس( جهت خود را پیدا می

 شود.ای که آن را بخورد دچار تهوع میپروانۀ مونارک سمی است و پرنده -3

 شوند.های آنالوگ خهمکار( محسوب میمبال کبوتر و بال پروانه، اندا -4

 ←پیش معده  ←دان چینه ←مری  ←مسیر کرکت غذا در لولۀ گوارش ملخ : دهان  ملخ

 مخرج ←راست روده  ←روده  ←سنگدان  ←معده 

 شوداز این جانور برای تعیین سرعت و ترکیب شیمایی شیرۀ پرورده استفاده می شته

 

 

 جیرجیرک

 های صوتی در تماس با پردۀ صماخ است.جلویی خود دارای گیرندهبر روی پاهای  -1

دهد. این نرها در نوعی جیرجیرک جانور نر، عمل انتخاب جفت را انجام می -2

 کنند.های سفیدرنگ را به درون جنس ماده وارد میکیسه

ها، آواز نر جنس نر اطالعاتی نظیر جنس و نوع در کین جفت گیری در جیرجیرک -3

 دهد.را به جنس ماده اطالع می گونه

 

 

 

 زنبور

 با کمک چشم مرکب خود قادر به دیدن امواج فرابنفش هستند. -1

ها برای هشدار خطر کضور شکارچی به سایر زنبورها استفاده زنبورها از فرومون -2

 کنند.می

 گرده افشانی درخت آکاسیا وابسته به زنبورها است. -3

زنبور نر، زنبور ماده و زنبور ملکه تشکیل شده است که  جمعیت زنبورهای عسل از -4

زنبور ملکه در این بین توانایی بکرزایی دارد و زنبورهای ماده قادر به تولید گامت نیستند 

 و نابارور هستند.

کنند، زنبورهای وکشی با تخمگذاری بر روی جانورانی که به گیاه تنباکو کمله می -5

 شوند.ها میموجب مرگ آن

 

 

 

 مورچه

 

 برمورچۀ برگ

ها ها با وظایف مختلف دارند که با جم  آوری برگاجتماعی از مورچه

ها به عنوان منب  غذا ها، از قارچها برای پرورش قارچو استفاده از آن

 کنند.استفاده می

مورچۀ درخت 

 آکاسیا

باشد و در صورتی که جانور یا ها درخت آکاسیا میقلمرو این مورچه

 کنند.ها به آن کمله میگیاهی به این درخت کمله کند، این مورچه
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 مفهومی( –خ دشوار  1( 173پاسخ تست 

دربارۀ « د»ها پروکاریوتی هستند. فاط مورد های فتوسنتزکننده است. آغازیان یوکاریوتی و باکتریکتاب درسی، آغازیان و باکتری 89با توجه متن صفحۀ 

 ها درسته!همۀ آن

 ها :ررسی سایر گزینهب

 شوند.ای مان  میها چنین چیزی امکان پذیر نیست، زیرا که غشاهای درون یاختهالف( در یوکاریو(

 ها رنای رناتنی و رنای ناقل است!ب( مح ول اولیۀ رونویسی از برخی ژن

 های یوکاریوتیه!ج( عوامل رونویسی ویژۀ یاخته

ها امکان تشکیل ساختارهایی متشکیل از چندین رناتن وجود ها و هم در پروکاریو(ایم هم در یوکاریو(هم خواندهد( همانطور که در ف ل دوم کتاب دوازد

 کنند.ها را تولید میدارد که به طور همزمان و پشت سر هم پروتئین

 
 مفهومی( –خ متوسط  4( 174پاسخ تست 

شم سر آن 8ارۀ از آن جا که پدر و مادر توانایی تولید فاکتور انعاادی  ست بنابراین این مادر را دارند و پ hها فاقد این توانایی ا H
(X X خواهد بود و پدر،(

H
X Y  لخته شییدن خواهد بود. بنابراین در این خانواده امکان تولد دختر مبتال به هموفیلی وجود نخواهد داشییت. دختر هموفیل، دچار اختالل در فرایند

 خون است.

 
 مفهومی استنباطی از شکل( –خ متوسط  1( 175پاسخ تست 

متانفریدی ( و سییامانۀ دفعی پالناریا خپروتونفریدی( را نشییان  با توجه به شییکل ماابل که سییامانۀ دفاعی کرم خاکی خ

 رگی ارتباط دارد.هایی با شبکۀ مویدهد. در متانفریدی برخالف پروتونفریدی، سامانۀ دفعی در بخشمی

 ها :بررسی سایر گزینه

 سازوکارهای ایمنی غیراخت اصی در همۀ بی مهرگان و مهره داران قابل مشاهده هستند.( 2

 کند.( رگ شکمی کرم خاکی به صور( قلب عمل نمی3

 ( غلطه!4
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 مفهومی( –خمتوسط  1( 176پاسخ تست 

صفاو( وراثتی به غشا مت ل نیست ولی در پروکاریو(در یوکاریو( صلی انتاال  ها این عامل به غشای یاخته ات ال دارد. در دنای یوکاریوتها در ها عامل ا

 شود.بیش از یک محل، همانندسازی آغاز می

 ها :بررسی سایر گزینه

 شود.ختار آن پیوند فسفودی استر دیده نمی( واکد تکرارشونده در ساختار دنا، نوکلئوتید است که در سا2

 شود.( با جداشدن دو گروه فسفا( از نوکلئوتید، امکان افزوده شدن آن به رشتۀ پلی نوکلئوتیدی فراهم می3

مکملی در ماابل  ( آنزیم هلیکاز در جداشییدن دو رشییتۀ دنا از یک دیگر ناش دارد ولی این آنزیم دنابسییپاراز اسییت که نوکلئوتیدها را بر اسییاس رابطۀ4

 دهد.نوکلئوتیدهای رشتۀ الگو قرار می

 
 خط به خط و مفهومی( –خ متوسط  4پاسخ : 

 شوند.های شیمیایی طی برون رانی، از یاختۀ سازندۀ خود آزاد میپیک

 ها :بررسی سایر گزینه

 ( غدد درون ریز چطور!1

 های درون ریز آزاد چی پس!( یاخته2

 شوند، رو که یادتون هست!های بخش پسین هیپوفیز یا هیپوتاالموس و بخش مرکزی فوق کلیه آزاد مییاخته هایی که توسطهورمون( 3

 
 خط به خط( –خ آسان  4( 178پاسخ تست 

بی خودمختار نیز ای با دستگاه ع بی خودمختار هماهنگ است و همکاری دارد. البته امکان فعالیت مستال این دستگاه از دستگاه ع دستگاه ع بی روده

 (3وجود دارد. خرد گزینۀ

 ها : بررسی سایر گزینه

 ( عالوه بر کرکا(، ترشحا( رو هم تنظیم میکنه!1

 ای و زیر مخاط!( در الیۀ ماهی ه2
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 مفهومی و خط به خط( –خآسان  1( 179پاسخ تست 

 ای آن بافی مانده است.ه و فاط دیوارۀ یاختههای آن کامالً از بین رفتآوند الن دار نوعی آوند چوبی است که میان یاختۀ

 ها :بررسی سایر گزینه

 ( مربوط به آوندهای آبکشیه!3و2

 های این آوند متغیر است.( سخامت دیوارۀ یاخته4

 

 
 استنباطی از شکل( –خ نسبتاً دشوار  3( 180پاسخ تست 

 Aخود انسولین بین دو زنجیرۀ  با توجه به شکل ماابل، هم در ساختار پیش انسولین و هم در ساختار

 شود.پیوند دیده می Bو 

 ها :بررسی سایر گزینه

سولین فعال  C( با توجه به شکل، زنجیرۀ 4و1 سولین به ان ساختار پیش ان به طور کامل در کین تبدیل 

شتر از  شود.کذف می سولین بی ساختار پیش ان سیدها در  پس تعداد پیوندهای پپتیدی و تعداد آمینوا

 لین است. سمناً در ساختار پیش انسولین، این زنجیره بلند بین دو زنجیرۀ کوتاه قرار گرفته است.انسو

 تر هستند. به انتهای کربوکسیلی پروتئین نزدیک Aبه انتهای آمینی و زنجیرۀ  Bبینیم که در ساختار انسولین، زنجیرۀ ( با توجه به شکل ماابل، می2

اند، پیوندهای دی سولفیدی هستند که در ی که در ساختار انسولین فعال و پیش انسولین نشان با نقطه چین نشان داده شدهبیشتر بدانید: پیوندهای شیمیای

    کتاب دوازدهم راجبشون یه چیزایی خوندیم! 1فصل 

 چند تا نکته در ارتباط با انسولین :

شود. همچنین در ساختار متصل می Cو این زنجیره با انتهای آمینی خود به زنجیرۀ آزاد است  Aالف( در ساختار پیش انسولین، انتهای کربوکسیلی زنجیرۀ 

 گردد.متصل می Cآزاد است و این زنجیره با انتهای کربوکسیلی خود به زنجیرۀ  Bآن، انتهای آمینی زنجیرۀ 

در واقع در حین انجام این تبدیل هیچ پیوند پپتیدی  شووود.پیوند پپتیدی تشووکیل نمی Bو  Aب( در حین تبدیل پیش انسووولین به انسووولین بین زنجیرۀ 

 شود. )همراه با مصرف آب!(شود و فقط دو پیوند پیوند پپتیدی شکسته میجدیدی تشکیل نمی

 باشد.ها میج( انسولین از دو زنجیره تشکیل شده است و به همین دلیل دارای سطح چهارم ساختاری پروتئین

 بیشتر است. Bو  Aر ساختار پیش انسولین از دو زنجیرۀ د Cد( طول زنجیرۀ پلی پپتیدی 

های هدف خود موجب افزایش نفوذپذیری غشای گیرد. هورمون انسولین با اثر بر یاخته( انجام این فرایند در بدن انسان، درون غدۀ پانکراس انجام میه

 شود.ل در ترشح هورمون انسولین موجب بروز دیابت شیرین نوع یک میتواند قند خون را کاهش دهد. اختالها به گلوکز شده و به همین دلیل میآن
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 مفهومی( –خمتوسط  2( 181پاسخ تست 

شد. پیرووا( میمح ول نهایی قندکافت،  صور( وجود اکسیژن( به میتوکندری وارد با پیرووا( در کین تنفس هوازی، خدر 

 کنیم!( رو رد می 4شود تا در آن جا اکسایش یابد. خپس همین جا گزینۀ می

تولید  NADHشییود و پس از آن در طی واکنش اکسییایش پیرووا(، ابتدا ازین ترکیب یک عدد کربن دی اکسییید آزاد می

ستیل با دریافت کوآنزیم شود و موجب میمی شود. در مرکلۀ بعدی بنیان ا ستل تولید  ستیل کوآنزیم  Aگردد تا بنیان ا به ا

A  3تبدیل گردد. خرد گزینۀ) 

 ها :ررسی سایر گزینهب

  وجود ندارد. +NAD( در طی این مراکلی که گفتیم، اصال امکان تولید 1

 
 خط به خط ترکیبی( –خمتوسط  4( 182پاسخ تست 

ستانداران جفت دار میمنظور  سوال، پ شد!صور(  سان  با ضاعف را آ شی م سامانۀ گرد شار خون در  ست که کفظ ف ساختار قلب طوری ا ستانداران  در پ

 کند. دقیااً خط کتاب درسیه!می

 ها :بررسی سایر گزینه

 شود.ها میفشار منفی باعث ورود هوا به درون شش ی نظیر انسان( در پستانداران1

 ( طناب ع بی موجود در بدن پستانداران، پشتیه.2

 ( داخل، نه خارج!3

 
 خط به خط( –خ نسبتاً آسان  3( 183پاسخ تست 

 شوند.طبیعی برگزیده میرفتارهای طی انتخاب 

 ها :بررسی سایر گزینه

 دهد. این پرندگان زایا هستند.( رفتار دگرخواهی ممکن است به نف  خود فرد هم باشد، مثل آن چه در ارتباط با پرندگان یاریگر روی می2و1

 های خون آشامه!( مثال ناضش خفاش4

 
 مفهومی( –خ متوسط  3( 184پاسخ تست 

 باشد که در مجاور( تاالموس خمرکز تاویت اطالعا( کسی( قرار دارد. ، هیپوتاالموس میمنظور صور( سوال

 ها :بررسی سایر گزینه

 کار مغز میانیه!( 1

 ( هیپوتاالموس جزئی از اسبک مغزی نیست!2

 های عطسه و سرفه، ب ل النخاعه!( مرکز انعکاس4
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های بخش

 اصلی مغز

 های کرکتی، پردازش نهایی اطالعا( کسی و ارسال پیام به بخشنههوشمندا عملکرد و تفکر یادگیری، مخ

 مهمترین مرکز هماهنگی کرکا( بدن و کفظ تعادل  مخ ه

 

 ساقۀ مغز

 آن است! های چهارگانه عضوی ازبرجستگی ←ناش در شنوایی، بینایی و کرکت  مغز میانی 

 ناش در تنظیم تنفس، ترشح اشک و بزاق پل مغزی

 مرکز انعکاس عطسه، سرفه و بل  + تنظیم فشار خون، سربان قلب و تنفس خمهمترین مرکز تنظیم تنفس( نخاعب ل ال

 

های بخش

 دیگر مغز

 پردازش اولیه و تاویت اغلب اطالعا( کسی تاالموس

 تنظیم دمای بدن، فشار خون، سربان قلب، تشنگی، گرسنگی و خواب هیپوتاالموس

دستگاه 

 لیمبیک

اسبک مغزی یا هیپوکامپ  ←ارتباط بین مخ و تاالموس و هیپوتاالموس + ناش در کافظه و اکساساتی نظیر خشم و ترس برقراری 

 بخشی از دستگاه لیمبیکه!

 

 
 مفهومی( –خ نسبتاً آسان  2( 185پاسخ تست 

خواهند داشییت. همانطور که میبینیم، این ژنوتیپ، سییه AaBbCcآید که ژنوتیپ وجود می های رویانی بهدانهaabbccوAAbbccدر نتیجۀ آمیزش

 ها، مورد دوم نیز دارای سه آلل بارز است.آلل بارز دارد و در بین گزینه

 
 مفهومی استنباطی از شکل( –خ متوسط  1( 186پاسخ تست 

  درست است.« ج»فاط مورد 

 همۀ موارد :بررسی 

با توجه به شییکل ماابل، ع ییب سییرخرگی که در محل ع ییب بینایی به درون کرۀ چشییم وارد الف( 

 شود. هایی منشعب میشود، در مجاور( شبکیه به شاخهمی

 گیرند.ب( این رگ و انشعاباتش در مجاور( زجاجیه قرار می

شاخه( این رگج و د شها در بخش زجاجیه به  سانی به عب میهای انتهایی خود من شوند و در خونر

 عنبیه خبخش رنگین جلوی چشم( و قرنیه خپردۀ شفاف جلوی چشم( ناشی ندارند.

 
 مفهومی( –خمتوسط  3( 187پاسخ تست 

 منظور صور( سوال، میوگلوبینه که از یک زنجیرۀ پلی پپتیدی تشکیل شده، نه چندتا!

 ها :بررسی سایر گزینه

 ل این گزینه درسته! با توجه به شکل مااب( 1

سوم پروتئین2 ساختار  ساختار نهایی آن  سته!  شتراکی، یونی و هیدروژنی در تثبیت آن ناش ( در ست که پیوندهای ا ها

 موثری دارند.

 ( خط کتاب درسیه!4
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 مفهومی( –خمتوسط  2( 188پاسخ تست 

ییییک  از جنس فاط منظور صور( سوال اسپرماتیدهاست که تک الد هستند و برای هر صفت مستال 

 دگره دارند.

 ها :بررسی سایر گزینه

 ( توانایی تاسیم ندارند.1

 ( توانایی جابه جا شدن ندارند.3

  های سرتولیه!( این کار یاخته4

 

 
 

 خط به خط(  –خ نسبتاً آسان  3( 189پاسخ تست 

 درسته! عین خط کتاب درسیه..

 ها : بررسی سایر گزینه

 آنتن گیرندۀ نور به مرکز واکنشه!( انتاال انرژی از 1

صفحۀ 2 سی دوازدهمه!  ستون برش دادم و این جمله رو در زیر آوردم تا ببینید که چادر کنکور به  80( این جمله دقیاا خط کتاب در سی رو وا کتاب در

 خط کتاب اهمیت میده!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستم، یک مرکز واکنش وجو4 سی نانومتر دارد یا کداکثر  680د دارد که این مرکز واکنش کداکثر جذب نوری در ( جمله بندی این گزینه غلطه! در هر فتو

نانومتر و کداکثر جذب نوری مرکز واکنش  700، در 1نانومتر اسییت. دقت کنید که کداکثر جذب نور مرکز واکنش فتوسیییسییتم  700جذب نوری آن در 

 نانومتره!  680، در 2فتوسیستم 
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 هومی استنباطی از شکل(مف –خدشوار  2( 190پاسخ تست 

 درست هستند.« د»و « ب»موارد 

 بررسی همۀ موارد : 

 ADPدهد، در هیچ زمانی، به ها را نشییان میتوجه به شییکل ماابل که روند اناباض ماهی ه الف( با

های پروتئینی در کنار یک دیگر، شییود. در واق  در کین کرکت رشییتهگروه فسییفا( اسییافه نمی

گردد. در واق  در این می ADPدهد که موجب تولیدشییدن روی می ATPجداشییدن فسییفا( از 

 فرایند، فاط جداشدن فسفا( را داریم و نه اسافه شدن فسفا(! به همین سادگی 

شته ATP( در کین روند اناباض، با ات ال ب و ج و د سر میوزین از ر سر میوزین،  های اکتین به 

سجدا می سفا( از شود. در مرکلۀ بعدی پس از آن که  شد، گروه ف  ATPر میوزین از اکتین جدا 

گردد. با توجه به شکل ماابل، در زمانی که میوزین در کنار اکتین در تولید می ADPشود و آزاد می

 سر میوزین از آن جدا شده است. ADPکال کرکت است، 

 

 
 مفهومی ( –خ متوسط  3( 191پاسخ تست 

 هاست نه جهش تعداد! بایه موارد هم به عنوان مطالب درست یاد بگیرید وزومجهش مضاعف شدگی نوعی جهش ساختاری کروم

 

 
 مفهومی( –خ متوسط  4( 192پاسخ تست 

 گیرند.ای در کالت استراکت قرار میهای بین دندهدر کین هر نوع فرایند بازدم ماهی ۀ دیافراگم و ماهی ه

 ها :بررسی سایر گزینه

 شوند.می منابض نمیهای شک( در دم عادی ماهی ه1

 ایند.های ناکیۀ گردن به اناباض در نمی( در دم عادی ماهی ه2

 های دیافراگمی نیز ناش دارند.های دیگری نظیر ماهی هعمیق عالوه بر دیافراگم ماهی ه( در دم 3
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 مفهومی( –خمتوسط  3( 193پاسخ تست 

شده از هموگلوبین را از خون  ست. در این اندام یاختهی گوارش دریافت میلولهاولین اندامی که آهن آزاد  ی قرمز ی برای تولید گوی هاکند، کبد یا جگر ا

 ی قرمز در مغز قرمز استخوان قرار دارند. ی گوی ههای تولید کنندهشود. یاختهمشاهده نمی

 ها: بررسی سایر گزینه

 الوه، صفرا در دف  کلسترول اسافی بدن ناش دارد. ( کبد در ساخت صفرا ناش دارد. صفرا دارای کلسترول است. به ع1

 های قرمز خون توسط مغز قرمز استخوان مؤثر است. ( کبد با تولید اریتروپویتین بر سرعت تولید گوی ه2

 د است. های پوششی زیای یاختههای ناپیوسته، فاصلههای ناپیوسته است. در مویرگهای ناپیوسته است. در مویرگ( کبد دارای مویرگ4

 
 خط به خط( –خمتوسط  2( 194پاسخ تست

 نوعی یادگیری پذیری ناشعمل کنند.  اناراض خطر در جانوری هایگونه جهت کفظ در پذیری با استفاده از رفتار ناش که کوشندمی پژوهشگران امروزه

 دهد. ی مشخ ی از زندگی رخ نمیفعال در دوره رفتار شرطی شدن .شودمی انجام ی کساس(خدوره جانور زندگی از مشخ ی دورۀ در که است

 ها: بررسی سایر گزینه

 ست است.صور( سوال در مورد رفتار ناش پذیری است. در این گزینه نیز رفتار ناش پذیری برای ماایسه آورده شده است؛ بنابراین این گزینه هم نادر( 1

 گونه نیست. گردد. رفتار ناش پذیری اینی ریزی مینامه( رفتار کل مسئله بر اساس تجارب گذشته و موقعیت جدید بر3

شرطی4 سگ نیازمند یک محرک بی( در آزمایش پاولوف، انجام رفتار  ست. به شدن کالسیک توسط  صدای زنگ( در کنار یک محرک طبیعی خغذا( ا اثر خ

 شود.در صور( عدم وجود محرک طبیعی می شود و موجب بروز پاسخ در سگاثر به نوعی محرک شرطی تبدیل میمرور زمان محرک بی

 
  3( 195پاسخ تست 

ها توسط ها توسط رنابسپاراز پروکاریوتی و در یوکاریو(پپتیدی در کال ساخت ات ال دارد، رنای ناقل است. این رنا در پروکاریو(ی پلیرنایی که با رشته

 شود. ساخته می 3رنابسپاراز 

 ها: بررسی سایر گزینه

 شوند.های پروکاریوتی چندژنی هستند و از رونویسی چندژن کاصل میرناها در ساختار خود پیوند اشتراکی دارند. برخی رناهای پیک در یاخته ی( همه1

 گرفت.  های پیک پروکاریوتی را هم در نظرشوند. باید رناپیک یوکاریوتی درون هسته پیرایش میشود. رنای( در رناهای پیک کدون پایان مشاهده می2

شود و در  ساختار رنای ریبوزومی ی رمزگذار ژن شباهت دارند. کدون در رناهای پیک مشاهده میپیک اولیه، رنای ریبوزومی و رنای ناقل با رشته( رنای4

 شود. و رنای ناقل مشاهده نمی

 
 مفهومی( –خمتوسط  3( 196پاسخ تست 

 هایی درست یاد بگیرین!ی در فرایند بازجذب ندارد. سایر موارد رو هم به عنوان گزینهکه ناشنخستین بخش گردیزه همان کپسول بومن است 
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  مفهومی( –خمتوسط  3( 197پاسخ تست 

سپاراز فعال می شیاکالی، پس از ات ال فعال کننده به جایگاه ات اش در دنا، رناب شر سی در ا سب توسط در ننظیم مثبت رونوی شود و اولین نوکلئوتید منا

 شود. بسپاراز شناسایی میرنا

 ها: بررسی سایر گزینه

ها توسط شود. اگر مالتوز از این پروتئین فعال کننده جدا شود، رونویسی از ژن( مالتوز با ات ال فعال کننده سبب ات ال آن به جایگاه ات اش در دنا می1

 گیرد. رنابسپاراز صور( نمی

 تز!ی مالتوز، نه سنهای مربوط به تجزیه( ژن2

 هاست. شود و مختف یوکاریو(( عوامل رونویسی در اشرشیاکالی خنوعی باکتری( دیده نمی4

 
 خط به خط و مفهومی( –خنسبتاً آسان  2( 198پاسخ تست 

به ترتیب، پیراشییامه، برون شییامه، ماهی ۀ قلب و درون شییامه هسییتند. همانطور که  4تا  1بخش 

  شوند.ای ع بی دیده میهرشته 4برخالف  3دانیم در بخش می

 ها :بررسی سایر گزینه

 های پروتئینی قابل مشاهده هستند.( هم در پیراشامه و هم در برون شامه رشته1

شییوند که دارای سییاختارهای صییفحا( بینابینی ای قلب دیده میهای ماهی هیاخته 3( در بخش 3

 هستند.

ای اندکی جود دارند که فضای بین یاختههای پوششی و، یاخته4و هم در بخش  1( هم در بخش 4

 شود.ها دیده میبین آن

 
 مفهومی( –خمتوسط  1( 199پاسخ تست 

 شود.ای انجام میهای پروتئینی ویژهشوند که به کمک مولکولهای گلوکز در روده طی فرایند هم انتاالی با سدیم جذب میمولکول

 ها :بررسی سایر گزینه

 گیرد.پتاسیم صور( می-های روده طی م رف انرژی توسط پمپ سدیمرون یاختهانتاال پتاسیم به د( 2

 ( غلطه!3

 شود.( گلوکز همراه با سدیم به درون یاخته وارد می4
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 خط به خط( –خمتوسط  1( 200پاسخ تست 

سیت ستو سوال، ما سمت اول  ست هم یاختهمنظور ق شده ا شاره  سی یازدهم ا ست. همانطور که در کتاب در سیتای دارینههها ستو ها در ای و هم ما

 شوند.هایی از بدن که با محیط بیرون ارتباط دارند، به فراوانی یافت میبخش

 ها :بررسی سایر گزینه

 ای چنین توانایی ندارند.های دارینه( یاخته2

 هاست.( ویژگی نوتروفیل3

 های خونی را ندارند.ها توانایی عبور از دیوارۀ رگ( ماستوسیت4

 
 

 مفهومی( –خ متوسط  4( 201پاسخ تست 

 CO2گیرد. ختثبیت تثبیت کربن دی اکسید در یک یاخته انجام می C4برخالف گیاهان  CAMباشد. در گیاهان می CAMمنظور صور( سوال، گیاهان 

 گیرد!(در دو نوع یاخته صور( می C4در گیاهان 

 ها :بررسی سایر گزینه

 باشد.می CAMت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو خیلی بیشتر از گیاهان امکان فعالی C3( در گیاهان 1

های متفاوتی انجام دو مرکله تثبیت دارند که این دو را در زمان CAMفاط یک مرکله تثبیت کربن دی اکسیییید دارند. سیییمناً گیاهان  C3( گیاهان 2

 دهند.می

 ( غلطه!3

 
 مفهومی( –خ متوسط  1( 202پاسخ تست 

 درسته!« لفا»فاط مورد 

 بررسی همۀ موارد :

ستگاه ع بی انجام می شید الف و ب و ج و د( همۀکرکا( ارادی و برخی از کرکا( غیرارادی تحت تاثیر بخش پیکری د شته با گیرد. خرد مورد ج( دقت دا

 که بخش پیکری دستگاه ع بی در تنظیم ترشح غدد فاقد ناش است. خرد موارد ب و د(

 
 مفهومی( –سبتاً اسان خن 3( 203پاسخ تست 

توان نتیجه گرفت که آندوسییپرم این گیاه ممکن اسییت ، میWباشیید و ژن نمود یاختۀ تخمزا فاط  Wیا  Rتواند با توجه به این که ژن نمود دانۀ گرده می

WWR  یاWWW توانند گیاهانی صورتی و سفید را ایجاد کنند.هایی قرار دارند که میباشد که به ترتیب در دانه 
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 استنباطی از شکل( –خمتوسط  1( 204پاسخ تست 

سمت وارد می شکل ماابل، همۀ اطالعاتی که به تاالموس یک  سری همان سمت با توجه به  شوند، در لوب پس 

 شوند.پردازش می

 

 

 

 خط به خط( –خ نسبتاً آسان  1( 205پاسخ تست 

 درسته!« ب»فاط مورد 

 بررسی همۀ موارد :

 های بدون دانه، مثل پرتاال این طور نیست!میوهالف( در برخی 

 های مختلف خ به جز تخمدان( ایجاد شوند.های کاذب ممکن است از رشد بخشب( درسته! میوه

 شود.های کایای، میوه از رشد تخمدان ایجاد میج( در همۀ میوه

 ها این طوره!د( در برخی میوه

 

 

 سواالت چالشی و حل تصویری» 

 «به زودی ....  98تر سواالت کنکور تحلیل دقیق

 محمد عیساییدکتر  

 اسفندیار طاهریدکتر 
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