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 سوال پرتكرار سالهاي قبل  -156

كه با كمي مرورو سوالهاي كنكور قديم به اين نتيجه مي رسيم كه هر چقدر بخار آب اشباع باشد ميزان خروج از روزنه هاي 
  هوايي بيشتر است . 

  همانطور كه مي دانيم ، تعريق يعني خروج آب از روزنه هاي آبي هميشه باز نشانه فشار ريشه اي هست . 

   1گزينه = 

  

  متوسط سوال -157

ه ناقل عصبي درون تار نيست و در غشاي تار گيرند تار كند و تند هستند .  اهيچه هاي اسكلتي داراي هر دو نوع بسياري از م
ني هم پيوستن سلول هاي جنيبه –انرژي ماهيچه مي تواند از كراتين فسفات و گلوكز و اسيد چرب تامين شود همچنين –هست 

  براي توليد ماهيچه براي بسياري نيست و براي همه هست . 

  

   3گزينه = 

  

   راحت  –گياهي از آكاسيا سوال  -158

درخت آكاسيا با ترشح مواد شيميايي باعث فراري دادن مورچه ها ميشود تا گرده افشاني انجام شود . اين تركيب توسط 
  مورچه و يا زنبور توليد نميشود . 

   1زينه = گ

  

  متوسط از ژنتيك مولكولي سوال  -159

پس از  توليد شده مي تواند در طي رونويسي و يارناي  –متيونين هست نه انتهاي كربوكسيل انتهاي آمين پلي پپتيد ها هميشه 
در يك ژن   DNA كه زودتر ساخته ميشود زودتر هم ترجمه ميشود . در يك مولكول   MRNAآن دچار تغيير شود . سمتي از 

  يك رشته و در ژن ديگر رشته ديكر ميتواند مورد رونويسي قرار گيرد . 
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   4گزينه = 

  

  سوال  متوسط گياهي -160

نرژي فقط سيانوباكتر ها قادرند از اكه  –) هست ريزوبيوم  –سوال منظور باكتري هاي تثبيت كننده نيتروژن ( سيانوباكتر 
تر ها در وباكسيان –هاي نيز مي توانند براي گياهان مواد معدني مانند فسفر تامين كنند قارچ  –خورشيد مواد آلي بسازند 

تمام تثبيت كننده ها ازنيتروژن مولكولي استفاده كرده و آنرا به آمونيوم قابل استفاده تبديل اما  –اندام هاي هوايي هستند 
  مي كنند . 

   4گزينه = 

  

  سوال متوسط از فصل تقسيم ساخته و تعداد سانترومر ها و كروماتيد ها به طور برابري و نه محاسبه اي  -161

كه هيچكدام كروموزوم همتا ندارند چون هاپلوييد هستند اما گويچه اول دو  –روي سوال منظور گويچه قطبي هست 
  محل توليد گويچه اول تخمدان و گويچه دوم لوله رحم هست . كروماتيدي و گوچه دوم تك كروماتيدي هست . 

  ون ذاتا كروموزوم همتا ندارند . دقت نماييد كه طراح داشتن كروموزم ها همتا را شباهت نميگيرد چ

   4گزينه = 

  

  توسط از بودجه بندي هميشگي كنكور و تعادل جمعيت ها سوال م -162

سوي ديگر از  –جهش مي تواند خزانه ژني را غني تر كند  همچنين –جهش در بسياري از موارد اثر فوري در فنوتيپ ندارد 
فراواني الل در اثر رويداد تصادفي رانش تغيير مي كند . اما انتخاب طبيعي افراد سازگار را انتخاب مي كند اما ضامن 

  فرزندان اين افراد نيست . چون شايد فرزند خودش ناسازگار باشد . 

   2زينه = گ

  

  سوال متوسط توصيفي از شكل هاي كتاب  -163
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سنگدان از بخش عقبي معده هست و در نتيجه معده در بخش جلويي هست و روي سوال مربوط به چينه دان هست كه در 
در و  –پرنده غذا پس از چينه دان كه نرم شد به معده منتقل ميشود كه بخش جلويي سنگدان هست . گوسفند چينه دان ندارد 

   يشود . چينه دان هيچگونه گوارش مكانيكي انجام نم

   4گزينه =  

  سوال سخت  -164

وليد ت---قابليت دياپدز دارند و مويرگ ها عبور مي كنندلنفوسيت هاي خاطره همگي از نوع گلبول هاي سفيد هستند و 
هستند و بيگانه خوار  3كه در خط  Bهاي لنفوسيت سلول  –كشنده باشد كه در خط دوم نيست  Tكننده پرفورين مي تواند 

  .  Tتوليد مي كنند همچنين در ايدز آلودگي لنفوسيت  1نيستند مثلا اگر با ويروس آلوده شوند اينترفرون 

   1زينه = گ

  

   ه بندي ثابت هورمون هاي گياهي بودجسوال  -165

اعث تقسيمات سلولي را افزايش مي دهد و اكسين بسيتوكينين  –قسمت اول مربوط به سيتوكينين و قسمت دوم اكسين هست 
  توليد ميوه هاي بدون دانه و درشت كردن ميشود  

   2زينه  گ

  

  سخت از تنفس ياخته اي سوال  -166

اين مولكول هاي واسط اصلا كه  –پمپ و هم مولكول هاي واسط بين پمپ ها هست  3گيرنده هاي الكترون هم شامل 
هيدروژن را پمپ نمي كنند . تنها راه ورود هيدروژن به بستره همان كانال هست . در مورد زنجيره انتقال الكترون غشاي 

  اب مي كنيم . داخلي ميتوكندري هم كانال  و هم پمپ را حس

   4 گزينه = 

  

  سوال متوسط تركيبي  -167

 تمام سلول هاي براي اولين مرحله تنفس ياخته اي نياز به گلكوليز دارند و براي شروع آن نياز به انرژي فعال سازي يعني 

ATP  تز سنژن پروتئين هاي مربوط به ميتوكندري هم در خود ميتوكندري هم در هسته قرار دارد. جانداران فتو ---دارند
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 ATPروش  3سلول هاي فتوسنتز كننده و هوازي از همچنين  –كننده مي توانند گوگردي باشند و گوگرد آزاد كنند نه اكسيژن 
  توليد مي كنند نه همگي . 

   

   2زينه =  گ

  

  متوسط از بخش گياهي و توجه ويژه به تك لپه و دو لپه ها سوال  -168

آوندي به طور متناوب قرار دارند . همچنين مرز پوست و استوانه  دسته هاياما  –ريشه گياه دو لپه فاقد ريشه واضح هست 
  مشخص بوده و مانند تك لپه ها داراي لايه كاسپاري در سلول هاي آندودرم هست . 

   4گزينه =  

  

  سوال ساده  -169

هورمون هاي همچنين  – روي سوال مربوط به كوريون هست كه ماتع اختلاط خون مادر و جنين ميشود نه اختلاط انها
  تيروئيدي مي تواند در گسترش آن نقش داشته باشد . 

   2گزينه =  

  

  سوال ساده از بحث ايمني -170

ه در خون وارد نميشوند آنها كهمگي  –بايد از يك نوع باشند اما  –پادتن ها داراي دو جايگاه براي اتصال به آنتي ژن هستند 
در دفاع پادتن توليد مي كنند نه همه سلول هاي دفاع  Bفقط لنفوسيت همچنين  –بعنوان گيرنده هستند غشاي سلول هستند 

   اصي اختص

   1گزينه =  

  

  گياهي سوال سخت و چند موردي -171

  سلول هاي هاپلوييد دانه گرده نارش فقط پس از تشكيل به هم متصل مي مانند نه همگي ( نادرست ) الف) 

  سلول هاي دانه گرده رسيده پس از توليد دستخوش تغييرات ديواره ميشوند ( درست ) ب) 
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   برخي از سلول هاي هاپلوييد پس از تشكيل ميتوز ميدهند ( دانه گرده نارس مثلا) نادرست ج) 

لوله  –ه سلول هاي هاپلوييد پس از تشكيل توسط سلول هاي ديپلوييد احاطه ميشوند مثلا دانه هاي گرده با كيسه گرده همد) 
  نادرست  – ه روياني با سلول هاي پارانشيم خورش هاي كيس سلول – 2Nگرده و رويشي وز ايشي با خامه 

    1گزينه = 

  

  

   متوسط و البته در يك گزينه از ابهامات كتاب سوال  -172

هنگام استراحت در  –خارجي هم وظيفه حفاظت و هم حركتي دارد اسكلت  –سوال در مورد شته هست و جز حشرات هست 
  كتاب هاي جديد گفته شده است امارشته هاي بين دو طناب عصبي هر چند فقط در همچنين  –دريچه ها باز هستند نه انقباض 

با تحريك هر گره فعاليت ماهيچه هاي همان بخش تحريك ميشود نه بخش  دن را ملاك گرفته هست . طراح همان مركزي بو
  هاي ديگر . 

   2زينه =  گ

  

  ( در مورد باكتري ها و آغازيان ) توصيفي متن كتاب  چند موردي سخت سوال  -173

 يكالف )در مورد باكتري ها صحيح هست اما در مورد آغازيان چون يوكاريوت هست  نمي تواند چون رونويسي و ترجمه در 
  درست ) نا ( مكان نيست . 

  و .. بسازند ( نادرست )   TRNAبسازند مي توانند   MRNAقرار نيست كه ب) همه ژن ها اصلا 

  ج) عوامل رونويسي مخصوص يوكاريوت ها هست نه باكتري ها ( نادرست ) 

  د) در باكتري ها همانند يوكاريوت ها بدليل تجمع رناتن ها ، پروتئين ها مي توانند با هم و همزمان ساخته شوند ( درست)

  

  1گزينه =  

  

  متوسط  –ل ژنتيك غير محاسباتي اسو -174

 AO Dd XH Y=  پدر      BO Dd XH Xh=  مادر
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  با توجه به سالم بودن پدر از نظر انعقاد خون ، ممكن نيست دختري با اختلال در انعقاد خون ايجاد شود 

   4زينه =  گ

  

  توسط تركيبي جانوري سوال م -175

سامانه دفعي كرم خاكي متانفريدي همچنين  –در كرم خاكي ، رگ شكمي قلب اصلي نيست و رگ پشتي قلب اصلي هست 
كرم خاكي داراي لوله گوارش هست و گوارش برون ياخته اي  –كه در بخشي از خود با شبكه مويرگي در ارتباط هست هست 

   دارد . هر دو جانور داراي دفاع غير اختصاصي هستند . 

   1 گزينه = 

  

  ز مبحث همانندسازي مقايسه اي اسوال متوسط  -176

 –باشد   DNAبه غشا متصل نمي باشد جايگاه هاي آغاز همانندسازي متعدد مي تواند در طول   DNAدر يوكاريوت ها كه 
د ندور كننده دو رشته يعني هليكاز نمي تواند نوكلئوتيد ها را بر اساس روش مكملي در كنار هم قرار دهد . همچنين پيوآنزيم 

فسفو دي استر بين نوكلئوتيد ها هست نه درون آنها و اينكه جدا شدن دو فسفات از انتها رشته نيست و از يك نوكلئوتيد انجام 
  ميگيرد . 

   1زينه =  گ

  

  قابل جوابگويي با حذف گزينه البته  –سخت سوال  -177

كل بر طبق شهمچنين  –باشند  سلول هاي درون ريز مي توانند به صورت مجتمع يعني غده درون ريز و يا به صورت پراكنده
كتاب درسي همگي به صورت اگزوسيتوز خارج ميشوند . پيك هاي ساخته شده در نورون ها يا دوربرد يا كوتاه برد هست . در 

مورد روش مشابه فقط به طور علمي براي همه پيك ها نادرست است و مي تواند غير از اگزوسيتوز باشد كه طراح كتاب و 
  فته و توجه نكرده است . شكل را هدف گر

   4گزينه =  
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  راحتسوال  -178

 –دستگاه عصبي روده اي مي تواند مستقل يا وابسته به خودمختار عمل نمايد . هم براي تحرك و هم براي ترشح هست 
  ----هم در زير مخاط و هم در لايه ماهيچه اي هست همچنين 

   4گزينه =  

  

   متوسط از شكل كتاب درسي در مورد گياهي سوال  -179

صفحات آبكشي مربوط به آوند  –را از دست داده هست آوند لان دار مربوط به آوند هاي چوبي هست و سيتوپلاسم خود 
   -هاي چوبي نيست . همچنين ديواره آن به دليل وجود لان غير يكنواخت هست 

   1ه =  زينگ

  

  سوال شكل و متوسط از مهندسي ژنتيك  -180

كتر به انتهاي آمين نزدي Bهمچنين  –ديده ميشود .  Bو  Aدر پيش انسولين همانند انسولين فعال پيوند هاي بين زنجيره هاي 
  در پيش انسولين تعداد آمينو اسيد ها بيشتر از انسولين غير فعال هست .  Cهست . بعلت وجود پپتيد 

   3زينه = گ

  

  

  سوال ساده از مبحث تنفس ياخته اي  -181

به استيل وصل  A . كوآنزيم --توليد مي كند  CO2سوال مربوط به پيرووات حاصل قندكافت هست كه درون ميتوكندري 
توليد  ---را در غشا مصرف مي كند نه توليد چون با انتقال فعال هست  ATPورود پيرووات ---ميشود نه به پيرووات 

NADH   . توسط پيرووات در ماده زمينه نيست و درون راكيزه هست  

   2زينه =  گ

  

  و  متوسط تركيبي سوال  -182
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 چون گردش خون مضاعف دارندهمچنين  –سوال مربوط به پستانداران جفت دار هست كه داراي فشار منفي هستند نه مثبت 
شبكه هاي مويرگي توليد كننده   حفره اي هست بر طبق متن كتاب حفظ فشار در گردش خون مضاعف ساده هست .  4و قلب 

  طناب عصبي پشتي دارند نه شكمي  –ستند نه خارج آن ه 2و  1مايع مغزي نخاعي در بطن 

   4گزينه =  

  

  مختص نظام جديد–سوال متوسط خط كتابي  -183

  رفتار هاي دگر خواهي مي توانند با خويشاوندان باشند يا نباشند ( خفاش ها لزوما نيستند ) 

   –مي توانند مربوط به زنبور هاي كارگري باشند كه نازا هستند 

  جواب درست اين سوال هميشه با انتخاب طبيعي برگزيده ميشوند . 

  ساير افراد نيست .  گر ) و در نتيجه مربوط به فقطري( پرنده هاي يامي توانند به نفع خود هم باشند 

   3گزينه =  

  

  متوسط  –سوال پرتكرار در آزمون ها  -184

مجاور تالاموس هست كه  ---سوال مربوط به هيپوتالاموس هست . جزوي از ليمبيك نيست بلكه با آن در ارتباط هست 
  اس عطسه و سرفه هست كه هيپوتالاموس مجاور آن نيست . مغز مركز انعكساقه  –اعات هست تقويت كننده اطل

   3گزينه = 

  

  سوال متوسط غير محاسبه اي ژنتيك  -185

الل  3داراي   1گزينه الل غالب دارد و در گزينه ها فقط  3در ذرت هر الل بارز قرمز هست . حاصل آميزش اين دو ذرت 
  غالب هست و شباهت بيشتري از نظر فنوتيپ دارد . 

   2گزينه = 

  

   چند موردي سخت سوال  -186
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  الف) سرخرگ ورودي در مجاورت سطح داخلي شبكيه هست . درست 

  نادرست —نه مايعماده ژله اي و شفاف هست ب) زجاجيه 

  نادرست  –ج) بخش رنگين چشم عنبيه هست كه با مويرگ هاي خوني عنبيه تغذيه ميشود نه با سرخرگ ورودي 

  د) سرخرگ به قرنيه نميرسد و قرنيه فاقد مويرگ هاي خوني هست . نادرست 

   1گزينه = 

  

   متوسط از ژنتيك مولكولي سوال  -187

آن  3ساختار تثبيت  –تنوع دارد  Rبخش هايي از ساختار در  –سوال در ميوگلوبين هست كه فاقد زير واحد هاي مختلف هست 
  با پيوند هاي اشتراكي هيدروژني يوني هست

   3زينه = گ

  

   زايي اسپرم  –بودجه بندي كنكور  ثابت بودجهسوال  -188

سلول هايي كه از هم جدا ميشوند اسپرماتيد ها هستند كه فاقد تقسيم هستند . جابجايي ندارند اما چون هاپلوييد هستند از هر 
  ترشحات مربوط به سلول هاي سرتولي هست نه اين سلول ها . داراي يك الل هستند .  ( غير وابسته به جنس )  صفتي

هم متاسفانه مشكل وجود دارد چون شايد صفت چند جايگاهي باشد و چند الل دريافت كند .اما  2مورد مهم = در مورد گزينه 
  درسته چون جابجايي بعيد مي دونم طراح براي اسپرماتيد بگيره .  2به نظر من همان گزينه 

  2گزينه = 

  

  يستم ها سوال متوسط و پرتكرار از فتوس -189

آنتن  يك –هر فتوسيستم داراي يك مركز واكنش هست نه مراكز ---تمام آنتن ها داراي رنگيزه ها و پروتئين ها هستند . 
ضمن مركز واكنش داراي رنگيزه در  –را ندارد  700و هم  680هر فتوسيستم هم حداكثر جذب –نيست و داراي آنتن ها هست 
  هست .  Aاين رنگيزه كلروفيل  در بستري از پروتئين هست . 

   3  –زينه گ

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 ZZZIST@ --تبريز ----                              -دكتر خادم نژاد  –                         98جواب تشريحي آزمون نظام جديد كنكور 

 

  

  چند موردي سخت اما بودجه بندي ثابت از انقباض ماهيچه ها سوال  -190

  نادرست ديده ميشود .  ATPدر ساركومر متصل نميشود و در خارج از ان توليد  ADPالف) فسفات به 

  ب) زماني كه سرميوزين اكتين را به حركت در مي آورد به سر ميوزين چيزي وصل نيست و جدا شده است . درست 

  به سر ميوزين اتصال اكتين به ميوزين سست ميشود نه محكم ( نادرست )  ATPج) با اتصال 

  تجزيه ميشود . ( درست )  ATPد) پس از جدا شدن سرميوزين از اكتين ، 

   2گزينه = 

  

   متوسط از انواع جهش هاي كروموزومي سوال  -191

ن مي تواند اندازه كروموزوم را تغيير جهش چواين  –جهش هاي مضاعف شدن نوعي جابجايي بين دو كروموزوم همتا هست 
تغييري در تعداد كروموزوم نميدهد همچنين چون باعث حذف گروهي از الل اما  –دهد در كاريوتيپ خود را نشان مي دهد 

  هاي و جابجايي آن به همتاي ديگري ميشود باعث ايجاد سلول هاي جنسي غير عادي ميشود . 

   3 –زينه گ

  

   ز تنفس انسان متوسط اسوال  -192

در  –در تمام بازدم ها بايد ماهيچه هاي بين دنده اي خارجي استراحت كنند . در دم شديد ماهيچه هاي گردني نقش دارند 
   -تنفس آرام و طبيعي ديافراگم نقش اصلي دارد نه در هر دمي 

   4زينه = گ

  

  متوسط از اندام كبد سوال  – 193

نين همچ –توليد و دفع كلسترول اضافي نقش دارد در  –كبد فرد بالغ فاقد خون سازي هست چون سلول هاي خون ساز ندارد 
اد يبا توليد اريتروپوتين توليد خون را تنظيم مي كند . داراي مويرگ هاي ناپيوسته بوده و فاصله بين سلول هاي پوششي آن ز

  هست . 

   3گزينه = 
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   متوسط و بودجه بندي ثابت مربوط به نقش پذيري سوال  -194

ز ااستفاده  –حساس فقط مخصوص نقش پذيري هست دوره  –تمام يادگيري ها محصول بر هم كنش غريزه و يادگيري هست 
  يري مي تواند غير طبيعي باشد . تجارب گذشته و برنامه ريزي مربوط به حل مساله هست . محرك هاي مربوط به نقش پذ

   2گزينه = 

 

  

   از ژنتيك مولكولي رونويسي سوال متوسط  -195

مي تواند مربوط به باكتري هاي باشد كه چند ژن سازنده  1مورد گزينه در  –پليمراز رونويسي ميشود   RNAهر رنايي با يك 
ساخته شده با رمزگذار شباهت بسيار رناي  –ندارند  در يوكاريوت ها هست و باكتري هاپيرايش  –خواهد بود   MRNAيك 

  دارد اما هميشه داراي آنتي كدون نيست چون شامل همه انواع رنا ميشود . 

   3گزينه = 

  

   سخت از بحث فرآيند هاي تشكيل ادرار سوال  -196

هورمون –راري هست مربوط به هورمون ضد اد 1گزينه  –بازجذب از لوله خميده نزديك آغاز ميشود نه از كپسول بومن 
  آلدوسترون هم بر فرآيند تراوش تاثير گذاشته و بيشتر مي كند هم بازجذب سديم را افزايش مي دهد . 

  3گزينه = 

  

   ژنتيك مولكولي از تنظيم بيان ژن سوال متوسط  -197

عوامل رونويسي كلا در همچنين  –در مورد لاكتوز دقت نماييد كه ژن هاي سنتز نيست و ژن هاي مربوط به تجزيه هست 
  باكتري ها نيست . با پيوستن فعال كننده ، شناسايي انجام شده و رونويسي انجام ميشود . 

  

   3 –گزينه 
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   شكل كتاب درسي متوسط و توجه به سوال  -198

يعني ميوكارد با رشته هاي عصبي  3بخش  –هر دو داراي بافت پيوندي بوده و داراي رشته هاي پروتئيني هستند  1و  2بخش 
 4و  2و  1بخش  –داراي سلول هاي بافت قلبي و در نتيجه داراي صفحات بينابيني هست  3بخش فقط –در ارتباط هست 

   و سلول هاي با فضاي بين سلولي كم هست . داراي بافت پوششي 

   2گزينه = 

  

 ل متوسط از جذب مواد در روده باريك سوا -199

يسه مولكول بزرگي نيست و با كگلوكر  –براي جذب گلوكز ار روده باريك بايد مولكول هاي پروتئيني حتما در غشا باشند  
  انرژي وارد ميشود . با صرف پتاسيم –هاي غشايي وارد نميشود . گلوكز همراه سديم وارد  ميشود نه خارج 

   1گزينه = 

  

  متوسط از ايمني سوال  -200

سوال در مورد حساسيت هست كه بازوفيل و ماستوسيت دخالت دارد كه اين سوال در مورد ماستوسيت هست . ماستوسيت 
واكنش سريع مربوط به نوتروفيل هست نه ماستوسيت . همانند سلول هاي دارينه نيروهاي  –گلبول سفيد نيست و دياپدز ندارد 

  ترشح هيستامين باعث افزايش نفوذپذيري مويرگ ها ميشوند . با  –خارجي بدن به وفور هستند اي در بخش هاي 

   1گزينه = 

  

  

   CAMو  C4سوال متوسط و بودجه بندي ثابت بحث گياهان  -201

بندرت اكسيژنازي  C4)  1 گزينه –در يك نوع سلول   CAM، هر تثبيت در يك نوع سلول هست اما در گياهان  C4در گياهان 
هم در باز بودن و هم بسته بودن  CAM) گياهان  3گزينه  –ندارند  CO2دو تثبيت  C3) گياهان  2گزينه  ---روبيسكو دارد 

  روزنه ها تثبيت انجام مي دهند . 

   4گزينه = 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 ZZZIST@ --تبريز ----                              -دكتر خادم نژاد  –                         98جواب تشريحي آزمون نظام جديد كنكور 

 

  

  مربوط به دستگاه عصبي محيطي  –سوال سخت چند موردي  -202

  درست  –و ممكن نيست به غدد فرمان دهند .  هاي ارادي را انجام مي دهند  ام فرآينداعصاب پيكري تمالف) 

  نادرست  –حركات غير ارادي هم با اعصاب خودمختار هم با بخش انعكاس هاي اعصاب پيكري هست ب) 

  نادرست  –ج) همه حركات ارادي تحت تاثير پيكري هستند نه گروهي 

   نادرست  –د هر گونه نقش هستند اعصاب پيكري در فعاليت غده ها فاقد) 

   1 –گزينه 

  

  غير محاسباتي ژنتيك گياهي سوال  -203

 –الل ها در آندوسپرم براي گياه ماده هست نه نر تكرار  –ندارد در نتيجه فنوتيپ يا صورتي هست يا سفيد  Rچون گياه ماده 
   ميشود .  WWRنتيجه جواب به صورت در 

   3گزينه = 

  

  از پردازش پيام بينايي  –سوال متوسط  -204

اعصاب بينايي ابتدا به كياسما و سپس به تالاموس ميروند . اعصابي كه به تالاموس ميروند منقطع نميشوند و به لوب همان 
  سمت فرستاده ميشوند . 

   1= گزينه 

  

  چند موردي گياهي  –سوال متوسط  -205

  نادرست  –الف) در برخي از ميوه هاي بدون دانه لقاح انجام ميشود . نه در همه آنها . 

  درست  –ب) ميوه هاي كاذب ممكن است از رشد نهنج يا بخش هاي ديگر باشند 

  نادرست  –ج) در همه ميوه هاي حقيقي ميوه از رشد تخمدان به وجود مي آيد 

  ار فضاي تخمدان با برچه ها تقسيم شده است چون شايد اصلا چند برچه اي نباشد . نادرست د) در برخي از ميوه هاي دانه د
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  تبريز  –خادم نژاد دكتر  –موفق باشيد                                          1گزينه = 

 

  دكتر خادم نژاد–با اميد موفقيت 

و حدف شده هاي كتاب و مباحث نظام  –اما واقعا عالي و بدون حاشيه  –آزمون در سطح در حد انتظار بود و دشوار نبود 
دانش آموزان مسلط به راحتي از عهده اين آزمون بر ميان و استاندارترين آزموني بود كه مي  –قديم طراحي شده بود 

 تونست طراحي بشه . 
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