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  سوال پرتكرار سالهاي قبل -156

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

بود كه تعريق نشان بارز فشار ريشه اي هست . و باز شدن روزنه هاي هوايي كه در نتيجه  97= در كنكور  گزينه تعريق
  كارز هست . و حتي ساكلر  –تورژسانس مي باشد حاصل انباشته شدن موادي مانند پتاسيم 

   4گزينه = 

  

 كور هاي قبل كنتكرار  –سوال راحت  -157

 سازي مربوط به پستاندارانپژواك  –) هست پستانداران  –حشرات  –سوالي كه بارها تكرار شده است و مربوط به ( پرندگان 
ننده مربوط به غير جنسي و بكرزايي هست ها را مستقيما منتقل كژن  –پستانداران كتاب صداها را ذكر كرده است در  –هست 

  كه در همه نيست اما اين جانداران دفع كننده اوره يا اسيد اوريك هستند كه همگي از تغيير امونياك ماده را دفع مي كنند . 

  1گزينه = 

  

  متوسط سوال  -158

هاي واژگوني ممكن است تشخيص داده نشوند نگر جاي سانترومر جهش  –در گروهي از جانداران  كروموزوم جنسي نيست 
  كروموزوم هاي گونه هاي مختلف مي توانند برابر باشند .  تعداد  –را عوض كنند 

   هست .دو كروماتيد خواهري از نظر نوع و ترتيب ژن ها يكي 

  

  2زينه = گ

  

   در مورد خصوصيات تركيبي حشرات سوال راحت  -159
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هاي هر ماهيچه  –صورت كلني و گروهي زندكي مي كند به  –خارجي دارد نه داخلي اسكلت  –فاقد كيسه گوارشي هست 
  بخش بر عهده گره عصبي ان نقطه هست . 

   4گزينه =  

  

  سوال تكراري از مبحث تعادل جمعيت س-160

 تعادل بايد شارش و رانشبراي  –آميزش با توجه به ژنوتيپ و فنوتيپ آميزش غير تصادفي هست و تعادل را به هم ميزند 
   كامل قطع شود . 

   4گزينه = 

  

   سوال متوسط مربوط به تنفس سلولي  -161

به استيل وصل  A . كوآنزيم --توليد مي كند  CO2هست كه درون ميتوكندري  مربوط به پيرووات حاصل گليكوليز  السو
توليد  ---د نه توليد چون با انتقال فعال هست را در غشا مصرف مي كن ATPورود پيرووات ---ميشود نه به پيرووات 

NADH   هست .  اده زمينه نيست و درون ميتوكندري در متوسط پيرووات  

   1گزينه = 

  

  سوال ساده مربوط به بخش هاي مغز  -162

همترين م –قشر مخ با استفاده از ليمبيك ( شبكه گستره اي از نورون ها ) با مركز دما يعني هيپوتالاموس در ارتباط هست 
  مركز تعادل مخچه هست نه مخ و و مخ با نرم شامه در تماس است نه سخت شامه . 

   3زينه = گ

  

  كنكور ها سوال تكراري و تكرار شده در  -163

–هزينه مصرفي هست  هر رفتار جانوري براي سود خالص و كاهش ---رفتار هاي همگي تحت تاثير انتخاب طبيعي هست 

  --غريزي مي تواند فقط در در ماده ها يا نر ها باشد رفتار 

   4گزينه = 
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  ( تكرار در آزمون ها ) سوال مربوط به سالهاي انقراض  -164

هاي كيسه  –مليون سال كه پيدايش خزندگان هست و توانايي تخم گذاري در خشكي  دارد  350مليون سال قبل ميشود  20
  ن رفتند ./ مليون سال قبل از بي 65دايناسور ها   -هوايي مرطوب در دوزيستان هست نه خزندگان 

   2زينه = گ

  

  توصيفي از رگ هاي خونيسوال  -165

هاي انرژي در خود ذخيره مي سرخرگ  –رگ هاي كه بيشترين خون دارند شامل سياهرگ ها هست كه مقاومت كمي دارند 
رين مهمت –اره خود هستند مربوط به مويرگ ها هست كه فاقد ماهيچه در ديوتبادل  –كنند كه خود عامل پيوستگي هستند 

 نقش را تغيير مقدار خون سرخرگ هاي كوچك دارند اما سرعت در سرخرگ هاي بزرگ مانند آئورت بيشترين هست . 

 .  

   2گزينه  

  

  جانورانتركيبي –سوال متوسط مربوط به دوزيستان  -166

حفره  1گزينه در   -لقاح خارجي ماهي ها و دوزيستان بعضي ج مي كنند شامل مهره داراني كه سلول هاي جنسي را خار
ست وزغ ه دو مربوط بهگزينه  –و جواب صحيح هست گلويي حاوي اعضاي تنفسي در نابالغ مربوط ماهي و دوزيستان است .

ماهي هاي گردش خون ساده دارد و خون تصفيه شده به  3براي ماهي ها آبشش خارجي نادرست است . گزينه  3گزينه  –
   -- قلب برنميگردد . 

  1گزينه = 

  

  سوال سخت چند موردي  -167

الف) مربوط به هورمون ضد ادراري مي تواند باشد كه باعث بازجذب آب و كاهش حجم ادرار ورودي به مثانه ميشود . 
  درست

  نادرست ب) سرخرگ وابران منشعب ميشود نه آوران 
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د . تاثير ميگذار ج) هورمون آلدوسترون بعنوان يك ترشح درون ريز بر بازجذب سديم بعنوان دومين مرحله تشكيل ادرار
  درست

  نادرست د) اولين بخش گرديزه كپسول بومن هست كه بازجذب در آن آغاز نميشود . 

   2گزينه =  

  

   سوال از بودجه بندي هميشگي آغازيان  -168

 هاي قرمز و قهوه ايجلبك  –فقط غير جنسي هست اوگلنا  –د ساختار كپسول سازنده هاگ هميشه دارند اغازيان كپك مانن
   ساختار تاژكدار ندارد . دياتومه  –زئوسپور ندارند 

   1گزينه =  

  

  چند موردي سخت  –سوال تركيبي در مورد قارچ ها  -169

  درست  –قارچ هاي پر سلولي درست است الف) براي 

  درست ب) چون همزيستي هست پس تكامل همراه دارند . 

  درست  –ج) ديواره شامل كيتين دارند 

  نادرست  –د) فاقد فتوسنتز هستند 

   3گزينه =  

  

  خت تركيبي سوال س-170

مكم هميشه بيان ميشود و نيازي به ورود ژن  –ميكروني توليد و ترشح شود  80پروتئين مكمل مي تواند از ماكروفاژ هاي 
  ها هست اما بيان نميشود .  آن در تمام سلولژن  –بيان ميشود  2پليمراز   RNAتوسط  –ميكروب ندارد 

   3گزينه =  

  

  --جانوري و تركيبي  سوال-171
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جام ها همگي كارهاي سلول را انپروتئين  –همه جانوران دفاع غير اختصاصي دارند  –به طور مستقل تبادل ميشود كيسه تنان 
كلني در ولوكس و اما  –است در همه سلول هاي زنده ديده ميشود و بارها در كنكور ها تكرار شده حركت  –مي دهند 

   اسپيروژير هست نه در كيسه تنان . 

  

  3گزينه =  

  

  سوال  ساده  -172

مرتعش و سپس مايع درون حلزون مرتعش  گوش مياني نه مجرا  در گوش انسان با ارتعاش استخوان ركابي اول پرده انتهايي
  و هيچ ارتباطي با مجاري نيمدايره ندارد .  –ميشود 

   4زينه =  گ

  

  سوال متوسط از فصل تقسيم ساخته و تعداد سانترومر ها و كروماتيد ها به طور برابري و نه محاسبه اي  -173

هيچكدام كروموزوم همتا ندارند چون هاپلوييد هستند اما گويچه اول دو كه  –يچه قطبي هست روي سوال منظور گو
ته ل داشگويچه اول چون مي تواند تقسيم شود مي تواند دو جفت سانتريوكروماتيدي و گوچه دوم تك كروماتيدي هست . 

شكيل سانترومر هستند . گويچه اول در تخمدان و دوم در لوله فالوپ ت 23هر دو فاقد كرومزوم همتا هستند و داراي باشد . 
  ميشود.

  

  3گزينه =  

  

  سوال متوسط و خط كتابي  -174

دراز  تاه نهرشته هاي ساركومر نه كو –كشش ثابت طول عوض ميشود در  –درتونوس تار ها به نوبت به انقباض در مي آيند 
   لاكتيك تجزيه و توسط سياهرگ دفع ميشود ..نه انباشته . اسيد  –ميشوند 

   1زينه =  گ
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   متوسط و تركيبي خوب از بخش هاي مولكولي سوال  -175

هست كه   TRNAاتصال اسيد آمينه مربوط به جايگاه  –مكمل با كدون ، آنتي كدون هست كه در ساختار ريبوزوم نيست 
ژن مجاور در باكتري هست نه يوكاريوت چند  –هسته فعاليت مي كند چون در هسته ريبوزوم فعال نيست هميشه در خارج از 

  كوچك باشد .   RNAرونويسي نوع  مي تواند محصول  –

   2 گزينه = 

  

  متوسط  –سوال تركيبي از گوارش  -176

 تاثير استفراغ كه نوعي انعكاستحت  –سوال مربوط به معده است . بر طبق متن كتاب حركات به دو منظور صورت ميگيرد 
  غذايي را با بلع و مركز آن در بصل النخاع دريافت مي كند . مواد  –اسيدي دارد نه قليايي محيط  –هست تخليه ميشود 

    3زينه =  گ

  

  بسيار راحت  - فرم كنكور هاي قبل همان  –سوال محاسباتي ژنتيك  -177

   4گزينه =  

  

  سوال سخت و تركيبي از توصيفات كتاب  -178

پيازي ميزراهي فقط برون غدد  –وت هست همانند معده داراي سلول هايي با اندازه متفاكه  –سوال مربوط به پانكراس هست 
  فوق كليه تحت تاثير عصبي و هورموني هست . همانند  –روده مايع نمكي ترشح مي كنند غدد  –ريز هست 

   3گزينه =  

  

  سوال متوسط از متن كتاب درسي  -179

عدم اتصال مربوط به يوكاريوت هاي هست كه دو و –تري هاي هست كه فاقد هيستون هستند اتصال دنا به غشا مربوط به باك
  . در ضمن پروتئين هاي همراه فقط هيستون نيست . ي متفاوت دارند ( قند و فسفات ) انتها

  دقت كنيد كه واحد هاي تكرار شونده نوكلئوتيد ها هستند كه در ساختار خون پيوند اشتراكي دارند اما فسفو دي استر نيست . 
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   3=   گزينه

  ل سخت و پرتكرار از مالاريا از آغازيان سوا -180

ه در معده ها لقاح دارند كگامت  –تغيير و نمو در پشه مربوط به گامتوسيت هست كه ابتدا به سلول جنسي گامت تبديل ميشود 
كبد تكثير ر د –ها از گلبول قرمز آزاد ميشوند كه باعث آلوده شدن كبد نيست يت مروزوي –پشه توليد ميشوند نه گلبول قرمز 

  ميشود اسپوروزوييت كه به مروزوييت تبديل ميشود . 

   1زينه = گ

  

  

  سوال متوسط تركيبي -181

پادتن  –در شبكه زبر فعال ميشود پادتن  –تمام پروتئين هاي دفاعي طي فرآيند ترجمه توليد ميشوند كه انرژي خواه هست 
  در دومين خط غير اختصاصي دخالت دارد . مكمل  –قابليت اتصال به دو آنتي ژن اما از يك نوع دارد 

   2گزينه =  

  

  سوال سخت  -182

 يبرش دو سر ژن و پلازميد . توالجهت  –نخستين گام مربوط به برش هست و همواره از آنزيم هاي باكتريايي استفاده ميشود 
   مرحله دوم هست .. ليگاز  –مربوط به آن هست   DNAكوتاه در ژن خارجي نيست بلكه در 

   2ينه =  زگ

  

  سخت چند موردي درباره كبد سوال  -183

  درست  –الف) كبد قدرت توليد اريتروپوتين دارد كه سرعت توليد را افزايش مي دهد 

  درست  –كه جلوبردن را بيشتر مي كند ب) با تشرح صفرا حركات دودي را افزايش مي دهد 

  درست  –را مي تواند با ذخيره آهن ايفا كند . ج) نقش اساسي در توليد گلبول ها 

  درست  –د) مواد رنگي ادرار يعني بيليروبين در كبد مي تواند توليد شود . 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 --تبريز ----                              -خادم نژاد دكتر  –                         98كنكور  تشريحي آزمون نظام قديم جواب 

 

   4گزينه =  

  

  سوال هميشگي دودمانه  -184

  دارند .  10كه سالمند فرزند بيمار  4و  3دودمانه نمي تواند مربوط به هانتيگتون و اتوزومي غالب باشد چون فرد 

   4گزينه = 

  

  سوال سخت و تركيبي و مفهومي از كياهي  -185

كيسه روياني ) كه همگي توسط سلول هاي  –ز در تخمك ميوحاصل  –رسيده  –تمام سلول هاي هاپلوييد شامل ( گرده نارس 
2N  لول سو  –ه گرده نارس هست مربوط به دان هم متصلبه  –ديواره مربوط به كيسه گرده هست تغييرات  – احاطه شده اند

  رويشي در كيسه گرده ميتوز نمي دهد . 

   4گزينه = 

  

   توصيفي باكتري ها  –سوال ساده  -186

ژن مي تواند چند  –رونويس در يوكاريوت ها هست نه باكتري عوامل  –ترجمه در يك محل هست  در باكتري ها رونويسي و 
  تحت كنترل يك بخش باشند 

   4گزينه = 

  ال متوسط سو -187

ابسته به ودر  –هاي غير تصادفي باعث عدم تغيير در فراوانيي الل ها ميشود آميزش  –ازن باعث حفظ تنوع ميشود انتخاب متو
داراي كروموزوم همتا هستند و غير معمول  4Nاي جانداران هگامت  –فراواني شايستگي با فراوانيي نسبت عكس دارد 

  نيستند . 

   

   4زينه = گ
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  سوال هميشگي مربوط به هورمون هاي گياهي  -188

---هورمون پاسخ به آلودگي ميشود اتيلن كه باعث تسريع در رسيدگي ميوه ها ميشود و برداشت را تسهيل مي كند 
ت كه ميوه بدون دانه توليد مي كند مراخل انتهايي نيسژيبرلين  –ه شدن روزنه ها هست نه بستن مون آبسيزيك باعث بستهور

   و ابتدايي نمو هست . 

  1گزينه = 

  

  تكراري كنكور هاي قبل  –سوال متوسط  -189

اقد باكتري ها هست كه فدر  –برخي بيش از يك جايگاه تشخيص دارند اما  –همه پلازميد ها مي توانند مستقل تكثير شوند 
  اي غير مشترك دارد نه مشترك . ژن هو  –هسته مشخص هست 

   2  –گزينه 

  

  سوال متوسط و پرتكرار از مبحث تنظيم بيان ژن ها  -190

با دخالت  1گزينه  –تمام اتصال هاي مربوط به شكل مكمل در كتاب درسي مربوط به آنزيم نيست و بدون دخالت آن هست 
   م در بدن دارد .آنزي 4گزينه و  –پليمراز هست   RNAبا دخالت  3گزينه  –آنزيم 

   2گزينه = 

  

  هاي دو مرحله اي تثبيت  –سوال ساده از مبحث هميشگي كنكور  -191

  رد . در تمام گياهان فتوسنتز كننده بارها گفته شده است كه كالوين هست و در روز انجام ميگي

  كربنه هست .  4و اسيد  C4جو نيست بلكه از  CO2از   CAMو  C4تثبيت كالوين در گياهان 

   1 –گزينه 

  

  سوال متوسط از شكل كتاب درسي در زنجيره  -192

ه هيدروژن به فضاي خارجي تلمبه ميشود نيون  –و يا پروتئين هاي بين پمپ ها  تمام پروتئين هاي زنجيره يا سراسري هستند
چون در شكل كتاب زنجيره به كل پروتئين هاي غشاي داخلي –بين دو لايه نيستند  گيرنده همگي  دهنده ياتركيبات  –داخلي 
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و كانال هم گفته شده است بنابراين يون ها را در جهت يا خلاف جهت منتقل مي كنند و. البته باز مشكل دارد و و سوال سليقه 
  . اي محسوب ميشود . 

   1زينه = ؟؟؟؟؟ گ

  

  ساده  –سوال پرتكرار كنكور هاي قبل  - 193

   -توصيف باكتري هست كه باكتري ها فاقد مراحل چرخه سلول و اينترفاز هستند 

   4گزينه = 

  

  محاسبه اي كليشه اي از ژنتيك سوال  -194

       4/1هموفيل سالم =      2/1فنيل سالم =       4/3گروه خوني متفاوت = 

   4/1هموفيل بيمار =       2/1فنيل بيمار =        4/3گروه خوني متفاوت = 

   16/3جواب = 

  

   2گزينه = 

 

 

  

   ز آغازيان سوال متوسط و پرتكرار ا -195

كلاميدوموناس هاپلوييد بوده و كلني از انواع سوال مربوط به آغازيان هست و هيچكدام در ديواره خود كيتين ندارند . 
  مختلف سلول دارد . 

   3گزينه = 
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  كنكور هاي قبل پرتكرار  –سوال ساده از قارچ ها  -196

ها كه داراي استولون و ريزوييد هستند داراي زيگوسپورانژ و زيكوميست  –نخينه با ديواره عرضي مي تواند آسكوميست باشد 
  بوط به آسك بوده كه نخينه فنجاني تشكيل مي دهد . ميكروسكوپي مركيسه  –متعدد هستند  2Nهسته هاي 

   2گزينه = 

  

  سوال متوسط چند موردي  -197

  الف) همه حركات ارادي براي اعصاب پيكري هست و اين اعصاب در غدد دخالتي ندارند . درست 

  لطب) حركات غير ارادي مي تواند مربوط به انعكاس هاي دستگاه پيكري هم باشد . غ

  ج) خودمختار هيچگاه ارادي ندارد . نادرست 

  درست  –د) بخشي از غير ارادي ها مانند انعكاس مربوط به پيكري هست و اين اعصاب در غدد دخالتي ندارند 

  

   2گزينه  –مورد درست  2 –گزينه 

  

  سوال ساده از مباحث مقايسه اي گياهان  -198

 –ها لپه ندارند سرخس –خزه گامتوفيت مستقل هست در  –در همه دانه دار ها ، هاگ در بخشي از اسپوروفيت تمايز دارد 
  نر فقط تاكتيكي دارد نه گامت ماده . گامت 

  1گزينه = 

  

  پرتكرار كنكور هاي قبل سوال  -199

مي ها از آب استفاده نگوگردي  –اي شكل فقط در يوكاريوت ها هست كيسه  –سوال مربوط به همه فتوسنتز كنندگان هست 
  ر مي دهند . يگليكوليز داشته و گلوكز را تغيهمگي  –است غير از كالوين چرخه يا واكنش هاي ديگري هم باشند ممكن –كنند 

   3گزينه = 
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  ساده از انتخاب هاي طبيعي سوال  -200

محيط متغير ميشود انتخاب جهت دار كه يك آستانه ترجيح داده ميشود اما محيط ناهمگن ميشود گسلنده كه دو آستانه ترجيح 
   -داده ميشود و باعث جدا شدن فنوتيپ ها و اشتقاق ميشود 

   3ه = زينگ

  

  موردي اما پرتكرار در آزمون ها و قابل پيش بيني داروين چند  –سوال متوسط  -201

  نادرست  –از داروين با خبر بود نه بالعكس  الف) مندل

  درست  –ب) اعتقاد به تغيي ردر پاسخ به محيط داشت اما در جمعيت 

  ج) از كتاب ليل استقبال كرد . 

  د)از مالتوس استفاده كرد 

   3 گزينه =

  

  سوال ساده و پرتكرار  -202

و از عوامل تغيير دهنده ساختار ژني  –باعث سازگاري نميشود و  –رانش تصادفي هست و مستقل از ژنوتيپ و فنوتيپ هست 
  هست . 

  

  2 –گزينه 

  

  سخت چند موردي  سوال -203

  درست -وز و تغيير در جايگاه فعال شودتجزيه كننده لاكت الف) جهش مي تواند باعث تغيير در ژن آنزيم هاي

  ميشود و به اپراتور وصل ميشود . نادرست ب) مهار كننده به بخشي از ژن ذاتا متصل ن

  لولاكتوز با آنزيم ها هست وي مي تواند مختل شود . درست آج) تبديل لاكتور به 

   د) افزايش مداوم فعاليت آنزيم مي تواند در نتيجه جهش در توالي تنظيمي باشد . درست 
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   3=  گزينه

  

  كنكور ها پرتكرار  –سوال متوسط  -204

يم سلول تقسحاصل  –تاثير هورمون تيروييدي قرار ميگيرد تحت  –منظور كوريون هست كه مانع اختلال ميشود نه باعث آن 
   --هاي خارجي بلاستولا هست 

   1گزينه = 

  

  كتاب متن  –سوال متوسط  -205

ا خارج سديم رپمپ  –ر فقط در طي پتانسيل عمل فعاليت مي كنند . و هيچگاه همزمان با هم باز نيستند كانال هاي دريچه دا
   هاي بدون دريچه هميشه فعال هستند نه در شرايطي . كانال  –مي كند نه وارد 

  1گزينه = 

 

  خادم نژاددكتر –با اميد موفقيت 

اما نسبت به نظام جديد دشوار تر بود و سوالات مبهم و سليقه اي بيشتري به نظام جديد  آزمون در سطح در حد انتظار بود
   -دارد 
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