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  :کھ میگم توجھ کنندموضوعی  ٢بچھ ھای نظام قدیم بھ 

خط بھ خط کتاب درسی با زیرنویس ھا، شکل ھا، بیشتر بدانید ھا و ھمھ و  .١
  .کامال حفظ شود... ھمھ 

کتاب سوم را  ٢٠طوری کھ اگر یک برگھ  سفید بھت بدن، و بگن صفحھ 
 .بنویس، دقیقا عین کتاب آنرا پر کنید و تحویل دھید

  .زینھ و استداللھا حفظ شودسواالت سھ سال اخیر داخل و خارج را با گ .٢
 ٩٩اگر در این مورد و چند نکتھ ی دیگر رعایت شھ قول میدم بھت کنکور 

  .باشھ ٧٠درصد زیست باالی 
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و در نتیجه باعث ها  سلولافزایش بخار آب در هواي اطراف باعث کاهش خروج آب از منافذ بین 

  
  زیست پیش 173زیست سوم و  146

توانایی انتقال مستقیم (بکرزایی .باشد
پژواك . و در بین جانداران اشاره شده مختص حشرات می باشد

  .سازي نیز در بین سه گروه ذکر شده مختص پستانداران است

  
  زیست سوم  

رد (ملخ و زنبور، عامل تعیین جنسیت، نبود یک نوع کروموزوم است 
کروموزوم ها از  تعدادزیست سوم، ناهنجاري موجود در 

  )3رد گزینۀ 

  )4رد گزینۀ 

09198231890  

  زیست دوم 97صفحۀ  6- 32طبق شکل      4گزینۀ 

افزایش بخار آب در هواي اطراف باعث کاهش خروج آب از منافذ بین 
  .شود فرآیند تعریق می

146و  76زیست دوم، 103ترکیبی از صفحات    1گزینۀ 

باشد مربوط به پرندگان، پستانداران و حشرات می
و در بین جانداران اشاره شده مختص حشرات می باشد در همۀ جانداران نیست

سازي نیز در بین سه گروه ذکر شده مختص پستانداران است

زیست سوم   142و  125، 124استنباطی از صفخات    2گزینه

ملخ و زنبور، عامل تعیین جنسیت، نبود یک نوع کروموزوم است  در گروهی از جانداران مثل
زیست سوم، ناهنجاري موجود در  142طبق متن مستقیم صفحۀ 

رد گزینۀ ( .طریق تجزیه و تحلیل کاریوتیپ مشخص می شوند

رد گزینۀ (کروموزوم دارند  48سیب زمینی، آلو و شامپانزه هر سه 

31890:  تلفن
 

گزینۀ : پاسخ

افزایش بخار آب در هواي اطراف باعث کاهش خروج آب از منافذ بین 
فرآیند تعریق می

گزینۀ : پاسخ

مربوط به پرندگان، پستانداران و حشرات میروي سوال 
در همۀ جانداران نیست )ژن

سازي نیز در بین سه گروه ذکر شده مختص پستانداران است

گزینه: پاسخ

در گروهی از جانداران مثل
طبق متن مستقیم صفحۀ ) 1گزینۀ 

طریق تجزیه و تحلیل کاریوتیپ مشخص می شوند

سیب زمینی، آلو و شامپانزه هر سه 
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هر یک از این . طناب عصبی شکمی این جانوران در هر قطعه از بدن، داراي یک گره عصبی است

  

براي . هست و تعادل را به هم میزند

 

کربنه به بنیان استیل، قطعا باید ابتدا یک کربن از پیروویک اسید حذف شود 
این سوال برگرفته از کتاب نظام جدید . (

  .ري انجام می شود نه در سیتوپالسم

09198231890  

  زیست سوم  52صفحۀ طبق       4گزینۀ 

  .موردنظر شته می باشد که جزو حشرات است

طناب عصبی شکمی این جانوران در هر قطعه از بدن، داراي یک گره عصبی است
  . کند هاي آن قطعه را کنترل می ها، فعالیت ماهیچه

  پیش 96طبق صفحۀ   4گزینۀ 

هست و تعادل را به هم میزندآمیزش با توجه به ژنوتیپ و فنوتیپ آمیزش غیر تصادفی 
 .کامل قطع شود تعادل باید شارش و رانش

   پیش 196 صفحۀ  8- 11مطابق شکل      1گزینۀ 

کربنه به بنیان استیل، قطعا باید ابتدا یک کربن از پیروویک اسید حذف شود  3براي تبدیل پیروویک اسید 
. (به بنیان استیل دوکربنی بچسبدو در نهایت کوآنزیم ) 

  ) کتاب نظام جدید 68شکل صفحۀ  –

ري انجام می شود نه در سیتوپالسمدر ضمن، اکسایش پیرووات در میتوکند

31890:  تلفن
 

گزینۀ : پاسخ

موردنظر شته می باشد که جزو حشرات استجاندار 

طناب عصبی شکمی این جانوران در هر قطعه از بدن، داراي یک گره عصبی است
ها، فعالیت ماهیچه گره

گزینۀ : پاسخ

آمیزش با توجه به ژنوتیپ و فنوتیپ آمیزش غیر تصادفی 
تعادل باید شارش و رانش

گزینۀ : اسخپ

براي تبدیل پیروویک اسید 
)  CO2تولید (

–نیز می باشد 

در ضمن، اکسایش پیرووات در میتوکند
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اي از نورون ها بنام دستگاه لیمبیک، به قسمت هایی از قشر مخ، 

  

  

میلیون سال پیش روي  370مهره داران ساکن خشکی، دوزیستان می باشد که 
خزندگان از تحول ) میلیون سال پیش طبق متن کتاب

 4و  3پیشنهاد می شود دو فصل . دوزیستان ایجاد شدند که توانایی در تخم گذاري به آنها داده شده بود

09198231890  

  زیست سوم  42مطابق صفحۀ    3گزینۀ 

اي از نورون ها بنام دستگاه لیمبیک، به قسمت هایی از قشر مخ،  گستردهتالالموس و هیپوتاالموس را شبکۀ 
  .کند 

  پیش 157صفحۀ  7- 2استنباطی از شکل     4گزینۀ 

  .رفتارهاي غریزي میتواند در افراد بسته به جنسیت متفاوت باشد

  زیست پیش 64و  63مطابق صفحۀ     2گزینۀ 

مهره داران ساکن خشکی، دوزیستان می باشد که  منظور سوال از اولین
میلیون سال پیش طبق متن کتاب 350(میلیون سال بعد  20. خشکی پدید آمدند

دوزیستان ایجاد شدند که توانایی در تخم گذاري به آنها داده شده بود
  .ی خط به خط خوانده شوند و مورد توجه قرار گیردپیش دانشگاه
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گزینۀ : پاسخ

تالالموس و هیپوتاالموس را شبکۀ 
کند  متصل می

گزینۀ : پاسخ

رفتارهاي غریزي میتواند در افراد بسته به جنسیت متفاوت باشد

گزینۀ :پاسخ

منظور سوال از اولین
خشکی پدید آمدند

دوزیستان ایجاد شدند که توانایی در تخم گذاري به آنها داده شده بود
پیش دانشگاه
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سرخرگ ها با دیوارة قابل ارتجاعی خود، بخشی از انرژي سیستول قلب را در دیوارة خود ذخیره می کنند و 
  .تامین می کننددر دیاستول به خون بر می گردانند و به این ترتیب پیوستگی خون در رگ ها را 

سیاهرگ ها با داشتن قطر زیاد و مقاومت کم دیوارة خود، می توانند حجم زیادي از خون را در خود جاي 

ماهیچۀ  یکهر مویرگ،  ابتدايدر . مویرگ ها تبادل مواد بین خون و مایع میان بافتی را تامین می کنند

مهم ترین نقش در تغییر مقدار خون بافت ها بر عهدة سرخرگ هاي کوچک 
  )4رد گزینۀ . (همچنین بیشترین سرعت خون در رگ ها مربوط به سرخرگ آئورت می باشد

  
   پیش 83 دوم و

یک نوع (ها  بسیاري از ماهیکه شامل جانورانی که مدنظر سوال است جانوران داراي لقاح خارجی می باشد 

  

  !)ه ماده دفعی و نه زیستگاه تغییر نمی کند

09198231890  

  دوم  81طبق متن صفحۀ       2گزینۀ 

سرخرگ ها با دیوارة قابل ارتجاعی خود، بخشی از انرژي سیستول قلب را در دیوارة خود ذخیره می کنند و 
در دیاستول به خون بر می گردانند و به این ترتیب پیوستگی خون در رگ ها را 

سیاهرگ ها با داشتن قطر زیاد و مقاومت کم دیوارة خود، می توانند حجم زیادي از خون را در خود جاي 
  )1رد گزینۀ 

مویرگ ها تبادل مواد بین خون و مایع میان بافتی را تامین می کنند
  )3رد گزینۀ .(صاف حلقوي وجود دارد

مهم ترین نقش در تغییر مقدار خون بافت ها بر عهدة سرخرگ هاي کوچک : راي بارها و بارها تکرار
همچنین بیشترین سرعت خون در رگ ها مربوط به سرخرگ آئورت می باشد

دوم و 103و   75سوم، 229ترکیبی از صفخات   1گزینۀ 
جانورانی که مدنظر سوال است جانوران داراي لقاح خارجی می باشد 

  .و دوزیستان می شود) کوسه ماهی لقاح داخلی دارد

  .حفرة گلویی در ماهی ها و دوزیستان نابالغ، داراي آبشش می باشد

ه ماده دفعی و نه زیستگاه تغییر نمی کنددر ماهی ها ن( !سایر گزینه ها با مثال ماهی ها رد می شوند
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گزینۀ : پاسخ

سرخرگ ها با دیوارة قابل ارتجاعی خود، بخشی از انرژي سیستول قلب را در دیوارة خود ذخیره می کنند و 
در دیاستول به خون بر می گردانند و به این ترتیب پیوستگی خون در رگ ها را 

سیاهرگ ها با داشتن قطر زیاد و مقاومت کم دیوارة خود، می توانند حجم زیادي از خون را در خود جاي 
رد گزینۀ . ( دهند

مویرگ ها تبادل مواد بین خون و مایع میان بافتی را تامین می کنند
صاف حلقوي وجود دارد

راي بارها و بارها تکرارب
همچنین بیشترین سرعت خون در رگ ها مربوط به سرخرگ آئورت می باشد.است

گزینۀ : پاسخ
جانورانی که مدنظر سوال است جانوران داراي لقاح خارجی می باشد 

کوسه ماهی لقاح داخلی دارد

حفرة گلویی در ماهی ها و دوزیستان نابالغ، داراي آبشش می باشد

سایر گزینه ها با مثال ماهی ها رد می شوند
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  زیست دوم 

  )صحیح(در خون، از حجم ادرار مثانه کاسته می شود 

  )صحیح. (موجب تغییرات در ساخت ادرار می شود

  )نادرست.(آغاز می شود

  )نادرست.(

  

  .کپک هاي مخاطی سلولی و مخاطی پالسمودیومی همگی توانایی تولید هاگ دارند

  )آمیب،اوگلناها، تاژکداران چرخان! (آمیب اوگلنا رو چرخوند

  )2رد گزینۀ .(یک سوم اوگلناها فتواتوتروف می باشند که فقط تولید مثل غیرجنسی دارند

  )3رد گزینۀ ( براي مثال کلپ زئوسپور تولید نمی کند 

  )4رد گزینۀ .( آمیب آغازي تک سلولی بوده که تولیدمثل جنسی و تقسیم میوز ندارد

09198231890  

زیست دوم  107و شکل صفحۀ  106طبق متن صفحۀ     2گزینۀ 
در خون، از حجم ادرار مثانه کاسته می شود  ADHدر پی حضور 

موجب تغییرات در ساخت ادرار می شود ADHدر فرایند بازجذب هورمون 

آغاز می شود) لولۀ پیچیدة نزدیک(بازجذب در دومین بخش نفرون 

.(به دور بخش هایی از نفرون می پیچد) نه آوران( سرخرگ وابران

  پیش 240، 239طبق صفحات   1گزینۀ 
کپک هاي مخاطی سلولی و مخاطی پالسمودیومی همگی توانایی تولید هاگ دارند

آمیب اوگلنا رو چرخوند   ç :  آغازیانی که تولیدمثل جنسی ندارند

یک سوم اوگلناها فتواتوتروف می باشند که فقط تولید مثل غیرجنسی دارند

براي مثال کلپ زئوسپور تولید نمی کند . جلبک ها آغازیان پرسلولی هستند

آمیب آغازي تک سلولی بوده که تولیدمثل جنسی و تقسیم میوز ندارد

31890:  تلفن
 

  

  

گزینۀ : پاسخ
در پی حضور ) الف

در فرایند بازجذب هورمون ) ب

بازجذب در دومین بخش نفرون  فرایند) ج

سرخرگ وابران) د

  

  

  

گزینۀ : پاسخ
کپک هاي مخاطی سلولی و مخاطی پالسمودیومی همگی توانایی تولید هاگ دارند

آغازیانی که تولیدمثل جنسی ندارند

یک سوم اوگلناها فتواتوتروف می باشند که فقط تولید مثل غیرجنسی دارند

جلبک ها آغازیان پرسلولی هستند

آمیب آغازي تک سلولی بوده که تولیدمثل جنسی و تقسیم میوز ندارد
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سبز، سیانوباکتر یا همزیستی قارچ آسکومیست با جلبک 

چون در صورت سوال وجود همزیستی ذکر شده است، 

  

 سوال در این بود که تنظیم بیان ژن پس از ترجمه در واقع همان تولید پروتئین غیرفعال است مثل
همین که پروتئینی چه . فعال شدن پروتئینی بیان شدن آن نمی باشد

09198231890  

   پیش  262،  249طبق صفحات     3گزینۀ 
  :در مورد آسکومیست هاست که

  .نخینه هاي باریک و بلند دارند

همزیستی قارچ آسکومیست با جلبک = گلسنگ . (در گلسنگ شاهد تکامل همراه هستیم

چون در صورت سوال وجود همزیستی ذکر شده است، .(در دیوارة سلولی آسکومیست ها کیتین وجود دارد
  .)مخمرها در ساختار گلسنگ دیده نمی شود

  .همۀ قارچ ها هتروتروف اند و توانایی ساخت کربوهیدرات ندارند

  پیش 23 صفحۀطبق    3گزینۀ 

سوال در این بود که تنظیم بیان ژن پس از ترجمه در واقع همان تولید پروتئین غیرفعال است مثل
فعال شدن پروتئینی بیان شدن آن نمی باشد .تولید پروتئین هاي مکمل غیرفعال

  .فعال چه غیرفعال تولید شود، بیان شده است

31890:  تلفن
 

  

  

  

  
گزینۀ : پاسخ

در مورد آسکومیست هاست که

نخینه هاي باریک و بلند دارند 

در گلسنگ شاهد تکامل همراه هستیم
  )هردو است

در دیوارة سلولی آسکومیست ها کیتین وجود دارد
مخمرها در ساختار گلسنگ دیده نمی شود

همۀ قارچ ها هتروتروف اند و توانایی ساخت کربوهیدرات ندارند

  

گزینۀ : پاسخ

سوال در این بود که تنظیم بیان ژن پس از ترجمه در واقع همان تولید پروتئین غیرفعال است مثلنکتۀ 
تولید پروتئین هاي مکمل غیرفعال

فعال چه غیرفعال تولید شود، بیان شده است
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  !پیکر آنها بصورت کلنی نیست

  )2گزینۀ رد . (ها در انجام تمام کارهاي سلول، نقش دارند
  )4رد گزینۀ 

  

  !گیرد نه بعد از آن قبل از ارتعاش استخوان هاي گوش میانی صورت می

  اولین اتفاق بعد از ارتعاش طبق اطالعات سوال

  )هاي یونی غشا

09198231890  

  سوم 24دوم و  115،  74 ، 8طبق صفحات    3گزینۀ 
پیکر آنها بصورت کلنی نیست کهکیسه تنان هستند  جانداران واجد ویژگی مذکور،

  :ویژگی کیسه تنان

  )1رد گزینۀ . ( دفاع غیراختصاصی دارندمهرگان اند و 

ها در انجام تمام کارهاي سلول، نقش دارند با توجه به متن مستقیم کتاب، پروتئین
رد گزینۀ ( .شود هاي زنده دیده می هاي مختلف در تمام سلول حرکت بصورت

  سوم  66طبق صفحۀ    4 گزینۀ 

  :ها و روي سوال رتیب اتفاقات ذکر شده در گزینۀ

قبل از ارتعاش استخوان هاي گوش میانی صورت میارتعاش پردة صماخ 

  ذکرشده در روي سوال   >--ارتعاش استخوان رکابی 

اولین اتفاق بعد از ارتعاش طبق اطالعات سوال >--  لرزش مایع درون بخش حلزونی

  دار  هاي مژك تحریک سلول

هاي یونی غشا باز شدن کانال(هاي گیرنده  ایجاد پیام عصبی در سلول

31890:  تلفن
 

  

  

  

گزینۀ : پاسخ
جانداران واجد ویژگی مذکور،

ویژگی کیسه تنان

مهرگان اند و  جزو بی 

با توجه به متن مستقیم کتاب، پروتئین
حرکت بصورت

گزینۀ : پاسخ

رتیب اتفاقات ذکر شده در گزینۀت

ارتعاش پردة صماخ  - 1

ارتعاش استخوان رکابی  - 2

لرزش مایع درون بخش حلزونی - 3

تحریک سلول - 4

ایجاد پیام عصبی در سلول - 5
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همچنین طبق شکل . اولین گویچۀ قطبی در تخمدان و دومین گویچۀ قطبی در لولۀ فالوپ بوجود می آید
  .این دو سلول از نظر تعداد سانترومر به یکدیگر شبیه اند

  

آرامش وجود دارد و باعث سختی نسبی آنها می شود، تونوس 

  . است که طول ماهیچه تغییر می کند

انباشته نمی .(ز سلول هاي ماهیچه اي دور می شود
هاي ضخیم و نازك سارکومر تغییر طول ندارند  بلکه به یکدیگر 

  

  

09198231890  

  زیست سوم  11 – 8طبق شکل   3گزینۀ 

اولین گویچۀ قطبی در تخمدان و دومین گویچۀ قطبی در لولۀ فالوپ بوجود می آید
این دو سلول از نظر تعداد سانترومر به یکدیگر شبیه اند

    دوم  117طبق صفحۀ   1گزینۀ 
آرامش وجود دارد و باعث سختی نسبی آنها می شود، تونوس هاي اسکلتی در حالت  انقباض خفیف ماهیچه

  .ماهیچه اي است

است که طول ماهیچه تغییر می کند با کشش ثابتنام دیگر انقباض ایزوتونیک 

ز سلول هاي ماهیچه اي دور می شوداضافی با جریان خون ا) یون الکتیک اسید
هاي ضخیم و نازك سارکومر تغییر طول ندارند  بلکه به یکدیگر  زیست پیش رشته 200صفحۀ 

  )تغییر فاصله دارند.(نزدیک و از هم دور می شوند

  پیش  18طبق صفحۀ          2گزینۀ 
  .است که خارج از هسته فعالیت دارد tRNAسوال در مورد 

  )3رد گزینۀ . ( ها همواره پیام یک ژن را داردRNAدر یوکاریوت ها 

31890:  تلفن
 

گزینۀ : پاسخ

اولین گویچۀ قطبی در تخمدان و دومین گویچۀ قطبی در لولۀ فالوپ بوجود می آید
این دو سلول از نظر تعداد سانترومر به یکدیگر شبیه اند 238صفحۀ 

گزینۀ : پاسخ
انقباض خفیف ماهیچه

ماهیچه اي است

نام دیگر انقباض ایزوتونیک 

یون الکتیک اسید( الکتات 
صفحۀ ) شود

نزدیک و از هم دور می شوند

گزینۀ : پاسخ
سوال در مورد 

در یوکاریوت ها  
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هاي کوچک  RNAهاي کوچک را انجام می دهد که 

RNA اولیه است.  

  

  

پس . اگر صفتی حدواسط بدهد و مربوط به یک پرندة ماده هم باشد، نمی تواند صفت وابسته به جنس باشد

  جنسی  رنگ
  نر

ZWZW P 
ZWZB F1 

ZWZ  +ZWW  F2 

  

09198231890  

هاي کوچک را انجام می دهد که  RNAو  tRNAرونویسی از ژن هاي  IIIپلی مراز 
  ندآنتی کدون ندار

RNAهاي یوکاریوتی کوتاه شدن مولکول  RNAیکی از تغییرات در اغلب 

  زیست دوم 59صفحۀ       3گزینۀ 

  !است نه قلیاییمحیط معده اسیدي .اندام ذکرشده معده است

  4گزینۀ 

اگر صفتی حدواسط بدهد و مربوط به یک پرندة ماده هم باشد، نمی تواند صفت وابسته به جنس باشد
  .کوتاهی و بلندي بال غیرجنسی است

  ماده
ZBW 
ZWW 

ZW =   
          =    x      

  غیرجنسی  اندازۀ بال
  نر  ماده
KK  BB P 
BK BK F1 

BK =     
F2 

 

31890:  تلفن
 

RNA  پلی مراز
آنتی کدون ندار

یکی از تغییرات در اغلب 

گزینۀ : پاسخ

اندام ذکرشده معده است

گزینۀ : پاسخ

اگر صفتی حدواسط بدهد و مربوط به یک پرندة ماده هم باشد، نمی تواند صفت وابسته به جنس باشد
کوتاهی و بلندي بال غیرجنسی است

  

ماده
KK
BK
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 غدد پیازي میزراهی فقط برون -همانند معده داراي سلول هایی با اندازه متفاوت هست 

  هستهمانند فوق کلیه تحت تاثیر عصبی و هورمونی 

  

  .است که  در پروکاریوتها به غشاي آنها متصل است

  .در یوکاریوتها یک انتهاي هر رشته قند و انتهاي دیگر آن فسفات است

  )سوم122

  )سوم 117طبق صفحۀ (  )2رد گزینۀ (
این .نوکلئوتید است که پیوند فسفو دي استر در ساختار نوکلئوتید وجود ندارد

  )سوم 109

  

  سلول جنسی تبدیل میشوند

09198231890  

   دوم61طبق صفحه  3گزینۀ 

همانند معده داراي سلول هایی با اندازه متفاوت هست 
همانند فوق کلیه تحت تاثیر عصبی و هورمونی  –غدد روده مایع نمکی ترشح می کنند 

  سوم  109طبق صفحۀ        3گزینۀ 

DNA است که  در پروکاریوتها به غشاي آنها متصل است

در یوکاریوتها یک انتهاي هر رشته قند و انتهاي دیگر آن فسفات است

122استنباطی از صفحه ()1رد گزیننۀ ( .پروکاریوتها هیستون ندارند

(.یوکاریوتها چندین جایگاه آغاز همانندسازي وجود دارد
نوکلئوتید است که پیوند فسفو دي استر در ساختار نوکلئوتید وجود ندارد DNAساختار تکرارشونده در 

109صفحۀ (  )4رد گزینۀ (.پیوند بین نوکلئوتیدها  برقرار میی شود

  پیش  243طبق صفحۀ  1گزینۀ 
سلول جنسی تبدیل میشوند ھرا دارند و ب ھا توانایی تغییر و نمو در بدن پش

31890:  تلفن
 

گزینۀ : پاسخ

همانند معده داراي سلول هایی با اندازه متفاوت هست پانکراس 
غدد روده مایع نمکی ترشح می کنند  –ریز هست 

  

  

  

گزینۀ : پاسخ

DNAمنظور سوال 

در یوکاریوتها یک انتهاي هر رشته قند و انتهاي دیگر آن فسفات است

پروکاریوتها هیستون ندارند

یوکاریوتها چندین جایگاه آغاز همانندسازي وجود دارد DNAدر 
ساختار تکرارشونده در 

پیوند بین نوکلئوتیدها  برقرار میی شود

گزینۀ : پاسخ
ا توانایی تغییر و نمو در بدن پشھگامتوسیت 
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پادتن در شبکه زبر فعال  –تمام پروتئین هاي دفاعی طی فرآیند ترجمه تولید میشوند که انرژي خواه هست 
اختصاصی دخالت مکمل در دومین خط غیر

  

 )درست( کبد قدرت تولید اریتروپوتین دارد که سرعت تولید را افزایش می دهد

 )درست( با تشرح صفرا حرکات دودي را افزایش می دهد که جلوبردن را بیشتر می کند

 )درست( نقش اساسی در تولید گلبول ها را می تواند با ذخیره آهن ایفا کند

  )درست

09198231890  

  سوم  13صفحۀ شکل طبق    2گزینۀ 

تمام پروتئین هاي دفاعی طی فرآیند ترجمه تولید میشوند که انرژي خواه هست 
مکمل در دومین خط غیر .آنتی ژن اما از یک نوع دارد 2قابلیت اتصال به  پادتن

  پیش 29طبق شکل صفحۀ    2گزینۀ 
  .می باشد DNAنخستین مرحله در مهندسی ژنتیک برش 

   دوم  88و  62استنباطی از صفحۀ       4گزینۀ 

کبد قدرت تولید اریتروپوتین دارد که سرعت تولید را افزایش می دهد
با تشرح صفرا حرکات دودي را افزایش می دهد که جلوبردن را بیشتر می کند
نقش اساسی در تولید گلبول ها را می تواند با ذخیره آهن ایفا کند

درست(د ر کبد می تواند تولید شووبین دمواد رنگی ادرار یعنی بیلیر

31890:  تلفن
 

گزینۀ : پاسخ

تمام پروتئین هاي دفاعی طی فرآیند ترجمه تولید میشوند که انرژي خواه هست 
پادتن –میشود 

  دارد

گزینۀ : پاسخ
نخستین مرحله در مهندسی ژنتیک برش 

  

گزینۀ : پاسخ

کبد قدرت تولید اریتروپوتین دارد که سرعت تولید را افزایش می دهد )الف
با تشرح صفرا حرکات دودي را افزایش می دهد که جلوبردن را بیشتر می کند )ب
نقش اساسی در تولید گلبول ها را می تواند با ذخیره آهن ایفا کند )ج
مواد رنگی ادرار یعنی بیلیر) د
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در بیماري اتوزوم غالب امکان ندارد از . اتوزوم غالب است

استراتژي طراح در این سوال براي اتالف وقت داوطلبین در شرایط جلسه، طرح قسمت دوم سوال بود؛ 
 3الی  2بطوریکه اگر کسی ابتدا به سراغ محاسبات قسمت دوم سوال میرفت، در بهترین حالت با صرف 
درحالیکه نمی توانست حتی یکی از گزینه ها را حذف کند 

 1در زیر  می توانستید در جا) بیماري هاي کتاب درسی و نوع آنها

  

گرده  (تمام سلول هاي هاپلویید شامل .
 –احاطه شده اند 2n که همگی توسط سلول هاي

09198231890  

  4گزینۀ 

اتوزوم غالب است کهانتینگتون اشاره دارد ھبیماري  ه
  .دنیا بیاید ھپدر و مادري سالم فرزندي بیمار ب

استراتژي طراح در این سوال براي اتالف وقت داوطلبین در شرایط جلسه، طرح قسمت دوم سوال بود؛ 
بطوریکه اگر کسی ابتدا به سراغ محاسبات قسمت دوم سوال میرفت، در بهترین حالت با صرف 

نمی توانست حتی یکی از گزینه ها را حذف کند  درصد هم 50و حتی رسیدن به پاسخ 
بیماري هاي کتاب درسی و نوع آنها(فقط صرفا با توجه به قسمت اول سوال 

  !صحیح را انتخاب کنید

  سوم 194، 193استنباطی از صفحۀ    4گزینۀ 

.م و مادگی را داردچگیاه دوجنسی گیاهی است که حلقه هاي پر
که همگی توسط سلول هاي)کیسه رویانی  –حاصل میوز در تخمک  –رسیده 

31890:  تلفن
 

  

گزینۀ : پاسخ

هب  هاین گزین 
پدر و مادري سالم فرزندي بیمار ب

استراتژي طراح در این سوال براي اتالف وقت داوطلبین در شرایط جلسه، طرح قسمت دوم سوال بود؛ 
بطوریکه اگر کسی ابتدا به سراغ محاسبات قسمت دوم سوال میرفت، در بهترین حالت با صرف 

و حتی رسیدن به پاسخ دقیقه 
فقط صرفا با توجه به قسمت اول سوال 

صحیح را انتخاب کنیدگزینۀ  دقیقه

گزینۀ : پاسخ

گیاه دوجنسی گیاهی است که حلقه هاي پر
رسیده  –نارس 
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 و سلول –به هم متصل مربوط به دانه گرده نارس هست 

  

 .سلولی داراي میتوکندري و کلروپالست اشاره دارد
آن  DNAي وشمار میروند از ر هین بئنوعی پروت

) mRNA(بصورت غیرمستقیم  DNAعمل ترجمه از 

  )1رد گزینۀ (  دنا ممکن است چند ژن تحت کنترل یک بخش تنظیم کننده باش

  )2رد گزینۀ 

  )3رد گزینۀ (  استھ اي یوکاریوت

  

2n (خواهد بود.   

 )1رد گزینۀ (شود  میها  کننده نوعی انتخاب طبیعی است که  سبب حفظ تنوع  در جمعیت

دهد ولی باعث افزایش فراوانی افراد خالص و 

  )3نۀ رد گزی(ها کم باشد 

09198231890  

به هم متصل مربوط به دانه گرده نارس هست  –تغییرات دیواره مربوط به کیسه گرده هست 
  رویشی در کیسه گرده میتوز نمی دهد

  استنباطی از فرایند ترجمه  پیش     4گزینۀ 

سلولی داراي میتوکندري و کلروپالست اشاره دارد اي تکھ ا و یوکاریوتھ پروکاریوت هصورت سوال ب
نوعی پروت ها کھ یک آنزیم است و براي تولید آنزیمپلیمراز 
عمل ترجمه از  واقع در در. دافت اتفاق میه ترجمو سپس  شده

  . استفاده می شود

ا ممکن است چند ژن تحت کنترل یک بخش تنظیم کننده باشھ در پروکاریوت

رد گزینۀ (  و رونویسی یکسان است ها محل ترجمھ اریوتمچنین در پروک

اي یوکاریوتھ یرونویسی نیز از ویژگوجود عوامل رونویسی در فرآیند 

  پیش 116و  126استنباطی از صفحۀ    4گزینۀ 

2n(باشد، گامت حاصل از آن دیپلوئید) 4n(اگر سلول زاینده تتراپلوئید

کننده نوعی انتخاب طبیعی است که  سبب حفظ تنوع  در جمعیت انتخاب متوازن
  )متن مستقیم کتاب

دهد ولی باعث افزایش فراوانی افراد خالص و  ها را تغییر نمی آمیزي و خودلقاحی فراوانی نسبی الل
  ) 2رد گزینۀ (شود  کاهش فراوانی افراد ناخالص می

ها کم باشد  هاي مقلد هنگامی باالست که تعداد آن شایستگی تکاملی پروانه

31890:  تلفن
 

تغییرات دیواره مربوط به کیسه گرده هست 
رویشی در کیسه گرده میتوز نمی دهد

گزینۀ : پاسخ

صورت سوال ب
RNA  پلیمراز

شدهرونویسی 
استفاده می شود

در پروکاریوت

مچنین در پروکھ

وجود عوامل رونویسی در فرآیند  

گزینۀ : پاسخ

اگر سلول زاینده تتراپلوئید

انتخاب متوازن
متن مستقیم کتاب(

آمیزي و خودلقاحی فراوانی نسبی الل درون
کاهش فراوانی افراد ناخالص می

شایستگی تکاملی پروانه
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ا نقش ھ وهیل برداشت مکانیکی میھشود و در تس

  

کتاب  31 ۀدر صفح.ا بصورت مستقل از ژنوم میزبان است
ا فقط داراي یک جایگاه تشخیص آنزیم محدود کننده 

  

09198231890  

  220طبق صفحۀ    1گزینۀ 

شود و در تس وا ترشح میھآلودگی  هدر پاسخ ب هورمونی است ک

  پیش 31و  30طبق صفحۀ     2گزینۀ 

ا بصورت مستقل از ژنوم میزبان استھا توانایی تکثیر آنھویژگی اصلی پالزمید
ا فقط داراي یک جایگاه تشخیص آنزیم محدود کننده ھوکتور هخوانیم ک ي میھشناسی پیش دانشگا

  2گزینۀ 

31890:  تلفن
 

  

گزینۀ : پاسخ

ورمونی است کھاتیلن 
  دارد

گزینۀ : پاسخ

ویژگی اصلی پالزمید
شناسی پیش دانشگا زیست

  ستندھ

  

گزینۀ : پاسخ
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 هتثبیت میکنند، مرحل همرحل2ان کربن دي اکسید را طی 
 همرحل. ار کربنی ذخیره میشودھدر ترکیبی چ
کالوین در  هچرخ. کالوین است هد، درون کلروپالست اتفاق می افتد و شامل چرخ
ن دي اکسید در اسید کرب  CAMو هم 

  

می  و غشاي میتوکندرياز فضاي داخلی به فضاي بین د
طبق . شود ر آن به قضاي داخلی میتوکندري می

اکسیژن  2) ۀرد گزین(نده الکترون در سطح داخلی میتوکندري قرار دارد
بخش  هیدروژن بھاي ھورود یون  3) ۀرد گزین

  

 هصورت سوال ب هاست در حالیکھاینترفاز مخصوص یوکاریوت 

09198231890  

  پیش 189طبق شکل صفحۀ    1گزینۀ 

ان کربن دي اکسید را طی ھاین گیا. استCAMان ھمنظور صورت سوال گیا
در ترکیبی چCO2د، درون واکوئل اتفاق می افتد و ھدر شب رخ مید
د، درون کلروپالست اتفاق می افتد و شامل چرخھد در روز رخ می

و هم  C4در ضمن هم در گیاهان  .شود ان در روز انجام می
  .کربنی تثبیت می شود

  پیش  199طبق صفحۀ    1گزینۀ 

از فضاي داخلی به فضاي بین د +Hالکترون عبوري از زنجیره باعث خروج 
ر آن به قضاي داخلی میتوکندري میبین دو غشا سبب انتشا +Hشود و سپس افزایش غلظت 

NADH نده الکترون در سطح داخلی میتوکندري قرار داردھبعنوان یک د
رد گزین(ندارد  +Hل ی در انتقانقش هاي الکترون است کھیکی از گیرنده 

   .داخلی میتوکندري بدون صرف انرژي است

  سوم 129طبق صفحۀ   4گزینۀ 

اینترفاز مخصوص یوکاریوت  هسلول و مراحل آن از جمل
  .ا اشاره دارد

31890:  تلفن
 

  

  

گزینۀ : پاسخ

منظور صورت سوال گیا
در شب رخ مید هاول ک
در روز رخ می هدوم ک

ان در روز انجام میھگیا همھ
کربنی تثبیت می شود سه

گزینۀ : پاسخ

الکترون عبوري از زنجیره باعث خروج انرژي 
شود و سپس افزایش غلظت 

NADH ل کتاب شک

یکی از گیرنده 
داخلی میتوکندري بدون صرف انرژي است

گزینۀ : پاسخ

سلول و مراحل آن از جمل ۀچرخ
ا اشاره داردھ پروکاریوت
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  .اشاره به آغازیان دارد 

  

کیل ستند و در تولید مثل جنسی خود زیگوسپرانژ را تش

09198231890  

  2گزینۀ 

                     

   3گزینۀ 

اشاره به آغازیان دارد وجود کیتین از ویژگی هاي قارچ هاست درحالیکه صورت سوال 

  256صفحۀ  11- 4و شکل  255طبق صفحۀ  2 گزینۀ

ستند و در تولید مثل جنسی خود زیگوسپرانژ را تشھونده ۀ راقا داراي ریزوئید و سھ
  .محتوي چندین زیگوت است

31890:  تلفن
 

  

  

  

گزینۀ : پاسخ

                                       

گزینۀ : پاسخ

وجود کیتین از ویژگی هاي قارچ هاست درحالیکه صورت سوال 

گزینۀ :پاسخ

ھزیگومیست 

محتوي چندین زیگوت است هند کھد می
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و  هستند فاقد نخینھا ھ انواعی از آسکومیست

  
   

این فعالیت ها غیرارادي .نورون هاي دستگاه عصبی پیکی، فعالیت هاي انعکاسی نخاعی را تحت کنترل دارند

  

ر دو در ھ هاست کرش وگرده نارس و سلول باقی مانده از تقسیم میوز پارانشیم خ
در سرخس اسپوروفیت  .ایی از گیاه اصلی تمایز می یابند و گیاه اصلی در بازدانگان اسپوروفیت است

  

  

لول هستند حاصل تجمع و تغییر س ر
رد ( ستندھاي فتوسنتزکننده فاقد اندامک 

09198231890  

انواعی از آسکومیست ها کھاگ آسک است اما مخمرھی حاوي میکروسکوپ
  .می باشد ساختار آسکوکارپ

 46طبق صفحۀ    )الف و د صحیح می باشند( 2 گزینۀ

نورون هاي دستگاه عصبی پیکی، فعالیت هاي انعکاسی نخاعی را تحت کنترل دارند
  . اند و توسط ماهیچه هاي اسکلتی انجام می شوند

  سوم 187طبق صفحۀ   1 گزینۀ

گرده نارس و سلول باقی مانده از تقسیم میوز پارانشیم خ ها، دانھ هاگ در بازدان
ایی از گیاه اصلی تمایز می یابند و گیاه اصلی در بازدانگان اسپوروفیت است

  )2رد گزینۀ (هاسپوروفیت بالغ ناست اما  هگامتوفیت وابست

  )3رد گزینۀ (است هو لپ ھد داني آونددار و فاق

  )4رد گزینۀ ( .خزه گامت ماده تحرك ندارد

  پیش 178طبق صفحۀ    3گزینۀ 

راسیدهاي نوکلئیک و دیگر مولکول هایی که دا،ه پروتئین
اي فتوسنتزکننده فاقد اندامک ھباکتري  ..هایی از قندهاي ساخته شده در گیاه هستند

31890:  تلفن
 

میکروسکوپ هکیس
ساختار آسکوکارپ

گزینۀ: پاسخ

نورون هاي دستگاه عصبی پیکی، فعالیت هاي انعکاسی نخاعی را تحت کنترل دارند
اند و توسط ماهیچه هاي اسکلتی انجام می شوند

گزینۀ: پاسخ 

اگ در بازدانھ
ایی از گیاه اصلی تمایز می یابند و گیاه اصلی در بازدانگان اسپوروفیت استھبخش 
گامتوفیت وابست هجوان ب

ي آونددار و فاقھسرخس گیا

خزه گامت ماده تحرك ندارد

 

گزینۀ : پاسخ

پروتئین ۀهم
هایی از قندهاي ساخته شده در گیاه هستند بخش

  )1گزینۀ 
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  )2رد گزینۀ ( عنوان منبع الکترون استفاده کنند

   )4د گزینۀ(را تثبیت نمیکنند

  

انتخاب طبیعی در محیط هاي ) . اسب: مثال

  
  پیش 67سوم و بیشتر بدانید صفحۀ 

ات رد و در واقع مندل از اقدامات و نظری

  

مستقل از ژنوتیپ و فنوتیپ افراد  هاست ک
  .می آورد ش تنوع شانس سازگاري را پایین

09198231890  

عنوان منبع الکترون استفاده کنند هتوانند از آب ب و ارغوانی نمی اي گوگردي سبز

 CAMکالوین  هفقط با استفاده از چرخ CO2 را تثبیت نمیکنند

  پیش 107و  104طبق صفحۀ    3گزینۀ 

مثال(انتخاب طبیعی در محیط متغیر همان انتخاب جهت دار است
  .ناهمگن انتخاب گسلنده است

سوم و بیشتر بدانید صفحۀ  152طبق پاورقی صفحۀ    3گزینۀ 

رد و در واقع مندل از اقدامات و نظریک دگی میمورد الف نادرست است چون مندل بعد از داروین زن
  .بالعکس هداروین با خبر بود ن

  پیش  99استنباطی از صفحۀ     2پاسخ گزینۀ 

است کھنده ساختار ژنی در جمعیت ھرانش ژن یکی از عوامل تغییر د
ش تنوع شانس سازگاري را پایینھبا کادشو نمیDNA گیرد و باعث تغییر در 

31890:  تلفن
 

اي گوگردي سبزھباکتري 

CAMو  C4ان ھگیا

  

گزینۀ : پاسخ

انتخاب طبیعی در محیط متغیر همان انتخاب جهت دار است
ناهمگن انتخاب گسلنده است

گزینۀ : پاسخ

مورد الف نادرست است چون مندل بعد از داروین زن
داروین با خبر بود ن

پاسخ گزینۀ 

رانش ژن یکی از عوامل تغییر د
گیرد و باعث تغییر در  انجام می
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  پش 22طبق صفحۀ 

شود جایگاه فعال آن تغییر  همشکل مواج

آن  هد بارکننده نتوانھم هش و اختالل شود و در نتیج
   )درستی د

  .است اما بخشی از ژن نیست

  

 دهد و امکان اختالط خون مادر و جنین را

  

09198231890  

طبق صفحۀ   )صحیح می باشند موارد الف و ج و د( 3گزینۀ 

مشکل مواجیم صورت می گیرد که اگر با یک آنزآلوالکتوز با  هالکتوز ب
  )درستی الف و ج (دوشمی آلوالکتوز تبدیل ن هکرده و الکتوز ب

ش و اختالل شود و در نتیجھمچنین ممکن است اپراتور در اپران لک دچار ج
درستی د(  دیمراز بطور مداوم افزایش پیدا کنپل RNAمتصل شود و فعالیت 

است اما بخشی از ژن نیست  DNAاپراتور بخشی از  ھاین سوال این است ك

  سوم 245طبق صفحۀ  1گزینۀ 

دهد و امکان اختالط خون مادر و جنین رامنظور سوال کوریون است که با تعامل رحم جفت را تشکیل می 
  .از بین می برد

  سوم  34طبق صفحۀ  1گزینۀ 

31890:  تلفن
 

  

  

  

گزینۀ : پاسخ

الکتوز ب تبدیل
کرده و الکتوز ب

مچنین ممکن است اپراتور در اپران لک دچار جھ 
متصل شود و فعالیت 

این سوال این است كجالب ه نکت

گزینۀ : پاسخ

منظور سوال کوریون است که با تعامل رحم جفت را تشکیل می 
از بین می برد معموال

گزینۀ : پاسخ
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  09198231890:  تلفن
 

کانال  .کنند دارعبور می هاي دریچھي با بار مثبت از کانال اھفقط در شرایط تحریک و پتانسیل عمل یون 
  )2رد گزینۀ (شوند مزمان باز نمیھرگز ھدار سدیمی و پتاسیمی  هاي دریچھ

  )3رد گزینۀ ( اي سدیم را از سلول خارج میکندھپتاسیم یون  -پمپ سدیم

  )4رد گزینۀ (در حال خروج از سلول است هاي بدون دریچھمواره از طریق کانال ھپتاسیم 
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