
. دفترچه 6-3-3ویژه ی نظام آموزشی  - 1398پاسخ تشریحی درس زیست شناسی کنکور 

 -گروه آزمایشی علوم تجربی – 14/4/1398صبح جمعه . 2دفترچه شماره ی . -A-221ی

 . دقیقه 36 مدت پاسخگویی: .205تا  156از شماره ی   - 50 ال زیست شناسی:تعداد سؤ

 هربوش -دبیر زیست شناسی - حمد بافندها

 156ال شماره ی سؤ

 زیست شناسی دهم است. 130کتاب درسی در صفحه ی  پنجم خط( 1گزینه ی 

 است. کتاب درسی زیست شناسی دهم 128ی  در صفحهخط هفتم ( 2گزینه ی

 زیست شناسی دهم )تعرق در گیاهان از چه 128( درست بودن این جمله در صفحه ی 3گزینه ی

 م می شود؟( خط پنجم تایید می شود.بخش هایی انجا                  

 )بخار آب در هوای  زیست شناسی دهم: کاهش رطوبت 129 ی اولین خط صفحه( 4گزینه ی 

  )نه کاهش( خروج آب از منفذ بین یاخته های نگهبان روزنه  باعث افزایش اطراف(                  

 جواب سوال     4گزینه ی نامناسب است و می شود. پس این جمله  های هوایی )تعرق(                  

   است.                 

 157 شماره ی السؤ

  سامانه ی دفعی در زنبور لوله های مالیپگی است. و به روده تخلیه می شوند. در کرم خاکی این

 ( جواب است.1گزینه ی نفریدی است. پس عی در کرم خاکی متاسامانه ی دف چنین نیست. 

 و با شبکه ی مویرگی دو انتها باز نیستند و به صورت مثانه در نیامده اند یگی درلوله های مالپ

 د.نارتباط ندار 

 دهم مشخص هستند. پس به  شناسی زیست 97صفحه ی  17همه ی این جمله ها در شکل 

 د.رد می شون 4و 3و  2راحتی گزینه های 

 158 ال شماره یسؤ

 سوراخ  ناحیه ی وسط آن یعنی: سوراخ مردمک. نبیه و( بخش رنگین چشم یعنی: ع1زینه ی گ
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 (خط اول و دوم زیست شناسی یازدهم 24صفحه ی )مردمک تغذیه ندارد.                   

 جواب است. 2گزینه ی ناسی یازدهم، زیست ش 23صفحه ی  4با توجه به شکل  (2گزینه ی

  4شکل ) شفاف است. نیست و مایع زجاجیه( انشعابات سرخرگ در زجاجیه قرار دارد. 3گزینه ی 

 (24و پاراگراف دوم خط چهارم صفحه ی  23صفحه ی                   

 ، از پایین خط23یازدهم، ص )زیست شناسی  .، قرینه است( پرده ی شفاف جلوی چشم4گزینه ی

 ، هیچ رگی ندارد.، قرینهو با توجه به شکل همان صفحه دوم(                  

 159 ال شماره یسؤ

 ، پاراگراف آخر(113، نقش پذیری است. )زیست شناسی دوازدهم صاز نوعی رفتارال منظور سؤ

 ش مخصوص شرطی شدن فعال است. أثیر پاداش نیست. پادا( نقش پذیری تحت ت1گزینه ی 

 (زیست دوازدهم خط سوم 112ص)                 

 ری مقایسه کرده است. از طرف خیلی غلط است. زیرا نقش پذیری را با نقش پذی( 3گزینه ی

  گذشته و تجاربگذشته و موقعیت جدید نیست.  نقش پذیری بر اساس تجاربدیگر،                  

 زیست دوازدهم از پایین خط دوم( 112ص مخصوص حل مسئله است. )موقعیت جدید                  

 ت. ربطی به نقش پذیری محرک شرطی یا طبیعی مخصوص شرطی شدن کالسیک اس( 4گزینه ی 

 ، پاراگراف اول، سه خط آخر(زیست دوازدهم 111ص )ندارد.                    

  گزینة ازدهم صحیح بودن این گزینه را تأیید می کند. پسیست دوز 114خط اول ص  ( 2گزینه ی 

 جواب است. 2                   

 160 ال شماره یسؤ

 است. ، این جمله درستدوازدهم شناسی زیست 55ص ( با توجه به خط سوم 1گزینه ی 

 .(خط سوم و چهارمدر حال تعادل، جمعیت ، 54ص )هم درست است.  این جمله (2گزینه ی 

 دوازدهم، خط دهم(. شناسی زیست 55 ص)( این جمله هم درست است. 3گزینه ی

 ی گزینهس، پ (.دوازدهم خط دوم شناسی زیست 55 صمله نادرست است. )این ج (4گزینه ی  

 .است جواب 4                   
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 161 ال شماره یسؤ

 ال: تغییر پیرووات است. نوع یاخته مهم نیست.منظور سؤ        

 جواب 1گزینه ی م به وضوح می بینیم که دوازدهشناسی زیست   68 ص 6با توجه به شکل        

 است.        

 162 ال شماره یسؤ

 در النپاراگراف دوم خط پنجم و ششم آمده است:  101 ص ی دهمزیست شناس در (1گزینه ی 

 ، ضخامت آنت. یعنی هر یاخته ای که الن داردیاخته ای نازک مانده اس ی دیواره                  

 یکنواخت نیست. پس این گزینه رد می شود.                  

 آوند چوبیِ، نه .ی استشآوند آبک است. صفحه ی آبکشی مخصوص ( بسیار غلط2گزینه ی

 خط هفتم همان صفحه(. و 17شکل شناسی دهم، زیست  110ص ) مارپیچی                  

 3ی گزینه پس، دهم این جمله را تایید می کند. شناسی زیست  110خط اول ص  (3گزینه ی

 جواب است.                  

 و خط دوم از پایین 17شکل  ،همدشناسی زیست ، 110ص خیلی نادرست است. طبق ( 4گزینه ی

 (.، نردبانی )آوند چوبینه .شیره ی پرورده مخصوص آوند آبکش است، همان صفحه در                 

 163 ال شماره یسؤ

 .(یازدهم خط اول و دومشناسی زیست  11ص پل مغزی است )منظور سؤال، 

 تشریح مغززیست یازدهم، 14)ص است  2و 1ل مغزی ندارد. مربوط به بطن ( ربطی به پ1گزینه ی 

 .(خط آخر                  

 .(یازدهم شناسی زیست 11 صی کناره ای ندارد ) پل مغزی ربطی به سامانه (2گزینه ی

 شناسی زیست  11ص )در مجاورت بصل النخاع )مرکز و سرفه( قرار دارد مغزی پل  (3گزینه ی

 جواب است. 3گزینه ی پس،  .مان صفحه(ه و خط پنجم 16شکل  ،یازدهم                  
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 شناسی زیست 10ص ، پل مغزی )نه انه مخصوص مغز میانی استبرجستگی چهارگ (4گزینه ی

 (.خط آخر ،یازدهم                  

 164 ال شماره یسؤ

 ، انواع گوناگونی را شامل می شود وجهش را مشخص نکرده است. جهش ، نوعصورت سؤال -164

 د های خیلی زیادی را خواهد داشت.پیام         

 آنزیم تجزیه کننده ی الکتوز رخدر ژن سازنده ی های مضر اگر جهش درست است. بعضی  الف(

 جایگاه فعال این آنزیم تغییر کند. ممکن است ،دهد       

 اینممکن است  سازنده ی پروتئین مهار کننده رخ دهد،در ژن مضر اگر جهش   است. غلط ب(

 درسی اپراتور بخشی از ژن نیست.ولی طبق کتاب تئین به اپراتور متصل نشود پرو      

 ممکن است، رخ دهد )مهار کننده( در ژن سازنده ی نوعی پروتئینمضر درست. اگر جهش  ج(

 شود.این پروتئین متصل نبه  الکتوز     

 افزایش رنا بسپاراز، ممکن است باعث جهش در ژن سازنده ی است. گاهی وقت ها درست د(

 فعالیت این آنزیم شود.    

پیامدهای جهش بر شناسی دوازدهم، زیست  51درست یا نادرست بودن همه ی موارد باال در ص 

 عملکرد، در خط کتاب آمده است. 

 جواب است. 3گزینه ی 

 165 ال شماره یسؤ

  . نادرست بودنجواب است 3گزینه یشناسی دوازدهم، زیست  102ص  12با توجه به شکل 

 سایر گزینه ها، در شکل معلوم است.

  166 ال شماره یسؤ

 .(دهم شناسی پاراگراف دوم زیست 86ص بالغ است )ال، دوزیستان سؤمنظور 

 منفی. پس ،فشار مثبت دارند نهپاراگراف سوم، دوزیستان  ،دهمشناسی  زیست 62صبا توجه به 

 است. نادرست است و جواب 1ی  گزینه 
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 تنفس  ،دهمشناسی زیست  61ص ) درست استدرباره ی دوزیستان  این ویژگی (2گزینه ی 

 .، خط چهارم(آبششی                  

 (. خط چهارم شناسی دهم،زیست ، 98 صهم درباره ی دوزیستان درست است )، 3گزینه ی

 ، زیست شناسی دهم، خط دوم(.61هم درباره ی دوزیستان درست است )ص  4ویژگی گزینه ی

 167 ال شماره یسؤ

 در پی حضور هورمون ضدادراری در خون، از حجم ادرار وارد شده به مثانه  است. صحیح -الف

 .(پنجم خط چهارم وسناسی دهم، تنظیم آب، زیست ، 95کاسته می شود )ص          

 .(6شناسی دهم، شکل زیست، 91آوران )ص  ،نهسرخرگ وابران منشعب می شود  .است لطغ -ب

 بازات درون ریز یعنی هورمون. هورمون های آلدوسترون و ضد ادراری ترشح است. صحیح -ج 

 شناسی پاراگراف سوم و زیست ،دهم شناسی زیست 95 ص) را افزایش می دهندجذب آب      

  (.59یازدهم ص      

 به لوله ی پیچیده ی نزدیک فرایند بازجذب آغاز می شود نه، به محض ورود مواداست.  غلط -د 

  .(اولین خط ،پاراگراف چهارم ،دهمشناسی زیست ، 93)ص  خش گردیزه یا کپسول بومناولین ب    

 جواب است. 2گزینه ی  :پس    

 168 ال شماره یسؤ

 . جواب است 4گزینه یشناسی دهم، زیست  113ص  با توجه به شکل

 دوایر اشتباه است. دایره صحیح است.، 2 گزینه یدر 

 شخص هستند. نیازی به توضیح ندارند.م گزینه ها در شکل کامالًی بقیه 

 169 ال شماره یسؤ

  جواب است. 2گزینه ی خط چهارم، ، 30ص شناسی یازدهم،  زیستطبق کتاب 

 خط آخر: استخوان چکشی روی پرده ی صماخ چسبیده است نه بیضی. 29ص  (1گزینه ی 

 . عصبی ی مژک دار، نه یاخته هایاهخط پنجم: یاخته زیست یازدهم،  30ص (3گزینه ی

 رخ می دهد. 2هم چنین این اتفاق بعد از گزینه ی                  
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 بخشبیضی ندارد. ی خط اول: بخش دهلیزی ربطی به دریچه ، حفظ تعادل، 30ص  (4گزینه ی 

 مخصوص بخش تعادلی است.دهلیزی                    

 170 ال شماره یسؤ

 : شبکه های یاخته هایمشخص است کهزیست شناسی دهم  41ص  35در شکل ( 1گزینه ی 

 ت نه، فقط درعصبی روده ای لوله ی گوارش انسان، در الیه ی زیر مخاط هم اس عصبی دستگاه 

 ماهیچه ای. الیه ی 

 ، پاراگراف چهارم، خط سوم(.41را تنظیم می کند )ص تحرک و ترشح میزان  (2گزینه ی 

 (.خط هفتم، پاراگراف چهارم، 41)ص  است درسی . عین جمله ی کتاب( جواب است3گزینه ی 

 (.خط نهم، پاراگراف چهارم، 41)ص  به دندرت ،نه ( معموال4ًگزینه ی 

 171 ال شماره یسؤ

 زیست شناسی  39ص  30هم در شکل است.  است ضروری برای هم انتقالی با سدیممورد الف( 

 .(و پنجم خط اول، پاراگراف دوم، 39 صکتاب درسی ) متن دهم مشخص است و هم در

 (.پنجمخط ، پاراگراف دوم، 39)ص  است ضروری برای حفظ غلظت سدیم مورد ب(

 خط ، پاراگراف دوم، 39)ص  ضروری است برای فعالیت پروتئین انتقال دهنده ی گلوکز مورد ج(

 (.سوم             

 .(30شکل ، 39)ص  ضروری نیستمورد د( 

 جواب است. 3گزینه ی پس 

  172 ال شماره یسؤ

  افزایش، پاراگراف سوم، خط سوم، هورمونی  که 141ص ، یازدهمشناسی زیست کتاب با توجه به 

 .است اکسین می یابد، سیتوکینین است و هورمونی که کاهش می یابد،

 ، 141است )ص نقش سیتوکینین در پیر شدن اندام های هوایی، خیر تأ. جواب است 2گزینه ی 

  .(خط اول، اکسین، 140)ص  است نقش اکسینه ها ی یاخترشد طول (.خط پنجم و ششم

 رد می شوند.  145و  143 ،142، 141، 140های  بقیه ی گزینه ها با توجه به صفحه
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 173 ال شماره یسؤ

 اولین و، پاراگراف سوم، منظور سؤال از یاخته ها، 104بر اساس کتاب زیست شناسی یازدهم، ص 

 است.  های قطبی گویچهدومین  

 تعداد فامینک های هسته در  .از گویچه ها کروموزوم های همتا ندارند هیچ کدام (1 گزینه ی

 صحیح خالی دوم جااولین گویچه ی قطبی دو برابر دومین گویچه های قطبی است.                  

 (.104، ص 7)شکل  جاخالی اول غلط است. پس این گزینه رد می شود.است اما                  

 وم های آن کروموز ای قطبی بیشتر است. زیرای هسته در اولین گویچه مقدار دن (2ی گزینه 

 های هر دو،  موتعداد کروموزدوکروماتیدی هستند. پس جاخالی اول غلط است.                   

 (104، ص 7شکل خالی دوم هم غلط است )یکسان است .جا                  

 جاخالی اول صحیح است. محل به وجود در هر دو یکسان است. مرها تعداد سانترو (3گزینه ی

 گویچه در لوله ی فالوپ به ، دومین اولین گویچه در تخمدان آمدن آن ها تفاوت دارد.                  

 (.104، ص 7شکل وجود می آید. جاخالی دوم هم صحیح است )                  

 است.  جواب 3ی  گزینهپس،                   

 تا است. جاخالی اول صحیح  2( تعداد سانتریول ها در هر دو گویچه یکسان است. 4گزینه ی

 است. جاخالی دوم غلط  =23nاست. عدد کروموزومی آن ها نیز مثل هم هستند یعنی                  

 (.104، ص 7شکل است )                 

  174 ال شماره یسؤ

 پاراگراف، زیست دوازدهم، 16ر آن شناخته شد، میوگلوبین بود )ص وتئینی که ساختااولین پر

 .(خط دهمدوم،  

 ،17)ص  یونیگریز، هیدروژنی، اشتراکی و  آبدارد:  چهار نوع پیوندغلط است.  (1گزینه ی 

 (.پنجم و ششمپاراگراف آخر، خط چهارم،                   

   خط آخر(. دو، پاراگراف آخر، 17ت )ص جمله ی کتاب درسی اسجواب سوال است. (2گزینه ی 
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 .(از پایین خط هفتم 16صمیوگلوبین فقط یک زنجیره دارد ) (3گزینه ی

 خط آخر و، 50 صاشتباه است ) "انواعی"یوگلوبین فقط اکسیژن ذخیره می کند. م (4گزینه ی

 (.خط اول زیست یازدهم، 51 ص                  

 175 ال شماره یسؤ

 (.پاراگراف آخردهم، شناسی ، زیست 45چینه دان است )ص ،ساختار منظور سؤال از

 شناسی دهم، چینه دان در باالی غدد بزاقی )ترشح  زیست 45ص  40با توجه به شکل  (1گزینه ی 

 جواب است. 1ی  گزینه کننده ی آمیالز( قرار دارد.                  

 .(دهمسی شنازیست ، 46( گوسفند چینه دان ندارد )ص2گزینه ی 

 ، پاراگراف سوم،45ه مخصوص پیش معده است )صچینه دان دندانه ندارند. دندان( 3گزینه ی 

 (.خط سوم                   

 شناسی دهم، خط اول(.  زیست، 46منظور از بخش عقبی معده، سنگدان است )ص( 4گزینه ی 

 بخش ،نه را ابتدا به معده وارد می نماید ، چینه دان مواد غذاییرنده ی دانه خوارپ در                  

 .(دهمشناسی زیست ، 45، ص 42)شکل  عقبی معده یا همان سنگدان                  

 176 ال شماره یسؤ

 .جواب است 1ینه ی گززیست شناسی یازدهم،  99 ص 2با توجه به شکل 

 وگونی هستهر اسپرماتهسته ی فشرده در بعضی از اسپرماتیدها دیده می شود اما د (2گزینه ی 

 .(99ص  پایین خط پنجم، از 99، ص2فشرده مشاهده نمی شود )شکل ی                 

 اندام هایشناسی دهم،  زیست، 100م ها ابتدا قادر به حرکت نیستند )صاسپر (3گزینه ی 

 .(خط دوم ،ضمیمه                   

 تک کروماتیدی. ،نهوموزم دو کروماتیدی دارند کر ت ثانویه و اولیه هر دویس( اسپرماتو4گزینه ی 

 (.خط پنجم، 99و متن ص شناسی یازدهم،  زیست 99 ص، 2شکل)             

 177 ال شماره یسؤ

 5الیه ی زیر مخاط مد نظر طراح است. در شکل زیست شناسی دهم،  51ص  5ه به شکل با توج
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 در الیه ی مخاط دار ی استوانه ای مژک الیه ی زیر مخاط مژک ندارد. یاخته ها که دیده می شود

 است. جواب4گزینه ی درباره ی زیر مخاط صادق نیست و  4دیده می شود. پس گزینه ی 

 برای زیرمخاط صادق هستند. 5بقیه ی گزینه ها با توجه به شکل 

 178 ال شماره یسؤ

 ند. عبارت گزینةودر کبد و طحال نیز ساخته می شدر جنین انسان، یاخته های خونی  (1 گزینه ی

 ، خط ششم(.دهمشناسی زیست ، 80)ص جواب است 1گزینه ی نادرست است.  1                 

 خون pHاست و در تنظیم پپتیدی  هموگلوبین دارای چهار رشته ی پلی( درست است. 2گزینه ی

 ، پاراگراف چهارم، خط پنجم(.دهمشناسی زیست ، 79 صموثر است )                  

 .(خط اول و دوم، پاراگراف دوم، 80( خط کتاب درسی است )ص3زینه یگ

 .(خط اول، گرده ها، 82( جمله ی درستی است )ص 4گزینه ی

 179 ال شماره یسؤ

 ( 3عامل اصلی انتقال صفات وراثتی، مولکول دنا است )زیست شناسی دوازدهم، ص 

 ، خط آخر، 12سته ای ها )ص یعنی: پیش ه جاندارانی که دنا به غشای یاخته متصل استدر 

 زیست شناسی دوازدهم(.

 نیست یعنی: هوهسته ای ها )زیست شناسی دوازدهم، جاندارانی که دنا به غشای یاخته متصلدر 

 ، پاراگراف دوم(.13ص 

 پروتئینست. در باکتری ها یا همه ی باکتری ها اان پیش هسته ای جاندارمنظور،  (1گزینه ی 

 ، خط آخر، زیست شناسی دوازدهم(.12تونی وجود ندارد )ص هیس                 

 ، هو هسته ای ها است. هو هسته ای ها چندین جایگاه آغاز همانندسازی در ( منظور2گزینه ی 

 ، پاراگراف چهارم، خط چهارم(.13دنا دارند )زیست شناسی دوازدهم، ص                  

 ترکیبات ی دنای خطیای خطی وجود دارد و در انتهادندر هو هسته ای ها، در هسته،  (3گزینه ی

 خط سوم و دوازدهم، پاراگراف سوم، شناسی  زیست، 5 صمتفاوت وجود دارد )                  

 جواب است. 3گزینه ی  .(چهارم                  
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 ها دید است. پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتیت، نوکلئو( واحد تکرار شونده ی دنا4گزینه ی

 . (و دو خط آخر سوم ، خط دوم و4، ص)زیست شناسی دوازدهموجود دارد نه، در نوکلئوتیدها. 

 180 ال شماره یسؤ

 بازوفیل است.، منظور از نوعی یاخته ی خونی، 82ص 22 با توجه به شکل

 پاراگراف، 75و  72شناسی یازدهم، صزیست ) درباره ی لنفوسیت درست است (1گزینه ی 

 (.خط اول و دوم دوم                  

 (.پاراگراف دوم، 69، صیازدهمشناسی زیست ) سیت درست استمونودرباره ی  (2گزینه ی

 موادمواد بی خطر )با تشریح هیستامین به بازوفیل  درباره ی بازوفیل درست است. (3گزینه ی

 خطست یازدهم، ، زی78)ص جواب است. 3ی  گزینهپاسخ می دهد. ( حساسیت زا                  

  .و ششم(دوم                   

 یازدهم، پاراگراف سوم، شناسی زیست،  69ص ) ( درباره ی لنفوسیت ها درست است4گزینه ی

 .(خط چهارم و پنجمشناسی یازدهم، زیست ، 74ص                 

 181 ال شماره یسؤ

 به  AaBbCcی با ژن نمود ذرت های ، aaBBCCو  AAbbccاز آمیزش دو ذرت با ژن نمودهای 

به ذرتی شباهت دارد که  پس از نظر رنگبارز دارد. لل ا 3وجود می آیند. ذرت به وجود آمده، 

                      (.45ص  9. شکل 45و 44)زیست شناسی دوازدهم، ص  الل بارز باشد 3دارای 

 است. جواب 1گزینه ی . لل بارز داردا aaBbCC  ،3، 1ی  گزینه

  182 ل شماره یاسؤ

 .عنی: باکتری ها و آغازیانزیست دوازدهم خط اول و دوم، جانداران مورد نظر ی 89 با توجه به ص

 مراحلشناسی دوازدهم،  زیست 23ص ( غلط است. عمل رونویسی سه مرحله دارد )1گزینه ی 

 .(خط اولرونویسی،                   

 هسته ایهو  یاخته ای ندارد. این جمله  فقط برای های درون غلط است. باکتری غشا (2گزینه ی 

 تنظیم بیان ژن درشناسی دوازدهم،  زیست، 35 ص)( صدق می کند آغازیان)مثالً ها                  
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 .(چهارم و پنجمهسته ای ها، خط سوم،  هو                 

 هستند و هسته ایآغازیان هودق نمی کند. ( غلط است. برای آغازیان ص3گزینه ی 

 تیدی ویژه ی شروعنوکلئو به تنهایی راه انداز )توالی تواند نمی رنابسپاراز                  

 زیست، 35، مراحل رونویسی، خط هفتم( را شناسایی کند )ص23صرونویسی،                   

 .(خط دومشناسی دوازدهم، تنظیم بیان ژن در مرحله رونویسی،                   

 4گزینه ی  این ویژگی هم برای باکتری ها و هم برای آغازیان مشترک است. (4ینه یگز

 خط ، پاراگراف اول، 32ص و متن کتاب درسی 32ص، 15)شکلجواب است                  

  .(خط اول و دومپاراگراف دوم، ، 32ص ، هفتم و هشتم                  

 183 ال شماره یسؤ

 فقط برای تارهای ماهیچه ای نوع کند صدق می کند. برای تارهای تند. ( غلط است1گزینه ی 

 (.خط دوم و چهارمشناسی یازدهم، زیست ، 51صدق نمی کند )ص                 

 (. خط دومشناسی یازدهم، یاخته ماهیچه اسکلتی، زیست ، 47درست است )ص (2گزینه ی 

 جواب است. 2گزینه ی             

 یازدهمشناسی زیست ، 50)ص ست. بیشتر انرژی الزم از گلوکز به دست می آیدغلط ا (3گزینه ی

 (.خط اول                  

 .غلط است. برای تارهای ماهیچه ای کند صدق می کند. برای تند صدق نمی کند (4گزینه ی

 (.یازدهمشناسی زیست  51و  50ص)ص                

 184 ال شماره یسؤ

 بخشی از پیام های بینایی شبکه چشم راست"شناسی یازدهم، زیست  32ص 14توجه به شکل با

 . "که با رنگ سبز نشان داده شده است قبل از رسیدن به تاالموس متقاطع می شوند 

 جواب است. 3گزینه ی 

 همان شکل غلط هستند.با توجه به  2و 1ی هاگزینه 

 ب های پس سری می روند.به لو (ابتدا ،نه) بینایی سرانجامپیام های  4در گزینه ی 
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 .(دو خط آخر 32ص)

 185 ال شماره یسؤ

 پرم ها میتوز نمی کنند و به یکدیگرکنند. زیرا اس برای اسپرم ها صدق نمی 3و 1گزینه های 

 شناسی یازدهم(. زیست  127ص 9 و شکل 126ص 7شکلمتصل نیستند ) 

 فقط برای دانه های گرده صدق می کند.  2گزینه ی 

 ه احاطه شده اند.هسته های گرده ی نارس و رسیده  توسط کیسه گرد ب است.جوا 4یگزینه 

 ک احاطه شده اندمخهسته های هاپلوئیدی کیسه رویانی هم توسط ت .است n2 ه دی گرکیسه 

 است. n2که تخمک 

 186 ال شماره یسؤ

 دوازدهم درست است. شناسی زیست 30ص 11با توجه به شکل  2گزینه ی

 .(خط اولشناسی دوازدهم، زیست  25 صاست )هم درست  3گزینه ی

 (.خط اولشناسی دوازدهم، تغییرات دنای پیک، زیست  25صهم درست است ) 4گزینه ی

 خط سوم و شناسی دوازدهم،  زیست 32ص) جواب است 1گزینه ی  است. نادرست 1گزینه ی 

 کند. یش هسته ای ها صدق میبرای پفقط این گزینه چهارم(.                                         

 187 ال شماره یسؤ

 (.خط دومشناسی یازدهم، میوه،  زیست 132صدرست است ) الف(مورد 

 شناسی زیست  132ص) ممکن است از رشد بخش دیگری به غیز نهج باشد.غلط است.  ب(مورد 

 یازده، میوه، خط سوم(.        

 .(شمخط ششناسی یازدهم،  زیست 134ص) درست است ج(مورد 

 (.7فعالیتشناسی یازدم، زیست ، 132درست است )ص  د(مورد 

 جواب است. 3گزینه ی 
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 188 ال شماره یسؤ

 وجود دارد.  Rیا  w یرویان ی را دارد. اما در کیسه  wدانه ی گرده فقط الل

 خواهد شد. سفید  wwرویان . در نتیجه  w = باشد، تخم زا  wی رویانی اگر در کیسه

 می شود. www  =آندرسپرم . در نتیجه ww  =دو هسته ای باشد،   wرویانیی  اگر در کیسه

 جواب است. 4گزینه ی 

 می شود. صورتی  RW. در نتیجه رویان،R = تخم زاباشد،   Rاگر در کیسه ی رویانی

 می شود.   RRW. در نتیجه آندرسپرم، RR  =باشد، دو هسته ای  Rی رویانیاگر در کیسه 

 ه ها نیست.چنین چیزی در گزین

 (ت ناقصشناسی دوازدهم بارزیزیست ، 41)ص 

 189 ال شماره یسؤ

 خط ششم و هفتم، 67دندریتی در خون فعالیت نمی کنند )صیاخته های ( غلط است. 1 گزینه ی

 (یازدهمشناسی زیست                  

 که مربوطند ک یاخته های سرطانی را نابود می( غلط است. یاخته ی کشنده ی طبیعی 2گزینه ی 

 ، پاراگراف دوم، خط پنجم(.69به خط دوم است )ص                  

 ، خط اول، زیست شناسی یازدهم(.69غلط است. خط کتاب درسی است )ص  (3گزینه ی

 تراگذریتوانند از خون خارج شوند.می می خته های سفید درست است. همه ی یا (4گزینه ی

 خطگویچه های سفید، پاراگراف دوم،  67صگراف سوم، خط سوم، ، پارا70کنند )ص                 

 . (پنجم چهارم و                 

 جواب است. 4گزینه ی 

 190 ال شماره یسؤ

 ، تنظیم مثبت رونویسی، 34لط است. فعال کننده به راه انداز متصل نمی شود )صغ (1گزینه ی 

 (.35ص، 17پاراگراف دوم، شکل                  

 تنظیم مثبت، 34غلط است. در تنظیم مالتوز، مهار کننده و اپراتور نداریم )ص (2ینه یگز
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 (.35ص، 17رونویسی، پاراگراف دوم، شکل                  

 ، تنظیم مثبت رونویسی،34( غلط است. مالتوز تجزیه می شود نه، سنتز )ص3گزینه ی

 (.35ص، 17پاراگراف دوم، شکل                

 درست است. فعال کننده به جایگاه اتصال فعال کننده متصل می شود و اولین (4ی گزینه 

 نوکلئوتید مناسب برای رونویسی توسط دنابسپاراز مورد شناسایی قرار می                  

 ، تنظیم مثبت رونویسی، پاراگراف دوم(.34گیرد )ص                 

 است.جواب  4 ی گزینه

 191 ال شماره یسؤ

 ل به هنگام شب باز می شوند یعنی ( درست است. گیاهانی که روزنه ها به طور معمو1گزینه ی 

 ز انجامکالوین به هنگام روهر دو واکنش های چرخه ی    C4و  CAM .CAMگیاهان                  

 است. 1جواب گزینه ی (. 88ص، 11، خط پنجم، شکل 88 ص) می دهند           

 (. 11 شکل، 88ه تثبیت کربن در هنگام شب دارند )صیک مرحل CAMاست.  غلط (2گزینه ی

 همانند هم تثبیت کربن جو در ترکیبی سه کربنی دارند.   C4و  CAMغلط است.  (3گزینه ی

 (.11شکل، 88)ص                 

 (.11شکل ، 88ص) خیر  C4صدق می کند اما برای  CAM( غلط است. این جمله برای 4گزینه ی 

 192 ال شماره یسؤ

 .ون شامهیعنی بر 2یعنی پیراشامه و بخش  1زیست شناسی دهم، بخش  67ص 5ه به شکل با توج

 ، بیش از یک نوع رشته یدارند که در بافت پیوندی رشته ای، بافت پیوندی رشته ای هر دو 

 زیست 25 پاراگراف اول و دوم. ص، 67کالژن و االستین دارند )ص مثالً پروتئینی وجود دارد. 

 (.26ص 10دهم و شکل شناسی 

 جواب است. 2گزینه یپس 

 ای عصبی درهبا رشته یا میوکارد  3، بر خالف( بخش همانند )نهیا برون شامه  2بخش  (1گزینه ی 

 پاراگراف سوم خط و  ، خط چهارمپاراگراف دوم، زیست دهم، 67ارتباط است )ص                  
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 (.پنجمچهارم و                  

 کارد از جنس بافت یا آندو 4یا میو کارد صفحات بینایی دارد اما بخش  3بخش  (3گزینه ی

 ، پاراگراف چهارم، خط اول و دوم، 67ندارد )ص صفحات بیناییپوششی است و بافت پوششی 

 (.68ص، 7شکل

 رد یا بافتپریکایا  1، برخالف( بخش نهیا آندر کارد یا بافت پوششی همانند ) 4بخش  (4گزینه ی

 بین یاخته ای اندک دارد.  پوششی سنگفرشی، یاخته هایی با فضاهای                 

 شناسی دهم، پاراگراف اول، خط سوم و پاراگراف چهارم خط اول. زیست ، 67)ص                

 .(خط ششم و هفتم 25ص                  

 193 ال شماره یسؤ

 123یانو باکتری ها و ریزوبیوم ها )صیست با گیاهان یعنی، سدو گروه مهم باکتری های هم ز

 (.دهم شناسی زیست 

 (.دو خط آخر، زیست دهم، 123)ص ( غلط است. برای سیانو باکتری ها صدق نمی کند. 1گزینه ی 

+جو را به   N2 ها و هم سیانو باکتری ها . هم ریزوبیومصحیح است (2گزینه ی
4NH   تبدیل می 

 (.119 ص، 1کنند )شکل                 

 جواب سوال است. 2گزینه ی 

  123ص) غلط است. تثبیت کربن یعنی فتوسنتز. برای ریزوبیوم صدق نمی کند. (3گزینه ی 

 زیست شناسی دهم(                 

 دنفتوسنتز می کن( غلط است . برای سیانو باکتری ها صدق نمی کند. سیانو باکتری ها 4گزینه ی

 .دهم(زیست  123صرا از گیاهان به دست نمی آورند ) مواد آلی مورد نیاز خود و اصالً                

 194 ال شماره یسؤ

 نادرست  3درست هستند. گزینه ی  4و 2و 1گزینه های زیست یازدهم،  50ص 16توجه به شکل با 

 ه ر و ماهیچ، طول سارکومموجود در سر میوزین ADP. با آزاد شدن استجواب  3گزینه ی است. 

 ات ندارد.کوتاه می شود. ربطی به گروه فسف
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 195 ال شماره یسؤ 

  ، دو مرکز واکنش.زیرا هر فتوسیستم یک مرکز واکنش دارد نه .غلط است (2گزینه ی

 (.خط دومشناسی دوازدهم، زیست ، 80)ص

 یک الیه، الکترون می دهد که با  NADP +به ترکیباتی مثل  1فتوسیستم  ( غلط است.3گزینه ی

 (.83ص، 6، هر دو الیه )شکلدر تماس است نه ءفسفولیپیدی غشا ی                 

 آنتن گیرنده ی نور "تنها یک" ،گیرنده ی نور صحیح است نه "آنتن های"غلط است.  (4گزینه ی

 (.خط دوم، 80)ص                 

 (.مخط دوم و سو، 80)صجواب است  1گزینه ی است.  صحیح (1گزینه ی 

 196 ال شماره یسؤ

 (.خط ششم و هفتم، زیست دهم، پاراگراف اول، 131 صمنظور از جاندار، شته )حشره( است )

 تشکیل شده است. از چند گره به هم جوش خورده )نه مجزا(مغز حشرات است.  غلط (1گزینه  ی 

 (.پاراگراف دوم، زیست یازدهم، خط اول، 18)ص                   

 (.85ص، زیست دهم، 27)شکل  جواب است 2گزینه ی ویژگی شته است. (2گزینه ی 

 ،ای مالپیگی وجود دارد نههنفریدی است. در شته لوله  . این گزینه، ویژگیاستغلط  (3گزینه ی

 (.و پاراگراف دوم 17شکل ، 97، زیست یازدهم، پاراگراف پنجم، ص96متانفریدی )ص                  

 گی تنفس آبششی است. در شته )حشرات( تنفس نایین عبارت، ویژایغلط است.  (4گزینه ی

   وجود دارد نه آبششی.                

 (.خط اول، زیست دهم، پاراگراف دوم، 61، زیست دهم، پاراگراف دوم. ص60)ص          

 197 ال شماره یسؤ

 نیز متاثر از بخش یهمه ی حرکات ارادی متاثر از بخش پیکری هستند. بعضی از حرکات غیر اراد

 یکری، غیر ارادی هستند. بخش پبخش خود مختارمثل انعکاس. همه ی اعمال یکری هستند، پ 

 د فاقد نقش است. بخش خود مختار در تنظیم ترشح غدد دارای نقش است.در تنظیم ترشح غد 

 .(زیست یازدهم 17و  16ص) 
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 .است 2 ی جواب گزینهپس موارد الف و د صحیح هستند. 

 198 شماره ی السؤ

 هر دم. ،گردن فقط در دم عمیق نقش دارند نه ی . ماهیچه های ناحیهاست غلط (1گزینه ی 

 .(خط دوازدهم و سیزدهم، زیست دهم، 55 ص)                  

 غلط است. ماهیچه های بین دنده ای داخلی فقط در بازدم عمیق منقبض می (2گزینه ی

 .(دو خط آخریست دهم، ز، 55 صدم )، هر بازشوند نه                

 14خط پنجم و شکل ، زیست دهم، 55 صخط کتاب درسی است ) .جواب است (3گزینه ی

 (.55 ص                  

 هر بازدم.ق منقبض می شوند نه، . ماهیچه ی شکمی فقط در بازدم عمیغلط است (4گزینه ی 

 (.55ی  دو خط آخر صفحه)                   

 199 ماره یال شسؤ

 . گاهی دگر خواهی به نفع خود فرد است. جواب است 1گزینه ی است. نادرست  (1گزینه ی 

 .(خط سوم، زیست دوازدهم، 124)ص                 

 .(خط سوم، دوازدهم، پاراگراف آخر، 122ت است. مثل زنبور عسل کارگر نازا )صدرس (2گزینه ی 

 .(خط اول، 124( درست است )ص3گزینه ی

 (.دو خط آخر، پاراگراف اول، 123صرست است )د (4گزینه ی

 200 شماره ی السؤ

 وتیپ های زیر را برای پدر و مادر می توانیم بنویسیم:ژنال، با توجه به صورت سؤ

 پدر   مادر                                                                                                                         

AB Dd Hh                                                                                                     AB Dd Hh 

ز . سپس هرکدام ار را دقیق بنویسیموتیپ پدر و مادتوانیم ژنوتیپ دختر می وتیپ و ژناز فن

 دخترHh dd  AO                                                         را جداگانه بررسی می کنیم.ات صف
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   Bo  x  AB                                             Dd x Dd                                                       

AB+BB+Bo+Ao                                    DD+Dd+dd                                                     

 

XhY    x     XHXh  

XHXh + XhXh + XHY + XhY 

 که تولد دختر فاقد هر 4 ی به جز گزینه .ممکن استمورد نظر همه ی گزینه ها تولد فرزند در 

 در بین فرزندان . یر ممکن استغ  O( یعنی دارای گروه خونی A,Bنوع کربو هیدرات ) دو 

 جواب است. 4گزینه ی ده نمی شود. پس  اصال مشاه  Oگروه خونی 

 201 شماره ی السؤ

 هم می تواند پادتن بسازد.   Bلنفوسیت عالوه بر یاخته ی پادتن ساز، غلط است. ( 1گزینه ی 

 (72ص 11 شکلخط سوم و زیست یازدهم، ، 73ص)                

 .جواب است 2گزینه ی است. تن صادق هر پاد باره یدر (2گزینه ی

 (خط اول و دومزیست یازدهم، ، 73ص)                 

 د.نانجام  می ده کارهای دیگری نیز ها به جز نابودی یاخته ی بیگانه غلط است. پادتن (3گزینه ی

 (14شکل زیست یازدهم، ، 73ص)                

  دهند. غلط است. پادتن ها به جز رسوب دادن پادگن کارهای دیگری نیز انجام می (4گزینه ی 

 (.14شکلزیست یازدهم، ، 73ص)                  

 202 شماره ی السؤ

 .(پاراگراف آخر، 33شکل، زیست دهم، 40صکبد است )، از اندام المنظور سؤ

 کتاب درسی  البته در . در صفرا کلسترول وجود دارد.صحیح است. کبد صفرا می سازد الف(مورد 

 .(پاراگراف چهارم، 34صکبد کلسترول می سازد )ذکر نشده که                

 (.خط دومگراف سوم، اپار، 81ص) صحیح است. با ترشح اریتروپویتین ب(مورد 

 . مغز استخوان یاخته بنیادی داردغلط است. کبد یاخته بنیادی ندارد ج(مورد 
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 .خط اول(گراف سوم، اپار، 80ص)             

 (.75ص 13شکل خر، دو خط آ، 74صیح است. کبد مویرگ ناپیوسته دارد )صح د(مورد 

 .جواب است 3گزینه ی 

 203 شماره ی السؤ

            14شکلپاراگراف آخر، زیست یازدهم، ، 110صکوریون است )ی جنینی،  منظور از پرده

 (.16شکل، 112ص  

 مواد در جفت،کنترل ورود و خروج ، 111صاست. باعث اختالط نمی شود )نادرست  (1گزینه ی 

 (.خط سوم                  

 است. 1جواب گزینه ی 

 راگراف دومپا، 110ص)توسعه می یابد   HCGدرست است. تحت تاثیر هورمونی مثال  (2گزینه ی 

 (.خط دوم                  

 (.خط اولپاراگراف آخر، ، 111ص) است درست (3گزینه ی

 .(خط پنجموقایع پس از لقاح، ، 109ص )درست است  (4گزینه ی

 204 شماره ی السؤ

 گردد. ممکن است دوباره به یاخته ی پیش هر ناقل عصبی تجزیه نمی .درست نیست (1گزینه ی

 (.پاراگراف دومزیست یازدهم، ، 8صسیناپسی جذب شود )                 

 خطراگراف دوم، پا، 7صسم یاخته های عصبی ساخته می شود ). در ج( درست نیست2گزینه ی 

 .(پنجم                

 ی پس سیناپسی منتقل  می ه. به جایگاه ویژه ی خود در غشای یاخت( درست نیست3گزینه ی

 (.خط اول، 8صیاخته ی پس سیناپسی )درون  ،شود نه                 

 (.خط دوم، 8ص) جواب است 4گزینه ی درست است. درباره ی هر ناقل عصبی  (4گزینه ی

 205 شماره ی السؤ

 رنگ های پاییزی، 104ص) دیسه است نه، کریچهرنگ گزانتوفیل در . استغلط  (1گزینه ی 
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 (.خط سومپاراگراف دوم،                   

 (.خط دومپاراگراف آخر، ، 104ص، کاروتنوئید دارند )سبزدیسه ها . همه یاست غلط (2گزینه ی 

 (.خط اول 106و ص 104صدارند )، ترکیبات آلکالوییدی ن. رنگ دیسه هااست غلط (3گزینه ی 

  جواب است 4گزینه ی را به طور مناسب کامل می کند. شده دعبارت داده  (4گزینه ی

 (.خط دومپاراگراف دوم، رنگ های پاییزی، ، 104ص )                  
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