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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 . 

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

  44گزينه = 

  

 سوال راحت  -157

نبور فاقد ز –و به روده تخليه ميشود ---سامانه دفعي زنبور مالپيگي هست كه در يك انتها باز و در يك انتها بسته هست –
  شبكه مويرگي هست و گردش خون باز دارد . 

  1گزينه = 

  

  طراحي عالي  ---سوال شكلي كتاب  -158

يه زجاج –ترين لايه ( شبكيه ) منشعب ميشود  بر طبق شكل كتاب درسي سرخرگ ورودي از نقطه كور در مجاورت داخلي
  و پرده شفاف اصلا با مويرگ و خون تغذيه نميشود و با زلاليه و با انتشار تغذيه ميشود .  ---مايع نيست 

همچنين بخش رنگين چشم خود از مويرگ هاي خوني مشيميه تغذيه ميشوند و بر طبق شكل كتاب درسي انشعابات مويرگ 
  يه نميرسد هاي خوني به عنب

  2گزينه = 

  

  سوال راحت از رفتار نقش پذيري كه براي جلوگيري از انقراض گروهي از جانوران به كار ميرود .  -159

تجارب گذشته و برنامه ريزي در -- -نقش پذيري همانند تمام يادگيري ها حاصل برهم كنش غريزه و يادگيري هست 
   موقعيت جديد مربوط به رفتار حل مساله هست .
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   2گزينه = 

  

  از مبحث رانش  ---سوال پرتكرار كنكور هاي قبل -160

اما در هر حال  –اما چون تصادفي هست هيچگاه باعث سازگاري نميشود ---رانش در جمعيت هاي كوچك اثر بيشتري دارد
  و بر اثر حوادث طبيعي مانند سيل زلزله آتش سوزي رخ مي دهد . –جمعيت را از تعادل خارج مي كند 

   4گزينه = 

  

  سوال ساده از مبحث تنفس ياخته اي  -161

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  

   1گزينه = 

  

  سوال متوسط از شكل و اختصاصي نظام جديد  -162

   ---شكل هاي مختلف رسوب ليگنين و آوند هاي چوبي هستند  ---نردباني و  –آوند هاي مارپيچي 

و در حركت شيره ---ضخامت ديواره بعلت لان هيچگاه يكنواخت نيست –كه همگي ميان ياخته خود را از دست داده اند 
  پرورده هر چند نقش دارند اما نقش اصلي نيست . 

   3گزينه = 

  

  –سوال ساده از پل مغزي  -163

شبكه مويرگي ترشح كننده ---گانه جزو مغز مياني هست نه پل مغزي  4برجستگي هاي  –پل مغزي جزو ليمبيك نيست 
 –اما پل در كنار بصل النخاعي هست كه مركز انعكاس هاي بلع  –گانه هست نه پل  4خاعي مربوط به بطن هاي مايع مغزي ن

  استفراغ و .. هست . 

   3گزينه = 
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   سخت–سوال چند موردي  -164

الف ) چون جهش مي تواند در ژن مربوط به آنزيم هاي تجزيه كننده لاكتوز باشد بنابراين مي تواند باعث تغيير در جايگاه 
  درست  –فعال شود 

  نادرست ن نيست متصل ميشود . تصل نميشود و به اپراتور كه جزو ژب) مهار كننده كلا به ژن م

  رستدننده ، لاكتور نمي تواند به آن متصل شود و يا اصلا كلا ساخته نشود . بعلت تغيير در ژن مربوط به پروتئين مهار كج) 

  درست هاي تنظيمي باشد مي تواند مقدار بيان ژن و فعاليت رنا بسپاراز را تغيير دهد .  شد) اگر جهش در بخ

   3گزينه = 

  

  مربوط به ساختار انسولين و باز توجه به شكل  –مختص نظام جديد  –سوال متوسط  -165

  هم در پيش هورمون و هم در هورمون اصلي هست .  Bو  Aپيوند بين زنجيره 

  Bو  Aحذف ميشود نه بخشي از  Cدر انسولين فعال پپتيد 

  به آمين نزديكتر هست .  Bبر طبق شكل كتاب زنجيره 

   3گزينه  

  

  تركيبي جانوران–سوال متوسط مربوط به دوزيستان  -166

كي و در ظرايط خش –و فشار مثبت دارند نه منفي  –سوال مربوط به دوزيستان هست كه بيشتر با پوست تنفس مي كنند 
  بازجذب آب از مثانه آنها افزايش مي يابد . لارو دوزيستان داراي آبشش هاي خارجي هست . 

  1گزينه = 

  

  سوال سخت چند موردي  -167

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

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

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

   2گزينه =  

  

سوال سخت بر طبق باز شكل كتاب درسي ( توجه ويژه اي طراحان نظام جديد به شكل هاي كتاب درسي باز كرده اند  -168
 (  

مرز بين پوست و استوانه در تك لپه اي نا  –هست  ساقه علفي دو لپه مغز واضحي دارد و داراي دسته اوندي بر يك دايره
  تعداد دسته هاي اوندي بيشتر در خارج مربوط به ساقه تك لپه هست ---مشخص هست نه دو لپه 

   4گزينه =  

  

  گوش داخلي –پرتكرار كنكور ها  –سوال ساده  -169

 –مژگ هاي حلزون خم ميشود نه دهليز  –در صورت لرزيدن پرده بيضي اولين اتفاق مربوط به لرزش مايع حلزون هست 
  گيرنده هاي گوش انسان نورون نيست . 

   2گزينه =  

  

  سوال ساده از متن كتاب -170

دستگاه عصبي روده اي مي تواند مستقل و يا با كمك دستگاه عصبي خود مختار فعاليت كند / فعاليت آن مي تواند هم تحرك 
   –ايه ماهيچه اي و زير مخاط هر دو نفوذ مي كند در ل –و هم ترشح را تحت تاثير قرار دهد 

   3گزينه =  

  

  سوال سخت و چند موردي -171

  درست حضور پروتئين هاي هم انتقالي براي ورود گلوكز ضروري هست . الف) 

  درست ب) پمپ سديم پتاسيم بايد فعال باشد تا هميشه شيب غلظت را نگه دارد . 
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  درست و با انرژي شيب غلظت سديم هست .  ATPج) ورود گلوكز بدون 

  نادرست  –دوسيتوز هست و براي گلوكز نيست د) تشكيل كيسه هاي غشايي مربوط به ان

البته تعدادي معتقد به ورود براي جذب از سرخرگ هستند كه بعيد ميدونم مد نظر طراح باشد . و البته نظر   3گزينه = 
  سازمان سنجش معتبر تر . 

  

  

  سوال متوسط و مربوط به سوال هميشگي هورمون هاي گياهي  -172

  زياد ميشود ( سيتوكينين )  –كه بعد از قطع جوانه راسي در جوانه جانبي كم ميشود ( اكسين ) هورموني 

اكسين باعث رشد طولي سلول ها ميشود و سيتوكينين تقسيمات سلولي را افزايش و باعث كند شدن روند پيري و رسيدن 
  گياهان و ميوه ها ميشود . 

   2گزينه =  

  

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

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

جواب صحيح  3اشتن  حتما دارا بودن كروموزوم همتا باشد و نداشتن را شباهت نگيرد گزينه در صورتي كه نظر طراح براي د
 هست . 

  

 3گزينه =  

  

  سوال ساده متن كتابي مختص نظام جديد -174

ت يك آمينو اسيد مي تواند ساختار و عملكرد را به شد سوال مربوط به ميوگلوبين هست . كه بر طبق خط كتاب درسي تغيير در
  تغيير دهد. 

  فقط توانايي ذخيره يك نوع گاز دارد ( توجه دوباره طراحان به انواع و جمع ) 
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  آب گريز )  –يوني  –هيدروژني  –نوع پيوند ( اشتراكي  3بيش از 

  چند زنجيره اي نيست . 

   2گزينه =  

  

  طراحان نظام جديد به شكل كتاب درسي  سوال متوسط و باز توجه -175

ينه دان گوسفند چ –سوال مربوط به چينه دان هست كه در ملخ بر طبق شكل بالاي آنزيم هاي بزاقي آميلاز قرار گرفته هست 
  دندانه مربوط به پيش معده هست نه چينه دان –پرنده به بخش ابتداي معده وارد مي كند  –ندارد 

   1 گزينه = 

  

  مشابه كنكور هاي قبل نه در نگارش گزينه ها –متوسط و بودجه بندي هميشگي كنكور يعني اسپرم زايي  سوال -176

  –سلول هاي اسپرماتوگوني و اسپرماتوسيت ها به هم متصل هستند و فقط در تمايز اسپرماتيد هست كه از هم جدا ميشوند 

  اسپرم ها ابتدا توانايي حركت ندارند و در اپيديديم بدست مي آورند 

  اسپرماتوسيت ثانويه دو كروماتيدي هست .  –هسته فشرده جزو مراحل تمايز بوده و در اسپرم مشاهده ميشود 

   1گزينه =  

  

  سوال ساده و توجه به شكل كتاب درسي و نوشته هاي سبز رنگ كنار شكل ناب  -177

ط  به لايه زير مخاطي هست كه داراي غدد ترشحي و فاقد سلول هاي استوانه اي هست و سلول هاي استوانه اي سوال مربو
همچنين اين لايه به لايه غضورفي ماهيچه اي متصل هست . و بر طبق شكل داراي تعدادي غدد  –مربوط به لايه مخاط هست 

  هست . 

   4گزينه =  

  

  سوال متوسط مختص نظام جديد -178
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ند با هموگلوبين مي توا –سلول هاي خوني جنين نه فقط از مغز استخوان بلكه مي توانند از كبد و طحال نيز منشا بگيرند 
  خون نقش داشته باشد .  PHدر تنظيم  Hدريافت 

   1گزينه =  

  

  سوال متوسط از متن كتاب درسي  -179

و عدم اتصال مربوط به يوكاريوت هاي هست كه دو –هستند اتصال دنا به غشا مربوط به باكتري هاي هست كه فاقد هيستون 
  انتهاي متفاوت دارند ( قند و فسفات ) 

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

   3گزينه =  

  

  سوال شكل و متوسط  -180

سوال مربوط به بازوفيل هست كه در فرآيند حساسيت باعث ترشح هيستامين ميشود و باعث ميشود دستگاه ايمني به مواد 
  بيخطر واكنش نشان دهد . 

لا شناسايي آنتي ژن اص –مرگ برنامه ريزي مربوط به لنفوسيت ها هست  –تبديل به درشت خوار شدن براي مونوسيت هست 
  ژني ندارد . ندارد چون گيرنده آنتي 

   3گزينه = 

  

  

  سوال متوسط غير محاسبه اي ژنتيك -181

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

   1گزينه =  

  

  سوال سخت تركيبي  -182
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  ربوط به باكتري ها هست ( توجه طراحان به جملات توصيفي ) سوال م

در باكتري ها همانند يوكاريوت ها مجموعه رناتن ها مي توانند باهم همزمان  –باكتري ها فاقد غشاهاي دروني هستند 
  ست . راه انداز هميشه براي شناسايي نوكلئوتيد اول لازم ه –مرحله هست  3رونويسي فقط  –پروتئين سازي كنند 

   4گزينه =  

  

  سوال ساده متن كتاب درسي  -183

ها  كند –تارهاي تند ميوگلوبين كم دارند  –هر تار ماهيچه اي چون چند هسته اي هست از ادغام چندين هسته به وجود مياد 
  بيشتر انرژي هميشه از گلوكز هست نه كراتين فسفات  –بيشتر انرژي را هوازي بدست مي آودند 

   2گزينه =  

  

  متوسط  –سوال پرتكرار در آزمون ها  -184

  عصب خروجي از چشم ابتدا به كياسما ميرود و بخشي از آن منحرف شده و بعد تالاموس و بعد به لوب مخالف ميرود . 

   3گزينه = 

  

  سوال سخت و تركيبي و مفهومي از كياهي  -185

كيسه روياني ) كه همگي توسط سلول هاي  –وز در تخمك حاصل مي –رسيده  –تمام سلول هاي هاپلوييد شامل ( گرده نارس 
2N   لول و س –به هم متصل مربوط به دانه گرده نارس هست  –تغييرات ديواره مربوط به كيسه گرده هست  –احاطه شده اند

  رويشي در كيسه گرده ميتوز نمي دهد . 

   4گزينه = 

  

  پرتكرار از خصوصيات يوكاريوت ها  –سوال ساده  -186

يوكاريوت ها نمي توان همزمان با رونويسي ترجمه را ديد مگر در اندامك كه آن ها در اين سوال چون همه ننوشته منظور  در
دو رشته در   DNAدر يك  –هميشه درسته و متيونين در انتهاي آمين هست چون اولين آمينو اسيد هست  1هسته هست . گزينه 

  مناطق مختلف مي توانند رونويسي شوند اما در يك ژن فقط يك رشته . 
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   1گزينه = 

  سوال متوسط چند موردي  -187

  درست الف) همه ميوه هاي حقيقي از رشد تخمدان هست . 

  نادرست –ب) ميوه هاي كاذب از بخش هايي مانند نهنج هست نه همواره 

  درست بعد لقاح تكامل نيابد و درست است .  ج) ميوه هاي بدون دانه مي تواند

  درست د) توجه به فعاليت كتاب درسي البته نه جواب و نوشته آن كه تخمدان مي تواند به فضاهايي تقسيم شود . 

   3مورد درست = گزينه  3گزينه = 

  

  سوال ژنتيك گياهي بدون محاسباتي  -188

  باشد .  WWWصورت  بايد به 3Nباشد آندوسپرم  WWدر صورتي كه رويان 

   4گزينه = 

  

  مختص نظام جديد –سوال متوسط  -189

 –همه سرطان ها نابود نميشوند  –مي توانند لنفوسيت هاي باشند كه همگا دياپدز دارند  2سلول هاي ترشح كننده اينترفرون 
  ائوزونوفيل هاي مي توانند با ترشح مواد هم مبارزه كننده نه فقط بيگانه خواري .  –دندريتي خارج از خون هست 

   4  –گزينه 

  

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

در حضور مالتوز بلعت اتصال فعال كننده به جايگاه خود نه ---در تنظيم مالتوز مهار كننده نيست و فعال كننده هست . 
  افزاينده در باكتري ها نيست .  –رنابسپاراز اولين نوكلئوتيد مورد شناسايي قرار ميگيرد 

   4گزينه = 

  

  تثبيت هاي دو مرحله اي  –سوال ساده از مبحث هميشگي كنكور  -191
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  در تمام گياهان فتوسنتز كننده بارها گفته شده است كه كالوين هست و در روز انجام ميگيرد . 

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

   1 –گزينه 

  

  متوسط  –سوال شكلي كتاب  -192

پريكارد و اپي كارد هست كه در هر دو سنگفرشي ساده و بافت پيوندي و درنتيجه رشته هاي پروتئيني قرار  – 2و  1بخش 
  دارند . 

ور در بافت پيوندي مي تواند بيش از يك رشته مشاهده كرد .. همگي ياخته هاي با فضاي بين ياخته اي اندك دارند ( پوششي 
و صفحات بينابيني يعني بافت ماهيچه اي قلب فقط در  –در ارتباط هستند اپي كارد و ميوكارد با رشته هاي عصبي  –) 

  ميوكارد هست . 

   2گزينه = 

  

  سوال ساده مختص نظام جديد 193

دو گروه شامل سيانوباكتر ها و ريزوبيوم هست كه هر دو تثبيت كننده نيتروژن هستند و در شكل مولكولي نيتروژن تغييراتي 
سيانوباكتر ها مي توانند در بخش هاي هوايي مانند دمبرگ  –شي از مواد خود را به دست مي آورد سيانوباكتر بخ –مي دهند 

  هست .  Cريزوبيوم فتوسنتز ندارد و فاقد تثبيت  –باشند 

   2گزينه = 

  

  سوال سخت از بحث قطعي كنكور نظام جديد ( انقباض ماهيچه )  -194

زمان —باشد atpسست شدن اتصال مي تواند با اتصال  –ساخته نيمشود  ATPبارها گفته شده است كه در ساركومر هيچگاه 
  تجزيه ميشود .  ATPو پس از سست شدن اتصال براي برگشت شكل سر ميوزين  –حركت ميوزين هيچ فسفات داري وصل نيست 

   3گزينه = 
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  سوال متوسط و پرتكرار از فتوسيستم ها  -195

آنتن  يك –هر فتوسيستم داراي يك مركز واكنش هست نه مراكز ---پروتئين ها هستند . تمام آنتن ها داراي رنگيزه ها و 
به تركيبي الكترون ميدهد كه در يك سطح غشا هست ( توجه به تماس پروتئين  1فتوسيستم  –نيست و داراي آنتن ها هست 

  هاي حامل با لايه ها ) 

   1گزينه = 

  

  متوسط  –سوال تركيبي جانوري مربوط به حشرات  -196

برجستگي پوستي مربوط به ستاره دريايي  –سوال مربوط به شته هست كه همولنف را از طريق منافذ به قلب بازميگرداند 
  دهانه قيف براي متانفريدي هست نه مالپيگي حشرات .  –مغز گره هاي متصل به هم هست  –هست 

   2گزينه = 

  

  توسط چند موردي سوال م -197

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

  ب) حركات غير ارادي مي تواند مربوط به انعكاس هاي دستگاه پيكري هم باشد . غلط

  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 پرتكرار از مبحث تنفس  -198

  بازدم مي تواند بدون انقباض ماهيچه باشد اما در هر دم ديافراگم منفقبض و مسطح ميشود . 

   3=  گزينه
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  مختص نظام جديد–سوال متوسط خط كتابي  -199

  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 

  هميشه با انتخاب طبيعي برگزيده ميشوند . 

  مي توانند به نفع خود هم باشند ( پرنده هاي ياريگر ) گفته شده بود كه سوال حتمي هست . 

   1گزينه = 

  

  متوسط  –سوال غير محاسبه اي ژنتيك  -200

  ناخالص هست .  Dو براي  B0 –ناخالص هست . پدر هموفيل  Dبراي هموفيلي ناقل و براي   ABمادر 

نمي تواند به وجود آيد چون در پدر و مادر هر  OO= دختر با اختلال انعقاد مي تواند باشد اما هيچگاه گروه خوني  2گزينه 
  پس فاقد هر دو نوع كربوهيدرات اصلا نمي تواند باشد .  –نيست  Oدو 

   4گزينه = 

  

  پرتكرار آزمون ها  –سوال متوسط  -201

در هر حال به دو آنتي ژن البته از يك نوع  ---مي سازد  يا گيرنده روي لنفوسيت  پادتن يا ترشحي هست كه پادتن ساز
  نابودي فقط براي ترشحي نه گيرنده ها . –رسوب دادن فقط براي ترشحي هست  –متصل ميشود 

   2گزينه = 

  

  مربوط به كبد  –سوال سخت چند موردي  -202

الف) سلول هاي كبدي مي توانند كلسترول بسازند و مقدار اضافي از صفرا دفع ميشود . منبع كلسترول هم غذا و  هم سلول 
  هاي كبدي هست . درست 

  ب) با توليد اريتروپويتين در شرايط كم اكسيژني باعث تنظيم توليد گلبول هاي قرمز ميشوند . درست 
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  نادرست –جاري صفرا هست نه سلول هاي خوني ج) ياخته هاي بنيادي سازنده كبد و م

  د) داراي مويرگ هاي ناپيوسته هست كه فاصله زيادي بين سلول هاي پوششي دارند . درست 

   3 –گزينه 

  

  مختص نظام جديد –سوال متوسط  -203

حاصل  –تحت تاثير تيروكسين مي تواند باشد  –مربوط به كوريون هست كه امكان اختلاط بين خود مادر و جنين را نمي دهد 
  و با تشكيل جفت در انتقال مواد غذايي نقش دارد .  –تقسيم سلول هاي تروفوبلاست بلاستولا هست 

   1گزينه = 

  

  پرتكرار كنكور ها  –سوال متوسط  -204

در ماهيچه ها ناقل مهاري  – مربوط به ناقل غصبي تحريكي هست كه هميشه باعث باز شدن كانال دريچه دار سديم ميشود
پس از انتقال نه با آنزيم هاي ماهيچه بلكه با آنزيم هاي نورون پيش  –مي تواند در جسم ياخته اي سنتز شود  –نداريم 

  درون ياخته گيرنده ناقل هيچگاه ديده نميشود .  –و يا بازجذب  –سيناپسي تجزيه ميشود 

   4گزينه = 

  

  متن كتاب  –سوال متوسط  -205

برخي از ديسه ها داراي كلروفيل فراوان هستند ( كلروپلاست )  –همه كلروپلاست ها داراي كلروفيل و كاروتنوئيد ها هستند 
  آلكالوئيد در شيرابه هست نه در كروموپلاست  –گزانتوفيل در كريچه نيست  –

   4گزينه = 

 

  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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