
. 6-3-3ویژه ی نظام آموزشی  - 1399پاسخ تشریحی درس زیست شناسی کنکور 

گروه آزمایشی  – 31/5/1399. صبح جمعه 2شماره ی  ی . دفترچهA-221 دفترچه ی

                  . 205تا  156از شماره ی   - 50زیست شناسی:  تتعداد سؤاال -علوم تجربی

 دقیقه. 36مدت پاسخگویی: 

 بوشهر -دبیر زیست شناسی -احمد بافنده 

 دمزیر پاسخ می دا صورت به شرکت کنم آزموندر  که اگر خودم می خواستم

 

  156سؤال شماره ی 

 .است: منظور

 ان.نه، فقط بعضی از بی مهرگ .این عبارت درباره ی بیش تر جانوران صادق استاست. غلط  -۱

 نه، بی مهرگان. درباره ی پارامسی صادق است. .است غلط -۲

 حشرات در تنفس نوع نیا. یسیدینا تنفس یعنیلوله های منشعب و مرتبط است.  غلط -۳

 .ندارند یدینفر حشرات و شود یم دهید     

 که: نمی توانیم بگوییم است. زیرا  غلط هم ۴گزینه ی . می رسم ۴به گزینه ی گزینه،  ردبا  .۴

 بعضی از بی مهرگانی صادق است که نوعی نفریدی دارنددرباره ی  فقطگوارشی حفره ی     

 زیرا هیدر هم حفره ی گوارشی دارد.)پالناریا مد نظر طراح است(.     
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  157ل شماره ی سؤا

 .است  هورمون، نیا از منظور

 .شدن ریپ مانع ،نه .است شدن ریپ عوامل از لنیات. است  پاسخ -۱

 از یاخته های تمایز یافته نه، تمایز  .است نینیتوکیس هورمون کار ،ساقه جادیا .است غلط -۲

 نیافته.     

 هنگام ها اختهی ی وارهید ی کننده هیزتج های میآنز دیتول کیتحر در لنیات .است غلط -۳

 .دارد نقش ریزش برگ     

 . است دیاس کیزیآبس هورمون نقش نهیگز نیا. است غلط -۴

 

     158سؤال شماره ی 

 را با نیمه ی دوم ۳ه ی و گزین ۱۳را با سازو کار بازخورد مثبت در روز  ۲اگر من بودم، گزینه ی 

 نمی زدم. ی نیستند و این تست رادرست های هم پاسخ ۴و  ۱ می کردم ولی  رد چرخه ی جنسی

 نگفته است.  LHو  FSHکتاب درسی چیزی از تأثیر هورمون بازدارنده بر هورمون های 
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 159سؤال شماره ی 

 حداقل دیبا دلوا هر O یخون گروه تولد یبرا رایز .ستین ممکن O یخون گروه یدارا فرزند تولد

برای  رایز می کردم رد م هرا  ۴ ی نهیگز می کردم. ردرا  ۳و  ۱پس گزینه ی  .باشد داشته را i کی

 . ندارد hX پدر یول ردیبگ پدر از راهای خود   hX  از یکی دیبا، دختر (hX hX) هموفیلتولد دختر 

 

 

     160سؤال شماره ی 

 ATPآنزیم رد.ندا NADH ی هیتجز به ربطی .کند یم مهار را ژنیاکس به الکترون انتقال دیانیس

 یفضا ،نه دنشو یم پمپ غشا ود نیب یفضا به ها تونوپرخارجی.  ،نهساز در غشای داخلی است 

 . با توجه به این که در گزینه ها صفر نداریم پس:یداخل

  

 

     161سؤال شماره ی 
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 د.کن یمن صدقنیز  پسر هموفیلبرای  و یگاهیجا چند صفات یدارا افراد یبرا. است غلط -۱

 .یخون گروه به مربوط B و A یها للا مثل. است  -۲

  .ندارد حضور ءغشا در ژن و است ژن همان للا .است غلط -۳

 .دارد وجود قرمز ی چهیگو یغشا در D نیپروتئ مه باز دباش Dd رگا رایز. است غلط -۴

 162ره ی سؤال شما

 .است  ،الؤس صورت منظور

 یعصب طناب .ندارند را هیکل شکل نیتر دهیچیپ ،ستانیدوز. زیرا رد می کردمرا  ۲و  ۱گزینه های 

 .نداردهم  یشکم

 یبرا،  "کنندیم مصرف حرکت هنگام به را یشتریب یانرژ" زیرا ،است غلط هم ۴گزینه ی 

 رندگان صادق است.. برای پکندینم صدق ستانیدوز

 یازگ تبادالت به ،هم پوست یعنی یتنفس اندام نیتر ساده کمک به ستانیدوز. است  -۳

 .ستندین طور نیا خزندگان اما دنپردازیم

 

 

  163سؤال شماره ی 
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 یمر یابتدا و روده راست یخارج نندما ییها اسفنکتر زیرا است.نامناسبی ـخیل ۳زینه ی ـگ

ولی گزینه های دیگر هم .دارند قرار یکریپ بخش ریتأث تحت ،هستند مخطط ی چهیـماه از که

                         نمی شود.    یـذایـواد غـ، اسفنکتر باعث راندن م۴مشکل دارند. مثالً: در گزینه ی 

  

 

 

  164سؤال شماره ی 

مه حتی اگر نمی دانستم که بزرگ ترین بخش رویان لپه ها هستند باز .است  :الؤس منظور

 زیرا همه ی بخش های رویان از تقسیم نامساوی تخم ایجاد می شوند.

 .باشد دانه ای رهیذخ بخش ندتوایم هم سپرمآندو .است غلط -۱

 .ها گونه از یاریبس در :گفته کتاب .افتدینم اتفاق نیا دانه هر در .است غلط -۳

 .ها پهل نه، .است یانیروة شیر گرددیم خارج دانه شیرو هنگام که یبخش نینخست .است غلط -۴

 

 165شماره ی سؤال 

 .است  :الؤس منظور
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 .ستین فعال روش به آب ییجابجا .است غلط( الف

 .ریخ ،زنبور یبرا .کند یم صدقمافرودیت هر یبرا .است غلط(  ب

  .است ییایمیش بیترک نیچن مثال فرومون .است ( د

 داوطلب بودم به اجبار آن را ولی اگر  است.در این مورد حرفی نزده  درسی کتاب( ج

می دانستم.     

 

166سؤال شماره ی 

 ردر روده ی باریک اتفاق می افتند و همه د ۳و  ۲، ۱  است. سؤال،  منظور

 که منظورش معده است. چوندارم  را  ۴می کردم و 

 

 

 167سؤال شماره ی 

تا بدانم که عدسی به وسیله ی رشته هایی به  مچشم را در ذهن خودم مرور کن شکلکافی بود که 

 جسم مژگانی با شبکیه تماس ندارد.جسم مژگانی متصل است و 
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 168ی  سؤال شماره

یغه ت .درون نه کند یم عبور ها هغیت نیب از آب می توانم بگویم که با یادآوری شکل آبشش ماهی

هم نقش  ۳می کردم.  رد را ۴و  ۲ .یآبشش یخارها نه دارند قرار یآبشش یها رشته  یرو برها 

 یها رگیمو داشتن لیدل به یآبشش یها غهیت زیرا .است  ۱نه، تیغه.  است یآبشش یخارها

  .هستند یتنفس یگاز تبادالت انجام محل یخون

 

169سؤال شماره ی 

از  ظاهراً پاسخ می باشند.  درستنا ۳و  ۲، ۱یازدهم، گزینه های  86ص  9با توجه به شکل 

 کلمه ی  96زیست شناسی یازدهم چاپ  در کتاب درسیاست ولی  ۴نظر طراح، گزینه ی 

است، از کتاب حذف شده است. پس  99که منبع کنکور  97در چاپ م و غیرهمساخت را داشتی

 

 

 170سؤال شماره ی 
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می کردم چون که گیاهان پاسخ عصبی ندارند. هم چنین این سه مورد برای  رد الف، ب و د را

 است. ط مورد ج . پس فقصدق نمی کنندپاسخ هورمونی نیز 

 

 

 171سؤال شماره ی 

 به یکمتر شباهت پس دارد بارز الل کی ،۴ ی نهیگز ذرت .است بارز الل ۴ یدارا aaBBCC ذرت

 .دارند هم

 

172سؤال شماره ی 

 ۳قابل اثبات تر است. زیرا بخش   ۳بودن  نادرستولی نادرست هستند.  ۴و  ۳، ۱ یگزینه هر سه 

  ف جنین را بسازد.بافت های مختل نمی تواند به تنهایی همه ی

 :ولی 
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 173سؤال شماره ی 

 

 

 

 174سؤال شماره ی 

کتاب  )فصل سوم( کیژنت بخش در شده طرحم یها یماریب ی همه .است یبیرغ و بیعج الؤس

Yاگر پدر هموفیل )چه آخه؟  یعنیدرسی، 
hX( و مادر سالم )-XHX باشد، دختر سالم با ژن نمود )

را به دخترانش می دهد و دخترش همیشه  hX)ژنوتیپ( خالص به دنیا نمی آید. زیرا پدر همیشه 

  ناخالص می شود. 

 

 

 175سؤال شماره ی 

 وابسته است، محرک به یعصبی  رشته از نقطه نیاول در عمل پتانسیل جادیا است. غلط -الف 

 .ناپسیس محل در وابسته است یعصب ناقلبه  ای .باشد رندهیگ اگر

پس،  است کنواختی هم آن قطر و است تمام طول رشته بدون میلین که چون .است  -ب

 .است یثابت مقدار یعصب امیپ تیهدا سرعت
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 .میپتاس وسدیم  یعنی گذرد یم ءغشا از یون نوع دو شهیهم است؛ غلط(  ج

  یکی است بسته شیکی .میندار وقت چیه دریچه دار کانال نوع دو هر شدن بستهاست.  غلط( د

 .شود یم بسته گرید    

 

 176ؤال شماره ی س

 

 177سؤال شماره ی 

 کبد ،دو نیا از یول .طحال و کبد :یعنی سازدیم را خون یها اختهی ینیجن دوران در که یاندام

 پس .شودینم محسوب بالغ فرد کی یلنف دستگاه از یجزئ که است

 

 .نیتیروپویتار هورمون دیتول با .است ( ۱

 و است وستهیناپ نوع از یخون. مویرگ یلنف و یخون یعنی آن یها رگیمو ی همه .است غلط( ۲

 درشت یاـه ولکولـم عبور مانع ناقص پایه ی یغشا و یا اختهی نیب ی حفره داشتن لیدل به

 .دارد بزرگ یا اختهی نیب یفضاها هم یلنف رگیمو. شود ینم
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 .کبد نه ،کند یم صدقگرده  یبرا .است غلط( ۳

 .فاقد نه استچنین نقشی  یدارا اتفاقاً .است غلط( ۴

 بررسی نمی کردم.را  ها خیلی تابلو است و بقیه ی گزینه ۱بودن گزینه ی  

  

 

 178سؤال شماره ی 

 .است  طراح، منظور

 خیر. ۳Cمی کند ولی برای   ۴Cبرای زیرا  .می کردم ردرا  ۴گزینه ی 

و همه ی گیاهان  .یعنی چرخه ی کالوین ۲ی  هزیرا گزین .است پاسخ خیلی  ۲گزینه ی

 چرخه ی کالوین دارند.

 ها تنفس نوری ندارند.  ۴C و ۳Cهر دو یعنی تنفس نوری. همه ی   ۳و  ۱گزینه های 

 179سؤال شماره ی 
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  :یعنی شودیم وارد قلب راست زیدهل به که ییها رگ ی همه

 زیدهل به که ییها رگ ی همه .که دارای خون تیره هستند 

 که دارای خون روشن هستند.  :یعنی شوندیم وارد چپ

 هم کم تری نسبت به چی؟است. س  – الف

 .کندیمن صدق و سیاهرگ کرونر ششی یها اهرگیس یبرا نهیگز نیا است؛ غلط( ب

 الیه ی میانی ،ها اهرگیس و ها سرخرگ ی همه در :دیگو یم یدرس کتاب است؛( ج

 .است یادیز (کیاالست) یکشسان یهارشته یدارا

 ینم صدق قلب یباال یها اهرگیس و یلیاکل ماهیچه ای برای سیاهرگ ی تلمبه است؛ غلط( د

 .کند

 

 180سؤال شماره ی 

 .است  :الؤس منظور

 .صادق نیستبرای گونه هایی که تولید مثل جنسی ندارند،  .است غلط( ۱

 .افتد یمن اتفاق حتم طور به. برای دگر میهنی هم صادق نیستبرای هم میهنی  .است غلط (۳

 .ریخ یهنیم هم یبرا اما ادق استص یهنیم دگر ییزا گونه یبرا .است غلط( ۴

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 181سؤال شماره ی 

 A گاهیجا در دیاس نویآمسومین  یباال در هم به متصل دیاس نویآم ود که یوقت است؛ ( ۱

 .شود یم E وارد که شود یم دیاس نویآمبدون  tRNA شامل P گاهیجا گرفتند، رقرا

 tRNA نیدوم اب وندیپ شدن سست دوماً است؛ نشده لیتشک رهیزنج هنوز که اواّلً است؛ غلط( ۲

 .دهد یم رخ یدیپپت وندیپ شدن برقرار از قبل

 دیاس نویآم همانیعنی  شود یم جدا ناقل یرنا از ترجمه اول در فقط دیاس نویآم است؛ غلط( ۳

 در اونم که دیاس نویآم نه شود یم جدا ناقل یرنا از دیاس نویآم نیچند ی ترجمه ادامه در .اول

 .افتد یم اتفاق P گاهیجا

 .دهد یم رخ یدیپپت وندیپ نیدوم شدن برقرار از قبل است؛ غلط( ۴

 

 

 182سؤال شماره ی 

 

 یباکتر ی همه یعنی ومیآمون از تراتین ساخت در موثر یها اختهی تک ی همه است؛ ( ۱ 

 .دارند هم زلیکویگلو  هستند کننده سنتز ویمیش ها یباکتر نیا ی همه .ساز تراتین یها

 یم ساخته ATP الکترون انتقال واکنش و یمعدن فسفات از استفاده با (قندکافت) زیکولیگل در

 نجیره ی انتقال الکترون. سوال نگفته: ز .شود

 .دهد یم رخ یکیالکت تنفس در NADH ی هیتجز یعنی NAD+ دیتول است؛ ( ۲
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 یبرا است کرده استفاده( یمعدنی  ماده) آب از یعنی ژنیاکس ی کننده دیتول است؛ ( ۳

 همان فتوسنتز خودمون. .یآل مواد دیتول

 کمک به که ییها اختهی تک یول ،یآل ی ماده به ۲co لیتبد یعنی کربن تیتثب است؛ نادرست (۴

 .ندارند هم یفتوسنتزی  زهیرنگ پس کنند ینم جذب را نور کندیم تیتثب را کربن یموسنتزیش

 

 

 183سؤال شماره ی 

نم احتی نیازی نیست که بد .است یها اختهی: منظور

 ۳گزینه ی د. ی اختصاصی در التهاب دیده نمی شوها گیرنده منظورش چه یاخته هایی است زیرا 

 را می زدم. ۳بی معطلی  .دارد داد می زند که غلط است

 

  

 184سؤال شماره ی 

 .دارند تماس یرامونیپ عیما با نه دارند قرار ینیژالت ی ماده درون ها مژک .نیست حیصح( الف

 و فرستد یممخچه  به را تعادل امیپ و است یتعادل رندهیگ یدارا یزیدهل بخش .ستا ( ب

 پیام تعادل هم بخشی از پیام های مربوط به وضعیت بدن است.
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 یونی یها کانال .شود یم خم ینیژالت ماده ابتدا یرامونیپ عیما حرکت از پس .ستین حیصح( ج

 .شوند یم باز بعداً

 با مغز ساقه پشت در مخچه و فرستد یم مخچه به را خود امیپ یزیدهل بخش ( د

 .است شده دهیپوش است، یوندیپ بافتکه  مننژ

  

 

 185سؤال شماره ی 

ت عضال انقباض عمل، ابدییم کاهش خونابکلسیم  دیروئیپارات ی غده یکار کم در .استغلط ( ۱ 

و روند انعقاد خون نیز دچار مشکل می شود. کتاب درسی نگفته است که کلسیم  شود یم مختل

ده تولید ترومبین کم شنمی یابد. چه نقشی در انعقاد دارد ولی مطمعنم که تولید ترومبین افزایش

 که انعقاد دچار مشکل شده است.

 کاهش نیتوس یکسا ترشح )هیپوفیز(، یمغز ریز غده نیپس بخش یکار کم در است؛ غلط (۲

 یدارا ضد کاهش با رایز است؛ غلط جمله یبعد قسمت یول ابدییم کاهش نیز ریش ترشح .ابدییم

 .شود یم قیرق ادرار و ادیز ادرار دفع

ث باعچگونه پرکاری قشر غده ی فوق کلیه  بر اساس کتاب درسی ثابت کنم که منمی توان( ۳

 .لیت مغز استخوان ها می شوددن فعاضعیف ش

 هم طبق اطالعات کتاب درسی نمی توانم توجیهی داشته باشم. ۴برای گزینه ی ( ۴
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 186سؤال شماره ی 

 .دشو یم دهید مشترک یاین با افراد در همتا یساختارها :دیگو یم کتاب فیتعر است؛ ( ۱ 

 نام برده است.ها ز ساختارهای آنالوگ به عنوان شواهد تغییر گونه کتاب درسی ا است؛ ( ۲

 .است حیصح مختلف یهاگونه افراد است؛ غلط( ۳

 .اتفاقاً بسیار کارآمد هستند جانداراناز  یبعض دراندام های وستیجیال  است؛ غلط( ۴
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 ۱ )  

 .دارد متفاوت ضخامت یمخاط ی هیال یدرس کتاب شکل طبق ؛ است ( ۲

 .یهاد نه کندیم صدق یا مبادله بخش برای است؛ نامناسب( ۳

 یمخاط ترشحات وارد یا ستوانها یها اختهی یها مژک یدرس کتاب شکل طبق است؛ ( ۴

 .ندشو یم
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188سؤال شماره ی 

.است  ،الؤس منظور

 .کندینم صدق نشخوارکنندگان یبرا است؛ غلط( ۱

 کم یعمومگردش  خون فشار از گردش ششی خون فشار پستانداران ی همه در است؛ ( ۲

 م. ه ارا دیده که من ندید "ریوی"نم طراح از کجای کتاب درسی کلمه ی دا نمی .است تر

 .پستانداران ،نه کندیم صدق قورباغه یبرا مثبت فشار است؛ غلط( ۳

 .دار سهیک و گذار تخم مثل ندارند جفت پستاندارانة هم یول است جفت منظورش. است غلط( ۴
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 منتقل ها بطن وارهید درون یها چهیماه یتارها به یکیالکتر موج که یوقت  است؛ غلط (الف 

 .است دهیگرد آغاز زهایدهل انقباض نیا از قبل یعنی شودیم

 ها بطن انقباض هنوز شود،یم منتقل قیعا ی هیال به یکیالکتر موج که یوقت  است؛ غلط( ب

 .است نشده شروع

اض هنوز انقب یعنی شودیم منتقل یبطن یزیدهل گره به یکیالکتر موج هک یوقت است؛ غلط( ج

بطن ها آغاز نشده است. وقتی انقباض بطن ها آغاز می شود که موج الکتریکی از گره دهلیزی 

 بطنی به دیواره ی بین دو بطن و سپس به درون دیواره ی بطن ها منتقل شود.

www.konkur.in

forum.konkur.in



ه موج الکتریکی از دیواره ی بین دو بطن گذشته بطن ها زمانی منقبض می شوند ک است؛ غلط (د

باشد به نوک بطن ها رسیده باشد و سپس به باالی بطن ها و سپس به درون میوکارد بطن ها رفته 

 زهنو یعنی شود یم منتقل ها بطن وارهید یها چهیماه یتارها به یکیالکتر موج که یزمانباشد. 

 .تاس افتهین انیپاهنوز  زهایدهل انقباض و ند نقباضا حال در زهایدهل و اند شدهن منقبض هابطن

 190سؤال شماره ی 

 کند یم هیتجز را ATP خود یمیآنز نقش با که میپتاس میسد پمپ مثل است؛ ( ۱ 

، استفاده هستند خواه یانرژ که K+ و aN+ جابه جایی یبرااز انرژی آزاد شده  )فرآیند انرژی زا(.

 می کند.

 . شکند یم هم و کند یم جادیا هم را استر یفسفود که دنابسپاراز مثل است؛ ( ۲

 .شود ینم انجام ها میآنز توسط گرید باشد ینشدن انجام واکنش راگ است، نامناسب( ۳

 هم کنند؛ یم میتنظ ماده شیپ به را خود لیتما میکوآنز با ها میآنز یبعض است؛ نامناسب( ۴

 .شود یم متصل خود ی ماده شیپ به کننده فعال کمک به بسپاراز رنا نیچن

پس اگر من بودم  .استغلط  دارد داد می زند که "انجام نشدنی"به خاطر داشتن  ۳گزینه ی 

 را می زدم. ۳بدون نگاه کردن به سه گزینه ی دیگر، 
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191اره ی سؤال شم

 را رد می کردم. ۴و  ۲، ۱گزینه های در ذهن خود  اسفنج کردن شکل تجسمبا 
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تلف نمی کردم.  ۳و  ۲، ۱اگر من به جای دانش آموزانم بودم، وقت خود را با تفسیر گزینه های 

معده کم شود چه ربطی به  زیرا اگر ترشح کلریدریک اسید در .را انتخاب می کردم ۴گزینه ی 

 ترشحات برون ریز دهان دارد؟ 
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 .شود ینم ترشح میآنز هزارال در و هزارالست مخصوص گیری آب .ستین مناسب( ۱
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 در دشو یم ساخته جانور سط خودتو که یوالزلس یعنی کنم فکر جانور سلوالز ؛ستین مناسب( ۲

 .سازد ینم سلوالز اسبخود  که یورتص

 آخه .شود ینم ترشح یگوارش میآنز سنگدان در و است سنگدان طراح منظور نیست. مناسب( ۳

چه پرنده ای؟ ما از همه ی پرندگان که خبر نداریم. کتاب درسی فقط پرنده ی دانه خوار را گفته 

 است.

 آرواره توسط دان نهیچ از قبل .شود یم رهیذخ و نرم غذا دان هنیچ در ملخ در .است ( ۴

 گوارش یافته اند یعنی قبل از چینه دان گوارش یافته اند. .ابدی یم گوارش غذا بزاق و ها
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مثالً به هورمون  ،ابدی شیافزا آب بجذ باز که باشد یطور، هیکل یماریب اگر است؛  -الف 

 فشار میزان بازجذب آب افزایش می یابد، آلدوسترون یا ضد ادراری بیش از حد پاسخ دهد، های 

 .دنگرد یم متورم به دلیل خیز بدناز  ییهابخش و کاهش خون یاسمز

، کبد طوری آسیب ببیند که نتواند اوره بسازد، میزان اوره ی یماریب نیا در اگر است؛ ( ۲

 باال خون آمونیاک میزانو  ،اک کم تر مصرف می شود برای ساخت اورهخون پایین می رود. آمونی

 .رود یم

 در )اوریک اسید( دار تروژنینمیزان رسوب ماد ه ی دفعی  که است نقرس منظور است؛ ( ۳

های پیوندی مثل غضروف و  بافت در مجاورت اوریک اسید مفصل در و ابدی یم افزایش مفصل

 . میدار رباط را

 میسددفع  آن دنبال به و شود کم  آلدوسترون ترشح است ممکن یماریب نیا در است؛ ( ۴

 .ابدی یم شیافزا آبو 
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 195سؤال شماره ی 

  .است  ،طراح منظور

 .کند یم صدق یمغز پل و النخاع بصل یبرا  است؛ غلط( ۱

 .کند یم صدق تاالموس یبرا است؛ غلط( ۲

 بصل  یعنی قلب ضربان و خون فشار میتنظ به مربوط بخش یکینزد درنخاع  است؛ ( ۳

 .دارد قرار نخاعال

 .کند یم صدق مخچه یبرا است؛ غلط (۴
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 .است ؤال، س منظور

 .ندارند تاژک مثل یحرکت بخش ها اختهی نیا از کدام چیه است؛ ( ۱

  .شوند یم افتی تخمدان یعنی یمادگ متورم بخش در ها اختهی نیا ی همه است؛ ( ۲

 قاحمخصوص ل اختهی هر که مییبگو میتوان ینم باشد دیپلوئید از ریغ اهیگ اگر است؛ نادرست( ۳

 مجموعه دو یا هسته دوی  اختهی در دیپلوئید اهیگ در تازه .دارد کروموزوم مجموعه کی تنها

 .شود یم دهید )فام تن( کروموزوم
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. یاخته ی زایشی هاپلویید )تک هستند یشیزا یاختهی توزیم حاصل ها اسپرم است؛ ( ۴

 توزیم حاصل زین یاهسته دو ی اختهیو  زا تخمالد( است زیرا خود زایشی حاصل میوز است. 

 زویم از ماندهیباق ی اختهی که هستند شرخو های بافت اختهیی از یک وزیم از مانده یباق اختهی

 .است الد تک ای دیهاپلوئ زین
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 .است  مورد نظر، بخش

 از  دو هر (رباط) کند یم متصل هم به را ها استخوان که یبخش وپسول مفصلی ک .است غلط( ۱

 .دارند یکم یریپذانعطاف و هستند ای رشته یوندیپ افتب

 (،غالف) دینما یم احاطه را یا چهیماه تار دسته هر که یبخش و یمفصل کپسول .است ( ۲

 .دارند یاندک یانهیزم ی ماده دو هر و هستند ای رشته یوندیپ بافت جنس از

 .دارد یکم یاهتهخای و است یا رشته یوندیپ بافت ،کپسول .است غلط (۳

 یدارا و است سست یوندیپ بافت کند یم یبانیپشت را کیبار روده یپوشش یهااختهی که یبخش

 .است یادیز یها اختهی

 یوندیپ بافت در ینیکوپروتئیگل یهارشته .است یارشته یوندیپ بافتول، پسک .است غلط( ۴

 هنگ متصل گریکدی به را معده یپوشش یهااختهی که یبخش. یا رشته ،نه شودیم دهید سست

 .دارد نیکوپروتئیگل یهارشته هیپا یغشا و .هیپا یغشا یعنی دارد یم
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  198سؤال شماره ی  

 زقرم یهاچهیگو سپس و فاکتور دیتول و رسدیم بیآس یکنار یها اختهی به است؛ ( الف

 .ابدییم کاهش

 .ابدییم شیافزا خوناب گلوکز آن دنبال به و زولیکورت است؛ ( ب

 دارد نقش خون انعقاد در که K نیتامیو جذب .شود ینم دوازدهه وارد صفرا است؛ ( ج

میزان جذب کلسیم در  Dنیز کاهش می یابد. با کاهش ویتامین  Dجذب ویتامین  .ابدییم کاهش

 انعقاد خون اختالل ایجاد می شود. روده نیز کاهش می یابد. کلسیم خوناب کم شود، در روند

رابطه  یعصب یها اختهی در Na+ تراکمبا  و انسولین گلوکاگون ترشح در اختالل نیب توانم ینم (د

 چی بوده در ذهن طراح، نمی دانم. .کنم دایپای 
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از کلیه ی چپ پایین تر است پس فاصله اش با مثانه کم تر از فاصله ی کلیه ی چپ کلیه ی راست 

بقیه ی گزینه ها نیز با مرور شکل های کتاب درسی در . تا مثانه است. 

 بودن آن ها پی می برم.  درستذهن خود به 
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 200ه ی سؤال شمار

 است. منظور: 

است. زیرا چوب، چوب پنبه ندارد. در چوب پسین،  داد می زند که پاسخ  ۲گزینه ی 

و  ۱مریستم چوب پنبه ساز، عدسک و یاخته های نرم آکنه وجود ندارد. به این صورت گزینه های 

  نیست.بودنش نیازی به گفتن دلیل  غلطبرای هم  ۳می کردم. گزینه ی  ردرا  ۴

 

  

 201سؤال شماره ی 

 است. منظور سؤال: 

-NAD  می کردم. در گلیکولیز  ردرا  ۲خیلی ضایع است و+NAD پس .مصرف می شود نه، تولید ،

ترکیب، پس برای تولید هر ترکیب  تولید هر :گفتهمی کردم. چون که سؤال  رد را هم ۴ گزینه ی 

 می کردم. رد را هم ۳تولید می شود و  NADHیک  ،غیر قندی دو فسفاته

ولی به دلیل ممنوع بودن سؤال عددی در کنکور، ، 
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 منظور: 

در همه ی این  ،بین واحدهای سه بخشی )نوکلئوتید( پیوند فسفودی استر :یعنی ۳نه ی گزی

 می کردم.رد را با رنا  ۴و  ۲، ۱مولکول ها وجود دارد. 
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شاید مواد دیگری هم مد نظر طراح باشد  است. منظور:  

  برای پاسخ گویی به این تست کافی است. ،ولی همین چند تا مواد

 .مثالً برای پیک های شیمیایی. صحیح نیستبرای هر ماده ای  - الف

 .فقط برای پادتن  –ب 

 .صحیح نیستبرای هیچ کدام  –د 

نه توجیه علمی است. و گر ر می گویم مورد ج ، از روی اجبادستنه غلطچون که سه مورد 

 بر اساس کتاب درسی برایش ندارم.
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 است. منظور، 

 م، جزیی از زنجیره ی پپتیدی نیست.زیرا که بخش دارای اتم آهن مرکزی یعنی هِ .می کنم رد( ۱
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 چون که میوگلوبین یک زنجیره دارد نه، زنجیره ها. .می کنم رد (۲

 زیرا بعضی آمینواسیدها از طریق پیوند هیدروژنی با یکدیگر ارتباط دارند نه، همه.می کنم.  رد (۳

 است طبق شکل کتاب درسی. ( ۴
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 است. منظور: 

 انجام می دهد.. هموگلوبین که در مغز استخوان ساخته می شود این نقش ها را ( ۱

 چون که همه ی انگل های فعال فاگوسیتوز نمی شوند. .رد می کنم( ۲

اگر یکی از یاخته های بنیادی سازنده ی یاخته های ایمنی دچار اختالل شود، در  ( ۳

 شود.اختالل ایجاد می  نیز دستگاه ایمنی

. اگر تولید گویچه های قرمز در مغز استخوان کم یا زیاد شود ترشح اریتروپویتین ( ۴

 از کبد و کلیه نیز تغییر می کند.

 

 

 

 

 

 ای عزیز... برای همه ی شما آرزوی موفقیت و سالمتی را دارم.بچه ه
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