
 

 

  باسمه تعالي

  »  Aبر اساس دفترچه كد  ١٤٠٠پاسخ تشريحي زيست شناسي كنكور « 

  » طراح، مولف و ويراستار زيست -سيداميرمنصور بهشتي ( پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي تهران )« 

******************************************************  

  »٢«پاسخ: گزينه  -١٥٦

هاي بافت پيوندي در سمت داخلي ياخته هاباشد، اين ياختهميهاي بافت استخواني فشرده ها، ياختهمنظور از خارجي ترين ياخته
  باشند.هم ميهايي پهن و نزديك بهمتراكم قرار دارند كه ياخته

  »١«پاسخ: گزينه  -١٥٧

جام تعرق از سطح برگ ، در ايجاد باشند كه با انهاي پوششي تمايز نيافته ميبافت پوششي ياختهسامانه هاي فراوان ترين ياخته
  هستند.اي موثر جريان توده

  »٤«پاسخ: گزينه  -١٥٨

  فسفات آزاد نخواهد شد. در چرخه كالوين در مرحله توليد ريبولوز بيس فسفات از ريبولوز فسفات مولكول

  »٢«پاسخ: گزينه  -١٥٩

  هاي پوششي تشكيل شده است.آندودرم است كه از ياختهاليه يواره قلب اليه دترين دروني

  ررسي همه موارد:صحيح هستند . ب )د  ،ب  (موارد 

  باشند كه با هم متفاوت هستند.هاي سيني و دهليزي بطني ميهاي قلبي شامل دريچهدريچهالف) 

  اي كمي دارند.هاي پوششي فضاي بين ياختهب) ياخته

  .هاي آندودرمباشد نه ياختههاي ماهيچه قلبي ميج) اين ويژگي ياخته

  باشد.هاي قلبي موثر مياسكلت فيبري نيز در استحكام دريچه وكند ها شركت ميم در تشكيل دريچهردد) آندو

  »٣«پاسخ: گزينه  -١٦٠

كند در باشد  كه با استفاده از سامانه دفعي پروتونفريدي آب اضافي بدن را دفع ميپالناريا مين په منظور از صورت سوال كرم
  ها:گزينه پاسخ سوال است . بررسي ساير گزينه ٣نتيجه گزينه 

 پالناريا حفره عمومي ندارد. )١

 پالناريا همولنف ندارد. )٢
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  آورد.بنابراين هرگز در اثر لقاح جانداراي هاپلوئيد پديد نميبا توجه به اينكه پالناريا داراي توليد مثل جنسي است  )٣

  

  »٤«پاسخ: گزينه  -١٦١

هاي كشنده طبيعي در دفاع غير اختصاصي شركت ها هسته چند قسمتي دارند كه همانند لنفوسيتدن انسان نوتروفيلدر ب
  كنند.مي

  »٤«پاسخ: گزينه  -١٦٢

فيز بين دو نيمكره راست و چپ ، مجاورت  اپيباشد . با توجه به شكل كتاب درسي منظور صورت سوال اپي فيز و هيپوتاالموس مي
باشد و هاي يك و دو مغز ميورد بطندر م ٤دو برجستگي بزرگتر مغز مياني و بطن سوم مغزي قراردارد در حالي كه گزينه 

  ارتباطي با اپي فيز و هيپوتاالموس ندارد.

  »٢«پاسخ: گزينه  -١٦٣

  باشند. بررسي همه موارد : صحيح مي)د  الف ، (موارد

بيان ژن را تنظيم نمايند ولي توجه داشته باشيد  هاكروموزمتوانند با تغيير در ميزان فشردگي هاي يوكاريوتي ميالف و ج ) ياخته
  ها ).هاي تكراري ( نوكلئوتيدشود نه در سطح واحدكه تغيير ميزان فشردگي در سطح كروموزومي انجام مي

رونويسي در كنار يكديگر قرار گرفته و سرعت عوامل د) با پيوستن عوامل رونويسي به توالي افزاينده و ايجاد خميدگي در دنا 
  يابد.رونويسي افزايش مي

  »٣«پاسخ: گزينه  -١٦٤

را به درون روده اي سديم كلريد بسيار غليظ كه با استفاده از غدد راست رودهباشد منظور از صورت سوال ماهيان غضروفي مي
  كنند.ترشح مي

  »٤«پاسخ: گزينه  -١٦٥

باشد كه در بيشتر پرندگان و برخي از از پستانداران وجود دارد منظور از اين نظام جفت گيري ، نظام جفت گيري تك همسري مي
هاي ضروري انجام فعاليت هاي كم اهميت، انرژي خود را برايتوانند با چشم پوشي از محرككه هر دوي اين گروه از جانوران مي

  حفظ كنند.

  »١«پاسخ: گزينه  -١٦٦

با توجه به مطالب بيان شده در صورت سوال پدر داراي ژنوتيپ خالص و سالم است و مادر هم ژنوتيپ ناخالص و سالم دارد در 
  نتيجه امكان تولد فرزندي مبتال به اين بيماري وجود نخواهد داشت.

  »١«پاسخ: گزينه  -١٦٧
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  باشد بررسي همه موارد: صحيح مي ) برد ( تنها مو

  الف) ممكن است كه نوكلئوتيد مورد نظر داراي قند دئوكسي ريبوز باشد.

  باشد.ها ميب) اين مورد ويژگي همه نوكلئوتيد

  كند.هاي آزاد موجود در ياخته صدق نميج) درباره نوكلئوتيد

  كند.صدق مي ATPاين مورد فقط در ارتباط با د) 

  »٢«پاسخ: گزينه  -١٦٨

  باشد.مشترك ميمختلف به پذيرنه نهايي حاملين ها از رسيدن الكترون با توجه به شكل كتاب درسي بخشي از مسير

  »٣«پاسخ: گزينه  -١٦٩

  ها لستين نيز وجود دارد.شود كه در اين ياختههاي صفراوي يافت مينمك هاي كبدي انسانتنها در ياخته

  »٢«پاسخ: گزينه  -١٧٠

  هاي جلويي پا به هم قرار دارند.هاي مكانيكي در محل اتصال بندگيرنده جيرجيركدر 

  »٢«پاسخ: گزينه  -١٧١

  صحيح هستند. بررسي همه موارد:    ) و   ج   بموارد ( 

  الف) در فرآيند بافت مردگي برخالف مرگ برنامه ريزي شده التهاب رخ خواهد داد.

  دهد.نامه ريزي شده اثرات مثبتي در بدن رخ ميب) در اثر رخ دادن فرآيند مرگ بر

  شود.ج) در فرآيند مرگ برنامه ريزي شده برخالف بافت مردگي در اثر پروتئين پرفورين ابتدا تغييراتي در غشا ايجاد مي

  .هاخوارفعاليت درشتبه سبب ميرد نه يزي شده ميرد) در فرآيند مرگ برنامه ريزي شده ياخته در اثر اجراي برنامه مرگ برنامه 

  »٣«پاسخ: گزينه  -١٧٢

هاي قلبي وجود دارد و در در فرد مبتال به پركاري غده پاراتيروئيد به دليل افزايش بيش از حد كلسيم خون احتمال ابتال به بيماري
  شود.به رو ميمشكل روهاي تنفسي با ه كم كاري پاراتيروئيد به دليل كاهش كلسيم فرآيند انقباض ماهيچهر مبتال بدر دخت

  »٤«پاسخ: گزينه  -١٧٣

  هاي ژن همراه هستند.باشند كه با عدم تغيير در تعداد نوكلئوتيدهاي جانشيني ميهاي دگرمعنا و خاموش از انواع جهشجهش

  »١«پاسخ: گزينه  -١٧٤
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هاي كالله باشد و همچنين ياختهمي  RRو ژنوتيپ دانه گرده   Rيابيم كه ژنوتيپ اسپرم صورت سوال در مي ضيحاتبا توجه به تو
  پاسخ سوال است. ١ داشته باشند در نتيجه گزينه Wباشند بايد حداقل يك آلل مادر مي هاي گياهكه جزئي از ياخته

  »١«پاسخ: گزينه  -١٧٥

  باشد.بررسي همه موارد: طحال ميو  ال در ارتباط با آپانديساين سو

  د پادتني مشابه گيرنده خود ترشح كنند.نتوانباشند كه ميمي Bهاي الف) منظور لنفوسيت

  توانند كربن دي اكسيد حاصل از تنفس را به خون ( نوعي بافت پيوندي ) وارد كنند.هاي زنده و هوازي بدن ميب) همه ياخته 

  باشند.ج و د ) اين موارد فقط در ارتباط با طحال صحيح مي

  

  »٤«پاسخ: گزينه  -١٧٦

) در شدت زياد نور ميزان فتوسنتز  3C) بر خالف گياه گل رز ( گياه  4Cهاي كتاب درسي در گياه ذرت ( گياه به نمودار با توجه
  يابد.افزايش چشمگيري مي

  »١«پاسخ: گزينه  -١٧٧

هاي مختلف جنين تها بافدهند كه از رشد و تمايز آنهاي زاينده را تشكيل ميهاي توده دروني اليههمزمان با تشكيل جفت ياخته
  شوند.ساخته مي

  »٤«پاسخ: گزينه  -١٧٨

ي انقباضي اهصال به پروتئينهايي براي اتهاي ميوزين سرشتهباشند كه بر خالف ريهاي اكتين مها رشتهاز اين رشته منظور
  ندارند.

  »٣«پاسخ: گزينه  -١٧٩

اي با هاي گردههمه نهان دانگان دانهكه هاي متصل به هم دارد گياه كدو است توجه كنيد گياهي كه گل تك جنسي و گلبرگ
  .دنكنديواره منفذ دار توليد مي

  »٢«پاسخ: گزينه  -١٨٠

گردن قرار دارند هاي ناحيه هاي حساس به كاهش اكسيژن خون در سرخرگ آئورت و سرخرگداننيم اغلب گيرندههمانطور كه مي
  شوند.ها اين است كه در برش عرضي بيشتر به صورت گرد ديده ميي سرخرگو ويژگ

  »٣«پاسخ: گزينه  -١٨١
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حالي كه چرخه جنسي است در  نيمه اولكنند هاي فوليكول در حال رشد نوعي هورمون ترشح ميمنظور از زماني كه ياخته
  رسند.حداكثر رشد خود ميهاي ديواره رحم در نيمه دوم چرخه به ياخته

  »١«پاسخ: گزينه  -١٨٢

  باشد بررسي همه موارد: تنها مورد الف صحيح مي

  شود.ها وارد ميالف) توجه داشته باشيد كه همواره خون به دهليز

  شود.ها وارد نميب) در زماني كه هر چهار دريچه قلبي بسته هستند خوني به درون بطن

  باشند.ز ميهاي دهليزي بطني بانيز دريچه هاج) در زمان انقباض دهليز

  رسد.يزان خود ميها به حداكثر ماست و فشارخون بطنها در حال رخ دادن هاي سيني انقباض بطند) در هنگام باز بودن دريچه

  »١«پاسخ: گزينه  -١٨٣

هاي هنسبت به گيرندهاي مخروطي يرندههاي نوري قرار دارد و با توجه به اينكه دندريت گماده حساس به نور در دندريت گيرنده
  اي كوچكتر است در نتيجه ميزان ماده حساس به نور كمتري نيز دارد.استوانه

  »٢«پاسخ: گزينه  -١٨٤

ي توليد كند كه در شرايط محيطي جديد سازد جهش است كه در صورتي كه آللعاملي كه خزانه ژني جمعيت را غني تر مي
  يابد.توان بقاي جمعيت افزايش مي سازگاري بيشتري داشته باشد

  »٢«پاسخ: گزينه  -١٨٥

آلل بارز است بنابراين ممكن است در يك جايگاه ژني هيچ آلل بارزي وجود نداشته  ٤هايي با حاوي ذرت ٥در تصوير بخش شماره  
  باشد.

  »١«پاسخ: گزينه  -١٨٦

ها صحيح است. در ارتباط با همه آن )  د( يجه فقط مورد  د در نتنباشمنظور گياهان انگل و جانداران همزيست با گياهان مي
  بررسي همه موارد: 

  كند.ها صدق نميالف) در ارتباط با سيانوباكتري

  كند.ها صدق  نميب) در ارتباط با باكتري

  كند.ج) در ارتباط با گياهان انگل صدق نمي

  شود.مه جانداران زنده انجام ميمنظور از اين عبارت بخشي از فرآيند گليكوليز است كه در هد) 

  »٤«پاسخ: گزينه  -١٨٧
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هاي ها ممكن است رشته مورد رونويسي يك ژن با رشته مورد رونويسي ژنباشند. كه در آنها ميمنظور از اين جاندار پروكاريوت
  ديگر يكسان يا متفاوت باشد.

  »٣«پاسخ: گزينه  -١٨٨

رود. همچنين هورمون اكسين در فرآيند قلمه زني نيز مورد به جوانه جانبي ميدر هنگام چيرگي راسي اكسين از جوانه راسي 
  گيرد.استفاده قرار مي

  »٤«پاسخ: گزينه  -١٨٩

هاي مالپيگي، بخش سه روده و باشد .كه بخش يك نشان دهنده معده ملخ، بخش دو لولهشكل اين سوال لوله گوارش ملخ مي
ها( كلئيك اسيدت و ساز نوماده دفعي حاصل از سوخ ،باشد در راست روده برخالف معدهنشان دهنده راست روده مي چهاربخش 

  شود.هاي مالپيگي به روده وارد شده است مشاهده مياوريك اسيد ) كه از طريق لوله

  »١«پاسخ: گزينه  -١٩٠

  صحيح است . بررسي همه موارد:  ) د (مورد  تنها

  شود صحيح نيست.مي  Pونين كه در مرحله آغاز وارد جايگاه با رناي ناقل حامل آمينواسيد متيباط الف) در ارت

 Aشوند ولي فقط رناي ناقلي كه مكمل رمزه جايگاه   Aهاي ناقل مختلفي وارد جايگاه در مرحله طويل شدن ممكن است رناب) 
  كند.است استقرار پيدا مي

  شود صحيح نيست .از رشته پلي پپتيدي جدا مي Pپايان رونويسي كه كه رناي ناقل در جايگاه  ج) اين مورد در ارتباط با مرحله

  د) با توجه به مراحل رونويسي اين مورد صحيح است.

  »٢«پاسخ: گزينه  -١٩١

 NADHباشد كه در هر دوي اين مراحل همزمان با وجود آمدن تركيب نهايي منظور از اين سوال تخمير الكگتيكي و الكي مي
  شود.مصرف مي

  »٤«پاسخ: گزينه  -١٩٢

بوده و ها به هم متصل باشد كه همگي اين ياختهني و اسپرماتوسيت اوليه ميوزوم همتا دارند شامل اسپرماتوگوهايي كه كرومياخته
  هسته غير فشرده دارند.

  »١«پاسخ: گزينه  -١٩٣

ل انسولين غير فعال به انسولين فعال است كه گزينه چهار مهم ترين مرحله در ساخت انسولين به روش مهندسي ژنتيك تبدي
  باشد.ويژگي اين مرحله مي

  »٣«پاسخ: گزينه  -١٩٤
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  صحيح هستند. بررسي همه موارد: ) الف  ب  د    (موارد

  ها نياز دارد.الف) كريچه گوارشي براي انجام عمل خود به آنزيم

  د.ب) كريچه انقباضي در فرآيند تنظيم اسمزي نقش دار

  ج) توجه كنيد كه پارامسي حفره گوارشي ندارد.

  يابد.د) كريچه دفعي از طريق منفذي به خارج از بدن راه مي

  »٤«پاسخ: گزينه  -١٩٥

هاي مهار كننده و فعال كننده باعث هاي الكتوز و مالتوز با اتصال به پروتئيندر هر دو فرآيند تنظيم مثبت و منفي رونويسي قند
  د.نشورونويسي ميآغاز فرآيند 

  »٢«پاسخ: گزينه  -١٩٦

كرده كربنات توليد ها كرين دي اكسيد از طريق حل شدن در آب بيباشند كه در آنبيشترين گياهان روي زمين نهان دانگان مي
  شود.كه از طريق ريشه و برگ جذب مي

  »٤«پاسخ: گزينه  -١٩٧

هاي فشرده مريستمي با هسته هايهستند كه هر دو داراي ياختههاي جانبي و انتهايي يك و چهار نشان دهنده سرالد موارد
  باشند.مي

  »١«پاسخ: گزينه  -١٩٨

  

  باشد. بررسي همه موارد :تنها مورد ( د ) صحيح مي

وجه داشته باشيد كه هر فردي با عدم توانايي در باشد ولي ت h ii, DD,YXيا  hYX, ii, Ddصورت  تواند بهمرد مي ژنوتيپ اين
  باشد. بررسي همه موارد: هموفيلي نمي انعقاد خون مبتال به بيماري

  باشد.مي oالف) بر روي اين كروموزم داراي آلل مربوط به گروه خوني 

  باشد و فرد مبتال به هوفيلي نيست.ب) لزوما اين چنين نمي

  واقع شده باشد. Dج) ممكن است كه بر روي هر دو كروموزوم آن ژن 

  گيرند.هاي بنيادي مغز استخوان منشا ميهاي قرمز داراي كربوهيدرات بوده و از ياختهد) همه گويچه

  »٤«پاسخ: گزينه  -١٩٩

  شود نقشي ندارد.انجام ميباشند ولي كليه در كاهش سميت آمونياك كه در كبد ها كبد و كليه ميمنظور از اين اندام
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  »٢«پاسخ: گزينه  -٢٠٠

  شود.رگيري چوبي براي انجام انتقال فعال انرژي مصرف ميباهم در بارگيري آبكشي و هم 

  »٣«پاسخ: گزينه  -٢٠١

  كند.خون را به نواحي چپ قلب هدايت مي ٢بخش يك سرخرگ اكليلي است كه برخالف بخش 

  »٤«پاسخ: گزينه  -٢٠٢

  بررسي همه موارد: امكان رخ دادن دارند . همه موارد  

  دهد.قل كنند چنين حالتي رخ ميهاي بارز خود را به فرزند منتژن والددو الف) در صورتي كه هر 

  تقل كند فرزند پسر مبتال به هموفيلي خواهد بود.د و ژن نهفته خود را به فرزند منب) در صورتي كه مادر ناقل هموفيلي باش

اري كم خوني داسي شكل ناقل باشند و ژن بيماري خود را به فرزند منتقل كنند دختري هر دوالد نسبت به بيم ر صورتي كهج) د
  خالص و مبتال به كم خوني داسي شكل متولد خواهد شد.

خواهيم  تقل كند در اين صورت دختر سالم و ناخالصا به فرزند مند) در صورتي كه مادر ناقل به هموفيلي بوده و آلل نهفته خود ر
  داشت.

  »٣«پاسخ: گزينه  -٢٠٣

  شود.تبديل مياست كه در اثر تمايز به لوله گرده با سه هسته هاپلوئيد  گتر دانه گرده رسيده ياخته رويشيياخته بزر

  »٤«پاسخ: گزينه  -٢٠٤

  NADPHباعث توليد  ها پس از عبور از دو جزو موجود در سطح خارجي غشادر زنجيره دوم موجود در غشاي تيالكوئيد الكترون
  شوند.مي

  »٢«پاسخ: گزينه  -٢٠٥

  بررسي همه موارد: موارد ( الف ، ج ) صحيح هستند . 

  كند.ي متصل ميتك فسفاته به رشته پلي نوكلئوتيد ها را به صورتددنابسپاراز است كه نوكلوئوتيالف) منظور از اين آنزيم، آنزيم 

  ها از دنا ندارد.شود ولي نقشي در جدا كردن هيستونهم ميب) هليكاز باعث جدا شدن دو رشته دنا از 

  باشند.ها توانايي كاهش انرژي فعال سازي واكنش را دارا ميج) تمامي آنزيم

  د) برقراري پيوند هيدروژني بين دو رشته فرآيندي آنزيمي نيست.
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