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 2گزینهپاسخ : 

ی دخارجی ترین یاخته های استخوانی، الیة خارجی بافت استخوانی متراکمی هستند که در زیر بافت پیوندی رشته ای قرار گرفته است. بافت پیون

 رشته ای، یاخته های نزدیک به هم و پهن دارد. 

 بررسی سایر گزینه ها:

 این یاخته ها در مجاورت مغز قرمز استخوان نمی باشند.( 1گزینة 

 ند. ( این الیه های خارجی، در ساختار سامانه های هاورس نمی باش3گزینة 

 ( این مورد مربوط به بافت اسفنجی است. 4گزینة 

 
 1گزینه پاسخ : 

ر در مکش تعرفی مؤثفراوان ترین یاخته های بافت پوششی، یاخته های روپوستی معمولی هستند که با نقش داشتن در تعرق می توانند در ایجاد 

 آوند چوبی مؤثر باشند.در  شیرة خام جریان توده ای

 بررسی سایر گزینه ها: 

 اصلی ترین یاخته های سامانة بافت آوندی، آوند چوب و آبکش هستند. آوند آبکش رسوب لیگنین ندارد. ( 2گزینة 

 ( مستحکم ترین یاخته های بافت زمینه ای، اسکلرانشیم ها هستند که در جابه جایی شیره نقش ندارند. 3گزینة 

رایج ترین یاخته های بافت زمینه ای، یاخته های پارانشیم هستند که در برگ میانبرگ ها هستند که سبزدیسه دارند و در سبزدیسه های  (4گزینة 

  خود تیالکوئید دارند. 

 
   4گزینه  پاسخ : 

  آزاد نمی شود که محصول یک مرحله باشند.بیس فسفات ، گروه فسفات  دقت کنید در چرخة کالوین در زمان تولید ریبولوز

 بررسی سایر گزینه ها:

 شود. یآزاد م دیاکس یشود ، کربن د یم دیفسفات مصرف و تول سیبولوزبیکه ر نیچرخة کالو ی(  در ط1نةیگز

 نوعی پروتئین در غشای راکیزه، پیرووات را با انتقال فعال به درون میتوکندری وارد می کند. ( 2گزینة 

 ، همراه با تولید آب می باشد. ADPاز  ATPتولید مولکول  (3گزینة 
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 2گزینه پاسخ : 

 منظور صورت سوال دریچه های قلب است. 

 موارد : بررسی 

 )نادرست(الف( دقت کنید طبق متن کتاب ، هر یک از دریچه ها ساختار مخصوص به خود را دارند. 

 )درست(ب( دریچه ها از بافت پوششی ساخته شده اند که فاصلة بین یاخته ای اندکی دارند. 

 )نادرست(ج( این مورد مربوط به ماهیچة قلب است که در ساختار دریچه ها مشاهده نمی شود.

 )درست(د( بافت پیوندی که رشته های کالژن ضخیم دارند در استحکام دریچه ها نقش دارند. 

 
 3گزینه  پاسخ :

 منظور صورت سوال، کرم پهن پالناریا است. کرم پهن پالناریا، پروتونفریدی دارد که شبکه ای از کانال ها برای دفع آب اضافی بدن است. 

 گزینه ها :بررسی 

 رد برای زنبور عسل است. ( این مو1گزینة

 گوارشی دارد.  ة عمومی ندارد ، بلکه حفرةدقت کنید کرم پهن پالناریا حفر (2گزینة

 ( کرم پالناریا، همولنف ندارد. 4گزینة

 
 4گزینهپاسخ : 

 (، در دفاع غیراختصاصی نقش دارند. 2چند قسمتی است و همانند یاختة کشنده طبیعی )تولیدکننده اینترفرون نوع نوتروفیل دارای هستة

 :بررسی سایر گزینه ها

 تواند در خود مغز استخوان رخ دهد. یخاطره م یها اختهی زیاست و تما یلنف یمغز استخوان اندام دی( دقت کن1نةیگز

 رگ ها خونی شوند. بازوفیل و ماستوسیت با ترشح هیستامین می توانند باعث افزایش نفوذپذیری ( 2گزینة

 ( بازوفیل و ائوزینوفیل در خنثی سازی میکروب نقش ندارد. 3گزینة 
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 4گزینه  پاسخ :

 مغزی قرار ندارد.  2و 1منظور صورت سوال، هیپوتاالموس است. دقت کنید هیپوتاالموس درون بطن 

 :گزینه هاسایر بررسی 

 قرار دارد. یدر مجاورت بطن سوم مغز پوتاالموسی( ه1نةیگز

 مخ قرار گرفته است.  اجزایی است که بین دو نیمکرة ئی ازهیپوتاالموس جز( 2گزینة 

 هیپوتاالموس در مجاورت با برجستگی باالیی در مغز میانی قرار دارد.  ( 3گزینة

 
 2گزینه پاسخ : 

 درست()الف( تغییر در فشردگی فام تن می تواند دسترسی رنابسپاراز به ژن ها تغییر دهد که درواقع همان میزان دسترسی پیش ماده به آنزیم است.

 )نادرست(ب( این مورد مربوط به تنظیم پس از رونویسی است. 

 )درست(ج( تغییر در فشردگی فام تن به کمک تغییر در فشردگی نوکلئوزوم ها نمونه ای از تنظیم بیان ژن پیش از رونویسی است. 

 )نادرست(د( این مورد مربوط به تنظیم بیان ژن در مرحلة رونویسی است.

 
 3پاسخ : گزینة 

 ،ساختای های ویژه ای)غدد روده ای(منظور صورت سوال ماهی های مادة غضروفی است که اسکلت استخوانی ندارند. ماهی های غضروفی توسط 

 ترشح می کند.  را به رودة نمک محلول های بسیار غلیظ

 بررسی سایر گزینه ها:

 کنند. یتنان است که با فشار آب حرکت م سهیو ک دریمورد مربوط به ه نی( ا1 نةیگز

 )این مورد از کتاب حذف شده است(این مورد برای لقاح خارجی صادق است. ماهی های غضروفی لقاح داخلی دارند.  ( 2گزینة

 دقت کنید خون پس از عبور از سینوس سیاهرگی، به دهلیز وارد می شود که کوچکتر است.  (4گزینة 
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  4گزینه  پاسخ : 

که  یمحرک تکرار کیپاسخ جانور به  ،خوگیریدر منظور صورت سوال، گروهی از پستانداران و بیشتر پرندگان است که نظام تک همسری دارند. 

قرار  یمتعدد یمحرک ها پاسخ ندهد. جانوران در معرض محرک ها یآموزد به برخ یم کند و جانور یم دایآن ندارد، کاهش پ یبرا یانیز ایسود 

خود  یانرژ ت،یاهمّ یب یاز محرک ها یشود جانور با چشم پوش یموجب م یریاست. خوگ یادیز یصرف انرژ ازمندیآنها، ن ةهمدارند که پاسخ به

 حفظ کند. یاتیح یها تیانجام فعال یرا برا

 : بررسی سایر گزینه ها

 .ستیها صادق ن یطوط ی( برا4نةیگز

 ( این جانوران به هر محرکی پاسخ نمی دهند ، مثالً به محرک های بی اثر طوالنی مدت پاسخ نمی دهند. 2گزینة 

 ممکن است با اجرای نمایش قلمرو خود را تعیین کنند. (3گزینة

 
 1گزینه پاسخ : 

و با احتمال کمتر به  SHbAHbو مادر خانواده نیز به احتمال زیاد به شکل ناخالص  AHbAHbبا توجه به توضیحات پدر خانواده کاماًل سالم است 

می باشد. دقت کنید که در هردو این حالت ها چون پدر الل سالمت را به پسر خود می دهد هیچ گاه پسر خالص  و بیمار یافت نمی  SHbSHbشکل 

 شود. 

 
 1گزینه  پاسخ :

 ای بوزیاستر به قند ر یفسفود وندیتوسط پ یباز آل نیکه ا یدو حلقه ا ایاست  یتک حلقه ا ایوجود دارد که  یباز آل کی دیالف( در هر نوکلئوت

 نادرست(متصل است.) بوزیر یدئوکس

 درست(). است یچالش یمورد کم نیبه قند متصل هستند ، اما ا یکوواالنس وندیفسفات با پ یگروه ها ای( گروه ب

 . )نادرست(ATP مانند ستین حیکه به صورت آزاد هستند صح ییها دینوکلئوت ی( براج
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اته دوفسفاته و مونوفسف یها دیشوند ، در ضمن نوکلئوت یساخته نم یتوکندریها در م دینوکلئوت ریاست ، سا حیصح ATP یمورد تنها برا نی( اد

 نادرست(شوند. ) دیمختلف تول یدر بخش ها توانندیم

 
 2گزینة پاسخ : 

 مشترک است.  NADHو  FADH2مطابق شکل کتاب درسی، بخشی از مسیر الکترون های 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 تولید شده در گلیکولیز استفاده کند.  NADH( می تواند از مولکول 1گزینة

 ( تولید مولکول آب در فضای درونی میتوکندری رخ می دهد. 3گزینة

 ای بین دو غشای میتوکندری از الکترون ها تأمین می شو.( انرژی الزم برای پمپ کردن الکترون ها به فض4گزینة

 
 3: گزینة  پاسخ

 شود. یها ساخته م اختهی نیدر ا زین نیتیلس دیپیشوند و فسفول یم افتی یکبد یها اختهیدر  یصفراو ینمک ها

 بررسی سایر گزینه ها: 

  .سازند ینم کرونیلومیها ک اختهی نیشوند، ا یم افتیمعده انسان  یاصل یها اختهیدر  نوژنیپپس( 1گزینة 

 .ندارند کیدریدکلریاس یها اختهی نیدارند اما ا کرونیلومیک ک،یدار رودة بار زپرزیر یپوشش یها اختهی( 2گزینة

  .ودش یم دهید یو بافت چرب یکبد یها اختهیکم چگال فقط در  نیپپروتئیخود کلسترول دارند اما ل یزنده بدن در غشا یها اختهیهمه ( 4گزینة 

 
 2گزینه  :پاسخ

 در جیرجیرک، در محل اتصال بند اول به بند دوم پا، گیرنده مکانیکی وجود دارد. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 مطابق شکل کتاب واضح است که جسم سلولی مربوط به گیرنده ها در خارج از موی حسی قرار دارد. (1گزینة 

 مطابق شکل کتاب درسی واضح است که در ماهی لوب بینایی بزرگتر از مخچه و مخ است و عصب بینایی در زیر آن قرار دارد.  (3گزینة 

 هردو با مادة ژالتینی در تماس هستند و فقط گیرنده ها مژک دارند.مطابق شکل واضح است که یاخته های گیرنده و یاخته های پشتیبان  (4گزینة
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 1پاسخ : گزینة 

  )نادرست(الف( در مرگ برنامه ریزی شده برخالف بافت مردگی، پاسخ التهابی مشاهده نمی شود.

 )درست(ب( در مرگ برنامه ریزی شده می تواند مانع وقوع سرطان یا بیماری ویروسی در بدن شود. اما بافت مردگی این ویژگی را ندارد. 

 .)نادرست(و پرفورین دخالت نکند شود شروع G1ج( دقت کنید ممکن است مرگ برنامه ریزی شده مثالً در اثر فعالیت پروتئین های نقطة وارسی 

 )نادرست(د( در مرگ برنامه ریزی به علت فعالیت آنزیم های تجزیه کننده، یاخته می میرد.

 
  3پاسخ : گزینة 

ده و احتمال ش شتریب یکرونر یرگ ها وارةیدر د زین میاحتمال رسوب کلس جهیشود و در نت یم شتریخوناب ب میکلس زانیم د،یروئیغدة پارات تیفعال شیبا افزا

تواند  یخارج شود م یعیآن از حد طب زانیعضالت قلب مؤثر است و اگر م حیدر انقباض صح یعیدر مقدار طب میکلس نیشود؛ هم چن یم شتریب یقلب یها یماریب

 شود. یتل ممخ یعضالت تنفس یانقباض تیفعال جهیخوناب شده و در نت میکلس زانیغده باعث کاهش م نیا یکم کار نیقلب شود. هم چن یباعث اختالل انقباض

 زینه ها:بررسی سایر گ

دن کم شده بدر فرد مبتال به پرکاری تیروئید، قندخون کاهش یافته و میزان انسولین کاهش می یابد و در فرد مبتال به کم کاری تیروئید، سوخت و ساز  (1گزینة

 .و دمای بدن کاهش می یابد

ه ، به ددر پرکاری غدة فوق کلیه، به علت افزایش کورتیزول، دستگاه ایمنی سرکوب شده و احتماال بیماری عفونی بیشتر می شود و در کم کاری این غ (2گزینة

 علت کاهش اپی نفرین، نوراپی نفرین و آلدوسترون، فشار خون کاهش می یابد. 

 دقت کنید کمبود هورمون رشد باعث کاهش میزان تقسیم یاخته های استخوانی می شود.( 4گزینة

 
 4پاسخ : گزینة 

 نوعی جهش جانشینی هستند و تعداد نوکلئوتید های ژن تغییر نمی کند. هردو

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ساخته شده ، شود دیپتت یدر پل رییتواند منجر به تغ یم زی( جهش حذف ن1 نةیگز

 در جهش بی معنا نیز محصول رونویسی تغییر می کند.  ( 2گزینة 
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 در جهش خاموش رمز آمینواسید تغییر کرده اما خود آمینواسید تغییر نمی کند.  (3گزینة

 
 1گزینه پاسخ : 

امکان ندارد که  4مربوط به یاختة دو هسته ای است. تنها در گزینة Wمربوط به اسپرم است و الل  Rبا توجه به آندوسپرم متوجه می شویم که الل 

 خواهد بود.  RRبه صورت  4چنین یاخته دو هسته ای ایجاد شود زیرا ژنوتیپ یاختة دو هسته ای در گزینه 

 
 1گزینه  پاسخ :

 است. سوال آپاندیس، طحال منظور صورت 

 وجود دارد که با واسطه پالسموسیت پادتن مشابه گیرنده می سازد.  Bالف( در این اندام ها لنفوسیت های 

 ب( این اندام ها محل تولید لنفوسیت هستند که از طریق مویرگ های خونی ، به بافت پیوندی خون وارد می شوند. 

 ج( این مورد تنها برای طرحال صادق است. 

 د( برای آپاندیس صادق نیست. 

 
 4گزینه پاسخ : 

 است و چنین ویژگی ندارد.  C3است که برای شدت نور و گرمای محیط سازگاری دارد. اما گیاه رز  C4ت گیاه گیاه ذر

 بررسی سایر گزینه ها: 

 باال است. سکویکربن در مجاورت روب دیاکس یغلظت د CAMو  C4 اهانیدر گ رایصادق است ز اهیهردو گ یمورد برا نی( ا1نةیگز

 آناناس تنفس نوری ندارد.  ( 2گزینة

 ماند. ( مطابق نمودار جدول کتاب درسی، تا حدی میزان دی اکسید کربن زیاد شود ، فتوسنتز بیشتر می شود بعد از آن ثابت می 3گزینة

 
 1گزینه پاسخ : 

 همزمان با تشکیل جفت، یاخته های تودة درونی بالستوسیست)بنیادی( تمایز می یابند.

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

محمدمهدی روزبهانی                                       ل کشور              داخ -1400تشریحی زیست شناسی کنکور سراسریپاسخ   

 

محمدمهدی روزبهانی                                           کشورداخل  – 4001پاسخ تشریحی زیست شناسی کنکور سراسری   

 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( شروع تمایز جفت در هفته دوم و شروع تشکیل شدن اندام های اصلی جنین در انتهای ماه اول است. 2گزینة

 با شروع ترشح آنزیم، در دیوارة رحم حفره ای ایجاد می شد که بالستوسیست درون آن جای بگیرد و سپس زوائد انگشتی تشکیل شود. ( 3گزینة

 مثبت نمی شود.  HCGبا شروع جایگزینی، هنوز پردة کوریون شکل نگرفته است و در نتیجه تست سنجش هورمون ( 4گزینة 

 
  4گزینه پاسخ : 

 منظور سوال، رشته های اکتین است. دقت کنید رشتة اکتین سر ندارد، بلکه مولکول میوزین است که سر دارد. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ، در کاهش وسعت نوار روشن نقش دارند. ( در طی انقباض رشته های اکتین و میوزین هردو با حرکت در کنارهم1گزینة 

 ( در زمان استراحت در بخشی از نوار تیره، رشته های اکتین و میوزین هردو وجود دارند و در بخشی فقط رشته های میوزین وجود دارند.2گزینة

 ( در زمان استراحت، در هر سارکومر رشته های اکتین از هم دور می شوند.3گزینة

 
 3پاسخ : گزینة 

 دانة گرده در گیاهان نهان دانة مختلف، منفذ دار است. گل های تک جنسی نر با گلبرگ های متصل به هم مثل کدو هم همینطور هستند. 

 بررسی سایر گزینه ها:

 دارد و چند ساله است. زومیزنبق ر اهی(  گ1نةیگز

 ( لوبیا دو لپه است، رویش رو زمینی دارد اما مغز ریشه ندارد. 2گزینة 

 کیاه داوودی گیاهی روز کوتاه است ، این گیاه گل های رنگی دارد و توسط باد به تنهایی گرده افشانی نمی شوند.  (4گزینة

 
 2گزینه پاسخ : 

سرخرگ ها در برش عرضی بیشتر گرد می اغلب گیرنده های حساس به کاهش اکسیژن در سرخرگ آئورت و سرخرگ های ناحیة گردن قرار دارند.

 شوند. 

 بررسی سایر گزینه ها:
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 مربوط به مویرگ های خونی است. ( 3گزینة

 مربوط به سیاهرگ های بدن است.  (4و  1گزینة 

 
 3گزینه پاسخ : 

دوختة خونی دیوارة رحم هنوز از پنجمین روز شروع دورة جنسی تا انتهای دورة فولیکولی، انبانک ها استروژن ترشح می کنند، در این بازة زمانی ان

 به حداکثر خود نرسیده است. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 شود. یم شتریدهد و ترشح آزاد کننده ب یبازخورد مثبت رخ م یی( در زمان ها1 نةیگز

 طبق متن کتاب درسی، با افزایش استروژن، میزان هورمون های محرک غدد جنسی  در ابتدا با بازخورد منفی کاهش می یابند.  (3گزینة

 ( در این زمان هنوز رشد یک فولیکول تمام نشده است و در نتیجه از رشد و تمایز یاخته های اووسیت دیگر جلوگیری می شود. 4گزیة

 
 1گزینه پاسخ : 

انقباض دهلیزی بسته هستند. دریچه های دهلیزی بطنی نیز در زمان انقباض بطنی بسته  الف( دریچه های سینی در زمان استراحت عمومی و

)این مورد کمی چالشی است باید منتظر )نادرست(هستد.دقت کنید طبق شکل کتاب در زمان انقباض دهلیز خونی به درون دهلیز وارد نمی شود. 

 نظر سنجش باشیم(

این زمان باز هسند. در این دو ب( دریچه های سینی در زمان استراحت عمومی و انقباض دهلیزی بسته هستند.دریچه های دهلیزی بطنی نیز در 

) این مورد هم کمی چالشی است زیرا در نوار قلب زمان هایی وجود دارد که هردو دریچه بسته درست()مرحله خون به درون بطن وارد می شود. 

 نظر بگیریم این مورد هم نادرست می شود(هستند و اگر آن را در 

دریچه های دهلیزی بطنی در زمان استراحت عمومی و انقباض دهلیزی باز هستند.در طی  ج( دریچه های سینی در زمان انقباض بطنی باز هستند.

 )نادرست(انقباض دهلیزی، دهلیز در استراحت نمی باشد.

 )نادرست(در طی انقباض بطنی دریچه های دهلیزی بطنی بسته هستند و فشار خون در این مرحله زیاد است. د( 
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 1گزینه  پاسخ :

 در گیرندة مخروطی نسبت به استوانه ای، مادة حساس به نور کمتری یافت می شود.

  بررسی سایر گزینه ها:

 در هردو مادة حساس به نور در مجاورت هسته نمی باشد.  (2گزینة

 در هردو در یک انتهای یاخته قرار دارند.  (3گزینة

 در گیرندة مخروطی ، در زمان نور زیاد ، مادة حساس به نور تجزیه می شود. (4گزینة

 
 2گزینة پاسخ : 

 جهش خزانة ژنی را غنی تر می کند و می تواند در شرایطی با ایجاد الل های جدید، توان بقای جمعیت را باال ببرد. 

 ا: بررسی سایر گزینه ه

 افراد اثر ندارد. پیژنوت یبر رو یعی( انتخاب طب1نةیگز

 ( شارش ژنی یکی از عوامل برهم زنندة تعادل است. 3گزینة

 ( رانش ژنی در جمعیت های کوچکتر اثر بیشتری دارد. 4گزینة

 

 
 2پاسخ : گزینة 

 باشد.، در نتیجه در یک جایگاه دگرة بارز ندارد. aaBBCCبه صورت  5ممکن است ژن نمود در جایگاه 
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 1گزینه پاسخ :  

 است. انگل ها و باکتری ها  منظور صورت سوال جانداران گیاهخوار و همه چیز خوار 

 درست(نا)الف( انسان می تواند از آمونیاک اوره تولید کند. 

 )نادرست(ب( انسان بخش مکنده ندارد. 

 )نادرست(ج( انسان تثبیت نیتروژن ندارد. 

 )درست(می سازد. NADHد( در طی گلیکولیز به کمک قند فسفاته، 

 
   4گزینه پاسخ : 

مطابق شکل کتاب درسی واضح است که این مورد صحیح است. در هر ژن  منظور سوال ، باکتری های گرمادوست در چشمه های آب گرم هستند.

 یک رشتة مخصوص رونویسی می شود. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 است، عبور کند. اختهیغشا که اطراف  کیاز  دیهسته ندارد و مواد جهش زا فقط با یباکتر دی( دقت کن1نةیگز

 ( ممکن است تنظیم بیان ژن در زمان رونویسی باشد. 2گزینة

 باکتری ها درون بری و برون رانی ندارند.  (3گزینة

 
 3 پاسخ : گزینة

 شود و در قلمه زدن نقش دارد. یم یبه جوانه جانب یاز جوانه راس نیاکس 

 بررسی سایر گزینه ها:

 شود. یرها م یلیفس یاز سوخت ها لنیشود. ات یبه عنوان علف کش استفاده م نی( اکس1نةیگز

 جیرلین در رشد ریشه نقش ندارد. رشد ریشه مربوط به اکسین است. (2گزینة
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 اتیلن در بافت های درحال ترمیم تولید می شود. و در دانه تولید می شود.  آبسیزیک اسید مانع رویش دانه می شود (3گزینة

 
 4گزینه  پاسخ :

 : راست روده( است. 4: روده( )3: مالپیگی( )2: معده ( ) 1بخش های شکل ، به ترنیب ) 

 شود.   یبه روده  سپس راست روده وارد م یگیپیمال قیشود که از طر یم جادیها ا دیاس کیاز سوخت و ساز نوکلئ دیاس کی،اور 4بخش 

 بررسی سایر گزینه ها:

 (مالیپیگی و معده در جذب آب نقش ندارند. 1گزینة

 مالیپیگی در گوارش مواد غذایی نقش ندارد. (2گزینة 

 هردو بخش توانایی جذب آب و یون را دارند.  (3گزینة

 
 1پاسخ : گزینة

 )نادرست(که حامل متیونین است، نادرست است. tRNAبرای اولین مورد الف( 

  )نادرست(می شوند اما با کدون ارتباط مکملی ندارند و دوباره خارج می شوند. Aبرخی رناهای ناقل وارد جایگاه مورد ب( 

 )نادرست(خارج می شود.  Pبرای آخرین رنای ناقل از رشتة پلی پپتید ساخته شده جدا می شود ، صحیح نیست زیرا این رنای ناقل از جایگاه مورد ج( 

 )درست(منظور رناهای ناقلی است که بعد از مرحلة آغاز به درون ریبوزوم وارد می شوند که درواقع توالی از آمینواسید ها هستند.مورد د( 

 
 2پاسخ : گزینة 

 مثبت تبدیل می شود.  NADمصرف شده و به  NADH، همزمان با تولید الکتات و اتانولتخمیر های الکلی و الکتیکی است. منظور سوال

 بررسی سایر گزینه ها:

 شوند. ینم دیهمزمان تول زین یشود و در الکل ینم دیکربن تول دیاکس ید یکیدر الکت ست،یصادق ن یو الکل یکیالکت ریتخم ی( برا1نةیگز

 تولید می شود. NADبرای تخمیر الکلی صادق نیست ، زیرا در این تخمیر همزمان تولید ترکیب دو کربنی، ( 3گزینة

 مصرف نمی شود.  ADPمنظور قند سه کربنی فسفات دار است که در این زمان ( 4گزینة
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 4پاسخ : گزینة 

 اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه ، کروموزوم همتا دارند. این یاخته ها هستة فشرده دارند و به یاخته های دیگر متصل هستند.  

 زینه ها:بررسی سایر گ

 برای اسپرماتوگونی صادق نیست.  (1گزینة 

 ( برای اسپرم صادق نیست. 2 گزینة

 اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت های اولیه به هم متصل هستند. ( 3گزینة

 
 1پاسخ : گزینة 

 پیوند شیمیایی برقرار شود. Bو  Aرواحد های کوتاه پلی پپتیدی باید بین زیمهم ترین مرحله تبدیل انسولین فعال به انسولین غیرفعال است. برای این منظور 

 
 2پاسخ : گزینة 

 )درست(الف( در کریچة گوارشی، آنزیم ها مشاهده می شوند که عمل اختصاصی دارند. آنزیم های لیزوزومی در این فرایند نقش دارند. 

)البته ممکن است طراح عقیده داشته باشد که واکوئول انقباضی در دفع مواد نقش دارد و نوعی )نادرست(.شار اسمزی نقش داردب( کریچه انقباضی در تنظیم ف

 واکوئول دفعی است(

 )نادرست(ج( پارامسی حفرة گوارشی ندارد. 

 )درست(د( کریچه دفعی محتویات خود را از طریق منفذ دفعی به بیرون وارد می کند.

 
 4پاسخ : گزینة 
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با جداشدن از دنا، در شروع حرکت رنابسپاراز نقش دارد. هم چنین فعال کننده نیز با اتصال رنابسپاراز به  وتنظیم منفی مهارکننده به الکتوز متصل می شود  در

 راه انداز در شروع حرکت آن نقش دارد.

 بررسی سایر گزینه ها:

 که همة ژن ها را رونویسی می کند.در باکتری ها تنها یک نوع رنابسپاراز وجود دارد  (1گزینة

 به سمت راه انداز ندارد. رکننده نقشی در حرکت رنابسپارازبرای تنظیم منفی صادق نیست ، زیرا مها (2گزینة

 نده نداریم.برای تنظیم منفی صادق نیست ، در تنظیم منفی ، فعال کن( 3گزینة 

 
 2پاسخ : گزینة 

 دقت کنید که کربن دی اکسید می تواند توسط برگ یا ریشه به صورت محلول در آب جذب شود. 

 بررسی سایر گزینه ها:

 گلدهی برخی گیاهان به طول روز و شب وابسته نیست.( 1گزینة

 بیشترین جذب کاروتنوئید ها در محدودة آبی و سبز نور مرئی است.  (3گزینة

 )طبق متن کتاب، این مورد برای بعضی گیاهان صادق است.(برای گیاهانی که همیشه سبز هستند، صادق نیست.  (4گزینة

 
 4پاسخ : گزینة 

 : سرالد در جوانة جانبی(4: بافت زمینه ای در حال تشکیل( )3: بافت پوششی در حال تشکیل()2: سرالد در جوانه انتهایی( )1)

  .دارند اختهیدر مرکز  یهستند که هستة درشت یسرالد یها اختهیهردو  4و  1بخش  یها اختهی

 بررسی سایر گزینه ها:

 قطر ساقه مؤثر هستند. شیهردو در افزا یو پوشش یا نهیبافت زم دی( دقت کن1نةیگز

 دقت کنید یاخته های سرالدی تواناتیی تولید ترکیبات لیپیدی ندارند.  (2گزینة

 یاخته های سرالدی دارای فضای بین یاخته ای اندکی هستند. ( 3گزینة
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 2پاسخ : گزینة 

 را دارد.  O، الل مربوط به  گروه خونی 9روی فام تن شمارة بر  –الف( نادرست 

 از هموفیلی باشد.خون چیز دیگری غیر است علت اختالل انقعاد ممکن  –نادرست ب( 

)البته این وجود دارد. D، ژن 1از کروموزوم های شمارة به طور قطع می توانیم بگوییم بر روی یکیداشته باشد  یا نا خالص این فرد ژنوتیپ خالصاگر  –درست ج( 

 مورد کمی چالشی است(

 ز یاخته های بنیادی میلوئیدی ایجاد می شوند.گویچه های قرمز کربوهیدرات های دیگری مانند گلوکز مشاهده می شود. گویچه های قرمز ادر  –د( درست 

 
 4پاسخ : گزینة 

 )جمله بندی گزینه با سوال همخوانی ندارد(این مورد تنها برای کبد صادق است ! کلیه فقط دفع مواد انجام می دهد. منظور کبد و کلیه ها است.

 بررسی سایر گزینه ها:

 لیه به دفع اوره می پردازد.کبد دفع صفرا که محتوی مواد آلی است و ک( 1گزینة

 دربارة کلیه ها صحیح است. (2گزینة

 در انعقاد خون نقش دارد.  Kکبد با تولید صفرا و ایجاد شرایط مناسب برای جذب ویتامین ( 3گزینة

 
 2پاسخ : گزینة 

ه جایی جابر بارگیری آبکشی نیز ، ی کنند. ددر بارگیری چوبی یاخته های الیة ریشه زا و الیة درون پوست با صرف انرژی یون های معدنی را به درون آوند وارد م

د طبق کتاب ، زمانی لفظ شیرة خام اطالق می شود که مواد درون آوند چوبی باشند ؛ حال باید منتظر بود و دید آیا طراح )هرچنمواد نیازمند مصرف انرژی است. 

 به این موضوع توجه کرده است یا خیر؟(

 بررسی سایر گزینه ها:

 این مورد بارگیری محسوب نمی شود. (1گزینة

 برای بارگیری آبکشی صادق نیست زیرا آوند ابکش، زنده است.  (3گزینة 

 این مورد تنها برای بارگیری آبکشی صادق است ! در ضمن حرکت توده جدای از بارگیری آبکشی است. ( 4گزینة
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 3پاسخ : گزینة 

 خون رسانی به سمت راست را برعهده دارد.  2خونرسانی به سمت چپ  سرخرگ شماره  1سرخرگ شماره 

 بررسی سایر گزینه ها:

 قلب هدایت می کنند. عضالت ون را به سمتمربوط به سرخرگ های کرونری هستند و خ 2و  1هردو شماره  (2و  1گزینة های  

 نقش اصلی در ایجاد صدای اول مربوط به دریچه های دهلیزی بطنی است.  (4گزینة 

 
 1پاسخ: گزینة 

 می باشد.  HbAHbSیا  HbAHbAو  XHXhیا  XHXHمی باشد و ژنوتیپ های مادر به صورت  HbAHbSیا  HbAHbAو  XHyژنوتیپ های پدر به صورت 

 )درست(الف( در همة حالت های فوق امکان تولید پسر سالم برای هردو بیماری وجود دارد. 

 )نادرست(باشد، پسر بیمار از نظر هموفیلی نداریم. ب( اگر پدر سالم از نظر هموفیلی و مادر سالم و خالص از نظر هموفیلی 

 )نادرست(ج( دختر بیمار از نظر هموفیلی نخواهیم داشت. 

 )نادرست(دختر سالم قطعاً خالص است.باشد، ب( اگر پدر سالم از نظر هموفیلی و مادر سالم و خالص از نظر هموفیلی د( 

 
 3پاسخ : گزینة 

پرم وئید مربوط به اسمی کند که درون آن عالوه بر هستة هاپلوئید خود، دو هستة هاپل یاختة رویشی لولة گرده را ایجادمنظور صورت سوال، یاختة رویشی است. 

 ها نیز مشاهده می شود. 

 بررسی سایر گزینه ها:

 این مربوط به یاخته های میوز کننده در کیسة گرده است (1گزینة

 یاختة رویشی تقسیم نمی شود بلکه با رشد ابعادی، لولة گرده را می سازد. (2گزینة 

 یشی در لولة گرده تقسیم می شود. دقت کنید یاختة زا (4گزینة
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 4پاسخ : گزینة 

 تولید می شود.  NADPHدوم که کامآلً بر روی سطح خارجی غشا قرار دارند، با عبور الکترون از اجزای زنجیزة انتقال الکترون 

 بررسی سایر گزینه ها:

 ید تیالکوئید یک غشا دارد. هردو غشا نادرست است. دقت کن (1گزینة

 منتقل می شود.  1دقت کنید با عبور الکترون از جزئی که به سطح داخلی غشای تیالکوئید متصل است، الکترون به فتوسیستم  (2گزینة

 دقت کنید تجزیة نوری آب ارتباطی به عبور این الکترون ها از زنجیره ندارد. (3گزینة

 
 2پاسخ : گزینة 

 )درست(رشتة پلی نوکلئوتیدی متصل می کند. منظور دنابسپاراز است که نوکلئوتید ها را به صورت تک فسفاته به الف( 

انجام می شود اما بازشدن مارپیچ دنا و دو رشته از هم توسط هلیکاز انجام می  و هلیکاز ب( جداشدن هیستون ها از دنا توسط یک آنزیم دیگر غیر از دنابسپاراز

 )نادرست(شود. 

 )درست(ج( آنزیم دنابسپاراز نوکلئوتید های مکمل را رو به روی هم قرار می دهد و آنزیم ها انرژی فعالسازی واکنش ها را کاهش می دهند. 

 )نادرست(د( دقت کنید تشکیل پیوند هیدروژنی نیازمند وجود آنزیم نمی باشد.
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