
 
 

 
1 

 A-261  1401کنکور خارج کشور  امل ترین پاسخ تشریحی  ک 
 جواب سوال ◀ جراهنما: ▪

  .........جانور،  ن یشوند. در ا یمحدود م یخاص یمهره، آبشش ها به نواح یجانور ب ینوع در است؟ نامناسب ریعبارت ز لیتکم یکدام مورد، برا  -۱۳۱ .1

و بقیه بی مهرگان به غیر از   صورت سوال به سخت پوست
 اشاره داره ستاره دریایی

بدن   یبه تمام نواح یانشعابات حفره گوارش(۱

درباره هیدر و پاالناریا  ی حفره گوارشج نفوذ کرده است 

 درسته 

  ژهیعضو و قیدار از طر تروژنی ن یمواد دفع(۲

 ه بشش دفع میکنآتوسط شود  یدفع م یتنفس

  ،یداخل یاسکلت عالوه بر محافظت از اندام ها(۳

 دارن سخت پوستان همانند حشرات اسکلت خارجی  کند ی م جادیدر رشد آن ا یتیمحدود

و همولنف رو به درون   دارنسخت پوستان گردش خون باز  ردیگ ی پمپ شده به درون حفرات بدن، صورت م عیها و ما اختهی نیدر ب یو دفع ییتبادالت غذا(۴

 حفرات بدن خودشان میفرستن 
 کند؟  یرا به طور مناسب کامل م ریچند مورد، عبارت ز -۱۳۲  .2

 .......... ، ()اسپرم ساز هزام یلوله ها وارهیموجود در د یها اخته یفرد بالغ، .............................  کیطور معمول در 

 درست نیست براي یاخته هاي سرتولی  صرا دارند. ییامه )اسپرم(زازانجام مراحل  ییتوانا -از یفقط بعض ▪

براي اسپرماتوسیت هاي ثانویه،   غدهند . یرا به طور کامل انجام م ی ا یاختهمراحل مختلف چرخه  -همه ▪

 درست نیست اسپرماتید و اسپرم و سرتولی 

همة این یاخته ها از نوعی   صمنشا گرفته اند. (کروموزوم)تن   با دو مجموعه فام ییها اختهیاز  -همه  ▪
 ( یاختة تخم)یاختة دیپلوئید دیپلوئید منشأ گرفته اند. 

فقط بعضی از   صدارند (کروموزوم) تن  دو مجموعه فام ای کیبا  یمرکز یهسته ا -از  یفقط بعض ▪

 اند  داراي هستة مركزي دیپلوئید (اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه)یاخته هاي دیوارة لولة اسپرم ساز 

   ۴(۴             ج   ۳(۳          ۲(۲        ۱(۱
اخته بافت ینارس و  گرده نهسازنده دا اختهیاست. کدام مورد درباره ژن نمود  AABدرون دانه (پ یکه ژن نمود )ژنوت نیزنبق، با فرض ا اهیدر گ -۱۳۳ .3

 خورش ممکن است؟

  AAو دانه گرده نارس  BBبا توجه به تحلیل تصویري روبه رو بافت خورش  
 است  غیر ممکن

۱)AA  وAB  ۲)BB  وAB  ۳  ج)AA وBB    ۴)AB   وBB 

 مناسب است؟  ریعبارت ز لیتکم یکدام مورده برا  -۱۳4 .4

  7جمعیت  6فرد  5 .... ات،یح یابیدر ........... سطح سازمان  ،یبا متن کتاب درس مطابق ▪

 زیست كره  10زیست بوم  9بوم سازگان  8اجتماع 

قرار  یتواند مورد بررس یم ت،یجمع کی افراد  یها(مجموع همه دگره )الل - ن یششم(۱

قسمت دوم به خزانه ژنی اشاره داره كه مجموعه تمام دگره هاي موجود در تمام جایگاه -هجمعیت 6ج. ردیگ
 اشاره داره  یک جمعیتهاي ژنی افراد 

از    کنند جادیفرد ا یک ی در ماده ژنت  یرییتوانند تغ یم  طیمح رزندهیعوامل غ   - نیچهارم(۲

 میشهبوم سازگان به بعد بخش غیر زنده بررسی  8 سطح

قسمت  -هاجتماع 7 سطح .کند یم دایبوم معنا پ ستیچند بوم سازگان، ز  ع از اجتما  - نیهفتم(۳

 پرداختهدوم به تعریف زیست بوم 

قسمت دوم به -هستش فرد 5 سطح .گوناگون با هم در تعامل هستند یها تیجمع  – نیپنجم(۴
 اجتماع اشاره داره 

 
 
 

 

BAA 
 یاخته دوهسته اي 

 اسپرم

 (   BBیا BAگرده نارس) 

 (   AAیاBAبافت خورش)
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 است؟  نامناسب ریعبارت ز لیتکم یکدام مورد، برا -۱۳۵  .5

 .................. ..................... است که  یکیانسان، در نزد ه یاز کل یطور معمول بخش به ▪

  کربناتی و ب ی گوارش یها میآنز – ی اندام(۱

  میآنزكه  منظور پانکراس استکند  یم دیتول

 هكن ی م دیتول کربناتیو ب  ی گوارش يها

در تیموس تکامل  Tج لنفوسیت . ابندی یساز در آن تکامل م  نیپرفور یها اختهی - یا غده(۲

 ��  دارهمیابد كلیه با تیموس دو سال نوري فاصله 

منظور فوق كلیه كه با ترشح اپی و نور اپی نفرین این كار را   دهنده ضربان قلب را دارد شیافزا ی ساختار عصب  - یا غده(۳
 انجام میده

دستگاه لنفی ست منظور  دینما ی به خون کمک م دی سف  یها چهیمواد مختلف و گو یحاو یعیبه بازگشت ما - ی اندام(۴

و گره لنفی رگ لنفی و مجراي لنفی است كه هر صورت بخواي (مغز استخوان- طحال-آپاندیس- لوزه-)تیموستالطمكه اندام هاي لنفی 
 در نظر بگیري یه بخشی از این دستگاه با بخشی از كلیه انسان نزدیکی داره 

 کدام عبارت درست است؟ -۱۳۶  .6

 کیتخمک  يفام تن ها  ياز رودر مار ها  دیآ یموجود در تخمک ملکه به وجود م یتن کروموزوم ها هر زنبور عسل کارگر، به دنبال دو برابر شدن فام(۱
تخمک دو  يتا فام تن ها شهینسخه ساخته م

و  هکنیم میشروع به تقسبعدش و  شنبرابر 
 ه آریموجود دوالد را به وجود م

ر کارگر، از قطعات  ب برگ ههر مورچ(۲

افراد  ریسا ایخود  هیتغذ یبرگه برا

میکنن  هیقارچ كه از آن تغذ ی پرورش نوع يبرگ را به عنوان كود برا يمورچه ها قطعه ها نیاکند  یگروه استفاده م
  برن.ی، به كار م

فرومون ها  جکنند  یم قرارافراد گروه ارتباط بر ریاستفاده از فرومون با ساهر زنبور عسل کارگر، با (۳

به  ی هشدار خطر حضور شکارچ ي. مثال زنبور از فرومون ها برامیکنن   جادیا يرفتار ياز همان گونه پاسخ ها يگریافراد د ایو در فرد  میشن ی فرد ترشح م کیكه از  هستن يمواد
 .هکنیاستفاده م گرانید

كار دفاع را   گرید  ی و گروه میکنن و به النه حمل  میدناز آنها برگ ها را برش  يتعداد را برعهده دارد افتهیدفاع از برگ برش  فهیر کارگر، وظ ب هر مورچه برگ(۴

 میدن انجام  
 است؟ یستیز نینو یها یچند مورد از اهداف فناور  -۱۳۷ .7

 میشهص جهش خودخواسته و مصنوعی  یکاهش طول عمر محصوالت ژن ای شیافزا ▪

 درسته ص آنزیم پالسمین ماده  شیبه پ میآنز لیکاهش تما ای شیافزا ▪

 . درستهص تحقیق درباره فسیل ها  رزندهیجداشده از بخش غ ی(DNAدنا ) ییشناسا ▪

 میشه ص جهش خودخواسته و مصنوعی معنا   یبا استفاده از جهش ب یستیمولکول ز ینوع دیتول ▪

 ج  ۴(۴                ۳(۳          ۲(۲        ۱(۱
 مناسب است؟  ریعبارت ز لیتکم یکدام مورد، برا  -۱۳۸ .8

منظور دانه هاي گرده نارس و چهار  .......................  ،شوند یم جادیا(کاستمان )میوز می تقس انیکه در پا ییها اخته ی.......................  ،یگل دوجنس کی در ▪

 . هیاخته حاصل میوز یکی از یاخته هاي بافت خورش 

 ست منظور دانه رسیدهشوند،  ی خود محافظت م  یو خارج  یداخل وارهیتوسط د -همه (۱

ج از اون چهار یاخته  ند  ده یرا انجام م(توزی چندین تقسیم رشتمان )م -از  یفقط بعض(۲

 ن از بین میر هستنحاصله از بافت خورش سه تا كه كوچک تر 

دانه گرده   کنند  یو تکامل خود را آغاز م زیدر بخش متورم گل، مراحل تما -همه (۳

 میشه غاز آنارس در كیسه گرده 

  احاطه شده اند(کروموزوم)تن  با دو مجموعه فام ییتوسط یاخته ها -از  یفقط بعض(۴
دانه هاي نارس توسط كیسه گرده و اون چهار یاخته حاصله از یکی از یاخته هاي بافت خورش  همه 

 اند هم توسط دیواره تخمک احاطه شده كه هر دو دیپلوئید
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 کدام مورد درباره پرندگان درست است؟ -۱۳۹  .9

ج فقط عقبی ها جفت به صورت جفت وجود دارند  ،ییهوادار جلو یها سهیهمانند اغلب ک یهوادار عقب یها سهیهمه ک(۱

 هستن

عقبی ها  قرار دارند.  یدر محل دو شاخه شدن نا ،یهوادار عقب  یها سهیهمانند اغلب ک ییهوادار جلو یها سهیهمه ک(۲

 بابا جان خیلی فاصله دارن 

به  را دارند  ینقش اصل یتنفس یگازهادر تبادل  ،ییهوادار جلو یها سهیهمانند همه ک یهوادار عقب یها سهیهمه ک(۳
 میکنن  كمک  ی تنفس يتبادل گازها

  حجم رییتغ(افراگمیبند )د  انیپس از حرکات م ،یهوادار عقب  یها سهیهمانند همه ک ییهوادار جلو یها سهیهمه ک(۴

 از كجاي كتاب استدالل كرده خدا میدونه :/ دارنپرنده ها دیافراگم ن دهند یم
 کند؟ یرا به طور مناسب کامل م ریدر ارتباط با انسان، کدام مورد عبارت ز -۱4۰ .10

  یم لی... مفصل متحرک تشک..استخوان .. یو نوع .........استخوان ...  یاستخوان ............ با نوع هر ▪

 دهد. 

 با جناغ مفصل ندارن (12و 11) ییدو دنده انتها نامنظم -پهن  -دنده (۱

با   . امامیده لیمچ پا مفصل تشک يو استخوان ها ی با استخوان ران، نازک ن ی ستخوان درشت نادراز  -کوتاه  -ساق پا (۲

 است  ثابت نازک نی 

مچ دست مفصل   یبا استخوان بازو و استخوان ها ن،یو زند زبر نیریزند ز های استخوان ج کوتاه –دراز  -ساعد (۳

 میدن لیتشک
لگن   میهر استخوان ن روانی ها داخل کشور این گزینه رو درست گرفتن خارج غلط :/ نامنظم –دراز  -گن ل  مین(۴

 میده لیمهره ها مفصل تشک یبا استخوان ران و استخوان ها

 
 مناسب است؟ ریعبارت ز لیتکم یچند مورد، برا -۱4۱  .11

ترشحات خارج شده   ریتحت تاث اتواند مستقیم یهورمون ................... را دارد، م رندهیکه گ   نیوجود دارد که عالوه بر ا یاندام  ،خانم جوان کی در

 ردیقرار گ زین  زیپوفیغده ه ................از بخش ، 

▪ LH- ص نیشیپ LH  و بخش پیشین هم  دارهبر روي تخمدان گیرندهLH  همFSH  دارن كه هر دو روي تخمدان گیرنده  هترشح میکن 

▪ T3-ص نیشیپT4  پس هر اندامی میتوان در نظر گرفت پس گزینه همواره درست است  دارهبر روي هر یاخته اي گیرنده 

 داره از ان طرف ضد ادراري پسین هم روي كلیه گیرنده  دارهپاراتیروئید روي كلیه گیرنده  ص نیپس - دیروئیپارات ▪

 داره از ان طرف ضد اداري پسین هم روي كلیه گیرنده  هص فوق كلیه با ترشح الدوسترون روي كلیه تاثیر میگذار ن یپس - هیغده فوق کل یبخش قشر ▪

 ج  ۴(۴                ۳(۳          ۲(۲        ۱(۱
 است؟ نامناسب ریعبارت ز لیتکم یکدام مورد، برا  -۲4۱ .12

   .............همانند مولکول  نیمولکول انسول در

 دارن هر دو قطعا ساختار سوم را  ردیگ یبه خود م یساختار فشرده و نامتقارن  یدیپپت یرشته پل ن،یهموگلوب(۱

و دو  αدر هموگلوبین دو زنجیره  رندیگ یقرار م گریکدیدر کنار  کسانی  ریغ  یدیپپت یپل یروهایزنج ن،یهموگلوب(۲

 داریم  𝛽زنجیره

ج مثال پیوند  کند.  یم  رییتغ نیوتئپر یهمه سطوح ساختار ،یی ایمیش  وندیبا شکسته شدن هر نوع پ ن،یوگلوبیم(۳
 ه هیدروژنی یا یونی بشکند ساختار اول تغییر نمیکن

گروهاي   شوند. ی م کینزد گریکدی به  د،یپپت یدر رشته پل زیآب گر یدهاینواس ی آم R یها گروه ن،یوگلوبیم(۴

 میشنابگریز به یک دیگر نزدیک می
 
 

 
هم لقاح داخلی  است؟ صادق ،دارند ازیخود ن  یجنس اخته یدر اطراف  یعیما طی انجام لقاح به مح یکه برا یکدام عبارت درباره همه مهره داران نر  -۱4۳ .13

 و هم لقاح خارجی

 درستهدر ماهی ها گردد.  یشکم به قلب برم اهرگیس  قیبدن از طر یها اختهیبا تمام  یرگیخون پس از تبادل مو(۱

   دارنهمه مهرداران لوله گوارش   ج. ردیگ یصورت م زیبدن ن  یها اختهیدر خارج از   یگوارش یها میآنز تیفعال(۲

 ماهی غضروفی استخوان نداره  شود یم افتیدراز  یاستخوان ها یمرکز ی مجرامعموال مغز زرد در (۳

 ماهی ها با ابشش و دستگاه گوارشش یون میتونه دفع كنه  .ردیگ یها صورت م هیکل قیفع یون ها از بدن منحصرا از طرد(۴
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 کند؟  یرا به طور مناسب کامل م ریچند مورد، عبارت ز -۱44  .14

 منظور بناگوشی است   ......... ،غده بزاقی انسان نیبزرگتر ترشحات

 میشهپل مغزي است كه میانی ترین بخش ساقه مغز  صشود .  یم میاز ساقه مغز تنظ  یتوسط بخش ▪

 درسته غ براي زیر آرواره اي و زیر زبانی    شود یم هیزبان تخل  ریبه ز یبزاق یمجرا قیابتدا از طر ▪

ص فکر كردن بوكردن و دیدن باعث تحریک ترشح  شود  کیتحر  یعیرطبیمحرک غ کی ریتواند تحت تاث یم ▪

غذا همراه   یعنی یعیبا محرک طب  یوقت یبود ول  اثر یمحرک ب کیدر ابتدا  كه زنگ  يپاولوف صدا سگزمایش آدر  بزاق میشه
 هیمحرک شرط کیزنگ  يشد، سبب بروز پاسخ ترشح بزاق شد صدا

 ص نکته شکل كتابشود.  یفک باال خارج م یدندان ها یکیدر نزد مجرایی توسط ▪

   ۴(۴             ج   ۳(۳          ۲(۲        ۱(۱
 است؟  نامناسب ریعبارت ز لیتکم یکدام مورد برا -۱4۵  .15

 .  ........... (ینر )مطرح شده در کتاب درس رکیرجیج ینوع ................... نر  طاووس ▪

طاووس ماده و جیرجیرک نر د کن یانتخاب شدن رقابت م یبرا -برخالف (۱

 ن پس جنس مخالف آنها رقابت میکن ،همسر خود را انتخاب 

 دارنهر دو نقش دارد.   ینقش مؤثر یدمثلیتول تیدر موفق -همانند (۲

 کند. یم دایجلب جفت پ  ی برا یخاص یظاهر یها یژگیو -برخالف (۳

 ��جیرجیرک ماده باید چاق باشه تا انتخاب بشه 

 ج جیرجیرک نر هزینه بیشتري میده با اون بسته انرژي كه حمل میکند  پردازد. ی مثل م دیدر تول ی کمتر نهینسبت به جانور ماده، هز-همانند (۴
 مناسب است؟ ریعبارت ز لیتکم یچند مورد، برا -۱4۶  .16

   ها .....  میهمانند همه کوآنز.............. ها میبدن انسان، همة آنز در

 و داراي كربن   هستنهمگی تركیبات آلی  ص دارند کربن  اتم خود ساختار در ▪

 هستن در واكنش هاي سوخت و سازي مؤثر  همكوآنزیم ها  صها دخالت دارند.  اختهیسوخت و ساز  متنظی در ▪

 میدن برخی آنزیم ها بیش از یک نوع واكنش را سرعت غ  .نوع واکنش را سرعت ببخشند کیاز   شیتوانند ب یم ▪

 نه  براي دماهاي پایینغ   کنند یم دایپ یر یشکل برگشت ناپذ رییدما، تغ راتتغیی با همواره ▪

   ۴(۴               ۳(۳     ج    ۲(۲        ۱(۱
 عضله سه سر بازو، کدام مورد به طور حتم درست است؟ یانقباض طوالن یدرخصوص -۱4۷  .17

 نتهاي رشتة میوزین، در جهت مخالف هم حركت می كنن.ا دو در میوزي سرهايکنند  یجهت حرکت م  کیدر  ،سارکومر کی  نیوزیم یهمه سرها(۱

گلوكز به عنوان منبع  رسدیبه مصرف م ی انرژ نیفسفات به عنوان منبع تأم نیکرات ایگلوکز (۲
  .نمیشهانرژي انقباض طوالنی مدت مصرف 

تحت ج  شود  یم جادیا نیوزیدر ساختار مولکول م یرییفسفات دار، تغ بیترک یبا دخالت نوع(۳

و این باعث حركت پارویی شکل میوزین بر روي  میکنهشکل سر مولکول میوزین تغییر ATPاثر مولکول  
 میشه اكتین 

براي ورود كلسیم به مادة زمینه   .ندینما یوارد م یتار عضالن نوپالسمیس  یا نهیرا به ماده زم میکلس یها ونی ، یپس از صرف انرژ  نیپروتئ یمولکول ها(۴

 كنند. كه انرژي صرف نمی  میکنناي سیتوپالسم، كانال هاي نشتی فعالیت 
 است؟  نادرستکدام عبارت   -۱4۸ .18

در پی آمیز  دهند یم رییرا تغ تیجمع(یالل) ی ا دگره یکنند، به طور حتم، فراوان یم  نیخود را تضم یدمثلیتول تیکه با انتخاب جفت، موفق یجانوران(۱

 میکنهاما فراوانی نسبی دگره ها ثابت است و فراوانی نسبی ژن نمود تغییر  میکنه، در نتیجه فراوانی دگره ها تغییر میکنهغیرتصادفی، تعداد زاده هاي جمعیت تغییر 

حاصل شارش  ممکنه  ج هستند جهش  ای یبینوترک ندی باال برده اند، به طور حتم، حاصل فرا دیجد  یطیمح  طی را در شرا تیجمع  یبقا ییکه توانا یافراد(۲

 ه از جمعیت دیگر یا حاصل گامت هایی با آرایش متافازي متفاوت باش

جهش با شرایط محیطی ممکنه  رندیگ یم قرار یعیانتخاب طب  ریشده است، به طور حتم، تحت تاث جادی ا یماندگار رییآنها، تغ  یک یکه در ماده ژنت  یافراد(۳
 هو در نتیجه انتخاب طبیعی در حمایت از آن نقشی نداشته باش هسازگار نباش

در آن   يریادگیكه مهاجرت یک رفتار غریزي قرار گرفته اند. ی ریادگی ریدارند، به طور حتم، تحت تأث  یمدت و رفت و برگشت یطوالن  ییکه جابه جا یجانوران(۴

 داره نقش 
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 کند؟  یرا به طور مناسب کامل م ریکدام مورد عبارت ز  -۱4۹ .19

   ................ است،   ............ یی /یها اختهی یکه محتو  یهر سامانه بافت ،ینهان دانه علف اهیگ کی ییساقه هوا در ▪

و اوند چوب هم  نخستین ضخیم مربوط به كالنشیم و نگهبان روزنه استدیواره  جدارد  زین رینازک و انعطاف پذ وارهیبا د ییها اختهی – یو چوب  میضخ وارهیبا د(۱

 میشهچوبی كه در بافت زمینه اي و پوششی و اوندي داریم در هر سه سامانه یاخته هاي پارانشیمی یافت 

 اوندي فضا رو پر نمیکنهسامانه اوندي و زمینه اي فیبر داره كه  کند  ی را پر م یرو پوست و بافت آوند نیب یفضا -شکل  ی بریدراز ف(۲

در سامانه زمینه اي و اوندي پارانشیم داریم ولی سامانه اوندي فاقد كلروپالست است  را دارد.  یمواد نقش اصل رهیدر فتوسنتز و ذخ –(ی)نرم آکنه ا ی میپارانش(۳
 داره و فتوسنتز ن

سامانه پوششی و زمینه اي كلروپالست داراي  ممانعت به عمل آورد اهیاطراف گ  طیاز انتشار بخار آب به مح  مایتواند مستق یم -دار (لیکلروف)سبزینه (۴

 .میشهسبزینه داریم قسمت دوم فقط مربوط به بافت پوششی 
 حواس درست است؟ یها رندهیگ درخصوصچند مورد،  -۱۵۰  .20

زبان  ییجوانه چشا یها رندهیبا گ یدر انسان، انشعابات هر رشته عصب ▪

 نکته شکل مقابل هستش  صکنند .  یبرقرار م ژهیارتباط و

به سمت  یینایعصب ب یآکسون(ها)از آسه  یبخش ریمس رییدر انسان، تغ ▪

تغییر مسیر بخشی از آكسون هاي عصب   غدهد.  یمخ مقابل، در تاالموس رخ م مکرهین

 میده بینایی در كیاسماي بینایی رخ 
 یم رارق  یامواج صوت ریاز آن که تحت تاث یبخش ای اختهیهر  رکیرجیدر ج ▪

این   چون درست نیستبراي یاخته هاي سازندة پردة صماخ  غ شود. یم صدا محسوب یکیمکان رندهیگ ی. نوعردیگ

 می گیرن تحت اثر امواج صوتی قرار  همیاخته ها 
  اختهیاست که در مجاورت آن  یبه سمت بخش ،یینایشکل هر واحد ب یمخروط یسد در زنبور عسل، راس ع ▪

 داره رأس عدسی مخروطی شکل به سمت یاخته هاي گیرندة نوري قرار ص   نور قرار دارد رندهیگ یها

   ۴(۴                ۳(۳         ج  ۲(۲        ۱(۱
 است؟ نادرستسالم و فعال انسان  یاخته کیکدام عبارت، در خصوص  -۱۵۱  .21

(، در زوزومیل)کافنده تن  یها میآنز (۱

خود   ی نیساخته شدن از سر ام  نیح

. شوندیوارد م  ی به شبکه آندوپالسم
نخستین بخشی از یك رشته پلی پپتیدی  

. قبل هستش، سر آمینی میشهکه ساخته 
از تکمیل ترجمه، سر آمینی رشتة پلی 

شبکة آندوپالسمی زبر   پپتیدی به درون
وارد شده. این شبکه در ساخت آنزیم  

 دارههای کافنده تن نقش 
پس از صرف    ،یترشح یها نیپروتئ  (۲

  کولیوز سهیک زیو با کمک ر یانرژ

  .میشهکه با صرف انرژی  از یاخته خارج (این پروتئین ها داخل ریزکیسه و به روش برون رانی )اگزوسیتوزشوند.  یخارج م یاختهاز  یلژگ یها

از دستگاه  یبه سطح ر،یز یخارج شده از شبکه آندوپالسم یها نیپروتئ (۳

زده ریزکیسه های جوانه دورتر استد  اختهی یشوند که از غشا یوارد م یگلژ

دستگاه گلژی که دور از غشا برامده یا مقعر آندوپالسمی زبر، به سطح  از شبکة
 میشن ، وارد دارهقرار 

شوند، به  یآزاد م  توپالسم یس  یا  نهیکه به درون ماده زم ییها نیپروتئ (۴

در طی  ج   ساخته شده اند یاخته همان یها بوزومیطور حتم، توسط رتاتن ر

های آنزیمی به    کشنده، پروتئینTحملة لنفوسیت های کشندة طبیعی یا لنفوسیت  
 ن. این پروتئین ها توسط خود یاخته ساخته نشدمیشندرون یاخته های بدن انسان وارد 
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 کدام مورد درست است؟  -۱۵۲ .22

هم چرخه   C4ج گیاهان  ابدی یم شیبه هنگام روز اکسا NADPHمولکول  سازند،یم انبرگیم یها اختهیکه نشاسته را در درون  یاهانیدر همه گ(۱

 میشه  شیاكسا  NADPHمولکول   كه در آن میدنكالوین را در روز انجام  

از  CO2نداریم همچین گیاهی كه شود  یم دیتول ATP ،یبه هنگام تجزیة هر ماده آل،دهند یاز دست م ۲COکه در شدت نور باال،  یاهانیدر همه گ(۲

 تولید نمیشه  ATPالبته با تنفس نوري هم میتونستی راحت رد كنی چون تو تنفس نوري  دست بده!!

 کندیم تیجو به هنگام روز فعال  ۲COکننده  تیتثب م یآنز ،دارند یروبیسکو باال نگه م میرا در محل عملکرد آنز ۲CO زانیکه م یاهانیدر همه گ(۳

 میدنولی تثبیت اولیه را در شب انجام   CAMگیاهان 

 اختهیبه  دیپس از تول حتم، بطور یسه کربن دیندارد. هر اس  یلیتما ژنیجو در آنها نسبت به اکس ۲COکننده , ت یتثب میکه آنز یاهانیدر همه گ(۴

 ه در قند كافت هم اسید سه كربنی داریم كه جایی نمیر CAMو C4در گیاهان  شود  یمنتقل م یگرید
 طیسالم باشد. در شرا نیاز والد یکیکه فقط   نیبا فرض ا ط،یمح یعیطب طیشکل و در شرا یداس یو کم خون یلیهموف یماریدر مطالعه در ب -۱۵۳ .23

اول گزینه ها را با وابسته به جنس   میشهوقتی یک بیماري وابسته به جنس كنار یک بیماري مستقل از جنس پرسیده  ها ممکن است؟ التحهمه  یمعمول، تولد کدام فرزند برا

H دارهچک كنید در این سوال به راحتی با هموفیلی  جواب به دست میاید وقتی مادر خالص هست دو حالت وجود 
X

H
X  یاh

X
h

X   هست چون فقط یکی از والدین بیمار است پس پدر و

hمادر ژنوتیپشان 
X

h
Y*X

H
X  یاH

X
H

Y*X
h

X  است كه در دو حالت دختر سالم و ناخالص ممکن است 

 ج  سالم و ناخالص ی دختر(۱

 سالم و خالص   یپسر(۲

 ماری ب ی دختر(۳

 ماری ب یپسر(۴
 است؟ نادرست انسان،  هیر یکدام عبارت درباره ساختار حبابک ها -۱۵4  .24

مشترک   هیپا یغشا ها، رگیمو یها اختهینوع اول و  ییاخته ها(۱

 هستنهر دو یاخته هاي بافت پوششی دارند 

وجود   ینوع اول مجاور، منفذ اختهیدو  نیمناطق، در ب یدر بعض(۲

 میشه بین نوع اول مشاهده  دارد.

 افتی ی زیرزوائد  واره،ید یها اختهیاز انواع  یکیفقط در سطح (۳

  نکته شکلی كه با ذره بین باید یافت :/شود.  یم

ها و ه از لول  یا  نوع اول، شبکه ییاخته ها توپالسمیفقط در س (۴

 ج نوع دوم هم اندامک داره گسترده وجود دارد. یها سهیک
 مناسب است؟  ریعبارت ز لیتکم یکدام مورد، برا  -۱۵۵ .25

 ...........  . ،یتک لپه ا اهیهمانند گ یا دولپه اهیگ در ▪

آبکش رو به   یو آوندها  ییرو به رو پوست رو یچوب یآوندها(۱

ج ابکش به زیرین نزدیک تره پهنک برگ قرار دارند  نیریوست زپرو
 برعکس 

 یها()کلروپالست سهیسبز د  ،برگ ی غالف آوند یها اختهیدر (۲

 نکته شکل براي تک لپه اي ها درست هستوجود دارد.  یفراوان

  نیریاز سطح ز ش یپهنک برگ ب نیتعداد روزنه ها در سطح زبر(۳

 برعکس زیرین بیشتر داره  آن است

شده   ل یتشک (یا  )نرم اکنه یم یپارانش اختهیاز دو نوع  انبرگیم(۴

دولپه اي سه نوع یاخته پارانشیمی داریم غالف اوندي نرده اي و  .است

 اسفنجی 
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 فرد سالم درست است؟ کیقلب  یچند مورد، درباره شبکه هاد -۱۵۶  .26

 3ص از گره اول به دوم شود.  یمنتقل م یبطن  یزیبه گره دهل ،یگره نیب ریسه مس قیاز طر یکیالکتر انیجر ▪

 داره دسته تار وجود 
 در نهایتغ  شود  یم تیبه نوک قلب هدا افتهیتخصص  یعضالن  یتوسط تارها تیدر نها یکیالکتر انیجر ▪

 در دیواره میوكارد بطن ها منشعب میشود نه این كه به نوک قلب برسه تمام!! 

.  ابدی یبخش گسترش م ن یا وارهیچپ، ابتدا در سراسر د زیواردشده به دهل افتهیتخصص  یدسته تارها ▪
 میشهغ هر چه به انتهاي ان نزدیک میشویم منشعب تر 

  شود یم میبه دو شاخه تقس یبطن -یز یبالفاصله پس از گره دهل افته،یتخصص  یا چهیماه یرهادسته تا ▪
 شود  یم میبه دو شاخه تقس یبطن يزیپس از گره دهل افته،یتخصص  يا چهیماه يدسته تارها غ

 ج  ۱(۴                ۲(۳          ۳(۲        ۴(۱
 مناسب است؟  ریعبارت ز لیتکم یکدام مورد برا ،یبا توجه به مطالب کتاب درس -۱۵۷ .27

  ،یالاکیاشرش یکشت باکتر ط یمح رییتغ یپ در ▪

که تنها قند آن .................. است به   یطیاز مح

............. است و به منظور  که تنها قند آن یطیمح

  ............ یباکتر ن یژن در ا انیب  میتنظ

، به واسطه  یاخته ی میآنز یمحتوا -گلوکز  -الکتوز (۱

عزیز  شود.   یرنابسپاراز عوض م یگرینوع د تیفعال

 ن نداراي دیگه دارن و نوع رنابسپاراز  ها یک نوع   باكتري

 یتوال یمهارکننده به نوع -الکتوز  -گلوکز (۲

 ه مهار كننده جدا می ش. ابدی یاتصال م یدینوکلئوت

رنابسپاراز از این سه فقط   3جایگاه فعال كننده و   2مالتوز  1كننده به سه ساختار وصل هست مهار  شود.  یجدا م نیاز دو نوع پروتئ کنندهفعال  -الکتوز  -مالتوز (۳

 رنابسپازار پروتئین هست پس دو نوع غلطه

 فعال كننده به رنابسپاراز وصل می شود جشود.  یبه رنابسپاراژ متصل م نیپروتئ ینوع -مالتوز  -الکتوز (۴
 است؟   نادرستانسان،  یمنیکدام عبارت درخصوص دستگاه ا -۱۵۸  .28

این مورد فقط براي برخی پروتئین هاي   شوند. یمتصل م نیبه دو نوع پروتئ ت،یمکمل ضمن فعال یها نیاز پروتئ یبعض(۱

 میشن مکمل صحیح است كه هم به پادتن و هم به سایر پروتئین هاي مکمل متصل 

ژن(، به   ی اتصال به پادگن )آنت گاهیاز جا  ریغ یاز پادتن ها از محل یبعض(۲

پادتن ها از طریق بخش پایینی خود مقابل جایگاه  2شوند   یمتصل م نیپروتئ ینوع

 میشن به پروتئین هاي مکمل متصل  آنتی ژناتصال به 

 یها رندهیاز گ  یتوانند به انواع یم(ژن  ینت)آپادگن   یها اختهیاز  یبعض(۳

در سطح یک لنفوسیت دفاع اختصاصی،   جمتصل شوند  B تیهر لنفوس یپادگن
 میشهفقط یک نوع گیرندة آنتی ژنی مشاهده 

تنها براي یاخته  کنند یم  ارائه ی منیا  یها اختهیاز   یآن را به انواع ،در سطح خود کروبیم  از ییخوار با قرار دادن قسمت ها گانهیب  یها اختهیاز  یبعض(۴

 درسته هاي دارینه اي 
  دهد، کدام عبارت درست است؟ ینشان م یاهیگ یها اختهیساختار را در  یکه نوع ریبا توجه به شکل ز -۱۵۹ .29

است که به صورت  ی پنج کربن یها  دیمونوساکار  ی، به طور عمده حاو(۲برخالف بخش ) (۱بخش ) (۱

 ساكارید هست و از طرفی از گلوگز تركیبات شش كربنی ساخته شده سلولز پلی  .اند قرار گرفته یمواز

  تیحاصل فعال جکرده است  افتیرا در(یکولی)وز یا سهیزکیر اتی(، محتو۳همانند بخش )(۲بخش ) (۲
 است  یی غشا تک يها کولیوز سهیك زری

وزیکول ها تک  است  ییدو غشا یها کولیوز سهیزکیر تی(، حاصل فعال۱همانند بخش )(۳بخش ) (۳

 دارندو الیه فسفولیپید  هستنغشایی 

تیغه میانی تركیب   کند. یاست که همانند چسب عمل م  یبیترک ی(، حاو۳برخالف بخش ) (۲بخش ) (۴

 داره پکتین 
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که   نیکرد: با فرض ا انیتوان ب  یم ،دوندیتواند به وقوع بپ  یانسان م یکریپ یاخته  کیکه در (یوزی)م یکاستمان یاز خطاها یانواع یبررس  یپ در

اول   میها در تقس ام تن فکه جدانشدن  یزمان .............  ردیصورت بگ(وزیان )ممدوم کاست ماتیاز تقس یکیها در (تن )کروموزوم جدانشدن فام

  دیتول...............   ،به انجام برسد تمانکاس

 شود. یم

زمانی كه در خطاي  یعیطب  یها گامت –همانند (۱
، همة گامت ها غیر  همیوزي در میوز یک صورت می گیر

خطاي میوزي، در میوز دو   . اما زمانی كههستنطبیعی 
 هستن، نیمی از گامت ها طبیعی هصورت می گیر

در   یشتریب  یعیرطبیغ یها گامت –نسبت به (۲

، چهار گامت غیرطبیعی و میدهزمانی كه خطا در میوز یک رخ  
، دو گامل غیرطبیعی ایجاد  میدهزمانی كه در میوز دو رخ  

 میشه 

هر دو    شتریتن ب با فام ییگامت ها -برخالف (۳

خطاي میوزي می توانن گامت هایی با فام تن بیشتر 
 تولید كنن 

زمان خطاي میوز در میوز ،تنها دو   . اما درمیشهایجاد (نوع٤جمعاً )دو گامت سالم و دو گامت غیرطبیعی 2در زمان خطاي میوز در میوز ، ج یمتنوع تر یگامت ها -نسبت به (۴

 هستنكه دو به دو مشابه  میشنگامت ایجاد  تا ٤. عمالً  میشهنوع گامت ایجاد  

 کند؟  یرا به طور مناسب کامل م ریچند مورد، عبارت ز  -۱۶۱ .31

   .........که .. یادیبن  یاختهطور معمول در انسان، هر نوع  به

مثالً   هستنیاخته هاي بنیادي بالغ در هر بافت مخصوص همان بافت  غشود.  یم افتی زیهر فرد بالغ ن یها قابل کشت دادن باشد، در بافت یبعد از جداساز ▪
 میشن در بافت پوست یافت نیاخته هاي بنیادي مغز استخوان 

میتونن یاخته هاي بنیادي تودة موروال و برخی یاخته هاي بالستوسیست  غ. ابدی یم زیتما ینی مختلف جن یها هیتنها به ال د،یآ یبه وجود م نی جن ینیگزیقبل از جا ▪

 تمایز یابند همبه پرده هاي جنینی 
منظور یاخته هاي بنیادي بالغ است. دقت كنید این یاخته ها  غ . ابدی زیتما یتخصص یها اخته یتواند به همه انواع  یماند، م یم یدر تمام طول عمر انسان باق ▪

 همة یاخته هاي تخصصی بدن را ایجاد كنند میتونن و ن میشنفقط به انواعی از یاخته ها تبدیل 

اخته هاي بنیادي بالغ در میان یاخته هاي ص یبدن را به وجود آورد. یها اختهیاز انواع  یتواند بعض یوجود دارد، م افتهیزیکامال تما یها اختهی انیدر م ▪

 با تمایز خود، تعدادي از یاخته هاي دیگر بدن را ایجاد كنن  میتونه. این یاخته ها دارن تمایزیافتة اندام ها قرار 

   ۴(۴                ۳(۳          ۲(۲      ج   ۱(۱
 است؟ نامناسب ریعبارت ز لیتکم یمورد، براکدام   -۱۶۲ .32

  نیجداکننده برگ ممانعت به عمل آورد. ا  هیال  لیاز تشک یطیبدون دانه، در شرا یها وهیم دیتواند عالوه بر تول یم یاهیکننده رشد گ  میتنظ ینوع ▪

 داره صورت سوال به اكسین اشاره  ...............  د،کننده رش  میتنظ

 به اکسین اشاره داره  دده  یم ش یساقه را افزا یها و متعاقب آن رشد طول اختهی یرشد طول(۱

و اگر میگفت ممکن است می توانست درست باشد  هستنمنظور بازدارنده هاي رشد  ج شود یساقه م  یشیزا ستمیبه مر یشیرو ستمیمر لیهمواره مانع تبد(۲
 چون در مقادیر متفاوت هورمون هاي رشد می تواند نقش بازدارنده داشته باشند.  

 . هدر چیرگی راسی اكسین مقدار هورمون اتیلن را در جوانه جانبی افزایش مید کنند کیساقه تحر یجانب یهورمون بازدارنده را در جوانه ها ینوع دیتواند تول یم(۳

ریشه  هورمون اكسین منظور در حضور سیتوكنین شود.   یم ییزا شهیهورمون محرک رشد، باعث ر ی از نوع یاندک ریو در حضور مقاد ادیز ریهمواره در مقاد(۴
 هزایی میکن
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   ...................به طور حتم،  اهیگ  نیقرار دارند. در ا ..................  اه،یگ ینوع در ▪

  -فراوان  یفرع یها شهیقطور، ر شهیر یبر رو(۱

 نگیاها رمنظو جکامال مشخص است.  شهیپوست ر

 ست ا كامال مشخص یشهر پوست نگیاها یندر ا ستا لپهدو

  هیچوب پنبه در مجاورت ال ی واح ییها اختهی(۲

کامال نازک است  شهیپوست ر - شهیر یزا شهیر
 پوستدرون  الیة  به طمربو ،سوبرین ويحا يها یاخته

  لپهدر دو .میشه هیدد لپهو دو لپه تک  عنو دوهردر   كهمیشن
 ست ا ضخیم یشهر پوست ها

  رهیدا ی رو رو آبکش ساقه، ب یچوب یدسته آوندها ۳

 شهیکم قطر در مرکز ر یچوب یآوندها -هم مرکز  یها

و   دارهساقه تک لپه  روي دایره هاي هم مركز قرار . قرار دارند
كه  میشهاین كه اوندهاي چوب در مركز ریشه مربوط به دولپه 

و غلط دیگر این گزینه این   نحالت ستاره اي شکل به خود میگیر
 قطور تر هستن   هستناست كه اوند هاي چوبی كه در مركز دولپه 

 رهیدا  کی  یو آبکش ساقه، بر رو یچوب یدسته آوندها(۴

نازک در مرکز  نینخست  وارهیبا د ییها فقط یاخته -

نه   دارهساقه دولپه هستش و این كه ریشه دولپه در مركز خود اوند چوب رو به شکل ستاره اي  منظور .قرار دارند شهیر

)البته در كتاب مغز  دارناین مربوط به ریشه تک لپه است كه مغز ریشه  هاین كه یاخته هاي پارانشیمی در مركز داشته باش
 .دارههاي پارانشیمی  یاخته(حذف شده بود ولی طراح مطرح كرده :/ 1٤01ریشه براي كنکور 

 
 مناسب است؟  ریعبارت ز لیتکم یکدام مورد، برا -۱۶4  .34

ناقل  یداشت: پس از آن که رنا انیتوان ب یم ها وتیوکاریترجمه در  ندیتوجه به فرا با ▪

(tRNA)منتقل خواهد شد.    ،.........کند، به طور حتم یم دایاستقرار پ(بوزومیر).................... رناتن ..... 

این نوعی بسپار دو حالت  ج  A گاهیبسپار به جا ینوع - E گاهیدر جا(۱

یا در مرحله طویل شدن هستیم كه رناي ناقل حامل امینو اسید  وارد جایگاه   داره

A یا مرحله پایان هستیم و عوامل آزاد كننده وارد جایگاه  میشهA  می شود در هر
 هستنصورت هر دو اینها یعنی رناي ناقل و عوامل رونویسی پلی مر)بسپار(

  Pگاهیبه جا یدیپپت  یوندهایاقل حامل پ ن یرنا - یخال گاهیدر جا(۲
این گزینه هم هستش  A,Eدر مرحله طویل شدن  Pجایگاه خالی در مرحله اغاز 

چون هنوز پیوند پپتیدي شکل نگرفته كه بخوایم بگیم  میشهبامرحله اغاز رد 
پیوندهاي پپتیدي و هم در مرحله طویل شدن با ورود اولین رناي ناقل به جایگاه 

A   رناي ناقل داخل جایگاه،P  پس باز هم پیوندهاي نادرست است  دارهفقط یک امینو اسید 

پس بعد از   هرناي ناقل اخري باش همی تون   E گاهیبه جا دینواس یآم  بدون tRNA -P گاهیدر جا یدینواسیم آ یحامل توال(۳

 هقرار می گیر Aو عامل ازاد كننده در  هقرار میگیر Aان كدون پایان در جایگاه 

مربوط به   AUGمکمل كدون  A گاهیبه جا دینواس یآم حامل tRNA -P گاهیدر جا UAC(کدون ی پادرمزه )آنت ی دارا(۴
 هاخرین رناي ناقل باش  هامینو اسید میتونین كه رناي ناقل ان میتون

تولد چند مورد  ز،یاخیماالر منطقه کیشکل شود، در  یمحیط داس ژنیقرمز پدر و مادر خانواده فقط در مقدار کم اکس یها چه یکه گو یدرصورت -۱۶۵ .35

Sپدر و مادر هر دو ناقل هستن  خانواده ممکن است؟  نیاز فرزندان در ا
HB

A
HB 

Sصماالریا .  یماریمقاوم نسبت به ب یپسر ▪
HB

A
HB  

Sص ایماالر یماریدر معرض خطر ابتال به ب یدختر ▪
HB

S
HB  

Aص ود پدر ممتفاوت از ژن ن(یپی)ژنوت یکامال سالم با ژن نمود یدختر ▪
HB

A
HB  است ولی ژنمود پدر  كامال سالمS

HB
A

HB  

Sصمتفاوت از ژن نمود مادر (یپی)ژنوت یودمشکل با ژن ن یسدا یها گویچه یدارا پسری ▪
HB

S
HB  ولی ژنمود مادرS

HB
A

HB  

 ج  ۴(۴                ۳(۳          ۲(۲        ۱(۱
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سه  ن یها در ا نشان دادن ژن یاست. برا(له )الردو دگ یدارا گاهیقرار گرفته است و هر جا یمورد بررس یژن گاهیرنگ ذرت با سه جا صفت ▪

 ...... هستند.   ،که فقط ......... دارند ییها پیهمه ژنوت ،ی. با توجه به نمودار کتاب درسمیکن یاستفاده م Cو  Bو Aاز حروف بزرگ و کوچک  گاهیجا

در یک فاصله  (AABbCc و AaBbCC  ،AaBBCc)با ژنوتیپ  هایی  براي ذرت  ج دیاز ذرت کامال سف یکسانیدر فاصله  -ناخالص  یژن گاهیجا ود(۱

 دارنهمه این ژنوتیپ ها دو جایگاه ژنی ناخالص  درست نیستدر فاصله دیگري  (aaBbCcو  AaBbcc  ،AabbCc) ولی ذرت هاي    دارنقرار 

 ه قرمز نزدیک تر اندب AAbbCCو  AABbCCذرت هایی با ژنوتیپ  دیتر از ذرت کامال سف کیبه ذرت کامال قرمز نزد -خالص غالب  گاهیجا ود(۲

الل بارز داشته باشیم ژنوتیپ هایی با دو جایگاه خالص مغلوب میتونیم   2یا  1وقتی  تر از ذرت کامال قرمز کینزد دیبه ذرت کامال سف -خالص مغلوب  گاهیجا ود(۳

 داشته باشیم كه با توجه به شکل میبینید برعکس به ذرت هاي كامال سفید نزدیک تریم تا قرمز

  ی ژن  گاهیجا کیزمانی ژنوتیپ هایی با  و ذرت کامال قرمز  دیاز ذرت کامال سف یکسانیدر فاصله  -مغلوب  یژن گاهیجا ک یخالص غالب و   یژن گاهیجا کی(۴

و   دیاز ذرت كامال سف ی کسانیفاصله الل نهفته داشته باشیم  كه فراوان ترین ژنوتیپ رو دارند و در  3الل بارز و  3خواهیم داشت كه  مغلوب ی ژن گاهی جا کیخالص غالب و 
 قرار میگیرن ذرت كامال قرمز
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انسان به انجام برسد ()نفرون زهیاز گرد ییها اختهیتواند در  یم گرند،یکدیدر جهت مخالف  قایادرار که دق  لیتشک ندیدو مرحله از فرا هر ▪

 ترشح و بازجذب که.......... دارد.

 داره مویرگ ناپیوسته كه در مغز استخوان كبد و طحال قرار  مربوط به ناقص هیپا یغشا(۱

تراوش و بازجذب در لولة پیچ خوردة نزدیک رخ   ج یا اختهی یعمود بر غشا ییها ی(توکندری)مهزیراک(۲
غشا  )كاش در این گزینه به جاي هستن. این بخش در یاخته هاي خود داراي راكیزه هاي عمود بر غشاي یاخته اي  میده
ولی غشا یاخته  دارنو میتوكندري ها عمود بر غشا پایه قرار  دارهمطرح میشد كه در قاعده یاخته قرار  غشا پایهاي  یاخته

 كه دور تا دور یاخته را فرا گرفته :/ طراح بمیري الهی( 

این فرایند ها در سایر  چون درست نیستدر رابطه با فرایند ترشح و بازجذب  کوتاه و پا مانند فراوان یرشته ها(۳

 میشن ، انجام  دارهقسمت هاي نفرون كه بعد از كپسول بومن قرار 

بازجذب و ترشح در بخش هاي لولة پیچ خورده نزدیک و دور و قوس هنله رخ    مجاورت یرگیشبکه مو نیبا نخست (۴
 هستن . این بخش ها مجاور شبکة دورلوله اي میده

 

 کند؟  یرا به طور مناسب کامل م ری کدام مورد، عبارت ز  -۱۶۸ .38

   .................که با کمک   یا  دکنندهیجانداران تول همه ▪

باكتري هاي فتوسنتزكننده غیر گوگردي و  کنند جادیا  یهمانندساز یدوراه نیتوانند در مواضع متعدد چند ی کنند، م یم دیتول ژنیاکس دکربن،یاکس  ید(۱

 نمیشه در این باكتري ها چندین نقطة شروع همانندسازي دیده  هستننتز كننده، اكسیژن زا آغازیان فتوسنتز كننده و گیاهان فتوس

و به   دارنaسیانوباكتري ها كلروفیل  دهند.  لیتشک  یا  اختهیصفحه  د،یجد وارهید لیتوانند در محل تشک  یم ،سازند ی م یو ماده آل a(لی)کلروف نهی سبز(۲
 صفحة یاخته اي تنها مربوط به گیاهان استاما تشکیل  میکننكمک آن فتوسنتز 

مربوط به باكتري هاي   .بالغ بسازند یانتوانند در صورت لزوم ر یم ،سازند یم ی مواد آل ،یو بدون حضور نور، از مواد معدن یشیاکسا  یواکنش ها(۳

 میشهاما پیرایش رنا مربوط به یوكاریوت ها  شیمیوسنتزكننده است

باكتري   ج.انجام برسانند به ی ادیرا با سرعت ز یساز نیپروتئ ها،(بوزومیبه واسطه تجمع رناتن )ر انندتو یم  سازند، یم ی آلاز آب، مواد   ریغ یبیترک(۴

 میشه در باكتري ها، امکان مشاهده انجام ترجمه قبل از پایان رونویسی مشاهده   میسازنمواد الی H2Sهاي گوگردي، به كمک دي اكسید كربن و  
 مناسب است؟  ریعبارت ز لیتکم یکدام مورد، برا  -۱۶۹ .39

  ..........که همه، به طور حتم  یدر ماده ورائت یبزرگ ساختار راتییدر انسان، آن دسته از تغ یبا اطالعات کتاب درس مطابق ▪

همتا (کروموزوم)تن  در فام -مؤثر است (کروموزوم)تن  فام کیبر تغییر طول (۱

در جهش هاي حذف، جابه  کند  ی م جادیا  یساختار رییآن، تغ یتن غیرهمتا فام ای

. در جهش حذف تغییري در میشهتغییر طول كروموزوم مشاهده ممکنه جایی، مضاعف شدن، 
 نمیشه سایر فام تن ها ایجاد 

 یا دگره بیشود . ترک یم  جادیهمتا ا یها(کروموزوم)تن  فام نیفقط در ب(۲

جهش مضاعف شدگی است. این جهش دهند  یم رییتن ها را تغ آن فام(یالل)

از یک فام تن حذف و به یک فام تن   چونتركیب دگره اي فام تن ها را تغییر دهد میتونه

دگره اي یافت نشود و در فام دیگر دو اصال ممکنه ؛ در نتیجه در یک فام تن  میکنهدیگر اضافه 
 دگره یافت شود 

جهش هاي مضاعف شدگی، در پی وقوع جهش حذف از  جدهد.  یرخ م(یکروموزوم) یتن فام یدو نوع ناهنجار وع وق یدر پ - شود یم دهینام یمضاعف شدگ ۳

 می دهد  رخ نوعی جهش جابه جایی  یک كروموزوم و اتصال به فام تن همتا

در جهش هاي حذف، واژگونی و برخی از جهش هاي جابه   است. ریتاث یتن ب محل سانترومر آن فام رییبر تغ - دهد یرخ م(کروموزوم)تن  فام کیفقط در (۴

 بر روي تغییر محل سانترومر مؤثر نباشن  میتونن. این جهش هاي میشهجایی، فقط یک فام تن دستخوش تغییر 
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 ست فرد در برخورد با جسم داغ، درست است؟د دنیشرکت کننده در انعکاس عقب کش یها اختهیچند مورد، درباره   -۱۷۰ .40

 یکنده به بخش حرکت یدرد را منتقل م رندهیگ امیکه پ یعصب اختهیهر  ▪

گیرنده درد مربوط به بخش حسی دستگاه   غ اختصاص دارد .  یطیمح یدستگاه عصب
 عصبی محیطی است 

 یها اخته یبا  ،تعلق دارند یعصب نخاعکه به  یعصب یها اخته یاز  یبعض ▪

ص حسی و حركتی به عصب نخاعی  کنند .  یبرقرار م یا ژهیارتباط و  ،یا چندهسته
 داره  سیناپس،حركتی با ماهیچه اسکلتی دارهتعلق 

کند.   یم رقرارب(ناپسی)س هیکه با عضله ناحیة بازو هما یعصب اختهیهر  ▪

  يرینفوذ پذ رییبا تغ یناقل عصب صآن رخ داده است  یکیالکتر لیدر پتانس یرییتغ
 .میده رییرا تغ اختهی نیا یکیالکتر لیها، پتانس ونیبه  يا هیپس هما اختهی يغشا

قرار  یآنها در ماده خاکستر یا  که جسم یاخته یعصب یها اخته یاز  یبعض ▪

ص نورون  کنند یبرقرار م(ناپسیس) هیهما یحس یعصب یها اختهیدارد، با 

 داره  سیناپسرابط و حركتی در ماده خاكستري اند،رابط با حسی 

   ۴(۴              ج   ۳(۳          ۲(۲        ۱(۱

 است؟ نامناسب ریعبارت ز لیتکم یکدام مورد، برا  -۱۷۱ .41

 ...............................   ییدلتا یاهه چیتار ماه کی در

آزاد حفظ   یها کالی را از اثرات مخرب راد(یتوکندری)م زهیراک یدهایاس  کیتوانند نوکلئ ی م افتن،ی شیاز اکساها پس  (دانیاکس ی آنت)پاداکسنده (۱

 میشه  در واقع با اكسایش یافتن خود، مانع آسیب به دناي میتوكندري کنند

در تخمیر الكتیکی در  ج شود. یم  منتقل(یتوکندریبه درون راکیزه )م ییغشا نیپروتئ ی نوع قیهمواره از طر(زیکولیگل)محصول حاصل از قند کافت (۲

 مونه سیتوپالسم می 

حاصل از    يها الکترون  دارند یسهم متفاوت(یتوکندری)م زهیراک یدو غشا نیب یفضا pH در کاهش ره،یناقل الکترون موجود در زنج یها انواع مولکول(۳

FADH2 حاصل از   ين هاالکترو  برخالفNADH   میکنن  عبور  ییپمپ غشا  دواز 

بین دوغشا اب تولید نمیشه اب در بخش درونی   شود ATP(، مانع ساخته شدن یتوکندری)م زهیراک یآب در بخش داخل  لیتواند با مهار تشک  یم دیان یس(۴

 میتو تشکیل میشه 
 مناسب است؟  ریعبارت ز لیتکم یکدام مورد، برا -۱۷۲  .42

 که ...................   یهمه جانداران در ▪

همة یاخته ها   شود ی م ساخته به سه روش متفاوت اخته،یدر   یو قابل استفاده انرژ جیرا دارند، شکل را یه سازنو تکثیر ناقل همسا افتیدر ییتوانا(۱

ساخته شدن نوري   3ساخته شدن اكسایشی  2در سطح پیش ماده  1به هست  اختهیدر  يانرژكه شکل رایج و قابل استفاده  ATP ناقل همانندسازي را دریافت كنن.میتونن 
 روش سوم فقط در ان دسته از جانداران قرار داره كه فتوسنتز میکنن میشهساخته 

باكتري ها و قارچ ها با    شود یم م یتنظ بسته به مراحل رشد و نمو  یآغاز همانندساز یها گاهیکنند، تعداد جا یبرقرار م یستیرابطه همز اهانیگ شهیبا ر(۲

 مربوط به یوكاریوت هاست    شود ی م  میتنظ بسته به مراحل رشد و نمو  يآغاز همانندساز يها گاهیتعداد جا دارنریشة گیاهان رابطة همزیستی 

گیاهان با استفاده از بخش هاي   ج واکنش ها نقش دارد یفعال ساز ی(، در کاهش انرژRNAرنا ) ینوع  ابند،ی یم  ریتکث ی شیرو یبا استفاده از بخش ها(۳
 میشه. در همة این یاخته ها آنزیم هایی از جنس رنا مشاهده میشنرویشی تکثیر 

گونه   نیاز دنا را كه در ب  یی ها  ی توال. شود یبار انجام م کی  ،یا  اختهیهر ژن در چرخه   یسیدارند، رونو یحفظ شده ا   یها یخود توال ی( DNAدر دنا )(۴

 شود ی بار انجام م  چند ،يا اختهیهر ژن در چرخه رونوسی ولی  دارنپس همه جانداران   نامند. ی حفظ شده م يها ی توال میشن ی م دهیمختلف د يها
 است؟ نامناسب ریعبارت ز لیتکم یکدام مورد، برا  -۱۷۳ .43

 .................  ..... ،یموجود در گوش درون یانسان سالم، ................ حس در ▪

هر دوبخش بالخره به مغز)مخ،مخچه وساقه  مغز دخالت دارد.  یبه سمت بخش اصل امیدر ارسال پ - رندهیهر گ(۱

  .همیفرست(مغز

بخش تعادلی و شنوایی شوند  کیتحر یض یب چهیلرزش در یدر پ توانند یم – یها رندهیاز گ یفقط. بعض(۲
 داره فقط بخش شنوایی لرزش دریچه بیضی را در پی 

در بین  وجود دارد.  یک ی الکتر لی آن، اختالف پتانس یدو سو نیدارد که در ب ییغشا - رندةیهر گ(۳

 دو سوي ان به معنی داخل غشا هستش میدونیم كه اختالف پتانسیل در دو سوي غشا وجود داره نه در بین انها 

 ج شوند  یم کیتحر ییشنوا ی درون مجرا عیدنبال حرکت ما به یها رندهیاز گ -یفقط بعض ۴

 داره مجراي شنوایی در گوش بیرونی قرار 
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 درست است؟  نیچند مورد، درباره پالسم  -۱۷4 .44

 میشه . یعنی باعث تجزیة فیبرین میکنهپالسمین لخته را تجزیه  غدارد .  ینقش اساس نیبری به ف نوژنیبریف لیدر تبد ▪

 به كمک پرتوهاي ایکس، می توان جایگاه هر اتم در پروتئین را شناسایی كرد صشود  یهر اتم آن مشخص م گاهیجا کس،یا یبا کمک پرتوها ▪

 دارن ها نقش آنزیم ها در مقادیر بسیاركم در انجام واكنش  صبگذارد  ریتاث نیبریف یادیبر مقدار ز ،یاندک ریتواند در مقاد یم ▪

 ست مدت اثر پالسمین در پالسما كوتاه  ص  رساند. یبه انجام م یخود را در مدت زمان کوتاه ییپالسما تیفعال ▪

   ۴(۴              ج  ۳(۳          ۲(۲       ۱(۱ 

 است؟   نامناسب ریعبارت ز لیتکم یکدام مورد برا  -۱۷۵ .45

  تفاوت..  ..با نقطة .  ی نبط یزیدهل چه یدر تیو از نظر وضع .................شباهتبه نقطه ینیس چهیدر ت یر وضعظاز ن  ..........قلب انسان، نقطة  در ▪

وضعیت دریچه هاي سینی در انقباض دهیلز ها با استراحت  Dاستراحت بطن -انقباض بطن هاB,C-انقباض دهلیز ها A دارد.

 . درسته اي دولختی و سه لختی هم عمومی شباهت داره ولی با انقباض بطن متفاوت است براي دریچه ه

۱)B-D-A  ۲)C-B-A   ۳)C-D-B  ۴  ج)D-A-B    
 کند؟ یرا به طور مناسب کامل م ریخانم جوان، عبارت ز کی یکدام مورد درخصوص دوره جنس  -۱۷۶ .46

 در حال رشد ...........  )کولیفول(که انبانک یزمان در ▪

قرار دارد، ترشح هورمون آزادکننده رو به کاهش است   یدوره جنس یدر ابتدا (۱
در ابتداي دورة جنسی، در پی ترشح اندک استروژن، ترشح هورمون هاي آزادكننده و محرک 

 پیدا میکنه هیپوفیزي در اثر بازخورد منفی كاهش 

  زانیتخمدان تماس دارد، ترشح پروژسترون به حداکثر م ی سطح یها اختهیبا (۲

زمان شکل گیري فولیکول بالغ، فولیکول به یاخته هاي سطحی تخمدان  دررسد.  یخود م

در مرحله لوتئالی در زمانی كه  ترشح پروژسترون زانیمدر صورتی كه حداكثر    متصل است
 صورت می پزیرد  دارهجسم زرد حداكثر اندازه را 

کند،   یکننده اش م  هیتغذ یها اختهیاز   یشروع به از دست دادن تعداد(۳

نخستین جسم   میدهدر زمانی كه تخمک گذاري رخ   دیآ ی به وجود م ی جسم قطب نینخست

ی درون تخمدان قبل از تخمک جسم قطب نینخست ندمبه وجود آ میشهقطبیی قابل مشاهده 
 گذاري است 

در ابتداي دورة جنسی كه  ج. شودیم  LHو   FSH ادیمانع ترشح ز یاندک هورمون تخمدان ش یدارد، افزا یمرکز تیبا موقع(یت یاووس) ی  اختهیمام (۴

 پیدا میکنهكاهش FSHو  LH. در این زمان در اثر بازخورد منفی، ترشح  داره، اووسیت در مركز فولیکول قرار  شهفولیکول در ابتداي مراحل بلوغ خود
 فعال، درست است؟  یجانور  اختهی کیکدام عبارت درخصوص اتفاقات موجود در   -۱۷۷ .47

   هر دو برعهده هلیکاز هستشکند.  یدر رشته آن را از هم باز م یگرید  میو آنز(DNAدنا ) چ یآنزیم، مارپ یژن، نوع یهنگام همانندساز(۱

محیط با اثر بر پیوند هاي  pHتغییر   جقرار داد  یدیجد تیرا در وضع نیپروتئ کی یدهاینواس ی آم R یها گروه توان  یم pH رییپس از ترجمه، با تغ(۲

 میشن آمینواسید ها Rشیمیایی، باعث تغییر شکل پروتئین و در نتیجه تغییر آرایش گروه هاي  

در ساختار رناي ناقل نهایی، بین بخش   .رندیگ یدر مجاورت هم قرار م رمکمل یغ یدهاینوکلئوت یدارا یناقل، سرانجام همه نواح ی(RNAرنا ) کیدر (۳

. در این زمان و هم چنین در زمان ایجاد تاخوردگی نهایی، میشهو این باعث ایجاد تاخوردگی اولیه  میشه، پیوند هیدروژنی تشکیل هستنهایی كه از نظر بازهاي آلی مکمل یکدیگر 
 می گیرنمجاور هم قرار  هموكلئوتید هاي غیرمکمل به علت وقوع تاخوردگی، نواحی با ن

 يدهایدر طی همانندسازي، نوكلئوت دهند ی رخ م یاشتراک وندیقبل از شکسته شدن پ یاستر همواره کم یفسفود وندیپ  لیژن، تشک  یهنگام همانندساز(۴

 . میدن، دو فسفات خود را از دست  (تشکیل پیوند فسفودي استر)در حال ساخت  دینوكلئوت ی اتصال به رشته پل در لحظهكه  هستنو سه فسفاته  اختهیآزاد داخل 
 مناسب است؟  ریعبارت ز لیتکم یچند مورد برا ،یمطابق با مطالب کتاب درس -۱۷۸  .48

  ن یا یجانداران، ط  نیهمه ا  در کنند یم لیتبد ینیدوکر ب یبه ترک یمراحل یفسفاته را ط ود دیاز گلوکز، اس یانرژ  نیتام یاز جانداران، برا یعدادت

منظور صورت سوال تبدیل اسید دوفسفاته به پیروات و سپس شود  یمراحل .............. م

تبدیل اسید دوفسفاته به پیرووات  تبدیل آن به بنیان استیل یا اتانال می باشد. در طی

ADP آزاد میشهمصرف میشه و درزمان تبدیل پیرووات به استیل یا اتانال، دي اكسید كربن 

▪ ADP  ۲مصرف وCO ص آزاد 

▪ +NAD و  دیتولNADH  در هیچ یک از این مراحل   غ مصرفNADH مصرف

 نمیشه 

▪ +NAD  ۲مصرف وCO  در طی گلیکولیز قبل از تشکیل اسید دوفسفاته، +   غآزادNAD میشه مصرف 

▪  ATP و  دیتولNADH  در هیچ یک از این مراحل   غ مصرفNADH نمیشه مصرف 

   ۴(۴                ۳(۳          ۲(۲      ج   ۱(۱
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به نسل   شاوندانشیخو خود و  نیمشترک ب یها نوع رفتار به انتقال ژن قیتواند از طر یمهره م یجانور ب ینوع  ،یمطابق با مطالب کتاب درس -۱۷۹  .49

نوعی حشره   دارهصورت سوال به زنبور كارگر اشاره   جانور صادق است؟  نیدرباره ا یژگیبعد کمک کند. کدام و

 است 

 یازدهم 1نکته شکلی از فصل  جبه هم اتصال دارند.  ی آن در نقاط  یدهنده طناب عصب لیدو رشته تشک(۱

  شودیآن انجام م  قیباز و دفع از طر رونیب  طیبه مح  مای منفذی مستق قیآن، از طر یسامانه دفع(۲
 كه یک انتها باز است و به روده متصل می شود.  دارنحشرات لوله مالپیگی 

  شود. یممکن م  یآن موجود است، تبادالت گاز یکه در هر انشعاب ساختار تنفس یعیبه واسطه ما(۳

 مایع در انتهاي انشعابات نایدیس داریم كه تبادالت انجا اتفاق می افتد.

  یداخل یو اندام ها یحرکت یها است که به طرف اندام   یبا اعصاب ی گره عصب یهر بند بدن، دارا(۴

در بند هایی كه در ناحیه انتهایی بدن جاندار هست فقط به اندام هاي داخلی رفته پس هر بند اشتباه  ابدی  یادامه م

 درست میشد  و باید میگفت یااست و یا این كه به جاي حرف 
 
 
 
 
 
 

 مناسب است؟  ریعبارت ز لیکمت یکدام مورد، برا  -۱۸۰ .50

 دارد.   ..................است،  ازمندین  ............. یکه برا یاهیگ هر ▪

 شهیشش ردر صورتی كه  است يآبز  اهانیگ ياز سازش ها ی کیساقه و برگ،  شه،یهوادار در ر  میپارانش   شهیشش ر - شهیهوادار ر یها()نرم آکنه میبقا به پارانش(۱

 پس هر گیاه ابزي شش ریشه نداره میشن ی م دهیدرخت حرا در سطح آب د يها

به دست  يبرا ی ستیهمز نیكه ا دارن ی ستیها همز ياز باكتر ی با انواع  اهانیگ ی برخبه پروانه  هیشب  ییها گل –کننده  تیتثب  یها یبه باکتر تروژن، ین نیتام(۲
به  هیشبكه گل هاي انها  دارنبا ازوال و گونرا همزیستی  ها يانوباكتر یس ها يانوباكتریس ها و ومیزوب یها عبارت اند از:ر يباكتر نیاست. دو گروه مهم ا شتریب  تروژنیآوردن ن

 نیست پروانه

  اختهگیاهان گل دار كه جزء گیاهان اوندي محصوب میشن پس قطعا اوند چوب )ی جشکل و دراز  یمرده و به صورت دوک ییها اختهی -به حشرات  یگرده افشان(۳
 دارن (شکل و دراز ی مرده و به صورت دوك یی ها

  ولی  هستننیازمند  شناگر ی جنس  يها اختهیبه  دمثلیتولخزه و سرخس براي   داخل تخمدان، فضا یبه تعداد برچه ها -شناگر   یجنس  یها اختهیبه  دمثلیتول(۴

 دارن ن(داخل تخمدان يبرچه ها)گل
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