
 
 

 

 
1 

  A- 152- 1140کشور    داخل کنکور کامل ترین پاسخ تشریحی   
 جواب سوال ◀  جراهنما:  ▪

انتقال ژن    یخاص، به جا یمهره با بروز رفتار یجانور ب ینوع ،درسیمطابق با مطلب کتاب  -۱۳۱ .1

  نی درباره ا یژگیکند. کدام و ی خود کمک م شاوندانیخو یدمثل ی تول  تیموفق به  نده،یخود به نسل آ

 شی افزا  یهدف از دگر خواه هکه دارای رفتار دگر خواهی دارهصورت سوال به زنبور کارگر اشاره جانور، صادق است؟ 

 هبا ژن مشترک شاوندانیخو یشانس زادآور 

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

بسیار گزینه چالشی بود چون خیلی ها تصور کردن   هدو رشته مشاهده میش ،در طناب عصبی شکمی بین دو گره   یازدهم
به   ییشدن، با رشته ها دهیمتصل به مغز که در طول بدن جانور کش یدو طناب عصبکه داره پاالناریا رو میگه نگفته که 

 ن  هم متصل 
.  شود ی آن انجام م قیباز و دفع از طر رونیب طیبه مح مایمستق یمنفذ  قیآن، از طر دفعی  سامانه(۲

و اوریک اسید رو به همراه آب و یون ها   هکه یک انتها باز است و به روده متصل میش دارنحشرات لوله مالپیگی  
   به روده تخلیه میکنه

  ی ممکن م یآن موجود است، تبادالت گاز یکه در هر انشعاب ساختار تنفس ی عیبه واسطه ما(۳

   اونجا اتفاق می افته گازیکه تبادالت  قرار داره(نایدیس) یساختار تنفسانتهای انشعابات  مایع در . گردد

ادامه   یداخل  یها  و اندام یحرکت  یاست که به طرف اندام ها یاعصاب یهر بند آن، دارا  یره عصبگ(۴

ن و به اندام های حرکتی نمیر ننگره ها فقط به اندام های داخلی عصب دهی میک در بخش انتهایی بدن . ابند ی  یم

داشته باشید چون سرنوشت ساز هستن در  ()یاو کلمه ()وژه به حرف پس اینجا هر بند که گفته غلطه بعدش توجه وی
 درست بود   ابندی ی ادامه م یداخل  یها  اندام  یا یحرکت یبه طرف اندام هااین گزینه اگه میگفت: 

 
 

 است.  نادرست، غدست فرد در برخورد با جسم دا  دنیشرکت کننده در انعکاس عقب کش  یاخته ها یکدام عبارت درخصوص  -۱۳۲ .2

قرار   یآنها در ماده خاکستر یا که جسم یاخته ی عصب یها اختهیاز  یبعض(1

رابط و  نورون  .کنند  یبرقرار م(ناپس یس هیهما)  ،ی حس یعصب یها اختهیدارد، با 

   دارهس پحسی سینانورون رابط با نورون  حرکتی در ماده خاکستری اند،
  یها اختهیتعلق دارند، با  یکه به عصب نخاع ی عصب یها اختهیاز  یبعض(۲

حرکتی  نورون حسی و نورون  میکنند.برقرار  یا ژهیارتباط و ،یچند هسته ا یاستوانه ا

 داره  سیناپسحرکتی با ماهیچه اسکلتی  نورون  ،دارهبه عصب نخاعی تعلق 
کند.   ی برقرار م(ناپسی)س هیبازو هما ناحیه ضلهکه با ع   یعصب اختهیهر (۳

  یرینفوذ پذ رییبا تغ یناقل عصب .آن رخ داده است یکیالکتر لیدر پتانس یرییتغ

 ده.یم رییرا تغ اختهی نیا  یک ی الکتر لیها، پتانس ونیبه  یا  هیپس هما اختهی یغشا

 یکند، به بخش حرکت یدرد را منتقل م  رندهیگ ام یکه پ   یاخته عصبیهر (۴

گیرنده درد مربوط به بخش حسی دستگاه عصبی   ج.اختصاص دارد یطیمح یدستگاه عصب

 همحیطی
 .... (ینر )مطرح شده در کتاب درس  رک یرجیج ینوع ........... ر ن  طاووسمناسب است؟  ریعبارت ز ل یتکم یکدام مورد، برا  -۱۳۳ .3

ج طاووس ماده و جیرجیرک نر  کند.  یانتخاب شدن رقابت م  یبرا  -برخالف (1

 نه پس جنس مخالف آنها رقابت میک  میکنن همسر خود را انتخاب 
 ههر دو نقش دار. دارد ینقش مؤثر یدمثل یتول تیدر موفق - بر خالف (۲

.  کند یم  دایپ   یخاص یظاهر یها یژگ یجلب جفت و یبرا -همانند (۳

 یها  یژگیجلب جفت و  یبرا) ��جیرجیرک ماده باید چاق باشه تا انتخاب بشه
  (.کند یم دایپ یخاص یظاهر

هزینه بیشتری میده با اون بسته انرژی که  کنهبا اون بسته انرژی که حمل می  جیرجیرک نر .پردازد  یمثل م دیدر تول یکمتر نهینسبت به جانور ماده، هز -همانند (۴

 هکن حمل می
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تولد چند مورد   ،زیخ ایماالرمنطقه  کیشکل شود. در  یداس طی مح ژنیقرمز پدر و مادر خانواده فقط در مقدار کم اکس یها  چهیکه گو  یدرصورت -۱۴۴ .4

 SHBAHBپدر و مادر هر دو ناقل هستن خانواده ممکن است؟  نی از فرزندان در ا

  SHBAHBصماالریا  ی ماریمقاوم نسبت به ب ی دختر ▪

  SHBSHBصماالریا  یماری در معرض خطر ابتال به ب  ی دختر ▪

ولی  هکامال سالم  AHBAHBغبه ژن نمود مادر  هیشب (یپ ی)ژنوت ی کامال سالم با ژن نمود یپسر  ▪

  SHBAHBژنمود مادر
 صود پدر نممتفاوت از ژن (یپ ی)ژنوت   یودمشکل با ژن ن  یداس  ی ها چهی گو یدارا یپسر  ▪

SHBSHB 
 ۴(۴   ج ۳(۳   ۲(۲   1(1

در   یبا متن کتاب درس مطابقمناسب است؟  ریعبارت ز ل یتکم یکدام مورد، برا  -۱۳۵ .5

 زیست کره  10زیست بوم  9بوم سازگان  8اجتماع  7جمعیت  6فرد  5 ..…حیات یابیسطح سازمان  .………

قسمت دوم به اجتماع اشاره  -هجمعیت 6.تعامل دارند گری کدیگوناگون با  یها تی جمع – نیششم(1

 داره 
به بعد سازکار هایی   5از سطح ج  .شود ییتواند باعث بروز گونه زا ی م یی سازوکارها - نیهشتم(۲

 ه باعث گونه زایی میش

- هزیست بوم 9. دیآ ی کره به وجود م ستیز ن،یزم یها بوم ستیاز اجتماع همه ز - نینهم(3

 سمت دوم زیست کره اشاره داره ق

  یبوم سازگان شکل م  گر،ی کدیبر  طیزنده مح ریعوامل زنده و غ   ریدنبال تأث هب - نیهفتم(۴

 قسمت دوم به بوم سازگان اشاره داره -هاجتماع 7 رندیگ
 دارد.......... است  ازمندین ..................  یکه برا  ی اهیطور معمول، هر گ  بهاست؟  نامناسب ریعبارت ز لیتکم   یکدام مورد برا  -۱۳۶ .6

   داره (مواد یترابر یبرا یسامانه ا )پس قطعا آوند ی تک لپه (ساقه نیبقا به زم)زنبقمواد  یترابر یبرا یسامانه ا - ساقه  نیبقا به زم(1

   هدار(برگ های رویانی)لپه  (به حشرات یگرده افشان)گیاهان گل دار نقش  ی نای رو یها برگ لیدر تشک -به حشرات  یگرده افشان (۲

 داره ( شکل و دراز یمرده و دوک یاخته ها )یاوند چوب(ی دوهسته ا اختهیبه  ریتکث)گیاه نهاندانهشکل و دراز یمرده و دوک یاخته های - یدوهسته ا اختهیبه  ریتکث(۳

برچه ها در داخل  )گل (شناگر یجنس  یها اختهیبه  دمثلیتول )ج خزه و سرخسبه تعداد برچه ها در داخل تخمدان، فضا  - شناگر  یجنس ی ها اختهیبه  دمثلیتول(۴

 دارنن (تخمدان

 ..................همانند مولکول ن یمولکول انسول درکند؟   یرا به طور مناسب کامل م ریکدام مورد، عبارت ز -۱۳۷ .7

فشرده و ) ج هر دو قطعا ساختار سوم .ردیگ ی به خود م یساختار فشرده و نامتقارن   یدیپپت یرشته پل ن،یهموگلوب(1

 دارن  را ( ینامتقارن
و دو   αدر هموگلوبین دو زنجیره  . رندیگ یقرار م  گری کدیدر کنار  کسانی یدیپپت ی پل یرهایزنج ،نیهموگلوب(۲

 داریم  𝛽زنجیره 
گروهای ابگریز  . رندیگ ی م قرارساختار  یرونیدر بخش ب  زیآب گر یدهاینواسیآم R یها  همه گروه ن،یوگلوبیم(۳

   شن  به یک دیگر نزدیک می
خیر مثال .  ابد ی  یم رییتغ نیپروتئ یهمه سطوح ساختار ، ییایمیش وندیبا شکسته شدن هر نوع پ  ن،یوگلوبیم(۴

  هبشکند ساختار اول تغییر نمیکن یا یونیپیوند هیدروژنی 
 چند مورده درباره پرندگان درست است؟  -۱۳۸ .8

تا کیسه هوادار   9کال غ  به صورت جفت وجود دارند.  ، یهوادار عقب یها  سهی همانند اغلب ک ییهوادار جلو ی ها  سهیهمه ک ▪

 هستن فقط عقبی ها جفت  تا در قسمت عقبی پس 4تا در قسمت جلویی  5داریم 
کیسه  ص. کنند  یکمک م  یتنفس  یبه تبادل گازها ،ییهوادار جلو  یها  سهیهمانند همه ک   یهوادار عقب  ی ها  سهیهمه ک ▪

 نقش اصلی رو نداره هوادار کمک کننده هست ولی

غ عقبی   قرار دارند.  یانشدن  هدر محل دو شاخ  ،ییهوادار جلو ی ها  سهیهمانند اغلب ک  یهوادار عقب  ی ها  سهیهمه ک ▪

 فرسنگ ها فاصله دارن از اون محل ها 
تغییر حجم  (افراگم یبند )د انیات محرک  یدر پ  ،یهوادار عقب  ی ها  سهیهمانند همه ک ییهوادار جلو ی ها  سهیهمه ک ▪

 از کجای کتاب متوجه شده خدا می دونه ولی علمیش درسته :/ دارنغ پرنده ها دیافراگم نمی دهند. 

 ۴(۴   ۳(۳    ۲(۲   ج 1(1
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  ........ جانور،  نی شوند. در ا یمحدود م   یخاص یمهره، آبشش ها به نواح  یجانور ب  ی نوع درمناسب است؟  ریعبارت ز ل یتکم یبرا کدام مورد،  -۱۳۹ .9
 داره اشاره  و بقیه بی مهرگان به جز ستاره دریایی  صورت سوال به سخت پوست

بدن   یبه تمام نواح یانشعابات حفره گوارش(1

 هیدر و پاالناریا است  برا یحفره گوارشکند   ینفوذ م

را  یتبادالت گازتهویه ای سازوکار  ینوع (۲

مهرداران   براسازکار تهویه ای سازد  یممکن م

 است 
  ژهیعضو و ق یدار از طر تروژنین ی مواد دفع(۳

دار از   تروژنین  یمواد دفعج شود.  یدفع م  یتنفس

 میشهدفع  ()ابشش یتنفس ژهیعضو و  قیطر
 خط جانبی مربوط به ماهی است  تماس دارند  ی مژکدار خط جانب ی ها اختهی با  یعصب یرشته ها(۴

اخته بافت  یارس و ن گردهسازنده دانه  اختهیاست، کدام مورد درباره ژن نمود  ABBدرون دانه  ( پیکه ژن نمود )ژنوت  ن یزنبق، با فرض ا اهیدر گ -۱۴۰  .10

 ?است رممکن یغخورش 

 BBو دانه گرده نارس   AAباتوجه به تحلیل تصویری رو به رو بافت خورش 

 ه است باش غیر ممکن

1)AB  وAA  ۲  ج)AA وAB  ۳)AB وAB     ۴)AA  وBB 

 ...................حسیانسان سالم  درمناسب است؟  ریعبارت ز لیتکم   یکدام مورد برا  -۱۴۱ .11

  .............. ،یموجود در گوش درون

بخش تعادلی و شنوایی فقط بخش   .شود کیتحر یضیب چهیلرزش در یتواند در پ  ی م  - رندة یهر گ(1

 دارهشنوایی لرزش دریچه بیضی را در پی 
دوبخش بالخره به  هر  جدارد.  مغز دخالت ی به سمت بخش اصل یعصب  ام یدر ارسال پ   - رندة یهر گ(۲

  فرستد. می(مغز)مخ،مخچه وساقه مغز

گوش درونی گیرنده  . شوند یمحسوب م  تیحس وضع رنده یگ ینوع -  یها  رندهیاز گ یفقط بعض(۳

 دارهحس وضعیت ن
شوند.   یم کیتحر ییشنوا یدرون مجرا عیبه دنبال حرکت ما  -  یها  رندهیاز گ یفقط بعض(۴

 دارهمجرای شنوایی در گوش بیرونی قرار 
وجود دارد که   یدام ن ا ،خانم جوان کیمناسب است؟ در  ریعبارت ز لیتکم ی چند مورد برا -۱۴۲ .12

ترشحات خارج    ریتاث  تحت ا تواند مستقیم یدارد، م  را ............. هورمون   رندهیکه گ  نیعالوه بر ا

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

▪ LH –  ص  نیش یپ LH و بخش پیشین هم  دارهبر روی تخمدان گیرندهLH  همFSH که هر دو  هترشح میکن

 ه روی تخمدان گیرنده دار
▪ T4-ص  پیشینT4  ه توان در نظر گرفت پس گزینه همواره درست پس هر اندامی می دارهبر روی هر یاخته ای گیرنده 

 داره ن طرف ضد ادراری پسین هم روی کلیه گیرنده آاز  دارهپاراتیروئید روی کلیه گیرنده  ص   ن یپس - ید ی روئیپارات ▪

 داره ن طرف ضد اداری پسین هم روی کلیه گیرنده آاز  هگذار لدوسترون روی کلیه تاثیر میآص فوق کلیه با ترشح    نیپس   - هیشر غده فوق کلق ▪

 ج  ۴(۴               ۳(۳         ۲(۲       1(1

 ؟ است نادرستسالم فرد   کیقلب   یکدام عبارت، درباره شبکه هاد -۱۴۳ .13

دسته تار از گره اول  4 ج د یای  یگسترش م ز یدهل وارهیابتدا در سراسر د ،یزیدهل  افتهیتخصص  یدسته تارها(1

  .دارهتا به گره دوم میره و یکی به دهلیز چپ می رود پس ابتدا گسترش ن 3خارج میشه که 
  3از گره اول به دوم  .شود ی منتقل م یبطن یزیبه گره دهل یگره نیب ریسه مس قیاز طر یکیالکتر انیجر(۲

 داره دسته تار وجود  
یک دسته تار    .شود ی م میبه دو شاخه تقس یبطن یزیپس از گره دهل  افته،یتخصص  یا چهیماه یدسته تارها(۳

 .هو در دیواره بین دوبطن دوشاخه می ش هخارج میش
  تیچپ هدا زیبه دهل یزیدهل ینوسیاز گره س افتهیتخصص  ی دسته تار عضالن کیتوسط  یکیالکتر انیجر(۴

 همیشن نزدیک میشویم منشعب تر آکه هر چه به انتهای  .شود یم

 

BBA 
 اسپرم یاخته دوهسته ای 

 (    BAیا AAگرده نارس)

 (    BAیاBBبافت خورش)
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از    یطیبدون دانه، در شرا یها  وه یم د یتواند عالوه بر تول یم  یاه یکننده رشد گ می تنظ نوعیمناسب است؟  ریعبارت ز لیتکم   یکدام مورد برا  -۱۴۴ .14

 داره صورت سوال به اکسین اشاره .............. ،رشدکننده    میتنظ نیممانعت به عمل آورد. ا برگجداکننده  هیال  لیتشک 

 بسیزیک اسید است آمنظور .شود ی م طینامساعد مح طیدانه و رشد جوانه ها در شرا شی ع رونما(1

میتونست درست باشد چون در مقادیر  همیگفت ممکن همنظور بازدارنده های رشد هستن و اگ.شود  یساقه م یشیزا ستمیبه مو یشی رو ستمیمر لیهمواره مانع تبد (۲

  .نداشته باش گینقش بازدارند نمتفاوت هورمون های رشد میتون
در چیرگی راسی اکسین مقدار هورمون اتیلن را در جوانه جانبی افزایش ج ند.کن کیساقه تحر یبجان یهورمون بازدارنده را در جوانه ها ی نوع  دیتواند تول یم(۳

 .میده

 منظور سیتوکنین است .شود  یم  ییهورمون محرک رشد، باعث ساقه زا ی از نوع  یاندک  ریو در حضور مقاد اد یز ریمقادهمواره در (۴
 منظور بناگوشی است  .............. انسان،  ی غده بزاق نیبزرگتر  ترشحات  ؟مناسب است ریعبارت ز ل یتکم یکدام مورد، برا  -۱۴۵ .15

بلکه پل مغزی است که  دارهمغز میانی در تنظیم بزاق نقش ن. شود یم میبخش ساقه مغز تنظ نیتوسط باالتر(1

  همیانی ترین بخش ساقه مغز میش
در ابتدا  که زنگ   یپاولوف صدا سگزمایش آدر   .شود یم کیتحر یعیمحرک طب کی ریهمواره تحت تاث(۲

 کی زنگ    یغذا همراه شد، سبب بروز پاسخ ترشح بزاق شد صدا یعنی یعیبا محرک طب یوقت یبود ول اثر یمحرک ب کی
 هیمحرک شرط

 درسته برا زیر آرواره ای و زیر زبانی شود  یم هیزبان تخل ریبه ز یبزاق یمجرا قیابتدا از طر(۳

 روبه رو  ج نکته شکل. شوند یفک باال خارج م   یدندان ها یکیدر نزد ییتوسط مجرا(۴
 است؟  یفناور ست یمعمول در ز  یچند مورد از اهداف روش ها -۱۴۶  .16

 مستعد به سرطان، مارانیدر ب افتهیجهش  یژن ها  صیدر تشخ یفناور  ستیزص   مارانیدر ب  افتهیجهش   یژن ها صیتشخ  ▪

 درسته ص آنزیم پالسمین ماده   شی اتصال به پ  یبرا میآنز لیتما  شی افزا ▪

 درسته ص تحقیق درباره فسیل ها جاندار سنگواره شده   کی  ی(DNAدنا ) یبررس ▪

محصول    ینوع)  نترفرونی ا  یدها ینواس ی آم  یتوال  (جهش  یبا استفاده از نوع )،دیاس   نویدر رمز آم  یجزئ  رییتغص  جهش    یبا استفاده از نوع  یمحصول ژن   ینوع  یدار یپا  شی افزا ▪

  ش ی افزا یعیطب  نیساخته شده را به اندازه پروتئ I نترفرونیا یروسیضد و تیفعال ر،ییتغ نی. اردیگ یقرار م یگرید دینواس ی آن آم یدها ینواس ی از آم یکی یکه به جا ابدی یم رییتغ یطور(یژن
 . هکن یم دارتریپاآن را  نیو همچن میده

 ج  ۴(۴               ۳(۳         ۲(۲       1(1
 است؟  نادرستکدام عبارت  -۱۴۷ .17

افراد    ایشن و در فرد یفرد ترشح م کیهستن که از  یفرومون ها مواد   .کنند  یافراد گروه ارتباط برقرار م ریکارگر، با استفاده از فرومون با ساهر زنبور عسل (1

 .هکنی استفاده م گران ی به د یهشدار خطر حضور شکارچ یکنن مثال زنبور از فرومون ها برایم جادیا ی رفتار یاز همان گونه پاسخ ها ی گرید
 یکنن و گروهیدن و به النه حمل میاز آنها برگ ها را برش م  یتعداد . ش یافته را برعهده دارندر دفاع از برگ ب فهیبرگ بر کارگر، وظ یها از مورچه یفقط بعض(۲

 دنیکار دفاع را انجام م گرید
به دنبال دو    ،هر زنبور عسل کارگر(۳

  یتن کروموزوم ها  برابر شدن فام

  یموجود در تخمک ملکه به وجود م

  یفام تن ها   یاز روج در مار ها  .دیآ

 یتا فام تن ها هشینسخه ساخته م  کیتخمک 
 میو سپس شروع به تقس  هتخمک دو برابر ش

 ه آریو موجود دوالد را به وجود م هکنیم
حمل  نهبه ال یمحصول زراع  یها را جهت پرورش نوع   کارگر، برگر ب برگ  یاز مورچه ها یفقط بعض(۴

 .ه بری، به کار مهکنیم هیقارچ که از آن تغذ ی پرورش نوع یبرگ را به عنوان کود برا  یمورچه ها قطعه ها نیا  .کنند  یم
 تیغه میانی 3دیواره نخستین  2دیواره پسین1دهد کدام عبارت درست است؟  ینشان م  اهانیساختار را در گ  یکه نوع ریبا توجه به شکل ز -۱۴۸ .18

وزیکول ها   . است ییدو غشا  یها  کولیوز سهیک زیر تی(، حاصل فعال۳همانند بخش )(۲بخش )(1

 تک غشایی هستن دو الیه فسفولیپید دارن
  ی ل ماست که همانند چسب عم یبیترک ی(، به طور عمده حاو1برخالف بخش )(۳بخش )(۲

 داره تیغه میانی ترکیب پکتین   ج.کنند 

کرده   افتیرا در یسلولز باتیها و ترک کولزیو سهیکزیر یغشا(1برخالف بخش )(۳بخش )(۳

 داره تیغه میانی غشا و سلولز ن .است
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سلولز پلی ساکارید هست و از  ند.قرار گرفته ا یاست که به صورت مواز ی نبرکپنچ  ی دهایمونوساکار  ی(، به طور عمده حاو۲همانند بخش )(1بخش )(۴

 طرفی از گلوگز ترکیبات شش کربنی ساخته شده
 کدام مورد درست است؟   -۱۶۹ .19

از دست   CO2نداریم همچین گیاهی که .شود ی م دیتول  ATP ، یدهند، هنگام تجزیة هر ماده آل یاز دست م  2COکه در شدت نور باال  ی اهانیدر همه گ(1

  بده!!

گیاهان  . کند  ی م تیفعال، به هنگام روز جو  CO2کننده  تیتثب می آنز ،سازند  یم  انبرگیم  یها اختهیکه نشاسته را در درون  ی اهانیدر همه گ(۲

CAM نهم نشاسته را میسازن ولی تثبیت اولیه را در شب انجام مید   
ج گیاهان  . ابدی ی م ش یاکسا روزهنگام   NADPHندارد، مولکول  یتیحساس ژنیدر آنها، نسبت به اکس CO2کننده  تیتثب م یکه آنز ی اهانیدر همه گ(۳

C4 مولکول  هم چرخه کالوین را در روز انجام میدن که در آنNADPH شهیم شیاکسا 

  یمنتقل م یگرید اختهی به  دیتولپس از  ، یسه کربن دیدارند، هر اس ی باال نگه م سکویبرو م یرا در محل عملکرد آنز CO2 زانیکه م ی اهانیدر همه گ(۴

   ره!در قند کافت هم اسید سه کربنی داریم که جایی نمی  CAMو C4در گیاهان  .شود
 کند؟    یرا به طور مناسب کامل م ریچند مورد، عبارت ز -۱۵۰ .20

  .........است،.......... ،یی/یهاه  تخای یکه محتو  یبافت نههر ساما ،یعلف اهیگ کی یی ساقه هوا در

 وندی و زمینه ای فیبر داره که هر دو پارانشیم هم دارن آص  سامانه دارد.  ز ین  رینازک و انعطاف پذ وارهیبا د یی ها یاخته  –شکل  ی بری دراز و ف ▪

گیاه علفی که عدسک  کالنشیم و نگهبان روزنه است غ دیواره نخستین ضخیم مربوط به دارد.  ازی ن  یکوچک و برجسته ا  یها به عدسک - میضخ نینخست  وارهیبا د ▪

 نداره
در سامانه زمینه ای و اوندی پارانشیم داریم ولی سامانه اوندی فاقد کلروپالست  غکند.   یم فایرا ا یمواد نقش اصل رهیدر فتوسنتز و ذخ  -(ی می)پارانش  ینرم آکنه ا  ▪

 داره است و فتوسنتز ن
سامانه پوششی و زمینه ای کلروپالست دارای   غممانعت به عمل آورد.  اهیاطراف گ طی از انتشار بخار آب به مح  مایمستق   تواند می   –دار (ل یکلروف) نهیسبز ▪

 .هسبزینه داریم قسمت دوم فقط مربوط به بافت پوششی میش

   ۴(۴               ۳(۳         ۲(۲      ج 1(1
 است؟   نامناسب ریعبارت ز لیتکم   یکدام مورد برا -۱۵ا .21

 ..……………است که  .………… یکیانسان در نزد هیاز کل   یطور معمول، بخش به ▪

ضربان قلب و فشار که منظور فوق کلیه که با ترشح اپی و نور اپی نفرین دهد  یم شیضربان قلب و فشار خون را افزا -  یا غده(1

 دهیم شیخون را افزا 
که  منظور پانکراس کند  ی م دیتول کربناتیو ب یگوارش یها م یآنز – یاندام(۲

 هکن یم  دیتول کربناتی و ب یگوارش  یها میآنز

دستگاه لنفی ست که اندام  منظور کند   یکمک م یسرطان ی ها اختهیزا و   یماریب یها کروبیبردن م نیبه از ب -  یاندام(۳

و گره لنفی رگ لنفی و مجرای  (مغز استخوان-طحال-آپاندیس-لوزه-)تیموستالطمهای لنفی 
بگیری یه بخشی از این دستگاه با بخشی از کلیه انسان  لنفی است که هر صورت بخوای در نظر 

 نزدیکی داره! 

شکل لوله  یا سهیبلع شده را به درون بخش ک یی به مواد غذا - ییها  چهیماه(۴

بعدش   �� دارهج منظور مری است که یک سال نوری با کلیه فاصله کند  یم دگوارش وار

 مری رو هم نگفته ماهیچه های اون که بعد از الیه بیرونی مری قرار داره پس غلط اندر غلطه 
منظور دانه های   است؟شوند، کدام عبارت درست  ی م  جادیا  یگل دوجنس  کیدر (ان )میوزمکاست م یتقس انیکه در پا ییها اختهیه مدرخصوص ه -۱۵۲ .22

  .هاز یاخته های بافت خورشگرده نارس و چهار یاخته حاصل میوز یکی 

ج دانه  احاطه شده اند. (تن )کروموزوم با دو مجموعه فام یی ها اختهیتوسط (1

های نارس توسط کیسه گرده و اون چهار یاخته حاصله از یکی از یاخته های بافت خورش هم  
 توسط دیواره تخمک احاطه شده که هر دو دیپلوئید است. 

بخش متورم  کنند   یو تکامل خود را آغاز م زیدر بخش متورم گل، مراحل تما (۲

و   زیمراحل تما چهار یاخته حاصل میوز یکی از یاخته های بافت خورش  است که  تخمدان گل
 ه غاز میشآ  در کیسه گردهدانه گرده نارس  ولی کنن  یتکامل خود را آغاز م

از اون چهار یاخته حاصله از   دهند  یانجام م(توزیچند تقسیم رشتمان )م ای کی(۳

 ناز بین میر هستن بافت خورش سه تا که کوچک تر 

 دارن یداخل  وارهیو د  یخارج وارهی د که  منظور دانه رسیده است دارند  یداخل وارهیو د یخارج وارهید(۴
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معمول، تولد   طیشراباشد، در  ماریب  نیاز والد یک یو فقط  یمنکه مادر خا نیشکل، با فرض ا یداس یو کم خون یلی هموف   یماریدر مطالعه در ب -۱۵۳ .23

اول گزینه ها را با وابسته به جنس چک کنید در این   هوقتی یک بیماری وابسته به جنس کنار یک بیماری مستقل از جنس پرسیده میشهمه حاالت ممکن است؟  یکدام فرزند برا 

هست چون فقط یکی از والدین بیمار است پس پدر و مادر ژنوتیپشان  hXhXیا  HXHX دارهوقتی مادر خالص هست دو حالت وجود سوال به راحتی با هموفیلی  جواب به دست میاد 
hXhY*XHX  یاHXHY*XhX هممکن الصاست که در دو حالت دختر سالم و ناخ   

  ماریدختر ب(1

 ج دختر سالم و ناخالص (۲

  ماریپسر ب(۳

 پسر سالم و خالص  (۴
 مناسب است؟   ریعبارت ز لیتکم ی چند مورد برا -۱۵۴ .24

  یم  دایاستقرار پ( بوزومیر)اتن  ن، ر..………(tRNAناقل ) یانداشت: پس از آن که ر انیتوان ب   یم  ها وتیوکاریترجمه در   ندیتوجه به فرا با

 منتقل خواهد شد. ،............... کند، به طور حتم

در  ص  E گاه یبه جا دی نواسیبدون آم  ی  tRNA - A گاهیدر جا ▪

 مرحله طویل شدن این اتفاق می افتد 
غ   A گاهیبه جا دی نواسی آم کی حامل  ی  tRNA - E گاهیدر جا ▪

 هشاید اخرین رنای ناقل باش
  د ینواسیآم  بدون tRNA -P گاهیدر جا ید ینواسیآم  یتوال املح ▪

پس بعد از ان کدون پایان در  هرنای ناقل اخری باش هغ میتون E گاهیبه جا

 ه گیر قرار می Aو عامل ازاد کننده در   هقرار میگیر Aجایگاه 
مربوط  AUGغ مکمل کدون   A گاهیبه جا دینواسیآم  حامل  tRNA-P گاهیدر جا UAC(کدون یزة )آنت مپادر یدارا  ▪

  هاخرین رنای ناقل باشه میتونین است که رنای ناقل ان میتونبه امینو اسید 

 ج  1(۴               ۲(۳         ۳(۲       ۴(1

 
 

 مناسب است؟   ریعبارت ز ل یتکم یکدام مورد، برا  -۱۵۵ .25

 چه یدر ت ی. شباهت و از نظر وضع............ به نقطه .  ی نیس چهیدر تیاز نظر وضع .......... در نقطه .  قلب ▪

وضعیت   (Dاستراحت بطن) (انقباض بطن هاB,C)  (انقباض دهلیز هاA) .. تفاوت دارد.«.. با نقطة .  ی نبط  یز یدهل

دریچه های سینی در انقباض دهیلز ها با استراحت عمومی شباهت داره ولی با انقباض بطن متفاوت است برای دریچه های 
 . همینه دولختی و سه لختی هم

1)A-B-D   ۲)B-D-C   ۳)C-A-B  ۴)C-D-A   ج 
 است؟   نامناسب ریعبارت ز لیتکم یکدام مورد، برا  ،یمطابق با مطالب کتاب درس  -۱۵۶ .26

که تنها قند آن ..........................    یطی از مح ،یاکالیاشرش یکشت باکتر  طی مح  رییتغ   یپ در ▪

  ی باکتر ن یژن در ا انیب  می.. است و به منظور تنظ........ آنکه تنها قند  ی طی است به مح

 ..............  ... 

مهار کننده به اپراتور با تغییر در شکل سه  . دیآ ی در ساختار مهارکننده به وجود م رییتغ -گلوکز   -الکتوز (1

  هبعدی وصل میش
 هفعال کننده به رنابسپاراز وصل میششود.  ی به رنابسپاراز متصل م نیپروتئ ی نوع  -مالتوز  -الکتوز (۲

فعالیت این دو   جآورد.  یفعال کننده ممانعت به عمل م تیمهارکننده از فعال -الکتوز  -مالتوز (۳

 داره پروتیئن به هم ربطی نداره به بود و نبود الکتوز و مالتوز بستگی 
منظور به اپراتور  . ردیگ یداز قرار مه ان مجاور را یدینوکلئوت یتوال یرنابسپاراز بر رو -الکتوز  - گلوکز(۴

  میشهمتصل 
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 مناسب است؟  ریعبارت ز ل یتکم یکدام مورد، برا  -۱۵۷ .27

 .............ه .. پدول اهیگ ..................... تک لپه  اهیگ در ▪

  یچوب یو آوندها ییآبکش رو به روپوست رو یآوندها -همانند  (1

برعکس ابکش به . پهنک برگ قرار دارند نیریرو به رو پوسته ز

 ه زیرین نزدیک تر
 سهیسبزد ،برگ  یالف آوندغ یها اختهی در  -  فبر خال(۲

 ج نکته شکل کتاب وجود دارد   یفراوان یها()کلروپالست

 هناک رمن) یمیپارانش یاختهاز دو نوع  انبرگیم  -بر خالف(۳

 داره در دولپه ای ها هم دو نوع پارانشیم را  شده است  لیتشک(یا

از سطح  ش یبرگ ب نیربتعداد روزنه ها در سطح ز  -همانند  (۴

 برعکس زیرین بیشتر داره  .آن است نیریز
 کند؟   ی را به طور مناسب کامل م ریدر ارتباط با انسان، چند مورد عبارت ز -۱۵۸ .28

  یم  لیمفصل متحرک تشک.......... استخوان  یو نوع ......... استخوان  یبا نوع ..... استخوان ..  هر

 . دهد

  . امامیده لیمچ پا مفصل تشک  یو استخوان ها یبا استخوان ران، نازک ن یستخوان درشت نا  غ کوتاه –  دراز –ساق پا   ▪

 است  ثابت با نازک نی

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

 میدنل یتشک

 میده  لیمهره ها مفصل تشک  یلگن با استخوان ران و استخوان ها میهر استخوان ن  صنامنظم   - دراز –لگن  مین ▪

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

   ۴(۴               ۳(۳       ج  ۲(۲       1(1
 نامناسب ریعبارت ز لیتکم   یکدام مورده برا  -۱۵۹ .29

 است؟ 

به   اهیگ  نی، قرار دارند. در ا............... اه،یگ ینوع در ▪

   ...................... طور حتم 

پوست   -فراوان   یفرع  یها شهیر ،طورق شهیر یبر رو(1

  یندر ا ستا لپهدو نگیاها رمنظو کامال مشخص است.  شهیر

 ست ا کامال مشخص یشهر  پوست نگیاها
در مجاورت الیه  نیربسو یحاو ییه هایاخت(۲

کامال نازک   شهیپوست ر - شهیر یریشه زا 

 الیۀ به طمربو  ،سوبرین  ویحا یها یاختهج است. 

 لپهو دو لپه تک  عنو دوهردر  کهمیشن پوستدرون 
 ست ا  ضخیم یشهر  پوست ها لپهدر دو .میشه هیدد
  یو آبکش ساقه بر رو ی چوب یدسته آوندها(۳

قطور در مرکز  ی چوب یآوندها -  رهیک دای

 منظور دولپه است  قرار دارند.  شهیر

نازک در   وارهیبا د یی ها اختهی - هم مرکز   ریدوا یو آبکش ساقه بر رو ی چوب یدسته آوندها(۴

 داره منظور ساقه تک لپه است که بافت پارانشیمی  .قرار دارند شهیمرکز ر
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 کند؟    یرا به طور مناسب کامل م ریکدام مورد، عبارت ز -۱۶۰ .30

سه  نیها در ا   نشان دادن ژن یاست، برا(دگره)الل دو  یدارا  گاهیقرار گرفته است و هر جا  یمورد بررس یژن  گاهیرنگ درت با سه جا تصف ▪

 ،.............. دارند ......... که فقط  ییها  پیژنوت همه  ی. با توجه به نمودار کتاب درسمیکن  ی استفاده م C وBو Aاز حروف بزرگ و کوچک   گاهیجا

 هستند 

 ذرت قرمز قرار ندارنبا توجه به شکل مشاهده میکنی که همه در یک فاصله یکسان با  از ذرت کامال قرمز  یکسان یدر فاصله   -خالص غالب   ی ژن گاهیجا کی(1

یا   2دو جایگاه ژنی ناخالص داریم که تعداد الل های بارزمون با ییها  پیژنوتزمانی تر از ذرت کامال قرمز   کینزد دیبه ذرت کامال سف -ناخالص   یژن گاه یجا ود(۲

 الل بارز داریم برعکس  2الل بارز داریم به ذرت قرمز نزدیک تریم تا سفید وقتی  4تا باشه که میبینید در این وضیعت وقتی  4

لل بارز داشته باشیم ژنوتیپ هایی با دو جایگاه خالص مغلوب میتونیم  ا 2یا  1وقتی  دیتر از ذرت کامال سف کیه ذرت کامال قرمز نزدب -خالص مغلوب  گاه یجا ود(۳

 داشته باشیم که با توجه به شکل میبینید برعکس به ذرت های کامال سفید نزدیک تریم تا قرمز

  یژن گاهیجا  کیزمانی ژنوتیپ هایی با  جو ذرت کامال قرمز  دیاز ذرت کامال سف ی کسانیدر فاصله  - مغلوب  ی ژن گاهیجا کی خالص غالب و  ی ژن گاهیجا کی(۴

و   دیاز ذرت کامال سف  یکسانیفاصله  الل نهفته داشته باشیم  که فراوان ترین ژنوتیپ رو دارند و در   3الل بارز و  3خواهیم داشت که   مغلوب یژن گاهیجا  کیخالص غالب و  
 قرار میگیرن  ذرت کامال قرمز

 مناسب است؟  ریعبارت ز لیتکم   یکدام مورد برا  -۱۴۱ .31

 .............. ها میها .................. همه کوآنز میبدن انسان، همه آنز در ▪

 درست نیست برای دماهای پایینکنند  ی م دایپ   یریشکل برگشت ناپذ رییدما، تغ راتییهمواره با تغ - بر خالف (1

 در واکنش های سوخت و سازی مؤثر هستن همکوآنزیم ها ها مؤثرند.  اختهی سوخت و ساز  میدر روند تنظ  -برخالف (۲

 و دارای کربن می باشند هستنهمگی ترکیبات آلی ج  کربن دارنددر ساختار خود اتم   -همانند  (۳

 برخی آنزیم ها بیش از یک نوع واکنش را سرعت می بخشن بخشند ینوع واکنش را سرعت م کیفقط   -همانند  (۴
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انسان   هیر ی ها چند مورد، درباره ساختار حبابک -۱۶۲ .32

 درست است؟ 

  یم  افتی یزینوع دوم زوائد ر ی ها اختهیدر سطح  ▪

 ص نکته شکلی که با ذره بین باید یافت :/شود 

وجود   ی نوع دوم مجاور، منفذ یاختهدو  ن یفقط در ب ▪

 میشه غ بین نوع اول مشاهده دارد. 

 هیپا  یغشا ها، رگیمو ی ها تهخ اینوع اول و  یها اختهی ▪

 هستن ص هر دو یاخته های بافت پوششی مشترک دارند  

از    ینوع اول، شبکه ا  یته ها خای توپالسمیفقط در س ▪

غ نوع دوم هم    . گسترده وجود دارد یها  سهیلوله ها و ک

 اندامک داره 

   ۴(۴               ۳(۳       ج  ۲(۲       1(1

 مناسب است؟    ریعبارت ز لیتکم   یکدام مورد برا  -۱۶۳ .33

هم لقاح داخلی و هم لقاح  ،............ دارند ازیخود ن یجنس  یاختهدر اطراف   یعیما ط یانجام لقاح به مح ی که برا یرنمهره داران  .............. طور معمول، به ▪

 خارجی 

 میتونه دفع کنه ماهی ها با ابشش و دستگاه گوارشش یون  .ردیگ یها صورت م هیکل قیدفع یون ها از بدن منحصرا از طر -در همه (1

 ماهی غضروفی استخوان ندارهشود  یم افتیدراز  یاستخوان ها یمرکز یعموما مغز زرد در مجرا  -در همة (۲

این برا همه صادق هست  دارنهمه مهرداران لوله گوارش . ردیگ یصورت م زیبدن ن یها اختهیدر خارج از  یگوارش  یها م یآنز تیاز فعال -ی فقط در بعض(۳

 نه فقط بعضی 
 درستهج در ماهی ها گردد   یشکم به قلب برم اهرگ یس قیبدن از طر یها اختهیبا تمام  یرگیخون پس از تبادل مو -از  ی فقط در بعض(۴
 درست است؟    ییدلتا یا   چهیتار ماه کیکدام مورد، درباره  -۱۶۴ .34

بین دوغشا اب تولید نمیشه اب در بخش  .شود  ATPمانع ساخته شدن (یتوکندری)م زهیکرا یدو غشا نیب  یآب در فضا ل یتواند با مهار تشک یم  دیانیس(1

 درونی میتو تشکیل میشه 
در تخمیر الکتیکی در   شود. یممنتقل (یتوکندریبه درون راکیزه )م  ییغشا نیپروتئ ینوع  قیهمواره از طر(زیکولیمحصول حاصل از قند کافت )گل(۲

 سیتوپالسم می ماند 
آزاد حفظ  یها کالیرادرا از اثرات مخرب (یتوکندریم)راکیزه  یدهایاس کیتوانند نوکلئ یم  افتن،ی  شیها پس از اکسا(دانیاکس ی آنت)پاداکسنده(۳

 در واقع با اکسایش یافتن خود، مانع آسیب به دنای میتوکندری   ج .دکنن

گلوکز   شیحاصل از اکسا NADHو  FADH ۲  یها الکترون(، همواره از یتوکندریم) زهیراک یدو غشا  نیب یها به فضاH+انتقال  یالزم برا یانرژ(۴

 ه این انرژی از ترکیبات دیگری مانند اسید های چرب تأمین شممکنه   شود یم  نیتأم
 ................که  یادیبن اختهیطور معمول در انسان، هر نوع  بهکند؟   یرا به طور مناسب کامل م ریکدام مورد، عبارت ز -۱۶۵ .35

یاخته های بنیادی بالغ در هر بافت مخصوص همان بافت هستن مثالً شود  ی م افت ی زیهر فرد بالغ ن ی ها قابل کشت دادن باشد، در بافت   ،یجداسازبعد از (1

 یاخته های بنیادی مغز استخوان در بافت پوست یافت نمی شن 
یاخته های بنیادی تودة موروال و برخی یاخته های بالستوسیست می  . ابدی ی م زیتما ینیمختلف جن یها هیتنها به ال ، دیآ ی به وجود م نیجن ینیگزیقبل از جا(۲

 تمایز یابند همتونن به پرده های جنینی 
انواعی از یاخته ها  . فقط به (یاخته های بنیادی بالغ )این یاخته ها  ابدی  زیتما یتخصص یها اختهیبه همه انواع  واند ت یماند، م  یم  ی در تمام طول عمر انسان باق(۳

 شن و نمی تونن همۀ یاخته های تخصصی بدن را ایجاد کنن  تبدیل می

اخته های بنیادی بالغ در میان یاخته های  ی  ج .بدن را به وجود آورد یها اختهیاز انواع  ی تواند بعض یوجود دارد، م افتهیز یکامال تما یها یاخته انیدر م(۴

 از یاخته های دیگر بدن را ایجاد کنن   با تمایز خود، تعدادی ن. این یاخته ها می توندارنتمایزیافتۀ اندام ها قرار 
 عضله سه سر بازو، به طور حتم درست است؟  یطوالن ضقبا نچند مورد، در خصوص ا -۱۶۶ .36

نتهای رشتۀ ا دو در میوزی سرهای غکنند.  یجهت حرکت م  کیدر  ،سارکومر کی  نیوزیم  یهمه سرها ▪

  میوزین، در جهت مخالف هم حرکت می کنن.

 .هگلوکز به عنوان منبع انرژی انقباض طوالنی مدت مصرف نمی شغ  رسد  یبه مصرف م  یانرژ  نی فسفات به عنوان منبع تام ن یکرات  ایگلوکز  ▪

و این  هشکل سر مولکول میوزین تغییر می کنATPتحت اثر مولکول  ص شود   یم  جادیا نیوزیدر ساختار مولکول م  یر ییتغ ،فسفات دار ب یترک یبا دخالت نوع ▪

 ه باعث حرکت پارویی شکل میوزین بر روی اکتین می ش
مادة  برای ورود کلسیم بهغ  . ندینما یوارد م  یتار عضالن توپالسمیس ی ا  نهیزم دهرا به ما میکلس   یها ونی ،یپس از صرف انرژ  نی پروتئ  یمولکول ها ▪

 صرف نمیکنن  زمینه ای سیتوپالسم، کانال های نشتی فعالیت میکنن که انرژی

   ۴(۴               ۳(۳         ۲(۲      ج 1(1
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 است؟   نامناسب ریعبارت ز ل یتکم یکدام مورد، برا  -۱۶۷ .37

که جدا   نی ا ضکرد: با فر انیتوان ب  یم وندد،یپ  یانسان به وقوع م  یکر یپ یاخته کیکه در (ی وزیم ) یانماستک  ی از خطاها ی انواع  یبررس یپ در

ان  ماول کاست  میها در تقس  ام تنفکه جدا نشدن  یزمان .........  ردیورت بگ ص(وزیم) دوم کاستمان  ماتیاز تقس  یک یتن کروموزوم ها در  نشدن فام 

 . شوند یم  دیتول ..............  ،به انجام برسد

زمانی که در خطای   ی عیطب یها  گامت -برخالف(1

، همۀ گامت ها غیر  همیوزی در میوز یک صورت میگیر
خطای میوزی، در میوز دو   طبیعی هستن. اما زمانی که

 ، نیمی از گامت ها طبیعی هستنهصورت می گیر

در زمان خطای   یمتنوع تر یگامت ها -نسبت به(۲

جمعاً )غیرطبیعیدو گامت سالم و دو گامت 2میوز در میوز ،
زمان خطای میوز در میوز ،تنها   . اما درهایجاد می ش(نوع4

 هعدد گامت ایجاد میش4. عمالً  هدو نوع گامت ایجاد می ش
 که دو به دو مشابه هستن

در   یعیرطبیگامت غ  یتعداد کمتر -نسبت به (۳

زمانی که خطا در میوز یک رخ میده، چهار گامت غیرطبیعی و  
 ه دو رخ میده، دو گامل غیرطبیعی ایجاد میش زمانی که در میوز

، دو  میده، چهار گامت غیرطبیعی و زمانی که در میوز دو رخ میدهدر زمانی که خطا در میوز یک رخ  ج یعیرطبیغ   یگامت ها ،یعیطب یبه تعداد گامت ها  -همانند  (۴

 میشهگامت غیرطبیعی و دو گامت طبیعی ایجاد 
 حواس صادق است؟    یها  رندهیکدام عبارت، در خصوص گ  -۱۶۸ .38

 یبه سمت بخش ،یی نایشکل هر واحد ب یمخروط یدر زنبور عسل، راس عدس(1

مطابق شکل کتاب  ج  نور قرار دارند  رندهیگ یها  یاختهاست که در مجاورت آن 

 داره درسی واضح است که رأس عدسی مخروطی شکل به سمت یاخته های گیرندة نوری قرار 
  یقرار م یامواج صوت ریاز آن که تحت تأث یبخش ای  یاختههر  رک،ی رجیدر ج(۲

برای یاخته های سازندة پردة   .شود یمدا محسوب ص  یکیمکان رنده یگ ی نوع  رد،یگ

 می گیرنتحت اثر امواج صوتی قرار  هماین یاخته ها  چون درست نیستصماخ 
  . دهد یمخ مقابل، در تاالموس رخ م مکرهیبه سمت ن یی نایعصب ب یآکسون(ها)از آسه  یبخش ریمس رییدر انسان، تغ(۳

 بینایی رخ می ده تغییر مسیر بخشی از آکسون های عصب بینایی در کیاسمای 
انشعابات هر  مطابق شکل کتاب درسی   .کند  ی برقرار م ژهیزبان ارتباط و یی چشا رندهیگ کیفقط با  یانسان، هر رشته عصب رد(۴

 کنن  یبرقرار م ژهیزبان ارتباط و   ییجوانه چشا یها  رندهیبا گ یرشته عصب
 کدام عبارت درست است؟  -۱۶۹  .39

جهش با شرایط محیطی  ممکنه  . شوند یم  تیحما یع یشده است، به طور حتم، توسط انتخاب طب جاد یا یماندگار رییآنها، تغ یکیکه در ماده ژنت یافراد(1

 ه و در نتیجه انتخاب طبیعی در حمایت از آن نقشی نداشته باش  هسازگار نباش

برای مثال در مورد   اند گرفتهقرار (اللی) یا رانش دگره  ریاند، به طور حتم تحت تاثه خود را به نسل بعد از دست داد  یکه شانس انتقال ژن ها  یافراد(۲

 درست نیست زنبور های عسل کارگر یا سایر افراد نازا 
دقت کنید   ج  .دهند یم رییتغ را تیجمع یلل(ها)ا هدگر  یکنند، به طور حتم، فراوان یم نیخود را تضم یدمثلیتول تیکه با انتخاب جفت، موفق یافراد(۳

 و فراوانی نسبی ژن نمود تغییر می کن هاما فراوانی نسبی دگره ها ثابت ه، در نتیجه فراوانی دگره ها تغییر می کنهدر پی آمیز غیرتصادفی، تعداد زاده های جمعیت تغییر می کن
حاصل شارش از   هممکن  هستند.ا جهش  ی  یبینوترک ندیبه طور حتم حاصل فرا ، انده باال برد  دیجد یطیمح طیرا در شرا تیجمع یبقا ییکه توانا یافراد(۴

 ه جمعیت دیگر یا حاصل گامت هایی با آرایش متافازی متفاوت باش
 درست است؟   ن یچند مورد درباره پالسم -۱۷۰ .40

 ه. یعنی باعث تجزیۀ فیبرین میش هکنپالسمین لخته را تجزیه می  غدارد.  ینقش اساس نی بریبه ف نوژنیبریف  لیدر تبد ▪

 جایگاه هر اتم در پروتئین را شناسایی کرد شهبه کمک پرتوهای ایکس، می ص شود  یهر اتم آن مشخص م  گاهی جا کس،یا  یبا کمک پرتوها ▪

 دارن آنزیم ها در مقادیر بسیارکم در انجام واکنش ها نقش   صبگذارد   ریتاث  نیبری ف یادیاندک، بر مقدار ز  ریتواند در مقاد  یم ▪

 ست مدت اثر پالسمین در پالسما کوتاه غ رساند   یبه انجام م  یخود را در مدت زمان طوالن  ییپالسما تیفعال ▪

   ۴(۴               ۳(۳      ج   ۲(۲       1(1
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 کند؟   ی را به طور مناسب کامل م ریکدام مورد عبارت ز -۱۷۱ .41

   .................. ، (زامه )اسپرم ساز یلوله ها واره یموجود در د یها اختهی . ....... فرد بالغ، .  کی طور معمول در  به ▪

 درست نیستبرای یاخته های سرتولی  را دارند  ییزا(انجام مراحل زامه )اسپرم ییتوانا -همة (1

برای اسپرماتوسیت های ثانویه، دهند   ی را به طور کامل انجام م یا اختهیمراحل مختلف چرخه  -مة ه(۲

 درست نیستاسپرماتید و اسپرم و سرتولی 
فقط بعضی از یاخته   جدارند (کروموزوم)تن   دو مجموعه فام ا ی کیبا   یمرکز یهسته ا -از   یفقط بعض(۳

 اند هستۀ مرکزی دیپلوئید (نی، اسپرماتوسیت اولیهاسپرماتوگو) های دیوارة لولۀ اسپرم ساز  

همۀ این یاخته ها از   منشأ گرفته اند(تن )کروموزوم با دو مجموعه فام  یی ها اختهیاز  -از   یفقط بعض(۴

 ( یاختۀ تخم)نوعی یاختۀ دیپلوئید منشأ گرفته ان. 
 کند؟    یکامل م نامناسبرا به طور  ریخانم جوان، کدام مورد، عبارت ز کی  یدر ارتباط با دوره جنس -۱۷۲  .42

   ............... در حال رشد (کول ی )لولککه انبان یزمان در ▪

  جقرار دارد، ترشح هورمون آزاد کننده رو به کاهش است  یدوره جنس یدر ابتدا(1
در ابتدای دورة جنسی، در پی ترشح اندک استروژن، ترشح هورمون های آزادکننده و محرک 

 پیدا میکنه  افزایش هیپوفیزی در اثر بازخورد منفی 
  تیقابل رو  یجسم قطب نیتخمدان تماس دارد، نخست یسطح یها اختهی با (۲

در زمان شکل گیری فولیکول بالغ، فولیکول به یاخته های سطحی تخمدان متصل است و   است

 استنخستین جسم قطبی قابل مشاهده 
  ادیاز ترشح ز یدارد. هورمون تخمدان یمرکز تیبا موقع (یتی)اووس یا یاختهم ما(۳

FSH   وLH   در ابتدای دورة جنسی که فولیکول در ابتدای  آورد  ی ممانعت به عمل م

. در این زمان در اثر بازخورد منفی،  ه، اووسیت در مرکز فولیکول قرار دارشهحل بلوغ خودمرا

 پیدا میکنهکاهش FSHو  LHترشح  
در زمانی که تخمک گذاری رخ میده،   ابدی  یم شیکند، ترشح هورمون استروژن افزا یکننده اش م  هیتغذ  یها اختهیاز   یشروع به از دست دادن تعداد(۴

 افزایش پیدا میکنه . در این زمان ترشح استروژن میشنتعدادی از یاخته های فولیکولی از تخمدان خارج 
 ...............که با کمک  یکننده ا  د یجانداران تول  همهکند   یرا به طور مناسب کامل م ریکدام مورد، عبارت ز -۱۷۳ .43

  میسازنمواد الی H2Sباکتری های گوگردی، به کمک دی اکسید کربن و  بالغ بسازند.  یانتوانند در صورت لزوم ر یم  ،سازند  یم   یاز آب، مواد آل ریغ  یبیترک(1

 میشهاما پیرایش رنا مربوط به یوکاریوت ها مربوط به باکتری های شیمیوسنتزکننده است. 
و به   دارنaسیانوباکتری ها کلروفیل  کنند  جادیا یهمانند ساز  یدوراه  نیتوانند در مواضع متعدد چند ی م،  سازند یمادة الى م  ، a(لیسبزینه )کلروف(۲

 نمیشهدر این باکتری ها چندین نقطۀ شروع همانندسازی دیده  میکننکمک آن فتوسنتز 
باکتری های فتوسنتزکننده غیر گوگردی   .دهند لیتشک یا اختهیصفحه  ، جدید وارهید لیتوانند در محل تشک ی کنند، م ی م د یتول ژنیکربن، اکس دیاکس ید(۳

 اما تشکیل صفحۀ یاخته ای تنها مربوط به گیاهان است .هستنو آغازیان فتوسنتز کننده و گیاهان فتوسنتز کننده، اکسیژن زا 
مربوط   ج را به انجام برسانند ترجمهعمل   ،یسیبا رونوتوانند همزمان  یسازند، م ی م یمواد آل  ،ی از مواد معدن ،و بدون حضور نور ی شیاکسا یواکنش ها(۴

 میشهبه باکتری های شیمیوسنتزکننده است در باکتری ها، امکان انجام ترجمه قبل از پایان رونویسی مشاهده 
 مناسب است؟   ریعبارت ز لیتکم ی چند مورد برا -۱۷۴ .44

ته  خ ایتوانند در   یم گرند،ی کدی در جهت مخالف   قایادرار که دق  لیتشک  ندیدو مرحله از فرا هر

  . ، دارند....... به انجام برسند که  انسان( )نفرون زه یاز گرد ییها

که یاخته های ریزپرز دار مشاهده  میگیره  ترشح و بازجذب هردو در لولۀ پیچ خورده صورت   صفراوان    یپرزها زیر ▪

 میشه 
بازجذب و ترشح در بخش های لولۀ پیچ خورده نزدیک و دور و قوس هنله رخ  ص مجاورت    یا با شبکه دور لوله ▪

 هستن شبکۀ دورلوله ای  . این بخش ها مجاورمیده
زیرا این فرایند ها در   درست نیستدر رابطه با فرایند ترشح و بازجذب غ کوتاه و پا مانند فراوان  یها رشته ▪

 میشن، انجام دارهکپسول بومن قرار  سایر قسمت های نفرون که بعد از
. این میدهتراوش و بازجذب در لولۀ پیچ خوردة نزدیک رخ  ص  یا  اختهی یمود بر غشاع ییها( یتوکندر یراکیزه )م  ▪

کاش طراح میگفت غشا پایه که در قاعده یاخته های مکعبی  هستنبخش در یاخته های خود دارای راکیزه های عمود بر غشای یاخته ای 
 بگذره!!لوله پیچ خورده قرار داره نه غشا یاخته که دور تا دور یاخته هست طرح خدا ازت 

   ۴(۴             ج   ۳(۳         ۲(۲       1(1

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  

12  

 است؟   نادرستفعال، کدام عبارت   یجانور یاخته کیدر خصوص اتفاقات موجود در  -۱۷۵ .45

آنزیم هلیکاز در طی همانندسازی، مارپیچ دنا را باز و دو  کند    یو دو رشته آن را از هم باز م( DNAا )ند  چی. مارپ می آنز ین، همواره نوع ژ یهنگام همانندساز(1

 .میکنهرشته را از هم جدا 
آزاد   یدها ینوکلئوتدر طی همانندسازی،   ج دهد.   یرخ م یاشتراک وندیقبل از شکسته شدن پ  یفسفواستر همواره کم  وندیپ  لیژن، تشک یهنگام همانندساز(۲

بعدشم ببخشید کجا   .میدن، دو فسفات خود را از دست (تشکیل پیوند فسفودی استر)در حال ساخت   دینوکلئوت یاتصال به رشته پل  در لحظهکه  هستنو سه فسفاته  اختهی داخل 

 درسته دایی جان!   فسفودی استرکتاب گفته فسفو استر !! 
محیط با اثر بر پیوند های  pHتغییر  قرار داد  ید ی جد تیرا در وضع نیپروتئ کی یدهاینواسیآم R یها گروه توان ی م  pH رییپس از ترجمه، با تغ(۳

 میشن آمینواسید ها R شیمیایی، باعث تغییر شکل پروتئین و در نتیجه تغییر آرایش گروه های  
در ساختار رنای ناقل نهایی، بین بخش هایی  رندیگ یمکمل در مجاورت هم قرار م ریغ  یدهاینوکلئوت یدارا هی(. سرانجام در ناحtRNAناقل ) یرنا کیدر (۴

. در این زمان و هم چنین در زمان ایجاد تاخوردگی نهایی، به  میشهو این باعث ایجاد تاخوردگی اولیه   میشه، پیوند هیدروژنی تشکیل هستنکه از نظر بازهای آلی مکمل یکدیگر 
 می گیرنهم قرار  مجاور همعلت وقوع تاخوردگی، نواحی با نوکلئوتید های غیرمکمل 

  ی جانداران، ط نی ا همهکنند. در    یم  لیتبد ینبرکدو بیبه ترک یمراحل  یدو فسفاته را ط  دیاز گلوکز، اس   یانرژ  نی تام  یاز جانداران، برا   یتعداد -۱۷۶ .46

منظور صورت سوال تبدیل اسید دوفسفاته به پیروات  دهد؟ یمراحل کدام مورد رخ م  نیا

 . میشهو سپس تبدیل آن به بنیان استیل یا اتانال 

1)+NAD  ۲مصرف وCO  در طی گلیکولیز قبل از تشکیل اسید  شود.  یآزاد م

 میشهمصرف NADدوفسفاته، + 
۲)ADP  ۲مصرف وCO در طی تبدیل اسید دوفسفاته به پیرووات   جشود  ی آزاد م

ADP  مصرف میشه و درزمان تبدیل پیرووات به استیل یا اتانال، دی اکسید کربن آزاد
 میشه

۳)ATP و  دیتولNADH در هیچ یک از این مراحل  شود  ی مصرف مNADH نمیشهمصرف 

۴)+NAD و   دیتولNADH در هیچ یک از این مراحل  شود   یمصرف م

NADH نمیشهمصرف 
 انسان درست است؟    یمنیکدام عبارت درباره دستگاه ا -۱۷۷ .47

شود.   ی متصل م نیبه دو نوع پروتئ تی مکمل ضمن فعال نیهر پروتئ(1
فقط برای برخی پروتئین های مکمل صحیح است که هم به پادتن و هم به سایر 

 میشن پروتئین های مکمل متصل 
 ک ی ی پادگن یها رنده یاز گ یها، به انواع (ژن یاز پادگن )آنت  یبعض(۲

در سطح یک لنفوسیت دفاع اختصاصی، فقط یک نوع شوند  یمتصل م تی لنفوس

 میشهگیرندة آنتی ژنی مشاهده 
مقابل  )پادتن ها از طریق بخش پایینی خود  جشوند   یمتصل م  نیپروتئ ی به نوع  ، (یژن ی اتصال به پادگن )آنت گاه یاز جا ریغ   یاز پادتن ها، از محل یبعض(۳

 ( نکته شکلی) میشنبه پروتئین های مکمل متصل (جایگاه اتصال به آنتی ژن
تنها برای یاخته های دارینه   دهد  یمارائه  یمنیا یها اختهیاز  یدر سطح خود، آن را به انواع  کروبیاز م یی ها خوار با قرار دادن قسمت گانهیب اختهیهر (۴

 درسته ای 
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 مناسب است؟   ریعبارت ز لیتکم   یچند مورد برا  ،یمطابق با اطالعات کتاب درس -۱۷۸ .48

 که ......   یک یدر ماده ژنت  یبزرگ ساختار راتییانسان، آن دسته از تغ  در

محل    رییدهد، ممکن است بر تغ  یرخ م(کروموزوم) تن  فام کیفقط در  ▪

در جهش های حذف، واژگونی و برخی از ص  باشد  ریتاث  ی تن ب امفسانترومر آن 

بر روی میتونن  . این جهش های میشهجهش های جابه جایی، فقط یک فام تن دستخوش تغییر 
 تغییر محل سانترومر مؤثر نباشند 

وقوع دو نوع   یشود، به طور حتم، در پ یم  دهی نام یمضاعف شدگ  ▪

جهش های مضاعف شدگی، در ص دهد  یرخ م(یکروموزوم) یتن   فام  یناهنجار

همتا(نوعی جهش جابه )پی وقوع جهش حذف از یک کروموزوم و اتصال به فام تن 
 می دهند (جایی)رخ

همتا ایجاد می شود، ممکن است  یها  تن کروموزوم  فام ن یفقط در ب ▪

جهش مضاعف شدگی است. ص دهد   رییرا تغ   فام تنآن  (یالل )  یا ه دگر  بیترک

و در  ه اصال دگره ای یافت نش ه؛ در نتیجه در یک فام تن ممکنمیکنهترکیب دگره ای فام تن ها را تغییر دهد زیرا از یک فام تن حذف و به یک فام تن دیگر اضافه  میتونهاین جهش 
 ه دیگر دو دگره یافت ش تن فام

در جهش غ . کند یم  جادیا  یساختار رییآن، تغ یرهمتاغیام تن فا یتن همتا  طور حتم در فاممؤثر است، به (کروموزوم)تن   فام کیبر تغییر طول  ▪

 نمیشهحذف تغییری در سایر فام تن ها ایجاد  . در جهشمیشهتغییر طول کروموزوم مشاهده  ممکنههای حذف، جابه جایی، مضاعف شدن، 

   ۴(۴             ج   ۳(۳         ۲(۲       1(1
   .............. که یهمه جانداران  دراست؟   نامناسب ر،یعبارت ز ل یتکم یکدام مورد، برا  -۱۷۹ .49

باکتری ها و قارچ ها با ریشۀ گیاهان رابطۀ ج شود  ی م شیرایدستخوش پ  یسیپس از رونو ا ی نیدر ح کیپ   یرنا ، دارند یستیرابطه همز اهانیگ شهیبا ر(1

 ه. فرایند پیرایش مربوط به یوکاریوت ها میشدارنهمزیستی 
ناقل  میتونن همۀ یاخته ها واکنش ها نقش دارد  یفعال ساز  یدر کاهش انرژ(RNAرنا )  ی نوع  ، کنند ریو تکث افتیرا در یل همانند سازناقتواننده  یم(۲

 میشه همانندسازی را دریافت کنن. در همۀ این یاخته ها آنزیم هایی از جنس رنا مشاهده 

گیاهان با استفاده از بخش   شوند  یم  دییاخته تول توپالسمیس نهیحامل الکترون در ماده زم یمولکول ها ،ند یای  یم ریتکث ی شیرو یبا استفاده از بخش ها(۳

 میشه تولید NADH. در همۀ جانداران زنده، در مادة زمینه ای سیتوپالسم در پی گلیکولیز  میشنهای رویشی تکثیر 
باکتری ها  در  کند.  یم  ییشناسا راها  رنابسپاراز، راه انداز تمام ژن میاتصال دارد، آنز یاخته یآنها به غشا توپالسمیموجود در س یاصل(کروموزوم)تن  فام(۴

 میکنه ، آنزیم رنابسپاراز راه انداز آن ژن ها را شناسایی نهستندر برخی ژن ها که خاموش 
 سالم و فعال انسان درسته است؟  اختهی  کی یچند مورده درخصوم  -۱۸۰ .50

پس از   یترشح ریغ  یها  نیپروتئ  ▪

از  ییساخته شدن، به طور حتم جز

  غشوند .  ی دامک منا کیساختار 
به شکل آنزیم ها یا پروتئین ها آزاد در  ممکنه

سیتوپالسم باشند، مانند آنزیم های مؤثر در 
  گلیکولیز ، یا پروتئین های سازندة دوک تقسیم

-میوگلوبین  -هموگلوبین -یا اکتین و میوزین
مه در سیتوپالسم آزاد انیدراز کربنیک اینها ه

 هستن 
(،  زوزومین )ل ت کافنده  یها میآنز ▪

خود   ینی ساخته شدن از سر آم نیح

. قبل از تکمیل ترجمه، سر آمینی رشتۀ پلی پپتیدی به درون شبکۀ  اونه، سر آمینی میشهنخستین بخشی از یک رشته پلی پپتیدی که ساخته شوند  یوارد م  ی به شبکه آندوپالسم

 داره آندوپالسمی زبر وارد شده. این شبکه در ساخت آنزیم های کافنده تن نقش 

ده از  ریزکیسه های جوانه ز صدورتر است   یاخته  یکه از غشا دشو ی وارد م یاز دستگاه گلژ  یزبر، به سطح یخارج شده از شبکه آندوپالسم  نیپروتئ  ▪

 میشن ، وارد دارهشبکۀ آندوپالسمی زبر، به سطح مقعر دستگاه گلژی که دور از غشا قرار 
شوند. به  یآزاد م  توپالسمی س یا  نهیة زم ادکه به درون م ییها  نیپروتئ  ▪

انزیم  غ  ه اند. شد ساخته یاختههمان  یها ریبوزوم طور حتم، توسط رناتن 

کشنده و کشنده طبیعی ساخته  tهای مرگ برنامه ریزی شده که توسط یاخته های لنفوسیت 
میشود و در مبارزه با یاخته های سرطانی و الوده به ویروس به کار میره در سیتوپالسم یاخته های  

 هدف خودش آزاد میشه ولی توسط ریبوزوم های یاخته دیگری یعنی لنفوسیت ساخته شده
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