
 زیست شناسی 1401تشریحی کنکور پاسخ  –ی روزبهانی محمد مهد

 1401پاسخ تشریحی درس زیست شناسی کنکور 

 محمدمهدی روزبهانی

 

 1پاسخ : گزینة 

، طناب عصبی موجود در سطح شکمی جانور از دو رشتة 2زیست شناسی 18منظور صورت سوال زنبور عسل است که مطابق شکل صفحه 

 مجزا تشکیل شده است که در مناطقی به یکدیگر متصل شده اند. 

 رسی سایر گزینه ها: بر

( دقت کنید سامانة دفعی حشرات، لوله های مالپیگی می باشد که به محیط بیرون به شکل مستقیم ارتباط ندارد بلکه به روده جانور 2گزینة

 تخلیه می شود. 

بهتر گازهای تنفسی عمل دقت کنید تنها در انشعابات پایانی نایدس های جانور نوعی مایع مشاهده می شود که در جهت تبادل  (3گزینة

 می کند. 

نزدیک به سر جانور با اندام های حرکتی ، فقط برخی از گره های موجود در بخش های 2زیست شناسی 18( مطابق شکل صفحة 4ةگزین

  ن فقط به اندام های داخلی جانور عصبدهی می کنند.حشره در ارتباط هستند و گره های بخش های انتهایی بد

 

 4پاسخ : گزینة 

یاخته های عصبی حسی، به واسطه دندریت های خود، پیام عصبی را از گیرنده های درد دریافت می کنند. این رشته های عصبی، متعلق 

 به بخش حسی دستگاه عصبی محیطی می باشند.

 بررسی سایر گزینه ها: 
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د. دقت کنید فقط نورون های رابط با های حرکتی در مادة خاکستری نخاع قرار دار نورون های رابط و نورونجسم یاخته ای ( 1گزینة 

 یاخته های عصبی حسی ارتباط سیناپسی ایجاد می کنند. 

حرکتی با ماهیچه  ( عصب نخاعی از دندریت نورون های حسی و آکسون نورون های حرکتی تشکیل شده است. آکسون نورون های2گزینة

 اسکلتی جلوی بازو و پشت بازو سیناپس تشکیل می دهند که یاخته های چند هسته ای و استوانه ای شکل هستند. 

حرکتی که با ماهیچة دوسربازو سیناپس تشکیل می دهند، تحریک شده اند و در آن ها پتانسیل عمل ایجاد شده است. نورون های  (3ینةگز

هم چنین نورون های حرکتی که با ماهیچة سه سر بازو سیناپس تشکیل می دهند، مهار شده اند. در نتیجه در هردو نورون ، تغییری در 

 جاد شده است. پتانسیل الکتریکی غشا ای

 

 1پاسخ : گزینة 

دقت کنید طاووس ماده انتخاب جفت را انجام می دهد، در نتیجه طاووس های نر برای جلب توجه طاووس ماده با هم رقابت می کنند و 

 ام می دهد. ک ها، جیرجیرک ماده، انتخاب جفت انجاما در جیرجیرویژگی های ظاهری بیشتری نشان می دهند. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ر موفقیت تولید مثلی نقش موثری ندارد. طاووس نر د (2گزینة

 ( برای جیرجیرک نر صادق نیست. 3گزینة

 جیرجیرک نر هزینة بیشتری برای تولیدمثل نسبت به جیرجیرک ماده می پردازد.  (4گزینة

 

 3پاسخ : گزینة 

ه ه گرفت پدر و مادر ناخالص هستند و بکسیژ کم داسی شکل می شوند، می توان نتیجبا توجه به اینکه به گویچه های قرمز پدر و مادر در ا

 می باشند.  HbSHbAشکل 

 وجود دارد که به بیماری ماالریا مقاوم است.  HbSHbAمورد اول( امکان تولد دختری با ژنوتیپ ناخالص 

 وجود دارد که در معرض خطر ابتال قرار دارد.  HbAHbAمورد دوم( امکان تولد دختر سالم با ژنوتیپ خالص 

  وجود دارد که ژنوتیپ شبیه مادر دارد اما کامالً سالم محسوب نمی شوند. HbAHbSمورد سوم( امکان تولد پسری با ژنوتیپ 
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 وجود دارد که گویچه های داسی شکل دارد و ژنوتیپی متفاوت از پدر خود دارد.  HbSHbSمورد چهارم( امکان تولد پسری با ژنوتیپ 

 

 2گزینه پاسخ : 

ن مشاهده گونه زایی در هشتمین سطح حیات که بوم سازگان می باشد و متشکل از چندین جمعیت و طبعاً چندین گونه می باشد، امکا

 وجود دارد. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ششمین سطح مربوط به جمعیت است.  (1گزینة 

 ( این مربوط به دهمین سطح است. 3گزینة

 هفتمین سطح مربوط به اجتماع است نه بوم سازگان! (4گزینة

 

 4گزینة پاسخ : 

  ناگر مربوط به اسپرم های تاژکدار در خزه و سرخس می باشد. این گیاهان گلدار نیستند و برچه  تخمدان ندارند.های جنس شیاخته 

 بررسی سایر گزینه ها: 

نیز  سرخسنهاندانه است و یک گیاه آوند دار است و سامانه ترابری مواد دارد. زمین ساقه مربوط به گیاه زنبق است که نوعی گیاه (1گزینة

 زمین ساقه دارد که این گیاه نیز آوند دارد. 

لپه ها، فقط یک برگ  ( گرده افشانی مربوط به گیاهان نهاندانه است که این گیاهان دارای برگ های رویانی هستند.) البته تک2گزینة

 رویانی دارند که طراح به این موضوع توجه نکرده است(

 ( طبق کتاب یاخته دو هسته ای مربوط به نهاندانگان است که همگی آوند دار بوده و دارای آوند چوبی می باشند. 3گزینة
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 1پاسخ : گزینة 

، مولکول انسولین و هموگلوبین رشته های پلی پپتیدی ساختاری فشرده  نامتقارن به 102صفحة  12و شکل  17صفحة  18مطابق شکل 

 خود می گیرند.

 بررسی سایر گزینه ها: 

 زنجیره ها، دو به دو با هم متفاوت هستند و دو زنجیرة آلفا یکسان و دو زنجیرة بتا یکسان هستند. دقت کنید در هموگلوبین  (2گزینة

 آبگریز در کنارهم قرار می گیرند که از آب دور باشند ؛ درنتیجه بخش درونی ساختار قرار می گیرند.  Rگروه های  (3گزینة

ن پیوند های یونی و هیدروژنی ، سطح ساختاری اول پروتئین تغییر نمی کند ؛ زیرا در سطح ساختاری دقت کنید با شکسته شد (4گزینة

 اول پیوند پپتیدی مشاهده می شود. 

 

 1پاسخ : گزینة 

 از کیسه های هوادار جلویی به صورت منفرد می باشد. یکی  –مورد اول( نادرست 

 کیسه های هوادار در افزایش کارایی تنفس جانور نقش دارند اما خود در تبادل گازهای تنفسی نقشی ندارند. همة  –مورد دوم( درست 

، فقط برخی از کیسه های هوادار جلویی همانند برخی از کیسه های 1زیست شناسی 46صفحة  23بق شکل مطا -نادرست  مورد سوم(

 هوادار عقبی در مجاورت محل دو شاخه شدن نای قرار دارند. 

م ه دیافراگاین موضوع خارج از مطالب کتاب درسی زیست شناسی است، اما براساس کتب نظام قدیم، می دانیم ک -نادرست مورد چهارم( 

  مختص پستانداران است و در پرندگان مشاهده نمی شود.
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 3پاسخ : گزینة 

. در این جانور مواد دفعی ، در سخت پوستان آبشش در نواحی خاصی از بدن محدود شده است1زیست شناسی 5مطابق توضیحات فصل 

 نیتروژن دار از طریق عضو ویژة تنفسی دفع می شود. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ندارند.  دل گازیاتبامانة اختصاصی این مورد جانوران دارای حفره گوارشی صادق است که س (1گزینة

 ( این در مورد مهره داران ساکن خشکی صادق است. 2گزینة

 ( این در مورد ماهی صادق است که مهره دار است. 4گزینة

 

 1پاسخ : گزینة 

د ماده )که همان یاخته های بافت خورش هستند( می باشد، در نتیجه وال ABBبا توجه به اینکه ژنوتیپ یاخته های آندوسپرم به صورت 

برای والد ماده صادق نیست. والد نر )یاختة سازندة دانه گردة نارس( نیز دارای الل  AAیعنی  4باشد که ژنوتیپ گزینة  Bباید دارای دگرة 

A  .می باشد که تمام گزینه ها ممکن است 

 

 2پاسخ : گزینة 

هر گیرندة موجود در گوش درونی) گیرندة شنوایی و تعادل( پس از تولید پیام عصبی، از طریق عصب شماره هشت یا عصب گوش، پیام 

 ال می کند. حسی را به ساقه مغز و سپس به مخچه یا نیمکره های مخ ارس

 بررسی سایر گزینه ها:

 قط مربوط به گیرندة شنوایی است. این مورد ف (1گزینة

 ( دقت کنید در گوش درونی گیرندة حس وضعیت مشاهده نمی شود. 3گزینة
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 درون مجرای شنوایی که مربوط به گوش بیرونی است، مایع مشاهده نمی شود.  (4گزینة

 

 4گزینة پاسخ : 

 )درست(. قرار می گیرد. FSHو  اثر هورمون رشدتحت قرار می گیرد. این اندام  LHمورد اول( تخمدان تحت تأثیرهورمون 

 اندام استخوان تحت تاثیر هورمون تیروئیدی قرار می گیرد. این اندام تحت تاثیر هورمون رشد نیز قرار دارد.)درست(مورد دوم( 

می کند. هم چنین می دانیم کلیه تحت اثر هورمن  هورمون پاراتیروئیدی بر روی کلیه اثر دارد و بازجذب کلسیم را زیادمورد سوم( 

 ضدادراری مترشحه از بخش پسین هیپوفیز نیز قرار دارد.)درست(

 )درست(مورد چهارم( هورمون آلدوسترون بر روی کلیه اثر دارد. این اندام تحت اثر هورمون ضدادراری نیز قرار دارد.

 

 

 1پاسخ : گزینة 

 می یابند. دقت کنید این دسته تارها بین دو گره قرار دارند و ابتدا در دیوارة دهلیز ها گسترش ن

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( در بین گره های اول و دوم سه دسته تار مشاهده می شود. 2گزینة

( مطابق شکل و توضیحات متن کتاب درسی، دسته های تارهای شبکة هادی پس از گره دهلیزی بطنی به دو مسیر چپ و راست 3گزینة

 تقسیم می شوند. 

 د دارد که پیام را از گره اول به دهلیز چپ منتقل می کند. ( یک دسته تار خاص وجو4گزینة 
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  3 پاسخ : گزینة

اقه س منظور صورت سوال هورمون اکسین می باشد. این هورمون در فرایند چیرگی راسی، سبب تولید هورمون اتیلن در جوانه های جانبی 

 شده و رشد آن ها را مهار می کند. 

 بررسی سایر گزینه ها:

 ( این مورد مربوط به آبسیزیک اسید است. 1گزینة 

 این نقش بیشتر مربوط به بازدارنده های رشد است.( این هورمون لزوماً مانع گلدهی گیاه نمی شود. 2گزینة

 ( هورمون ساقه زایی، سیتوکینین می باشد. 4گزینة

 

 4پاسخ : گزینة 

د را در نزدیکی دندان های فک باال هستنیک مج دارایمطابق شکل کتاب درسی، غدد بناگوشی که بزرگتری غدد بزاقی انسان نیز هستند، 

 که ترشحات خود را به کمک آن تخلیه می کنند. 

 سایر گزینه ها: بررسی 

 ( تحریک ترشح بزاق مربوط به پل مغزی است. 1گزینة

 ( بزاق در حالت طبیعی بدون اثر محرک طبیعی، نیز به مقداری ترشح می شود و محرک ترشح را افزایش می دهد. 2گزینة

 ( این مربوط به غدد زیرزبانی و زیرآرواره ای است. 3گزینة
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 4گزینة پاسخ:

و هم چنین انجام مسائل ( یکی از کابردهای زیست فناوری تشخیص ژن های جهش یافته در بیماران مستعد به سرطان و سوم مورد اول

 )درست(تحقیقاتی مانند مطالعه در مورد دنای فسیل ها می باشد.

 )درست(این مورد برای آنزیم پالسمین صادق است که اثر درمانی و سرعت فعالیت آن را افزایش می دهند. مورد دوم( 

 )درست(.است طبیعی پروتئین با مقایسه در آمینواسید چند یا یک رمز در تغییر شامل جزئی تغییرمورد چهارم( 

 

 

 3پاسخ : گزینة 

 دقت کنید که زنبور های ماده ) که شامل زنبور ملکه و کارگر می شوند( حاصل تولید مثل جنسی بین زنبور ملکه و زنبور های نر می باشند. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 فرومون ها باهم ارتباط برقرار می کنند.( همة زنبور ها به کمک 1گزینة 

 عضی در دفاع نقش دارند. ( مطابق توضیحات کتاب، بعضی از مورچه های برگ بر، در انتقال و ب4و  2گزینة
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 2پاسخ : گزینة 

 تیغة میانی حاوی پکتین است که مشابه چسب عمل می کند. دقت کنید که در دیوارة پسین پکتین وجود ندارد. 

 بررسی سایر گزینه ها:

تگاه گلژی که در ساخت تیغة میانی و دیوارة نخستین نقش دارند، همگی تک غشایی ید ریزکیسه های حاصل از دس( دقت کن1گزینة

 هستند. 

 ( دقت کنید در تیغة میانی نه غشا مشاهده می شود و نه سلولز!3گزینة 

 کربنی)گلوکز( ساخته شده اند.  6دیوارة نخستین و پسین، رشته های سلولزی یافت می شوند که از مونومر های در ( 4گزینة

 

 3پاسخ : گزینة 

کربن در یاخته های میانبرگ انجام می دهد و نسبت به اکسیژن حساسیتی  آنزیمی وجود دارد که تثبیت دی اکسید C4می دانیم در گیاهان 

 ، الکترون از دست می دهد و اکسایش می یابد.در طی روز و در زمان چرخة کالوین NADPHندارد. در این گیاهان، مولکول 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 مصرف می شود.  ATP( دقت کنید در زمان تجزیة ترکیبات آلی مانند نشاسته، 1گزینة 

 نشاسته در برگ مشاهده می شود. اما تثبیت دی اکسید کربن جو در شب انجام می شود. CAMدر گیاهان ( 2گزینة 

 صادق نیست.  دقت کنید این مورد برای اسید های سه کربنی که در طی گلیکولیز ساخته می شوند،( 4گزینة 
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 1پاسخ: گزینة

ی باشد. در هردو سامانه یاخته های پارانشیم با دیوارة نخستین نازک و ، دارای فیبر مبافت آوندی و زمینه ایسامانة  –درست مورد اول( 

 انعطاف پذیر وجود دارد. 

 ه مربوطه طبق صورت سوال علفی است ودقت کنید گیانه است. مورد دوم( دیوارة نخستین ضخیم مربوط به یاختة کالنشیم و نگهبان روز

 .)نادرست(گیاهان علفی عدسک و رشد پسین ندارند

ش اصلی را مورد سوم( در سامانة بافت زمینه ای و آوندی، یاختة پارانشیمی مشاهد می شود. سامانة آوندی در فتوسنتز و ذخیرة مواد نق

 )نادرست(ایفا نمی کند. 

امکان مشاهده سبزینه وجود دارد. اما قسمت دوم تنها مربوط به یافت پوششی است. انة بافت پوششی و زمینه ای در ساممورد چهارم( 

 )نادرست(

 

 

 4پاسخ : گزینة 

 کلیه در نزدیکی ماهیچه های دیوارة شکم قرار دارد. می دانیم که ماهیچه های مری و بندارة انتهای مری در ورود غذا به معده نقش دارند.

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( غدة فوق کلیه در نزدیکی کلیه است و با ترشح اپی نفرین و نوراپی نفرین در افزایش ضربان قلب و فشارخون نقش دارد. 1زینةگ

 ( کلیه در نزدیکی پانکراس قرار دارد و این اندام آنزیم گوارشی و بیکربنات تولید می کند. 2گزینة

طحال قرار دارد و طحال نوعی اندام لنفی است که در ازبین بردن میکروب های بیماری زا و یاخته های سرطانی ( کلیه در نزدیکی 3گزینة 

 نقش دارد. 
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 1پاسخ : گزینة 

یاخته های حاصل از میوز، شامل دانه های گردة نارس و یاخته های حاصل از میوز یاختة بافت خورش می باشند. گروه اول توسط یاخته 

های دیپلوئید تخمک احاطه شده اند. )در این سوال به گیاهان تریپلوئید و تتراپلوئید و های دیپلوئید کیسة گرده و گروه دوم توسط یاخته 

 هگزاپلوئید توجهی نشده است(

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( در مورد دانه های گردة نارس صادق نیست. 2گزینة 

 م میوز انجام می دهد. ( از بین یاخته های حاصل از میوز بافت خورش، سه عدد از بین می روند و فقط یکی باقی می ماند که تقسی3گزینة

 ( این مورد مربوط به دانة گرده رسیده است. 4گزینة

 

 2پاسخ : گزینة 

 ,XhXhمی باشد. اگر ژنوتیپ مادر به شکل  XhY,HbsHbsباشد ، ژنوتیپ پدر به شکل  XHXH, HbAHbAاگر ژنوتیپ مادر به شکل 

HbSHbS  باشد، ژنوتیپ پدر به شکلXHY,HbAHbA  یاXHY,HbAHbS  می باشد. در همة این حاالت امکان تولد دختر سالم و ناخالص

 ایر حاالت ممکن نیست. وجود دارد. اما س

 

 4پاسخ : گزینة 

خارج شده  Eاستقرار می یابد، رنای ناق بدون آمینواسید از جایگاه  Aشکل زمانی که رنای ناقل در جایگاه مطابق  –مورد اول( نادرست 

 و این جایگاه خالی است. است 
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 وارد شود. Aوارد شود و پس از آن عامل پایان ترجمه به جایگاه  Eاست آخرین رنای ناقل به جایگاه ممکن  –مورد دوم( نادرست 

 که ناقل رنای موقع این در.رود می پیش پایان رمزه سوی به رمزه یک اندازة به رِناتَن آن از پس -مورد سوم( درست 

 ناقل نایر پذیرای تا شود می خالی A جایگاه و گیرد می قرار P جایگاه در است ساخت حال در پپتیدی رشته حامل

 .شود می خارج جایگاه این از سپس و گیرد می قرار E جایگاه در نیز آمینواسید بدون ناقل رنای .باشد بعدی

دراین می باشد.  UACاست آخرین آمینوسید میتونین باشد و در نتیجه پادرمزة آن ممکن  –نادرست مورد چهارم( 

 وارد می شود. Aزمان عامل پایان ترجمه به جایگاه 

 

 
 4گزینة پاسخ : 

طة است. در زمان نق و دهلیزی بطنی باز ) که ابتدای شروع انقباض دهلیزی است(، دریچة سینی بستهAدر زمان نقطة 

D که ابتدای استراحت عمومی است( دریچة سینی بسته است. هم چنین(ر نقطة دC  ،)که زمان انقباض بطنی است (

 دریچة دهلیزی بطنی بسته است. 

 
 3گزینة  :پاسخ

ال کننده ندارد. هرکدام به ترتیب به وجود یا عدم وجود الکتور و مالتوز بستگی فعالیت مهار کننده هیچ ارتباطی به فع

 دارند.

 بررسی سایر گزینه ها: 

( در محیط حاوی الکتوز، مهارکننده از اپراتور جدا شده است ؛ اما وقتی به محیط دارای گلوکز می رویم، 1گزینة 

 مهارکننده مجددا تغییر شکل داده وبه اپراتور متصل می شود. 

 سپاراز متصل می شود.( در پی ورود به محیط حاوی مالتوز، پروتئین فعال کننده به رناب2گزینة

( وقتی از محیط حاوری گلوکز به محیط خاوی الکتوز وارد می شویم، رنابسپاراز به توالی نوکلئوتیدی مجاور 4گزینة 

 راه انداز) یعنی اپراتور( متصل می شود و از روی آن عبور می کند. دقت کنید این به معنای انجام رونویسی نمی باشد.
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 2 گزینةپاسخ : 

مطابق شکل کتاب درسی، در یاخته های غالف آوندی برگ تک لپه، سبزدیسه های فراوانی مشاهده می شود. طراح 

 بودن توجهی نداشته است. C4یا  C3در این سوال صرفا شکل کتاب را مالک قرار داده و به نوع 

 گزینه ها: بررسی 

 ( دقت کنید آوند آبکش به روپوست زیرین نزدیک تر است. 1گزینة 

 می شود.( دقت کنید در برگ گیاهان دو لپه نیز دونوع یاختة پارانشیمی مشاهده 3گزینة

گ از سطح رویی برگ بیشتر می مطابق شکل کتاب درسی واضح است که تعداد روزنه ها در سطح زیرین بر( 4گزینه

 باشد.

 
 2پاسخ: گزینة 

ا ام استخوان درشت نی با استخوان ران، نازک نی و استخوان های مچ پا مفصل تشکیل می دهد. -درستنامورد اول( 

  ثابت است.

های زند زیرین و زند زبرین، با استخوان بازو و استخوان های مچ دست مفصل تشکیل استخوان  –مورد دوم( درست 

 می دهند. 

 نیم لگن با استخوان ران و استخوان های مهره ها مفصل تشکیل می دهد. استخوان هر  –مورد سوم( درست 

 های دنده با استخوان جناغ مفصل تشکیل نمی دهد. استخوان  –مورد چهارم( نادرست 

 

 
 2گزینة پاسخ : 

یاخته های حاوی سوبرین، مربوط به الیة درون پوست می باشند که در هردو نوع تک لپه و دولپه دیده می شد. می 

 دانیم که در دولپه ها پوست ریشه ضخیم است.

 بررسی سایر گزینه ها : 
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 منظور صورت سوال گیاهان دولپه است. در این گیاهان پوست ریشه کامالً مشخص است.  (1گزینة

نظور صورت سوال، گیاهان دولپه است. در ریشة این گیاهان، آوندهای چوبی قطور تر در نواحی مرکزی تر م( 3گزینة

 قرار می گیرند. 

، یاخته های پارانشیم ( منظور صورت سوال گیاهان دولپه دارای رشد پسین است. در این گیاهان در مرکز ریشه4گزینة 

ین در شکل شماتیک فعالیت کتاب درسی، در ساقة گیاهان تک لپه، دسته های آوندی هم چننیز مشاهده می شوند. 

به شکل دایره های متحدالمرکز قرار دارند اما در شکل غیرشماتیک این گونه نیست. در هر صورت این گزینه با هردونوع 

 تفکر صحیح است.

 
 

 4پاسخ : گزینة 

ذرت های وسط نمودار فقط یک جایگاه ژنی خالص غالب و یک جایگاه ژنی مغلوب دارند. این ذرت ها از دو انتهای 

 نمودار فاصلة یکسانی دارند.

 بررسی سایر گزینه ها: 

 صادق نیست.  AABbccو  AAbbccبا ژنوتیپ  هایی ( برای ذرت1گزینة 

 ست. صادق نی AaBbCC( برای ذرت با ژنوتیپ 2ة گزین

 به ذرت کاماًل سفید نزدیک تر هستند.  aaBBccو aaBbcc( به عنوان مثال ذرت هایی با ژنوتیپ 3گزینة 

 

 
 

 3 پاسخ: گزینة 

 ی هستند و دارای کربن می باشند. آنزیم ها همانند کوآنزیم ها همگی ترکیبات آل

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( برای دماهای پایین صادق نیست. 1گزینة

 کوآنزیم ها نیز در واکنش های سوخت و سازی مؤثر هستند.( دقت کنید که 2گزینة 
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 را سرعت می بخشند. ( مطابق متن کتاب درسی، برخی آنزیم ها بیش از یک نوع واکنش4گزینة 

 

 
 2گزینة پاسخ :

 شکل در سطح یاخته های نوع دوم زوائد ریزی مشاهده می شود. مطابق  –مورد اول( درست 

 بین یاخته های نوع اول مجاور منفذ مشاهده می شود. در  –نادرست مورد دوم( 

مطابق توضیحات متن و شکل، یاخته های نوع اول و یاخته های پوششی مویرگ، غشای پایه  -مورد سوم( درست

 مشترک دارند. 

 در یاخته های نوع دوم نیز شبکة آندوپالسمی و دستگاه گلژی مشاهده می شود.  -مورد چهارم( نادرست

 

 
 4گزینة پاسخ : 

در ماهی ها خون پس از انجام تبادل در بدن ، توسط سیاهرگ منظور سوال، هم لقاح داخلی و هم لقاح خارجی است. 

 شکمی به قلب باز می گردد.

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( برای ماهی ها صادق نیست زیرا می توانند از طریق آبشش و دستگاه گوارش یون ها را دفع کنند. 1گزینة 

 ( در رابطه با ماهی های غضروفی صادق نیست. 2گزینة 

 های گوارشی در لولة گوارش مشاهده می شود. ( همة مهره داران لولة گوارش دارند و فعالیت آنزیم 3گزینة 
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 3گزینةپاسخ : 

آنتی اکسیدان ها بر ضد اکسیدان ها عمل می کنند. در واقع با اکسایش یافتن خود، مانع آسیب به دنای میتوکندری 

 می شوند.

 بررسی سایر گزینه ها:

 میتوکندری انجام می شود. بخش درونی( دقت کنید تشکیل آب در 1گزینة

 ( در زمانی که تخمیر الکتیکی انجام می شود، پیروات به میتوکندری وارد نمی شود. 2گزینة 

 ( ممکن است این انرژی از ترکیبات دیگری مانند اسید های چرب تأمین شود. 4زینةگ

 

 
 4پاسخ :گزینة 

یاخته های بنیادی بالغ در میان یاخته های تمایزیافتة اندام ها قرار دارند. این یاخته ها می تواند با تمایز خود، تعدادی 

 از یاخته های دیگر بدن را ایجاد کنند.

 بررسی سایر گزینه ها: 

( دقت کنید که یاخته های بنیادی بالغ در هر بافت مخصوص همان بافت هستند مثالً یاخته های بنیادی مغز 1گزینة 

 استخوان در بافت پوست یافت نمی شوند. 

ایز نینی نیز تم( یاخته های بنیادی تودة موروال و برخی یاخته های بالستوسیست می توانند به پرده های ج2گزینة 

 یابند. 

 ( منظور یاخته های بنیادی بالغ است. دقت کنید این یاخته ها فقط به انواعی از یاخته ها تبدیل می شوند و3گزینة 

 نمی توانند همة یاخته های تخصصی بدن را ایجاد کنند. 
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 1پاسخ : گزینة 

 کنید سرهای میوزی در دو انتهای رشتة میوزین، در جهت مخالف هم حرکت می کنند. دقت  –نادرست مورد اول( 

 دقت کنید گلوکز به عنوان منبع انرژی انقباض طوالنی مدت مصرف نمی شود. )نادرست( مورد دوم(

شکل سر مولکول میوزین تغییر می کند و این باعث حرکت پارویی شکل میوزین  ATPمورد سوم( تحت اثر مولکول 

 بر روی اکتین می شود.)درست(

یتوپالسم، کانال های نشتی فعالیت می کنند که انرژی مورد چهارم( دقت کنید برای ورود کلسیم به مادة زمینه ای س

 صرف نمی کنند.)نادرست(

 

 
 4گزینة پاسخ : 

 که در میوز دو رخ می دهد، دو گامتدر زمانی که خطا در میوز یک رخ می دهد، چهار گامت غیرطبیعی و زمانی 

 ایجاد می شود.  و دو گامت طبیعی غیرطبیعی

 بررسی سایر گزینه ها : 

( زمانی که در خطای میوزی در میوز یک صورت می گیرد، همة گامت ها غیر طبیعی هستند. اما زمانی که 1گزینة 

 ا طبیعی هستند. خطای میوزی، در میوز دو صورت می گیرد، نیمی از گامت ه

نوع( ایجاد می شود. اما در  4دو گامت سالم و دو گامت غیرطبیعی) جمعاً، 2در زمان خطای میوز در میوز( 2گزینة 

عدد گامت ایجاد می شوند که دو به دو مشابه  4، تنها دو نوع گامت ایجاد می شود.) عمالً 1زمان خطای میوز در میوز

 هستند(

( در زمانی که خطا در میوز یک رخ می دهد، چهار گامت غیرطبیعی و زمانی که در میوز دو رخ می دهد، دو 3گزینة 

 گامل غیرطبیعی ایجاد می شود. 
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 1گزینة پاسخ : 

 مطابق شکل کتاب درسی واضح است که رأس عدسی مخروطی شکل به سمت یاخته های گیرندة نوری قرار دارد. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 برای یاخته های سازندة پردة صماخ صادق نیست زیرا این یاخته ها نیز تحت اثر امواج صوتی قرار می گیرند. ( 2گزینة

 ی عصب بینایی در کیاسمای بینایی رخ می دهد. ( تغییر مسیر بخشی از آکسون ها3گزینة

 ( مطابق شکل کتاب درسی واضح است که انشعابات هر رشتة عصبی با چندین گیرندة چشایی ارتباط دارد. 4گزینة

 

 
 3گزینة پاسخ : 

دقت کنید در پی آمیز غیرتصادفی، تعداد زاده های جمعیت تغییر می کند، در نتیجه فراوانی دگره ها تغییر می کند 

 راوانی نسبی دگره ها ثابت است و فراوانی نسبی ژن نمود تغییر می کند.اما ف

 بررسی سایر گزینه ها: 

در حمایت از آن ( دقت کنید ممکن است جهش با شرایط محیطی سازگار نباشد و در نتیجه انتخاب طبیعی 1گزینة

 نقشی نداشته باشد. 

 ( برای مثال در مورد زنبور های عسل کارگر یا سایر افراد نازا صادق نیست. 2گزینة

 رایش متافازی متفاوت باشد.اصل شارش از جمعیت دیگر یا حاصل گامت هایی با آ( ممکن است ح4گزینة 
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 2گزینة پاسخ : 

 کنید پالسمین لخته را تجزیه می کند. یعنی باعث تجزیة فیبرین می شود.دقت  –مورد اول( نادرست 

 کمک پرتوهای ایکس، می توان جایگاه هر اتم در پروتئین را شناسایی کرد. به  –درست مورد دوم( 

 ارند. ها در مقادیر بسیارکم در انجام واکنش ها نقش دآنزیم  –درست مورد سوم( 

 اثر پالسمین در پالسما کوتاه می باشد. مدت  –مورد چهارم( نادرست 

 

 
 3گزینة  پاسخ :

ئید ارای هستة مرکزی دیپلوفقط بعضی از یاخته های دیوارة لولة اسپرم ساز ) اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه( د

 می باشند. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( برای یاخته های سرتولی صادق نیست. 1گزینة

 ( برای اسپرماتوسیت های ثانویه، اسپرماتید و اسپرم و سرتولی صادق نیست. 2گزینة

 ( همة این یاخته ها از نوعی یاختة دیپلوئید دیپلوئید منشأ گرفته اند. )یاختة تخم، یاختة اسپرماتوگونی و...(4 گزینة

 

 
 4گزینة پاسخ : 

در زمانی که تخمک گذاری رخ می دهد، تعدادی از یاخته های فولیکولی از تخمدان خارج می شوند. در این زمان 

 اهش می یابد. موقتاً ترشح استروژن مقداری ک

 بررسی سایر گزینه ها: 
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رة جنسی، در پی ترشح اندک استروژن، ترشح هورمون های آزادکننده و محرک هیپوفیزی در ( در ابتدای دو1گزینة

 اثر بازخورد منفی کاهش می یابد. 

( در زمان شکل گیری فولیکول بالغ، فولیکول به یاخته های سطحی تخمدان متصل است و نخستین جسم 2گزینة

 قطبیی قابل مشاهده می باشد.

ود می باشد، اووسیت در مرکز فولیکول قرار ( در ابتدای دورة جنسی که فولیکول در ابتدای مراحل بلوغ خ3گزینة 

 کاهش می یابد.  FSHو  LHدارد. در این زمان در اثر بازخورد منفی، ترشح 

 

 

 
 

 4پاسخ: گزینة 

این مورد مربوط به باکتری های شیمیوسنتزکننده است. می دانیم در باکتری ها، امکان مشاهده انجام ترجمه قبل از 

 پایان رونویسی مشاهده می شود.

 بررسی سایر گزینه ها: 

پیرایش رنا مربوط  اما مواد الی می سازند H2S( دقت کنید باکتری های گوگردی، به کمک دی اکسید کربن و 1گزینة 

 به یوکاریوت ها می باشد. 

این باکتری ها چندین دارند و به کمک آن فتوسنتز می کنند. در  aبه عنوان مثال، سیانوباکتری ها کلروفیل ( 2گزینة 

 نقطة شروع همانندسازی دیده نمی شود. 

گوگردی و آغازیان فتوسنتز کننده و گیاهان فتوسنتز کننده،  ( دقت کنید باکتری های فتوسنتزکننده غیر3گزینة

 اکسیژن زا هستند. اما تشکیل صفحة یاخته ای تنها مربوط به گیاهان است.

 

 
 3گزینه  پاسخ :

خورده صورت می گیرد که یاخته های ریزپرز دار مشاهده ترشح و بازجذب هردو در لولة پیچ مورد اول( دقت کنید 

 می شود.)درست(
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بازجذب و ترشح در بخش های لولة پیچ خورده نزدیک و دور و قوس هنله رخ می دهد. این بخش ها مجاور مورد دوم( 

 شبکة دورلوله ای هستند.)درست(

فرایند ها در سایر قسمت های نفرون که بعد از نیست زیرا این  مورد سوم( در رابطه با فرایند ترشح و بازجذب صادق

 ل بومن قرار دارد، انجام می شوند.)نادرست( کپسو

یاخته های خود دارای راکیزه  مورد چهارم( تراوش و بازجذب در لولة پیچ خوردة نزدیک رخ می دهد. این بخش در

 های عمود بر غشای یاخته ای هستند.)درست(

 

 
 2گزینة پاسخ :

دقت کنید در طی همانندسازی، تشکیل پیوند فسفودی استر، بعد از شکستن پیوند اشتراکی بین گروه های فسفات 

 می دهد.نوکلئویتد سه فسفاته رخ 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 آنزیم هلیکاز در طی همانندسازی، مارپیچ دنا را باز و دو رشته را از هم جدا می کند. ( 1گزینة

محیط با اثر بر پیوند های شیمیایی، باعث تغییر شکل پروتئین و در نتیجه تغییر آرایش گروه  pHتغییر ( 3گزینة 

 آمینواسید ها شوند.  Rهای 

روژنی ددر ساختار رنای ناقل نهایی، بین بخش هایی که از نظر بازهای آلی مکمل یکدیگر هستند، پیوند هی( 4گزینة

تشکیل می شود و این باعث ایجاد تاخوردگی اولیه می شود. در این زمان و هم چنین در زمان ایجاد تاخوردگی نهایی، 

 به علت وقوع تاخوردگی، نواحی با نوکلئوتید های غیرمکمل نیز مجاور هم قرار می گیرند. 

 

 
 2گزینه پاسخ : 

ر طی د اسید دوفسفاته به پیروات و سپس تبدیل آن به بنیان استیل یا اتانال می باشد. منظور صورت سوال تبدیل

مصرف می شود و درزمان تبدیل پیرووات به استیل یا اتانال، دی اکسید کربن ADPتبدیل اسید دوفسفاته به پیرووات 

 آزاد می شود.

 بررسی سایر گزینه ها: 

 مصرف می شود.  +NADدر طی گلیکولیز قبل از تشکیل اسید دوفسفاته، ( 1گزینة

 مصرف نمی شود.  NADH( در هیچ یک از این مراحل 4و  3 گزینة 
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 3گزینة  پاسخ :

 )مقابل جایگاه اتصال به آنتی ژن( ، پادتن ها از طریق بخش پایینی خود2زیست شناسی 73صفحة  14مطابق شکل 

 وتئین های مکمل متصل می شوند.به پر

 بررسی سایر گزینه ها: 

ی مکمل صحیح است که هم به پادتن و هم به سایر پروتئین ( دقت کنید این مورد فقط برای برخی پروتئین ها1گزینة

 های مکمل متصل می شوند.

 ( دقت کنید در سطح یک لنفوسیت دفاع اختصاصی، فقط یک نوع گیرندة آنتی ژنی مشاهده می شود. 2گزینة 

 دقت کنید این مورد تنها برای یاخته های دارینه ای صادق است.( 4گزینة 

 
 3پاسخ : 

یک فام تن دستخوش تغییر می  جابه جایی، فقطبرخی از جهش های در جهش های حذف، واژگونی و مورد اول( 

 درست(.)نباشندغییر محل سانترومر مؤثر بر روی ت این جهش های می توانندشود. 

به فام تن همتا)نوعی جهش  جهش های مضاعف شدگی، در پی وقوع جهش حذف از یک کروموزوم و اتصالمورد دوم( 

 جابه جایی( رخ می دهند. )درست(

منظور جهش مضاعف شدگی است. این جهش می تواند ترکیب دگره ای فام تن ها را تغییر دهد زیرا از مورد سوم( 

یک فام تن حذف و به یک فام تن دیگر اضافه می کند؛ در نتیجه در یک فام تن ممکن است اصال دگره ای یافت نشود 

 در فام دیگر دو دگره یافت شود.)درست( و

در جهش های حذف، جابه جایی، مضاعف شدن، ممکن است تغییر طول کروموزوم مشاهده می شود. در مورد چهارم( 

 جهش حذف تغییری در سایر فام تن ها ایجاد نمی شود.)نادرست(
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 1گزینة  پاسخ :

 باکتری ها و قارچ ها با ریشة گیاهان رابطة همزیستی دارند. دقت کنید فرایند پیرایش مربوط به یوکاریوت ها می باشد. 

 بررسی سایر گزینه ها:

همة یاخته ها می توانند ناقل همانندسازی را دریافت کنند. در همة این یاخته ها آنزیم هایی از جنس رنا ( 2گزینة 

 ی شود. مشاهده م

( گیاهان با استفاده از بخش های رویشی تکثیر می شوند. در همة جانداران زنده، در مادة زمینه ای سیتوپالسم 3گزینة 

 تولید می شود.  NADHدر پی گلیکولیز 

ز آن ژن منظور باکتری ها می باشد. دقت کنید در برخی ژن ها که خاموش هستند، آنزیم رنابسپاراز راه اندا( 4گزینة

 ها را شناسایی نمی کند. 

 
 2گزینة پاسخ :

است به شکل آنزیم ها یا پروتئین ها آزاد در سیتوپالسم باشند، مانند آنزیم های مؤثر در ممکن  –مورد اول( نادرست 

 گلیکولیز ، یا پروتئین های سازندة دوک تقسیم.

ه ا توجبپتیدی که ساخته می شود، سر آمینی آن می باشد. نخستین بخشی از یک رشته پلی پ –مورد دوم( درست 

، واضح است که قبل از تکمیل ترجمه، سر آمینی رشتة پلی پپتیدی به درون 3زیست شناسی 31صفحة  14به شکل 

 نقش دارد.  شبکة آندوپالسمی زبر وارد شده است. این شبکه در ساخت آنزیم های کافنده تن

، واضح است که ریزکیسه های جوانه زده از شبکة 3زیست شناسی 31صفحة  14شکل مطابق  –درست مورد سوم( 

 السمی زبر، به سطح مقعر دستگاه گلژی که دور از غشا قرار دارد، وارد می شوند. آندوپ

کشنده، پروتئین  Tی حملة لنفوسیت های کشندة طبیعی یا لنفوسیت دانیم که در طمی  –نادرست مورد چهارم( 

 های آنزیمی به درون یاخته های بدن انسان وارد می شوند. این پروتئین ها توسط خود یاخته ساخته نشده اند.
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