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  221-دی ماه   2140کشور    داخل کنکور  پاسخ تشریحی  
 درستناعبارت ◀  غ  عبارت صحیح ◀  ص  جواب سوال◀  جراهنما: 

 در جانداران است؟    یواکنش کاهش  ینوع   معرفمورد  چند .1

 ستی اشسه پس کاهتانال میربه ا NADHالکترون های  در تخمیر الکلی  ص یغرقاب اهانیاتانال به اتانول در گ لیالف تبد

 ی است شسه پس کاهمیر اتپیروبه  NADHالکترون های  کتیکی در تخیمر ال صانسان    یاسکلت   چهیماه یها اختهیبه الکتات در   روواتیپ  لیتبد ب

 استکسایشی ه شده پس اترووات گرفالکترون از پی تپیروادر مرحله اکسایش  غ انسان یکبد یها اخته یدر   لیاست  انیبه بن رووات یپ ل یج تبد

 غ اکسایش بیشتر در چرخه کربس اتفاق افتاده  ها یانوباکتریدر س  ی به مولکول چهار کربن  یمولکول پنج کربن  ل یتبد د
            ج   2  (3                  3(2                             4(1   1(4

 

 

 
 

 

 

 مناسب است؟   ریعبارت ز ل یتکم ی برا ، موردکدام  یبا مطلب کتاب درس   مطابق .2

 .  ....... تواند  یجاندار که م   یدر نوع 
  ک یپ ی(ها در رنا نترونی )ا انهیرونوشت م  ،کند   هی را تجز دهیبه تخم مرغ گند  ه یشب یی با بو رنگ  یب ی گاز 2CO( با جذب 1

(mRNAحذف م )ست  یوت ها دیگه!!(بیانه و میانه برا یوکار   کاریوت های گوگردی)پرو تری باک . شود ی   

نوعی  ج  است   یحلقو  ی مولکول دنا ک ی یدارا   (یتن )کروموزوم اصل فام ، کند  ی آب زندگ ر یز یها ( در اطراف دهانه آتشفشان 2

   ست لقوی متصل به غشا  دنای ح   ی یکپروکاریوت ها دنای اصل / باکتری 

ی  تر باک   شود یم  تیهدا یسیعوامل رونو -از به مجموعه راه انداز ارپبس رنا ، کند  لیتبد   تراتیموجود در خاک را به ن وم ی( آمون3

 باشه! عوامل رونویسش    تری چیه که  (باک گه )پرو دی شیمیوسنتز کننده 

ریوت  قارچ ریشه ای یوکا از وجود دارد  ارپبسنوع رنا کی فقط   ،دانه وارد کند  نهان ه ایگ شه یخود را به درون ر  ی ا رشته  کر یاز پ ی ( بخش4

         رسه دیگه  رن به مد ریوت ها می یوکا   درسه م میرم به  وقتی   3و  2و    1ه  نوع رنابسپاراز دار   3هستش پس  

 است؟   نامناسب نهیکدام گز ریعبارت ز  لی تکم یبرا .3

  ک ی یدوسر بازو  چهیماه یبا اغلب تارها سهیاستقامت در مقا یورزشکار دو  ک ی یدوسر بازو چهیماه یاغلب تارها

  ی مشابه  ی توده عضالت   ،یورزش  ناتیورزشکار قبل از شروع تمر دو  ن یا نکهیبا فرض ا). .........  یوزنه بردار حرفه ا

 نوع کند را با تند مقایسه میکنهسوال داره صورت  ( داشته باشند.
   وانکند ها اکسیژن بیشتری میخ قرار دارند    ی گسترده تر  یخون ی ها رگیها و مو ( در مجاورت رگ1

 گلوبین بیشتری دارن کند ها میو   آهن دار هستند   یستیمولکول ز یاز نوع ی شتریب ر یمقاد ی ( حاو2

 ج تند با کند مقایسه شده   کنند  ی وارد م  توپالسمیس  ۀ نی را به داخل ماده زم می تر کلس ع ی( سر3

پس زنجیره های انتقال الکترون  د  ی بیشتری دارن کند ها میتوکندر   انتقال الکترون هستند  رهیمربوط به زنج  یها م یاز آنز یادتر یز اریبس ر یادمق ی ( حاو4

 گه شون هم بیشتر دی ها   درون میتوکندری 

 الف

 ب

 د ج
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م حاصل آمیزش پر آندوسرون دانه یا ددانه ذرت باشد؟  ک ی( درون دانه و لپه پی ژنوت)ن نمود  ژمعرف   تواند  ی م ب یکدام ،مورد به ترت .4

هم   4گزینه   4و  1 بین ار حاالره کنمی 3و  2 گزینه چشمی ح باشد پس لقا باید در هر دواسپرم  ژنوتیپزاست پس  م با تخمآمیزش اسپر صللپه حاه ست و از طرف دیگخته دو هسته ام با یااسپر

   درست است  1یست پس گزینه  بشه که ن ABBصورت به م اندوسپرم باید  پر برا اس Aباشه ژنوتیپ  برا تخم زا   B ژنوتیپخوددرگیری داره اگه 

1)BAA  وAB     2                         ج ) BAA   وAA                3) BBA   وBB               4) BBB   وAB   

مورد   چند ری موارد ز انیاز م ،کندمی ها استفاده وهیمشکستن پوسته سخت  ی سنگ برا ایچوب  یشامپانزه از تکه ها .5

 رو میگه حل مسئله رفتار صادق است؟ نیدرباره ا

ذاب میوه جلوف گفته شده ولی خوب وقتی بپاص درسته ترشح بزاق برای سگ  شود  ی م زین  یع یبازتاب طب  کیو  یزیغر ی پاسخ  جاد یمنجر به ا الف

 ستشبازتاب طبیعی هکه یه  میشهشاپانزده میخواد بخوره بزاقش ترشح رو 

 ه که ن فعالاین که مربوط به شرطی شد غب منحصراً با روش آزمون و خطا آموخته شده است. 

 تاده تفاق افا ها با ژن گیریمکنش یادیرات پاسخ مناسبی بده پس بره غیص باید بتونه به ترخ داده است. ط یبه منظور سازگار شدن جانور با مح ج

برای حل مسئله جدید  این با استفاده از  صجانور است.   دیجد  یها تیگذشته و موقع یها تجربه انیحاصل ارتباط برقرار کردن م د

 کنه آگاهانه برنامه ریزی می
   1(4                2( 3              ج    3(2                             4(1

  انجاممرحله چهارم و ششم کدام مورد  نیدر ب ک یژنت  یمهندس  قیاز طر  یتراژن  ی زراع اهانیگ جاد یتوجه به مراحل ا با .6

   شود؟   یم
 یتراژن اه یبه گ اهچهیگ ل ی( تبد 1

 کشت   ط یدر مح بی نوترک یها اخته ی ری تکث (2

   زبان یم اخته یبه  ب ینوترک ی کردن دنا وارد (3

 ظ باشی حف باید ترتیب مراحل کتاب رو   ج   یتراژن  اه یگ یست یز ی منیا قیدق ی ( بررس 4
  :کرد  خالصه  زیر  صورت  به  توان  می  را  ژنتیک  مهندسی  طریق  از  تراژنی  زراعی  گیاهان  ایجاد  مراحل  

   )تعیین فنوتیپ(  مطلوب  صفات  یا  صفت  تعیین  -1
   )استخراج ژنوتیپ(  نظر  مورد  صفت  های  ژن  یا  ژن  استخراج  -۲
  گیاه  به  ژن  انتقال  و  سازی  آماده  -۳
  تراژنی  گیاه  تولید  -۴
  زیست  محیط  و  انسان  سالمت  برای  بودن  خطر  بی  اثبات  و  زیستی  ایمنی  دقیق  بررسی  - ۵
  زیستی  ایمنی  اصول  رعایت  با  تراژنی  گیاه  کشت  و  تکثیر  -۶
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   ؟ ستینکدام ،مورد مناسب  ،ریزعبارت   لی تکم یبرا .7

هسته   ی (DNAدنا )  یاز رشته ها  یکی میکه به طور کامل ساخته شده و محصول مستق یارپهر بس ▪

م  ع رنا حل میکنوا وال رو با انرشته های دنا در فرایند همانند سازی باشه ولی من سا خود رنا یشه میتونه انواع روی دنا ساخته می هر بسپاری که از.«است...... ،.....گلناستاو

 غطله   4گزینه باشه چون گفته هر بسپار ه میتونه حلقوی ی ساخته شدوی باشند پس رنایک اسید ها میتونن خطی یا حلقلئنوکمیدونیم که 
 ت حی اس یسی و همانند سازی تدری رونو از رشته الگو جدا شده  جیساخته شدن به تدر ی ( در ط1

)انواعی از انزیم ها مثل هلیکاز و  انند سازی و هم   عنوان رنابسپاراز( تحت  )مجموعه از آنزیم ها  قطعا برای رونوسی   یست یز زوریکاتال ک یاز   ش یب تیحاصل فعال(2

   آنزیم فعالیت میکنند   یکبیش از    و...( راز دنابسپا 

 گیرد می ونویسی در سه مرحله انجام  ر شده   د یتول ی سه مرحله ا ی ند یفرا ی ( در ط3

 ند داریم طی یاحلقوی باش یک اسید ها میتواند خ ئ تاب که گفته نوکل رنای حلقوی هم طبق متن ک  ج   متفاوت  یدو انتها  ی( دارا 4

  الکترون  هم و NADHمربوط به   یها که هم الکترون  یتوکندریم زهیراک ک یانتقال الکترون   رهیجزء از زنج  نینخست .8

 میگهرو  2پروتئین شماره  دارد؟  ی چه مشخصه ا کند ی م افتیرا در FADHمربوط به   یها

 نیست   پروتئین کوچولو که پمپ .  کند  ی دو غشا پمپ م ن یب ی ها را به فضا ( پروتون 1

 کارست این   5پروتئین    شود. لیتبد  د یاکس ونی به  ژنیتا اکس شود  ی ( ابتدا باعث م2

 3وتئین  پر یعنی    ج   کند  ی ها منتقل م  محل پمپ کننده پروتون  نی ها را به دوم الکترون ابتدا(3

 اینکارست  5پروتئین  .  د یفعال در آ ر یو به صورت غ  ردیقرار گ د یانیس  ون ی ریتحت تأث  ماًیمستق تواند ی ( م4

 مناسب است؟  ریعبارت ز ل یتکم ی چند مورد برا .9

قلب هستند یه میانی قلب بسیاریشون ماهیچه الخته های یا .................انسان بالغ .  کیقلب  چهیماه یها اختهی ...........طور معمول  به ▪

 اعصاب  و رگ ها اینها پیوندی و +بافت 

 ص برای هورمون های تیروئیدی و انسولین و کورتیزول .دوربرد را دارند  کیپ  رندهیگ  -همه  :الف

 ستن دیگه دی قلب از جنس ماهیچه قلب ههاکه گره ها شبص را دارند  ی خودبه خود  کیتحر  ت یقابل  - از  ی فقط بعض ب

 هیچه قلبغ بافت پیوندی هم هست داخل ما را دارند ی کیالکتر امی پ ت یهدا ییتوانا -ج همه 

ب به این رشته  گفته بسیاری از یاخته های ماهیچه قلص درسته کتاب متصل هستند.  یوندی کالژن موجود در بافت پ یها به رشته   -از   یفقط بعض  د

      آنها  م فقط بعضی از یم بگیچون همه نیست میتوانستند ولی در صل هو ها
   4(4                 ج   3  (3                  2(2                             1(1

  دان یخود را نسبت به م تیموقع ی عیبه طور طب توانند   یاز جانوران م  ی انواع   یمطابق با مطلب کتاب درس  .10

کبوتر خانگی و   جانوران است؟  نیمشترک ا ی ژگ یکنند کدام ،مورد و ی ابیاحساس و با استفاده از آن جهت  نیزم ی سیمغناط

 ده ت های دریایی ماک پشال

 درسته         را فقط ب  است. افته ی شیهوادار افزا ی ها سهیبه سبب داشتن ک ،آنهاتنفس   یی( کارآ1

 اشون لقاح داخلی دارند وت چون هر د   ج .  هستند  افتهیتخصص   یها با اندام یمثل د یدستگاه تول ازمند ی( به منظور انجام لقاح ن2

 درسته   و پرندگان پستانداران  برا  است.   شتریمهره داران ب ر یمغز در آنها نسبت به سا  ی( اندازه نسب3

 ثانه برا دوزیستانه بازجذب اب از م   پرندگان درسته برا خزندگان و    فقط کلیهدر بازجذب آب دارد.    یادیز  یی و مثانه آنها توانا ه ی( کل 4
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   است؟   نادرستکدام عبارت  ی مطرح شده در کتاب درس ی کدو اهیتوجه به گبا  .11
 م هستند متصل به ه ده  گلبرگ ها حلقه دوم هستند و در نر و ما اتصال دارند.  گریکد یحلقه دوم گل به  ی کدو، اجزا اه یگ ( در هر 1

هارم میشن چون گیاه تک جنسی  تیب سوم و چ پرچم و مادگی به تر   ج   موجود در حلقه سوم و چهارم گل در کنار هم قرار دارند.  یاجزا ، کدو  اهیگدر هر  (2

     یستند این دو در کنار هم ن است پس 

به صورت    ن که تخمدان آ   گل ماده مادگی به صورت متورم درآمده است. ، گلحلقه چهارم  ء جز نیتر  نییاز کدوها پا ی بعض ی ها گل  در  فقط ( 3

 متورم است 

اک دارای  س چم ب پر در  گل نر  منفذدار است.   واره یبا د ییها اخته ی یاو جزء حلقه سوم گل ح ن یاز کدوها باالتر ی بعض ی ها ( فقط در گل4

 اره منفذ دار است گرده با دیو های  دانه 

 

 مناسب است؟    ریعبارت ز ل یتکم  یبرا نهی کدام گز یا توجه به غدد مطرح شده در کتاب درس ب .12

 ... ..................دارند قرار .............که در یزیدر انسان همه غدد درون ر 
 د دارن ش  ق ن   خون تنظیم کلسیم  ئیدی که در  د و پاراتیرو یروئی غده ت  ج دارند   یثابت نقش مؤثر یدر محدودها  ها ون یدر حفظ تعادل    -حنجره  یکی( نزد1

 درسته برا تیموس فقط  یموس  و ت   ئیدی د و پاراتیرو یروئی غده ت  کنند   یم  تیفعال  یدوران زندگ ریاز سا شیب ی و کودک  یدر دوران نوزاد -ینا ه ی( ناح2

   ارهده در تنظیم قند خون نقش د ع المعده لوزالم وق کلیه و لوزف   دهند  ی م شی فشارخون را افزا میترشح سد   شیبا افزا -  هی کل ی کینزد(3

 یز این جوریه ط هیپوف ز فق هیپوتاالموس هیپوفیز اپی فی  در درون استخوان کف جمجمه مستقر هستند  -مغز  ه ی( ناح4

 انسان چند مورد درست است؟  یمنیا  یها اختهیدر ارتباط با  .13

که  نوتروفیل بال رو میگه غدارند  ی درشت خوارند و هسته چند قسمت ،التهاب  ندیشرکت کننده در فرا یها  اخته ی نیچابک تر  الف

 ت  ژ(نیسماکروفا )ت ولی درشت خواربیگانه خوار هس

غ یاخته  کندیمهاجم را فراهم م کروبیم ییشناسا نهیزم ، فعال ی منیا اخته یبه  ( نژ ی )آنت ادگن پبا ارائه  ی ا نهیاخته داریب 

 ئه میدهعال ارات غیر فهای لنفوسی

  صدارند.   یع یوس یشبکه آندوپالسم  و  یمرکز ریغ  یا  هسته هیاول  یمنیحاصل از پاسخ ا یها ت یلنفوس نیج بزرگ تر

ه صورت ساده شده  ب ره و عمل کننده روالزم دارند و با توجه به شکل کتاب که خاطپس شبکه آندو وسیع ازی زیادی دارند سهر دو پروتئین کشنده  Tتن ساز و پادهای عمل کنند یعنی فوسیت لن

 کزی دارند سیت( هسته غیر مرو تن ساز )پالسمثل پادکشنده هم م  Tگرفت که نشان میده میشه نتیجه 

          هختصاصیکشنده طبیعی که غیر ا زیزعغ کنند. یی شناسا  یرا به طور اختصاص  یخود  ریعامل غ توانند  یم  ها تید: همه لنفوس
 ج   1( 4                           2(3                          3(2                      4(1

رخ   نیریابتدا کدام اتفاق قبل از سا  یعصب اخته ی ینوع  رنده یرسان به گ امیپ یها در انسان با اتصال مولکول  .14

 هستش  ینی تئده پرو به گیرن تصال اینها صورت ادر هر  میگهپیک دیگه ای رو یا هورمون یا هر  به کانال گیرنده ناقل عصبی رو ال اتص دهد؟یم

 گام   ن نده تغییر میکنه در اولی پروتئین گیر   ج   .کند  یم  ر یی( تغمری)پل ار یبس ینوع ز یآب گر ی ها ( برهم کنش 1

 ول پیام رسان دیگه ای هم داریم  مولک  خاصش کرده به ناقل   د یآ ی غشا به وجود م لیدر پتانس ی ریی( تغ2

 یر میکنه اول تغییر پروتئین بعدش فعالیتش تغی  .ابد ی ی م رییتغ نیپروتئ ی نوع ت ی( فعال3

 دفش رو نه یاخته ه ک ک می تحری   باز ناقل عصبی    شود  یم  می ن تنظژ  ینوع ان ی( ب4
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  منشأ الکترون ییایمیش  بیترک ینوع  ،نعنا اهیبرگ گ ی ا نرده  میپارانش  یها اختهیدر   یمطابق با مطالب کتاب درس  .15

  HNADP    است؟ نادرست  ب،یترک نیقند است کدام عبارت درباره ا یها ساخت مولکول  ی برا ی پرانرژ یها
 ترون میرسند  لک بعد از عبور از پمپ به ناقل ا الکترون ها   .د یآ  ی ها در بستره به وجود م تراکم پروتون  کاهش ی ( در پ1

.  شود ی م د یتول ییغشا یانتقال الکترون در سامانه ا ره یزنج ی( توسط نوع2

 زنجیره کوچیکه 

به وجود   یپنج کربن  ی ها به مولکول  یشش کربن  ی ها مولکول  لی( ضمن تبد 3

   ساخته میشه      NADHچرخه کربس  در      ج   د یآ یم

خود را از   یها ن دارد و الکترو ی د ی( ساختار نوکلئوت4

 ق تصویر کتاب مطاب کند.  ی م افت یدر I ستمیفتوس 

 

 

 است؟    اسبمن ریعبارت ز ل یتکم ی کدام مورد برا .16

 ،............... یتک لپه ا اهیگ ک یبرگ  یها اختهی..........طور معمول   به

   آوند چوب که مرده   کنند  یم   دایپ یمتفاوت یها سرنوشت توپالسم یس  ساخته شده در   ی ها نیپروتئ  –( در همه 1

 فضای بین یاخته ای اندک دارند نه فقدان! .  گذارند  یم  ری تأث ز یآب ن عی سر ری بر تبخ یا اخته ی ن یب یعالوه بر فقدان فضاها -  نی( فراوان تر2

کسید چی  میانبرگ رو میگه دیگه آب و دی ا  ج   کنند  یرا به روش انتشار جذب م  2COهستند که آب و  یی ها اختهیمجاور  - نیتر  ی( سطح 3

 ! رد؟ تشارشون ک ان که نشه هست  

 آوند چوب که مرده   را آزاد کنند. ی موجود در ماده مغذ  ی انرژ وانند ت ی م -( همه 4

  ی ا اختهی وارهیکه فاقد د یدر جانداران   یدمثل یتول  یها و با توجه به انواع روش ی با توجه به مطالب کتاب درس .17

 نوری رو میگه جا  درست است؟  ریهستند به طور معمول چند مورد ز

 درباره اسبک ماهی درستهص .تقل کندخود را به درون بدن فرد نر من ی جنس اخته ی تواند یم  ی ا اختهیفرد پر کی  الف

خودلقاحی در کرم   یتص هرمافردومثل کند.  دیتول ییبا ساختار متفاوت به تنها یی با دارا بودن گامتها تواند یم یا  اختهیفرد پر  کی ب

 ای پهن ه

غ زنبور نر هاپلوئید    را به وجود آورد.  یجنس  یها اخته ی یمرحله ا ک ی یم یتقس  قیاز طر تواند   یم ( دیپلوئیفرد دوالد )د ک یج 

 گامت تولید میکنههست که 

تنها  غ  کند. جادیخود ا ت یمتفاوت با جنس ییها زاده یمرحله ا ک ی یم یتقس ق یاز طر تواند یم (دی هاپلوئ)فرد تک الد  ک ی د

 رو ایجاد کند ماده نبور اح با گامت زخودش که نمیتونه مگه این که بخواد با لق مت نر رو ایجاد میکنه گامیکنه  )یک مرحله ای(ور جان نر هست که وقتی میتوزبناب درسی زید کت فرد هاپلوئ
   1( 4                           ج   2( 3                        3(2                      4(1

 کدام مورد درست است؟  .18
مثال باز    اندگار باشه باس م .  شودیجهش محسوب م ی باشد نوع یخنث ا یمضر و  د ی جانور که ممکن است مف یوراثت ۀ در ماد  ریی( هر نوع تغ1

 گ اور که جهش نمیشن  یا کراسین برای همانند سازی و رونوسی  شدن دنا  

   مشابه هستند   جانداران متفاوت هستند.  یو پراکندگ   می است که از نظر اقل یی ها بوم متشکل از بوم سازگان ستی( هر ز2

 همه کافی نیست +مکان و زمان هم م .  ردیقرار گ د ییاست هم گونه بودن آن افراد مورد تأ  ی کاف ،تیجمع کی شناخت افراد  یبرا(3

شریح مقایسه  واره ت شاهد داشتیم سنگ   3  ج .  دهند  ی گونه ها ارائه م ی شاوند یخو صیبر تشخ ی مبن  یشواهد  ی ا سهیمقا ح یو تشر  یفناور   ستی( ز4

 ( ل ها زیست فناوری نقش دارهسی مورد مطالعه دنای ف )با  ای و مطالعات مولکولی  
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 است؟   نامناسب ریعبارت ز  لیتکم یکدام مورد برا  .19

 .............مرد که کی مثل  دیموجود در دستگاه تول یها اخته یاز  ی طور معمول، فقط بعض   به
یاخته های    ،های سرتولی    ته یاخ زامه )اسپرم( را قرار دارند   ی در داخل لوله ها شوند  ی ها را سبب م زامه اسپرم   زی( با ترشحات خود تما1

 که فقط سرتولی در داخل لوله قرار دارد   رو میگه    اپیدیدم خته های  یا   بینابینی و  

پرم زایی نفس  اس ها در    بینابینی   ج نقش دارند   ز یزامه اسپرم ها ن تیدر فعال  شوند  یم  یجنس ی ها رشد اندام کی( با ترشحات خود باعث تحر2

   دارند همشون 

رو  و سرتولی  سمینال  ویزیکول  ی  یاخته ها   رند یگ ی قرار م ی زیپوف یهورمون ه ر یتحت تأث ماًیمستق ،ها نقش دارند  زامه اسپرم  یانرژ نی( در تأم3

 اره گیرنده ند   سمینال ویزیکول  رو   FSHو     LH گهمی 

 اره ولی پیازی میزراهی نخیر   پروستات و ویزیکول سمینال   .در مجاورت مثانه قرار دارند  ،کنند  ی وارد م زراه ی( ترشحات خود را به درون م4

20. ۲ CO  میشود و در تنظ بیترک  یگریبا محصول واکنش د  تواند ی انسان م یها  اختهیحاصل از pH مؤثر   طی مح

د ت شش که میخوابافنفس هوازی و همچنین در گویچه قرمز در ی اکسید در تبن دکر  ها صادق است؟  اختهی ن یاز ا  یفقط درباره بعض   یژگیباشد. کدام ،و

 تهاق میافتفا هیدروژن ترکیب میشه و واکنش برعکس انزیم انیدراز کربنیک ابیکربنات بشه یعنی ته میشه ساخ ب  تبدیل CO2ت پالسما به بیکربنا
میگه که  گلیکولیز رو  کنند یفسفات دار را فراهم م یبات یترک د یتول ی الزم برا یدوفسفاته انرژ  بیمولکول بدون فسفات از ترک کی  د ی( با تول1

 نسان اتفاق میافته دن ا ی ب در همه یاخته ها 

همه میتونن از گلیکولیز  ( استفاده کنند. زیکولیمرحله از قند کافت )گل  نی( در اولزیدرول یواکنش آب کافت )ه یاز محصول نوع  توانند  ی( م 2

 ده کنند استفا 

چون  م  ببینی   ها از این   عضی  پیش ماده و اکسایشی رو میتونیم در ب در سطح    ج را بسازند.  اخته ی یاستفاده انرژ لو قاب  جیشکل را یمتفاوت  ی ها ( قادرند با روش 3

 ه قرمز میتوکندری نداره  ی که گویچ صورت ی داره در  میتوکندر 

 یم میخواد  پس آنز داره    NAD  +یز هم گلیکول   الکترون را دارند. ن یالکترون از حامل افتیدر  یالزم برا ی ها می ( آنز4

هر دو نوع صفت مطرح شده در فصل سوم و چهارم کتاب   یچند مورد برا  طیمح یعاد  طیبا در نظر گرفتن شرا .21

 میرسیراحت به جواب  اشیب د هموفیلی که وابسته به جنس هست رو در نظر داشتهبل بومثل سال های قدوازدهم درست است؟ 

 غ هموفیلی نه سالم  یو پدر ماریب یاز مادر ماریب یالف: تولد دختر

 همه درستهبرا   صسالم   یو مادر ماریب یسالم از پدر  یب تولد دختر

 غ هموفیلی نه  سالم   یو پدر ماریب یسالم از مادر ی ج تولد پسر

 برا همه درسته   ص سالم  یو مادر ماریب یاز پدر  ماریب یپسر تولد د 
   1(4                         ج     2(3                          3(2                      4(1

انسان    کیروده بار یپوشش   اختهیچرخه   ینقطه وارس  نیو سوم نیدر فاصله دوم ی با توجه به مطلب کتاب درس  .22

 گهرو می متافازی G2 3انتهای   2 در فاصله بین دهد؟ ی کدام اتفاق رخ م
 تلوفاز رو میگه   شود  ی ظاهر م م یعمود بر دوک تقس م یتقس اری( ش 1

 رو میگه  Sمرحله   شود  یم  جاد یا کسانی( دو مولکول DNAمولکول دنا )   کی( از 2

 آنافاز رو میگه .  شود یسانترومرها ممکن م ه یدر ناح یاتصال  ی ها نیپروتئ ه ی( تجز3

 درمیاد   برا پروفاز درست   ج   گذرند  یاز آنها از کنار هم م  ی شده بعض لیدوک طو ی ( رشته ها4
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 است؟   نادرستکدام عبارت  ی مطرح شده در کتاب درس یها با توجه به مثال .23
خود جانور   یها به زادهبه منظور نفع رساندن  تواند یم گریاری ۀ در پرند  یبرخالف رفتار دگرخواه  ییدر دم عصا ی ( رفتار دگرخواه1

 یرین باشه ه نفع سا که ب خواهی میکنه  طعمه میشه زاده ای نداره دگر ایی بدبخت که خودش  عص دم ا   ج انجام شود. 

خود جانور را به مخاطره   اتیبه شدت ح تواند یدر خفاش خون آشام م یبرخالف رفتار دگرخواه  ییدر دم عصا ی ( رفتار دگرخواه2

 م تو گزینه اولی گفت   .ندازدیب

شده   دهی برگز یعیدر خفاش خون آشام براساس انتخاب طب یدر زنبور عسل کارگر همانند رفتار دگرخواه  یدگرخواه   رفتار(3

 ده میشه برگزی یک رفتار میرسه انتخاب طبیعی  به چرایی  ی که  همه رفتار ها است.

  شود.  گر یافراد د یباعث باال رفتن شانس بقا تواند یدر زنبور عسل م  یهمانند رفتار دگرخواه گریاریدر پرنده  ی ( رفتار دگرخواه4

 خواهی یعنی همین اصال دگر 

 مناسب است؟   ر،یعبارت ز ل یتکم ی چند مورد، برا .24

 ..............ها اختهی نیخارج شده است. ا ی عیژن از حالت طب انیب می تنظ  ها اختهیاز  یگروه  در

له بیان ژن رو تیغ شاید فی.ابدی یم ش یافزا شانیها  مقدار و زمان استفاده از ژن یعیطب  یها اختهیبا  سهیبه طور حتم در مقا  الف

 ..... و  یش یا کاهش(اافز) اختالل (بره و بیاد)عبور  (ش و کاهشیافزا) میظهستن مثل تن و پهلومه هستند دمیشه بهتون گفتم چند  کله هکرده باش کم

روتئین رو کاهش ژن سازنده اون په دیگه ص ممکنداشته باشند.  یکمتر یسطح  یها رندهیگ ی عیطب  یها اختهیبا   سه یب ممکن است در مقا

 متر ساخته باشه که پس داده باش

 ... شاید  هشاید پرتودرمانی کرده باشه شاید شیمی درمانی کرده باشغ  .شوند  یم  یا اخته یستخوش مرگ د  ی میعال افتیج به طور حتم بدون در

قاط وارسی ها مربوط به نئین توین پر فکر کن اکنه حاالاکثر موارد در زیست همه چی ممدر ص عبور کند.  یا  اختهیچرخه  ی ممکن است از هر سه نقطه وارس د

   ارج بشن پس میشه یاخته سرطانین و  از کنترل خباش
   4(4               3( 3               ج     2(2                             1(1

و   دیدر آ ی به اشکال مختلف  تواند  ی شده است که م  افت ی یجاندار مولکول  ی در نوع   یمطابق با مطلب کتاب درس  .25

 ه رو میگه مگس میو جاندار، صادق است؟ نیا  درباره ی ژگیکند کدام و ییرا شناسا ی متفاوت یها (ژن  یپادگن )آنت 
  ج . ردیگ  یمقرار ییبه هم جوش خورده مورد شناسا ی گره عصب  نیچند  یحاو  ی ها توسط بخش مربوط به انواع مولکول ی ها امی( پ1

 رو میگه مغز حشره  

ون به روده وصل  ش گی به طور مستقیم منفذ لوله های مالپی   شود  یاز بدن خارج م  ی ذ سامانه دفعفمن قیاز طر م یدار به طور مستق تروژن ین ی ( مواد دفع2

   میشه

   در انتها که منافذ تنفسی ندارن   منشعب و مرتبط به هم قرار دارد.  یها لوله  یآن در ابتدا و انتها ی منافذ تنفس(3

 ون با هم تصویر موزایکی میدن ش هم آورد.  یرا به وجود م   ی کیموزائ  یر یتصو  ،چشم یینای ب یاز واحدها کی( هر 4

چالش  اندام و اندامک رو با هم به بافت  شیطون بال مانند موجود در بدن انسان کدام است؟   سهیک یساختارها  ۀمشترک هم یژگیو .26

 پرسیده  ... روو ژی تگاه گلوپالسمی دسوم شبکه اندوزنار اندامک های مثل لیز... ککیسه صفرا معده وکیسه حبابکی کیسه بیضه  کشیده یعنی
 ک های کیسه مانند نه اندام  دارند  ی ا اختهی هیچند ال ای کی( در جدار ،خود  1

 ک های کیسه مانند نه اندام ندارند.  یاد یز یا  اختهی نیب یخود فضا یها  اختهی ن ی( در ب2

 الخره همشون مولکول زیستی دارند دیگه ب   ج شود.  ینم دهیزنده د ریغ ی ایهستند که در دن ییمولکولها  یحاو(3

 ک های کیسه مانند نه اندام   شوند یم یرسان  ژنیو اکس  هیمجاور خود تغذ  یرگ ی( توسط شبکه مو4
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به   طیدر پاسخ به مح ست ینسبت به پادز ها یمقاوم باکتر  ریغ  تیتا در گذر زمان جمع شود  یکه باعث م  ی عامل .27

 یعی رو میگهانتخاب طب ؟ ندارد  را ریکدام مشخصه ز ابدی رییمقاوم تغ یتیجمع
د انتخاب طبیعی  که با وجو م  کارهای داری نوع و گوناگونی انتخاب طبیعی کاهش میده تازه ساز ت   ج . شودیم  ت یافراد جمع یگوناگون  شیباعث افزا ی بی( همانند نوترک1

 آرایش تترادی  و  ا(  نوخاله ه ناخالص ها) و افزایش میده مثل نوترکیبی ،اهمیت  تنوع ر 

 ار داره جمعیت ک ده با    راد رو که تغییر نمی انتخاب طبیعی اف  است.  ریتأث ی افراد ب  (پیرخ نمود )فنوت ریی ها بر تغ از جهش ی( برخالف بعض2

معیت هستند که در گونه  ج دل در  ده تعا ن عوامل برهم زن هر دوشون از    گونه کمک کند. ک یافراد  یمثل د یتول ییبه جدا تواند   ی م ی ا انند رانش دگره هم(3

 بشن ی ها میتوانند باعث جدایی تولید مثلی  زای 

  انتخاب   ث تعادل در جمعیت میشه ولیباع   صادفی ش ت آمیز   . دهد  یم  ر ییرا تغ تیجمع یها (دگره )الل ی نسب ی فراوان ، یتصادف زش ی ( بر خالف آم4

 طبیعی برهمزننده است 

 کدام است؟   یکال ایاشرش یدر باکتر ی مثبت و منف می وجه مشترک دو تنظ ی با توجه به مطالب کتاب درس .28
اولین ژن قرار  راتور بین راه انداز و  منفی اپ یم تنظ سته ولی  این برا تنظیم مثبت در   کند   یم ییژن را شناسا نیمجاور نخست  ید ینوکلئوت ی از ابتدا توالارپبس( رنا1

 داره 

 بالغ برا یوکاریوت هاست   نابالغ ون اگزون رنای  ینتر ایش و ا پیر   نابالغ نقش دارد. یرنا د یژن در تول نیمتصل به نخست  ید ینواس ی( بسپار آم2

 دا میشه از اپراتور ج    چسبه ب   در منفی مهارکننده وقتی الکتوز بهش .  شود ی به قند متصل م دهیچسب  نیپروتئ ی مجاور راه انداز به نوع ی د ینوکلئوت ی ( توال3

ه انداز وصل  هر دوشون رنابسپاراز که به را   ج   شود ی( باز مDNAدو رشته دنا )  انیم وند ی به راه انداز پ ید ینواس یآم  ار یبس یاتصال نوع ی ( در پ4

 ز میکنه با   شته دنا رو از هم روع رونوسی دور میشه برای ش 

 3سیاهرگ کلیه  2کلیه سرخرک  1چند مورد درست است   ریبه طور معمول و با توجه به شکل ز .29

 بزرگ سیاهرگ زیرین هستش 4آئورت 

ورت از  ئ آ ص دارد  یتر م یضخ یوندیو پ  ی ا چهیماه هیال  ۴نسبت به بخش ، ۳الف: بخش 

 ین الیه میانی و خارجی ضخیم تری دارهسیاهر گ زیر

وران  ص چون سرخرگ آگلومرول( دخالت دارد. )کالفک  لیدر تشک ۲برخالف بخش ،  ۱ب بخش 

 هرگ کلیه نه سته ولی سیایه است پس درکلشعابات سرخرگ از ان

  غ سیاهرگ زیرین که به کند یخود را به داخل کبد وارد م   اتی، محتو ۳بر خالف بخش  ۴ج بخش 

 کبد وارد نمیشه 

  تری دارهکلیه دی اکسید کربن کم گغ سرخرگ که از سیاهر است.  یشتریکربن ب د یاکس ی د ی حاو ۲، شنسبت به بخ   ۱د: بخش 
   4(4               3( 3               ج    2(2                             1(1

 ( انسان درست است؟  پوکامپیکدام مورد درباره اسبک مغز )ه .30
   و ساقه مغز هستش ربطی نداره خچه  بطن چهارم که بین م   ازدس  ی را م  یبطن چهارم مغز  وارهیاز د ی ( بخش1

 هیپوتاالموس باهاش مجاور نیست که است.   یو گرسنگ  یتشنگ  م ی( در مجاورت مرکز تنظ2

 ه نکته شکلی   ج   قرار دارد یجگاهی ( در داخل لوب گ3

   بخشی از سامانه لیمبیک هستش . شود ی محسوب م یانیاز مغز م ی ( جزئ4

 است؟   نامناسب  ریعبارت ز  لی تکم یکدام مورد برا یساز   نیدر خصوص پروتئ .31

 است.   یخال   (بوزومی)ر  رناتن .................گاهی. به طور حتم جا..................که ی در زمان
1 )RNA  گاهیدر جا د ینواس یآم کیحامل  A  ابد ی یاستقرار م - E     ایگاه  استقرار در ج طویل شدن  در مرحلهA   گاه  و خروج از جایE   یره صورت میگ 

 ه رده باش غال ک ش آزاد کننده ا عامل    Aپایان باشه و در جایگاه  شاید مرحله    ج   Aو    E  -قرار دارد   P  گاهیموجود در رناتن در جا tRNA( تنها  2

 و بعد جابه جایی رو داریم لیه که استقرار پیوند  تفاق ها این شک ا ترتیب    E  – شود یبرقرار م د ینواس یدو آم  نیب ی د یپپت وند یپ(3

4)tRNA گاهیاز جا E شود  ی رناتن آزاد م –  A   در هنگام جابه جایی کهtRNA  ازE   ج میشه پس  ار خA    ی یا عامل آزاد کننده یا رنای ناقل  خالی میماند برا 
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ها   نشان دادن ژن  ی الل( دارد و برا)ره  گر کدام دو داست که ه ی ژن   گاهیسه جا  یدارا  ،ذرت  یصفت رنگ در نوع  .32

  بارز، نشانگر رنگ قرمز و یها ( دگره )الل میکن یاستفاده م  Cو  A وBاز حروف بزرگ و کوچک   گاهیسه جا  نیدر ا

 دارند؟    گریکدیبه  یشتریکدام دو ذرت از نظر رنگ شباهت ب آورند ی را به وجود م دینهفته رنگ سف یها دگره
  گاهیجا کیناخالص و فقط  ی ژن گاهیجا کی که فقط   ینهفته دارد و ذرت  ی ژن گاهیجا ک یخالص بارز و   یژن گاهیکه دو جا ی ( ذرت1

 نهفته دارد  یژن

  یژن گاهیجا ک یخالص بارز و  یژن گاهیکه دو جا  یژنى خالص بارز دارد و ذرت  گاهیجا کیناخالص و   یژن گاهیکه دو جا ی ( ذرت2

 ص دارد. ناخال

  یژن گاهیخالص بارز و دو جا یژن گاهیجا  کیکه   یناخالص دارد و ذرت  یژن  گاهیخالص بارز و دو جا  یژن گاهیجا کیکه   یذرت (3

 نهفته دارد. 

خالص   ی ژن گاهیجا کیناخالص و   یژن گاهیکه دو جا   ینهفته دارد و ذرت  ی ژن گاهیجا ک یخالص بارز و   یژن گاهیکه دو جا ی ( ذرت4

 شترین شباهت را دارد بی ر شدن پس رنگ  یپ با هم براب ل های بارز در دو ژنوت ال تعداد    4نه  ی گز بینید که    ساده حل شده در زیر میبا توجه به الگوی    ج بارز دارد. 

 
با   یاهیگ ............یمواز یها با رگبرگ ی اهیمناسب است؟ به طور معمول، گ ریعبارت ز ل یتکم ی چند مورد برا .33

 ه قایسه میکنداره تک لپه رو با دولپه م........... منشعب یها رگبرگ

ر دولپه  ولی دنده هستند کاش پرچوب و ابکدر ساقه پوست نامشخصی دارند و دسته جات تک لپه ای ها ص . در منطقه ساقه دارد یپوست نازکتر  -نسبت به   الف

 گرفته اندک استوانه قرار ها روی یای 

 سته ا برا تک لپه ای ها نادرمع لپه هجغ  کند. دی بزرگ تول یبا لپه ها ی دانه ا تواند   یم  –برخالف  ب

 غ برعکسه کهدر بخش ساقه دارد. یکمتر یج نسبت به تعداد دستجات آوند

  بی قرار دارهاره های جاناری که در دیور کاسپ غ نوااست.  شهیدرون پوست ر اختهی ی پشت واره یدر د ینوار کاسپار ی: همانند ـ داراد
 ج   1( 4                           2(3                          3(2                      4(1

( دارند  اپدزی)د یتراگذر  ییکه توانا یی ها اختهیاز   یکدام عبارت درباره عملکرد گروه  یمطابق با مطالب کتاب درس  .34

 درست است؟ 
  ج .  کنند  یم  ییشناسا زی فعال شده را ن ری غ یها ژن  ی آنت ، گرید یمنیا  ی ها اختهیمولکول متصل شونده به   ینوع د ی( ضمن تول1

   ه کنه ئا لنفوسیت ها ار رو به این  تی ژن ینه ای آن خته دار یا طرفی  شه و از  س یا سرطانی شده باشه متصل ب ایمینی که الو ده به ویرو  شده میتوانند به یاخته فورین  وسیت ها با تولید پر لنف 

مجزا تعلق    اخته یکه به دو  شوند  ی متصل م یکسانیژن(  ی به دو پادگن )آنت یساختار نیپروتئ ینوع  ق ی( به طور حتم از طر2

 دا باشه می نداره که برا دو یاخته ج ی لزویکسان وصل میشه ول تن به دو آنتی ژن  پاد نفوسیت ها با  لدارند.  

 فورین انزیم نیست که پر .  کنند  ی م جاد یهدف ا اختهی یدر غشا  یمنافذ   ،خود ی میزآن یها  مولکول   قیطر ( ابتدا از 3

 داره که تراگذاری ن ماستوسیت  . دهند  ی م شیخون را در محل التهاب افزا د یسف یها چه یابتدا گو ن یستامیه د ی( با تول4
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 است؟   نامناسب ریعبارت ز  لیتکم یکدام مورد برا  .35

و در سمت    گردند یبه قلب برنم  میکه به طور مستق ییها از لوله گوارش و اندام  ییها انسان با توجه به خون بخش  در

 ............... . دارد / دارند ..............داشت که خون خارج شده از  انیب  توان ی چپ بدن واقع شده اند م 
  یک یراست و چپ با هم  ی لنف یجرا محل اتصال م ی کیدر نزد  -  زیکه ترشحات درون ر ی مانند لوله گوارش و غده ا سه ی( اندام ک1

 اد کنی درست در می هر جور نگاه  ره نزدیک هستش پس این گزینه و ذ ذره د قیاس هستش یه    البته نزدیکی یه  کی هم هستن زدی معده و لوزمعده رو میگه که با شکل های پایین نگاه کنید در ن   .شودیم

رگ  معده رو میگه که   طحال و   شوند  ی م ی کیدوازدهه با هم  ی کیدر نزد  -صاف   یا  چهیماه ه یکه سه نوع ال یگوارش  ی و اندام  یف نل  ی( اندام2

 هم میرسه ه به  دیک دوازده های خروجی شون نز 

بخش بدون پرز که معده و روده بزرگ میشه که    ج زد یر یم  یابتدا به رگ واحد  -  زپرزیپرز و ر ن یکه چ ییبدون پرز لوله گوارش و بخشها یبخشها(3

 این دو تا رگ واحد نمیسازند 

که تحت کنترل شبکه  ش هایی هستش  منظورش اون بخ   زدیری باب م رگاهیبه س  - تیفعال  ییتوانا زی که بدون دخالت مغز و نخاع ن یی( همه اندامها4

 روده ها رو شامل میشه که درسته به باب  میریزه  عده و م پس بخشی از پ باشه  ه سمت چ از مری تا مخرج اشاره کرد چون گفت ه که میشه به  ایعصبی روده  

 

 

 

 

 

 

 

 انسان درست است؟  یعصب  یها  اختهیچند مورد درباره  .36

هر چی غ . شود ی م  شتریغشا ب  یدو سو یها  ونیآب از عرض غشا با کاهش اختالف غلظت  یها  عبور مولکول  زان یم الف

 یشهتشار هم بیشتر مانف غلظت بیشتر بشه اختال

غ  .شود  یممکن م ی مولکول پرانرژ ی نوع  زیدرولیه یر پ غلظت از عرض هر غشا فقط د بیبرخالف ش  ها ون یب عبور 

 ؟! ه استفاده کردمیش ATPی گفته فقط از ه بعدشم کخابی داشته باشاید غشا نفوذ پذیری انتاوال ب

ص  . ردیآن غشا صورت بگ ده سازن یها تعداد مولکول   رییتغ ی در پ تواند  ی درشت از عرض غشا م یها ج عبور مولکول

 ایش پیدا کنهافز و ا کاهش اعث میشه وسعت غشکه به ترتیب بون بری و برون رانی رو میگه داره در

 یها نیاز پروتئ  یبعض   یریقرارگ تی وضع  رییتغ ی غلظت از عرض غشا به طور حتم در پ  ب ید عبور مواد برخالف ش

این    چون غشا سیال هستش  وتیئن ها ایجاد میشهی در وضعیت قرار گیری پرتغییرلظت هستش یب غشخالف  هم بردر درون و برون رانی  ه بر انتقال فعال عالو ص. دهد یرخ م  غشا

 گرفتنیر شکل پروتئین که بعضی ها این رو غلط که نگفته تغی
   4(4               3(3                 ج   2( 2                           1(1

  هیکه به ال  یسست   یوندیدر بافت پ کند؟  یرا به طور مناسب کامل م  ری،انسان کدام مورد عبارت ز یدر ارتباط با مر .37

 ..............رشته های کشسان،................کالژن یمخاط تعلق ،دارد رشته ها ریز
   که برعکس    دارند  یکم  اریتراکم بس -( برعکس  1

 کشسان هستش کالژن قطورتر از  گه  اره دی  ج   دارند   ی شتریقطر ب  -( نسبت به  2

 دی متراکم این شکلیه پیون با هم قرار گرفته اند  یمواز  یبه صورت دستجات -( همانند 3

 هسته شون هم کشیده است   پیوندی هستن که هر دوشون کنار یاخته های بافت   واقع شده اند.  ده یبا هسته کش یی ها اختهیدر مجاورت   -( برخالف  4
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کنند   ی را ط  ییمراحل تخمک زا  توانند ی که م ییها اختهیخانم جوان و با در نظر گرفتن   کیبه طور معمول در  .38

 است؟  نادرست  مورد  کدام
 یا وغ اومده به این دن میگه که بعد بل  انویه رو اووسیت ث را دارد بعد از دوران بلوغ به وجود آمده است.   ی جدار لقاح لیتشک یی که توانا  یا  اختهی( هر 1

 باشه   اووسیت اولیه و اووگونی رو میگه که .به وجود آمده است ی نیتن کروموزوم دارد در دوران جن که دو مجموعه فام   یا  اختهی( هر 2

یه و ثانویه  اووسیت اول  شده است. لیتشک ی دارد. در درون غده جنس ی (د یت)کروما ی نکیدو فام  یتن کروموزوم ها م افکه   یا  اختهی( هر 3

 گه که جاشون اونجاست می بی اولیه رو و گویچه قط 

  ج   .کند   یم زیشروع به رشد و تما یتخمدان ی ها هورمون ر یدارد تحت تأث  ی(د یکرومات )  ینکیکه ساختار چهار فام  یا  اختهی( هر 4

   م از بین میرن کهامعلو خیلی هاشون به دالیل ن نمیکنه  تمایز    یتی کهموندن و از طرفی هر اووس   1)جنینی( شروع به رشد کردن و در پروفاز میوز  ده اووسیت اولیه رو میگه چون در دوران درین درین بو 

آن محکم شده اند کدام   یبر رو نییپا  یها است که دندان  ین استخوا نییاستخوان آرواره پا  نکهیبا توجه به ا  .39

 .........نییمتصل به استخوان آرواره پا  یها از استخوان  ی کیانسان  در ؟ستین مناسب ریعبارت ز   لی تکم یمورد برا
 پایین مفصل داره فک  استخوان  با  گونه  استخوان    ، گونه  استخوان  انی با  یش پ استخوان  داده است  لیمفصل تشک ،ی شانیپ( با استخوان منطقه 1

 ه د پس سری مفصل ش استخوان  گیجگاهی با  استخوان  گیجگاهی استخوان  انی با  پیش استخوان    مفصل شده است ،پس سر  ه ی( با استخوان ناح2

 فاصله  یه سال نوری است میبینید که     ج   مغز را در بر گرفته است انهی( لوب آه3

 استخوان گیجگاهی رو میگه   را در بر گرفته است ی ( گوش درون4

 فعال درست است؟   ی اهیباخته گ  کیچند مورد در ارتباط با  .40

 ...........ممکن است یستیز یغشا   ی اندامک به نوع کیادغام  ایاتصال و   یدر پ 

   پیش ساز های تیغه میانی در گیاهان یحاوزکول های ویص شود.    لیتشک ی ا اختهیساختار   یسازها نوع   شیاز پ  یالف با کمک انواع 

 شهمیننده تجزیه کص ویزیکول حاوی آنزیم های را به وجود آورد.  یی ها(از اندامک خارج شود و تکپار )مونومر  ییاه(مریب بسپار )پل

واکنش های  تونن در ص آنزیم ها برون رانی شده می( به انجام برسد.زیدرولیآب کافت ه ایو  ی از نوع سنتز آبده  ییایمیش  یها واکنشج 

 ندت کنشرکسنتز یا تجزیه 

توسط خته شده ای ساص پروتئین ه شود. ی گریآن وارد اندامک د یفراورده ها  ایبه انجام برسد و فراورده  ی میآنز ت یفعال ی نوع  د

 یژتگاه گلدس  ود انها بهریبوزوم های شبکه اندوپالسمی و ور
 ج   4(4               3(3                  2(2                             1(1
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 است؟  نامناسب   ریعبارت ز ل یتکم ی کدام مورد برا .41

  ،ردیصورت بگ  وز یدوم م  ماتیاز تقس  یک یها در  ( تن )کروموزوم امف( جدا نشدن n۲)  یگل مغرب اهیکه در گ دیفرض کن

  ............که یی لقاح انجام دهد، تعداد زاده ها ( دیترا پلوئت)چارالد   اهیگ یها با گامت  اهیگ نیا  یها که گامت  ی در صورت 

 دارند..را ...............است که یی ها از زاده ش یب هستند
 ه برابر   4nبا    2nروبه رو میبینیم که تعداد  شکل حل با توجه به    ج تن    فام نیشتریب  -تن  فام  نی( حامل کمتر1

 2nیشتر از  ب   ها   3nتن  دو مجموعه فام  -تن   سه مجموعه فام ی( دارا 2

 بیسشتر ان   4n  هستن که از   4n  و   2n  مجموع زیستا ها  دارند.  را تن  چهار مجموعه فام  -  ستای( فقط ز3

 رو دارن فقط ژن یک والد    2nرو دارند ولی    ژن هر دو والد    4n  و  3n والد  ک ی یها  فقط ژن  -هر دو والد  ی ها ( حامل ژن4

 

 ه ژگانی رو میگجسم مدرست است؟  کندیمرتبط م  هیرا به عنب هیمیاز چشم انسان که مش یدر ارتباط با بخش  ی ژگیکدام و .42
 شه نی می ط به الیه میا ربو صلبیه که نیست م مال  .  و محکم چشم تعلق دارد د یسف ه ی( به ال1

 ک میکنه ضخیم و ناز برا تطابق    روعدسی    ج   .شودیم ریانعطاف پذ   یقطر ساختار ر ییتغ باعث(2

 رو عنبیه با تنگ و گشاد کردن مردمک انجام میده ن کار ای را دارد   ی مقدار نور وارد شده به چشم نقش اصل م ی( در تنظ3

   است که(   )مایع زاللیه که ماده ژله ای نیست ماده روان  در تماس است. یعدس  ی جلو یو شفاف فضا ی ( با ماده ژله ا4

 کند؟ یرا به طور مناسب کامل م ریکدام مورد عبارت ز .43

  هیاول ها نسبت به انشعابات  رگ  نیاست که ا  ییها دست انسان برعهده رگ  یها رگیخون در مو  انیجر ی اصل میتنظ

 سرخرگ های کوچک رو میگهدارند.  یکمتر ............. آئورت 
 گه گ رو می که مویر این  ی ا چه یماه ی خود حلقه ها ی ( در ابتدا1

 یه ای ال   3ن  ا نه دیگه هر دو سرخرگ    هی خود تعداد ال وارهید در (2

 تفاقا بیشتر هم داره ا   صاف ی ها چهی( ماه3

ظیم خون رسانی  چک برای تن گ های کو ار رشته ارتجایی بیشتری میخواد سرخر برای این ک   ظ پیوستگی جریان خون میشه سرخرگ های بزرگ چون باعث حف   ج   یارتجاع ی ( رشته ها4

   گ میخواد گ بزر خر ای صاف بیتشیر از سر ه ماهیچ بافت ها با تنگ و گشاد شدن این کار را انجام میدهند که الیه به  

 است؟   نامناسب  ریعبارت ز  ل یتکم ی کدام مورد برا یبق با مطلب کتاب درس مطا .44

 ،.............. شودیکه .... م یاهیکننده رشد گ میهر تنظ
 اکسین رو میگه   ردیگ ی بدون دانه مورد استفاده قرار م  ی ها وهیم د یتول  یبرا  -ها  اخته ی ی( باعث رشد طول 1

و رویش دانه و ریشه رویانی نقش داره    حرک رشد هست جیبرلین هورمون م ج    است ر یتأث یب  ییزا شه یر ت یبر فعال -دانه غالت الزیآم  تیو فعال د یباعث تول(2

 ثر نیست پس بی ا 

 ستش ه اتیلن بازدارنده رشد  گذارست  ریتأث  اه یبر روند رشد گ  -ها  وه یم  دنی( موجب رس 3

 ش داره وسکی نق نده رشد هستش پس تو ریزش برگ هم س ر زیک اسید بازدا سی آب   ساقه نقش دارد یها برگ  زش یدانه در ر  شی( مانع رو4
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علیرضا طباطبایی فرد دبیر علوم زیستی: 13 09388570051   

انسان را    یمفصل زانو یها است که استخوان  ی مربوط به همه عوامل  یژگ یکدام و یمطابق با مطلب کتاب درس  .45

 رو میگه فصلی زردپی رباط و کپسول مداره  دارند؟ یهم نگه م کناردر
 سه شون پیوندی ان هر   ج   کالژن فراوان دارند  ی ( رشته ها1

 ره ا رباط ند   تعادل هستند.  رندهیگ ی ها اختهی ی( دارا 2

 مایع مفصلی این کارن ف و  رو غض  .دهند   یها را کاهش م  استخوان انیاصطکاک م سطح(3

 کار ماهیچه است  کشند  ی به سمت هم م یاد یز زانیو ران را به م  ین ( در صورت لزوم دو استخوان درشت 4

 ! سلیقه ای سواالتی  
 درصد هستش  8۴آزمون عالی   دصسوال ابهام دار در  7واالت زیر برای نزدن بودن در ازمون دی ماه س ▪

سوال هستیم!  7منتظر کلید های سازمان سنجش برای این  ▪

   3و 2. گزینه 5
 2و 4.گزینه 7
 4و 3 گزینه .9

 2و  3 گزینه  .17
 2و3 گزینه  .20

 1و 2 گزینه .36

 4و 2 گزینه .44
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