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          استنباطی -مفهومی: تیپ دشوار   سطح تست:                                                              3ه: گزین 1پاسخ

 اهشی هستند. موارد الف و ب نوعی واکنش ک

 : اردمو همه  بررسی 

 . ابدی یکاهش م   NADH ،یها الکترون  افتی اتانال با در  ،یالکل  ریاتانال به اتانول در تخم لی تبد الف:

 . ابدی ی ، کاهش مNADH  ی ها الکترون افتیبا در  روواتی پ ،یکیکتال  ریکتات در تخمالبه  روواتی پ لی تبد ب:

 .است یش یواکنش اکسا  ینوع  ل یبه است  روواتی پ لیتبد ج:

س فرآیند  کنید در چرخه کرب  ت. دقاست  شیواکنش اکسا  ینوع ،کربس  ه کربنه در چرخ 4کربنه به   5مولکول  ل یتبد د:
   د.بنی رخ نمی دهکر 5کاهش مولکول 
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   مفهومی:تیپ        متوسط سطح تست:                                                                      2: گزینه 2خ پاس

 : گزینه هارسی همه  بر 

 دهیتخم مرغ گند هیشب  ییکنند که بو  ی م دیتول ن سولفیداز هیدروژکنند و گ یفتوسنتز م ،یگوگرد  یها  یباکتر  :1گزینه
 ها میانه دارند.)نادرست(  و فقط یوکاریوتی هستند انهیمها فاقد   یباکتر دقت کنید دهد.  یم

  یاصل تن بوده که هر فام  یفام تن اصل کی  یدارا ی. هر باکتر است  وسنتزکنندهیمیش  ی ها یباکتر  منظور :2گزینه
 ()درستاست. یحلقو  یمولکول دنا کی  یدارا

 )نادرست(.باشند  یم  یسیها فاقد عوامل رونو   ی . باکتر است ساز  ترات ین ی ها یباکتر منظور  :3گزینه

از   شیاست و ب   وتیوکار یدانه دار است. قارچ  اهانیگ ه شیاورت ر ج رشته مانند در م کریپ یدارا  یا شه یقارچ ر  :4گزینه
 . داردنوع رنابسپاراز  کی
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   مفهومی - خط به خط :تیپ        متوسطسطح تست:                                                         3 : گزینه3پاسخ

  یتارها.  تند است ی تارها ،یورزشکار وزنه بردار حرفه ا یکند و تارها یاستقامت، تارها یورزشکار دو  یمنظور از تارها
 .کنند  یوارد م  سمل توپیبه درون س ی شتر یرا با سرعت ب میکلس ل،یدل ن یدارند و به هم یشتر یتند سرعت انقباض  ب
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 مفهومی :تیپ        آسانسطح تست:                                                                        1 : گزینه4پاسخ

آلل از نوع   کی  یدارا  زیزا ن تخم  نی هم چن ابد؛ی یدارد و با اسپرم لقاح م  کسانیدو الل  یدو هسته ا هاختیکه  می دان یم
 . است یادو هسته   یالل ها

 بررسی همه موارد: 

 رست( ت.)داس  AB( لپه)انیرو پ ی، ژنوت BAAدرون دانه   پیوتژن  :1گزینه

 . ی شودم BAبه صورت   انیرو پیژنوت :2گزینه

 می شود.  BAبه صورت   انیرو پ یژنوت :3گزینه

 ی شود.م  BBبه صورت   انیرو پیژنوت  :4گزینه
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 خط به خط : تیپ        آُسانسطح تست:                                                                        2 : گزینه5 پاسخ

 درست است. دو  ج و موارد الف پس  له استمنظور صورت سوال حل مسئ

 د: ر بررسی همه موا

 ر طراح چیست؟( نظ اید دید) بم دارد.ابها الف:

 .)نادرست(است  فعال ن شرطی شد  بمنظور مورد  ب: 

 . دهد یرخ م  طیرفتار حل مسئله به منظور سازگار شدن جانور با مح :ج

جانور  دیجد یها تیگذشته و موقع ی هاتجربه  انیاز نوع حل مسئله، حاصل ارتباط برقرار کردن م یر ی ادگیرفتار  د:
 است. 
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  مفهومی:تیپ        آسانسطح تست:                                                                        4 : گزینه6 پاسخ

ــ تولید  4ژن به گیاه   ــ آمادهسازی و انتقال3ــ استخراج ژن یا ژنهای صفت موردنظر 2ــ تعیین صفت یا صفات مطلوب 1
ــ تکثیر و کشت  6و محیطزیست   ــ بررسی دقیق ایمنی زیستی و اثبات بیخطر بودن برای سالمت انسان5گیاه تراژنی 

 .گیاه تراژنی با رعایت اصول ایمنی زیستی
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 مفهومی : تیپ        متوسطسطح تست:                                                                      2 : گزینه7 پاسخ

حاصل   رنا .  باشد ی دنا م یالگو  یهااز رشته   یک ی یاز رو  یسیرونو   می رنا محصول مستق رنا است.منظور صورت سوال 
 د.باش ینابسپاراز م ر  تیفعال
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   مفهومی:تیپ        متوسطسطح تست:                                                                        3 : گزینه8 پاسخ

موجود در  نیپروتئ نیومد ب درسی دومین عضو  زنجیره انتقال الکترون است. با توجه به شکل کتامنظور صورت سوال 
 . کند یها منتقل م  پروتون   هکنندپمپ  محل   نیو به  دوم  کند یم افت یرا در    2FADHو    NADH  یالکترونها ره،یزنج
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 استنباطی: تیپ        :دشوارسطح تست                                                                       3: گزینه 9 پاسخ

 د  برای تکمیل عبارت زیر مناسب است.و ب  و رد الف موا

 بررسی همه موارد: 

 . دارند رنده یگ  یدیروئیت یهورمون ها  یقلب برا یا چهیماه یها اختهیهمة  الف:

 . دارند یخوده خودب ک ی تحر  ییقلب، توانا یبافت هاد یها اختهیفقط  ب:

 ( .)نادرستستین  ستدر قلب  هچیموجود در ماه یوندی بافت پ  یها اختهی ی برا ج:

  قلب به رشته ی ا چهیماه یها اختهیاز  یار یقرار دارد. بس زیمتراکم ن  یوندیبافت پ ، یقلب ه چیماه یها اختهی نیب د:
 هستند.  متصل  یوندیبافت پ نیژن  موجود در الک   یها
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 استنباطی: تیپ     دشوار سطح تست:                                                                        2 : گزینه10 پاسخ

  دستگاه  ازمندین ،یلقاح داخل و  باشند ی م ی لقاح داخل ی جانوران دارا نیاالک پشت دریایی است.منظور صورت سوال 
 است.   افتهی تخصص  ی ها با اندام ی دمثلیتول یها

www.konkur.in

forum.konkur.in



   سیفیمحمدرضا  –  علیرضا رحیمی                                        1401پاسخنامه کامل تشریحی زیست شناسی کنکور دی 

 

  

   مفهومی:تیپ        متوسط سطح تست:                                                                        2: گزینه11 پاسخ

 ب درسی. ق کدوی مطرح شده در کتا طب سوم و چهارم را با هم ندارند  ه کدو ناکامل هستند و حلق ی هاگل 
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   مفهومی:تیپ      متوسطسطح تست:                                                                        1 : گزینه12 پاسخ

 همه گزینه ها: بررسی 

 قش دارند. )درست(ب ن ظیم کلسیم خونا پاراتیروئید است و در تنید و غدد منظور غده تیروئ :1گزینه

در    دیروئی دارد اما ت ی شتر یب تیفعال  ی و نوزاد  یدر دوران کودک  موس یتاست  یده تیروئو غد موس منظور غده تی :2گزینه
   د.)نادرست(دار  ی ادیز  تیهم فعال یبزرگسال

 )نادرست( ندارد.  یپانکراس در فشار خون نقش  زیر  غدد درون است    ه فوق کلیهو غدپانکراس منظور غده  :3گزینه 

 .)نادرست(درست است زیپوفیفقط در مورد هو است  موسالپوتایو ه زیف یو اپ زیپوفی ههای منظور غده  :4گزینه 
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   مفهومی:تیپ        متوسطسطح تست:                                                                        4 : گزینه13 پاسخ

 بررسی همه موارد: 

 نوتروفیل است . نوتروفیل درشت خوار نیست.  التهاب ندیفرا یها اختهی  نیتر   چابکمنظور از  الف:

 دهند. ی م ارائه  رفعالی غ ه اختیپادگن را به  ،یا نهیدار  هتیاخ ب:

ای   دارای هستهاست که    یعملکرد  یها تیلنفوس هیاول یمنی از پاسخ ا حاصل  ی ها تیلنفوس نیتر بزرگ منظور از ج:
 ( درست)وسیع است.می که آندوپلسبغیر مرکزی و ش

 اشته باشند.یژگی را دی تواند این ونم  دارد تی فعال یکه در خط دوم دفاع  یع یطب ه کشند هاختی د:
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  طیاستنبا:تیپ        متوسطسطح تست:                                                                        1 : گزینه14 پاسخ

  ا ی یمی سد  دار چهیکانال در  هچیدر در  ریی.  تغدهد یرخ م اختهی  هرندیبه گ ی که پس از برخورد ناقل عصب ی اتفاق نیاول
 نی پروتئ ،یم یو پتاس یم یسد دار چه یدر  یها کانال ) ابدی یم  رییتغ نیپروتئ   زیآبگر  یها  برهم کنشاست. یم یپتاس

 د.(شو  ی محسوب م دینواسیساخته شده از آم  مریپل ی نوع یعنیهستند. 
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  مفهومی:تیپ        متوسطسطح تست:                                                                      3: گزینه 15 پاسخ

 است.س  کرب  مربوط به چرخ یکربن  5به مولکول  یکربن 6مولکول  لی تبد است. NADPHمنظور صورت سوال 
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  مفهومی:تیپ        دشوارسطح تست:                                                                        3 : گزینه16 پاسخ

به   را  جذب آب و 2CO  ییتوانا ها  اختهی نیهستند. ا انبرگیم  دار  نهیسبز  ی ها اختهیروپوست در مجاورت  یها اختهی
دارند. روش انتشار
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   مفهومی:تیپ        متوسطسطح تست:                                                                        3 : گزینه17 پاسخ

 بررسی همه موارد: 

 در مورد اسبک ماهی درست نیست.  الف:

 برای کرم های هرمافرودیت درست  است. ب:

دارند و   یا اخته ی وارهید اهانیهستند. گ توزیم می تقس قیگامت از طر  دیتول ییتوانا یدارا  اهانیزنبور عسل نر و گ ج:
 است  دیهاپلوئ زیزنبور نر ن

 . کند ی نم دیو زاده تول سازد  یگامت م توزیم  ق یزنبور عسل نر، از طر  د:
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   مفومی: تیپ       متوسطسطح تست:                                                                        4 : گزینه18 پاسخ

  یم ها  را   گونه سه ی.  مقاکند  یکمک م  (شاوندیخو  یها گونه)مشترک  ی ایبا ن یها گونه ییبه شناسا  ی ا هسیمقا حیتشر 
 . است  یفناور  ست یز  همربوط به حوز  گانژن  ی ژنگان هم انجام  داد. بررس    در تراز توان
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  مفهومی:تیپ        متوسطسطح تست:                                                                       2: گزینه 19 پاسخ

 یها  اختهی ه هم دینقش دارند. دقت کن یجنس  یرشد اندام ها ک یبا ترشح تستوسترون در تحر  ،ینینابیب یاخته های
 ثر هستند. و م ییبر زامه زا تستوسترونبا ترشح   ینینابیب

 ها:   نهیگز  ریسا  ی بررس

 زامه زا است.   هدر داخل لول  ی است که فقط سرتول ینیناب یو ب  یسرتول  ی ها اختهیمنظور صورت سوال  :1هنیگز 

 یمستق یزامه نقش دارند اما فقط سرتول  یانرژ  نیدر تام نال یسم  کولیو وز   یسرتول  ی ها اختهی :3هنیگز 
 
 ریتحت تأث  ما

 است.   زیپوفیه

کنند. فقط پروستات در مجاورت مثانه    یوارد م   زراهیترشحات خود را به درون م یزراه یم یاز یستات و پو پر  هغد  :4نهیگز 
 است. 
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  استنباطی:تیپ     بسیاردشوارسطح تست:                                                                        2 : گزینه20 پاسخ

کنند. دقت   یم  دیتول یتنفس هواز  یکربن را ط  دیاکس یدر بدن انسان است که د ییها  اخته یمنظور صورت سوال، 
 زیچرب ن د یبر گلوکز ، اسلوه ع الت در اسپرم فروکتوز ، در عضا لدهد؛ مث ی رخ نم یالکل ریتخمدر بدن انسان  دیکن

  یکربن آزاد م دیاکس  ید دروژن،یه ونیکربنات و  یب  بیاز ترک زین قرمز یها چهیدر گو   نیشود. هم چن  یمصرف م 
 . استصادق  یتنفس هواز  ی دارا یها اختهی  هتنها دربار  نهیگز  نیشود. ا
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   محاسباتی:تیپ        وسطمتسطح تست:                                                                        3 : گزینه21 پاسخ

 است. موارد ب و د درست 

 است.  صفات وابسته به جنس نهفته و مستقل از جنس نهفته منظور صورت سوال 

 بررسی همه موارد: 

 .  ستیوابسته به جنس نهفته صادق ن ی صفت ها یبرا ورد الف : م

 هردونوع صفت وابسته و مستقل از جنس نهفته صادق است.   یبرا مورد ب :

 . ستیوابسته به جنس نهفته صادق ن ی صفت ها یبرا مورد ج :

 و نهفته صادق است.   سهردونوع صفت وابسته به جن یبرا :دمورد 
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  استنباطی:تیپ    متوسطسطح تست:                                                                        4 : گزینه22 پاسخ

 است.   متافاز همرحل ی: انتهایوارس  ه نقط نیسوم و منظور از    2G  همرحل ی: انتهایوارس  ه نقط نیدوممنظور از 

مراحل   نیمتافاز قرار دارد. بنابرا   همرحل یدر انتها  ،یوارس هنقط  نیو سوم  2Gحله  مر  یدر انتها ،یوارس  ه نقط نیدوم
از آنها از   یشده و بعض   لی طو  میدوک تقس ی هاپروفاز، رشته  ه. در مرحل هستندپروفاز، پرومتافاز و متافاز مد نظر سؤال  

 .گذرند یکنار هم م 
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 خط به خط : تیپ     آسانسطح تست:                                                                        1 : گزینه23 پاسخ

و خود جانور به  رد یم یجانور م اد،یبه احتمال ز  رایخود جانور ندارد؛ ز  ی ها در زاده یر یثات  ییعصا  دم یگرخواه رفتار د 
تصاحب قلمرو   ای با کسب تجربه و  گر، یار ی هپرند یندارد. اما رفتار دگرخواه  راخود    یها انتقال ژن یی توانا میطور مستق

 .شود  یخود جانور م یها ، موجب نفع رساندن به زاده اند که مرده  ینیوالد

 ها: بررسی سایر گزینه 

  یمم خود جانور را به شدت ک اتی، ح رد یگ  یدر معرض شکار قرار م  نکهیبه علت ا ییدم عصا یرفتار دگرخواه  :2نهیگز 
 می کند 

 شده است.   ده یبرگز  یع یدر زنبور عسل و خفاش خون اشام ، براساس انتخاب طب یدگرخواه یرفتار ها  ههم :3هنیگز 

 .شود  یم گریمثل افراد د دیو تولرفتن شانس بقا    الباعث با  یرفتار دگرخواه  ،یبه طور کل  :4 هنیگز 
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  مفهومی:تیپ        دشوارسطح تست:                                                                        2 : گزینه24 پاسخ

 بررسی همه موارد: 

 )نادرست( .شود دهید  یر یی ممکن است هر گونه تغ. ابدیها کاهش  ممکن است مقدار استفاده از ژن الف:

 )درست( .کند ی م رییتغ زین (نیپروتئ ا ی رنا و )محصول ژن  دیژن، مقدار تول انیدر ب رییبا تغ :ب

 هر جهش  ج:
 
 درست(نا).شود  ینم یا اخته یباعث مرگ  ژن شود انیب میکه باعث برهم زدن تنظ یلزوما

 شوند؛  یم  می تقس یاد یخارج شده است، با سرعت ز  یع یها از حالت طب ژن در آن ان یب میکه تنظ  یسرطان  ی ها اختهی د:
 )درست( عبور کنند. ی ا هاختی هچرخ  یوارس  نقطهاز هر سه   توانند یم  ها اخته ی نیا نیبنابرا
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  مفهومی:تیپ        متوسطسطح تست:                                                                       1: گزینه 25 پاسخ

 مگس سرکه است که نوعی حشره هست.منظور صورت سوال 

درون مغز جانور مورد   شود،  یم  افتیمختلف در  یحس یها  رنده یها که توسط گ مولکولمربوط به انواع  یها امیپ
 د. رنیگ ی قرار م ییشناسا
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  مفهومی:تیپ       واردش سطح تست:                                                                        3 : گزینه26 پاسخ

 ه مانند همه موارد زیر است: سیاندام کفقط   ند نه نسه ماساختار های کیمنظور صورت سوال از 

 ریز کیسه  ،یسم ل اندوپه شبک  ،یحبابک  یها سهیصفرا، مثانه و ک هسیمعده، رحم، ک

 . بدن انسان وجود دارند ی در ساختارها ... درات،یکربوه ن،یمانند پروتئ ی ستیز  ی ها مولکول

www.konkur.in

forum.konkur.in



   سیفیمحمدرضا  –  علیرضا رحیمی                                        1401پاسخنامه کامل تشریحی زیست شناسی کنکور دی 

 

  

   مفهومی:تیپ        متوسطسطح تست:                                                                        1 : گزینه27 پاسخ

 .شود  یم  تیافراد جمع ی باعث کاهش گوناگون یع ی انتخاب طب ی است . عاب طبینتخامنظور صورت سوال 
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  مفهومی:تیپ      متوسطسطح تست:                                                                        4 : گزینه28 پاسخ

 .شود  یمدنا باز  ۀ دو رشت ان یم یدروژن یه وندیپ  ،یسیبا شروع رونو 

 ر گزینه ها: بررسی سای

 راه انداز در مجاورت ژن اول قرار ندارد. ی توال رای ز  ست،ین درست   یمنف  می تنظ یبرا: 1گزینه 

 نه پروکاریوتی!شود   یمشاهده م یوت یوکار ی یها اختهینابالغ در   کی پ یرنا  :2گزینه

 . شود ی از اپراتور جدا م شود،  یکتوز متصل م ال که به   ی مهارکننده در زمان:3گزینه
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   استنباطی:تیپ        دشوارسطح تست:                                                                        2 : گزینه29 پاسخ

 ن یر یز  اهرگ یسبزرگ   - 4سرخرگ آئورت   - 3 هیکل اهرگیس - 2 هیسرخرگ کل - 1

 بررسی همه موارد: 

 )درست( دارند . یتر  می ضخ یوندیو پ یا  چه یماه الیه  ها، اهرگیها نسبت به س سرخرگ  الف:

  (درست )فک دخالت دارد. لک  لی ، در تشک هیکل  اهرگیف سلبرخ  هیسرخرگ کل ب:

 ( نادرست)شود.  یبه کبد وارد نم  نیر یز  اهرگیبزرگ س ات یمحتو  :ج 

   (نادرست)دارد.  ی شتر یکربن ب دیاکس  ید  زانیم ه،ینسبت به سرخرگ کل هیکل اهرگ یسد:
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   خط به خط :تیپ     آسانسطح تست:                                                                        3 : گزینه30 پاسخ

 .شود  ی مشاهده م یجگاه ی، در لوب گپوکامپیهمطابق شکل 
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   مفهومی :تیپ        متوسطسطح تست:                                                                      2: گزینه31 پاسخ

   A  گاهیجا ان یقرار دارد. در مرحله پا  P  گاهیدر جا ومبوز یموجود در ر   tRNAترجمه، تنها   ند یفرآ انیدر مرحله آغاز و پا
 . شود یتوسط عوامل آزادکننده اشغال م 
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   مفهومی  :تیپ      متوسطسطح تست:                                                                        4 : گزینه32 پاسخ

تر باشد، شباهت رنگ آن   هینهفته دو ذرت به هم شب  ایبارز  یهر چه تعداد آلل ها که یافت ر می توان از صورت سوال د
 خواهد بود.  شتریب زیها ن

 بررسی همه گزینه: 

 دارد.  الل بارز 3الل بارز، ذرت دوم  4ذرت اول  :1گزینه

 دارد. الل بارز 5دوم الل بارز، ذرت  4ذرت اول  :2گزینه

 دارد.  الل بارز  2الل بارز، ذرت دوم   4ذرت اول  :3گزینه

 دارد.  الل بارز 4الل بارز، ذرت دوم   4ذرت اول    :4گزینه
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   مفهومی: تیپ       متوسطسطح تست:                                                                        4 : گزینه33 پاسخ

 ولپه است. گیاهی با رگبرگ های موازی گیاه تک لپه و گیاهی با رگبرگ های منشعب گیاه د منظور صورت سوال از 

 بررسی همه موارد: 

 ()درست در محل ساقه دارند.  یتک لپه نسبت به دو لپه پوست نازک تر  اهانیگ  الف:

 )نادرست( .شود  یدانه محسوب م  هر ی ها بزرگ است و ذخ لپه هبالغ انداز  هلپه، در دان ف تک ل دولپه برخ اهانیدر گ ب:

 )نادرست(است. شتریساقه تک لپه نسبت به ساقه دو لپه ب  یتعداد دستجات آوند ج:

دولپه قابل  اهانیباشند، تنها در گ ینوار کاسپار  یدارا زیخود ن  ی پشت واره یاز درون پوست که در د ییها اختهی د:
 .)نادرست( شاهده استم
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  هومیمف:تیپ      متوسطسطح تست:                                                                        1 : گزینه34 پاسخ

  یژن ها ی توانند آنت یهستند که م  دیسف   یاز گلبول ها ی ها گروه  تی لنفوسای سفید است.گلبول همنظور صورت سوال 
  نترفرونیا دیبا تول نیکنند. همچن یی شناساشود را      یبه آن ها ارائه م  یت یدندر  یها اختهیکه توسط  یفعال شده ا ریغ

 ر نیز موثر باشند. دیگ یمن یا یها اختهی متصل شونده به  ی مولکول ها دیدر تول ندتوان یم 2نوع 
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  استنباطی:تیپ   سیاردشواربسطح تست:                                                                        3 : گزینه35 پاسخ

  یاندامو  لوزالمعده   دارد زیدرون ر  تی که در دستگاه گوارش فعال  ی ا غدهو   معده   مانند لوله گوارش  سهیکاندام از منظور 
  بخشو طحال   زد یر  یباب م  اهرگیکه خون خود را به س  ی لنف اندامو   معده   صاف دارد چهیماه  هیال که سه نوع  ی گوارش

و معده به   رو نییپا خون کولون است.  رو و معده نییکولون پارند له گوارش که در سمت چپ بدن قرار دابدون پرز لو  یها
 . زدی ر  یم  اهرگیس  نیبه انشعاب سمت راست ا کی بار  هباب و خون رود اهرگیانشعاب سمت چپ س

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



   سیفیمحمدرضا  –  علیرضا رحیمی                                        1401پاسخنامه کامل تشریحی زیست شناسی کنکور دی 

 

  

  مفهومی:تیپ     سطمتو سطح تست:                                                                        1 : گزینه36 پاسخ

 ررسی همه موارد: ب

  یی کرده و سرعت جا به جا  دایکاهش پ زیغلظت ن  بیش  زانیغشا، م  یها در دو سو  ونیف غلظت لبا کاهش اخت :الف
 می یابد.غشا کاهش  سوی   مواد در دو

آن   یدو غشا   نیب یبه فضا یتوکندر یم یداخل  یاز فضا دروژنیه ی ها ونیعبور ان مثال نقض می توان به عنو  ب:
 کند.   یم استفاده  ی پرانرژ  یالکترون ها یاز انرژ  یغلظت انجام شده ول   بی ف شلبرخ

تعداد   رییبوده که همراه با تغ توزیو اگزوس توزیدوسآن ندی درشت از عرض غشا، با انجام فرآ یعبور مولکول هاج:
 باشد.   یسازنده عرض غشا م  ی مولکول ها

 توزیو اگزوس توزیآندوسانتقال فعال، یها ندیفرآ ی تواند در پ یغلظت از عرض غشام   بیف جهت شلعبور مواد برخ:د
 . تنها مربوط به انتقال فعال است یی ا غش ی ها نیاز پروتئ یبعض یر یقرارگ تیوضعدر  رییکه   تغ  ی. در حال ردی صورت گ
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 مفهومی :تیپ        آسانسطح تست:                                                                       2: گزینه 37 پاسخ

 دارند. یشتر یب  اریبسکشسان قطر   ینسبت به رشته ها لژنک  یسست، رشته ها یوندیدر بافت پ
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  مفهومی:تیپ      متوسطسطح تست:                                                                        4 : گزینه38 پاسخ

از  یاد یکه تعداد ز  دیتوجه داشته باشاست. هیثانو  ت یو اووس ه یاول تی اووس ،یاووگون یاخته های  صورت سوال منظور 
 روند   یم نیکنند از ب یرا ط   زیمراحل رشد و تما  نکهیفرد، بدون ا ک یموجود در بدن  ه یاول یها ت یاووس
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  استنباطی:تیپ      دشوارسطح تست:                                                                      3: گزینه 39 پاسخ

که از  یاستخوان ها با استخوان   نیاز ا چکدامیمتصل هستند. ه نییپابه استخوان فک   یجگاه یاستخوان گونه و گ
 ال ندارد. می کند اتص محافظتمغز  انه یلوب آه
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   مفهومی:تیپ      دشوارسطح تست:                                                                       4: گزینه 40 پاسخ

 وارد: بررسی همه م 

  یها اختهی وارهیبه غشا و د ی دستگاه گلژ  ی ها  سهیک  زریبا اتصال  ،یاه یگ یها اخته ی سملتوپ یس م یتقس ندیدر فرآ :الف
 شود.   ی م ی گذار  هیپا دیجد وارهی د لی سازها تشک شیپ  از  یبا کمک انواع  ،یاهیگ

مونومرها را   لیتوان تشک ی آن ها م تیفعال یپ درشت مولکول ها در   هی ها از سلول و تجز   میدر صورت خروج آنز :ب
 مشاهده کرد.  

 شرکت کنند.  ز یدرولیه تیتوانند در فعال ی مشوند،    یخارج م توزیاگزوس ند یفرآ  یکه از سلول در ط ییها م یآنز  :ج

آن در   ی بر رو  یسم ل در شبکه آندوپ ی راتیی تغ جاد یاو   هیاول یدیپپت ی رشته پل  دیها، پس از تول نیپروتئ دیدر هنگام تول:د
 .شوند  یتوانند وارد دستگاه گلژ  ی رشته ها م نیا ،یم یآنز  تیفعال یط
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  مفهومی:تیپ        متوسطسطح تست:                                                                        1 : گزینه41 پاسخ

   هدو مجموع  ای کی با صفر،  ییها  ، گامت 2 وزیم ماتیاز تقس یک یها در  جدانشدن کروموزوم هدیدر صورت وقوع پد

  هزاد  کی و  3nهدو زاد  د،یتتراپلوئ  یگل مغرب   2nی ها ها با گامت  گامت  نی. در صورت لقاح اشود  یم  جادیا ی کروموزوم
4n فام تن است.  نیشتر ی ب دارایزاده    کی فام تن و  ن یتخم حاصل کمتر  کی که  م ی دان یم.شود  یم  جادی ا 
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 استنباطی:تیپ        آسانسطح تست:                                                                        2 : گزینه 42 پاسخ

 ندیدر ارتباط هستند و در فرا یبا عدس  یز یآو  ی تارها ق یاز طر  یاجسام مژگان . مژگانی است  اجساممنظور صورت سوال 
 .ندشو   یم  یضخامت عدس ر ییبق موجب تغاتط
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  مفهومی:تیپ     متوسطسطح تست:                                                                        4 : گزینه43 پاسخ

  یکمتر   یارتجاع  یها کوچک نسبت به آئورت رشته یها سرخرگ .گ های کوچک استسرخر منظور صورت سوال 
 دارد.   
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: تیپ       وسطمتسطح تست:                                                                        4 : گزینه44 پاسخ
 مفهومی 

 بررسی همه گزینه ها : 

 بدون دانه نقش دارد.   یها وهیم  دیو تول ها  اختهی یدر رشد طول  نیهورمون اکس :1نهگزی

 .است نی اکس  ،ییزا  شهیدر ر   ی. هورمون اصلشود ی ت ملغ  هدان یلزآم  تیو فعال دیباعث تول نیبرلیهورمون ج:2گزینه

 . دیآی رشد به حساب م  هبازدارند یهاو جزو هورمون   شود ی م ها وهیم دنیموجب رس نیاتل:3گزینه  

 دارد! ن ی برگ نقش زشیو در ر   شودیمانع رشد دانه م دیاس  کی ز یهورمون آبس :4گزینه
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   سیفیمحمدرضا  –  علیرضا رحیمی                                        1401پاسخنامه کامل تشریحی زیست شناسی کنکور دی 

 

   استنباطی:تیپ        متوسطسطح تست:                                                                       1: گزینه 45 پاسخ

 یها  رشته ی شده اند و دارا لیتشک یوندیهر سه از بافت پاست.  یرباط، کپسول مفصل   ،یزردپمنظور صورت سوال 
 فراوان هستند.  لژنک
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