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    در سایتسواالت این    92شباهت سواالت زیست بنده با کنکور  -  بسم اهللا
  

in.konkur://http  
  

ir.testzan.www://http  
  

  ...متتان  با مدرك هستیم خداینبار ....مشاهده کنید حتی با تاریخ و ساعت  می توانید
  

   نمی تواند باشد ؟  ٍآنزیم محدود کننده کدام پیش ماده 
  عامل اصلی ترانسفورماسیون) ب                     عامل گال ) الف

  از پلی مرRNAمحصول عملکرد ) د                 پیش ماده هلیکاز ) ج

  غیـاثی-  92کور ــوال کنـــس                                                                                          

30 - درون کدام پیوند فسفودي استري یافت نمی شود ؟ 

مولکول تولید کننده گلوکاگون) ب                        ده هلیکاز پیش ما) الف
اینترون) ج
 غیـــاثی-  92کور ـــــ     کنسوال                                 آدنوزین تري فسفات) د

 33 - در حضور کوریتزول زیاد در خون انسان، کدام رویداد غیر ممکن است؟
کاهش ترشح پادتن) ب                             افزایش ائوزینوفیل ها) الف

 خونافزایش متیونین) د                              کاهش پروتئین هاي بافت) ج
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  غیـــــاثی-    92کور ــــــکن                                                                                    

)21:00 و ساعت 02- 09- 1391هماهنگ در تاریخ  (1آزمون هماهنگ کشوري شماره ي   این سواالت براي 

==================================================================

.نقش دارد ................. در .................... معده ملخ همانند 
 جذب آب-روده بزرگ انسان ) ب                   جذب بیشتر مونومر ها - معده انسان ) الف

موقت غذا ذخیره -گنجشک ) د                       جذب مونومر ها -روده باریک انسان ) ج

   غیــــاثی- 92کور ـــــکن

0914 928 54 52

26درون کدام نوع سلول ها، الن بدون پالسمودسم وجود دارد؟

سلول تامین کننده انرژي لوله هاي غربالی) ب                                                                   پارانشیم ابکشی ) الف
.سلول هاي که در بخش هاي خارجی ساقه قرار دارند ) د                  ل هاي دراز و کشیده بین بافت هاي زندهسلو) ج

   غیــــــآثی-  92کور ــــکن
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 وجود مقادیر زیاد کورتیزول در خون انسان کدام را در پی نخواهد داشت؟-35
افزایش عملکرد هورمو نهاي محرك پیشین ) ب                    کاهش فعالیت ترشحی پالسموسیت ) الف

کاهش فعالیت سیستم ایمنی) )د                                        افزایش تجزیه پروتئین ها ) ج
 غیـــــاثی– 92                                                                                        سوال کنکور 

.در طول مسیر می تواند یک نوکلئوتید ایجاد کند .....  در اثر عملکرد -47
هورمون افزاینده فعالیت پروتئاز در فشار هاي روحی) ب           هورمون موثر برافزایش تنفس سلولی) الف

ندوپالسمی صاف تولید میشودهورمونی که در شبکه ا) د                                  هورمون مخالف گلوکاگون) ج

)20:00 و ساعت 17-09-1391هماهنگ در تاریخ ( 2آزمون هماهنگ کشوري شماره ي 
 غیــــــاثی– 92ور ـــــکنک

.................بالفاصله................ کدام نادرست است؟ در تقسیم میتوز بعد از آنکه-17
کوتاه شدن رشته هاي دوك رخ میدهد-دگی شدندکروموزوم ها دستخوش حداکثر فشر) )الف

کروموزوم ها مضاعف شده و پدیدار میگردند- سانتریول ها از یکدیگر دور شدند) ب
کروموزوم ها بصورت کروماتین در می آیند-پوشش هسته در اطراف کروموزم ها تشکیل شود) ج
دوك تشکیل می شود-پوشش هسته ناپدید می شود) د

)22:00 و ساعت 05-11-1391هماهنگ در تاریخ ( 3ري شماره ي آزمون هماهنگ کشو
================================================================

 خون خروجی از لوزالمعده و معده ، نسبت به خون ورودي این دو اندام ، چه تغییري کرده است ؟-5
 قلیایی تر-اسیدي تر ) د                    اسیدي تر-قلیایی تر )  ج       اسیدي تر-ي تر اسید) ب              قلیایی تر-قلیایی تر ) الف

    92کور ـــــــــکن                                                                                                                                                                          
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کدام ویژگی ممکن است در آن صادق نباشد ؟.  سلولی داراي واکوئول ضرباندار است-13
ب شیرین زندگی در ا) ب                                    نداشتن دیواره ) الف

نداشتن پیلی) د                    داشتن هسته سازمان یافته ) ج
غیــــاثی   - 92                     کنــــــــــــکور                                              

.است ...............  گونه مورد مطالعه ژوزف کانل ، داراي -33
دفع اسید اوریک) د                واکوئول مرکزي) ج                  گردش خون بسته ) ب                 لقاح داخلی) الف

   غیــــاثی- 92                     کنــــــــــــکور                                              

ن نیتروژن و کربن را دارد با کدام گزینه زیر یکسان است ؟ منبع الکتورن جانداري که توانایی تثبیت همزما-36
اورلیا) د                 باکتري همزیست در ریشه نخود) ج                  نیترو باکتر) ب             براسیکا اولراسه) الف

  غیـــــاثی- 92کور                      کنــــــــــــ                                             
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 کدام در مراحل تجزیه کامل گلوکز صحیح نیست ؟-46
اولین دي اکسید کربن بعد از اولین پیروات تشکیل میشود ) الف

 در کربس ، تنوع محصوالت زیاد است ...نیکوتین در زمان دومین تولید ) ب
 آزاد میشود دي اکسید کربن از مرحله واسطه گلیکولیز و کربس ، تنها یک ) ج
در طول گلیکولیز دو بار فسفات به مولکول ها اضافه میشود) د

 غیـــــاثی-  92                      کنــــــــــــکور                                                                 

)22:00 و ساعت 15-02-1392هماهنگ در تاریخ ( 4آزمون هماهنگ کشوري شماره ي 
================================================================

- ....در صورت تخریب کد اغاز در ژن تنظیم کننده اپران لک 
الکتوز با سرعتبیشتري همیشه در باکتري تجزیه می شود ) الف

می چسبد عامل تنظیم کننده همیشه به الوالکتوز ) ب
رونویسی از یک ژن اپران لک انجام نمی شود ) ج
مهار شدن اپران لک انجام نمیشود) د

  غیـــــاثی- 92                     کنــــــــــــکور                                              

 در مورد کربس کدام غلط نیست ؟-5
به چرخه اگزوالو استات ترکیب می شودآ  کوانزیم با ورود تمام اتمهاي استیل) الف

 نوع مولکول حامل انرژي تولید می شود 4در چرخه ) ب
اگزاولو استات معادل ریبولوزبیس فسفات در خزه می باشد ) ج
بعضی از مولکول هاي خروجی در هواي دم به سلول ها وارد می شوند) د

  غیــــــاثی-   92                     کنــــــــــــکور                                              
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...........کدام عبارت نادرست است؟ پس از شنیدن صداي دوم قلب
. دریچه ي میترال و سه لختی باز می شوند) ب               .خون روشن سیاهرگ ششی وارد دهلیز چپ می شود) الف

.خون بطن چپ وارد آئورت می شود) د                .بطن راست می شودسینی ششی مانع برگشت خون به ) ج
   غیــــــاثی- 92                     کنــــــــــــکور                                              

Ali_ghyasee@yahoo.com

.نقش دارد ... ..............در .................... معده ملخ همانند 
 جذب آب-روده بزرگ انسان ) ب                جذب بیشتر مونومر ها -معده انسان ) الف

 ذخیره موقت غذا-گنجشک ) د                    جذب مونومر ها - روده باریک انسان ) ج
 غیــــاثی– 92ـکور                      کنـــــــــــ                                             

.در طول مسیر می تواند یک نوکلئوتید ایجاد کند .....  در اثر عملکرد -5
هورمون افزاینده فعالیت پروتئاز در فشار هاي روحی) ب             هورمون موثر برافزایش تنفس سلولی) الف

هورمونی که در شبکه اندوپالسمی صاف تولید میشود) د                                    هورمون مخالف گلوکاگون) ج
 غیـــاثی– 92                     کنــــــــــــکور                                              

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



............بیشتر جاندارانی که بوسیله فرمون باهم ارتباط برقرار می کنند 
یک جفت طناب عصبی شکمی دارند)  ب                               ین استدیواره ي سلولی آنها از کیت) الف

فاقد لنفوسیت هستند) د              اکسیژن بدون وجود مویرگ از خون وارد سلول ها می شود) ج
  غیـــاثی– 92                     کنــــــــــــکور                                              

دارد براي دفع موادنیتروژن دار خود انرژي بیشتري صرف می کنید...... جانداري که
دیافراگم کامل ) ب                    چشم جامی ) الف

باقی ماندن حفره گلوئی) د                          تنفس نا یی ) ج
  غیــــاثی- 92         کنــــــــــــکور                                                          

 نقش محصول ژن تنظیم کننده در بیان ژن کدام است -10
اتصال به راه انداز ) ب               تبدیل الکتوز به الوالکتوز ) الف

جذب آلوالکتوز) د                                  اتصال به اپراتور ) ج
 غیــــاثی– 92                     کنــــــــــــکور                                              
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 وجود مقادیر زیاد کورتیزول در خون انسان کدام را در پی نخواهد داشت؟-3
کاهش دفع سدیم در ادرار ) ب                   کاهش فعالیت ترشحی پالسموسیت) الف

کاهش فعالیت سیستم ایمنی) د                                     پروتئین ها افزایش تجزیه ) ج
 غیـــــاثی– 92                     کنــــــــــــکور                                              

 ساختمان غشاي سلول به کدام یک شباهت بیشتري دارد ؟-6
سوپ بنیادین) د                              میکروسفر ) ج                          کواسروات ) ب                                 آمینواسید ) الف

 غیــــآثی– 92                     کنــــــــــــکور                                              

ایش مدت نگه داري میوه ها و سبزي ها در انبار می شود؟ به کارگیري کدام هورمون موجب افز-9
اکسین) د                                سیتوکینین) ج                             اتیلن ) ب                                سیتوکینین) الف

ــاثی غیـ– 92نــــــــــــکور                      ک                                             

. می باشد ................ و مسیرش به .................  خونی که از قلب قزل آال خارج می شود -5
 اندام تنفسی –روشن ) ب                                           سر و تنه –روشن ) الف

 اندام تنفسی–تیره ) د                                                     سر و تنه –تیره ) ج
 غیـــاثی92                      کنــــــــــــکور                                              

همکار موســـسه – ونوس – صاحب امتیاز اولین سایت تست زنی آنالین و روش هاي 
معجزه اي براي آموزش زیست 
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:با  تاکیـــد بر سوم3واالت  ترکیبی  س

 
 غیـــآثی– 92                     کنــــــــــــکور                                             

 غیــــاثی– 92                     کنــــــــــــکور                                              

 غیــــاثی– 92                     کنــــــــــــکور                                              

با شرکت در کالس های حضوری يا انالين سال بعد همين موقع درصد زيستت باالی 90 تضمين شده .... با 
روش های خاص – کتب  ويژه و تست هايی که برات ثابت شد ... موفق باشيد -
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 غیــــاثی– 92                     کنــــــــــــکور                                              

 غیــــاثی– 92                     کنــــــــــــکور                                              

                                                            
92کنــــــــــــکور 
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