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  »به نام خداوند بخشاینده و مهربان « 

  1392پاسخ تشریحی سواالت زیست شناسی کنکور سراسري داخل کشور سال 

پاسخ سواالت ژنتیک رو ننوشتم که . اینم پاسخ تشریحی که قول داده بودم. سالم بچه ها ببخشید که دیر شد: توجه
بدین که  smsاگر الزم بود بهم . هم زودتر آماده شه هم اینکه شنیدم یکی از اساتید پاسخ ژنتیک رو جداگونه گذاشته

اصالً هم نگران زیست نباشین . از کنکورم خسته نباشین.....راستی ) 09358026195(  .پاسخ ژنتیک رو هم بذارم
  . ایشاال که بهترین نتیجه ها رو بیارین. واسه همه سخت بود) که واقعاً بود( چون اگر سخت بود 

  

  

از نوع در سر استخوان دراز نوع بافت استخوانی از  . استخوان درازههمون طوري که می دونین استخوان زند زیرین یک . 4 گزینه -156
  .در کنار هم قرار می گیره سلولهاش به صورت نا منظماستخوان اسفنجی . اسفنجیه

  .همه ي مغز استخوانها از نوع قرمزه. مغز زرد نداریمکه ما  خردسالدرسته که بافت اسفنجی حفرات نا منظم داره ولی در یک بچه ) 1  

  استخوانه متراکمه باشه مربوط به بافت مجاري هاورسمجاري موازي که همون ) 2

  کالژن هم زیاد داره. فضاي بین سلولها در اون زیادهپس  بافت پیوندیهاستخوان نوعی ) 3

  

است و بخشی که پیام را به جسم سلولی می آورد  آکسونبخشی که پیام عصبی را از جسم سلولی دور می کند همان  4.گزینه  -157
  می پیوندند تا در فضاي سیناپسی آزاد بشن غشاي پایانه هاي آکسونییناپسی به همونطور که می دونید وزیکولهاي س. است دندریت

  در همه نورونها ما فقط یک آکسون داریم که انشعاب هم نداره. دیده می شه نه در آکسون انشعابات در دندریت) 1

  .نورون رابطمثالً  .االن همه ي نورونها دندریت و آکسونشون میلین داره؟ نه دیگه.... سوال گته هر نورون) 2

  قرار داره نه درون آکسون و دندریت درون جسم سلولیسیتوپالسم و هسته ) 3

  

  !اگه به نظر شما اشتباه بود از یکی دیگه بپرسین خب. ما دلیلمون رو می گیم. ازون سواال بود که بین اساتید اختالف افتاد. 3گزینه  -158

آیا همه ي اینها شیره پرورده رو جا به جا می کنن؟ .... و  آوند چوب، اسکلرانشیمبکش، مثل چی؟ آوند آ هسته ندارنسلولهایی که ) 1
  !نه
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 االن آوند چوبی به درد استحکام گیاه می خوره؟. ، فیبر و اسکلرئیدآوند چوبیهستند مثل چی؟  فاقد پروتوپالسم زندهسلولهایی که ) 2
  اگه می خوره کجاي کتاب گفته؟ به من نشون بدین

به رشد خودشون ادامه می  تا زمانی که نمرده باشن و دیواره دومین  نسازنو  .ه سلولهاي گیاهی دیواره نخستین دارنهم) 3
 دوره حیاتگفته قابلیت رشد خود را در . به متن گزینه توجه کنین. نگین آقا اسکلرانشیم دیواره نخستین داره ولی رشد نمی کنه. خب. دن

  . سلول تا زمانی که دیواره دوین رو نسازه زندست و رشد می کنه. ساخته شدن دیواره دومین یعنی تا قبل از. حفظ می کنن

می توانند به   جاندارانزنده همه ي سلولهاي . هستند و زنده سلولهاي روپوستیدارن همون  پوشش کوتینیسلولهایی که ) 4
  انجام بدن تنفس سلولیبپردازن چون می تونن  NADتولید نیکوتین آمید آدنین دي نوکلئوتید یا همون 

  

یکی از این پروتئین ها  .شکسته میشهبراي به دست آوردن انرژي  پروتئین هاي بدن کورتیزولبا افزایش هورمون . 1گزینه  -159
ام زردپی ها کم نمی شه؟ خب اگر کالژن بشکنه و از بین بره از استحک. به وفور دیده می شه)  مثل زردپی( بافت پیوندي که در کالژنه 
  .چرا دیگه

  می شود نه کاهش آب خون افزایش آب خونموجب کاهش آب ادرار و  هورمون ضد ادراري) 2

دفع پتاسیم افزایش می ، میزان بازجذب سدیم زیاد می شود و آلدوسترونبا عملکرد هورمون  عاطفی - استرس هاي روحیدر ) 3
  .یابد

  .به بافتها می شود پاراسمپاتیک موجب کاهش خونرسانیو دستگاه  ایش خونرسانیسمپاتیک موجب افزدستگاه عصبی ) 4

  

یکی از موادي که براي انجام فوتوسنتز . انجام می دهندفوتوسنتز هستند و  فوتواتوتروفجاندارانی  سیانوباکتري ها .3گزینه  -160
پس اگر دي اکسید کربن کاهش پیدا  کند متابولیسم آنها . ده کننداست که در گام اول کالوین از آن استفا گاز دي اکسید کربننیاز دارند 

  .دچار اختالل می شود

است و براي  نیتروزوموناس شیمیو اتوتروفاما . واکنش ها نیاز است هستند براي شروع فوتواتوتروف در جاندارانی که نور) 1
  .متابولیسم خود به انرژي نور نیازي ندارد

گوگردي ترکیبات گوگرد دار به درد باکتري . و به ترکیبات گوگرد دار نیازي ندارندهستند  هتروتروفباکتري هایی  ریزوبیوم ها) 2
  می خورد ارغوانی و گوگردي سبز

باکتري گوگردي ارغوانی از آن استفاده نمی مصرف می شود و  غیر گوگردي ارغوانیفقط توسط باکتري  اسید هاي آلی) 4
  .کند
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محدودیت بیشتري در تولید صرف می کند و  انرژي بیشتري براي تولید مثل والد مادهطبق متن کتاب درسی، . 2گزینه  -161
، بنابراین منطقی است که جانور ماده در انتخاب جفت دقت داشته باشد و بهترین جفت ممکن را انتخاب کند تا انرژي که صرف می مثل دارد

  .کند به هدر نرود

ماده ها ابتدا نرها به بیانی دیگر . و با هر نري جفت گیري نمی کنند ماده هستند که جفت خود را انتخاب می کنندمعمئالً افراد ) 1
  .می کنند را ارزیابی

و می تونه اونها  نمی ذاره هزینه هاي مصرفیش هدر برهگیري کنه یعنی چی؟ یعنی بهترین نر ممکن جفت وقتی مرغ جوال به ) 3
  متن کتابه...رو جبران کنه دیگه

به تنهایی همه این کارها را انجام دهد و همکاري دو والد  یک پرنده نمی توانداست و معموالً  تولید مثل در پرندگان پر هزینه) 4
  .براي این کار الزم است

  

  :بررسی جمالت. تمام جمالت نادرست هستند .4گزینه  -162

انتقال فعال هستند که مواد رو با  ناقل فقط پروتئین هايرف نمی کنند بلکه همه ي پروتئین ها براي ایفاي نقش خودشون انرژي مص) 1
  پروتئین هاي کانالی و محیطی انرژي مصرف نمی کنند. جا به جا می کنند

عبور مواد از منافذش را به طور اختصاصی انجام می و  فقط پروتئین کانالی منفذ داردهمه پروتئین ها منافذ ندارند بلکه ) 2
  وتئین ناقل و محیطی منفذ ندارندپر. دهد

تعدادي از آنها یا اگر به شکل پروتئین هاي غشا نگاه کنید می بینید که همه ي پروتئین ها با کربوهیدراتها در ارتباط نیستند بلکه ) 3
  زنجیره هاي مونوساکاریدي ارتباط دارند

پروتئین هاي ناقل و کانالی به این کار کمکی بین سلولها می شوندو  فقط پروتئین هاي محیطی موجب اتصال فیزیکی) 4
  .نمی کنند

  

پادتنهاي سطح وارد بدن شده باشد و به  آلرژن براي بار دومکه  آزاد می شودزمانی هیستامین  آلرژيدر فرایند . 3گزینه  -163
  .هم که نیاز به توضیح نداردبقیه گزینه ها . در برخورد اول با آلرژن هیستامین آزاد نمی شودپس . متصل شده باشد ماستوسیت

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

پس هیچ وقت نمی تونه الل هاي شبیه هم . یعنی از هر چی شبیه خودشه بدش میاد. خودناسازگارهبچه ها اسم گیاه . 2گزینه  -164
همیشه ژنوتیپ ن به عنوان نکته باید بدونید که در گیاه شبدر به علت خود ناسازگار بودن چو. جا که براتون توضیح می دم دوداشته باشه اال 

زیگوتی که به وجود میاد و اسپوروفیتی که از اون زیگوت به وجود میاد همیشه الل پس  گامت و نر و ماده تفاوت داره
   .پس کالله نمی تونه دو تا الل شبیه هم داشته باشه. هاش با هم فرق می کنن

  .جا دواال  کنه همه ي سلولهاي اللهاشون با هم فرق میهمونطوري که در باال گفتیم ) 1

 نر و مادهدر  Bاوالً ژنوتیپ گامت نر کدومه؟ چون . خب. باشه BCژنوتیپ گیاه ماده و  ABژنوتیپ گیاه نر مثالً تصور کنید که . بله) 3
. Aگامت نر میشه . هیچ وقت لقاح نمی کنه Bپس با  مشترکه و گیاه ماده دوست نداره با چیزي شبیه خودش لقاح کنه

که میبینین اولین زیگوت .  ACو  ABحاال از لقاح این دو چه زیگوتی به وجود میاد؟ .  Cو  B...چی میشه؟ آفرینگامتهاي ماده 
  .ژنوتیپش شبیه گیاه نر شده

. است شبدر یک نهاندانه. بچه ها حواستون هست دیگه. نیمی از سلولهاي حاصل از لقاحگفته در . اینجا اون نکته خوبه اومده) 4
  :اگر ژنوتیپهاي مثال باال را در نظر بگیرین!!! از لقاح یا زیگوت هستند یا آلبومنسلولهاي حاصل 

 CCپس ژنوتیپ سلول دو هسته میشه  C: گامت ماده      BBپس ژنوتیپ سلول دو هسته میشه  B:  گامت ماده

  ACو  ABزیگوتهامونم که بود    ACCو  ABB: با سلولهاي دو هسته آلبومن به وجود میاد) بود  Aکه ( حاال از لقاح آنتروزوئید 

اینها تنها جاییه که شما می تونین در گیاه خود . پس می بینین که در نیمی از زاده هاي حاصل از لقاح دو الل یکسان وجود داره
  !ناسازگار اللهاي یکسان ببینین، در آلبومن و سلول دو هسته

  

میره و در  ازونجا به سایر اندامهامیشه و  وارد دستگاه تنفسیقلب خارج شده و خون از طریق  ماهی در.  3گزینه  -165
  .بر می گرده نهایت دوباره به قلب

و  از اونجا به اندامها میرهو این بار  دوباره به قلب بر می گردهو  قلب خارج شده و به دستگاه تنفس میرهخون از  انساندر 
  .بر میگرده دوباره به قلببعد از اندامها 

  !خون انسان از روده ابتدا به کبد می ره و بعد به قلب بر می گرده :نکته ي مهم

  

همونطوري که . زیگوت گیاه اطلسیهاوالً سوال در مورد . ببینید بچه ها. اینم سوال بحث برانگیزي واسه من بود. 4گزینه  -166
م اطلسی که یک گیاه نهاندانه است و اصالً از طرفی .خود به خود حذف میشه 3پس گزینه  زیگوت در گیاهان میوز نمی کنهمی دونین 
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خب حاال به بررسی سایر . اتفاق می افته حداکثر فشردگی کروموزومها در مرحله متافاز .هم حذف می شه 2پس گزینه . سانتریول نداره
  :گزینه ها بپردازیم

  شروع به محو شدن می کند که قبل از حداکثر فشردگی کروموزومهاست پروفازغشاي هسته در مرحله ) 1

دوك از میکروتوبول تشکیل شده یعنی ریز مشکل من با این گزینه اینه که با این که این گزینه جواب این سوال خواهد بود اما ) 4
در . خودشم میگه که اینها میکروتوبول هستنددرسته که کتابتون از اصطالح رشته هاي دوك استفاده می کنه اما  .نه ریز رشته! لوله

به خاطر همین هم به نظر  .و ریز رشته رو غلط گرفته بودند. آخرین آزمون جامع قلمچی امسال هم این نکته سوال شده بود
  .میاد این گزینه صحیح نباشه

  

اضافه شدن یک گروه فسفات به هر با  گام سوم گلیکولیزدر . گلیکولیزههمون  مرحله ي بی هوازي تنفس. 2گزینه  -167
  .می شود تولید NADHمصرف شده و یک مولکول  ۲ାیک مولکول  مولکول سه کربنه تک فسفاته

  نه تولید مصرف می شود NADPHمولکول  گام دوم چرخه کالویندر تبدیل مولکول سه کربنه به قند سه کربنه در ) 1

گام اول گلیکولیز یعنی شما . ترکیب شش کربنه فسفات دارینه که گفته تولید پیرووات از اونم در ا. نکته ي قشنگی داره این گزینه) 3
پس از گام دوم به بعد باید حساب کنید که . در این گام هنوز مولکول شش کربنه ي شما فسفات ندارهچون  رو در نظر نگیرید

  . تولید نمی شه بلکه مصرف میشه   ADPمی بینید در این مرحله اصال 

  .تولید می شود ADPدر گام اول گلیکولیز : نکته

  نه مصرف تولید میشه NADPHدر زنجیره انتقال الکترون  Iخروج الکترون از فوتوسیستم با ) 4

  

هر دو  EcoR1هلیکاز و . یافت می شوند RNAو  DNAهستند و در  نوکلئوتیدها مونومرهاي اسید نوکلئیک .1گزینه  -168
  .است تند و مونومر آنها آمینو اسیدنوعی آنزیم پروتئینی هس

  است کاتاالز آنزیم پروتئینی -است DNAعامل ترانسفورماسیون ) 2

  است پتیالین آنزیم پروتئینی –است  DNAجایگاه تشخیص آنزیم محدود کننده بخشی از ) 3

  .حلقوي است که نوکلئوتید دارد  AMPپیک دومین گلوکلگون همان  - است پپسینوژن آنزیم پروتئینی) 4

  

169-   
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تنها . تشکیل می دهند دوك تقسیم را در خارج از هستهاوگلناها . دارند اوگلناها لکه چشمیدر بین آغازیان فقط . 4گزینه  -170
  .هستند قارچهاشکل می دهند  دوك تقسیم را درون هستهجاندارانی که 

  وجود دارد نه در همه آنها بیشتر آنها پوشش سلولزيه در دارند ک تاژکداران چرخان شکل نامتعارفی) 1

آغازیانی مثل اما به خاطر داشته باشید که . کلروفیل که اولین رنگیزه موثر در فوتوسنتز است در بسیاري از آغازیان وجود دارد) 2
  .و نمی توانند ساختار پر سلولی ایجاد نمایند تک سلولی هستند کالمیدوموناس

کپک هاي مخاطی همه هاگداران انگل هستند ولی . دارند مخاطی پالسمودیومی و هاگداران، هاگ مقاومکپک هاي ) 3
  .پالسمودیومی انگل نیستند

  

تخمیر الکتیکی و مسیر بی یعنی چی؟ یعنی وارد  اسید الکتیک می سازهزمانی که عضله چهار سر ران داره . 2گزینه  -171
در مسیر همونطوري که می دونین . الکتیکی گاز کربن دي اکسید ساخته می شه؟ نهدر مسیر تخمیر آیا . خب. شده هوازي

هوازي و یا تخمیر الکلی گاز دي اکسید کربن تولید میشه و این گاز هم به کمک آنزیم انیدراز کربنیک تبدیل به اسید 
حاال چون تو . .وژن تبدیل میشهاسید کربنیک در خون به بی کربنات و یون هیدر همونطوریم که می دونین. کربنیک میشه

   .کاهش پیدا می کنه) طبق نظر طراح محترم ( تخمیر الکتیکی دي اکسید کربن تولید نمیشه پس میزان بی کربنات خون هم 

در  اسید کربنیکطبق نکته اي که در باال گفتم پس میزان . ، گاز دي اکسید کربن تولید میشهAتولید استیل کوآنزیم در فرایند ) 1
  .پیدا می کنه با افزایش تجزیه این اسید غلظت یون هیدروژن در خون افزایشون باال میره و خ

3 (ATP در تنفس سلولی گاز دي اکسید کربن هم ساخته می شه. تنفس سلولیمی شه؟ آفرین در  ساخته چه زمانی در سلول 
  .هم زیاد شده ATPولی و تولید میزان دي اکسید کربن ساخته شده زیاد بشه انگار تنفس سلپس هر چی . دیگه

می پردازن و تولید اون رو باال می برن پس میزان  تولید گاز دي اکسید کربنسلولها به  افزایش میزان مصرف گاز اکسیژنبا ) 4
  .پیدا می کنه تولید اسید کربنیک افزایش

  

 شوند می باز پتاسیمی دار دریچه هاي کانال سدیمی، دار دریچه هاي کانال شدن بسته با زمان هم عمل پتانسیل در .4گزینه  -172
می رسه به حدود + 40پتانسیل از چرا؟ چون .شود می منفی خارج به نسبت سلول درون ،پتاسیم از نورون هاي یون خروج با و

70-!!!!  
با این عمل . ، سدیم به درون نورون وارد می شودباز شدن ناگهانی کانالهاي دریچه دار سدیمیبا  بتداي پتانسیل عملدر ا) 3و  1

  .می شوند بعد از این دریچه هاي سدیمی بسته. می رسد+ 40پتانسیل از صفر به 
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حرکت می  خالف جهت شیب غلظتیونها در  پتاسیم- فعالیت بیشتر پمپ سدیمبا  بعد از اینکه پتانسیل عمل تموم شد) 2
  .اره وارد سلول بشودپتاسیم بر خالف میلش باید دوبپس . کنند

  

که  درون زیگوسپورانژ)  یا همون هاگها( سلولهاي هاپلوئیدي ) زیگومیست ( ریزوپوس استولونیفر در  .4گزینه  -173
  .رشد می کنن آسکومیست ها هاگ ها در خارج از آسکدر حالی که در  رشد می کننساختار تولید مثل جنسی باشه 

  هاست نه فقط مربوط به آسکومیستتشکیل هاگ غیر جنسی در نوك نخی) 1

  .پس هاگ غیر جنسی بیشتر تولید می شود. است تولید مثل غیر جنسی شایع تراز این قارچها  هر دو گروهدر ) 2

 nابتدا زیگوت میوز می کند و سلولهاي یعنی . است هاگ جنسی محصول مستقیم تقسیم میتوز هر دوي این گروه هادر ) 3
  .به شکلهاي کتاب حتماً نگاه کنید. نها میتوز می کنند و هاگ به وجود می آورندسپس آ. به وجود می آورد

  .به جدول زیر نگاه کنید. 4گزینه   -174

  مثال  محرك  نوع حرکت
باز شدن هاگدان و پراکنده شدن   تغییر رطوبت هوا   )در بخش هاي مرده ( غیر فعال 

  هاگها
  پیچش  خود به خودي   )در بخش هاي زنده (  فعال

  مثل حرکت آنتروزوئید خزه  تاکتیکی  القایی

  مثل نورگرایی و زمین گرایی گرایشی

مثل شب تنجی و بساوش  تنجشی
  تنجی

  

  .قایی محسوب میشهلهر حرکت پیچشی غیر ا همونطوري که می بینین

  .نوعی غیر القایی هستند حرکت هاي غیرفعال هم به. هر حرکت غیر القایی فعال نیست. باشه 3حواستون به گزینه : نکته

  

 میلی متر 2هفته سوم حدود و در  میلیمتر 22حدود رویان در !!! ) انتهاي ماه دوم(  انتهاي هفته هشتمدر . 3گزینه  -175
  !!!شده است برابر بزرگتر 11پس . درازا دارد
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  است آغاز ضربان قلب مربوط به هفته چهارمو  نمو رگهاي خونی در هفته سومشروع ) 1

کوریون تشکیل شد در تعامل با سپس بعد از اینکه . به وجود بیایند ایتدا باید الیه هاي اطراف جنیندر هفته دوم بعد از لقاح ) 2
  .رحم مادر جفت را تشکیل بدهد

  .می کنند انتهاي هفته چهارم اندامهاي اصلی شروع به تشکیل شدندر ) 4

  

آمیب، روزن داران و کپک ).  با تاژك اشتباه نشود . ( است می پاهاي کاذببرامدگی هاي سیتوپالسمنظور از . 4گزینه  -176
  .حاال جمالت رو بررسی کنیم. پاهاي کاذب دارند هاي مخاطی

بعضی از آمیب ها هستند یعنی  بیشتر آمیب ها آزاد زياما . همه روزن داران و کپک هاي مخاطی زندگی آزاد دارند) الف
  .زندگی آزاد ندارند

  !!!!!اصال دیواره سلولی نداردآمیب ) ب

  .آمیب است که تولید مثل جنسی نداردفقط . هم دارند روزن داران و کپکهاي مخاطی تولید مثل جنسیاتفاقاً ) ج

  ؟آمیب ها تک سلولی هستند پس چه جوري می تونن گوارش برون سلولی داشته باشن) د

  .نادرست است جمله 4با این حساب هر 

  

تا زمانی که ما نیازي به استفاده از ببینید بچه  ها  .سواالست که با حذف گزینه راحت به جواب می رسه آدم ازون. 3گزینه  -177
پس تا زمانی که الکتوز در محیط نیست هر اتفاقیم بیفته . آنزیم هاي تجزیه کننده الکتوز نداشته باشیم، باید ژن خاموش بمونه

با رونویسی از ژن تنظیم کننده پروتئین مهار کننده ساخته می چرا ؟ چون . کنهرونویسی از ژن تنظیم کننده ادامه پیدا می 
  .و یا به عبارت بهتر، ژن خاموش بمونه.شه تا به اپراتور بچسبه و مانع از رونویسی از ژنهاي ساختاري بشه

  ود داره؟حاال وقتی الکتوز در محیط نباشه اصال الو الکتوز وج. عامل تنظیم کننده همون الوالکتوزه) 1

  !!!!عین گزینه ي باال) 2

  .هستند و در باکتریها وجود ندارن عوامل رونویسی مربوط به یوکاریوتها) 4
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قرار  روده کور و زایده آپاندیس - کولون باالرو –دریچه پیلور  -کیسه صفرا -کبد: در سمت راست بدن .3گزینه  -178
  .داره

  . قرار داره کولون پایین رو و پانکراس -دریچه کاردیا - اعظم معده: در سمت چپ بدن

  

179-   

  

  !ذخیره موقت غذا و گوارش مکانیکیهوظیفه سنگدان  .سنگدانهبخشی که قبل از روده در کرم خاکی قرار داره . 3گزینه  -180

 - 3ب غذا  و جذ - 2گوارش شیمیایی و مکانیکی  - 1معده در ملخ وظیفه . است معده بخشی که قبل از روده در ملخ قرار داره) 1
  را بر عهده داردذخیره موقت غذا 

  آب جذب می شود - 2غذا ذخیره می شود    -1در هزارالي گاو  . است هزارالبخشی که قبل از شیردان گاو قرار دارد ) 2

ذخیره  - 2گوارش شیمیایی و مکانیکی   -1معده گنجشک وظیفه ي . است معدهبخشی که قبل از سنگدان گنجشک قرار دارد ) 4
  را بر عهده داردموقت غذا 

  

 تسهیل سبب سیتوکینین برخالف که است اتیلن شود می غرقابی شرایط در گیاه مقاومت سبب که هورمونی .3گزینه  -181
چون  .پس وقتی موجب زود رسید میوه ها میشه پس مدت نگهداري اونعا رو کاهش می ده. می شود میوه رسیدن در

 !!!!باعث میشه که میوه ها زودتر پالسیده بشن

 .شود می ها قلمه در زایی ریشه سبب است که برخالف سیتوکینین اکسین شود می راسی چیرگی سبب که هورمونی) 1

 .شود می تولید ریشه راس از که است سیتوکینین خود شود می کالوس از ساقه تشکیل سبب که هورمونی ) 2

 تقسیم شدن سلولها در تواند می که است ژیبرلین شود، می تریپلوییدي ههاي میو کردن درشت سبب که هورمونی ) 4
سیتوکینین هم طبق متن کتاب در تحریک تقسیم سلولی اما  .است رشد محرك نهاي هورمو از یکی چون باشد داشته دخالت

  .چون این هورمون هم از محرك هاي رشد است. نقش دارد

  

  

. تا از تخم بیرون میاد همه ي تخم هاي میزبان رو از النه بیرون میندازه جوجه کوکو. یه ذره اون دوگوله رو به کار بندازین. 2گزینه -182
  .کل رفتارش غریزیه؟ پس اصالً فرصتی براي تجربه کردن داشتهاین جوجه 
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  دارد ارتباط تنگاتنگی با رفتار غریزياست که  نوعی یادگیرينقش پذیري ) 1

فکر کنین در آزمایش پاولف اگر زنگ نبود . رك بی اثر اگر نباشه اصالً آزمایش هاي شرطی شدن کالسیک به هیچ دردي نمی خورهمح) 3
  اصالً آزمایش معنی پیدا می کرد؟

  در آنها نقش تعیین کننده اي دارد غریزه و وراثتاز رفتارهایی هستند که ..... ، دفاع، تغذیه، تعیین قلمرو، مراقبت از فرزندان و مهاجرت) 4

  

  

 پلی مراز خاص خود RNAآنزیم ژنها در سلولهاي یوکاریوتی با . است سلول یوکاریوتیسلول زیگوت کبوتر نوعی . 2گزینه   -183
 .IIIپلی مراز  RNAو بعضی هم با آنزیم  IIپلی مراز  RNA، بعضی با آنزیم  Iپلیمراز  RNAبعضی با . رونویسی می شوند

همه ي کروموزومهاي حاوي اللهاي غالب و مغلوب مثل هم . ندارد مضاعف شدن یک کروموزوم اصالً به نوع ژنهایش ربطی) 1
  .سلول زمانی که بخواهد تقسیم انجام بدهد به نوع ژنهایش توجه نمی کند و با همه ي کروموزومها یکسان برخورد می کند. مضاعف می شوند

الل مغلوب در فرد ماده ظهور کند موجب بروز صفت توجه کنید که اگر در صفتی وابسته به جنس ، در پرندگان و پروانگان، ) 3
، الل مغلوب به  W ܼୟالل غالب باشد با توجه به ژنوتیپ Aالل مغلوب یک نوع بیماري در کبوتر و  aمثالً فرض کنید . مغلوب می شود

  تنهایی می تواند موجب بیماري گردد

  انجام می شود  پلی مراز DNAدو آنزیم هلیکاز و به کمک  DNAه همانند سازي زنهاي یک فراموش نکنید ک) 4

  

است که آن هم  دم مارپیچی همان باکتریوفاژویروس داراي . همه ي ویروسها یک نوع اسید نوکلئیک دارند. 3گزینه  -184
  .دارد DNAفقط یک نوع اسید نوکلئیک از نوع 

  اصالً پوشش ندارداست که  TMVکپسید مارپیچی دارد همان یکی از ویروسهایی که ) 1

  )آدنو ویروس هم کپسید چند وجهی دارد . ( دار است DNAباکتریوفاژ نوعی ویروس است که کپسید چند وجهی دارد ولی ) 2

زیم هم دارند آن DNAهمه ي ویروسهایی که حاال به نظر شما . با خود دارند آنزیم هاي مخصوصی بعضی از ویروسها) 4
 ؟دارند

 

  :بررسی جمالت. است C4 سلول غالف آوندي در نوعی گیاهسلولی که در شکل مشخص شده . 2گزینه  -185

 تثبیت کربنه اسیدچهار صورت به دارند، قرار آوندي غالف اطراف در که اسفنجی میانبرگ هاي سلول توسط جو اکسیدکربن دي-الف

سلول  .دهند قرار کالوین ي چرخه اختیار در را اکسیدکربن دي تا شوند می تجزیه آوندي غالف لهايسلو در اسیدها این سپس .شوند می
 )گام اول کالوین (  کربنی می شود 6تثبیت گاز دي اکسید کربن می پردازد اما موجب اسید هم به  غالف آوندي
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 )صحیح (  .شود می تجزیه 2 گام ودر تولید ها سلول این کربس ي چرخه 1 گام در اسیدسیتریک سلولی تنفس طی -ب

 انجام براي را وضع ،اکسیدکربن دي تراکم افزایش با و شده تجزیه ها سلول این به ورود از پس کربنه چهار اسیدهاي -ج
  )صحیح (  .نمایند یم مناسب روبیسکو آنزیم کربوکسیالزي فعالیت و فتوسنتز

 درون به اکسیدکربن دي انتقال به منجر مؤثري طور به دارد وجود  C4گیاهان  میانبرگ سلولهاي در که آنزیمی سیستم -د
 حالت این .است بیشتر جو با مقایسه گاز دي اکسید کربن این سلولها در تراکم بنابراین میشود، آوندي غالف سلولهاي

 CAMو  C4گیاهان همانطور که می دانید   .میشود نوري تنفس انجام از مانع و میکند مناسب فتوسنتز انجام براي را وضع
  . بر تنفس نوري غلبه می کنند

  

  . دارند هم میکروسفرها و هم کواسرواتها شباهت زیادي به غشاي سلولهاطبق متن کتاب . 3گزینه  -186

بیشتر میکروسفرها و همه ي کواسرواتها به هیچ وجه . بعد بپردازند بعضی از میکروسفرها می توانند به انتقال صفات به نسلفقط ) 1
  قادر به این کار نیستند

هم میکروسفرها و اما . محسو ب می شوند بعضی از میکروسفرها که توانایی انتقال صفات به نسلهاي بعد را دارند زنده) 2
  .هم کواسرواتها توانایی تقسیم شدن دارند

  .کواسرواتها از جنس لیپید هستند و مولکول آب گریز دارندبلکه  ریز نداردمیکروسفر مولکول آب گ) 4

  

به وجود می آید  ، هاگ) جدا شدن اللها ( پی تقسیم میوز همانطور که می دانید در گیاهان در . سوال بسیار زیبا است. 4گزینه  -187
  .است گامت نیز در گیاهان محصول میتوزو 

  .و عنتاصر آوندي فقط مخصوص نهاندانگان است ندارند همه ي گیاهان عناصر آوندي) 1

  وجود دارد و گیاهان چوبی کالهک ندارند کالهک فقط در گیاهان علفی) 2

  .مثالً خزه ریشه ندارد. همه ي گیاهان ریشه ندارند) 3

  

تغییري نکرد و در تمام در هر حالتی تنوع پروانه ها در مطالعه اي که روي پروانه هاي شب پرواز انجام شد . 4گزینه  -188
  .به عبارتی تنوع زیاد یا کم نشد .مراحل آزمایش دو نوع پروانه سفید و سیاه وجود داشت

در جنگلهاي پاك دورست شایستگی تکاملی پروانه مثال . شایستگی تکاملی افراد با توجه به محیطی که در آن بودند تغییر می کرد) 1
اما در جنگلهاي آلوده بیرمنگهام شایستگی تکاملی پروانه هاي سفید کم و . بودهاي سفید زیاد و پروانه هاي سیاه کم 

  پروانه هاي سیاه زیاد بود

  می یابد و برعکس میزان شایستگی تکاملی کم شود به همان نسبت زادآوري افراد نیز کاهشهر چقدر ) 2
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  . خزانه ژنی نیز دچار تغییرات می شودبا از بین رفتن پروانه ها و تغییر نمودن شایستگی تکاملی آنها قطعاً ) 3

  

189-   

  

  

  

  

  

  

  :به جدول زیر دقت کنید .4گزینه  -190

  مثال  نوع جهش
  جهش جانشینی  )تغییر در یک یا چند نوکلئوتید ( نقطه اي 

  جهش تغییر چارچوب
  حذفی  )تغییرات بزرگ در کروموزوم ( کروموزومی 

  مضاعف شدن
  واژگونی

  جا به جایی
  

  . است هر جهش تغییر چاچوبی نوعی جهش نقطه ايطبق جدول می بینید که 

  جهش نقطه اي یا به صورت جانشینی است و یا به صورت تغییر چاچوب) 1

هستند پس بیان ژن دچار مشکل نمی  تبدیل می شود چون هر دو رمز آمینو اسید سیستئین ACGبه  ACAدر جهشی که مثال  ) 2
  .شود

  . به جز موارد معدودي مثل مثال باال.  جانشینی در بیشتر موارد تاثیر گذار هستندهاي  جهش) 3

  

می شود و می  سکرتین از روده ترشح می شود و موجب افزایش ترشح بیکربنات از پانکراس به دوازدهه. 4گزینه  -191
  .می شود ولید اسید معدهگاسترین موجب افزایش تاما . کیموس اسیدي موجود در دوازدهه را خنثی نمایدتواند 
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  مستقیماً به خون نمی رودبی کربنات مترشحه ار پانکراس . می شود به دوازدههسکرتین موجب افزایش ترشح بی کربنات از پانکراس ) 1

  .شوند هر دو نوعی هورمون هستند و باید وارد خونسکرتین و گاسترین ) 2

  .سکرتین در این مورد هیچ نقشی ندارد) 3

  

 بسیار شب طول در دما که صورتی در مثال عنوان به .دهد می قرار تاثیر تحت را گیاهان از بسیاري نمو و رشد دما. 1گزینه  -192
  دهند نمی گل فرنگی گوجه گیاهان از بسیاري باشد، گرم

  انجام دهند در طول روزهاي گرم چرخه کالویناست و می توانند  C4نیشکر نوعی گیاه ) 2

در ترکیب با اسید سه کربنه تثبیت دي اکسید کربن وارد سلول شده و  مثل کاکتوس CAMگیاهان در  گرم در طول شبهاي) 3
  و در واکوئل می ماندکربنه تبدیل می شود  4شده و به اسید 

تعریق در حاشیه برگ گیاهانی مثل عشقه، گوجه فرنگی و  در طول شبهاي گرم تابستان و یا روزهاي مرطوب و گرم) 4
  نوك برگ گندم دیده می شودالدن و 

  

و گامتوفیت  هاگ چهار تاژکیاسپوروفیت . هستند اسپوروفیت و گامتوفیت هر دو پر سلولیدر کاهوي دریایی . 3گزینه  -193
  .هر دو متحرکندمی سازد که  گامت دو تاژکی

  گامتوفیت نمی تواند میوز کند) 1

  گامتوفیت هاپلوئیدي است) 2

  ی کندو هاگها توانایی لقاح ندارنداسپوروفیت هاگ تولید م) 4

  

  :بررسی جمالت. 2گزینه  -194

می تواند از از گلوکز انرژي به دست انجام می شود و  تنفس سلولیدر این ماهیچه هم . است ماهیچه صافعنبیه داراي ) الف
   ذخیره نماید ATPآورده و آنرا در مولکولهاي 

نور هم در تحریک گیرنده هاي . را تنظیم می کند میزان نور ورودي به چشم تنگ و گشاد کردن مردمکعنبیه به کمک ) ب
  پس عنبیه به طور غیر مستقیم در این تحریکات نقش دارد. استوانه اي و مخروطی نقش دارد

  نه عدسی را مردمک را تنگ و گشاد می کندعنبیه به واسطه عضالت خود ) ج

  .قرار دارد یجلوي عدسعنبیه بخشی از مشیمیه است که در ) د
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دریچه در انقباض دهلیزها . را نشان می دهد انقباض دهلیزیا به عبارتی  ثانیه اي 1/0بخش قسمت مشخص شده  .4گزینه  -195
  .هاي سینی بسته هستند و نمی گذارند تا خون از بطنها خارج شوند

  دهلیزها در حال انقباض هستند)  1

  انقباض استبطن در حالت استراحت و دهلیز در حال ) 2

  .بطنی باز هستند تا خون از دهلیز وارد بطن شود - دریچه هاي دهلیزيدر هنگام انقباض دهلیزها ) 3

  

196-   

  

زیرا ریبوزومهاي پروکاریوتی در سیتوپالسم آزاد . پروتئین ها در باکتریها در مجاورت کروموزومها ساخته می شود. 4گزینه  -197
  .پس پروتئین ها در کنار کرومورومها ساخته می شه. نوکلئوئیدي سیتوپالسم قرار دارند هستند و کروموزوم ها هم در فضاي

  است گرم مثبت  )عامل بیماري دیفتري ( کورینه باکتریوم دیفتریا ) 1

  دارد کلستریدیوم بوتولینوم توانایی تولید آندوسپور)2

  . وندش) توکسین  (  هر دوي این باکتري ها می توانند موجب تولید سم) 3

  

بیشترین انرژي را براي هستند که  جمعیت هاي فرصت طلبحشرات جزو . است حشراتمنظور از این موجودات . 2گزینه  -198
  صرف می کنند تولید مثل

  است تصادفیدر جمعیتهاي فرصت طلب معموالً به صورت  مرگ و میر) 1

  دفع می کننداوریک اسید حشرات ماده دفعی را به صورت ) 3

  .را می بینند نه همه آن را فقط طیف کوچکی از تابش الکترومغناطیسیبسیاري از حشرات ) 4

  

کمی از میزان استروژن کاهش می یابد ولی پروژسترون با آزاد شدن تخمک،  دوره جنسی 14در روز . 4گزینه  -199
  )به شکل کتاب توجه کنید . ( افزایش می یابد

رو به افزایش است  FSHغظت هورمون در این زمان . می کند حم شروع به زیاد شدنضخامت دیواره ر 7روز در حدود ) 1
  .اما غلظت استروژن کاهش نمی یابد بلکه افزایش می یابد
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میزان هورمون آزاد کننده مترشحه از هیپوتاالموس افزایش می یابد اما فولیکولها هم استروژن با شروع رشد فولیکولها ) 2
  این هورمون را افزایش می دهندو میزان  ترشح می کنند

  . و استروژن تغییر چندانی نمی کنند LHهورمون  16با شروع رشد جسم زرد در حدود روز ) 3

  

200-   

  

  :بررسی جمالت. 1گزینه  -201

  دارد گامت سرخس چند تاژكو معموالً بزرگ است اما  هاگ سرخس بدون تاژك) الف

  تقسیم خود پروتال را به وجود می آوردهاگ با ولی  گامت نمی تواند تقسیم شود) ب

  کروموزومی هستند nهاگ و گامت هر دو هاپلوئید و ) ج

  .به وجود می آید گامت از تقسیم میتوزو  هاگ به طور مستقیم از تقسیم میوز) د

  

از بین این چهار . ترشح می کند مهارکننده، آزادکننده، ضدادراري و اوکسی توسینهیپوتاالموس هورمونهاي  .3گزینه  -202
  .اوکسی توسین و ضد ادراري به هیپوفیز پسین می روند و از آنجا به خون ترشح می شوندهورمون ، 

 ATPو  AMP ،ADPمثل . باشند یک، دو و یا سه فسفاتهنوکلئوتیئهاي آزاد در هسته می توانند ) 1

  ار دارد نه در بخشهاي مختلف هیپوفیزقر فقط در هیپوفیز پسینآکسون سلولهاي هیپوتاالموس ) 2

4 (DNA  که توسطRNA پلی مراز مورد رونویسی قرار می گرد پیوند هیدروژنی دارد  

  

پس از در معرض حمله قرار گرفتن توسط عامل گفته سلولهاي پوست . به سوال دقت کنین  !!! )4یا  2گزینه (   -203
؟  در این صورت می دونین که ویروس سلول را آلوده کرده چه اتفاقی افتاده یعنی بالفاصله بعد از اینکهخب ........ بیماري

فقط کروموزومش رو وارد کروموزوم میزبان می شه و  چرخه لیزوژنیویروس تب خال به محض آلوده کردن سلول میزبان  وارد 
زمانی که سلول می گیم . داره و االن چی شدهاما اگر منظور طراح این بوده که االن این سلول تظاهرات تبخال )  2گزینه . ( می کنه

(  .عالیم تبخال رو نشون داده یعنی وارد چرخه لیتیک شده و شروع به سنتز ماده ژنتیکی و پروتئینهاي ویروسی کرده
واسه . قطعی گفتنمی شه . براش بهتره ولی خب 2از نظر من گزینه . اینجا طراح نتونسته منظورو برسونه که کدوم زمانو می خواد)  4گزینه 

  .همین باید منتظر پاسخ سازمان سنجش موند

  دارند  بعضی از ویروسها آنزیم خاصفقط ) 1
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  .اگر سلول به کمک اینترفرون مقاوم شده بود دیگه عالیم تبخال رو نشون نمی داد) 3

  

ستگی تکاملی اونها رو پس شای. بقاي اونا مطمئن می شهو از  رفتار سینه سرخ غذا دادن به بچه هاشه. 3گزینه  -204
حلقه زدن به دور بچه هاش موجب محافظت از اونا در برابر شکارچی میشه و نوعی گاو وحشی هم با   .افزایش می ده

  .شایستگی تکاملی اونها رو افزایش می ده

ی ده و با کشتن سایر بچه شیرها و پس شایستگی تکاملی اونها رو کاهش نم!!! شیر نر شرق آفریقا با بچه هاي خودش به مهربونی رفتار می کنه
  .کاهش رقابت به نوعی شایستگی تکاملی فرزندان خودش رو افزایش هم می ده

  !!!!زنبور کارگر بنده خدا هم که معموالً فرزند دار نمی شه  و فقط اجازه می ده ملکه بزاد

  

مصرف  NAD+ کربنه به چهار کربنه یک مولکول 5تبدیل شدن مولکول با  گام سوم چرخه کربسدر . 2گزینه  -205
تبدیل ترکیب چهار هم با  گام پنجمدر  )هم تولید می شود  ATPدر این گام یک مولکول (   .NADHو تبدیل میشه به  میش

  . )ولید نمی شودت ATPدر این گام (  NADH دیگه مصرف میشه و تبدیل میشه به NAD+ کربنه به اگزالواستات یک مولکول
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