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  49از کشور خارج کنکور  شناسی زیست تشریحی واقعا   پاسخنامه و سواالت

 

 در گیاه شب بو، هر سلول فعال تمایز یافتة روپوستی می تواند ........-651

 باعث فعالیت کربوکسیالزی آنزیم روبیسکو شود.  (6

 همواره توسط پلی مری از اسیدهای چرب پوشانده شود.  (2

 دهای چوبی نقش داشته باشد. خام در آون هدر تداوم جریان شیر (3

 یون هیدروژن تولید نماید.  9در مرحلة بی هوازی تنفس،  (9

 –تار کشنده  -نگهبان روزنه:  عبارتند از روپوستی سلول های تمایز یافته ، از منظور سؤال درست است .  9گزینه   -651

 9در سلول زنده ای طی لگیکولیز ست .تنفس بی هوازی همان لگیکولیز و تخمیر است که مشترک تمام سلول ها .کرک 

 تا هیدروژن تولید می شود.

 تشریح سایر گزینه ها :

  فقط سلول نگهبان روزنه روبیسکو فعال دارد. (6

 در سلول تار کشنده  کوتین وجود ندارد. (2

 )یا پیوستگی  حرکت شیره خام(نقش دارند .خام هتداوم جریان شیر (فقط سلول های تار کشنده در 3

 

در مورد هر جانوری که سطح مبادلة اکسیژن و دی اکسید کربن به درون بدن منتقل شده است، کدام عبارت -655

 باشد؟درست می

 همة مویرگ ها، در ابتدای خود، یک ماهیچة صاف حلقوی دارند.  (6

 همة درشت مولکول ها، در فضای خارج سلولی هیدرولیز می شوند.  (2

 دو مجموعه کروموزوم دارند.  همة سلول های پیکری، در هستة خود (3

 همة سلول های زنده، در اطراف خود محیطی نسبتا  پایدار و یکنواخت دارند.  (9
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هستند ک همه پرسلولی اند و در تمام پر سلولی ها  خشکی زیجانوران  همان  منظور سوالدرست است .  9گزینه  -655

 محیط داخلی وجود دارد که دارای همئوستازی اند .

 ر گزینه ها :تشریح سای

 ندارند . حشرات شبکه مویرگی اکمل (6

 تجزیه می شوند)گوارش درون سلولی(. لگیکوژن در سلول های کبد و ماهیچه  ، جانوراندر انسان و دیگر  (2

در بعضی از سلولهای پیکری اصوال    کروموزوم وجود ندارد  )مانند اریتروسیت ها(و در بعضی از آنها ممکن جاندار  (3

 . باشند )مانند مخمر(هاپلوئید و ..

 

 هر جانور دو رگة ..................، قطعا  ..................-651

 با فاصله کمی پس از تولد می میرد. -نازا (6

 زاده هایی ضعیف یا نازا تولید می کند.  -زیستا (2

 توانایی تکثیر ژن های والدین خود را دارد.  -زیستا (3

 د خود را پایدار می کند. روند تبادل ژن بین گونه های وال -نازا (9

 

در  و  ربط ندارددو رگه )زیستا و زایا(است که به نوع  )میتوز(منظور همانندسازی ماده وراثتی درست است . 3گزینه  -651

 میتوز در سلول های پیکری دیده می شود.،هر دو نوع 

 تشریح سایر گزینه ها :

 لد نمی میرد.دو رگه نازا، زیستا است پش به فاصله کمی پس از تو(6

 دورگه های زیستا می توانند افراد زایا تولید کنمند.(2

 نازایی و نازیستایی دو رگه مانع از روند تبادل پایدار ژن ها می شوند.(9

 

 در هیپرتیروئیدیسم، میزان کدام یک به ترتیب افزایش و اکهش خواهد یافت؟-654
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 ذخیرة لگیکوژن عضالت -فعالیت بعضی غدد درون ریز بدن (6

 پتاسیم غشای نورون ها -فعالیت پمپ سدیم -برون ده قلبی (2

 لکسیم خون –ترکیب دی اکسید کربن با همولگوبین  (3

 ذخیرة چربی سلول ها -خشکی پوست (9

 

درست است .در پر اکری تیروئید ،فعالیت غدد درون ریز پانکراس زیاد می شود تا لگواکگون بیشتری تولید  6گزینه  -654

البته ذخیره لگیگوژن عضالت را اکهش می دهد تا لگوکز بیشتری بدست آید.،یش یابد.لگواکگون شود و  قند خون افزا

 این لگوکزها به مصرف همان سلول عضله می رسد و وارد جریان خون نمی شود.

 تشریح سایر گزینه ها :

هم تعداد ضربا ن  یدپر اکری تیروئ برون ده قلبی حاصلضرب حجم ضربه ای در تعداد ضربا ن در دقیقه است و در(2

میواکرد  مربوط به )اعصاب سمپاتیک(افزایش می یابد. بنابراین برون ده قلبی افزایش می یابد.نورون ها ی حرکتی 

پتاسیم نورون ها افزایش  –قلبی فعال تر می شوند تا تعداد ضربا ن افزایش  یابد واین یعنی اینکه فعالیت پمپ سدیم 

 )نه اکهش(یابد.

بیشتری حاصل می شود که ترکیب  2Co تیروئید با افزایش مصرف لگوکز برای انرژی زایی بیشتر ،  در پر اکری(3

افزایش می یابد.لکسی تونین می تواند لکسیم خون را اکهش دهد ولی لکسی تونین درسته که از تیروئید  Hbآنرا با 

 تیروئیدیسم ، لکسی تونین دخالتی ندارد.ترشح می شود ولی از هورمون های تیروئیدی محسوب نمی شود !!! و در هیپر

در هیپرتیروئیدیسم ، خشکی پوست اکهش می یابد چون غدد چربی فعال تر می شوند.همچنین با توجه به نیاز به  (9

 بطوریکه شخص الغر به نظر می رسد . انرژی بیشتر ، ذخیره چربی سلول ها اکهش می یابد

 

 ، ............................. دارد و ....................... نمی باشد. آمانیتا در بخشی از چرخة زندگی خود-611

 فتوسنتزکننده  -( نخینه هایی با دو هستة متفاوت2پرسلولی                             –( توانایی تثبیت نیتروژن جو را 6

 سمی  -قابلیت رویاندن هاگ درون هاگدان را (9انلگ                              -( بیش از چهار هاگ درون هاگدان3
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که در این گروه به علت ادغام نخینه ها در  از گروه بازدییومیست هاستچتری و  قارچی ،مانیتا آ درست است . 2گزینه  -611

 . هیچ قارچ  فتو سنتز کننده نداریم. می توان یافتمتفاوت  و نوع هسته دزیر خاک سلول هایی با 

 چند پر سلولی است ولی توان تثبیت نیتروژن را ندارد. (این قارچ هر6

ولی اینکه گفته انلگ نیست جمله ی هاگ( وجود دارد  9هاگ )نه بیش از  9( درون هر بازیدی )هاگدان(، 3

 درستی است.

 نیتاماآ ا دیده نمی شود.بازدییومیست ه، اختصاص به زیگومیست ها دارد و در  قابلیت رویاندن هاگ درون هاگدان (9

 ممکن است سمی باشد.

 

اللی مورد نظر باشد . در نتیجه آمیزش سهره  9با فرض اینکه در جمعیت سهره ها ، نوعی صفت وابسته به جنس ،  -616

 های هموزیگوس با سهره های جنس مخالف ، مطابق قوانین احتماالت ، ............. خواهند داشت .

6)𝟏

𝟖
𝟐(2    زاده ها ، یکنوع الل  

𝟓
 زاده های نر ، ژنوتیپی خالص 

3)𝟑

𝟖
 نوع ژنوتیپ 9(زاده های ماده ، حداقل 9   زاده ها ، ژنوتیپی ناخالص  

 

 درست است .تک تک گزینه ها را باید حل کرد : 3گزینه  -616

ا دیده می در نظر بگیریم ژنوتیپ سهره های خالص)که فقط در نر ه  9A و  6A ،2A ،3A(اگر الل ها را بصورت ، 6

   6A Z6A Z،2A Z2A Z ،3A Z3A Z  ،9A Z9A Zشود(عبارتست از : 

  W9A Z،W3A Z ،W2A Z ،W6A Zژنو تیپ سهره های ماده عبارتست از:

 6A Z6A Z  ( W9A Z،W3A Z ،W2A Z ،W6A Z)در نظر بگیریم : را اگر یکی از آمیزش ها 

  1از  9ی یعن ( یکنوع الل خواهند داشت :ZWفقط زاد ه های ماده)

 آمیزش دیگر هم تعمیم دهیم همین نتیجه بدست می آید .یعنی : 3و اگر اینو به 
𝟏

𝟐
خواهند داشت .  زاده ها ، یکنوع الل  

 پس گزینه  ی نادرستی است.

 6A Z6A Z  ( W9A Z،W3A Z ،W2A Z ،W6A Z)اگر یکی از آمیزش ها را در نظر بگیریم :  (2

 9از  6( خواهد بود : یعنی  6A Z6A Zخالص) (،فقط یکیZZزاده نر ) 9از 

 یعنی : آمیزش دیگر هم تعمیم دهیم همین نتیجه بدست می آید . 3و اگر اینو به 
𝟏

𝟒
 خواهند داشت . زاده ها ، یکنوع الل  
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 پس گزینه  ی نادرستی است.

 6A Z6A Z  ( W9A Z،W3A Z ،W2A Z ،W6A Z)اگر یکی از آمیزش ها را در نظر بگیریم :  (3

بقیه یا خالص خواهد بود و نا 9AZ6AZ ،3AZ6AZ ،2AZ6AZزاده  1از  (خواهیم داشت .ZZژنوتیپ ناخالص در نرها )

 یعنی : صند ویا ماده .لخا
𝟑

𝟖
 پس گزینه  ی درستی است. زاده ها ، ژنوتیپی ناخالص دارند . 

 ینه  ی نادرستی است.پس گز نوع ژنوتیپ دارند. 9(حداقل و حداکثر ZWزاده های ماده )(9

 

 نخود، درست است؟ه کیسة رویانی در یک تخمک تازه بارور شد ه سلول های دربرگیرند هچند مورد، دربار-612

 آلبومن را به طور اکمل مصرف می کنند.  -الف

 در هستة خود هر دو الل یک ژن را دارند.  -ب

 در شرایطی ساختارهای چهار کروماتیدی می سازند.  -ج

 تشکیل یک بخش ویژه، رویان را به گیاه مادر متصل می نمایند. با  -د

6 )6                                 2 )2                                         3 )3                                  9 )9  

 

 درست است .بررسی موارد : 6گزینه  -612

پوشش اطراف تخمک است که بعدا  به پوسته دانه تبدیل می شود که یانی ،الف(سلول های در برگیرنده کیسه ی رو

 و توسط رویان مصرف می شود نه پوسته دانه . من در این دانه ها باقی می ماندلبوآ روفیت قدیم است.ودیپلوئید است و اسپ

 پس مورد نادرستی است .

 این سلول ها دیپلوئید اند .پس مورد درستی است .ب(

 پس مورد نادرستی است . کروماتیدی )تتراد (هم نخواهد داشت . 9ها میوز ندارند پس ساختار این سلولج(

 ه سلول های دربرگیرند منشا می گیرد )نه  زیگوتبخش ویژه که  رویان را به گیاه مادر متصل می کند )بنداله(، از د(

 پس مورد نادرستی است . (.کیسة رویانی

 

موزوم های غیرهمتای دو کروماتیدی در استوای سلول قرار دارند. سلول در یک سلول مگس سرکه، کرو-613

 این سلول در ................... داشته است. ه زایند
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 رشتة پلی نولکئوتید خطی  6G ،61( انتهای مرحلة 2           کروماتید                   S ،1( انتهای مرحلة 6

 میکروتوبول سانتریولی  6G ،611( ابتدای مرحلة 9                    سانترومر      2G ،61( ابتدای مرحلة 3

 

 کروموزوم های غیرهمتای دو کروماتیدی در استوای سلول قرار ،2مرحله ی آنافاز  میوز  درست است . 2گزینه  -613

رشته پلی  2اتید از دارد.هر کرومکروموزوم ها تک کروماتیدی  6G ، 1  در . کروموزوم دارد 1مگس سرکه می گیرند . 

 رشته پلی نولکئوتیدی خواهد داشت .  61پس نولکئوتیدی ساخته شده است.

 تشریح سایر گزینه ها :

 کروماتید. 61کروماتیدی خواهد داشت ، یعنی  2کروموزوم  1دارای  S، در انتهای مرحله   n2 =1(سلول 6

سانترومر خواهد  1کروموزوم ،  1نترومر خواهیم داشت پس به تعداد کروموزوم ها سا ، 2Gدر مرحله  ،  n 2=1سلول  در(3

 داشت.

 25×2=59سانترومر خواهد داشت که میشه :میکروتوبول سانتریولی  2مگس سرکه، هر سلو ل،6Gابتدای مرحلة در (9

 

 کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل می کند؟-619

میلیون سال پیش، مورد بررسی قرار گرفته است.  15د و ناگهانی محیط در حدود در نوعی الگوی تغییر گونه ها، تغییرات شدی

 این تغییرات ........

 به نابودی اغلب گونه های ساکن خشکی منجر شد.  (6

 شناخت اکمل سیر تحول گونه ها را میسر ساخت.  (2

 باعث افزایش ناگهانی افرادی با ویژگی های جدید گردید. (3

 و تدریجی گونه ها ایجاد شد. در پی یکسری تغییرات اندک  (9

میلیون سال پیش )پنجمین انقراض( مربوط به دایناسورها بود که طی آن  15انقراض  است . مد نظر  2گزینه  -619

این انقراض، بخشی از سیر تحول گونه ها را نشان می دهد نه لک سیر تحول  درصد موجودات خشکی از بین رفتند. 51

گونه ها نیاز به شواهد گوناگون مثل فسیل ها، درخت تبار زایشی، بررسی اندام های  گونه ها را . درک سیر تحول

 ل و غیره دارد.تیجیاهمولوگ، وس
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 تشریح سایر گزینه ها :

)اغلب درصد گونه های ساکن خشکی از بین رفتند 51 ،میلیون سال قبل( 15طی پنجمین انقراض گروهی ) (6

 .گونه ها(

 سازاگر و جدید به ناگهان بیشتر می شود.در پی تغییرات ناگهانی ، افراد با ویژگی های  الگوی تعادل نقطه ایدر  (3

قبل از هر تغییر ناگهانی در گونه ها، مدت ها تغییرات تدریجی و خفیف انجام می گیرد و سپس تغییر ناگهانی مثل  (9

 .انقراض انجام می شود )الگوی تعادل نقطه ای(

 

دریایی ................... الکمیدوموناس، هر سلول هاپلوئیدی  در چرخة زندگی اکهوی-615

...................... 

 تاژک دار، حاصل تقسیم میتوز سلولی با یک مجموعه کروموزوم است.  –برخالف  (6

 کروموزومی آزاد می گردد.  nتاژک دار، پس از پاره شدن دیوارة سلول  -همانند (2

 یوز سلول دیپلوئیدی ایجاد می شود. بدون تاژک، مستقیما  از م -همانند (3

 بدون تاژک ، جزیی از ساختار پرسلولی اگمتوفیتی می باشد.  -برخالف (9

 

نوع سلول  3زندگی اکهوی دریایی )که از نوع تناوب نسل است( ی در چرخه  درست  است . 9گزینه  -615

 : هاپلوئیدی وجود دارد

 اسپورانژ بوجود می آید.  n2ز سلول های تاژکی( و از میو 9زئوسپور که تاژکدار بوده ) -6

 اگمتوفیت بوجود می آید.  nتاژکی( و از میتوز سلول های  2اگمت که تاژکدار بوده )-2

وفیت(وئید بدون تاژک )یعنی سلول اگمتدر پیکر اگمتوفیت واقع است و فاقد تاژک است. سلول هاپل ،سلول اگمتوفیت-3  

بوجود می  زئوسپور تولید مثل غیرجنسی  طی میتوزوناس تک سلولی هاپلوئید دو تاژکه  در الکمیدوم زندگیی چرخه در حالیکه در 

تاژکه تولید می شود  و از  2)اگمت(  n،تعدادی سلول  nتولید مثل جنسی از میتوز یک الکمیدوموناس بالغ آورد و در طی 

 میوز زیگوت حاصل زئوسپور بوجود می آید.

 سلولی بوده و ساختار پرسلولی اگمتوفیتی ندارد.الکمیدوموناس جلبک تک  نکته :
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 تشریح سایر گزینه ها :

سلول های  طی میوز زئوسپور سلول هاپلوئید  تاژکدار  هستند . اگمتو  زئوسپور ، زندگی اکهوی دریاییی چرخه (در 6

n2 سلول های  میتوزطی  اگمتو  اسپورانژn  بوجود می آید.اگمتوفیت 

زئوسپورها پس از پاره شدن دیواره ی زیگوسپور و پس از رشد در محیط به ،الکمیدوموناس  زندگیی چرخه در  فقط (2

 .الکمیدوموناس بالغ تبدیل می شوند

(با میتوز nهر زئوسپور )بوده و  سلول هاپلوئید بدون تاژک ،سلول اگمتوفیت ، زندگی اکهوی دریاییی در چرخه  (3

هاپلوئید سلول   الکمیدوموناس زندگیی چرخه در ود)نه میوز(در حالیکه در  متوالی به یک ساختار اگمتوفیت تبدیل می ش

 بون تاژک نداریم.

 

در یک سلول ماهیچة ذورنقه ای انسان، هر رشتة مستقر در ................... سارکومر، ممکن است در تماس -611

 مستقیم با .................... قرار گیرد. 

 یون های لکسیم –( دو انتهای 2                                             سارکولم   –( بخش میانی 6

 هسته ها –( دو انتهای 9میتوکندری ها                                         -( بخش میانی3

 

ضی آن شامل ، از نوع اسلکتی بوده و رشته های انقبا سلول ماهیچة ذورنقه ای انسان مد نظر  است . 2گزینه  -611

به غشا و اندامک ها  ی انقباضیرشته ها اکتین )نازک(و میوزین )ضخیم(، واحد انقباضی)سارکومر(را می سازند.

احاطه شده که با لکسیم آزاد شده نیز در  سارکوپالسمیتوسط شبکه ی انقباضی( رشته هاها) ولی تارچه  برخورد مستقیم ندارند

 .می توانند باشند  مستقیم تماس

 یح سایر گزینه ها :تشر

 سارکومر با سارکولم )غشای سیتوپالسمی میون(تماس مستقیم ندارد. بخش میانی (6

 سارکومر با میتوکندری ها تماس مستقیم ندارد. بخش میانی (3

 سارکومر با هسته ها تماس مستقیم ندارد. دو انتهای (9

 

 در انسان، برای انجام هر نوع فعالیت انعاکسی، .......-615
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 سلول های نورلگیا نقش مؤثری دارند.  (6

 وجود تجربه و یادگیری ضروری می باشد. (2

 تنها دستاگه عصبی خود مختار درگیر است.  (3

 مرکز اصلی پردازش اطالعات حسی بدن فرمان می دهد.  (9

 

اشند ، بانعاکس ها پاسخ های سریع هستند و نیازمند نورون هایی هستند که میلین دار  است . درست  6  گزینه -615

 سرعت هدایت پیام عصبی باالیی دارند. )نورولگیا( ،چون نورون های میلین دار

 تشریح سایر گزینه ها :

 اغلب انعاکس ها غریزی اند و در برخی از آنها تجربه و یادگیری نقش دارد.(2

. در برخی از )اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک(در بخش غیر ارادی انعاکس نقش دارددستاگه عصبی خود مختار (3

هم انعاکس ها)مانند انعاکس تخلیه ادرار(بخش ارادی مغز هم دخالت دارد )اعصاب پیکری دستاگه عصبی محیطی 

 شرکت دارد(.

بدن نقش دارد و مرکز   انعاکسی های فعالیتمغز است که در بعضی از ، مرکز اصلی پردازش اطالعات حسی بدن (9

 رد پی زیر زانو (، نخاع است .بدن)مانند انعاکس ز  انعاکسیبعضی از 

 

کراسینگ اور در سلول های حاصل از ه در چرخة زندگی ......................، وقوع پدید-611

 .........................ممکن است . 

 برخورد سلول های جنسی  –( تاژک دار چرخان 2تقسیم اگمتوفیت                    –( جلبک قهوه ای 6

 میتوز بعضی سلول های پیکری -( کیسه تن ساده و ابتدایی9نمواسپوروزوئیت ها                 –د ماالریا ( عامل مول3

 

هیدر  میتوز بعضی سلول های پیکری، هیدر است . از  کیسه تن ساده و ابتدایی  منظور ازدرست است .  9گزینه   -611

 میوز انجام می دهد و در میوز اماکن کراسینگ اور وجود دارد. ،سلول های زاینده بوجود می آید که طی تولید مثل جنسی ،
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 تشریح سایر گزینه ها :

 سلول های حاصل از ، جلبک قهوه ایدر  .اگمت می سازند ،با میتوز )مثل گیاهان(جلبک های پرسلولی  (6

 میوز و کراسینگ اور نخواهیم داشت.یت ،هاپلوئید خواهند بود چون با میتوز بوجود می آیند.در سلول هاپلوئید هم تقسیم اگمتوف

ه پدید)لقاح(و  برخورد سلول های جنسیبنابراین  ندارند ،،تولید مثل جنسی )و میوز ( تاژک دار چرخان (2

 )در میوز(در آنها بوجود نمی آید.کراسینگ اور

هاپلوئید بوده و میوز و کراسینگ اور  در چرخه زندگی عامل بیماری ماالریا ،از نمو اسپوروزوئیت ها ،مروزوئیت بوجود می آید که(3

 ندارد.

 

 چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟-614

 از تقسیم سلول ............................ تولید نمی شود. 

 خاطره  Bخاطره، پالسموسیت                                          ب( پالسموسیت،  B-الف

 خاطره  Bخاطره، سلول  B، پالسموسیت                                       د( ج( پالسموسیت

6 )6                         2 )2                               3 )3                                   9 )9  

 

 درست است .تشریح موارد :  2گزینه   -614

 تولید می شود. پس مورد نادرستی است . خاطره B و  سموسیتخاطره، پال B از تقسیم سلول الف (

 پس مورد درستی است .بوجود نمی آید.  خاطره B، تقسیم سلولی ندارد بنابراین سلول  پالسموسیت ب(

 پس مورد درستی است . ، تقسیم سلولی ندارد بنابراین پالسموسیت هم بوجود نمی آورد. پالسموسیت ج(

 پس مورد نادرستی است . بوجود نمی آورد. خاطره Bو  اطره، پالسموسیتخ B از تقسیم سلول د(

 

 در همة گیاهانی که ........... دارند، اسپوروفیت ........ است. -651

 ساقة زیرزمینی، بالغ اکمال  مستقل از اگمتوفیت (6

 جدید به اگمتوفیت وابسته  -رشد پسین (2
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 شلک یافته  جدید دارای بیش از از دو برگ تغییر -ریشة گوشتی (3

 جوان فتوسنتزکننده و وابسته به اگمتوفیت -حرکت های غیرفعال (9

 

ناگن و نهاندااگن بازداندر نهانزادان آوندی و گیاهان دانه دار ) ساقة زیرزمینی درست است .  6گزینه   -651

 تقل از اگمتوفیتاکمال  مسگیاه اصلی است و بالغ  اسپوروفیتغیر علفی(بوجود می آید. در این دسته از گیاهان 

 است.

 تشریح سایر گزینه ها :

 مستقل از اگمتوفیت است. اسپوروفیت(رشد پسین در گیاهان دانه دار دیده می شود و در این گیاهان 2

لپه  2نهانداناگن حداکثر  جدید اسپوروفیتداودی، نرگس زرد و زنبق وجود دارد و در در نهانداناگنی مانند  ریشة گوشتی (3

 که از آن برگ تغییر شلک یافته بوجود می آید.وجود دارد 

جوان در خزه گیان غیر فتوسنتز  اسپوروفیتوجود دارد . )از جمله خزه گیان(در همه گیاهان  حرکت های غیرفعال (9

 کننده است هر چند وابسته به اگمتوفیت است.

 

می دهد، قطعا  پس از گذشت مدت زمان در هر الگوی انتخاب طبیعی که نوعی صفت پیوسته را مورد بررسی قرار -656 

 طوالنی، کدام اتفاق روی می دهد؟

 تعداد افراد دارای فنوتیپ حد واسط بیشتر خواهد شد.  (6

 یکی از فنوتیپ های آستانه ای بر سایرین ترجیح داده می شود.  (2

 فراوانی هر یک از فنوتیپ های آستانه ای دچار تغییر خواهد شد.  (3

 فاوت از فراوانی بیشتری برخوردار می شوند. دو نوع فنوتیپ اکمال  مت (9

 

)کم و یا زیاد تغییر پیدا خواهد کردی آستانه در هر نوع انتخاب طبیعی ، فراوانی فنوتیپ هادرست است .  3گزینه   -656

 این از شلک های کتاب درسی هم معلومه .. می شود(

 تشریح سایر گزینه ها :
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  پس از گذشت مدت زمان طوالنیکننده ، فراوانی فنوتیپ حدواسط  (فقط در انتخاب طبیعی از نوع پایدار6

 افزایش خواهد یافت .

 داده ترجیح سایرین بر ای آستانه های فنوتیپ از یکیفقط در انتخاب طبیعی از نوع جهت دار  ، فراوانی  (2

 .شود می

 فراوانی از آستانه( 2)یعنی  اوتمتف اکمال   فنوتیپ نوع دوفقط در انتخاب طبیعی از نوع گسلنده ، فراوانی  (9

 .شوند می برخوردار بیشتری

 

 همة رشته های دوک موجود در یک سلول مریستمی ساقة گیاه اطلسی، درست است؟ ه کدام عبارت، دربار-652

 تا صفحه میانی سلول، کشیده می شوند.  (6

 به سانترومر کروموزوم ها، متصل می شوند.  (2

 ایجاد می گردند. در پی تغییر شلکِ اسلکت سلولی،  (3

 هم زمان با دور شدن جفت سانتریول ها، تشکیل می گردند.  (9

 

رشته های دوک که همگی توسط میکروتوبول ها ساخته می شوند به هناگم تقسیم سلولی میتوز  درست است .  3گزینه   -652

 . یا میوز بوجود می آیند. این پیدایش موقتی بوده و پس از تقسیم سلولی از بین می رود

 هستند. ی رشته های دوک )سازنده دوک تقسیم( بخشی از از اسلکت سلول: نکته 

 تشریح سایر گزینه ها:

هناگم تقسیم سلول، رشته های دوک از یک قطب سلول تا کروموزوم ها کشیده می شوند و در گیاهان به صفحه سلولی  (6

 یل می شود.چون این صفحه در فاصله دورتری از کروموزوم ها تشک، نمی رسند 

نوع رشته های دوک وجود دارند. رشته های سانترومری که به سانترومر کروموزوم ها متصلند و رشته های غیر  2 (2

سانترومری که دو قطب سلول را بهم متصل می کنند. پس همه رشته های دوک به سانترومر کروموزوم ها متصل 

 . )فقط سانترومری ها متصلند(نیستند

 از نهانداناگن است و نهانداناگن، سانتریول ندارند. اطلسیگیاه  (9
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هر کپک مخاطی که در بخشی از چرخة زندگی خود قادر است .....................، می تواند .................... -653

 تولید نماید. 

 سلول های تاژک دار دیپلوئیدی -جزیی از یک لکنی را تشکیل دهد (6

 سلول هایی با دو مجموعه کروموزوم -ودبه توده های متعددی تقسیم ش (2

 در هاگ دان خود سلول های آمیبی شلک  -سلول های هاپلوئیدی بسازد (3

 توده های سیتوپالسمی با هسته های متعدد -مستقیما  از رویش هاگ حاصل شود (9

 

ده و مواد آلی کپک های مخاطی پالسمودیومی در شرایط مساعد محیطی ، در خاک حرکت کر  درست است . 2گزینه   -653

و هر توده ، ساقه ای بوجود  به چند توده ی کوچکتر تقسیم شدهمسیر حرکت را می بلعند ولی در شرایط نامساعد، پالسمودیوم 

( را پدید nبا تقسیم میوز ، هاگ ها ) n2درون کپسول ، سلول های می آورد که نوک آن ، کپسولی شلک می شود. 

 پدید   می آورد . ایط محیطی رشد کرده و یک سلول ها پلوئید آمیبی شلک یا تاژکدار می آورند که پس از رها شدن در شر

مجموعه  2)سلولی که به قول سوال بوجود می آورند n2سلول های آمیبی شلک یا تاژکدار هاپلوئید ، لقاح داده و زیگوت 

 سازد .  زیگوت با میتوز متوالی )بدون سیتوکینز( یک پالسمودیوم می. کروموزومی دارد(

 تشریح سایر گزینه ها:

کپک های مخاطی سلولی ، به آمیب شباهت دارند ولی ویژگی های منحصر به فرد دارند. مثال  در شرایط مساعد محیطی ،  (6

هر جاندار تک سلولی مثل آمیب در خاک حرکت می کند و با کتری ها را می خورد و در شرایط نامساعد، تعدادی از آمیب 

سلول های درونی نوک متورم می سازند که دارای پایه ، ساقه و نوک متورم است .  ده ای )لکونی(تومانندها ، 

لکونی ،میتوز انجام و تعداد زیادی هاگ بوجود می آورند که پس از آزاد شدن در شرایط مساعد محیطی می رویند و به سلول 

پس سلو ل تولید مثل غیرجنسی آن با میتوز است . آمیب مانند جدید تبدیل   می شود . تک سلولی و هاپلوئید است و 

 تاژکدار و یا دیپلوئید بوجود نمی آورد.

پلوئید می سازند  ولی هاگدانی هر دو سلول ها  کپک های مخاطی سلولیو هم  کپک های مخاطی پالسمودیومیهم (3

 آمیب درون آن ساخته شود.بوجود نمی آید که 
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زیادی هاگ بوجود می آورند که پس از آزاد شدن در شرایط مساعد محیطی می  تعداد   کپک های مخاطی سلولیدر ( 9

 بوجود می آید. کپک های مخاطی پالسمودیومیولی توده سیتوپالسنی با هسته های متعدد در  رویند 

 

 در طیِ چرخة جنسی یک فرد سالم، هم زمان با .................، میزان هورمون ................در خون-659

 شروع به .............. می نماید. 

 افزایش  -تشکیل تخمک نابالغ، پروژسترون (6

 افزایش  –استروژن  -تشکیل اولین گویچة قطبی (2

 اکهش  –لوتئینی کننده  -آغاز رشد فولیکول پاره شده (3

 اکهش  -محرک فولیکولی -آزاد شدن تخمک تمایز نیافته از تخمدان (9

 

 آغاز 69از همان روز  رشد فولیکول پاره شده ، چرخة جنسی یک فرد سالم در طیِ   درست است .3گزینه   - 659

 به واسطه خود تنظیمی منفی رو به اکهش می گذارد. لوتئینی کنندههم هورمون  69می شود . روز 

 تشریح سایر گزینه ها:

ن پدیده،  است و تقریبا در وسط چرخه جنسی آزاد می شود.همزمان با ای 6محصول میوز ، تخمک نابالغ (6

 خون رو به افزایش می گذارد. پروژسترونرو به افزایش نیست بلکه  کمی بعد ا این واقعه  پروژسترون

همزمان با این پدیده،   است و تقریبا در وسط چرخه جنسی آزاد می شود. 6،محصول میوز  اولین گویچة قطبی (2

 خون اکهش نمی یابد و مقدار فعلی اش را حفظ می کند. استروژن

پس از لقاح تولید می   تمایز نیافتهتخمک (،   تمایز نیافتهنابالغ آزاد می شود )نه تخمک تخمک از تخمدان ،(9

 شود.

 در نظریة ..................... به ......................... توجه ...................... -655

 ی شود. نم –فرایند متنوع شدن الل های جمعیت -ترکیبی انتخاب طبیعی (6

 می شود. -تأثیر عوامل اکهش دهندة رشد جمعیت -مالتوس (2

 نمی شود.  –چگونگی رخداد تغییر گونه ها  -المارک (3
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 چگونگی بروز صفات می شود.  -داروین (9

 

طبق نظر مالتوس یکی از عوامل محدود کننده )یا اکهش دهنده مثل گرسنگی(رشد   درست است .2گزینه   -655

 ست.جمعیت ، منابع غذایی ا

 تشریح سایر گزینه ها:

در نظریه ترکیبی انتخاب طبیعی، به تنوع ژنی در جمعیت ها توجه می شود ،برای اینکه اعتقاد به اینست که جهش باعث  (6

 تنوع ژنی شده و  طبیعت  آنرا پذیرفته است.

ات اکتسابی را مطرح کرد. در میالدی برای تفسیر چگونگی رخداد تغییر گونه ها، موروثی شدن صف 6114المارک در سال  (3

این نظریه او اظهار داشت که تغییر گونه ها در نتیجه استفاده با عدم استفاده فیزیکی افراد یک گونه از اندام های بدن خود 

 بوجود آمده است.

 چگونگی  بروز صفات برای اولین بار توسط مندل مطرح شد و داورین به نظریه آمیختگی صفات معتقد بود. (9

 

 است؟ نادرستة باریک انسان، ه همة آنزیم های موجود در رود هچند مورد دربار-516

 همواره به صورت غیرفعال، ترشح می شوند.  -الف

 هم زمان با ترشحات صفرا به ابتدای دوازدهه، وارد می گردند.  -ب

 در سلول هایی با فضاهای بین سلولی اندک، تولید می گردند. -ج

 سط غشاء سلول سازندة خود، خارج می شوند. با مصرف انرژی تو -د

6 )6                         2 )2                                  3 )3                         9 )9 

 

 تشریح موارد :  درست است .3گزینه   -651

پانکراس  ب( سلول های  منشأ دارند: الف( غدد برون ریز و 2آنزیم های گوارشی موجود در روده باریک  الف(

کنده شده از دیواره روده باریک .فقط بعضی از آنزیم های گوارشی پانکراس )پروتئازها( در ابتدا غیرفعال ترشح می 
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شوند، در حالیکه آنزیم های سلول کنده شده دیواره روده باریک از اول فعالند. لکمه ترشح برای سلول روده باریک 

 پس مورد نادرستی است . فعل آزاد میشوند استفاده می کرد.مناسب نیست و بهتر بود از 

 .به دوازدهه می ریزند و پس از آن  آنزیم های سلول های کنده شده دیواره روده باریک مستقل از صفرا  ب(

 آنزیم های گوارشی پانکراس همراه با صفرا از طریق مجرای مشترک وارد دوازدهه می شوند. نکته : 

 است .پس مورد نادرستی 

منشأ آنزیم های روده باریک انسان از غدد برون ریز پانکراس )نوعی بافت پوششی( و یا سلول های کنده  ج(

تمام آنزیم های خارج شده از سلول ها از بافت پوششی  پسشده دیواره روده باریک )نوعی بافت پوششی( است.

 پس مورد درستی است .دارد.  در بافت پوششی هم، فضای بین سلولی اندک وجود و منشأ می گیرند

 های کنده شده روده باریک، مرده اند. سلول:  نکته 

رف انرژی( آزاد می شوند ولی آنزیم های سلول صآنزیم های گوارشی پانکراس با اگزوسیتوز )فعال و با  د(

پس مورد های کنده شده دیواره روده باریک بدون مصرف انرژی رها می شوند، چون این سلول ها مرده اند.

 نادرستی است .

 

 هر گیاهی که در دمای باال و شدت زیاد نور ..................، قطعا  ........................-655

 به ساختن قندها به کمک فتوسنتز ادامه می دهد.  -از افزایش دفع آب جلوگیری می کند (6

 ا اکمال  باز می نماید. در هناگم شب روزنه های خود ر -فرایند فتوسنتز را متوقف می سازد (2

 فرایند فتوسنتز را با اکرآیی باالیی انجام می دهد.  -بر تنفس نوری غلبه می نماید (3

 را در عدم حضور اکسیژن بسازد.  ATPمی تواند  -به کندی رشد می نماید (9

سلول همه  .در دمای باال و شدت نور زیاد به کندی رشد می کنند  CAMو  3Cگیاهان درست است .  9گزینه   -655

برای اینکه زنده بمانند در غیاب اکسیژن، لگیکولیز و تخمیر )تنفس بی (CAMو  3Cگیاهان )از جمله های گیاهی 

 را بدست آورند. ATPهوازی( انجام می دهند تا حداقل 

 تشریح سایر گزینه ها:
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ولی  ی از دفع آب جلوگیری کنندمی توانند در دمای باال و نور زیاد با بستن روزنه های هوای CAMو  9Cگیاهان  (6

فتوسنتز را متوقف کرده و به تنفس نوری می  با بستن روزنه های هوایی 3Cفتوسنتز را متوقف نمی کنند  ولی  گیاهان 

 روند .

در دمای باال و شدت نور زیاد روزنه های هوایی خود را می بندند تا مانع از دست رفتن آب گیاه شوند.  3Cگیاهان  (2

این گیاهان در شب روزنه های خود را وارد سلول گیاه نمی شود(.  2Coل ایناکر فتوسنتز هم متوقف می شود )به دنبا

 می بندند.

یی ولی فقط اکرآ در دمای باال و شدت نور زیاد بر تنفس نوری در دراز مدت غلبه می کنند CAMو  9Cگیاهان  (3

 دیده می شود.  9Cتنفس باال در گیاهان  

 

،   O با زنی سالمو دارای گوه خونی   ABدواج مردی مبتال به  بیماری هانتینگتون و دارای گروه خونی از از -651

بیماری دختری  زال و پسری هموفیل متولد گردید .در این خانواده ، احتمال تولد پسری زال و فقط مبتال به 

 ترتیب از راست به چپ ، کدامست ؟ و دختری فقط مبتال به بیماری هانتینگتون به B هموفیل با گروه خونی 

6) 𝟑

𝟏𝟔
، 𝟏

𝟔𝟒
                    2) 

𝟑

𝟔𝟒
، 𝟏

𝟔𝟒
                  3) 

𝟑

𝟏𝟔
، 𝟏

𝟑𝟐
                      9) 

𝟏

𝟒
، 𝟏

𝟑𝟐
 

 

 می آوریم: ابتدا ژنوتیپ پدر و مادر را  به کمک ژنوتیپ فرزندان بدستدرست است .  6گزینه   -651

 (hXHhhiiZzX(،ژنوتیپ مادر )yHXZzBIAHhIژنوتیپ پدر )

 :B احتمال تولد پسری زال و فقط مبتال به بیماری هموفیل با گروه خونی 

𝟏

𝟔𝟒
𝟏= )سالم هانتینگتون

𝟐
𝟏()گروه خونی 

𝟐
 B𝟏()پسر هموفیل

𝟒
𝟏()زال

𝟒
) 

 دختری فقط مبتال به بیماری هانتینگتون :

𝟑

𝟏𝟔
𝟑=)سالم زالی  

𝟒
𝟏()دختر غیر هموفیل 

𝟐
𝟏()هانتینگتون

𝟐
) 
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هر ویروسی که بتواند از طریق شاکف های کوچک دیواره به سلول میزبان وارد شود، ممکن است -654

..................... 

 در شرایطی توسط پادتن ها خنثی گردد.  (6

 اید. پوشش های لیپیدی خود را پیوسته حفظ نم (2

 از طریق سلول های غیرزنده، در بدن میزبان انتشار یابد.  (3

 تحت تأثیر بعضی بازدارنده ها، متابولیسم خود را متوقف نماید.  (9

دیواره سلولی در گیاهان، باکتری ها، قارچ ها و بعضی از آغازیان دیده می شود. کتاب درست است .  3گزینه   -654

بعضی از آغازیان اشاره نکرده. اگر ویروس وارد شیره خام در آوندهای چوبی گیاهان درسی به ورود ویروس به قارچ ها و 

 شود )که سلول های غیرزنده اند( قابل انتشار خواهد بود.

 تشریح سایر گزینه ها :

 در گیاهان و باکتری ها، پالسموسیت وجود ندارد که پادتن ترشح کنند . (6

که میزبان گیاهی دارد پوشش لیپیدی ندارد. شرایط این گزینه  TMVویروس ما باید دنبال استثنا باشیم. مثال   (2

 برای ویروس های جانوری صحیح است.

 هیچ ویروسی متابولیسم ندارد بنابراین تحت تأثیر بازدارنده ها هم قرار نمی گیرند. (9

 

 دارد؟در چشم انسان، ماهیچه مژکی مستقیما  در تماس با کدام بخش است و چه خصوصیتی -611

 تحت تأثیر دستاگه عصبی پیکری می باشد.  –مشیمیه  (6

 می تواند به سرعت سلول های خود را کوتاه نماید. -قرنیه (2

 دارای سلول های کشیده و چند هسته ای می باشد.  -عدسی (3

 هورمونی دارد. ه  ی در غشای سلول های خود، گیرند -عنبیه (9
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دستاگه عصبی خود مختار در ارتباط است و تحت تأثیر یمیه مشه مژکی با عنبیه و نسان، ماهیچدر چشم ا درست است.  6  گزینه -611

 می تواند باعث افزایش و اکهش قطر عدسی چشم شود.  و تغییر طول سلول های خود)سمپاتیک و پاراسمپاتیک(

 نکته: 

  .ماهیچه های صاف، غیرارادی اند و تحت تأثیر دستاگه عصبی خودمختار هستند 

 ه های مژکی در تطابق است.وظیفه ماهیچ 

 : ها گزینه سایر تشریح

می تواند به سرعت  )اعصاب سمپاتیک( تحت تأثیر دستاگه عصبی خودمختار  ماهیچه مژکی با قرنیه در ارتباط نیست ، هر چند (2

 این گزینه درست نیست . سلول های خود را کوتاه نماید.

ط است چون عدسی چشم توسط کپسولی پوشانده شده است و چون ماهیچه های مژکی غیرمستقیم با عدسی در ارتبا (3

 این گزینه درست نیست . هر چند کشیده است . ، از نوع عضالت صاف است پس چند هسته ای هم نیست

این گزینه  و ماهیچه مژکی برای انسولین گیرنده دارد.  و مشیمیه در ارتباط است عنبیهدر چشم انسان، ماهیچه مژکی با  (9

 رست است .هم د

 

 کدام گزینه، درست است؟-616

 در ملخ همانند خرچنگ دراز، خون غنی از دی اکسید کربن به قلب وارد می شود.  (6

 در خرچنگ دراز برخالف ماهی، چندین سرخرگ خون را از قلب به نواحی مختلف بدن می رسانند.  (2

 و سایر قسمت ها می راند.  در کرم خاکی همانند ماهی، رگ پشتی خون را از انتهای بدن به سوی سر (3

 در ملخ برخالف کرم خاکی، خون از طریق یک رگ شکمی به سمت نواحی عقبی بدن جریان می یابد.  (9

 

 لب به نواحی مختلف بدن می رسانندرا از قروشن خون  ،چندین سرخرگ،  در خرچنگ دراز درست است. 2گزینه  -616

 . لب به نواحی مختلف بدن می رسانداز قرا ،خون تیره  سرخرگدر حالیکه در ماهی فقط یک 

 : ها گزینه سایر تشریح
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 خرچنگ دراز)تیره(معنی ندارد.برای خون غنی از دی اکسید کربن، گردش خون از نوع باز است پس  در ملخ (6

 هم خون روشن عبور می کند . خرچنگ درازهم این جمله درست نیست چون از قلب 

در ماهی، رگ پشتی )سرخرگ پشتی( خون خارج شده از به قلب باز می گرداند و ا رگ پشتی خون ر، در کرم خاکی   (3

 ویژگی ذکر شده برای ملخ درست است .آبشش ها را به سمت عقب بدن می راند.

خون از طریق یک رگ این جمله )در ملخ رگ شکمی وجود ندارد و خون از طریق منافذ قلب وارد آن می شود. (9

 ت.س(برای کرم خاکی درست ای بدن جریان می یابد.شکمی به سمت نواحی عقب

 

 کدام گزینه، در مورد انسان درست است؟-612

 پادتن ها، در نابودی هر آنتی ژنی، نقش اصلی را برعهده دارند.  (6

 در خطوط دفاع غیراختصاصی ، انواعی از سلول های خونی شرکت دارند.  (2

 یرگ ها به فضاهای بین سلولی اگزوسیتوز شوند. نوتروفیل ها می توانند با صرف انرژی از دیوارة مو (3

 می توانند در محل تولید گیرنده های سطحی خود، فعالیت فاگوسیست را تشدید نمایند.  Bلنفوسیت های  (9

در مغز استخوان  Bلنفوسیت . ساخته می شود Bگیرنده های سطحی در طی بلوغ لنفوسیت  درست است. 9گزینه  -612

 –تولید و بالغ می شود پس همانجا می تواند با تبدیل به پالسموسیت و ترشح پادتن موجبات تشکیل ترکیب آنتی ژن 

 پادتن را بوجود آورد که فعالیت ماکروفاژها)نوعی فاگوسیت( را بیشتر می کند. 

 تشریح سایر گزینه ها :

 ش اصلی ندارند.پادتن ها در نابودی آنتی ژن های سرطانی نق(6

( )منظور لوکوسیت هاسلول های خونیشامل دو خط اول و دوم است که در خط اول  خطوط دفاع غیراختصاصی (2

 .نقش ندارند ، هرچند در خط دوم نقش دارند

 .( اگزوسیتوز شوند )نه دیاپدز  سلولی بین فضاهای به ها مویرگ هدیوار از انرژی صرف با توانند می ها نوتروفیل (3

 

 چند مورد، دربارة رفتارهایی که فقط متأثر از ژن ها می باشند، درست است؟-613
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 می توانند در پاسخ به محرک های غیرطبیعی هم انجام شوند.  -الف

 در افراد مختلف یک گونه، به یک شلک ظاهر می شوند. -ب

 می توانند در پاسخ به محرک های نشانه شروع شوند.  -ج

 ی شیمیایی بروز می نمایند. در پی تولید پیکها -د

6 )6                                 2 )2                                        3 )3                                 9 )9 

 

 تشریح موارد :درست است. 9گزینه  -613

لگوی عمل ثابت ممکن است الف ( الگوی عمل ثابت رفتار ی است که در بروز آن ژن ها نقش دارند . در ا

دیده شود . مثال   در نوعی ماهی  دیده می شود که به  مدل های مصنوعی  از ماهی بیاگنه با  پاسخ به محرک های غیرطبیعی

 سطح زیرین قرمز  حمله می شود.پس مورد درستی است .

 پس مورد درستی است . د.ی شوبه یک شلک ظاهر مپاسخ  در افراد مختلف یک گونه، ب( مثال   در الگوی عمل ثابت 

)مانند محرک نشانه رنگ قرمز سطح دشومی  شروع رفتار در پاسخ به محرک های نشانه  مثال   در الگوی عمل ثابت ، ج(

 پس مورد درستی است . .شکم نوعی ماهی(

 است .پس مورد درستی  در انعاکس  با تولید انتقال دهنده عصبی و هورمون ها ، رفتار بروز می کند .د(

 

 همه ی وکتورهای مورد استفاده در مهندسی ژنتیک، ......................-619

 میزبان استفاده می کنند. ه ،آنزیم های همانندسازی کنند (6

 بیش از یک جایاگه تشخیص برای آنزیم محدود کننده دارند.  (2

 در باکتری ها استفاده می شوند.  DNAتنها برای لکون کردن  (3

 با دو انتهای تک رشته ای تبدیل می شوند.  DNAی از همواره به قطعات (9

معروف ترین وکتورهای استفاده شده در مهندسی  ژنتیک ، پالزمید ها و  ویروس ها هستند درست است.  6  گزینه -619

 ه میزبان استفاده می کنند .آنزیم های همانندسازی کننداین وکتورها برای تکثیر خود از .

 :تشریح سایر گزینه ها 
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 .دارند کننده محدود آنزیم برای تشخیص جایاگه یک از بیش(برخی وکتورها)نه همه  وکتور ها(2

یعنی میزبان وکتور ، یک باکتری است ، در حالیکه بعضا   از میزبا ن های  غیر  در باکتری DNAلکون کردن  (3

 شود.در میزبان گیاهی (هم استفاده می  Tiباکتریایی )مثال استفاده از پالزمید 

 .شوند تبدیل ای رشته تک انتهای دو با DNA از قطعاتی بههمه وکتور ها چندین جایاگه تشخیص ندارند تا (9

 

اختصاصی خود در مغز انسان، .................... نورون ه عصبی به گیرنده در پی اتصال هر نوع انتقال دهند-615

 یابد.پس سیناپسی ادامه می

 ( ورود ناگهانی یون های سدیم به 2ها در                                       ( فرایند رونویسی از ژن6

 ( ورود بسیاری از مواد موجود در خون به 9در سیتوزول                             NAD+(فرآیند بازسازی 3

 

از اکرهای معمولی و همیشگی )لگیکولیز(در سیتوزول  NAD+فرآیند بازسازی رونویسی و درست است. 3و  6  گزینه -615

در پی اتصال هر نوع انتقال  استفاده شده یعنی حتی  "ادامه می یابد"سلول است و  چون در صورت سوال از فعل 

 هم ایناکر  ادامه می یابند. اختصاصی خود در مغز انسانه عصبی به گیرنده دهند

 تشریح سایر گزینه ها :  

 وارد نخواهند شد . نورون پس سیناپسیبه یون های سدیم اری باشد ،از نوع مه عصبیه انتقال دهند(اگر 2

سلول ها )از جمله    ورود بسیاری از مواد موجود در خون به مغزی وجود دارد  که از  –در مغز انسان ، سد خونی  (9

              جلوگیری می کند. (نورون پس سیناپسی

 

 گونه، گونة نفع پرنده همواره ........................ در نوع ویژه ای از رابطة صیادی میان دو-611

 تحت تأثیر مواد دفاعی گونة دیگر قرار می گیرد. ( 2( بر اکهش اندازة جمعیت گونة دیگر مؤثر است.             6

 ی دهد.  ( رقابت را در جمعیت گونة دیگر افزایش م9( هماهنگ با گونة دیگر تغییر و تحول یافته است.            3
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اگر رابطه صیادی در طی تاکمل مطالعه شود در زمان های بسیار طوالنی، گونه نفع برنده  درست است. 3  گزینه -611

 )صیاد( هماهنگ با گونه متضرر )صید( تغییر و تحول پیدا می کند. 

 صورت انلگی و یا صید و صیاد در نظر می گیرند.  2نکته: در کنکور رابطه صیادی را به 

 تشریح سایر گزینه ها :  

 در رابطه انلگی که نوعی رابطه صیادی است انلگ، میزبان خود را نمی کشد پس بر اندازه جمعیت میزبان مؤثر نیست. (6

صید )که  تحت تأثیر مواد دفاعی مثال   نوزاد پروانه لکم می گیرد.نتحت تأثیر مواد دفاعی گونة دیگر قرار (همیشه انلگ یا صیاد 2

 . می گیردنقرار  ردل دارد(روغن خ

صیادی می تواند رقابت را میان افراد گونه شاکر اکهش دهد )چون باعث افزایش منابع غذایی برای گونه  (9

 های شاکر می شود( مانند تحقیقات رابرن پاین.

 

 کدام گزینه، عبارت زیرا را به طور نامناسب تکمیل می کند؟-615

 .........، محیط ......................... . در نوعی جمعیت که ..............

 شدیدا  متغیر و غیرقابل پیش بینی است.  -زاده ها با سرعت زیادی به مرحله نمو نهایی خود می رسند (6

 در شرایط غیراشباع قرار دارد.  -بیش ترین زاده ها در کوتاهترین زمان بوجود می آیند (2

 برای زیست گونه ها نسبتا  پایدار است. -مرگ و میر افراد معموال  غیرتصادفی است (3

 زمینة رقابت شدید میان افراد را فراهم می کند.  -تراکم آن نوسانات زیادی دارد (9

 

 نوسانات زیادی دارد افراد جمعیت تراکم  های فرصت طلب )مانند حشرات( جمعیتدر درست است. 9  گزینه -615

 هایی رقابت بین افراد بسیار ضعیف است. جمعیتاینچنین زیرا تحت شرایط زیستاگه نویان پیدا می کنند .در 

 تشریح سایر گزینه ها :  

. محیط زندگی اینوع جمعیت  زاده ها با سرعت زیادی به مرحله نمو نهایی خود می رسند های فرصت طلب ، جمعیتدر  (6

 شدیدا  متغیر و غیرقابل پیش بینی است.ها 
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. محیط زندگی اینوع جمعیت  زاده ها در کوتاهترین زمان بوجود می آیندبیش ترین  های فرصت طلب ، جمعیتدر  (2

 در شرایط غیراشباع قرار دارد. ها

برای زیست گونه ها  . محیط زندگی اینوع جمعیت ها مرگ و میر افراد معموال  غیرتصادفی است های تعادلی ، جمعیتدر  (3

 نسبتا  پایدار است.

 

یک دم عمیق و بسته شدن حنجره آغاز می گردد، ابتدا .........................  در نوعی انعاکس دفاعی که با-611

 متوقف، سپس ....................... خواهد یافت. 

 انقباض عضالت حلقوی بخش انتهایی مری، اکهش  –تحریک گیرنده های معده  (6

 چین خوردگی های سطح داخلی معده، افزایش  -انقباض عضالت ناحیه اکردیا (2

 حجم کیموس معده، اکهش  -نقباض عضالت مورب داخلی و خارجی شکما (3

 کشیدگی دیوارة معده، افزایش  -انقباض عضالت دریچة پیلور (9

 

استفراغ نوعی انعاکس دفاعی است که در آن هدف، خروج محتویات معده و دوازدهه به خارج  درست است. 2  گزینه -611

( بر معده و مانند مورب داخلی و خارجی ر خارجی )دیافراگم و عضالت شکماز بدن است. برای این اکر اوال  باید فشا

دوازدهه افزایش یابد ثانیا  باید مسیر خروج مواد باز نگه داشته شود. بنابراین پیش درآمد)!!!!!( استفراغ به ترتیب عبارتست 

 از : 

زبان کوچک )بسته شدن مسیر  باال آمدن-3بسته شدن حنجره )بسته شدن مسیر نای(     -2دم عمیق      -6

 بینی(

 ابتدا: 

 انقباض لکرد یا متوقف می شود ) تا مسیر برگشت مواد از معده به مری باز شود(  -6

 انقباض پیلور متوقف می شود )تا مسیر برگشت مواد از دوازدهه به معده باز شود( -2

 آن وارد می شود( انقباض عضالت دیواره معده متوقف می شود )بعلت فشار خارجی که بر-3

 پس نتیجه وقایع فوق: 
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 (به دنبال کوچک شدن معده کشیدگی دیواره معده اکهش می یابد )افزایش چین خوردگی سطح داخلی معده-6

 اکهش حجم کیموس معده  -2

 نکته: با افزایش مواد سمی در معده، گیرنده های معده تحریک پذیرتر می شوند. 

 

 

 .................... رویان انسان، ......................به طور معمول، پس از ...-614

 کبد و پانکراس شروع به تشکیل شدن می کنند.  –شلک گیری بازوها و پاهای  (6

 بافت های مقدماتی تشکیل می شوند.  -تشکیل سیاهرگ های بند ناف (2

 ساختار جفت به وجود می آید.  -تشکیل پرده های اطراف (3

 ده شروع به نمو می کند. رو -آغاز شدن ضربان قلب (9

جفت حاصل هماکری کوریون )یکی از پرده های اطراف جنین( و دیواره رحم مادر  درست است. 3گزینه  -614

 ساختار جفت به وجود می آید. ،(کوریون)از جمله رویان انسان تشکیل پرده های اطراف پس ازاست. 

 تشریح سایر گزینه ها :

 . گیرد( صورت می9( بعد از تشکیل کبد و پانکراس رویان )هفته 2ویان )ماه ر ی شلک گیری بازوها و پاها (6

 بند ناف یک سیاهرگ دارد )نه سیاهرگ ها(. (2

 شروع نمو روده رویان، انتهای هفته سوم و شروع ضربان قلب رویان، انتهای هفته چهارم انجام می شود. (9

 

 تز یک گیاه علفی، درست است؟چند مورد، در ارتباط با واکنش های نوری فتوسن-641

 درون تیالکوئیدهاست.  H+ پمپ غشائی تنها عامل مؤثر در افزایش تراکم-الف

 منتقل می شوند.  511P، با از دست دادن انرژی به  111Pالکترون های پر انرژی -ب

 ، پمپ غشایی تیالکوئیدها را فعال می کند. 511Pالکترون های برانگیختة لکروفیل -ج

 را فراهم می کند.  NADPHو  ATPانتقال الکترون، انرژی الزم برای تولید  ه یریک زنج-د
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6 )6                                 2 )2                                        3 )3                                 9 )9 

 

 تشریح موارد :درست است.  6گزینه  -641

پس مورد درستی درون تیالکوئیدهاست. H+عامل مؤثر در افزایش تراکم ، تجزیه آب نیز  پمپ غشائیالف(عالوه بر 

 نیست.

 511Pبه  )برای فعال کردن پمپ پروتون(، با از دست دادن انرژی 111Pالکترون های پر انرژی  ب(

 پس مورد درستی است. منتقل می شوند.

پس مورد درستی  پ غشایی تیالکوئیدها را فعال می کند.، پم(511P )نه 111P الکترون های برانگیختة لکروفیل ج(

 نیست.

انرژی  NADPH  برای تولیددیگر  انتقال الکترون ه یک زنجیرو  ATPبرای تولید  انتقال الکترون ه یک زنجیر د(

 پس مورد درستی نیست.. (انتقال الکترون زنجیره 2)الک   را فراهم می کندالزم 

 

 

 لة آغاز ترجمه، کدام اتفاق رخ می دهد؟به طور معمول، در مرح-646

 آغازگر و اسید آمینه گسسته می شود.  tRNAپس از تکمیل ساختار ریبوزوم، ابتدا پیوند  (6

2) tRNA  و اسیدهای آمینة متصل به آن در جایاگهP  .قرار می گیرند 

 ، بدون مکمل باقی می مانند. Aنولکئوتیدهای قرار گرفته در جایاگه  (3

 دی بین آمینواسیدها برقرار می شود. اولین پیوند پپتی (9

روی آن مکمل   tRNA دومین کدون قرار می گیرد و هنوز  ،Aجایاگه در در مرحلة آغاز ترجمه،  درست است. 3گزینه  -646

 نشده است .

 تشریح سایر گزینه ها :

 (.در مرحلة آغاز ترجمهد)نه اتفاق می افت ترجمهدر مرحله ی ادامه  آغازگر و اسید آمینه  tRNAپیوند شدن  گسسته  (6

2) tRNA جایاگه در آن به متصل( آمینة اسیدهای) نه  آمینة اسید و P دگیر می قرار. 
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 برقرار می شود. (در مرحلة آغاز)نه  ترجمه،ادامه ی  در مرحله  پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها (9

 

لکترون استفاده نماید، ...... به عنوان منبع ا...ترکیبات آلی خود، از ... هر باکتریی که بتواند برای ساختن-642

.............. 

 انرژی زیستی قابل استفاده خود را تنها در حضور اکسیژن به دست می آورد.  -ترکیبات گوگردی (6

 را با استفاده از یک پذیرنده آلی هیدروژن انجام می دهد.  NAD+بازسازی  -ترکیبات آلی (2

 خود رنگیزه های فتوسنتزی دارد. در غشاء  –ترکیبات غیرگوگردی  (3

 می سازد.  ATP، به طور مداوم  NAD+در پی تولید  –آب  (9

می کنند لکترون استفاده به عنوان منبع ا آباز  برای ساختن ترکیبات آلی خودسیانوباکترها درست است. 9گزینه  -642

 د.نمی ساز ATPبه طور مداوم  )لگیکولیز و تخمیر( NAD+در پی تولید .این باکتری ها 

 تشریح سایر گزینه ها :

لکترون به عنوان منبع ا ترکیبات گوگردیباکتریهای گوگردی سبز  ، گوگردی ارغوانی  و شیمیو اتوتروف ها از  (6

 )تنفس بی هوازی(اکسیژن غیاب انرژی زیستی قابل استفاده خود را تنها درمی کنند . این باکتری ها استفاده 

 د.نبه دست می آور

می لکترون استفاده به عنوان منبع ا ترکیبات آلیتریهای غیر گوگردی ارغوانی و باکتری های هتروتروف  از باک (2

هیدروژن الکترون و (بعنوان پذیرنده پذیرنده آلیاز اکسیژن )نه  NAD+بازسازی برای  این باکتری ها کنند .

 استفاده می کنند .

برای نیاک و مواد آلی اشاره کرد.نیتروباکتر و نیتروزموناس  از این مواد می توان به آمو ترکیبات غیرگوگردیاز جمله  (3

خود رنگیزه های فتوسنتزی  یدر غشامی کنند ولی هیچکدام لکترون استفاده منبع ابعنوان  ساختن ترکیبات آلی خود

 د.ندارن
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 کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل می کند؟-643

، سه نوع ژنوتیپ وجود دارد. اگر افراد این جمعیت شدیدترین Bو  bتعادلی، برای صفتی با دو الل در  جمعیتی فرضی و 

حالت درون آمیزی را انجام دهند، با توجه به صفت مورد نظر، فراوانی افراد ................................. خواهد 

 یافت. 

 ( مغلوب برخالف غالب، افزایش 2    هتروزیگوس برخالف هموزیگوس، اکهش                ( 6

 ( غالب همانند مغلوب، افزایش 9( هتروزیگوس همانند غالب، اکهش                             3

 

اگر به شدیدترین حالت درون آمیزی )خود لقاحی( زیر توجه کنیم درمی یابیم که با گذشت مدنظر است.  9گزینه  -643

 زمان: 

 می یابد. مغلوب، افزایش (اکهش ولی Bb و BB)غالب فراوانی افراد 

P: BB, Bb, bb 

F6: 6225 BB, 125 Bb  , 6225 bb 

F2: 62355 BB, 1225 Bb , 62355 bb 

 توجه: فراوانی الل ها ثابت خواهد بود. 

 

 تشریح سایر گزینه ها :

 می یابد .وزیگوس، اکهش هتروزیگوس برخالف هم فراوانی افراد (6

 می یابد . لوب برخالف غالب، افزایشمغ فراوانی افراد (2

                            می یابد .هتروزیگوس همانند غالب، اکهش   فراوانی افراد (3

 

در فرایند انعاکس زردپی زیر زانو، کدام ویژگی در مورد هر نورون رابط موجود در بخش خاکستری نخاع، درست -649

 است؟

 ( حاوی ژن های میلین ساز می باشد. 2                                    ( در عصب نخاعی یافت می شود.   6

 ( فقط با نورون های حرکتی در ارتباط است. 9( دارای دندریت بسیار طویل است.                             3
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حاوی  (ی نخاعنورون رابط موجود در بخش خاکسترتمام سلول ها ی بدن )از جمله  است. درست  2گزینه  -649

 هستند ، منتها در این نورون ها بیان نمی شوند و برای همین میلین ندارند . ژن های میلین ساز

 تشریح سایر گزینه ها :

 ندارد(. نورون رابط، در ریشه پشتی خود نورون حسی و در ریشه شکمی اش نورون حرکتی دارد) عصب نخاعی (6

 . ،دندریت طویل ندارند رابط های نورون (3

 هم با نورون حسی و هم با نورون حرکتی در ارتباط است. انعاکس زردپی زیر زانودر  نورون رابط (9

 ، رابط نورون حسی و نورون حرکتی است . نورون رابطنکته : اصوال   

 

 در گیاهان، هر هورمون ............ رشد، ...................-645

 ؤثر است.بر رشد جوانه های جانبی ساقه م –محرک  (6

 در شرایط غرقابی و بی هوازی افزایش می یابد.  -بازدارنده (2

 نقش خود را با کمک عوامل رونویسی ایفا می کند.  –بازدارنده  (3

 باعث تشکیل ساقه از سلول های تمایز نیافته می شود.  -محرک (9

 

سنتز پروتئین ها ، هورمون های بازدارنده رشد )آبسیزیک اسید و اتیلن(با اکهش است. درست  3گزینه  -645

هم )که فقط در سلول های یواکریوتی یافت  عوامل رونویسی کنترل انتقال یون ها و ... مانع از رشد گیاه می شوند .

نقش خود  بازدارنده،هورمون های  عوامل رونویسیمی شوند(قبل از پروتئین سازی نقش دارند . پس به کمک 

 را ایفا می کنند.

 تشریح سایر گزینه ها :

رشد جوانه های جانبی ساقه مؤثر  بر )اکسین ، ژیبرلین و سیتوکینین (رشد محرکهای  هورمونهمه ی  (6

 می شود.  رشد جوانه های جانبی ساقهبطوریکه اکسین باعث مهار   ،ندستنیس
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می ندر شرایط غرقابی و بی هوازی افزایش  هورمون های بازدارنده رشد )آبسیزیک اسید و اتیلن(، همه ی(2

 نمی یابد.  در شرایط غرقابی و بی هوازی افزایش،بطوریکه آبسیزیک اسید  ابدی

سلول های تمایز )اکسین ، ژیبرلین و سیتوکینین (باعث ساقه زایی ازرشد محرکهای  هورمونهمه ی  (9

 نمی شوند ، بطوریکه  اکسین باعث ساقه زایی نمی شود.نیافته 

 

 حفره لگویی، درست است؟ چند مورد، دربارة قورباغة نر دارای-641

 خون خارج شده از دستاگه تنفس، ابتدا به سمت اندام های بدن می رود.  -الف

 بیشتر مواد نیتروژن دار دفعی، محصول سوختن آمینواسیدها می باشد.  -ب

 اگمت های نوترکیب به طور تصادفی در لقاح شرکت می کنند.  -ج

 ا جفت می باشد. صدای بلند بهترین راه برقراری ارتباط ب -د

6 )6                                 2 )2                                        3 )3                                 9 )9 

 

 تشریح موارد :درست است. 2گزینه  -641

)قبل از دگردیسی( زندگی  قورباغه دارای حفره لگویی، همان قورباغه نابالغ )نوزاد قورباغه( است که در آبالف ( 

و  ابتدا به سمت اندام های بدن می رودوخون خارج شده از آن ، همانند ماهی ها آبشش دارد می کند. قورباغه نابالغ

 پس مورد درستی است . .سپس به قلب باز می گردد

پس  آمینواسیدها می باشد.محصول سوختن همانند بسیاری از ماهی ها آمونیاک دفع می کند که بیشتر  قورباغه نابالغ ب(

 مورد درستی است .

اگمت های نوترکیب به در آن زایی انجام می شود که ممکن است  اگمت (بالغ قورباغه بعد از دگردیسی)یعنی در ج(

 پس مورد نادرستی است . کنند.ی در لقاح شرکت طور تصادف

پس مورد نادرستی  اکربرد دارد. صدای بلند ، جفتبرقراری ارتباط با  ( دربالغ قورباغه بعد از دگردیسی)یعنی در  د(

 است .
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در یک ژن پروتئین سازِ باکتری مولد ذات الریه، جهش نقطه ای از نوع یک رخ داده است، در این باکتری -645

 ممکن است، تغییری در کدام مورد ایجاد شود؟

 ة توالی افزایندهه انداز (2( چارچوب خواندن رمزها                                         6

 ة رونوشت ژن ه ( انداز9ة عامل ترانسفورماسیون                                  ه ( انداز3

 

ولی  اگر در جهش نقطه ای نوع یک )جهش جانشینی( تغییر در تعداد نولکئوتیدها نداریم.  درست است. 9گزینه  -645

تغییر پیدا می کند وکوتاه تر از حالت معمول  رونوشت ژنه اندازدا کند جهش پی DNA رونویسی روی  آغاز مکمل نقطه 

 خواهد بود.

 است.)جهش تغییر چارچوب(نکته : جهش نقطه ای نوع دوم، همان جهش افزایشی و اکهشی 

 

 تشریح سایر گزینه ها :

 جهش تغییر چارچوب ، جهش نوع دوم است . (6

 می شود.،بخشی از یک ژن محسوب ن توالی افزاینده (2

 .می ماندولی اندازه آن ثابت  دارد نوع نولکئوتید رتغییبوده که هرچند  DNAل ترانسفورماسیون، ماع (3

 

، در اگم ...................... از واکنش های تثبیت دی اکسید کربن 3Cدر سلول های میان برگ گیاه -641

............................  ADPهوازی تنفس، برخالف اگم ........................ از واکنش های مرحلة 

 می شود. 

 تولید  -سوم -( چهارم2تولید                                               -چهارم -( اول6

 مصرف  -اول -( چهارم9مصرف                                             -سوم –( دوّم 3

 

در چرخه  اکلوین )داخل لکروپالست (انجام می  های تثبیت دی اکسید کربنواکنش  درست است. 2گزینه  -641

چرخه  اکلوین  هم در چرخه کربس)داخل میتوکندری(انجام می شود. واکنش های مرحلة هوازی تنفس شود .

 اگم دارد. 5اگم )یا مرحله (و چرخه کربس هم  9، 
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 مصرف می شود )  ADPکربس  3(و در اگم مصرف می شود  ATPتولید می شود)ADP اکلوین  9و  2در اگم 

ATP  .)تولید می شود 

 

 بخش ....................ه بخش ..................، سلول های دیوار ه در شلک زیر، سلول های دیوار-644

 ، مولکول های سلولز موجود در مواد غذایی را تجزیه می نمایند. 6-همانند 3 (6

 دوباره جویده شده، قرار می گیرند.  ، در مجاورت با غذای2 -برخالف 6 (2

 ، به تولید انرژی زیستی در غیاب اکسیژن می پردازند. 9-همانند  2 (3

 ، بخشی از مواد حاصل از گوارش را جذب می کنند. 9 -برخالف 3 (9

 

 9بخش  و)شیردان( 3بخش  ،( ناگری) 2بخش  ،( یسیراب) 6بخش  درست است. 3گزینه  -644

هر دو از بخش های سازنده معده نشخوارکننداگن  ،)هزارال( 9و بخش  ()ناگری 2بخش  می باشد .(هزارال)

بنابراین سلول های سازنده دیواره آنها در نبود اکسیژن می توانند به کمک لگیکولیز و یا تخمیر   .هستند و دیواره عضالنی دارند

 ( بسازند.ATPانرژی زیستی )

 تشریح سایر گزینه ها :

)شیردان( دیواره عضالنی دارند و هیچ سلول جانوری آنزیم سلوالز برای تجزیه  3بخش  ( وی)سیراب 6بخش  (6

 سلولز را ندارد، بنابراین سلوالزی تولید و ترشح نمی کند.

 می گیرند.ندر مجاورت غذای دوبار جویده شده قرار  هیچکدام)ناگری(  2( و بخش ی)سیراب 6بخش  (2

جذب مونومرهای غذایی را برعهده ندارند. جذب مونومرغذایی )موارد ،)هزارال( 9)شیردان( و بخش  3بخش  (9

 ه کوچک برعهده دارد.دورحاصل از گوارشی( را 

 

ة ه با فرض این که دودمانة زیر مربوط به نوعی صفت ................. باشد، از ازدواج فرد شمار-211

 ان بیمار ......................... درصد خواهد بود. ......................... با فردی سالم، احتمال تولد فرزند
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 25 -69-اتوزومی غالب  (6

 55 -65 –اتوزومی مغلوب  (2

 51-63 –وابسته به جنس غالب  (3

 611-1 –وابسته به جنس مغلوب  (9

 

 در این نوع سواالت باید تک تک گزینه ها حل شود تا به گزینه صحیح برسیم.درست است .  3گزینه   -211

خواهد  aXAXکه بیمار نشان داده شده است ژنوتیپ  63غالب در نظر گرفته شود فرد وابسته به جنس توارث  اگر الگوی

 خواهد بود.YaXبصورت  سالممرد دارد. در این الگو ژنوتیپ  aXaXداشت چون مادر او ژنوتیپ 

XAXa   ×    XaY   
𝟏

𝟒
 XAXa  + 

𝟏

𝟒
 XAY )51 درصد فرزندان بیمار( 

 سایر گزینه ها :تشریح 

خواهد داشت  aXAXکه بیمار نشان داده شده است ژنوتیپ  69 غالب در نظر گرفته شود فرداتوزومی اگر الگوی توارث (6

 خواهد بود.YaXبصورت  مرد سالمدارد. در این الگو ژنوتیپ  aXaXچون مادر او ژنوتیپ 

XAXa   ×    XaY   
𝟏

𝟒
 XAXa  + 

𝟏

𝟒
 XAY )51 درصد فرزندان بیمار(         

دارد.  aaخواهد داشت چون پدر او ژنوتیپ  Aaژنوتیپ  65اگر الگوی توارث اتوزومی مغلوب در نظر گرفته شود فرد (2

 است پس :   AAویا  Aaدر این الگو  )در اینجا زن(سالمهمچنین ژنوتیپ فرد 

 Aa  ×AA →نخواهیم داشت  بیماردر نظر گرفته شود:             فرد  AAاگر 

 aa( بیماردر نظر گرفته شود:           )فرد  Aaاگر 
6

9
 → Aa  ×Aa 

 yAX.ژنوتیپ مرد بیمار  خواهد بود  aXaX، 1مغلوب در نظر گرفته شود ژنوتیپ فرد  اگر الگوی توارث وابسته به جنس (9

   yaX     (   بیماربود .    پس :      ) خواهد
6

2
  →   aXay    ×     X AX 

 

 با توجه به منحنی زیر، کدام عبارت درست است؟-216
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 ، صدایی طوالنی تر و بم تر از صدای دوّم قلب شنیده می شود. Cبرخالف  Bدر نقطة  (6

 ، سلول های مخطط و منشعب بطنی در حالت استراحت می باشند. Aهمانند  Dدر نقطة  (2

 ا به گره دوّم منتقل می گردد. ، جریان الکتریکی از سلول های دهلیزهDبرخالف  Cدر نقطة  (3

 میواکرد بطن ها منتشر می شود.  ه ، جریان الکتریکی به شبکة گرهی دیوارBهمانند  Aدر نقطة  (9

 

 هم دیاستول بطنی وجود دارد.  A دیاستول عمومی)دهلیزی و بطنی(و در نقطه   D درست است .در نقطه  2گزینه  -216

 تشریح سایر گزینه ها :

 (.B شنیده می شود )نه نقطه   C می باشد در نقطه و بم  صدایی طوالنی ب که (صدای اول قل6

 ، بلکه از گره اول به گره دوم می رسد. می گرددنجریان الکتریکی از سلول های دهلیزها به گره دوّم منتقل  Cدر نقطة  (3

به پیام انقباض به گره دوم نرسیده که  مربوط به سیستول دهلیزها می باشد . بنابراین هنوز B همانند نقطه  A نقطه  (9

 شود.ها منتشر میواکرد بطن  ه شبکة گرهی دیوار

 

نوعی جاندار تک سلولی می تواند طی چرخة سلولی خود و با گذشت از نقاط وارسی، در بدن موریانه تولید مثل نماید. -212

 کدام عبارت، دربارة این جاندار، درست است؟

 پروتئین هدایت می شود.  -پلی مراز به مجموعة راه انداز RNAن ساختاری، به منظور تولید یک پروتئی (6

 پلی مراز شناسایی می گردد.  RNA، توسط یک آنزیم mRNAو  tRNAراه انداز ژن های  (2

 پلی مراز، مورد ترجمه قرار می گیرد.  RNAفقط بخش هایی از محصول اولیة هر آنزیم  (3

 اره الگوی ساختن یک پروتئین را دارد. پلی مراز، همو RNAمحصول اولیة فعالیت  (9

در صورت سوال چون به نقاط وارسی اشاره شده است ، بنابراین سلول مورد نظر یواکریوتی درست است. 6گزینه  -212

پروتئین  -پلی مراز به مجموعة راه انداز RNAبه منظور تولید یک پروتئین ساختاری، است .در سلول های یواکریوتی ، 

 هدایت می شود.یسی ()عوامل رونو

 تشریح سایر گزینه ها :
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سلول مورد نظر یواکریوتی  ،ویژه پرواکریوت ها است . در حالیکه صورت سوال، پلی مراز RNAآنزیم )نوع(یک  (2

 است.

 ،  mRNA باشد .فقط  rRNAو یا   mRNA  ، tRNA، ممکن است  پلی مراز RNAمحصول اولیة هر آنزیم  (3

 ترجمه نمی شوند .  rRNAو    tRNAترجمه می شود و  

 ،  mRNA فقط باشد .  rRNAو یا   mRNA  ، tRNA، ممکن است  پلی مراز RNAمحصول اولیة هر آنزیم  (9

 نمی شوند . الگوی ساختن یک پروتئین  rRNAو    tRNAمی شود و   همواره الگوی ساختن یک پروتئین

 

 د در لولة اسپرم ساز یک فرد بالغ، درست است؟کدام عبارت، دربارة هر سلول هاپلوئیدی موجو-213

 از سیتوکینز سلول قبلی خود حاصل می شود.  (6

 تحت تأثیر هورمون های هیپوفیزی قرار می گیرد.  (2

 در تماس مستقیم با ترشحات غدد برون ریز قرار دارد.  (3

 ، تقسیم می شود. DNAبدون نیاز به مرحلة همانندسازی  (9

های هاپلوئیدی موجود در لوله ی اسپرم ساز یک فرد بالغ ممکن است اسپرم نابالغ سلول  درست است. 6گزینه  -213

 بوجود می آید و در هر دو میوز سیتوکینز وجود دارد.  2و دومی طی میوز  و یا اسپرم تمایز نیافته باشد که اولی طی میوز ا

 تشریح سایر گزینه ها :

( اسپرم مؤثر است و n2ستقیم( بر میوز سلول زاینده )غیرم LHمستقیما  و  FSHهورمون های هیپوفیزی ) (2

 اثری بر اسپرم نابالغ و تمایز نیافته ندارد.

از اپیدیدیم در معرض ترشحات  ها پس از خروج غدد برون ریز وجود ندارد. اسپرم در لوله های اسپرم ساز، ترشحات (3

 ر می گیرند.میزراهی( قرا –غدد برون ریز )وزیکول سمینال، پروستات و پیازی 

 اسپرم تمایز نیافته قابلیت تقسیم ندارد. (9

 

 کدام رفتارهای زیر یک هدف مشترک )حفظ بقا و تولید مثل( را دنبال می کنند؟-219
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 کشتن بچه شیرها توسط رهبر جدید لگّه و پیدایش دم بلند در مرغ جوال (6

 رمهاجرت پروانة مونارک با تغییر فصل و به پشت افتادن مار هناگم خط (2

 رفتار عنکبوت نر )بیوه سیاه( پس از جفت گیری و نزاع بین دو قوچ نر (3

 تعیین مرزهای قلمرو توسط چیتای جوان و نیش زدن زنبور اکرگر  (9

 

 حفظ بقا و تولید مثل خطر هناگم مار افتادن پشت به و فصل تغییر با مونارک پروانة مهاجرتدر درست است.  2گزینه  -219

 است حفظ کنید .یک هدف مشترک )حفظ بقا و تولید مثل(را که مربوط به دیده می شود .جدول زیر 

 

 تشریح سایر گزینه ها :

به خطر  بچه شیرهابقای فرد دیده می شود نه بقای گونه .در ضمن بقای  کشتن بچه شیرها توسط رهبر جدید لگّه (در6

 می افتد.

 را به خطر می اندازد . ، بقای او رفتار عنکبوت نر )بیوه سیاه( پس از جفت گیری (3

 باعث مرگ او می شود و بقای او را به خطر می اندازد. نیش زدن زنبور اکرگر (9

 

 هر عاملی که بر .................. جمعیت مؤثر است، قطعا  .........................-215
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 می تواند باعث پیدایش الل های جدید شود.  -فراوانی الل های ناسازاگر (6

 در تعیین جهت تغییر گونه ها بی تأثیر می باشد.  -اختار ژنیتغییر س (2

 در تغییر خزانه ی ژنی جمعیت، نقش اساسی دارد.  -تنوع افراد (3

 باعث حذف اکمل الل های نامطلوب می شود.  -هتغییر چهر (9

 

در تغییر خزانه که جمعیت می شود ممکن جهش ، نوترکیبی و ... باشد  تنوع افرادکه باعث  عاملیدرست است.  3گزینه -215

 زیرا الل های جدید بوجود می آورد .ی ژنی جمعیت، نقش اساسی دارد.

 تشریح سایر گزینه ها :

مربوط به انتخاب طبیعی است که در  جمعیت مؤثر است)یا سازاگر (در   فراوانی الل های ناسازاگرعاملی که بر  (6

 عواملی مانند جهش و نوترکیبی موثر است . جدیدپیدایش الل های نقشی ندارد . در  پیدایش الل های جدید

 باشد.  موثردر تعیین جهت تغییر گونه ها جمعیت )مثال   در جهش( می تواند  ساختار ژندهنده  تغییر  عامل (2

 مین نامطلوب های الل اکمل حذف باعثجمعیت تاثیر دارد ، انتخاب طبیعی است که  هتغییر چهر عاملی که بر (9

 .ا را به حداقل می رساند()بلکه آنهشود
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 سابقه ی آموزشی دکتر فرزانه

 بیوگرافی تحصیلی: -الف

                                                                                                                                                                                                     علوم تجربی                                                                                                                   :دیپلم  رشته   تحصیلی 

 رشته تحصیلی دوره لیسانس: دبیری زیست شناسی

                                                                                                                                                       انس: بیوشیمی  پزشکی                                                                                                          رشته تحصیلی دوره فوق لیس

 رشته تحصیلی دوره دکترای تخصصی: ژنتیک مولکولی

 بیوگرافی آموزشی: -ب

  51125961کد پرسنلی        –سال سنوا ت خدمت آموزشی 25کرج با  6دبیر رسمی آموزش و پرورش ناحیه          

 مدرس دوره های ضمن خدمت آموزش و پرورش 

 ورش                                                                                                                          مدرس دوره های کوتاه مدت آموزش و پر                  

 )مدرس دوره های زیست شناسی مراکز تربیت معلم )دارای گواهی صالحیت تدریس 

 معلم                                                                                   مدرس دوره های آموزش سرباز معلمان مراکز تربیت 

 مدرس مدارس نمونه دولتی  ،شاهد ،پیش دانشاگهی،المپیاد،فرزاناگن و آموزشاگه های مطرح و معتبر 

 شاگه های مدرس دروس بیوشیمی ،ژنتیک،سلولی و مولکولی ،فیزیولوژی و ....در رشته های مختلف دان

 دولتی و آزاد                                                  

  آموزش به روشCBT)مبتنی بر اکمپیوتر( 

                                                  مدرس نرم افزارهای  آموزش الکترونیک و الکسهای اکراگهی و آزمایشاگهی زیست شناسی                                                  

  سال 65به مدت  الکس تقویتی و آمادگی کنکور زیست شناسیمدرس 

                                                                      تدوین درسنامه ،تست های تالیفی،جزوات متنوع درس زیست شناسی                                                                                     

 تدریس در الکسهای هوشمند و استفاده از آزمایشاگه و مواد کمک آموزشی 

 بیوگرافی علمی:-ج          

  ساعت گواهینامه آموزش ضمن خدمت تخصصی زیست شناسی 6211دارنده بیش از 

 وان نماینده دبیران زیست شناسی استانحضور در اولین کنفرانس ملی زیست شناسی و ارائه مقاله علمی  بعن 

 دارنده گواهی روش تحقیق و مقاله نویسی ،دوره های آموزش  نرم افزارهای تخصصی از مراکز معتبر دولتی 

                                                                            ... مولف کتابهای بیوشیمی و ژنتیک عملی و تئوری    و                                

 و سخت افزار آشنایی اکمل با زبان تخصصی زیست شناسی و علوم رلیانه و اینترنت 
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 :بیوگرافی مسئولیت های اجرایی-د           

                                                                                سرگروه زیست شناسی منطقه و استان                                                                                        

 مسئول برگزاری آزمونهای المپیاد  و مسابقات اکراگهی و آزمایشاگهی زیست شناسی 

  داور مسابقات جشنواره های الگوی برتر تدریس و مصحح اوراق امتحانی کشوری و ارزیاب تالیفات دبیرا ن

 زیست شناسی منطقه و استان

 عضو پیوسته انجمن ژنتیک ایران و انجمن بیو تکنولوژی ایران 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          وب سایت :                                                                                                                    

Http://www.dabirezist.com 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       وبالگ:                      

Http://www.dabirezist.blofa.com 

                                                                                                                                                                              پست الکترونیک:           

jfarzaneh52@gmail.com  

   14623115145                تلفن تماس:
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