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...  کرك – تا کشنده –ه عبارتند از نگهبان روزنه          منظور سوال سلول هاي تمایز یافت
 در مورد تار کشنده غ است زیرا فتوسنتز ندارد 1     گزینه 
اسید چرب و کوتین ندارد ...  هم غ است نگهبان روزنه مثال 2     گزینه 

... به نوعی به تغییرات تعرق و تعریق ربط داد توان را می ... و    سلول نگهبان و کرك کارشان در بخش هاي هوایی است البته سلول نگهبان
 است که مشترك تمام سلول هاست  و تخمیر    همان گلیکولیز4    گزینه 

  غ میشه 1که حشرات به علت نداشتن شبکه مویرگی کامل گزینه  ...      منظور سوال جانوران داراي خاصیت  خشکی زي است 
 غ است 2سلول هاي کبد و ماهیچه نیز تجزیه میشه پس گزینه    گلیکوژن در جانوران در 

 غ اس 3    گلبول قرمز هسته ندارد  پس گزینه 
   است 4    ج   گزینه 

منظور از 
...و ج صحیح است . گزینه دوم همانند سازي ماده وراثتی است که به نوع گونه ربط ندارد 
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گزینه اول 
 غ است 4این بیماري عالیمش مثل سمپاتیک می باشد پس گزینه ... یابد باید ازایش 

اما بریم سراغ نیمه دوم سوال که این قسمت باید کاهش یابد در پر کاري تیروئید و  سمپاتیک به علت جنب  و جوش زیاد چربی ها و ذخایر 
 ص است 1بدن کم شده فرد الغر میشود  گزینه 

   

 که در این گروه به علت ادغام نخینه ها در زیر خاك سلول هایی با و نوع هسته می توان... از گروه بازیدیومیست هاست امانیتا قارچی 
 ص است 2گزینه . تثبیتی در این قارچ نمی توان دید ...   هاگ کناري است 4یافت اما حاصل میوز انها 

.وسته دانه تبدیل می شود که دیپلوئید است و  اسپروفیت قدیم است منظور سوال پوشش اطراف تخمک است که بعدا به پ

است البومن در این دانه ها باقی می ماند گزینه  الف غ 
گزینه ج غ است این ساختار ها تا به بلوغ نرسند میوز و هاگ ندارند 

.با یک شکل من به بچه ها همشو یاد داده بودم گزینه د   غلط است بخش ویژه که اتصال رویان را ممکن می سازد از تخم منشا گرفته 
ب   یعنی جدید و اسپروفیت جدید         آ      یعنی قدیم و اپروفیت قدیم 
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....شکل بعدي در همین سایت کنکور قابل مشاهده بود 
:  در فایل 

16وزوم ها تک کروماتیدي هستند و قانون همه چی اروومه درست پس رشته مگس سرکه هشت کروموزوم دارد در مرحله اول رشد کروم

: توضیح جالب در ادامه   درست است 2میشه و گزینه 
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...   بازم به نظر من تغییرات نباید تدریجی میشد 



09149285452                    ali_ghyasee@yahoo.com                 testzan.ir                

6

خط تیره بخونید جواب به راحتی پیدا میشه اگر از اول سوال کاهوي دریاي  را با قسمت دوم بعد از 
  4گامتوفیت است و تمام گزینه  جزیی از  بدون تاژك  در کاهو هر سلول هاپلوئیدي

  درست است 2گزینه :      با توجه به سارکومر  
ه توسط شبکه اندو احاطه شده که با کلسیم ازاد شده  غ است  ولی تارچ3   و 4  و  1  رشته ها به غشا  و اندامک ها برخورد مستقیم  ندارند  گزینه 

) اشنایی با تله هاي تستی .( نیز در تماس می توانند باشند طبق جدول زیر که در سایت کنکور نیز بود و هست 
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 باشند زیرا نوروگلیا ها بایدتمام خرمت هاي ارادي و غیر ارادي تحت تغییر نرون هستند که ان نیز تحت تغییر نوروگلیا می
 در اعصاب محیطی باشند تا پیام زود هدایت و منتقل شود 

 ج است 4گامت ها را می سازند و گزینه ) زاینده (     جانوران با میتوز خود تمام سلول هاي خود را می سازند که با میوز بعضی از انها 
زند و مثل گیاهند   تاژك دار چرخان میوز ندارد    جلبک ها ي پر سلولی با میتوز گامت می سا

سلول هاي ب خاطره طول عمر بسیار زیادي دارند و می توانند هم نوع خود و پالسموسیت و به نوعی پادتن بسازند 
ماندند نمی شوند  گزینه هایی که مشخص کردم تولید می شوند اما انهایی که بدون عالمت پالسموسیت ها اصال قدرت تکثیر ندارند 

ساقه در گیاهان باز دانه و نهاندانه می باشد که از نامش پیداست 
این گیاهان اسپروفیتشان درخت می باشد که براي خودش مردي شده و بالغش کامال مستقل از گامتوفیت است 
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اري در حال تغییرند با توجه به شکل می توان دید که همیشه قسمت هاي کن

      1با توجه به اشکال  و  متن هایی که میذارم جواب گزینه 
....      هر کدوم از تار ها می تونند تا وسط بیان ...                                        می بینید در تمام شکل ها  

و نوع رشته دوك داریم بعضیا عالف ا ند و به سانترومر نمی چسبند    اما این نکته را بار ها به بچه ها گفته بودم که د
پس همه نمی چسبند و گزینه  غ است ... بعضیا هدفمندند و به سانترومر می چسبند 

....  غ است دوك ها با اسکلت سلول فرق دارند 3 گزینه  ...     سانتریول ندارد  اطلسی   غ است 4گزینه  
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2طی پالسمودیومی از سلول دیپلوئید تخم با میتوز اما بدون سیتوکنز پالسمودیوم  دیپلوئید می سازند  گزینه کپک هاي مخا

 کلمه درون هاگدان غ است 3 شامل هر دو کپک هست که سلول هاي تاژکدار هاپلوئیدند  گزینه 1 گزینه 

می توان این طور نیز گفت : با توجه به شکل 

تروژن پروژسترون باید باعث خود تنظیمی منفی افزایش اس

بین هورمون هاي تخمدان باشد 

درود  بر متن کتاب 
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بیده

غ است الف بعضی سلول ها می میرند و انزیم هایشان ازاد می شود گزینه ...    همه انزیم هاي داخل روده قرار نیست حاصل ترشح باشند 

گزینه ب  غ است زیرا قرار نیست همیشه صفرا  و انزیم ها رابطه همزمانی داشته باشند از پانکراس نیز ترشح می شوند یا در کیموس

   گزینه ج فقط درست است بقیه غ اند  معده نیز همراهند
گزینه د نیز غ است همان سلول هاي مرده که انزیم شان ازاد می شوند انرژي زیستی ندارند 

  قسمت دوم همان گلیکولیز است که بدون نیاز به بررسی نوع سلول زنده جواب ص است 4گزینه 

ویروس ها با پادتن خنثی نمی شوند سلول هاي الوده به ویروس با ایمنی سلول تخریب می شود البته پادتن هم بر سلول مورد نظر الوده کمی موثره
 غ است 4 غ است       ویروس ها متابولیسم ندارند گزینه 2ینه     گز-پوشش لیپیدي ندارند  
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سوالو حل کنید . با توجه به ترفند باال سعی کنید از قسمت دومسوال 

:روش حل چنین سواالتی این که 

میشه جاندار دوم  جاندار اول  و با ویژگی در نظر بگیر اگر جواب صحیح بود بعدا برو سراغ وسط جمله که 

ویرو ها و سلول هاي سرطانی بسیار مخرب تر از نتیجه پادتن هستند  غ است زیرا 1   گزینه 
) دیاپدز باید میشد (   غ است زیرا نوتروفیل سلول است اگزوسیتوز نمی شود 3   گزینه 
 ص است 2ب پادتن تولی نمی کنند پالسموسیت باید می نوشت    گزینه  4  گزینه 
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    متن کتاب 

 درست است 1    مهندسی ژنتیک یعنی دي ان اي باید به نحوي تکثیر شود پس گزینه 

 کلمه همواره غ است 4 کلمه تنها   و در گزینه 3  کلمه بیش    در گزینه 2در گزینه 

 درست است زیرا باز اشاره به گلیکولیز دارد 3 اصال بدون توجه به سایر گزینه ها می توان گفت که گزینه

 گونه ها به نوعی در کاهش  و افزایش غذا و تغییر محیط متاثرند پس تعدادشان را نیز تغییر می دهند 
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: درود بر متن کتاب 

: با توجه به ترتیب متن می توان گفت 
ا کاردیا باید استراحت کند تا مواد از معده خارج شوند بعد انقباض معده یعنی کاهش فشار معده گزینه دو ص است زیر
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متن کتاب   و دقیق بخونید

. رمز تمام این مبحثو در شکل زیر ببینید که در سایت کنکور قابل مشاهده است 

... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  آ     دقت کنی کافیه براي حل این سواالت باید به کلمه  آ   و 

 



09149285452                    ali_ghyasee@yahoo.com                 testzan.ir                

15

با توجه به  شکل می بینیم که هنوز جایگاهها کامل نشده اند که اولین امینو اسید

در روي کذون خود منشینید 

... در کار نیست – انتی کدون دوم – پیوند پپتیدي –و نیز فعال حرکت 

این کلمات و بار ها کنار شکل کتاب نوشته بودیم 
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هر باکتري که فتوسنتز می کند مسلما داراي رنگیزه می باشد 

این رمز نشون میده که همیشه افراد مغلوب قطعا زیاد میشن این جمله برابر است با همیشه افراد غالب کم میشوند 
   غ است زیرا غالب افزایش نمی یابد4گزینه ...   و  هتروزیگوت کم می شوند –پس همیشه افراد غالب . شه و چون مثلث وسطی همیشه نصف می

:    یه جمله که بار ها مورد استفاده می باشد 
 2گزینه ... همه سلول هاي هسته دار بدن همه ژن ها را دارند 
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هست ... نیز در سایت کنکور نوشته بودم هر جا سخن از پروتئین سازي است بحث کدون انتی کدون رونویسی و به بچه ها گفته بودم و 

 غ است باید به قلب برگردد زیرا  گردش خون مضاعف است1گزینه .... منظور سوال قورباغه نابالغ است که 
 د غ است -ج غ است زیرا بلوغ نرسیده که گامت بسازد  

جهشی ایجاد شود  و رشته دیر تر شرو شود )  نه کدون آغاز (    ممکن است در کد آغاز 
که غ می شود . همه گزینه هاي یک  دو  سه اشاره به ساختمان  دي ان اي دارد 
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کالوین را با کربس مقایسه کنیم  

: کالوین 4گام  

  گام سوم کربس می بینیم که در اولی مولکول مورد نظر تولید در دومی مصرف میشود                                                                               

 غ است 1باز هم حضور اقاي گلکولیز کار را راحت کرد سلول هاي دیواره این جاندار سلولز را نمی تونند تجزیه کنند گزینه 
 همان گلیکولیز است و ص است 3غ  است هزارال نیز جذب دارد        گزینه   4  گزینه 
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در این نوع سواالت فقط قسمت دوم گزینه را با نقطه  آ   مقایسه کنید متوجه غ یا ص بودن می شوید 
سوال را به قسمت دوم گزینه ها بچسبانی و میشودپس کافیست ابتداي ... نقطه مورد سوال انقباض دهلیز ها و استراحت بطن هاست 

:  جمله روبرو 
تمام 

    94یک سوال بنده در پیش بینی  
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 اشاره به باکتري دارد در حالی که روي سوال نقاط وارسی اشاره به یوکاریوت دارد2گزینه 
 مراز یک  و  سه ترجمه نمی شوند کلمه هر پلی مراز غ است زیرا  محصول پلی3گزینه 
...  نیز توضیح قبلی غ است 4گزینه 

هر فعالیتی که مربوط به گامت سازي است می تواند  ص است 2گزینه 
... به نوعی به هورمون هاي هیپوفیز مربوط باشد 

 غ است هر سلول براي تقسیم باید همانند سازي بکند 4گزینه 

متن کتاب 




