
 دكتر خادم                 MASIRENO.COM               همراه با تحليل                        خارج كشور   94پاسخ تشريحي كنكور 

  

و اينكه همه نتيجه زحمت خودشون رو ببنين و آرزوي اينكه كنكور  94با آروزي موفقيت براي تمام كنكور هاي 
بدن و راه درست رو انتخاب كنند و  هاي سالهاي بعد بتونن با اين جوابها نحوه مطالعه كتاب درسيشون رو تغيير

پيشنهاد من اينه كه حتما خودتون را برنامه كانون وفق بديد و ذهنتون رو زياد ديگري سواالت چالشي و ابهام 
مطالعه صحيح سوال كنكوره و تعيين كننده اينا نيستند و شما با  4تا   3آميز كنكور نكنيد .اينا در مجموه شايد 

نيز برسيد . پس  80كتاب درسيتون مي تونيد تا درصد هاي مورد نياز رشته هاي علوم پزشكي و حتي درصد هاي 
مطالعه كتاب درسيتون رو خوب ياد بگيريد بعد شروع كنيد به خوندن و فراموش نكنيد كه رقابت شما جدي و 

  راي تفكيك دانش اموزان هستند . فشرده است و طراحان كنكور مجبور به تغيير سبك سواالت ب

 

 

  

  گياهي  ---سال دوم   -156

  سلول فعال تمايز يافته روپوستي : تار كشنده + كرك + نگهبان روزنه و سلول هاي روپوستي 

  ) فقط نگهبان روزنه روبيسكو دارد . 1

  ر تار كشنده كوتين وجود ندارد چون هوايي نيست . ) د2

) تداوم شيره خام ( كه متاسفانه نسبت به گزينه سراسري كه پيوستگي رو نوشته خيلي بهتره ) مال تار كشنده و ريشه 3
  هست

  تا هيدروژن توليد مي كنه.  4) هر سلول زنده اي ( صورت سوال نوشته فعال ) در گليكوليز 4

  4: گزينه جواب پيشنهادي

  

  

  دوم ( تنفس ) تركيب با سال سوم سال  -157

  منظور يا تنفس نايي هست يا شش . 

   در حشرات سيستم مويرگي كامل وجود ندارد . )  1گزينه 

   بخشي از گوارش درون سلولي هست مثل گليكوژن در انسان )  2گزينه 

   هسته ندارد .گلبول قرمز در انسان كه جزو سلول هاي پيكري هست )  3گزينه 

   پر سلولي ها حتما محيط داخلي دارند و محيط داخلي تقريبا يكنواخت و پايدار هست . )  4گزينه 
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  4جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

   چهارم سال  -158

  ) نازا زيستا هست و بنابراين با فاصله كمي پس از تولد نمي ميرد . 1

  ) زيستا هاي دو رگه مي توانند افراد زايا توليد كنند . 2

  ) چه زيستاي دورگه چه نازاي دو رگه در سلول هاي پيكري خود ميتوز دارد .3

  ) نازايي دورگه و نازيستايي دو رگه مانع از روند تبادل پايدار مي شوند . 4

   3 جواب پيشنهادي : گزينه

  

  سال سوم  -159

  تيروييد فعاليت گلوكاگن براي افزايش قند خون زياد مي شود و ذخيره گليكوژن كم مي شود .) در پركاري 1

  فعاليت پمپ سديم پتاسيم افزايش  –) برون ده قلبي افزايش 2

كليسم تغيير نمي كند( هورمون هاي تروييدي  –با هموگلوبين ( فعاليت انيدراز كربنيك ) افزايش  co2) تركيب 3
  كلسي تونين نيست )

  ذخيره چربي كاهش  –) خشكي پوست كاهش 4

  1جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

  چهارم سال  -160 

  آمانيتا جزو قارچ هاي چتري و بازيديوميست هست . 

  ) توانايي تثبيت ندارد . اما پرسلولي هست . 1

  ) نخينه هايي با دو هسته متفاوت دارد و فتوسنتز كننده نيست . 2

  هاگ درون هاگدان( بازيدي ) دارد . انگل نيست .  4) 3

  ممكن است سمي باشد .  –) قابليت روياندن هاگ درون هاگدان ندارد( اختصاص زيگ.ميست ها ) 4
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  2جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

   ژنتيك  -161

  

  
  2گزينهجواب پيشنهادي : 

  

  

    9فصل  –سوم سال  -162

الف) در برگيرنده كيسه روياني به معناي پوسته دانه و همون پارانشيم خورش هست كه به صورت سلول هاي زرد 
  روياني هست نه در برگيرنده ان رنگ در كتاب درسي نشان داده شده است . مصرف آلبومن مربوط به داخل كيسه 

  ديپلوييد هستند . ب) 

  كروماتيدي مفهموم تتراد و ميوز هست كه اين سلول هاي ميوز نمي دهند .  4ج) ساختار 

  د) اتصال به گياه مادر حاصل تقسيمات زيگوت هست كه داخل كيسه روياني هست نه اطراف . 
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  1  جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

  ميتوز و ميوز  –سوم سال  -163 

  رشته . 16كروموزم تك كروماتيدي خواهد بود كه ميشه  8داراي  G1كروموزم دارد كه در انتهاي  8مگس سركه 

  2جواب پيشنهادي : گزينه

  

   4و 3فصل  –چهارم سال  -164

  مي باشد )  5الگوي تغيير داده شده ( ناگهاني و مربوط به انقراض 

  درصد گونه هاي ميشه همون اغلب  76) 1

  ) شناخت كامل سير گونه ها با تدريجي كامل ميشه . 2

  ) باعث افزايش ناگهاني افرادي با ويژگي هاي سازگار ميشه.3

  ) تغييرات ناگهاني پس از مدتي تغييرات كم و طوالني ايجاد ميشه. 4

  2جواب پيشنهادي : گزينه

  

   آغازيان  –چهارم سال  -165

  زئوسپور  –سلول هاي هاپلوييد تاژكدار كاهوي دريايي : گامت 

  سلول هاي هاپلوييد بدون تاژك كاهوي دريايي : گامتوفيت پرسلولي 

  

  4جواب پيشنهادي : گزينه

  

  سال دوم ( فصل حركت )  -166

  در اين سوال اين نكته مد نظر هست كه 

  پروتئين هاي نازك و ضخيم در مجاورت 
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  ساركوپالسمي هستن  و در لوله هاي شبكه

  نتيچه كلسيم نيز كنار اونها قرار مي گيرد . 

   2جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

  عصب  0سال سوم  -167

  نقش داره .عستند در همشون نورگليا و ميلين  چون انعكاس ها سريع ).1

  ) كمي از انعكاس ها تجربه نقش داره و بيشترشون كامال غريزي هستند2

  ) انعكاس هاي ماهيچه هاي مخطط مال دستگاه پيكري هست نه خود مختار . 3

) مركز اصلي پردازش ( مغز ) مركز بسياري از انعكاس ها هست و برخي از انعكاس ها مثل زردپي نخاعي هستند 4
  كامل . 

   

   1جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

  آغازيان  –چهارم سال  -168

  سلول هاپلوييد مي دهد و فاقد كراس هست .تقسيم گامتوفيت )  1گزينه 

   تاژكدار چرخان فاقد توليد جنسي هست . )  2گزينه 

  كلمه مخطط و منشعب خاص سلول هاي قلبي هست . 

  در ماالريا سلول نمو اسپوروزوييت ميشه مروزوييت كه هاپل.ييد هست .و فاقد كراس . )  3گزينه 

كيسه تن ساده ميشه هيدر و ميتوز برخي سلول ها بازم سلول زاينده جنسي مي تونه بده چون توليد )  4گزينه 
   جنسي داره و بنابراين كراس داره . 

   4 جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

  ايمني  –سوم سال  -169
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  خاطره پالسموسيت توليد مي شود .   Bالف) از 

  ب) از پالسموسيت چيزي توليد نميشه چون تقسيم نداره . 

  ج) از پالسموسيت چيزي توليد نميشه چون تقسيم نداره .

  خاطره اما به مقدار كمتر توليد ميشه .   Bخاطره بازم   Bد) از 

   2 جواب پيشنهادي : گزينه

  

  گياهي  –سوم سال  -170

   ساقه زيرزميني مال سرخس و چند ساله هاست و به هر حال اسپورورفيت بالغ مستقله )  1گزينه 

  رشد پسين مال دانه دار هاست و در نهاندانگان اسپوروفيت كامال مستقله . )  2گزينه 

   لپه دارند .  2ريشه گوشتي مال چند ساله هاست و در نهاندانگان حداكثر )  3گزينه 

  حركت هاي غير فعال رو همه گياهان دارند . و نهاندانگان اسپوروفيت كامال مستقل دارند . )  4گزينه 

  

   1 جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

  ) 5سال چهارم ( فصل  -171

  ) فقط در پايدار كننده حد وسط افزايش پيدا مي كند . 1

  ) در جهت دار يكي از آستانه ها ترجيح داده مي شوند . 2

  ) در هر انتخاب طبيعي فراواني ها دستخوش تغيير مي شوند . 3

  ) دو نوع فنوتيپ كامال متفاوت ميشه گسلنده . 4

  

   3  جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

   ميتوز  –سوم سال  -172
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  حذف مي شود .  4نهاندانه هست و باالفاصله گزينه گياه اطلسي 

  )  1) و ( رد گزينه  2زوم متصل مي شوند ( رد گزينه وگروهي از رشته هاي دوك به كروم

  رشته دوك تشكيل مي دهد اما بدون سانتريول ( تغيير اسكلت سلولي ) گياه اطلسي 

اين قسمت كه رشته دوك در دانه دار ها به چه صورت به وجود مي آيد در كتابهاي جديد آمده است اما در كل با 
و چون اينا همون منظور كرومزوم هاي هستند كه همشون وصل نيستند .  يعني صفحه مياني 1نظر طراح گزينه 

  سانتريول ندارند تغييرات ريزلوله هاي اسكلت سلولي باعث ايجاد رشته دوك ميشه.

   3  جواب پيشنهادي : گزينه 

  

  

  

  آغازيان  –چهارم سال  -173

  كه سلول تاژكدار ايجاد نمي كنه/ –) جزيي از كلوني ميشه ( سلولي ) 1

  مي تونه توليد كنه  2N) تقسيم به توده ها ميشه پالسموديومي كه سلول هاي 2

  ساخت آميب در هاگدان اصال نداريم .  –) ساخت سلول هاپولييد ميشه هر دو نوع كپك 3

  توده سيتوپالسمي ميشه پالسموديومي  –) مستقيما از رويش هاگ ميشه سلولي 4

  

   2  جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

  

   توليد مثل  –سال سوم -174

  ) تشكيل تخمك نابالغ يعني تخمك گذاري بر طبق نمودار مي تونه همراه باشه با آغاز ترشح پروژسترون 1

  ) تشكيل اولين گويچه با كاهش نسبي استروژن همراهه نه افزايش.2

نيست.چون هنوز خودتنظيمي منفي ايجاد   FSHو  LH) آغاز رشد فوليكول پاره شده همراه با هنوز كاهش 3
  نشده.

  تخمك نابالغ از تخمدان آزاد ميشه نه تمايز نيافته) 4
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   1  جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

  )  4سال چهارم ( فصل -175

  ) در نظريه تركيبي به عوامل متنوع كرده توجه مي شود . 1

  ) در مالتوس به عوامل كاهنده توجه مي شود . 2

  ) المارك به چگونگي رخداد تغيير گونه ها توجه كرد . 3

   ) داروين چگونگي بروز صفات و ژن ها را متوجه نشد . 4

   2  جواب پيشنهادي : گزينه

  

  سال دوم ( گوارش )  -176

  آنزيم هاي روده باريك انسان : يا از پانكراس ترشح شدند يا از روده باريك ترشح نه آزاد شدند . 

  ) كلمه ترشح براي روده باريك نادرست است 1

  ) آنزيم هاي خود سلول هاي پوششي روده باريك رو ناديده گرفته است . 2

  ) فضاي بين سلولي اندك يعني پوششي ( همه آنزيم ها ازين بافت ترشح مي شوند )3

  ) براي آزاد شدن آنزيم هاي روده باريك انرژي صرف نمي شود چون سلول هاي مرده اند .4

   3  جواب پيشنهادي : گزينه

  

   8فصل  –چهارم سال -177

  باشد و به تنفس نوري برود .  C3) ممكن است گياه 1

  هستند كه شب روزنه هايشان بسته است نه باز .  C3) گياهان 2

  كارآيي پاييني دارند .  CAM) گياهان 3

  توليد كنند .  ATP) در همه گياهان فرآيند هاي گليكوليز و تخمير هست و در غياب اكسيژن قادرند 4

   4  پيشنهادي : گزينهجواب 
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  ژنتيك -178

  

  

   1  جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

   9فصل  –چهارم سال -179

  هست .  TMVويروس كه از طريق شكاف وارد مي شود 

  ) پادتن براي ويروس هاي جانوري هست . 1

  ) ويروس گياهي پوشش دار نيست . 2

  ) ويروس گياهي از طريق آوند هاي چوبي كه مرده اند جابجا مي شود . 3

  ) ويروس هاي هيچگاه متابوليسم ندارند . 4

  3  جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

  سخت –تركيب گياهي با شارش  -180

ماهيچه هاي مژكي در تماس با عنبيه و مشيميه هستند اما در تماس مستقيم با عدسي نيستند و ماهيچه هايي 
صاف هستند كه به كندي منقبض مي شوند و با دستگاه خودمختار نه پيكري . و در غشاي خود براي انسولين 

  گيرنده دارند . 
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  4  جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

   گردش مواد  –سال دوم -181

  ) در ملخ خون فاقد گازهاي تنفسي هست چون تنفس نايي هست . 1

  ) در خرچنگ دراز خون از قلب با چند سرخرگ اه اندام ها مي رود اما در ماهي به آبشش مي رود . 2

  ) در كرم خاكي رگ پشتي خون را به قلب مي برد .3

  ) در ملخ رگ شكمي وجود ندارد . 4

   2  زينهجواب پيشنهادي : گ

  

  

   –ايمني -182

اين سوال همان برگردان سوال چالشي و اختالفي و به نظر بنده مشكل دار كنكور داخل كشور هست كه كامال 
  درست طراحي شده است و جواب صحيح را در بر دارد.( كاش اين سوال در كنكور داخل قرار داده ميشد)

  ) پادتن هاي در نابوده سرطان ها نقش كم دارند . 1

  ) در خطوط نه خط دفاع غير اختصاصي سلول هاي فاگوسيت شركت دارند . 2

) خروج نوتروفيل ها دياپدز هست نه اگزوسيتوز ( در كنكور داخل متاسفانه براي لنفوسيت ها دياپدز ذكر شده 3
  است)

ر خل متاسفانه ه) لنفوسيت هاي مي توانند با توليد پادتن فعاليت فگوسيت ها را افزايش دهند ( در كنكور دا4
   لنفوسيت ذكر شده و درست گرفته شده است ) 

  4  جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

   7فصل  –سال چهارم - 183
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  غريزي ) مي تواند مثال به ماهي هاي مصنوعي باشد كه شكم قرمز دارند .  _الف) رفتار متاثر از ژن (

  ب) مي تواند الگوي عمل ثابت باشند و به يك شكل ظاهر شوند . 

  ج) مي تواند الگوي عمل ثابت باشد و در پاسخ به محرك نشانه باشد . 

( البته در مورد اين گزينه د) مي تواند انعكاس باشد و در پاسخ به انتقال دهنده عصبي و هورمون ها باشد . 
  صفحه و نقش هورمون هاي در الگوي عمل ثابت توجه نكرده باشد )  اميدوارم طراح به بيشتر بدانيد همان

   4  جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

   2فصل  –سال چهارم - 184

  ) همه وكتور ها از دستگاه ميزبان استفاده مي كنند . 1

  ) برخي وكتور ها داراي بيش از يك جايگاه تشخيص هستند . 2

  براي كلون كردن مورد استفاده قرار نمي گيرد. Ti) همه وكتور ميزبان باكتري ندارند مثال 3

  ) همه وكتور ها چندين جايگاه تشخيص ندارند كه به قطعات تبديل شوند .4

  1  جواب پيشنهادي : گزينه

  

  عصب   –سال سوم - 185

ه نورون مهار شود رونويسي ادامه مي يابد چون باالخره فقط فعاليت عصبي مهار ميشود.نه فعاليت ) در صورتي ك1
  هاي روتين سلول زنده . 

  ) صورتي كه نورون مهار شود ورود سديم نخواهيم داشت . 2

مي اما هميشه نه در سيتوزول .و گليكوليز و تخمير شاخصه هر سلول زنده جانوري هست .  +NAD) بازسازي 3
  تونه در كريستا هم باشه اگه هوازي باشه . 

  ) در مغز سد خوني مغزي وجود دارد و بسياري از موارد وارد نمي شوند .4

  1  جواب پيشنهادي : گزينه

  

   6فصل  –سال چهارم - 186
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   انگل ها همواره باعث كشته شدن ميزبان نمي شوند پس در كاهش جمعيت موثر نيستند . ) 1

   هميشه انگل يا صياد تحت تاثير مواد دفاعي نيست . ) 2

  بر طبق متن كتاب هميشه گونه هاي همزيست ( صيادي ) در كنار هم به تغيير و تحول مي پردازند . ) 3

  صيادي مي تواند رقابت را كاهش دهد . ) 4

  3  جواب پيشنهادي : گزينه 

  

    6فصل  –چهارم سال - 187

  ) گونه هاي فرصت طلب محيط متغير دارند . 1

در شرايط غير اشباع هستند چون جمعيت از ظرفيت بسيار پايين  –) منظور گونه هاي فرصت طلب هست 2
  هست 

  محيط پايدار هست .  –) جمعيت تعادلي هست 3

  رقابت بسيار ناچيز و كم هست .  –) منظور جمعيت فرصت طلب هست 4

  4  گزينهجواب پيشنهادي : 

  

  گوارش  –دوم سال - 188

  منظور انعكاس استفراغ هست . 

  تحريك گيرنده هاي معده متوقف نمي شود . ) 1

  چين خوردگي ها بيشتر مي شوند چون غذا تخليه مي شود  –) انقباض كارديا متوقف مي شود تا كارديا باز شود 2

  حجم كيموس بعلت تخليه كم مي شود . –) انقباض عضالت شكم زياد مي شود 3

  كشيدگي ديواره كاهش چون غذا كم مي شود .  –) انقباض عضالت پيلور كاهش 4

  2  نهجواب پيشنهادي : گزي

  

  

  هميشگي از هفته هاي روياني و جنيني  –سال سوم ( توليد مثل )  -189

  ) 4شروع به تشكيل كبد و پانكراس ( هفته  –)  2) شكل گيري بازو و پا ( ماه 1
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  ) بند ناف داراي يك سياهرگ هست نه سياهرگ ها .2

   پس از آن و به موازات آن جفت تشكيل مي شود .  –)  2) پرده هاي اطراف ( هفته 3

  )   4ضربان قلب ( هفته  –)  3) شروع نمو روده ( هفته 4

  3 جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

   شارش  –چهارم سال  -190

  پمپ غشايي تنها عامل موثر نيست بلكه تجزيه آب درون تيالكوييد نيز موثر هست .الف) 

  مي روند .   P700قسمتي از انرژي خود را به پمپ داده و به   P680ب) الكترون هاي 

  كاري با پمپ غشايي ندارند بلكه به گيرنده نهايي مي روند .   P700ج) الكترون هاي 

  فراهم مي كند .  NADPHو زنجيره ديگه براي ساخت   ATPد) يك زنجيره انرژي را براي توليد 

  1  جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

    1فصل  –چهارم سال  -191

  گسسته شدن پيوند مربوط به مرحله ادامه هست نه آغاز . ) 1

    TRNA) اسيد هاي آمينه نادرسته بايد مي گفت اسيد آمينه متصل به 2

  خالي مي ماند .  A) جايگاه 3

  )پيوند پپتيدي مربوط به مرحله ادامه هست نه اغاز . 4

  3 جواب پيشنهادي : گزينه

  

   

  )  9سال چهارم (  -192

  كه گوگردي هاي بيهوازي هستند .  –ارغواني و شيميو سنتز كننده ها مد نظر است  –گوگردي سبز ) 1
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  مي توانند هوازش بوده و پذيرنده هيدروژن اكسيژن باشد  –گردي ارغواني و هتروتروف ها مد نظر است و) غير گ2

نيتروباكتر و زوموناس در غشاي خود رنگيزه  –مواد آلي باشد )  –)تركيبات غير گرگردي مي تواند ( امونياك 3
  فتوسنتز ندارند . 

  توليد مي كنند .   ATPكه داراي گليكوليز و تخميز هستند و مداوم  –هست  ) آب مدنظر سيانوباكترها4

  4  جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

  )  5فصل سال چهارم (  -193

  ) در خود لقاحي هتروزيگوت برخالف هموزيگوت كاهش مي يابد . 1

  ) غالب كاهش و مغلوب افزايش خواهد يافت . 2

  ) هتروزيگوت همانند غالب كاهش خواهد يافت . 3

  ) غالب كاهش مي يابد نه افزايش.4

  

  4  جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

   عصب  –سوم سال  -194

  ) نورون رابط در عصب نخاعي يافت نمي شود . 1

  ) هر سلول ژن هاي ميلين ساز را دارد . 2

  ) رابط ها دندريت طويل ندارند 3

  ) رابط ها با نورون هاي حسي و حركتي در ارتباطند . 4

  

  2  جواب پيشنهادي : گزينه

  

   10فصل  –سوم سال  -195



 دكتر خادم                 MASIRENO.COM               همراه با تحليل                        خارج كشور   94پاسخ تشريحي كنكور 

  ) هورمون اكسين باعث مهار جوانه هاي جانبي مي شود 1

  آبسيزيك اسيد در شرايط بيهوازي افزايش نمي يابد .) 2

  هورمون هاي بازدارنده در سنتز پروتئين نقش دارد و اين كار را با عوامل رونويسي انجام مي دهد . ) 3

  اكسين ساقه زايي ندارد.) 4

  3  جواب پيشنهادي : گزينه  

  

   تركيبي -دوم سال  -196

  الف) قورباغه داراي حفره گلويي نابالغ است و بصورت استداللي نه متن كتابي خون از تنفس به اندام هاي مي رود 

  ب) بيشتر مواد دفعي نيتروژن دار حاصل سوختن اسيد هاي آمينه هستند.

  ج) قورباغه نابالغ گامت ندارد . 

  د) قورباغه نا بالغ جفت يابي ندارد . 

  2 جواب پيشنهادي : گزينه   

  

  

  )  1سال چهارم ( فصل  -197

  يعني جانشيني  1جهش نوع 

   2) چارچوب خواندن ميشه نوع 1

  ) افزاينده جزو ژن نيست2

  ) اندازه عامل ترانسفوماسيون هميشه تغيير مي كند نه اينكه ممكن است . 3

  ) اندازه رونوشت ممكن است تغيير كند . 4

  

  4  پيشنهادي : گزينهجواب    
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   چهارم ( شارش ) سال  -198

  مصرف مي شود .   ADPكربس  3توليد مي شود و در گام   ADPكالوين  4و  2در گام 

  

  2  جواب پيشنهادي : گزينه   

  

   گوارش با تركيب شارش  –سال دوم  -199

  جانوران سلوالز ندارند . ) 1 

  در مجاورت غذاي جويده شده قرار نمي گيرند .  2و نه بخش  1) نه بخش 2

  با گليكوليز مي پردازند .  ATP) همه سلول هاي زنده به توليد 3

  تنها قسمتي از معده است كه آب جذب مي كند و بخش هاي ديگه معده اصال جذب ندارند . 4) 4

  3 جواب پيشنهادي : گزينه    

  

   ژنتيك ( دودمانه ) -200

  
  3  جواب پيشنهادي : گزينه    

  

  

  دوم ( گردش) سال  -201

   Bشنيده مي شود نه نقطه  Cصداي اول قلبي در نقطه ) 1

   هم دياستول مخصوص بطن ( هر دو در استراحت )  Aدياستول عمومي هست و در نقطه  Dدر نقطه ) 2
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  جريان به گره دوم منتقل شده است .  Cدر نقطه ) 3

    هنوز جريان به گره دوم منتقل نشده است كه بخواهد به شبكه گرهي بطن منتشر شود. Aدر نقطه ) 4

  2  جواب پيشنهادي : گزينه    

  

   )  1( فصل –چهارم سال  -202

  اين سلول چون نقاط وارسي دارد پس يوكاريوت هست . 

  ) به راه انداز پروتئين هايي وصلند و آنزيم به طرف آنها هدايت مي شود . 1

  ) يك نوع انزيم مخصوص پروكاريوت ها هست . 2

  ) هر آنزيم محصوالت قابل ترجمه ندارد . 3

  باشد .   RRNAيا   TRNA) مي تواند الگوي ساخت پروتئين نباشد و براي 4

   1 جواب پيشنهادي : گزينه     

  

   توليد مثل  –سوم سال  -203

اين سوال عينا در كنكور داخل كشورم طرح شده و بسيار مبهم و داراي تناقض هست . به احتمال بسيار سنجش 
نيز مي تواند صحيح باشد و اصال تاثير هورمون هاي هيپوفيزي  1را خواهد زد . اما به عقيده بنده گزينه  3گزينه 

  د . براي ساخت اسپرم براي هر سلول هاپلوييد كامال مبهم  مي باش

      

  

   7فصل  –سال چهارم  -204

  رفتار هاي با هدف حفظ بقا و توليد مثل در شكل كتاب درسي اورده شده است . 

   ) مهاجرت پروانه مونارك و به پشت افتادن مار هر دو در شكل كتاب جزو همين رفتار ها هستند .  2گزينه 

 2 جواب پيشنهادي : گزينه     

 

 

   )  5( فصل سال چهارم  -205



 دكتر خادم                 MASIRENO.COM               همراه با تحليل                        خارج كشور   94پاسخ تشريحي كنكور 

   ) انتخاب طبيعي بر پيدايش الل ها تاثير ندارد . 1

  تعيين جهت تغيير گونه ها محيط هست كه تغيير دهنده ساختار ژني نيست . ) 2

  تنوع مي تواند تحت تاثير نوتركيبي هم باشد كه تغيير دهنده ساختار ژني نيست . ) 3

    انتخاب طبيعي باعث حذف كامل الل هاي نا مطلوب نمي شود . ) 4

 2 جواب پيشنهادي : گزينه     

  

  موفق باشيد 




