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  49سواالت و پاسخنامه واقعاً تشریحی زیست شناسی کنکور

 کدام عبارت، درباره ی سلول های سازنده ی تارکشنده ی ریشه هویج، درست است؟-651

 در پیوستگی شیره خام در آوندهای چوبی نقش دارند.  (6

 توسط سلول های مرده ی نوک ریشه محافظت می شوند.  (2

 در مجاورت سلول های بنیادی مریستم ساز قرار می گیرند.  (3

 همواره پلی مری از اسیدهای چرب بر روی دیواره ی خود دارند.  (9

 

. در متن سوال صحبت از سلول های سازنده تار کشنده )یعنی خود سلول تار کشنده( به درست است 6گزینة -651

میان آمده است. این سلول ها از جمله سلول های تمایز یافته روپوستی اند که در خط مقدم جذب آب برای گیاه قرار 

گیاه می شود تا مانع از گسستگی مولکول های دارند. آب در هر دو مسیر پروتوپالستی و غیر پروتوپالستی از طریق سلول ها وارد 

آب موجود در آوندهای چوبی شود. پیوستگی شیره خام وابسته به ورود مداوم آب به ریشه و در نتیجه ایجاد فشار ریشه ای 

 است. 

 زائده است. یک نکته: تار کشنده سلول نیست، 

 تشریح سایر گزینه ها: 

ا سلول های مرسیستمی محافظت الکهک را تشکیل می دهند، که ت( سلول های مرده نوک ریشه، 2گزینه 

ول های تارکشنده مطرح شده در رشد طولی ریشه موثرند(، در حالیکه در صورت سوال سلسلول های مرسیستمی )شوند

 است.

ثانویه( و یا دو انتهای ساقه و ریشه )مرسیستم م یستمرعرض ریشه )م یستمر ( سلول های بنیادی سازنده3گزینه 

 اولیه( در فاصله دورتری از سلول تارکشنده قرار دارند. 

( پلی مری از اسیدهای چرب ممکن است کوتین یا سوبرین باشد. در سطح سلول های اپیدرمی ریشه 9گزینه 

 کوتین یا سوبرین یافت نمی شود

 ی جوان و هوایی گیاه است.نکته: پوستک )کوتیکول( پوشاننده بخش ها 
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 کدام یک از رفتارهای زیر، با استفاده از آزمون و خطا انجام می گیرد؟-651

 برگرداندن تخم به النه توسط غاز ماده  (6

 کشتن بچه شیرها توسط رهبر جدید لگه  (2

 امتناع پرنده از خوردن پروانه های مقلد (3

 حملة نوعی ماهی به نرهای وارد شده در قلمرواش (9

 

. یادگیری از نوع آزمون و خطا )شرطی شدن فعال( به دنبال دریافت پاداش یا تنبیه در درست است 3گزینه -651

سمی تغذیه می کرد دچار استفراغ می شد )تنبیه(، پس  طی یک عکس العمل تصادفی آموخته می شود. پرنده اگر از پروانه

سمی تغذیه نکند. در یادگیری از غیرلد ه از پروانه های مقباعث می شد ک های سمی تغذیه نمی کرد، همیندیگر از پروانه

نوع آزمون و خطا، جاندار با آزمودن یک شرایط ظاهراً مطلوب اگر دچار اشتباه و خطا شده باشد دیگر سعی می کند آن خطا را 

 تکرار نکند.

 تشریح سایر گزینه ها: 

ی رفتار غریزی است و منحصراً ژنتیکی بوده و ریشه در ذات او این رفتار از نوع الگوی عمل ثابت بود که خود نوع (6گزینه 

 دارد. 

 ( هیچ نوع یادگیری در اکر نیست و صرفاً ریشه در ذات جاندار دارد و اکمالً غریزی است.2گزینه 

( این رفتار هم از نوع الگوی عمل ثابت است و در آن هیچ گونه یادگیری انجام نمی شود و منحصراً غریزی 9گزینه 

 است.

 

 کدام عبارت، درباره ی همة رشته های دوک موجود در یک سلول مریستمی گیاه حُسن یوسف، درست است؟ -651

 تا صفحة میانی سلول ادامه می یابند. (6

 به سانترومر کروموزوم ها متصل می گردند.  (2

 در پی حرکت جفت سانتریول ها شلک می یگرند.  (3
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 در پی تغییر شلک موقت اسلکت سلولی، ایجاد می شوند.  (9

 

. رشته های دوک که همگی توسط میکروتوبول ها ساخته می شوند به هناگم تقسیم سلولی میتوز یا درست است 9گزینه -651

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

 هستند. ی وک تقسیم( بخشی از از اسلکت سلول)سازنده درشته های دوک : 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 6گزینه 

 چون این صفحه در فاصله دورتری از کروموزوم ها تشکیل می شود. ، سلولی نمی رسند 

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

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

 داناگن، سانتریول ندارند. ( گیاه حُسن یوسف از نهانداناگن است و نهان3گزینه 

 

 هر جانور دو رگة .........................، قطعاً ...........................-654

 روند تبادل ژن بین گونه های نزدیک را پایدار می کند.  -زیستا (6

 توانایی تکثیر اطالعات ژنتیکی والدین خود را دارد.  -نازا (2

 زاده هایی ضعیف یا نازا تولید می کند.  -زیستا (3

 با فاصلة کوتاهی پس از تولد می میرد.  -نازا (9

 

ژن های ،  . جانور دو رگه نازا )مثل قاطر( می توانند طی میتوز سلول های پیکری اش درست است 2گزینه -654

 دریافتی از والدین )اسب و  خر( را افزایش دهد. 

 تشریح سایر گزینه ها: 

. روند بوددل ژن بین گونه ای را نخواهد ( ممکن است جانور دو رگه زیستا باشد ولی زایا نباشد بنابراین قادر به تبا6زینه گ

 تبادل ژن بین گونه های نزدیک با نازیستا و نازا بودن دو رگه حاصل پایدار نمی شود. 
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 اده ای بوجود نمی آورد که ضعیف یا نازا باشد. ( جانور دو رگه ممکن است زیستا باشد، و بدلیل نازا بودن ز3گزینه 

 ( بعضی از جانوران دو رگه نازا )مثل قاطر( زنده می مانند. 9گزینه 

 

 کدام عبارت، درباره ی همة آنزیم های موجود در روده ی باریک انسان درست است؟-611

 ابتدا به صورت مولکول هایی غیرفعال ترشح می شوند.  (6

 همراه با ترشحات صفرا به ابتدای دوازدهه وارد می گردند.  (2

 تنها با صرف انرژی توسط سلول های سازنده ی خود، آزاد می گردند.  (3

 توسط سلول هایی با فضاهای بین سلولی اندک، تولید می شوند.  (9

 

)نوعی بافت پوششی( و . منشأ آنزیم های روده باریک انسان از غدد برون ریز پانکراس درست است 9گزینه -611

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

 در بافت پوششی هم، فضای بین سلولی اندک وجود دارد.  و سلول ها از بافت پوششی منشأ می گیرند

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

 تشریح سایر گزینه ها: 

منشأ دارند: الف( غدد برون ریز و پانکراس  ب( سلول های  2آنزیم های گوارشی موجود در روده باریک ( 6گزینه 

فقط بعضی از آنزیم های گوارشی پانکراس )پروتئازها( در ابتدا غیرفعال ترشح می کنده شده از دیواره روده باریک .

ول کنده شده دیواره روده باریک از اول فعالند. لکمه ترشح برای سلول روده باریک شوند، در حالیکه آنزیم های سل

 آزاد میشوند استفاده می کرد.  مناسب نیست و بهتر بود از فعل

( آنزیم های سلول های کنده شده دیواره روده باریک مستقل از صفرا به دوازدهه می ریزند ولی آنزیم های 2گزینه 

 ه با صفرا از طریق مجرای مشترک وارد دوازدهه می شوند. گوارشی پانکراس همرا

رف انرژی( آزاد می شوند ولی آنزیم های صانکراس با اگزوسیتوز )فعال و با ( آنزیم های گوارشی پ3گزینه 

 سلول های کنده شده دیواره روده باریک بدون مصرف انرژی رها می شوند، چون این سلول ها مرده اند. 
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یک سلول عصبی با نوعی سلول غیرعصبی ارتباط سیناپسی دارد. انرژی حاصل از عملکرد زنجیره ی انتقال الکترون -616

 ؟نمی شوددر این نورون، صرف کدام مورد 

 سنتز مولکول های انتقال دهنده ی عصبی (6

 اتصال انتقال دهنده ی عصبی به گیرنده ی ویژه اش (2

 ل عصبیبرقراری پتانسیل آرامش در غشاء سلو (3

 آزادسازی انتقال دهنده ی عصبی به فضای سیناپسی (9

 

( در اتصال انتقال دهنده عصبی به ATPانرژی حاصل از زنجیره انتقال الکترون )یعنی  درست است. 2گزینه -616

چون انتقال دهنده عصبی با گیرنده اش ، مکمل  ، محل فضای سیناپسی( مصرف نمی شود گیرنده آن )در

 ساختاری است. 

نکته: اصوالً هر نوع اتصال به گیرنده سلول غیرفعال محسوب می شود. نورون مورد بحث، حرکتی است و برای سنتز 

 د. شویا اگزوسیتوز آن انرژی مصرف می انتقال دهنده عصبی و 

 تشریح سایر گزینه ها: 

 در سنتز همه مولکول های آلی )مثل انتقال دهنده عصبی( اکربرد دارد.  ATP( 6گزینه 

( ATPپتاسیم با مصرف انرژی ) –( برقراری پتانسیل آرامش در غشای نورون ها به کمک پمپ سدیم 3گزینه 

 صورت می گیرد. 

 همراه است.  ATP( اگزوسیتوز انتقال دهنده عصبی در فضای سیناپسی فعال بوده و با مصرف 9گزینه 

 

در ژن پروتئین ساز باکتری مولد ذات الریه، جهش نقطه ای از نوع یک روی داده است. در این باکتری، -612

 ؟نمی گیردقطعاً تغییری در کدام مورد صورت 

 اندازه ی رونوشت اولیه ی ژن  (6

 فعالیت محصول ژن  (2

 اندازه ی عامل ترانسفورماسیون (3
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 تنظیم بیان ژن  (9

 

بطوریکه در اکریوتیپ یا زیرمیکروسکوپ قابل . DNAدرست است. جهش نقطه ای یعنی تغییر بسیار اندک در  3گزینه -612

ر می کند ولی اندازه آن ثابت است تغییبوده که هرچند  DNAاصل ترانسفورماسیون، عتشخیص نباشد. در اینجا منظور از 

 در تعداد نولکئوتیدها نداریم.  چون در جهش نقطه ای نوع یک )جهش جانشینی( تغییر

 نکته : جهش نقطه ای نوع دوم، همان جهش افزایشی و اکهشی است.

 تشریح سایر گزینه ها: 

داریم، چون اگزون و انیترون مطرح نیست. در ثانی رونوشت ژن هم تغییری ن( در پرواکریوت ها، رونوشت اولیه 6گزینه 

هش جانشینی در کد آغاز یا پایان رونویسی باشد ممکن است منجر به تغییر اندازه در تعداد نولکئوتیدها نخواهد داشت. اگر ج

 رونوشت ژن شود. 

اتفاق افتد که منجر به تغییر فعالیت محصول ژن )پروتئین  DNAاین نوع جهش در محلی از  است ( ممکن2گزینه 

 ها( شود. 

مثالً بعلت تغییر در  که تنظیم بیان ژن را تغییر دهد اتفاق افتد DNA( ممکن است این نوع جهش در محلی از 9گزینه 

پلیمراز توالی تغییر یافته را شناسایی نکند و یا تغییر صورت گرفته اثری  RNAژن پروتئین مهارکننده، رونویسی انجام نشود و یا 

 (. UGCبه  UGUدر تنظیم بیان ژن نداشته باشد )مثالً جهش 

 

 شدت زیاد نور ............................ قطعاً ...................هر گیاهی که در دمای باال و -613

 در هناگم شب روزنه های خود را اکمالً باز می نماید.  -از افزایش دفع آب جلوگیری می کند (6

 در غیاب اکسیژن بپردازد. ATPمی تواند به تولید  -فرآیند فتوسنتز را متوقف می سازد (2

 دی اکسید کربن را در دو نوع سلول خود تثبیت می کند.  -به کندی رشد می کند (3

 فتوسنتز را با اکرایی بسیار پایینی انجام می دهد.  -بر تنفس نوری غلبه می نماید (9
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در دمای باال و شدت نور زیاد روزنه های هوایی خود را می بندند تا مانع از دست  3Cگیاهان  درست است. 2گزینه -613

وارد سلول گیاه نمی شود(. سلول های  2Coرفتن آب گیاه شوند. به دنبال ایناکر فتوسنتز هم متوقف می شود )

 ATPگیاهی برای اینکه زنده بمانند در غیاب اکسیژن، لگیکولیز و تخمیر )تنفس بی هوازی( انجام می دهند تا حداقل 

 را بدست آورند. 

 تشریح سایر گزینه ها: 

می توانند در دمای باال و نور زیاد با بستن روزنه های هوایی از دفع آب جلوگیری کنند  CAMو  9C( گیاهان 6گزینه 

 در شب بسته است. 9C، روزنه های هوایی گیاهان CAMولی برخالف گیاهان 

را در یک سلول  2oCدر دمای باال و شدت نور زیاد به کندی رشد می کنند ولی هر دو  CAMو  3C( گیاهان 3گزینه 

 کنند. تثبیت می

 9Cدر دمای باال و شدت نور زیاد بر تنفس نوری در دراز مدت غلبه می کنند ولی اکرایی  CAMو  9Cگیاهان ( 9گزینه 

 پایین نیست. CAMبرخالف 

 

 است؟ نادرستچند مورد، درباره ی قورباغه دارای حفره لگویی، -619

 لقاح شرکت می کنند.اگمت های نوترکیب در فرایند  -الف

 مواد زاید نیتروژن دار به صورت اسید اوریک دفع می گردد. -ب

 خون پس از انجام تبادل اگزهای تنفسی، ابتدا به قلب می رود.  -ج

 لگوکز مورد نیاز سلول ها، از طریق مصرف سلولز تأمین می شود.  -د

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

 

  درست است. 3گزینه -619

  موارد : تشریح 
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زندگی  الف( قورباغه دارای حفره لگویی، همان قورباغه نابالغ )نوزاد قورباغه( است که در آب )قبل از دگردیسی(

  پس نادرست است.می کند. قورباغه نابالغ نمی تواند اگمت زایی کند. 

  پس نادرست است.ب( در نوزاد قورباغه، مواد زاید نیتروژن دار بصورت آمونیاک دفع می شود. 

پس از تبادل اگزهای تنفسی در آبشش ،  ج( قورباغه نابالغ چون دارای آبشش است گردش خون ساده دارد 

 پس نادرست است.و سپس به قلب مراجعت می کند.  ها، خون روشن ابتدا به اندام ها رفته 

  پس درست است..  و از سلولز گیاهان آبزی لگوکز بدست می آورد  د( نوزاد قورباغه گیاهخوار است

 

 کدام عبارت، در مورد بسیاری از گیاهان درست است؟-615

 برگ ها برخالف ریشه ها، بیشترین اکسیژن مورد نیاز را از طریق فتوسنتز خود تأمین می کنند.  (6

 وسط ریشه ها، در خفتگی جوانه ها بی تأثیر است.هورمون مؤثر در حفظ جذب آب ت (2

 مواد شیمیایی عامل خفتگی، در پاسخ به دماهای پایین تجزیه می شوند.  (3

 هر سلول هسته دار، توانایی تولید نوعی هورمون محرک رشد را دارد.  (9

 

.در بسیاری از گیاهان دوره خفتگی وجود دارد و عامل خفتگی هم مواد شیمیایی هستند که در درست است 3گزینه -615

 دماهای پایین تجزیه می شوند. 

 تشریح سایر گزینه ها: 

چون در شرایط ابری و شب ها که مرحله نوری فتوسنتز .از جو می گیرند را گیاهان بیشترین اکسیژن مورد نیازشان (6

ژنی هم تولید نمی شود، بنابراین سلول برگ مجبور است از طریق روزنه هوایی بیشترین اکسیژن انجام نمی شود اکسی

مورد نیازش را از هوا تأمین کند. برای همین است که گیاهان خشکی زی در شرایط غرقابی می میرند. پس نادرست 

 است. 

 نکته: ریشه همانند برگ بیشترین اکسیژن مصرفی اش را از جو می گیرد. 

( با بستن روزنه های هوایی مانع از خروج بخار یعنی آبسزیک اسیدثر در حفظ جذب آب توسط ریشه ها )و( هورمون م2

 . پس نادرست استآب از طریق این روزنه ها می شود. این هورمون گیاهی در خفتگی جوانه ها موثر است. 
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رک رشد وجود ندارد. ثانیاً ، هر سلول هسته در بعضی ازگیاهان )مانند خزه گیان و سرخس ها( هورمون های مح( 9

 تواند هورمون گیاهی تولید کند. دار گیاهی مثل اگمت ، هاگ و روپوست نمی

 

میلیون سال پیش، مورد بررسی قرار گرفته  15در نوعی الگوی تغییر گونه ها، تغییرات شدید و ناگهانی محیط درحدود -611

 ............................است. این تغییرات، 

 در پی یکسری تغییرات اندک و تدریجی گونه ها ایجاد شد. (6

 منجر به نابودی نیمی از گونه های ساکن خشکی گردید. (2

 بر تغییر فراوانی گونه های سازاگر با محیط بی تأثیر بود.  (3

 شناخت اکمل سیر تحول گونه ها را میسر ساخت. (9

 

ز هر تغییر ناگهانی در گونه ها، مدت ها تغییرات تدریجی و خفیف انجام می گیرد و سپس درست است. قبل ا 6گزینه -611

میلیون سال پیش  15انقراض  .)الگوی تعادل نقطه ای( ناگهانی مثل انقراض انجام می شودتغییر 

 درصد موجودات خشکی از بین رفتند.  11)پنجمین انقراض( مربوط به دایناسورها بود که طی آن 

 سایر گزینه ها:  تشریح

درصد گونه های ساکن خشکی از بین رفتند نه  11 ،میلیون سال قبل( 15( طی پنجمین انقراض گروهی )2

 نیمی.

 ( در این الگو، فراوانی گونه های سازاگر با محیط افزایش می یابد )افزایش فراوانی پستانداران(. 3

( این انقراض، بخشی از سیر تحول گونه ها را نشان می دهد نه لک سیر تحول گونه ها را . درک سیر تحول گونه ها 9

 ل و غیره دارد. تیجیابررسی اندام های همولوگ، وس تبار زایشی، شواهد گوناگون مثل فسیل ها، درختنیاز به 

 

 ...............در چرخة زندگی اکهوی دریایی، هر سلول هاپلوئیدی ..-611

 تاژک دار، توانایی هم جوشی با سلول نظیر خود را دارد.  (6

 تاژک دار، به ساختار پرسلولی اگمتوفیتی تبدیل می شود.  (2

 بدون تاژک ، از میوز سلولی با دو مجموعه کروموزوم به وجود می آید.  (3
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 بدون تاژک، حاصل تقسیم میتوز سلولی با یک مجموعه کروموزوم است.  (9

 

نوع سلول  3زندگی اکهوی دریایی )که از نوع تناوب نسل است( ی درست است. در چرخه  9گزینه -611

 : هاپلوئیدی وجود دارد

 د. اسپورانژ بوجود می آی n2تاژکی( و از میوز سلول های  9زئوسپور که تاژکدار بوده ) -6

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

در پیکر اگمتوفیت واقع است و فاقد تاژک است. سلول هاپلوئید بدون تاژک )یعنی سلول اگمتوفیت(  ،سلول اگمتوفیت-3

 ( یعنی زئوسپور بوجود می آید. nزومی )مواز میتوز سلولی با یک مجموعه ی کرو

 تشریح سایر گزینه ها: 

 شی ندارند. تاژکی توانایی هم جو 9( زئوسپورهای 6گزینه 

 تاژکی نمی توانند ساختار پرسلولی اگمتوفیتی بوجود آورند.  2( اگمت های 2گزینه 

 ( سلول های اگمتوفیت که بدون تاژک اند از میتوز زئوسپورها بوجود آمده اند. 3گزینه 

 

 بر خالف ......................... Aبا توجه به منحنی زیر، در نقطة -611

6) C .صدایی طوالنی تر و بم تر از صدای دوّم قلب شنیده می شود ، 

2) D .سلول های مخطط و منشعب بطنی در حالت استراحت می باشند ، 

3) B .جریان الکتریکی به شبکة گرهی دیواره ی میواکرد بطن ها منتشر می شود ، 

9) Eدهلیزی به تارهای ماهیچة دهلیزی سرایت می کند.  -، جریان الکتریکی از گره سینوسی 

 

قرار دارد که مربوط به سیستول  Sتا انتهای نقطه  Pدر فاصله انتهای موج  A. نقطه درست است 2گزینه -611

 Aقرار دارد و مربوط به سیستول بطن هاست. یعنی در نقطه  Tتا انتهای موج  Sهم در فاصله نقطه  Dدهلیزهاست. نقطه 

سیستول  Dبرعکس است بعنی در نقطه  Dدر حالیکه در نقطه  ، یاستول )استراحت( بطنی وجود داردسیستول دهلیزی و د

 بطنی اتفاق می افتد. 
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 تشریح سایر گزینه ها: 

ختی است در ابتدای سیستول بطن ها شنیده ( صدای اول قلب که مربوط به بسته شدن ناگهانی دریچه های ل6

 ادامه دارد و طوالنی و بم است.  Sتولید و تا کمی بعد از  Rمی شود. این صدا تقریباً از نقطه 

صدای دوم قلب که مربوط به بسته شدن ناگهانی دریچه های سینی شلک است در ابتدای استراحت عمومی شنیده 

، Cصدایی از قلب شنیده نمی شود. در نقطه  Aبعد شنیده می شود. پس در نقطه  به Tمی شود. این صدا از انتهای موج 

 صدای اول قلب شنیده می شود. 

 سیستول دهلیزها اتفاق می افتد نه سیستول بطن ها. ، A( در نقطه 3

 ، جریان الکتریکی از گره اول به تارهای ماهیچه ای دهلیزی سرایت می کند. A( قبل از نقطه 9

 

طیِ چرخة جنسی یک فرد سالم، هم زمان با ................... ، میزان هورمون .................. در در -614

 خون .............

 اکهش می یابد. -استروژن -آغاز تحلیل توده ای زرد رنگ از سلول های فولیکولی (6

 شروع به افزایش می نماید. -لوتئینی کننده -تشکیل نخستین گویچة قطبی (2

 شروع به اکهش می نماید.  -محرک فولیکولی -شد فولیکول پاره شدهآغاز ر (3

 افزایش می یابد.  -پروژسترون -آزاد شدن تخمک تمایز یافته از تخمدان (9

 

. تحلیل جسم زرد از وسط مرحله لوتئال چرخه تخمدانی شروع می شود که همزمان با اکهش درست است 6گزینه -614

 استروژن خون است. تحلیل جسم زرد همزمان با اکهش پروژسترون هم می باشد. 

 نکته: منشأ استروژن و پروژسترون در اینجا جسم زرد است. 

 تشریح سایر گزینه ها: 

کمی  LHهورمون  .چرخه تخمدانی آزاد می شوند 69وز لغ محصول میوزا هستند که در ر( نخستین گویچه قطبی و تخمک نابا2

 به حداکثر خود می رسد. 69شروع به افزایش می کند و در روز  69قبل از روز 

 اکهش می یابد.  69کمی قبل از روز  FSHدر حالیکه ،انجام می شود  69کمی بعد از روز (پاره شده )( آغاز رشد فولیکول 3
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هستند و در تخمدان بوجود نمی آیند بلکه در لوله فالوپ )آنهم در  2( دومین گویچه قطبی و تخمک تمایز نیافته محصول میوز 9

 صورت لقاح( بوجود می آید. افزایش پروژسترون از اول مرحله لوتئال می باشد. 

 

 ....................هر کپک مخاطی که ....................... دارد، در شرایطی می تواند -611

 هاگ را درون کپسول خود برویاند.  -تا حدی قابلیت تحرک (6

 سلول جنسی تاژک دار بسازد. –توانایی تولید سلول های هاپلوئیدی را  (2

 از طریق تقسیم میتوز تکثیر شود.  –توده ی سیتوپالسمی چند هسته ای  (3

 به توده های متعددی تقسیم شود.  –توانایی تولید سلول آمیبی شلک را  (9

 

با کپک های مخاطی پالسمودیومی )کپک مخاطی که توده سیتوپالسمی چند هسته ای دارد(  درست است. 3گزینه -611

 تکثیر پیدا می کنند. البته این تقسیم سلولی، سیتوکینز ندارد.  ،میتوز زیگوت حاصل

 تشریح سایر گزینه ها: 

( هم کپک های مخاطی سلولی و هم کپک های مخاطی پالسمودیومی تا حدی قابلیت تحرک دارند ولی در هر دو 6

 هاگ ها پس از خروج از کپسول در خاک می رویند. 

( کپک های مخاطی سلولی، اگمت های تاژکدار تولید نمی کنند ولی کپک های مخاطی پالسمودیومی اگمت های 2

 بدون تاژک است.،آمیبی شلک یا تاژکدار تولید می کنند. در ضمن در هر دو هاگ، سلول هاپلوئیدی 

ای آمیبی شلک تولید ( هم کپک های مخاطی سلولی و هم کپک های مخاطی پالسمودیومی می توانند سلول ه9

کنند ولی فقط کپک های مخاطی پالسمودیومی به توده های متعدد آنهم تحت شرایط خاص )مثل گرسنگی و خشکی( 

 تقسیم می شوند. 

 

 در مهندسی ژنتیک، بعضی وکتورها می توانند ..........................-616

 درون سلول میزبان به طور مستقل تکثیر شوند. (6

 ی همانندسازی کننده ی میزبان استفاده کنند. از آنزیم ها (2

 از طریق شلکک مستقیم به سلول های میزبان وارد شوند.  (3
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 با دو انتهای تک رشته ای تبدیل شوند.  DNAبه قطعات  (9

 

میدها و باکتریوفاژها از مهمترین وکتورها هستند. اگر پالزمید یا ژنوم ویروسی بیش از یک جایاگه الز. پدرست است 9گزینه -616

 DNAکه ممکن است در دو انتهای آنها  یدبوجود می آ DNAحدودکننده داشته باشد قطعات )نه قطعه( مشناسایی آنزیم 

 تک رشته ای وجود داشته باشد )انتهای چسبنده(. 

 تشریح سایر گزینه ها: 

 ( همه وکتورها )نه بعضی( همانندسازی مستقلی در سلول میزبان دارند. 6

 ز میزبان استفاده می کنند. هلیاک و  پلیمراز  DNA( همه وکتورها )نه بعضی( برای همانندسازی از آنزیم های 2

 مستقالً به سلول میزبان شلیک می شوند.   و وکتور  ( ژن ها بدون نیاز به 3

 

 کدام گزینه، درست است؟-612

 در خرچنگ دراز همانند ملخ، خون توسط یک رگ شکمی به قلب باز می گردد.  (6

 در کرم خاکی برخالف خرچنگ دراز، خون غنی از اکسیژن به قلب وارد می شود.  (2

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

در ماهی همانند کرم خاکی، خون از طریق یک رگ شکمی به سمت بخش های عقبی بدن جریان می  (9

 یابد. 

 

. در ملخ، قلب لوله ای در پشت بدن قرار دارد و با انقباض خود خون را به سمت سر و پهلوها درست است 3گزینه -612

می راند. بازگشت خون به قلب ملخ از عقب و پهلوها است. پس مسیر حرکت خون در رگ پشتی ملخ از دم )انتهای 

را به سمت عقب  خون خارج شده از آبشش ها)سرخرگ پشتی( بدن( به سر بدن است. در ماهی، رگ پشتی 

 بدن می راند. 

 نکته : رگ پشتی در ملخ از قلب می گذرد ولی در ماهی از قلب نمی گذرد.

 تشریح سایر گزینه ها: 
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 ( در ملخ رگ شکمی وجود ندارد و خون از طریق منافذ قلب وارد آن می شود. 6

  ( به قلب کرم خاکی خون تیره و به قلب خرچنگ دراز خون روشن وارد می شود.2

ی شود و رگ پشتت زیرا خون قرار است وارد قلب ( جهت حرکت خون در رگ شکمی ماهی از عقب به سمت جلو اس9

 راند. ب خون را به قسمت های عقبی بدن 

 

 نادرستچند مورد، درباره ی سلول های دربرگیرنده ی کیسه رویانی یک تخمک تازه بارور شده ی نخود، -613

 است؟

 حاوی کروموزوم های همتا می باشند.  -الف

 می توانند آلبومن را به طور اکمل مصرف نمایند.  -ب

 در شرایطی، ساختارهای چهار کروماتیدی ایجاد می کنند.  -ج

 با تشکیل بخشی ویژه، موجب اتصال رویان به گیاه مادر می شوند.  -د

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

 

  درست است. 3گزینه -613

 تشریح سایر موارد: 

الف( سلول های اطراف کیسه رویانی، پارانشیم خورش هستند و چون گیاه نخود دیپلوئید است پس کروموزوم های 

 .پس درست استهمتا دارد. 

پس نادرست ب( مصرف آلبومین توسط سلول های رویانی انجام می شود نه سلول های پارانشیم خورش . 

 .است

اد است که طی میوز بوجود می آید. تنها یکی از سلول های پارانشیم خورش تترنظور از ساختار چهار کروماتیدی، ج( م

 . پس نادرست استمیوز انجام می دهد و کیسه رویانی را می سازند و بقیه این اکر را انجام نمی دهند. 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

15 
 

ی پارانشیم خورش بوجود می آید و ربطی به سلول ها n2د( روابط رویان و گیاه مادر، بنداله نام دارد که از میتوز زیگوت 

 . پس نادرست استندارد. 

 

با فرض این که دودمانة زیر مربوط به نوعی صفت ............ باشد، از ازدواج فرد شماره ی ............ با -619

 فردی بیمار، احتمال تولد فرزندان سالم ................ درصد خواهد بود. 

 15 -63 –اتوزومی غالب  (6

 611-65 –اتوزومی مغلوب  (2

 51-63 –وابسته به جنس غالب  (3

 51-1 –وابسته به جنس مغلوب  (9

 

 . در این نوع سواالت باید تک تک گزینه ها حل شود تا به گزینه صحیح برسیم. درست است 9گزینه -619

خواهد داشت چون  Aaکه بیمار نشان داده شده است ژنوتیپ  63(  اگر الگوی توارث اتوزومی غالب در نظر گرفته شود فرد 6

 خواهد بود.  Aaیا  AAدارد. در این الگو ژنوتیپ بیمار بصورت  aaمادر او ژنوتیپ 

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

 aaدر نظر گرفته شود:           )فرد سالم(  Aaاگر 
6

9
 → Aa  ×Aa 

 پس گزینه درست نیست.

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

 Aaاست پس :  )سالم(  aaهمچنین ژنوتیپ فرد بیمار در این الگو 
6

2
 → Aa  ×aa 

 پس گزینه درست نیست. 

خواهد بود، چون مادر او ژنوتیپ    aXAX  ،63 ( اگر الگوی توارث وابسته به جنس غالب در نظر گرفته شود ژنوتیپ فرد 3

aXaX  مرد ،دارد. در این الگو ژنوتیپ yAX  :است پس 

 yaX )سالم(
6

9
 → aXAX  ×y AX 
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 درست است. ناپس گزینه 

خواهد بود، چون مادر او ژنوتیپ   aXAX، 1مغلوب در نظر گرفته شود ژنوتیپ فرد  اگر الگوی توارث وابسته به جنس (9

aXaX .ژنوتیپ مرد بیمار  داردyAX پس :      )سالم(      بود .  خواهد     aXAX   
6

2
  →   aXaX     ×y      AX 

 پس گزینه درستی است .

 

 است؟ نادرستکدام عبارت، درباره ی واکنش های وابسته به نور در سلول های برگ یک گیاه علفی، -615

 را به دنبال دارد.  ATP، تولید 111Pبه  111Pانتقال الکترون های تحریک شده از  (6

 ، پمپ غشایی تیالکوئید را فعال می کند. 111Pانرژی الکترون های برانگیخته از  (2

 درون تیالکوئید مؤثر می باشد.  H+ساز، در اکهش تراکم  ATPپروتئین  (3

 ، با تجزیة مولکول آب جبران می گردد. 111Pکمبود الکترون های  (9

 

( باعث فعال شدن پمپ پروتون II)فتوسیستم  111P. انرژی الکترون ها بر انگیخته شده از مدنظر است 2گزینه -615

را از فضای تیالکوئید به بستره منتقل می کند. انرژی الکترون  H9+موجود در غشای تیالکوئید می شود. این پمپ، 

 می شود.  HPNADباعث تولید  111Pهای برانگیخته حاصل از 

 : تشریح سایر گزینه ها

توسط یک  ATP( باعث تولید 111P) I( به فتوسیستم 111P) II( انرژی حاصل از انتقال الکترون ها از فتوسیستم 6

 پروتئین اکنالی می شود که نقش آنزیمی هم دارد. 

را از درون تیالکوئید وارد  H9+در مرحله نوری فتوسنتز، پروتئین اکنالی با انتشار تسهیل شده،  ATP( برای ساخت 3

 ساز اکهش می یابد.  ATPدرون تیالکوئید توسط این پروتئین  H+کند، پس تراکم بستره می

 111Pیکمبود الکترون ها تا زاد شدن الکترون ها از آن می شود آباعث  O2H( فوتون های نور خورشید با تجزیه 9

بوده و از پروتئین های سطحی محسوب می  IIد چسبیده به فتوسیستم را جبران کند. آنزیمی که این اکر را انجام می شو

 شود و در سمت فضای تیالکوئیدی واقع است. 
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، سه نوع ژنوتیپ وجود دارد، اگر افراد این جمعیت تنها aو  Aدر جمعیتی فرضی و تعادلی، برای صفتی با دو الل -611

زمان، فراوانی اولیة افراد ......................... همانند شدیدترین حالت درون آمیزی را انجام دهند. با گذشت 

 افراد .......................... خواهد یافت.

 غالب، اکهش  -هتروزیگوس (6

 مغلوب، افزایش  -غالب (2

 هموزیگوس، افزایش  -هتروزیگوس (3

 مغلوب، اکهش  -هموزیگوس (9

 

خود لقاحی( زیر توجه کنیم درمی یابیم که با گذشت درست است. اگر به شدیدترین حالت درون آمیزی ) 6گزینه -611

 زمان: 

 فراوانی افراد ناخالص و فنوتیپ غالب اکهش می یابد در حالیکه فراوانی افراد خالص و فنوتیپ مغلوب افزایش می یابد. 

P: AA, Aa , aa 

F6: 6225 AA, 125 Aa , 6225 aa 

F2: 62315 AA, 1225Aa , 62315 aa 

 توجه: فراوانی الل ها ثابت خواهد بود. 

 تشریح سایر گزینه ها: 

 ( فراوانی افراد با فنوتیپ مغلوب، افزایش ولی فنوتیپ افراد غالب اکهش خواهد یافت.2

 ( فراوانی افراد خالص )غالب یا مغلوب( افزایش ولی فراوانی افراد ناخالص اکهش خواهد یافت.3

 ا مغلوب( و فنوتیپ مغلوب افزایش خواهد یافت.افراد خالص )غالب ی( فراوانی 9

 

در شلک زیر سلول های دیوارة بخش ................ سلول های دیوارة بخش .............. می توانند -611

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

 در عدم حضور اکسیژن انرژی زیستی تولید کنند.  -3 -همانند 6 (6
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 سلولز موجود در مواد غذایی را تجزیه نمایند.  -3 –همانند  9 (2

 در مجاورت با غذای دوباره جویده شده، قرار گیرند.  -6 –برخالف  9 (3

جذب بخشی از مواد حاصل از گوارش را انجام  -2 –برخالف  3 (9

 دهند. 

 

معده )شیردان( هر دو از بخش های سازنده  3)ناگری( همانند بخش  6. بخش درست است 6گزینه -611

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

 ( بسازند. ATPلگیکولیز و یا تخمیر انرژی زیستی )

 تشریح سایر گزینه ها: 

وری آنزیم سلوالز برای تجزیه )شیردان( دیواره عضالنی دارند و هیچ سلول جان 3)سیرابا(  و بخش  9( بخش 2

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

 )ناگری( هیچکدام در مجاورت غذای دوبار جویده شده قرار نمی گیرند.  6)سیرابی( و بخش  9( بخش 3

ذایی )موارد مونومرغ)هزارال( جذب مونومرهای غذایی را برعهده ندارند. جذب  2)شیردان( و بخش  3( بخش 9

 ه کوچک برعهده دارد. دورحاصل از گوارشی( را 

 

 در همة گیاهانی که ...................... دارند، اسپوروفیت ................... است. -611

 جوان برای مدتی به اگمتوفیت وابسته  –ساقة زیرزمینی  (6

 بالغ کوچکتر از اگمتوفیت –حرکت های غیرفعال  (2

 بالغ تغذیه کنندة اگمتوفیت -رشد پسین (3

 جدید به اگمتوفیت وابسته  -ریشة گوشتی (9

 

. هر گیاهی که رشد پسین دارد قطعاً دانه دار است و در گیاهان دانه دار، اسپوروفیت بالغ تغذیه درست است 3گزینه -611

 کننده اگمتوفیت است )بطوریکه می گویند اگمتوفیت کوچک و وابسته به استوروفیت است(. 
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 ریح سایر گزینه ها: تش

( این مورد درباره نهانزادان آوندی )مثل سرخس( صدق می کند که در آن ساقه زیرزمینی )ریزوم( وجود دارد 6

 . در این گیاهان، اسپوروفیت جوان در مراحل اولیه زندگی وابسته به اگمتوفیت )پروتال( است.

رد، داوودی( که ساقه زیرزمینی دارند اسپوروفیت در هیچ ولی در بعضی نهانداناگن )مثل سیب زمینی و زنبق، نرگس ز

 مرحله ای از زندگی وابسته غذایی به اگمتوفیت ندارد. 

( گیاهانی که جنبش های غیرفعال )مانند باز شدن میوه و باز شدن هاگدان( دارند می توانند آوندی و یا 2

در گیاهان غیرآوندی اسپوروفیت بالغ از اگمتوفیت کوچکتر است ولی در گیاهان آوندی اسپوروفیت بالغ  . غیرآوندی باشند

 از اگمتوفیت کوچکتر نیست.

( ریشه گوشتی در برخی از نهانداناگن )مانند گیاهان چند ساله علفی( دیده می شود و در نهانداناگن، اسپوروفیت جوید 9

 وابسته به اسپوروفیت مادری است. وابسته به اگمتوفیت نیست بلکه 

 نکته: ریشه گوشتی مختص نهانداناگن است. 

 

 در همة گیاهان آوندی، هر سلول تمایز یافتة روپوست برگ، قادر به انجام کدام عمل زیر است؟-614

 در پی تثبیت دی اکسید کربن جو، یک اسید سه کربنی می سازد.  (6

 با تولید نوعی ترکیب ثانوی، همواره حشرات مزاحم را دور می نماید.  (2

 باعث فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو می شود.  (3

 تولید می نماید. H2در مرحلة بی هوازی تنفس، + (9

 

. سلول تمایز یافته روپوست برگ ممکن است سلول نگهبان )دارای لکروپالست( و یا کرک درست است 9گزینه -614

ها، NADH)فاقد لکروپالست( باشد. هر دوی این سلول ها، لگیکولیز دارند بطوریکه در اگم سوم آن بدنبال تولید 

+H2  .تولید می شود 

 تشریح سایر گزینه ها: 

است  2Coتوسنتز کننده است. هرچند سلول نگهبان روزنه، تثبیت کننده از ویژگی های سلول های ف 2Co( تثبیت 6

 های کرک ایناکر را انجام نمی دهند. ولی سلول
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( اوالً هر سلول روپوستی برگ توانایی تولید ترکیبات ثانوی را ندارد، دوماً هر ترکیب ثانوی نمی تواند همواره حشرات 2

 ()مانند نوزاد پروانه لکم که از روغن خردل تغذیه می کند و آنرا بی اثر می کند. مزاحم را دور کند

 .تخردل نوعی ترکیب ثانوی گیاهی اسنکته: روغن  

 توجه: تولید و ترشح ترکیبات ثانوی از اکرهای سلول های پارانشیمی است نه سلول های روپوستی.

ر سلول های گیاهی دیده می شود که فتوسنتز کننده باشند ( فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو )تنفس نوری( د3

 همه سلول های روپوستی تمایز یافته برگ فتوسنتز کننده نیستند . .

 

در یک سلول ماهیچة حلقوی چشم، هر رشتة مستقر در نوار ..................... سارکومر، می تواند تحت شرایطی -611

 در تماس مستقیم با .................. قرار گیرد. 

 سارکولم  –روشن  (6

 هسته ها –تیره  (2

 میتوکندری ها  –روشن  (3

 یون های لکسیم  –تیره  (9

 

چشم از جمله عضالت مخطط ارادی است که به استخوان متصل نیست . دور . ماهیچه حلقوی درست است 9گزینه -611

در حالیکه ،هر دو رشته عضالنی نازک و ضخیم را دارد ،سلول های عضالت مخطط، نوارهای تیره و روشن دارند. نوار تیره 

شبکه سارکوپالسمی با آزاد کردن لکسیم به درون  ینوار روشن فقط رشته عضالنی نازک را دارا است. لوله های عرض

میوفیبریل ها )رشته های انقباضی نازک و ضخیم( و اتصال رشته های ضخیم به رشته های نازک باعث انقباض 

و رشته نازک و ضخیم )موجود در نوار تیره( در تماس یط خاص )یعنی هناگم انقباض( ایندمی شوند. پس تحت شرا

 واحد انقباض در سلول های عضالنی است.   ارکومرسار می گیرند. مستقیم با لکسیم قر

 نکته: رشته های نازک انقباضی= اکتین، رشته های ضخیم انقباضی= میوزین 

 تشریح سایر گزینه ها: 

ا ( سارکولم، غشای سیتوپالسمی میون است و در نوار روشن سارکومر، رشته انقباضی نازک قرار دارد. ایندو نمی توانند ب6

 یکدیگر در تماس مستقیم باشند. 
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( نوار تیره )شامل رشته های انقباضی نازک و ضخیم( در سارکوپالسم واقع است و در تماس مستقیم با هسته های 2

 باشد. میون نمی

( نوار روشن )شامل رشته های انقباض نازک( در تماس مستقیم با میتوکندری ها نیست )این از شلک کتاب 3

 است(. درسی هم معلوم

 

اللی مورد بررسی قرار گرفته است. با فرض آمیزش ملخ هایی که از  9در جمعیت ملخ ها، یک صفت وابسته به جنس -616

نظر صفت مورد نظر هموزیگوس می باشند با ملخ های جنس مخالف، مطابق با قانون احتماالت، ............... 

 خواهند بود. 

6) 
6

1
 زاده های ماده، خالص 

2) 
6

61
 زاده ها، دارای دو نوع الل  

3) 
5

1
 زاده ها، دارای یک نوع الل  

 نوع ژنوتیپ 61زاده های ماده حداقل دارای  (9

 

اللی وابسته به جنس در جمعیت ملخ فرض شود فقط ملخ های ماده هموزیگوس  9. اگر صفت درست است 3گزینه -616

نوع ملخ ماده  9( تنها یک الل حمل می کند. پس XOملخ نر )،چون در صفت وابسته به جنس ،خواهند بود 

 A3, A2, A6A ,9نوع ژنوتیپ در زاده ها پدید آورند:  الل ها =  32نوع ملخ نر آمیزش می کنند و می توانند  9هموزیگوس با 

(XA6XA6, XA2XA2, XA3XA3, XA9XA9) (XA6O, XA2O, XA3O, XA9O) 

اگر اولین نوع ملخ ماده هموزیگوس را .زاده ها در صورتی یک نوع الل خواهند داشت که ملخ نر و یا ماده هموزیگوس باشند 

مورد این  21زاده هم  32زاده بصورت ملخ نر و یا ماده هموزیگوس خواهد بود و از  5زاده ها فقط  1با نرها در نظر بگیریم از 

گونه خواهد بود پس 
21

32
=

5

1
 زاده ها فقط یکنوع الل خواهند داشت.  

 تشریح سایر گزینه ها: 
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زاده ماده هموزیگوس خواهد بود ) 9زاده فقط  1( اگر اولین نوع ماده را با نرها در نظر بگیرم از 6
9

1
=

6

2
در نظر  32( و اگر 

 :زاده پس 61بگیرم 
61

32
=

6

9
 از زاده های ماده خالص خواهند بود.  

زاده، ماده  1زاده از  3نوع الل داشته باشند. اگر اولین نوع ماده را با نرها در نظر بگیرم فقط  2( فقط ماده ها می توانند 2

)بودناخالص خواهد 
3

1
 :پس.خواهد بود  32از  62زاده هم  32( و از 

62

32
=

3

1
 زاده ها دو نوع الل خواهند داشت.  

باشد  n=9ای ژنوتیپ مناسب نیست ولی برای فنوتیپ اکربرد دارد. اگر ( استفاده از واژه حداقل و حداکثر بر9

(61=
𝒏(𝒏+6)

2
 نوع ژنوتیپ خواهیم داشت. 61( دقیقاً 

= تعداد روابط غالب و مغلوبی بین p-61  ،1=p  ،p=61مثالً اگر رابطه بین الل ها هم توان و یا غالبیت ناقص باشد )

نوع  9( ، p=1غالب و مغلوبی باشد ) رابطه  بین تمام الل ها اگر نوع فنوتیپ خواهیم داشت و یا  61الل ها(، حداکثر 

 . 61-1=9فنوتیپ خواهیم داشت: 

 

 در هر نوع رابطة صیادی میان دو گونه، گونة نفع برنده همواره .............-612

 ی جمعیت گونة دیگر مؤثر است.بر اندازه  (6

 با گونة دیگر یک کنام واقعی مشترک دارد. (2

 هماهنگ با گونة دیگر تغییر و تحول یافته است. (3

 رقابت را در میان گونة دیگر افزایش می دهد.  (9

 

تاکمل مطالعه شود در زمان های بسیار طوالنی، گونه نفع برنده طی . اگر رابطه صیادی در درست است 3گزینه -612

 )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: 

 دی است انلگ، میزبان خود را نمی کشد پس بر اندازه جمعیت میزبان مؤثر نیست. ( در رابطه انلگی که نوعی رابطه صیا6
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( در رابطه انلگی، کنام واقعی میزبان و انلگ مشترک نیست. کنام واقعی انلگ از کنام واقعی میزبان کوچکتر و غیرمشترک 2

 است. 

( 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. 

 

 چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می نماید؟-613

 در جانوران، هر نوع ..............

 وم، جهش نام دارد. تبادل قطعه بین دو کروموز -الف

 لقاح تصادفی، به بروز فنوتیپ جدید زاده ها می انجامد.  -ب

 تغییری در عدد کروموزومی سلول ها، جهش محسوب می شود.  -ج

 تفکیک کروموزومی در والدین، باعث نوترکیبی اگمت ها می شود.  -د

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

 

 درست است. 6گزینه -613

 تشریح موارد: 

الف( در جهش جابجایی، بین کروموزوم های غیرهمتا تبادل قطعات انجام می شود امّا در کراسینگ اور بین کروموزوم 

 های همتا، تبادل قطعات انجام می شود. کراسینگ اور جهش نیست. پس نادرست است. 

 ب( در لقاح تصادفی ممکن است همه زاده ها شبیه والدین باشند. پس نادرست است. 

ج( طی تقسیم میوز، عدد کروموزومی سلول های حاصل اکهش می یابد ولی جهش محسوب نمی شود. پس 

 نادرست است.

یب می شود. پس د( تفکیک کروموزومی در والدین یعنی تقسیم میوز، هر میوزی باعث بوجود آمدن اگمت های نوترک

 درست است.
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در همة الگوهای انتخاب طبیعی که صفات پیوسته را مورد مطالعه قرار می دهند، پس از گذشت مدت زمان طوالنی، -619

 است؟ غیرممکنوقوع کدام اتفاق، 

 نمودار توزیع جمعیت، در جهت افزایش یک فنوتیپ آستانه ای جابه جا شود.  (6

 فراوانی فنوتیپ های قرار گرفته در بخش میانه طیف بیشتر شود.  (2

 همة فنوتیپ های جمعیت، از فراوانی یکسانی برخوردار شوند.  (3

 دو نوع فنوتیپ افراطی، بر سایر فنوتیپ ها ترجیح داده شوند.  (9

 

جهت انتخاب فنوتیپ  نده( درلسبیعی )جهت دار، پایدار کننده و گدرست است. همه الگوهای انتخاب ط 3گزینه -619

خاص و افزایش فراوانی آن نسبت به بقیه فنوتیپ ها است. پس در هیچ کدام از الگوهای انتخاب طبیعی فراوانی 

 ها را نخواهیم داشت.یکسان برای همه فنوتیپ

 تشریح سایر گزینه ها: 

 ( در انتخاب طبیعی از نوع جهت دار اتفاق می افتد. 6

 ع پایدار کننده اتفاق می افتد. ( در انتخاب طبیعی از نو2

 ( در انتخاب طبیعی از نوع لگسنده اتفاق می افتد. 3

 

در نوعی انعاکس دفاعی که با یک دمِ عمیق و بسته شدن حنجره و باال رفتن زبان کوچک آغاز می شود، ابتدا -615

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

 انقباض عضالت دریچة پیلور، چین خوردگی های سطح داخلی معده، اکهش  (6

 انقباض عضالت حلقوی بخش انتهایی مری، کشیدگی دیوارة معده، اکهش  (2

 حجم کیموس معده، افزایش  -انقباض عضالت مورب داخلی و خارجی شکم (3

 انقباض ماهیچه های ناحیة اکردیا، افزایش  -تحریک گیرنده های معده (9
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. استفراغ نوعی انعاکس دفاعی است که در آن هدف، خروج محتویات معده و دوازدهه به خارج از درست است 2گزینه -615

بدن است. برای این اکر اوالً باید فشار خارجی )دیافراگم و عضالت شکم( بر معده و دوازدهه افزایش یابد ثانیاً باید 

 : عبارتست از  استفراغ به ترتیب )!!!!!(درآمد مسیر خروج مواد باز نگه داشته شود. بنابراین پیش

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

 بینی(

 ابتدا: 

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

 د )تا مسیر برگشت مواد از دوازدهه به معده باز شود(یلور متوقف می شوانقباض پ -2

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

 پس نتیجه وقایع فوق: 

 کشیدگی دیواره معده اکهش می یابد )افزایش چین خوردگی سطح داخلی معده(-6

 اکهش حجم کیموس معده  -2

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

 

در یک سلول مگس سرکه، کروماتیدهای هر کروموزوم از هم جدا شده اند و به سمت دو قطب سلول در حرکت می -611

 باشند، سلول زاینده ی این سلول در .................... داشته است.

 کروماتید S ،1انتهای مرحلة  (6

 سانترومر 2G ،61ابتدای مرحلة  (2

 رشته پلی نولکئوتید خطی 6G ،32انتهای مرحلة  (3

 میکروتوبول سانتریولی  6G ،59ابتدای مرحلة  (9

 

میوز، کروماتیدهای هر  2دارد، در اواسط آنافاز میتوز و یا آنافاز  n2=  1. سلول مگس سرکه، درست است 9گزینه -611

انیترفاز یعنی سلول  6Gکروموزوم )خواهری ها( از هم جدا می شوند و به سمت دو قطب سلول در حرکت هستند. مرحله 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

26 
 

 21یول سانتریول دارد و هر سانتر 2هر سلول جانوری قبل از مضاعف شدن اندامک ها )مثل سانتریول(. چون 

 میکروتوبول در سلول زاینده این سلول خواهیم داشت.  2×21= 59میکروتوبول دارد پس: 

 تشریح سایر گزینه ها: 

 کروماتید می شود.  61کروماتیدی برابر  2کروموزوم  1کروماتیدی اند پس  2 ،انیترفاز، کروموزوم ها S( در انتهای مرحله 6

 سانترومر خواهیم داشت. 1کروماتیدی و  2کروموزوم  2G ،1( در تمام مراحل 2

رشته پلی  2چون هر کروموزوم، از ،رشته پلی نولکئوتیدی خطی خواهیم داشت  61کروموزوم،  6G ،1( در تمام مراحل 3

 نولکئوتیدی ساخته شده است. 

 

، الزم است در اگم ..................... از واکنش های تثبیت دی 3Cدر سلول های نگهبان روزنة گیاه -611

 .................... شود. ADPاکسید کربن برخالف اگم .......... از واکنش های مرحلة اول تنفس سلولی، 

 مصرف    –اوّل  –( سوّم 2تولید           –چهارم  -( چهارم6

 تولید  –اوّل  -(دوّم9مصرف           -چهارم -( سوّم3

 

لگیکولیز  9چرخه اکلوین )واکنش های تثبیت دی اکسید کربن( برخالف اگم  9. در اگم درست است 6گزینه -611

 تولید می شود.  ADPمصرف و  ATPهای مرحله اول تنفس سلولی(، کنش)وا

 تشریح سایر گزینه ها: 

 مصرف نمی شود.  ADP( در چرخه اکلوین، 2

 مصرف نمی شود.  ADP( در چرخه اکلوین، 3

 مصرف میشود نه تولید. ADPتولید می شود ولی در مرحله اول لگیکولیز  ADPچرخه اکلوین،  2و  9( در اگم 9

 

 . نمی باشدسااکرومیسز سرویزیه ................ است و ....................... -611

 قادر به ایجاد استولون -( انلگ2            بیماری زا                                -( دارای ریزوئید6

 پرسلولی  -( قادر به آزادسازی دی اکسید کربن9تک سلولی                                        -( فاقد آسکواکرپ3
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ند . مخمر نان که نام علمی آن سااکرومیسز سروزیه است از گروه آسکومیست قارچ هاست و می توادرست است 9گزینه -611

 آزاد کند. مخمر نان نوعی قارچ تک سلولی است. 2Coطی تخمیر اللکی، 

 تشریح سایر گزینه ها: 

 ( مخمر نان تک سلولی است و هیچ قارچ تک سلولی ریزوئید ندارد، هر چند این قارچ بیماریزا نیست . 6

 ( مخمر نان انلگ نیست و استولون نمی سازد.2

ت های پرسلولی است. مخمر نان سساخت آسکواکرپ از ویژگی های آسکومی( مخمر نان، آسکواکرپ نمی سازد. 3

 تک سلولی است.

 

در مورد هر جانوری که سطح مبادلة اکسیژن و دی اکسید کربن به درون بدن منتقل شده است. کدام عبارت -614

 باشد؟درست می

 بعضی از درشت مولکول های موجود در بدن، در فضای خارج سلولی هیدرولیز می شوند.  (6

 اکرآیی دستاگه گردش خون در تبادل اگزهای تنفسی افزایش یافته است. (2

 فشار تراوش در ابتدای مویرگ ها بیش از فشار اسمزی است. (3

 مراحل اولیة نمو رویان، یکسان می باشد.  (9

 

درست است. در جانورانی که تنفس نایی دارند )حشرات( و یا شش دارند )مهره داران بغیر ماهی ها(،  6گزینه -614

سطح تنفسی )سطح مبادله اکسیژن و دی اکسید کربن( به درون بدن کشیده شده است. در این دسته از جانوران 

غذایی( در فضای خارج سلولی )یعنی  بعضی از درشت مولکول های موجود در بدن )یعنی درشت مولکول های

 لوله گوارشی( هیدرولیز می شوند که اصطالحاً به آن گوارش برون سلولی می گویند. 

 تشریح سایر گزینه ها: 

( هر چند برای جانورانی که از طریق شش تنفس می کنند، اکرآیی دستاگه گردش خون افزایش یافته است ولی 2

 در تبادل اگزهای تنفسی ندارد.  در حشرات دستاگه گردش خون نقشی
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رانی که از طریق شش تنفس می کنند فشار تراوش در ابتدای مویرگ بیش از فشار اسمزی است ( هر چند در جانو3

 ولی در حشارت چون گردش خون باز است، مویرگ وجود ندارد. 

وت است، مثالً در حشرات مراحل شفیرگی و ( حشرات بی مهره اند و مراحل اولیه نمو رویان آن با مهره داران اکمالً متفا9

 ... وجود دارد که در مهره داران وجود ندارد. 

 

 ؟نمی دهددر تار ماهیچة اسلکتی یک فرد خردسال، کدام اتفاق رخ -641

 مضاعف شدن کروموزوم های تک کروماتیدی  (6

 تک کروماتیدی شدن کروموزوم های مضاعف (2

 مونوسااکرید به وجود آمدن زنجیره های طویلی از نوعی (3

 فرآیند تشکیل کمربندی از رشته های پروتئینی در میان سلول  (9

 

. تشکیل کمربندی از رشته های پروتئینی در میان سلول هناگم سیتوکینز تقسیم سلولی سلول درست است 9گزینه -641

تقسیم میتوز در های جانوری دیده می شود. تار ماهیچه اسلکتی )سلول ماهیچه مخطط( یک فرد خردسال می تواند 

 هسته انجام دهد ولی سیتوکینز ندارد. حاصل این اکر بوجود آمدن سلول چند هسته ای است. 

 سلول های عضالنی هم میتوز دارند هم سیتوکینز ولی بعد از تولد میتوز دارند ولی سیتوکینز ندارند. ،د نکته: قبل از تول

 تشریح سایر گزینه ها: 

اینترفاز انجام می شود. یعنی این سلول خود را  S( مضاعف شدن کروموزوم های تک کروماتیدی هناگم مرحله 6

اینترفاز هم می  Sبرای تقسیم سلولی آماده می کند و چون سلول نامبرده با وجود نداشتن سیتوکینز، میتوز ندارد پس مرحله 

 تواند داشته باشد. 

بنابراین در سلول نامبرده این اکر .های مضاعف در آنافاز میتوز اتفاق می افتد  ( تک کروماتیدی شدن کروموزوم2

 شدنی است، چون آنافاز مرحله ای از میتوز است.

 ( زنجیره های طویلی از نوعی مونوسااکرید در این سلول ها یعنی لگیکوژن که می تواند از اتصال لگوکزها بوجود آید. 3

 

 .... توجه .......................در نظریة ..............-646
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 می شود.  1داروین، به چگونگی وراثت صفات (6

 می شود.  –المارک، به چگونگی رخداد تغییر گونه ها  (2

 نمی شود.  –مالتوس، به تأثیر عوامل اکهش دهنده ی رشد جمعیت  (3

 نمی شود.  -ترکیبی انتخاب طبیعی، به فرآیند متنوع شدن ژن های جمعیت (9

 

میالدی برای تفسیر چگونگی رخداد تغییر گونه ها، موروثی شدن صفات  6114درست است. المارک در سال  2گزینه -646

اکتسابی را مطرح کرد. در 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.

 یر گزینه ها: تشریح سا

 چگونگی وراثت صفات برای اولین بار توسط مندل مطرح شد و داورین به نظریه آمیختگی صفات معتقد بود. (6

 (طبق نظر مالتوس یکی از عوامل محدود کننده )یا اکهش دهنده مثل گرسنگی(رشد جمعیت ، منابع غذایی است.3

برای اینکه اعتقاد به اینست که جهش باعث ،( در نظریه ترکیبی انتخاب طبیعی، به تنوع ژنی در جمعیت ها توجه می شود 9

 آنرا پذیرفته است.  طبیعت  تنوع ژنی شده و 

 

 کدام عبارت در مورد یک سلول فعال پانکراس، درست است؟-642

 هر کدون توسط یک آنتی کدون شناسایی می شود.  (6

 ها است.  tRNAتنوع آمینواسیدها کمتر از تنوع  (2

 هر آمینواسید، بیش از یک رمز سه نولکئوتیدی دارد. (3

 مورد نیاز برای پروتئین سازی، کدون آغاز دارد.  RNAهر  (9

 

. سلول فعال پانکراس می تواند هورمون های آمینواسیدی و آنزیم های گوارشی برون درست است 2گزینه -642

نوع کدون( است )کتاب درسی اشاره کرده که  16نوع )بخاطر  tRNA ،16نوع و تنوع  21ع آمینواسیدها ریز بسازند. تنو

 وجود دارد(.  tRNAنوع  6نوع آمینواسید حداقل  21برای هر یک از 
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 تشریح سایر گزینه ها: 

 (، آنتی کدون مقابل ندارند. UAA, UAG, UGA( کدون های پایانی )6

( بعضی از آمینواسیدها فقط یک رمز سه نولکئوتیدی )کدون( دارند مانند آمینواسید میتونین و بعضی ها هم دو کدون 3

 دارند مثل فنیل آالنین. بنابراین همه آمینواسیدها بیش از یک کدون ندارند. 

د ولی کدون آغاز هر چند در پروتئین سازی نقش دارن rRNAو  tRNAیی کدون آغاز ندارد مثالً  RNA( هر 9

(AuG .ندارند ) 

 است.  mRNAنکته: کدون آغاز ویژه 

 

 تکمیل می کند؟ نامناسبچند مورد، عبارت زیر را به طور -643

 هر ویروسی که بتواند از طریق شاکف های کوچک دیواره، به سلول میزبان وارد گردد، ممکن است ....

 پوشش لیپیدی خود را پیوسته حفظ نماید. -الف

 در پی فعالیت پالسموسیت ها غیرفعال شود. -ب

 از طریق سلول های غیرزنده، در بدن میزبان منتشر شود.-ج

 تحت تأثیر بعضی بازدارنده ها، متابولیسم خود را متوقف نماید.-د

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

 

 درست است. 3گزینه -643

 تشریح موارد: 

الف( دیواره سلولی در گیاهان، باکتری ها، قارچ ها و بعضی از آغازیان دیده می شود. کتاب درسی به ورود ویروس به 

که میزبان گیاهی دارد پوشش  TMVقارچ ها و بعضی از آغازیان اشاره نکرده. ما باید دنبال استثنا باشیم. مثالً ویروس 

 لیپیدی ندارد. شرایط این گزینه برای ویروس های جانوری صحیح است. پس این مورد نادرستی است.

 ب( در گیاهان و باکتری ها، پالسموسیت وجود ندارد. بنابراین مورد نادرستی است . 
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قابل انتشار خواهد ی غیرزنده اند( شود )که سلول هاگیاهان ج( اگر ویروس وارد شیره خام در آوندهای چوبی 

 پس مورد درستی است. بود.

 پس مورد نادرستی است.  .دند( هیچ ویروسی متابولیسم ندارد بنابراین تحت تأثیر بازدارنده ها هم قرار نمی گیر

 

 کدام عبارت، در مورد هر سلول هاپلوئیدی موجود در لولة اسپرم ساز یک فرد بالغ، درست است؟-649

 از سیتوکینز سلول قبلی خود ایجاد می شود.  (6

 در تماس مستقیم با ترشحات غدد برون ریزی قرار دارد.  (2

 تحت تأثیر فعالیت هورمون های هیپوفیزی قرار می گیرد.  (3

 قابلیت تقسیم دارد و می تواند به سلول های جنسی تبدیل شود.  (9

 

 درست است. 6گزینه -649

نابالغ و یا اسپرم تمایز نیافته باشد یک فرد بالغ ممکن است اسپرم ه ی اسپرم ساز سلول های هاپلوئیدی موجود در لول

 بوجود می آید و در هر دو میوز سیتوکینز وجود دارد.  2که اولی طی میوز او دومی طی میوز 

 تشریح سایر گزینه ها: 

ض ترشحات غدد ها پس از خروچ از اپیدیدیم در معر ( در لوله های اسپرم ساز، ترشحاتغدد برون ریز وجود ندارد. اسپرم2

 میزراهی( قرار می گیرند.  –برون ریز )وزیکول سمینال، پروستات و پیازی 

( اسپرم مؤثر است و n2غیرمستقیم( بر میوز سلول زاینده ) LHمستقیماً و  FSH( هورمون های هیپوفیزی )3

 اثری بر اسپرم نابالغ و تمایز نیافته ندارد. 

 اسپرم تمایز نیافته قابلیت تقسیم ندارد. ( 9

 

با زنی ناقل  Bاز ازدواج مردی کور رنگ )صفت وابسته به جنس( و ناقل بیماری زال و دارای گروه خونی -645

متولد گردیده است. در این خانواده،  A، دختری سالم با گروه خونی ABبیماری هموفیلی و زالی و دارای گروه خونی 

و احتمال تولد دختری فقط مبتال به بیماری زالی با گروه  Bاحتمال تولد پسری فقط مبتال به بیماری هموفیلی با گروه خونی 

 ، به ترتیب )از راست به چپ( کدام است؟Aخونی 
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 . ابتدا باید ژنوتیپ والدین از روی ژنوتیپ اولین فرزند معلوم  شود. درست است 9گزینه -456

 نکته: اگر در صورت سؤال برای فردی بیماری ذکر نشده باشد او را سالم )و یا ناقل( در نظر می گیریم . 

 : Bژنوتیپ مرد کور رنگ )سالم از نظر هموفیلی( و ناقل زالی و گروه خونی 

𝑿𝑯
𝒅 𝒚𝑨𝒂𝑰𝑩_ 

دارد  ABرا می تواند داشته باشد( و مادر او گروه خونی  iAIیا  AIAIنوع ژنوتیپ  2را دارد ) Aچون اولین فرزند گروه خونی 

خواهد بود. پس  iBIرا از پدر دریافت کند پس ژنوتیپ گروه خونی پدر   iاز مادر، مجبور است الل AIپس با دریافت الل 

𝑿𝑯ژنوتیپ پدر: 
𝒅 𝒚𝑨𝒂𝑰𝑩𝒊  

 : ABژنوتیپ زن ناقل هموفیلی و زالی و گروه خونی 

𝑿𝑯𝑿𝒉𝑨𝒂𝑰𝑨𝑰𝑩 

𝑿𝑯دختر سالم کروموزوم 
𝒅  را از پدر دریافت می کند پس برای آنکه سالم باشد مجبور است الل𝑿𝑯

𝑫  .را از مادر دریافت کند

 پس ژنوتیپ مادر: 

𝑿𝑯
𝑫𝑿𝒉

𝑫𝑨𝒂𝑰𝑨𝑰𝑩 

 داشته باشد:  Bاحتمال تولد پسر که فقط به هموفیلی مبتال باشد )کوررنگ نباشد( و گروه خونی 

(
6

2
 𝑿𝑫

𝒉 ) (
6

2
𝒚) (

3

9
𝑨) (

6

2
𝑩)   →   

3

32
 

 : Aاحتمال تولد دختر زال )کورنگ و هموفیل نباشد( و گروه خونی 

(
6

2
 𝑯𝑫) (

6

9
𝒂) (

6

9
 𝑨) =  

6

32
 

توجه: 
6

2
 از فرزندان، دختران سالم از نظر کوررنگی و هموفیلی هستند. 

 

به عنوان منبع الکترون استفاده کند، هر باکتریی که بتواند برای ساختن ترکیبات آلی خود، از ............... -641

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

 می سازد.  ATP، به طور مداوم NADدر پی تولید + -ترکیبات غیرگوگردی (6
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 انرزی زیستی قابل استفاده خود را تنها در حضور اکسیژن به دست می آورد.  -آب (2

 به یک ترکیب غیرآلی نیاز دارد. NADبرای بازسازی + -ترکیبات گوگردی (3

 در غشاء خود فاقد رنگیزه های فتوسنتزی است. -غیرآلی ترکیبات (9

 

 -گوگردی سبز -دسته قرار می گیرند: سیانوباکتری ها 9. باکتری های فتواتروف در درست است 6گزینه -641

همچنین گروهی از و  غیرگوگردی ارغوانی و  سیانوباکتری ها ،از این دسته  .غیرگوگردی ارغوانی  –گوگردی ارغوانی 

 از ترکیبات غیرگوگردی بعنوان منبع الکترونی استفاده می کنند و ترکیبات آلی می سازند. شیمیواتوتروف ها 

 می سازند.  ATPآزاد کرده و   NAD+این باکتری ها طی تخمیر و یا زنجیره انتقال الکترون، 

 نکته: 

 

 

 منبع الکترون باکتری

 O2H سیانو

 S2H سبزی گوگرد 

  گوگردی ارغوانی

 ماده آلی غیرگوگردی ارغوانی

 S2Hو  3NH شیمیواتوتروف

 تشریح سایر گزینه ها: 

بعنوان منبع الکترون استفاده می کنند. گروهی از سیانوباکتری ها بی هوازی بوده و  O2H( فقط سیانوباکتری ها از 2

 بدون حضور اکسیژن زندگی می کنند. 

( باکتری هایی که از ترکیبات گوگردی بعنوان منبع الکترون استفاده می کنند شامل گوگردی سبز، گوگردی 3

طی تخمیر و یا زنجیره انتقال الکترون صورت می گیرد که طی  NAD+ارغوانی و گروهی از شیمیواتوتروف ها هستند. بازسازی 

 ( استفاده می شود. NADHکه ترکیبات آلی )مثل آنزیم ها و ( استفاده نمی شود، بلS2Hآنها ترکیبات غیر آلی )مثل 
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( باکتری هایی که برای ساخت ترکیبات آلی از ترکیبات غیرآلی استفاده می کنند شامل سیانوباکتری ها، گوگردی 9

 زی دارند. سبز، گوگردی ارغوانی و شیمیواتوتروف ها هستند که به غیر شیمیواتوتروف ها بقیه در غشای خود رنگیزه فتوسنت

 

 در چشم انسان، ماهیچة مژکی با کدام بخش در تماس مستقیم است و چه خصوصیتی دارد؟-641

 فاقد گیرنده های هورمونی می باشد.  -عدسی (6

 دارای سلول های کشیده و چند هسته ای است.  -قرنیه (2

 می تواند به سرعت سلول های خود را کوتاه نماید.  -مشیمیه (3

 تحت تأثیر دستاگه عصبی خود مختار قرار می گیرد.  -عنبیه (9

 

. در چشم انسان، ماهیچه مژکی با عنبیه و مشمیمیه در ارتباط است و تحت تأثیر دستاگه عصبی خود درست است 9گزینه -641

 مختار )سمپاتیک و پاراسمپاتیک( می تواند باعث افزایش و اکهش قطر عدسی چشم شود. 

 نکته: 

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

 ظیفه ماهیچه های مژکی در تطابق است.و 

 تشریح سایر گزینه ها: 

ماهیچه .( ماهیچه های مژکی غیرمستقیم با عدسی در ارتباط است چون عدسی چشم توسط کپسولی پوشانده شده است 6

 گیرنده هورمونی دارد )مثالً برای انسولین و تیروکسین گیرنده دارد(. ،مژکی مانند دیگر ماهیچه ها 

 ( ماهیچه مژکی با قرنیه در ارتباط نیست و چون از نوع عضالت صاف است پس چند هسته ای هم نیست. 2

 د. ضله صاف است به کندی منقبض می شو( ماهیچه مژکی هر چند با مشیمیه در ارتباط است ولی چون ع3

 

 بروز همة انعاکس های بدن انسان، کدام مورد نقش مؤثری دارد؟ برای-641

 یادگیری و تجربه (6
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 سلول های نورولگیا (2

 دستاگه عصبی خودمختار (3

 مرکز اصلی پردازش اطالعات حسی بدن  (9

 

. همه انعاکس ها، پاسخ ناگهانی و سریع حرکتی اند بنابراین باید نورون هایی که باعث این درست است 2گزینه -641

می شوند میلین دار باشند )یکی از وظایف میلین در افزایش سرعت هدایت پیام عصبی در طول تار عصبی است( و اکر 

 میلین هم توسط بعضی از سلول های نورولگیا ساخته می شود. 

 تشریح سایر گزینه ها: 

راً پاسخ های غریزی د. در بعضی از انعاکس تجربه نقش دارد و اکثن( بطور معمول، انعاکس ها، آموخته نمی شو6

 هستند. 

 پیکری و اگر صاف باشد دستاگه عصبی خودمختار نقش دارد. ( در انعاکس ها اگر ماهیچه اسلکتی باشد دستاگه عصبی 3

( مرکز اصلی پردازش اطالعات حسی بدن، مخ است در حالیکه مرکز بعضی از انعاکس های بدن نخاع است )مانند 9

 انعاکس زردپی زیر زانو(. در صورت سوال همه انعاکس ها مدنظر قرار داده شده است. 

 نکته: نورون های حسی مربوط انعاکس ها به تاالموس و مخ نمی رسند. 

 

ک سلولی می تواند طی چرخة سلولی خود و با گذشت از نقاط وارسی، مواد آلی غیر زندة محیط را تجزیه نماید، نوعی جاندار ت-644

 کدام عبارت، در مورد این جاندار درست است؟

 به طور معمول، هر ژن بیش از یک توالی تنظیمی دارد.  (6

 تنظیم بیان هر ژن، همواره در سطح رونویسی انجام می گیرد.  (2

 در ضمن رونویسی اغلب ژن ها، ترجمه هم صورت بگیرد.ممکن است  (3

 مسئولیت تنظیم بیان چند ژن مجاور بر عهدة یک توالی تنظیم کننده می باشد. (9
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. جانداری که نقاط وارسی دارد یواکریوت است و چون تک سلولی بوده و مواد آلی غیرزنده محیط را درست است 6گزینه -644

توالی تنظیمی )راه  9تجزیه می کند می تواند یک قارچ یا آغازی ساپروفیت باشد. در یواکریوت ها هر ژن حداقل دارای 

 انداز، اپراتور، تنظیم کننده و افزاینده( است. 

 نه ها: تشریح سایر گزی

 در سطح رونویسی است.  (همواره )نه( در یواکریوت ها تنظیم بیان ژن اغلب2

در داخل هسته محصور نیستند،  DNA( رنویسی و ترجمه توأم در پرواکریوت ها ممکن است رخ دهد زیرا در پرواکریوت ها، 3

 در حالیکه داده صورت سوال راجع به سلول یواکریوتی است. 

پران در پرواکریوت ها این  است که چند ژن توسط یک توالی تنظیم بیان می شوند. )اپران ( از ویژگی های ا9

 این ویژگی در سلول های یواکریوتی وجود ندارد، یعنی هر ژن توسط یک توالی تنظیمی کنترل میشود.  .چند ژنی(

 

 به طور معمول در انسان، قبل از ............... رویان، .................-211

 بالستوسیست به جدارة رحم متصل می گردد.  -تشکیل سیاهرگ های بند ناف (6

 کبد و پانکراس شروع به تشکیل شدن می کنند.  –شلک گیری بازوها و  پاهای  (2

 ساختار جفت تشکیل می شود.  –به وجود آمدن پرده های اطراف  (3

 ضربان قلب آغاز می شود.  –شروع نمو رودة  (9

 

( 9( بعد از تشکیل کبد و پانکراس رویان )هفته 2ه لک گیری بازوها و پاها رویان )مادرست است. ش 2گزینه ( 211

 گیرد.صورت می

 تشریح سایر گزینه ها: 

 ( بند ناف یک سیاهرگ دارد )نه سیاهرگ ها(. 6

( جفت حاصل هماکری کوریون )یکی از پرده های اطراف جنین( و دیواره رحم مادر است. قبل از تشکیل 3

 جفت بوجود نمی آید.کوریون، 

 ( شروع نمو روده رویان، انتهای هفته سوم و شروع ضربان قلب رویان، انتهای هفته چهارم انجام می شود. 9
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هر سلول موجود در خون که از تقسیم سلول های بنیادی مغز استخوان ایجاد می شود، توانایی تولید و مصرف -216

 کدام دو ماده را دارد؟

 2FADHو  NADH                                                 2 )NADH(پیرووات و 6

 و لگوکز  2FADH( 9و الکتات                                        A( استیل کوآنزیم 3

 

 3. از تقسیم )و بهتر بود که تمایز می گفت( سلول های بنیادی مغز استخوان، دست کم درست است 6گزینه -216

ها هسته و پالکت ها(. لگبول های قرمز و پالکت تروسیت ها و نی بوجود می آید )لوکوسیت ها، اریخونوع سلول 

هم تولید  NADHمیتوکندری ندارند و از طریق تخمیر لگوکز در غشای خود انرژی بدست می آورند که طی آن پیرووات و 

 و هم مصرف می شود. 

 تشریح سایر گزینه ها: 

2 )2FADH  ،2طی چرخه کربس تولید می شود. حداقل در لگبول های قرمزFADH   .تولید نمی شود 

 تولید نمی شود.  A( حداقل در لگبول های قرمز که تخمیر لگوکز را انجام می دهند استیل کوانزیم 3

9 )2FADH  ،2طی چرخه کربس تولید می شود. حداقل در لگبول های قرمزFADH  .تولید نمی شود 

 

با در نظر گرفتن فرآیند انعاکس زردپی زیر زانو، چند مورد، دربارة نورون های رابطی که فقط در مادة خاکستری نخاع -212

 یافت می شوند، درست است؟

 دارای دندریت های طویل می باشند.  -الف

 تنها با نورون های حرکتی ارتباط دراند.  -ب

 . توسط سلول های پشتیبان پوشش دار می شوند -ج

 در جابه جایی یون ها در دو سوی غشای بعضی نورون ها نقش دارند.  -د
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6 )6                                     2 )2                                          3 )3                                  9 )9 

 

 درست است.  6گزینه -212

 تشریح موارد: 

 اکسون و دندریت کوتاه دارند، پس مورد نادرستی است.الف( نورون های رابط، 

ب( نورون رابط در اینجا از یکطرف با نورون حرکتی و از طرف دیگر با نورون حسی سیناپس داده است. پس مورد 

 نادرستی است.

 ج( نورون های رابط میلین دار نیستند. پس مورد نادرستی است. 

( باعث مهار نورون حرکتی K+و  Na+ )ه از نورون رابط با جابجا کردن یون هاد( در اینجا انتقال دهنده عصبی آزاد شد

 می شود که با آن سیناپس داده است. 

 

در چرخة زندگی ....................... اماکن وقوع پدیدة کراسینگ اور در سلول های ................ وجود -213

 دارد. 

 سازنده ی هاگ ها -( قارچ چتری2پیکری                                                  –( تاژک دار چرخان 6

 حاصل از نمو مروزوئیت ها -( عامل مولد ماالریا9سازندة سلول های جنسی                                           -( لکپ3

 

پیش می آید. پس سلولی باید مدنظر باشد که بتواند میوز . اماکن وقوع کراسینگ اور در تتراد درست است 2گزینه -213

 هاگ های جنسی را بوجود می آورد.،ت ها )مثل قارچ چتری(، زیگوت با میوز سانجام دهد. در بازیدیومی

 تشریح سایر گزینه ها: 

 وانند داشته باشند. تاژکداران چرخان تولید مثل جنسی )یعنی میوز( ندارند بنابراین تتراد و کراسینگ اور هم نمی ت( 6

( در لکپ، اگمتوفیت )که ساختار هاپلوئیدی دارد( با میتوز، اگمت ها را بوجود می آورد، بنابراین چون نمی تواند میوز 2

 انجام دهد کراسینگ اور هم نخواهد داشت.
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د اند، میوز و کراسینگ ئیت، اگمتوسیت است و چون اگمتوسیت ها هاپلوئیو( در بیماری ماالریا، سلول حاصل از نمو مروز9

 د داشت.ننخواهر او 

 

 کدام مورد، در یک فرد مبتال به پراکری تیروئید افزایش خواهد یافت؟-219

 ذخیرة لگیکوژن عضالت و اندازة سلول های چربی  (6

 نیاز به مصرف بعضی ویتامین ها و میزان خشکی پوست  (2

 فعالیت بعضی غدد درون ریز بدن و تحریک بافت گرهی قلب  (3

 میزان ترکیب دی اکسید کربن با همولگوبین و میزان لکسیم استخوان ها (9

  

ی ن افزایش می یابند ولی میزان لکسخو 9Tو  3T. در پراکری تیروئید، هورمون های درست است 3گزینه -219

باعث افزایش انرژی زایی در بدن می شوند. بنابراین منابع انرژی بدن  9Tو  3Tتونین خون تغییر نمی کند. 

)مانند لگیکوژن کبدی( به صورت لگوکز به خون رها می شوند و این بعلت افزایش فعالیت ترشحی درون ریز لوزالمعده 

دهد.   خون را اکهش می وکزبا ترشح انسولین زیاد به خون لگ سپس لوزالمعده .می باشد )ترشح لگواکگون(

با افزایش ضربان قلب باعث می شوند قند خون سریع تر به سلول های هدف برسد و این اکر  9Tو  3Tهمچنین، 

 از طریق تحریک بافت گرهی قلب )گره پیشاهنگ( ممکن می شود. 

 تشریح سایر گزینه ها: 

خون، ذخایر انرژی سلول ها )مثل لگیکوژن و چربی( را اکهش می دهند تا انرژی قابل  9Tو  3T( افزایش 6

 دسترسی سلول ها افزایش یابد. 

کمک می کنند( زایی انرژی  دخیل در ( هرچند نیاز به بعضی ویتامین ها افزایش می یابد )که به عمل آنزیم های 2

ک می شود( چون ترشحات برون ریزی مثل غدد ولی پوست خشک نمی شود )در کم اکری تیروئید پوست خش

 عرق فعال تر می شوند. 
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 Hbبا  2Coزیاد بوجود می آید که باعث افزایش ترکیب  2Co( با افزایش تنفس هوازی لگوکز در پراکری تیروئید، 9

ها سریع تر دفع شوند ولی چون لکسی تونین بیشتر ترشح نشده است پس میزان لکسیم استخوان ها  2Coمی شود تا 

 تغییر پیدا نمی کند. 

 

 کدام عبارت، در مورد انسان نادرست است؟-215

 هر لنفوسیتی می تواند در محل ساختن گیرنده های سطحی خود، فعالیت فاگوسیت ها را تشدید نماید. (6

 آنزیم موجود در اشک چشم، در مایع مترشحه از الیه های مخاطی نیز یافت می شود.  (2

 کشنده می توانند در صورت بروز عفونت، دیاپدز انجام دهند.  Tلنفوسیت های  (3

 در خطوط دفاع غیراختصاصی، انواعی از سلول های خونی شرکت دارند.  (9

 

وسیت ها ساخته می د دارد. گیرنده های سطحی در طی بلوغ لنف( وجوTو B. دو نوع لنفوسیت )مدنظر است 6گزینه -215

نجا می تواند با تبدیل به پالسموسیت و ترشح پادتن موجبات شود پس همادر مغز استخوان تولید و بلوغ می  Bشود. لنفوسیت 

 پادتن را بوجود آورد که فعالیت ماکروفاژها را بیشتر می کند.  –تشکیل ترکیب آنتی ژن 

پس از ساخته شدن در مغز استخوان باید به تیموس برده شوند تا در آنجا بلوغ پیدا کنند و سپس با  Tلنفوسیت های 

 کشنده، پرفورین هایی ترشح می کنند که در فعالیت اشان نیازمند مشارکت ماکروفاژها هستند.  Tتبدیل به لنفوسیت 

 تشریح سایر گزینه ها: 

 .در اشک لیزوزیم است که در مایع مخاطی هم وجود دارد( معروف ترین آنزیم موجود 2

( بین خون و لنف تردد می کنند و عبور آنها از دیواره مویرگ ها می تواند طی دیاپدز Tیا  B( بعضی از لنفوسیت ها )3

ز در گره کشنده پس از دیاپد Tصورت گیرد. البته این در صورتی است که عامل عفونی به لنف راه پیدا کند تا لنفوسیت 

 های لنفی با آن مبارزه کند. 

یکی از اجزای سازنده دومین خط دفاع غیراختصاصی، .  دومین خط  –خط دارد: اولین خط  2( دفاع غیراختصاصی 9

 لگبول های سفید )فاگوسیست ها= نوتروفیل ها و ماکروفاژها( است. 
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 سابقه ی آموزشی دکتر فرزانه

 بیوگرافی تحصیلی: -الف

                                                                                                                                                                                                     علوم تجربی                                                                                                                   :دیپلم  رشته   تحصیلی 

 رشته تحصیلی دوره لیسانس: دبیری زیست شناسی

                                                                                                                                                                               رشته تحصیلی دوره فوق لیسانس: بیوشیمی  پزشکی                                                                                  

 رشته تحصیلی دوره دکترای تخصصی: ژنتیک مولکولی

 بیوگرافی آموزشی: -ب

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

 مدرس دوره های ضمن خدمت آموزش و پرورش 

                                                                                         مدرس دوره های کوتاه مدت آموزش و پرورش                                                    

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

                                                                             مدرس دوره های آموزش سرباز معلمان مراکز تربیت معلم       

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

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

 دولتی و آزاد                                                  

  آموزش به روشCBT اکمپیوتر()مبتنی بر 

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

  سال 65به مدت  الکس تقویتی و آمادگی کنکور زیست شناسیمدرس 

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

 وزشیتدریس در الکسهای هوشمند و استفاده از آزمایشاگه و مواد کمک آم 

 بیوگرافی علمی:-ج          

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

 حضور در اولین کنفرانس ملی زیست شناسی و ارائه مقاله علمی  بعنوان نماینده دبیران زیست شناسی استان 

 رهای تخصصی از مراکز معتبر دولتیدارنده گواهی روش تحقیق و مقاله نویسی ،دوره های آموزش  نرم افزا 

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

 افزارو سخت  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                                                                         

  برگزاری آزمونهای المپیاد  و مسابقات اکراگهی و آزمایشاگهی زیست شناسیمسئول 

  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  

   14623111141                تلفن تماس:
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