
و یا حتی این فرض را بگیریم که گزینه دو منظوراز  مریستم ها  ایجاد می شوند باید کلمه . سلول هاي تار کشنده  از روپوست ایجاد می شوند 
... لذا با جذ ب  اب  می تواند تعریق را زیاد کند . پس فرض روپوست منطقی تر است ... مستقیم یا غیر مستقیم به کار می برد 

...ن تار کشنده در قسمتی از ریشه می باشد نه همه ریشه در ضم
....ایا سلول هاي مریستیم در تعریق  و پیوستگی نقش ندارند ؟؟ مسلما  دارند که اگر نبودند تار کشنده  و تعریق نبود   : فرض بعد 

 1پاسخ گزینه 

   با توجه به دو متن ترکیبی از کتاب سال چهارم3 جواب گزینه 



      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  
دو 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 

پس همه نمی چسبند و گزینه  غ است ... بعضیا هدفمندند و به سانترومر می چسبند 

....   غ است دوك ها با اسکلت سلول فرق دارند 4گزینه  ...       غ است حسن یوسف سانتریول ندارد 3گزینه  

نمیشه زیرا بعضی از جانداران مانند گیاهان تریپلویید و قاطر مانع تبادل موثر میشوند 1گزینه 
 درست است توجه کن که منظور سوال  می تواند همانند ساري در سلول ها و میتوز نیز باشد که ژنهاي والدین را تکثیر می دهد2گزینه 
.  کند غ است قاطر با این شرایط هست اما زاده تولید نمی 3گزینه 
 غ است زیرا قاطر نوعی جانور با زیستایی و عمر عادي می باشد 4گزینه 

.  و سلول هاي پاره شده جدار روده می باشد - پانکراس - منبع این انزیم ها میتواند معده 
د   غ است زیرا سلول هاي مرده ترشح نمی کنند بلکه بعد مردن سلول ها خود انزیم ها ازاد میشون1گزینه 
 غ است زیرا اوال قرار نیست همیشه همراه با صفرا باشند دوما سلول هاي مرده را شامل نمیشود2گزینه 
  جواب صحیح است 4 غ است زیرا سلول هاي مرده انرژي ازاد نمی کنند فقط منهدم می شوند   گزینه 3گزینه 

.......نظور سوال این است کع یک نورون با فعالیت خود نمی تواند م
 براي تولید و ترشح انتقال دهنده انرژي  الزم است پس می شود- 1گزینه 
  از اصول انتقال دهنده عصبی می باشد پس صحیح است - 2گزینه 
  دوباره نورون را دکر کرده که غ است و جواب ص این گزینه است3و در گزینه . روي سوال گفته غیر عصبی    در- 3گزینه 
 نوعی انتقال  و اگزوسیتوز است 4ه گزین - 4گزینه 



 اصال انتقال دهنده ازاد میشه ؟؟؟؟ه سوال ایا اگه نورون فعالیت نکنهاما ی..    دارند 2تعدادي از همکاران اشاره به گزینه  

مثال کدون اغاز ...  بشه جهش از نوع جانشینی است که تعداد نوکلیوتید ار ان اي را می تواند تغییر بده اصال می تونه مانع رونویسی
...از نامش مشخصه  جانشینی   ...اما روي دي ان اي تاثیر  نداره ....     می تونه اتفاق بیفته 4    و    2پس گزینه .... تخریب بشه 

 

 بودماونجاوز کنکور  شهر جیرفت که من ر گیاهان    می توانند در ساعاتی از روز باز کنند مثل4گیاهان سی .  غ است -  1 گزینه 
. باز می کنند        روزنه ها را در ساعاتی از روز 

 سوال به گلیکولیز مربوطه مثل این سوال که 4 صحیح است هزار بار گفتم حواستون به گلیکولیز باشه که هر ساله -   2گزینه 
...    در غیاب اکسیژن نیز گلیکولیز انجام میشه 

می توانند در یک نوع سلول اما دو نوع اندامک این کار را انجام دهند ... کاکتوس  و  گیاهان  گل ناز - 3گزینه 
 ولی  گیاهان خزه و سرخس نیز غلبه بر تنفس دارند اما فتوسنتز خوبی دارند - تنفس  نوري ندارند 4  گیاهان  سی - 4گزینه 

 ....با توجه به متن ... منظور سوال 

پس غ است .  پس گامت تولید نمی کند ...... ه قدرت میوز ندارد قورباغه نابالغ
این جاندار برخالف وزغ امونیاك دفع می کند  پس غ است 

!!!اما متن کتابی اشاره نکرده نمی دونم بچه هاي کنکوري  از کجا باید بدونند ... زیستان گردش بسته دارند و مضاعف دو
. سته و سلولوز باشد  نشا- هم می تواند گلیکوژن 2گزینه 



 میزان اکسیژن به مقداري از فتوسنتز تامین می شود ولی بیشترین مقدار غ است ...  غ است 1   گزینه 
غ است این هورمون منظور ابسیزیک اسید است که باعث خفتگی میشود  2  گزینه 

  ص است 3گزینه 
 هاي گیاهان تولید م ترشح یا متصاعد می کنند نه همشون بعضی از هورمون ها را بعضی از قسمت غ است 4گزینه 

تغییرات تدریجی گونه هاي مختلف دلیل بر نمودار زیر می باشد 

4به نظر من . اما تغییر شرایط جوي  و گونه اي زمین و دایناسور ها را با الگوي نقطه اي می توان بررسی و  تفسیر کرد 

     
 غ است 1            هاگ ها یا اسپور ها  تاژك دارند و هاپلوئیدي  هستند اما فقط میتوز می کنند گزینه        

 غ است 2                   گامت ها نیز هاپلوئید و تاژك دارد اما منجر به تک سلولی به نام تخم می شوند  گزینه 
4یت است که با میتوز اسپوربه وجود میاید و غ است  ج گزینه  منظور بخش پرسلولی گامتوف3گزینه                  

                



          در این نوع سواالت فقط قسمت دوم گزینه را با نقطه  آ   مقایسه کنید متوجه غ یا ص بودن می شوید 
وال را به قسمت دوم گزینه ها بچسبانی و میشودپس کافیست ابتداي س...  و استراحت بطن هاست نقطه مورد سوال انقباض دهلیز ها

:  جمله روبرو 
                                                                                                                                                     و تمام                       

    94 پیش بینی  یک سوال بنده در

     

کافی بود به این جمله دقت کنید که استروژن  در نیمه اول توسط فولیکول در نیمه دوم توسط جسم زرد ترشح میشود
1  حاال که تحلیل جسم زرد شروع می شود قطعا استروژن و پروژسترون نیز کم می شود تمام    گزینه 



 در شرایط تنش تعدادي از این سلول ها تشکیل توده –تک سلولی  و معموال تک هسته اي : مخاطی سلولی  کپک 
  باکتري  خوار  و هتروتروف است -  هاگ به سلول هاي فقط امیبی تبدیل میشود – در شرایطی تولید هاگ می کند که تاژك ندارد 

 در شرایطی توده و قطعه می شود – هتروتروف – دیپلوئید – پر هسته اي -  یک سلولی –کپک مخاطی السمودیومی 
...ل می شود   هاگ ان تاژك ندارد اما می تواند به سلول تاژك دار یا امیبی تبدی

....  کل کپک هاي مخاطی را می گوید پس غ است هاگ ها ازاد می شوند 1گزینه 
 قرار نیست همیشه تاژك دار باشد   غ است زیرا هر دو کپک مورد نظر است و سلول جنسی2گزینه 
که میتوز می کند اما سیتوکینز ندارد ...  درست است تکثیر معموال از سلول تخم را گویند تا جاندار  3گزینه 

د    به نظر من همیشه وکتور ها طبق ازمایش هاي مهندسی موفق و کارامد نیستند علت این امر یکی انزیم هاي محدود کننده می باش
 2گزینه . لذا بعضی از انها موفق به تکثیر می شوند 

:روش حل  چنــــــد  ثانیه اي 
: روش حل چنین سواالتی این که جاندار وسطی  و بعدا بخونی یعنی با این شکل ببین 



.د است و  اسپروفیت قدیم است منظور سوال پوشش اطراف تخمک است که بعدا به پوسته دانه تبدیل می شود که دیپلوئی

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

.فته 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 گر
ب   یعنی جدید و اسپروفیت جدید         آ      یعنی قدیم و اپروفیت قدیم 

....شکل بعدي در همین سایت کنکور قابل مشاهده بود 
:  در فایل 



....مرگ بر جزوات بی روح و هزار صفحه اي ....فیق متن با شکل تل..... سطر اول  و بخون ببین چه توصیه اي کرده بودم 

..تو را خدا این  دو حرف من در این تصویر که ادامه همون فایل و دقت کن 
 ....94دقیقا خود سوال  



کولیز ربط داشتند ؟؟؟؟    بود  و بیشتر گزینه ها به گلی4دیدي که امسال نیز جواب دودمانه گزینه 

94 سوال کنکور 8   : گزینه هایی که به  گلیکولیز مربوط بودند عبارتند از 

 بهترین کاربرد را دارد در تشکیل  700گزینه دو درست است  فتوسیستمی که کلوفیلش در 
... موثر است نه در پمپ  غشایی 

  تولید اي تی پی هستش  و نتیجه فعالیت یک تولید 2تم  ص است نتیجه فعالیت فتوسیس1گزینه 
. رمز تمام این مبحثو در شکل زیر ببینید که در سایت کنکور قابل مشاهده است 

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

 



شون میده که همیشه افراد مغلوب قطعا زیاد میشن این جمله برابر است با همیشه افراد غالب کم میشوند این رمز ن
  1  گزینه ... و  هتروزیگوت کم می شوند –پس همیشه افراد غالب . و چون مثلث وسطی همیشه نصف میشه 

:به روش خاص غیاثی  میتوان حل کرد ببین 

گزینه یک را می توان در گلیکولیز مشترك تمام سلول ها دانست 
 تا میشد سیرابی نگاري پس غ است 1  و  4  باید می گفت 2گزینه 
زیرا هر دو در مجاورت غذاي دوباره جویده هستند . باید می گفت هماند  3گزینه 
... باید می گفت همانند زیرا در هزارال جذب اب  نیز هست 4گزینه 



 غ است زیرا  در بسیاري از گیاهان اسپروفیت بالغ چند برابر اندازه گامتوفیت است 2 غ است زیرا  در نهاندانه این طور نیست گزینه 1گزینه 
.  کال          غ    است 4گزینه        ص  است 3گزینه 

حث مشترك بگرد مثال گلیکولیز وجود دارد دنبال ب»    هـــــر «    چنین سواالتی که کلمه    در
.   اشاره به گلیکولیز دارد و تمام 4گزینه 

:  با توجه به سارکومر  
 غ است  ولی تارچه توسط شبکه اندو احاطه شده که با کلسیم ازاد 3   و 2  و  1  رشته ها به غشا  و اندامک ها برخورد مستقیم  ندارند  گزینه 

) اشنایی با تله هاي تستی ( .د باشند طبق جدول زیر که در سایت کنکور نیز بود و هست شده نیز در تماس می توانن



...  به نظر من گزینه یک هم درسته چون به نوعی با فیزیولوژي و کنام گونه دو در ارتباط است        
... با حذف این باکتري ها نوعی سازگاري ایجاد میشه و ...براي مثال بعضی باکتري هاي روي ماهی مضر هستند بعضی مفید و 

.  غ است زیرا کراسینگ اور جهش نیست   الف گزینه            
چنین اتفاقی حتمی نیست شاید باشه یا نهباشه هم غ است قطعا  ب     گزینه         

قسیم میوز این کار عادي است            گزینه  ج هم  غ است زیرا در موارد لقاح هم جوشی و ت
.  ص است ویژگی میوز است   گزینه د          

 در شکل سمت راست جهت دار دیده می شود 1گزینه 
 در شکل وسط پایدار کننده دیده می شود 2گزینه 

 غ است 3ج  گزینه .  در در انتخاب گسلنده دیده می شود 4گزینه  



:  بر متن کتاب درود

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

ر سلول ها می باشد  سانتریول د4 سانتریول و از اخرش تا سیتوکینز 2   کال در اینترفاز  4با توجه به توضیحات گزینه 



 جاخالی سوم هم  فعل می باشد – جاخالی دوم   گامی از گلیکولیز است –    جاخالی اول  گامی از کالوین می باشد 
.  می تواند درست باشد زیرا کالوین کال انرژي خواه و گلیکولیز مرحله اخرش انرژي زا می باشد 1گزینه 

ر کالوین                                                                                   گام چهار گلیکولیز گام چها

  روش حل 
...ابتدا از کلمه اول مستقیم برید کلمه و ویژگی اخر اگه درست بود برگردید کلمه وسط   



 درست 1گزینه ..   است که  گوارش درون و برون دارند جانوران منظور سوال 

گزینه دو غ است در حشرات اصال  همولنف گاز تنفسی نمی گیرد 
همه جانورا ن مویرگ کامل ندارند  غ است 3گزینه 

 هم کلمه یکسان غ است 4  گزینه 

  درست است میون سیتوکینز ندارد 4گزینه 

 درست است 2کتاب گزینه باز هم درود بر متن 

که توسط عامل پایان ترجمه پوشش داده میشه .....   غ است کدون پایان یادت نره 1گزینه 
  غ است کدون اغاز فقط یک رمز دارد 3گزینه 
 کدون در    تی و  ار   ار ان اي مفهوم ندارد 4گزینه 
 ج ص است 2گزینه 



موسیت است گزینه ب غ است گیاه فاقد پالس
گزینه د غ است  متابولیسم ندارند 

گزینه الف پوشش لیپیدي ندارند    ج  گزینه ج اما ؟؟؟؟ 

 را انتخاب کردم چون هر فعالیتی که مربوط به گامت سازي است می تواند3بنده گزینه ...    و  سه می تواند صحیح باشد 1گزینه 
... باشد  به نوعی به هورمون هاي هیپوفیز مربوط

اینکه گامت ها دیگر تقسیم نمی شوند غ است  به علت 4گزینه 

  به نظر اشاره به زنجیره انتقال الکترون داره که غ است 1گزینه 
گزینه دو غ است بدون اکسیژن نیز در گلیکولیز می توان انرژي کسب کرد 

؟؟؟؟...ات ، بقیهمولکول ها تولید می شوند را می توان درست حساب کرد ایا بدون تشکیل پیروو 3گزینه  
. غ است هر فتوسنتز کننده اي داراي رنگیزه می باشد 4گزینه 

...قسمت اول سوال زیاد جالب نیست اما قسمت دوم می تواند راهنماي خوبی باشد ببینید 



2عصب و بافت عصبی باید باشند گزینه 

 درست است 1گزینه ....ه به یوکاریوت هاست نقاط وارسی اشار
  کلمه اغلی ژن ها غ است  و نیز باید کلمه غالبا در شروع رونویسی مینوشت 3 کلمه همواره غ است    گزینه 2گزینه  
 به علت چند ژن بودن غ است 4گزینه 

چهار دست و پا

م شروع به تشکیل اما در ماه دوم تشکیل می شوند که ص است  رمز   بازو و پاها در هفته چهار2       گزینه 
. دیر تر است....   نسبت به تشکیل    پانکراس و        

...خوب گوش بدین ..  صحیح است اشاره به جزوه ترکیبی بنده که در سایت کنکور بارها دیده بودید 1گزینه  
================================================== ===============================================



: موارد زیر فقط و فقط در فتوسنتز کننده ها دیده میشه :   خوب گوش بده 

 فتوسیستم - مولکول واسطه و ناقل                      – تثبیت نور –تجزیه اب در تیالکوئید 
  وجود رنگیزه براي جذب نور به نفع تولید مواد -ترکیبات الی  تولید – گرانوم –تثبیت دي اکسید کربن 

 –داشتن کارتنوئید براي کمک به فتوسیستم ها 

.... تثبیت قند و – روبیسکو - بستره – ریبولوز بیس فسفات –چرخه کالوین 
. کننده هاست مخصوص فتوسنتز همه این کلمات فقط  

ام مولکول مشترك اسب و گیاه است هیچ کدوم از پس اگر در سواالت بخوان کد
.کلماتی که گفتم انتخاب نکن 

: اما بریم سراغ هتروتروف ها 
)تمام جانداران( فتوسنتز کننده ها به هر حال باید غذا بخورند پس مولکول ها و مطالبی که به خوردن غذا مربوطه مشترك هر دو گروه +  این جانداران 

:  اشکال و کلمات می باشد مثل این

....تجزیه گلوکز  و تشکیل پیرووات و : شامل . گلیکولیز و هر اتفاقی که در گلیکولیز می افته 

مرحله 
: واسطه یا پل  و هر اتفاقی که در اون بیفته 

: کربس  و هر اتفاقی که در ان بیفته 

: زنجیره میتوکندري  و هر اتفاقی که در ان بیفته 
) البته وجود اکسیژن و میتوکندري نیز اساسی است ( 



: پس مولکول ها و موارد مشترك عبارتند از 

کریستا – ماتریکس –تولید و تجزیه پیرووات  – فسفر دار شدن گلوکز – گلیکولیز – اسید سیتریک – اگزالواستات – استیل کوانزیم آ –کربس 

==============================================================================================

دندریت طویل ندارد که : الف 
با حسی قبل از خودش نیز ارتباط دارد :    ب 

پشتیبان ربطی به رابط ندارد :   ج 
.ص است بعضی نرون ها را فعال بعضی را مهار می کند :   د 

 

 می باشد 2دام میوز دارد که گزینه ر سوال کو    منظ
 غ است اصال تاژك دار چرخان سلول ها یی ندارد تمام تاژك داران تک سلول ي هستند و میوز ندارند 1 گزینه 
 ص 2گزینه 
 غ است  سلول هاي جنسی انها گامت است و مثل گیاه عمل کن در گیاهان هاگ با میوز گامت با میتوز تولید می شود 3گزینه 

 غ است مروزوئیت ها و چرخه جاندارد در انسان کال هاپلوئید می باشد تخم دیپلوئید و میوز در بدن حشره است 4زینه گ

رمزي که به بچه ها تو کالسام گفتم  ... 3پر کاري تیروئید را اگه معادل اعصاب سمپاتیک بدونی کار حله میشه گزینه 
 کورتیزول همگی معادل سمپاتیک بگیر بسیاري از مشکالت حل میشه – فشار خون زیاد –اپی نفرین  نور –پر کاري تیروئید و اپی نفرین 



تمام....من کال  با این سوال مخالفم




