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با سـالم و خسـته نباشيد خدمت همه كنكوري هاي عزيز .امسالم كنكور با همون فراز و نشيب سال گذشته اما كمي   
بيشـتر به پايان رسيد .روند و سبك زيست كنكور همچنين حفظ شده و همونطور كه انتظار مي رفت سواالت سخت  

ــده بوده اند كه با توجه به  ــتر ش ــرده تر گروه تجر كمي بيش ــبينيرقابت فش روند  بيني بود . اما در كل بي قابل پيش
مثل سال گذشته خواهد بود و تنها عامل افت درصد فكر كنم عدم تمركز الزم در جلسه با ديدن  75تا  60درصدهاي 

شــايد ســواالت چالشــي هســت . اميدوارم اين تحليل و بررســي به كمك دانش آموزان ســال ســوم بياد تا با ديد باز  
.چونكه گروه طراحي سـواالتي واقعا طرح مي كنه كه من و اساتيد ديگه هم گاهي بهش توجهي   كتابشـون رو بخونن 

اين تحليل ها و جوابها قطعا براي شـما سـخت بوده چون شما در محيط استرس و زمان كم جواب مي ديد و   نكرديم.
  تيجه دلخواهتون برسيد . ما در زمان زياد و شايد با چندين همفكري به جواب.به هر حال اميدوارم همتون به ن

 

 

  

  گياهي  ---سال دوم   -156

  اول قسمتي از كتاب كه سوال طرح شده : 

  

  )  4متن كتابي كه طراح اشاره كرده .از روپوستي ايجاد شدند كه هوايي نيست ( رد گزينه 

  )  2مريستم نيستند ( رد گزينه 

  كه منطقه كوچكي هست به شكل روبرو نگاه كنيد مي فهميد كه منطقه تار كشنده 

  در مجاورت نيست و باالتر هست . 

  شيره خام وابسته به ورود مداوم آب به ريشه و در نتيجه ايجاد فشار ريشه اي پيوستگي 

  هست كه بيشتر جذب آب در ريشه از تارهاي كشنده هست . 

  

  مشابه با سال هاي گذشته نيست . –سطح سوال : متوسط 

  1جواب پيشنهادي : گزينه 

  

  

  مشابه با سالهاي گذشته و تكرار در تست هاي استاندارد  –سال چهارم : راحت  -157
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  ) رفتار كامال غريزي  1گزينه 

  ) رفتار كامال غريزي  2گزينه 

  ناراحتي گوارشي تنبيه براي عدم تكرار يك رفتار هست .  –) آزمون و خطا ( شرطي شدن فعال )  3گزينه 

  ) رفتار غريزي  4گزينه 

  هست . مشابه با سال هاي گذشته  – ح سوال : راحتسط

  3جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

  نبود كامل در متن كتاب درسي  –استداللي  –سخت :  سوم سال  -158

  حذف مي شود .  3گياه حسن يوسف نهاندانه هست و باالفاصله گزينه 

  )  1( رد گزينه  ) و 2گروهي از رشته هاي دوك به كرومزوم متصل مي شوند ( رد گزينه 

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

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 
  كه همشون وصل نيستند . يعني صفحه مياني همون منظور كرومزوم هاي هستند  1نظر طراح گزينه 

   4 جواب پيشنهادي : گزينه

  

  مشابه در تست هاي استاندارد  –متوسط :  چهارم ( جمعيت )  سال  -159

  )  1نازيستايي دورگه و نازايي دو رگه هر دو جلو روند پايدار تبادل ژن رو مي گيرند . ( رد گزينه 

  )  4نازا ها زيستا هستند و زنده مي مونند ( رد گزينه 

  )  3زيستا هاي هيبريد اما نمي تونن توليد مثل كنند . ( رد گزينه 

گزينه صحيح : نازاي دو رگه در بدن و پيكر خود داراي قدرت تكثير بوده و مي تونه اطالعات ژنتكي والدينش رو 
  در سلول هاي بدنش نه نسل ديگه تكثير كنه . 

  2جواب پيشنهادي : گزينه
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  كمي مشابه با سواالت استاندارد قبل –سطح سخت  –رش ) سال دوم ( گوا -160 

  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

  آزاد شدن آنزيم هاي روده باريك انرژي صرف نمي شود چون سلول هاي مرده اند .  ) براي3

  ) فضاي بين سلولي اندك يعني پوششي ( همه آنزيم ها ازين بافت ترشح مي شوند ) 4

  4جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

  كمي مشابه با سواالت استاندارد قبل  –( عصب )  _ _سال سوم  -161

ل غير عصبي سيناپس دارد نورون حركتي هست كه براي موارد زير انرژي مصرف مي كند سلول عصبي كه با سلو
  الف) سنتز انتقال دهنده عصبي يا كانال ها يا پروتئين هايي مثل پمپ 

  ب) فعاليت پمپ سديم پتاسيم براي حالت آرامش 

  ج) اگزوسيتوز انتقال دهنده 

  بعدي دارد . و مكمل مي شود .  3ف نمي شود چون ساختار اما براي اتصال انتقال دهنده به گيرنده انرژي صر

  2جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

  سوال جديد از نظر متن سوال  –)  1( فصل  _ _سال چهارم   -162

در كتاب به معناي جهش جانشيني هست . توجه به نوع ها و شماره هاي ذكر شده حتما براي كنكور هاي  1وع ن
  بعد توصيه مي شود . 

  اندازه رونوشت مي تواند تغيير كند اگر جهش در جايگاه آغاز يا حتي پايان باشد .)  1نه گزي

  ) فعاليت محصول مي تواند تغيير كند اگر جهش موثر بوده باشد   2گزينه

  هست كه چون جهش جانشيني هست هرگز تغيير نمي كند .   DNA) عامل ترانفورماسيون  3گزينه 
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   مي تواند تغيير كند مثال اگر تغيير در ژن پروتئين مهار كننده باشد .  ) فعاليت بيان ژن 4گزينه 

  3جواب پيشنهادي : گزينه

  

  سوال مشابه سال هاي گذشته ( اهميت به تخمير و گليكوليز )  –سال چهارم ( فصل شارش )  -163 

  ب . روزنه هاي خود را باز مي كند در ش  CAM..اما فقط   CAMهست يا   C4) يا  1گزينه

به هر حال گليكوليز و تخمير داشته وي مي توانند دز  –هست كه مقاومت زيادي ندارند   C3) گياهان  2گزينه 
  توليد كنند .   ATPغياب اكسيژن 

  هر دو فرآيند تثبيت در يك نوع سلول هست . –هست   CAM) گياهان  3گزينه 

  رابر گياهان ديگر كارآيي دارند /تقريبا دو ب C4گياهان  -   CAMهست يا   C4) يا  4گزينه 

  2جواب پيشنهادي : گزينه

  

  جديد –شمارشي  –سوال سخت  –سال دوم  ( گوارش و گردش تركيب با پيش )  -164

  الف) حفره گلويي را قورباغه نابالغ دارد كه گامت توليد نمي كند . 

  ريك . ب) مواد نيتروژن دار خود را به صورت امونياك دفع مي كند نه اسيد او

  ج) متاسفانه نه بر اساس متن قاطع كتاب ( اما گردش خون ساده دارد مانند ماهي ) نه مضاعف 

  د) گياهخوار هست . 

   

  متن روبرو جايي هست كه احتمال زياد طراح

  براي مطابقت با كتاب مطرح خواهد كرد . ببنيد وقتي

  از گردش خون مضاعف بحث مي كنه مي گه به شش

  حاليكه قورباغه نابالغ داراي آبشش به قلب. در سپس

  هست.پس تعريف گردش خون مضاعف براش زياد صادق

  نيست.هر چند متاسفانه كمي متناقض هست .

  3جواب پيشنهادي : گزينه
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  مشابه  –متوسط سوال  –)   10فصل (   سومسال  -165

  ) بيشتر اكسيژن از جو تامين ميشه نه فتوسنتز . 1گزينه 

  ن حفظ جذب آب آبسيزيك هست كه باعث خفتگي هست . ) هورمو 2گزينه 

) در بسياري از گياهان دوره هاي خفتگي هست و عامل خفتگي مواد شيميايي هست كه در دماهاي  3گزينه 
  پايين تجزيه مي شوند بنابراين بسياري از گياهان به هفته هاي با دماي پايين احتياج دارند . 

  اي خاصي ترشح مي شوند . ) هورمون هاي از سلول ه 4گزينه 

  3جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

  جدبد –سوال متوسط  –)    4و  3سال چهارم  ( فصل  -166

الگو ها تغييرات شديد و ناگهاني مانند انقراض ها پس از يك دوره تغييرات كم به وجود ميان و باعث جايگيزيني 
اخت كامل سير تحول در كنار الگوي تغييرات تدريجي گونه هاي سازگار مي شن( فراواني رو تغيير مي دن ) و شن

درصد گونه هاي ساكن خشكي  76منجر به تخريب  5ميليون سال قبل انقراض  65هست نه اين الگو به تنهايي . 
  شد نه نيمي . 

  1جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

  مشابه  –سوال متوسط  –سال چهارم  ( فصل  آغازيان)  -167

  ر : گامت يا زئوسپور هاپلوييد هاي تاژكدا

  هاپلوييد هاي بدون تاژك : گامتوفيت فتوسنتز كننده 

  ) زئوسپور همجوشي نمي دهد .  1گزينه 

  ) گامت ، گامتوفيت به وجود نمي آورد .  2گزينه 

  ) از ميوز بخش تازكدار به وجود مياد نه بدون تاژك .  3گزينه 

   4جواب پيشنهادي : گزينه
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  نوار قلبي  –سوال سخت  –گردش مواد)  سال دوم ( فصل -168

  اصال صدا از قلب شنيده نمي شود .  A) در نقطه  1گزينه 

  در حال انقباض هستند .  Dسلول هاي قلبي در حال دياستول هستند اما در نقطه  A) در نفطه  2گزينه 

  كلمه مخطط و منشعب خاص سلول هاي قلبي هست . 

  سينوسي به گره دهليزي بطني مي رود نه خود بطن ها . جريان از گره A) در نقطه  3گزينه 

جريان به دهليز ها قبال وارد شده است و محل انقباض دهليز ها هست .اول موج سپس خود  A) در نقطه  4گزينه 
  انقباض قلبي به وجود مياد . 

   2جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

  نمودار هاي چرخه جنسي سوال مشابه هميشگي از –سال سوم ( فصل توليد مثل)  -169

  ) با آغاز تحليل جسم زرد هورمون هاي جنسي هر دو كم مي شوند و قاعدگي آغاز مي شود .  1گزينه 

  افزايش پيدا مي كند سپس تخمك گذاري و تشكيل اولين جسم قطبي   LH) اول هورمون 2گزينه 

سم زردي وجود ندارد كه هورمون هاي هست و هنوز  ج  LH) آغاز رشد فوليكول پاره شده با هورمون  3گزينه 
  شود .   LHو   FSHجنسي ترشح كند و باعث كاهش دو هورمون 

  ) تخمك تمايز نيافته از تخمدان آزاد نمي شود . تخمك نابالغ آزاد مي شود .  4گزينه 

   1جواب پيشنهادي : گزينه

  

  سوال هميشگي كپك هاي مخاطي –سال چهارم ( فصل آغازيان)  -170

  ) هاگ هاي مقاوم كپك هاي مخاطي در خاك مي رويند نه در كپسول .  1 گزينه

  ) تاژكدار مخصوص كپك پالسموديومي هست نه سلولي .  2گزينه 

  ) سيتوپالسم چند هسته اي مخصوص پالسموديومي هست و با ميتوز تقسيم مي شود .  3گزينه 

ولي در تنش ها به توده ها تقسيم نمي شود بلكه ) هر دو نوع كپك آميب مانند توليد مي كنند اما سل 4گزينه 
  كلوني بي حركت مي شود . 

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 دكتر خادم                                                              همراه با تحليل                                        94پاسخ تشريحي كنكور 

   3 جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

  استداللي  -سوال سخت –سال چهارم ( فصل مهندسي ژنتيك )  -171

  اين سوال به هيچ عنوان سر خط هاي كتابي مستقيم ندارد . و منتظر اعالم نظر سنجش هستيم . 

شتر وكتور ها پالزميد ها و ويروس هاي هستند كه هر دو مستقال همانندسازي كرده و از دستگاه ) بي 2و  1گزينه 
  ميزبان استفاده مي كنند ( بخاطر قيد بعضي هر دو گزينه به نظر من رد مي شوند ) 

  ) در تفنگ ژني وكتور وارد نمي شود بلكه فقط ژن وارد مي شود .  3گزينه 

  وكتور هاي اين در متن روبرو بيان مي كنه 

  آزمايش كه مثال زده كتابتون داراي يك جايگاه

مي گه قطعات ( بيش از يك جايگاه ) . كه اين موضوع مي  4هستند يعني يه قطعه ايجاد مي كنند . اما در گزينه 
 شه وكه داراي دو جايگاه تشخيص هست و قطعات ايجاد مي كند . البته اين نظر شايد اشتباه با Tiره به پالزميد 

  سوال چالشي به اين صورت داريم .  3طراح نظر ديگه اي داشته باشه . متاسفانه هر سال دو تا 

   4  جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

  هميشگي از شكل هاي جانوران  –سوال متوسط  –سال دوم  ( فصل گردش )  -172

  ) در ملخ رگ شكمي وجود ندارد . 1گزينه 

  وشن وارد قلب مي شه نه تيره . ) در خرچنگ دراز خون ر 2گزينه 

) رگ پشتي در ملخ همون قلبش هست كه با انقباضش خون را به سمت سر و ساير قسمت هاي بدن مي  3گزينه 
  راند . 

  ) در ماهي رگ شكمي خون را بسمت جلو مي راند . نه عقب .  4گزينه 

   3  جواب پيشنهادي : گزينه 
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  شمارشي از شكل كتاب و مفاهيم آن  – سوال سخت –) 9سال سوم ( فصل  -173

الف) در برگيرنده كيسه روياني به معناي پوسته دانه و همون پارانشيم خورش هست كه به صورت سلول هاي زرد 
  رنگ در كتاب درسي نشان داده شده است . و ديپلوييد هستند . 

  ب) مصرف آلبومن مربوط به داخل كيسه روياني هست نه در برگيرنده ان . 

  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 . 

   

  

  3  جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

  

  سوال متوسط  –دودمانه  –ژنتيك -174

ها رو امتحان كرد . نكته اي كه هست اينه كه در سالهاي اخير طراحا هيچوقت به بايد در اين سوال تك تك گزينه 
  سمت سواالت سخت ژنتيك نمي رن و از سواالت روتين طرح مي كنند . 

  
   

  4  جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

  مشابه  –متوسط  –سال چهارم ( شارش ) -175
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پمپ فعال شده و با افزايش تراكم پروتون در تيالكوييد زمينه ساز   p700به   p680) با انتقال الكترون از 1گزينه  
  مي شود .   ATPتوليد 

  مي شود نه فعال كردن پمپ .   NADPHباعث ساخت   P700) انرژي الكترون  2گزينه 

  ساز يا همون كانال باعث خروج پروتون از تيالكوييد مي شود .   ATP) پروتئين  3گزينه 

  با تجزيه آب در داخل تيالكوييد جبران مي شود .   P680كترون ) كمبود ال 4گزينه 

  2  جواب پيشنهادي : گزينه

  

  هميشگي از خودلقاحي  –متوسط  –سال چهارم (جمعيت ) -176

در درون آميزي شديد يا همان خود لقاحي رفته رفته افراد غالب و هتروزيگوت كم مي شوند و هموزيگوت هاي 
( براي سالهاي بعد حتما مبحث خود لقاحي سوال خود را حفظ ني الل ها ثابت خواهد ماند . افزايش مي يابند .فراوا

  مي كند ) 

  1  جواب پيشنهادي : گزينه

  

  –سخت –سال دوم (گوارش و تركيب با شارش  ) -177

ز و يدقت كنيد كه سلول هاي زنده جانوران در عدم حضور اكسيژن انرژي زيستي توليد مي كنند با كمك گليكول
  رو زد .  1تخمير و اين هميشه صادق است و براحتي مي شد گزينه 

  ) جانوران سلوالز ندارند و تجزيه نمي كنند .  2گزينه 

  هيچكدام در مجاورت غذاي دوباره بلعيده شده قرار نمي گيرند .  1و  4) بخش  3گزينه 

  جذب مي كنه .  در هيچ بخشي از معده جذب نداريم جز هزارال كه اونم آب)  4گزينه 

  

  1  جواب پيشنهادي : گزينه

  

  هميشگي از اسپوروفيت و گامتوفيت  –)   9سال سوم  (فصل -178

  

  ) ساقه زير زميني ميتونه واسه سرخس و يا نهاندانگان باشه در نهان دانگان اسپوروفيت كامال مستقل هست . 1
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  وروفيتش كوچكتره . ) همه گياهان به نوعي حركت غير فعال دارند و فقط خزه اسپ2

  ) رشد پسين رو بازدانگان و نهاندانگان دارند و در اينها گامتوفيت كوچك و وابسته به اسپوروفيت هست . 3

  ) ريشه گوشتي رو نهادانگان دارند كه اسپوروفيت كامال مستقله . 4

  3  جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

  

  سخت –تركيب گياهي با شارش  -179

هم به اين نكته توجه شده است كه در سلول هاي زنده ( بجز آبكش ) قادر به گليكوليز هستند و در اين سوال باز 
  توليد مي شود .   +Hدر گليكوليز دو تا 

  ) فقط در روپوست نگهبان روزنه كلروپالست داره  3و  1

  و ديگر سلول ها ندارند . 

  ) توليد و ترشح در كارهاي پارانشيم هست نه روپوست.2

  

  4  پيشنهادي : گزينه جواب

  

  

  راحت  –سال دوم ( فصل حركت ) -180

  در اين سوال اين نكته مد نظر هست كه 

  پروتئين هاي نازك و ضخيم در مجاورت 

  لوله هاي شبكه ساركوپالسمي هستن  و در

  نتيچه كلسيم نيز كنار اونها قرار مي گيرد . 

  4  جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 دكتر خادم                                                              همراه با تحليل                                        94پاسخ تشريحي كنكور 

  سخت  –ژنتيك -181

  
  3  اب پيشنهادي : گزينهجو

  

  

  متوسط  –پيش  6فصل -182

  توجه طراح دقيقا به متن كتاب درسي بوده است . 

  
   

  يعني هر جا تكامل همراه باشه گونه ها با هم تغيير و تحول يافته اند . 

  ) انگل هميشه باعث كشته شدن ميزبان نمي شه .  1گزينه

  ) هميشه كنام مشترك نيست .  2گزينه 

  ) صيادي رقابت را كاهش مي دهد .  4 گزينه
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  3  جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

  متوسط  –سال چهارم ( جمعيت ) شمارشي - 183

  الف) تبادل قطعه مي تونه كراس باشه و جهش نيست . 

  ب) لقاح تصاذفي مي تونه ژنوتيپ جديد بده  با همون فنوتيپ و فنوتيپ جديد بروز نده . 

  ي تونه ميوز باشه نه جهش . ج) تغيير عدد كروزموم م

  د) هر تفكيك كرومزومي در آنافاز نوتركيبي محسوب مي شه . 

  1  جواب پيشنهادي : گزينه

  

  راحت  - -سال چهارم ( جمعيت ) - 184

  ) در جهت افزايش يك فنوتيپ مي شه جهت دار . 1

  ) در بخش ميانه زياد بشه مي شه پايدار كننده . 2

  وتيپ ها از فراواني يكسان برخوردار بشن وقتي انتخاب طبيعي هست .) امكان نداره همه فن3

  ) د و فنوتيپ افراطي زياد مي شن مي شه گسلنده .4

  3  جواب پيشنهادي : گزينه 

  

  

  متوسط  –سال دوم ( گوارش ) - 185

ور و كارديا همزمان با انعكاس استفراغ اول دم عميق داريم سپس بسته شدن راه ناي و بعد از اون دريچه پيل
انقباضشون از بين مي ره و مواد معده تخليه مي شه. به اين صورت چين خوردگي هاي معده زياد ميشه و كشش 

  معده كم مي شه . حجم كيموس كم ميشه .  

  2  جواب پيشنهادي : گزينه
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  ميتوز  –سال سوم - 186

  يكروتوبول سانتريولي . م 54دو سانتريول داريم كه ميشه   G1در هر سلول جانوري در مرحله 

  4  جواب پيشنهادي : گزينه

  

  سال چهارم ( شارش ) . سوال هميشگي از گام هاي كربس و كالوين و مقايسه آن - 187

مصرف   ADPتوليد و   ATPگليكوليز  4توليد مي شود و در گام   ADPمصرف و   ATPكالوين  4) در گام  1گزينه 
  مي شود . 

  )  3و  2مصرف نمي شود . ( رد   ATPخروج قند رو داريم و  در گام سوم كالوين فقط

  1  جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

  متوسط  –سال چهارم ( قارچ )  -188

  ) مخمر نان تك سلولي هست و ريزوييد ندارد . 1

  ) مخمر نان انگل نيست . 2

  ) تك سلولي هست و اسكوكارپ ندارد . 3

  ي كند . توليد م CO2) چون تخمير الكلي دارد 4

  4  جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

  متوسط  –سال دوم ( تركيب با سال چهارم )  -189

  سطح مبادله به درون بدن آورده شده است ( حشرات و شش) 

  ) گوارش برون سلولي دارند و هيدروليز در خارج سلول هاي انجام مي شود 1

  ) در حشرات گردش خون در تنفس نقشي ندارد .2

  د شبكه مويرگي كامل هستند . ) حشرات فاق3

  ) حشرات مهره دار نيستند و رويان ندارند .  4
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  1  جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

  متوسط  –سال سوم ( ميتوز )  -190

در سلول اسكلتي بعد از  تولد ميتوز داريم اما سيتوكينز نداريم و بنابراين تشكيل كمربند پروتئيني وجود نداره 
  تاب به ميتوز كامل اشاره اي نشده اما چون گفته چند هسته اي از اونجا استنباط ميشه) اصال . ( هر چند در ك

  4  جواب پيشنهادي : گزينه

  

   

  متوسط  -سال چهارم ( فصل چهارم ) -191

پيش توجه شده  4و  3عدم رعايت بودجه بندي ساالنه هميشه در كنكور هاي زيست بوده و امسال نيز به فصول 
  هاي بعد حتما تمام فصول مد نظر باشد . است .براي سال

  ) داروين در مورد وراثت صفات اطالعي نداشت . 1

  ) المارك در مورد تغيير گونه ها نظريه بيان كرد . 2

  ) مالتوس به عوامل كاهنده توجه كرد . ( گرسنگي و ...) 3

  ) تركيبي به تنوع ژني توجه كرد . 4

  2  جواب پيشنهادي : گزينه

  

  

  هميشگي  –راحت  –)  1فصل ل چهارم ( سا -192

  ) كدون پايان با آنتي كدون شناسايي نمي شود . 1

   بيشتر هست .   TRNA) تنوع اسيد امينه هميشه از 2

  ) متيونين يك رمز دارد . 3

4 (TRNA   . كردن آغاز ندارد  

  2  جواب پيشنهادي : گزينه
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  شمارشي  –متوسط –سال چهارم ( فصل ويروس )  -193

  الف) ويروسي كه با شكاف وارد شود ويروس گياهي هست و پوشش ندارد . 

  ب) گياهان پالسموسيت ندارند . 

  ج) مي تواند در آوند هاي چوبي و از الن ها منتشر شود . 

  د) متابوليسم ندارد . 

  3  جواب پيشنهادي : گزينه 

  

  متوسط –سال چهارم ( فصل توليد مثل و ميوز  )  -194

  هاپولوييدي از سيتوكينز سلول قبلي به وجود مياد ./هر سلول 

  ) در لوله اسپر ساز هنوز ترسحات برون ريز قرار ندارند . 2

  ) سلول هاي ديپلوييد تحت تاثير هورمون قرار مي گيرند نه هاپولوييد . 3

  ) سلول هاپلوييد اسپرم توانايي تقسيم ندارد . 4

  1  جواب پيشنهادي : گزينه  

  

  متوسط  –ژنتيك  –سوم سال  -195
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  4  جواب پيشنهادي : گزينه   

  

  

  سخت –سال چهارم ( باكتري و ويروس )  -196

باره اين دوره كنكور مبني بر اينكه هر سلول زنده اي گليكوليز داره و ميتونه با تخمير به توليد مداوم  3تاكيد 
ATP   . بپردازه  

  ا باشه و برخي از اونا بي هوازيند . ) منبه الكترون از آب مي تونه سيانو باكتر ه2

) تركيبات گوگردي مي تونه گوگردي سبز باشه كه با تركيب غير آلي يعني اكسيژن نمي تونن بازسازي كنند 3
  چون بيهوازيند . 

  باشه كه گوگردي ها رنگيزه دارند در غشا .   NH3و يا  H2S) تركيبات غير آلي مي تونه آب يا  4

  

  1  : گزينه جواب پيشنهادي   

  

  

  سخت  –سال سوم ( فصل حواس )  -197

اين سوال كمي ابهام داره . ماهيچه مژكي با عدسي تماس مستقيم نداره اما با عنبيه داره .سلول هاش صاف 
هستند و بر تعريف كتاب درسي ماهيچه صاف به كندي منقبض ميشه.اما ابهام اينجاست كه اين ماهيچه ها 

هم درست ميشه اما اگه به تعريف كتاب بريم بيشتر  3يد سريع انجام بدم اونوقت گزينه كارشون تطابق هست و با
  بشه .  3درسته . چون صاف هم هست ميشه خودمختار. شايد نظر سنجش گزينه  4گزينه 

  4  جواب پيشنهادي : گزينه   

  

  سخت  –سال دوم ( عصب )  -198

  ن كامال غريزي هستند .) كمي از انعكاس ها تجربه نقش داره و بيشترشو1

  ) چون انعكاس ها سريع عستند در همشون نورگليا و ميليل نقش داره . 2

  ) انعكاس هاي ماهيچه هاي مخطط مال دستگاه پيكري هست نه خود مختار . 3
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) مركز اصلي پردازش ( مغز ) مركز بسياري از انعكاس ها هست و برخي از انعكاس ها مثل زردپي نخاعي هستند 4
  ل . كام

  2  جواب پيشنهادي : گزينه    

  

  سوال هميشگي از تنظيم بيان ژن  –)  1سال چهارم ( فصل  -199

  سوال چون نقطه وارسي تعريف كرده براي يوكاريوت ها هست . 

  ) در يوكاريوت عالوه بر راه انداز توالي هاي تنظيمي ديكري هم هست مثل افزاينده 1

  ) اغلب در سطح رونويسي هست .2

  ) در يوكاريوت ها همراه با رونويسي ممكن نيست ترجمه باشه .3

  ) چند ژن مجاور فقط در پروكاريوت ها هست نه در يوكاريوت ها . 4

  1  جواب پيشنهادي : گزينه    

  

  

  هميشگي از هفته هاي روياني و جنيني  –سوم ( توليد مثل ) سال  -200

  ا . ) بند ناف داراي يك سياهرگ هست نه سياهرگ ه1

  )  4شروع به تشكيل كبد و پانكراس ( هفته  –)  2) شكل گيري بازو و پا ( ماه 2

  ) همزمان با تشكيل جفت هست .  2) پرده هاي اطراف ( هفته 3

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

  2  جواب پيشنهادي : گزينه    

  

  دش مواد و سلول هاي خوني تركيب با گر –چهارم ( شارش ) سال  -201

  اين چهارمين بار در اين مجموعه كه به تخمير و گليكوليز اشاره شده است . 

و كربس و استيل ندارند اما همونطور كه گفته   FADH2گلبول هاي قرمز چون هسته ندارند و اندامك ندارند پس 
  داره .   NADHشد هر سلول زنده اي پيرروات و 

  1 : گزينه جواب پيشنهادي     
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  متوسط  –( عصب ) شمارشي  –سوم سال  -202

  الف) نورون رابط فاقد دندريت طويل هست . 

  ب) نورون رابط با نورون حسي و حركتي ارتباط داره نه فقط حركتي .

  ج) نورون رابط امكان نداره داراي ميلين باشه . 

  جابجايي در غشا بشه .  د) نورون رابط مي تونه نورون حركتي بعدي رو تحريك كنه و باعث

  1 جواب پيشنهادي : گزينه     

  

  

  سوال هميشگي از ميوز در قارچ  –سال چهارم ( قارچ )  -203

  ساختار هاي ميوز دهنده فقط داراي كراس هستند  . 

  ) تازكدار چرخان توليد مثل جنسي نداره . 1

  ) در قارچ چتري سازنده هاگ ، زيگوت هست كه كراس داره . 2

  در كلپ سازنده سلول جنسي يعني گامت گامتوفيته كه كراس نداره چون هاپلوييد هست . ) 3

  ) مروزوييت گامتوسيت به وجود مياره كه هاپلوييده و كراس نمي ده . 4

 2 جواب پيشنهادي : گزينه     

 

 

  سوال متوسط  –سال چهارم ( هورمون )  -204

  كنه نه زياد . ) پركاري تيروييد ذخاير گليكوژن رو كم مي 1

  ) پركاري تيروييد خشكي پوست نميده . 2

) در پركاري تيروييد چون قند كم ميشه عدد درون ريز زياد فعاليت مي كنن مثل گلوكاگن و ضربان قلب زياد 3
  ميشه بعلت تحريك گرهي . 

  ) كلسيم هيچ ربطي به پركاري تيروييد نداره .هورمون هاي تيروييدي كلسي تونين نيست .  4

 3 جواب پيشنهادي : گزينه     
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  متوسط  –سوم ( ايمني ) سال  -205

نشده است و در هيچ منبع علمي متاسفانه علي رغم اينكه هرگز در كتاب درسي براي لنفوسيت دياپدز مطرح 
  دياپدز مطرح نميشه در اين سوال آورده شده است هر چند يك گزينه كامال اشباهه . 

  .   Tهستند كه با ترشح پادتن فعاليت فاگوسيت رو افزايش ميدن نه   B) فقط لنفوسيت هاي 1

  هم در اشك هم مايع مخاظي هست .) ليزوزيم 2

  توجه بكنيك كه لنفوست هم در خون و هم خارج از خون هست . فقط  –) همون قضيه دياپدز 3

  ) در دفاع غير اختصاصي فاگوسيت ها هستند . 4

 1 جواب پيشنهادي : گزينه      

  

  

  موفق باشيد 
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