
 جعفر پاسبانی                                  cدفترچه      بسمه تعالی      پاسخنامه   زیست شناسی 

 نیز می تواند درست باشد .( 3)گزینه   6گزینه  -651

  
 

 زیست دوم 91ص   .شوند مى ایجاد )3 فصل( روپوست یعنى خارجى، الیه از کشنده تارهاى ریشه، رأس نزدیکى در 
 

   3گزینه  -151
 

 .ند ا کرده پیدا سمّی های پروانه به شبیه رنگی و طرح نکنند، شکار را آنها پرندگان که این برای ها پروانه از بعضی

 به شبیه ظاهری که ای پروانه هر خوردن از پس آن از بخورد، را سمی ٔ  گونه یک از ای پروانه بار یک ای پرنده اگر

 . کرد خواهد اجتناب باشد، داشته آن

 اگر .شد خواهد تنبیه یا پاداش به منجر خاص، رفتار یا عمل یک انجام که گیرد می یاد جانور یادگیری نوع این در

 تنبیه با جانور آن، انجام با اگر ولی یابد؛ می افزایش آن تکرار احتمال شود، منتهی پاداش دریافت به رفتار آن انجام

 در که داد یاد جانور به توان می خطا و آزمون با .یابد می کاهش رفتار آن ٔ  دوباره بروز احتمال شود، رو روبه

 زیست چهارم 161و ص  111ندهد. ص  انجام را آن که این یا و دهد انجام مشخصی رفتار خاص، موقعیتی
 

 گیاهان عالی سانتریول ندارند          زیست سوم     631ص 1گزینه  -151

 



  2گزینه   -651
 

 شود. تبدیل پایدار روند یک به نزدیک، های گونه بین ژن تبادل دهد نمی اجازه که است عاملی رگه دو نازایی

 میرد.) قاطر نازاست .(پس توانایی تقسیم میتوز را دارد. نمی زود است، االغ و اسب آمیزش حاصل که قاطر
 

 1گزینه  -161

 از شده آزاد هاى میآنز و صفرا کمک با و پانکراس ٔ  رهیش قوى هاى میآنز اثر با روده در مواد ىیایمیش گوارش

 .رسد مى انیپا به روده ٔ  وارهید هاى سلول

 .است روده دیواره پوششى هاى سلول اند، نشده ترشح پانکراس از اما دارند، وجود روده در که هایى آنزیم منشأ

 آزاد آنها درونى هاى آنزیم و افتند مى آن درون به روده دیواره از شدن کنده از پس واست  کوتاه ها سلول این عمر

 .شود مى

 .آىند درمى فعال صورت به روده به ورود از پس و هستند غیرفعال صورت به پانکراس در شیره این پروتئازهاى

 

 زیست سوم  31ص     2گزینه  -161

 

 3گزینه  -162

 .اند گسسته یوکاریوتی، های ژن

 نام اولیه RNA mشود   می حاصل مراز پلی   RNAفعالیت ٔ  نتیجه در مستقیماً که ای  RNA،  ها یوکاریوت در

 .دارد

 

 2گزینه  -163

 گلیکولیز در تمام گیاهان  صورت می گیرد . 



 نیز می تواند باشد( 2گزینه  ) البته مورد سوم با توجه به متن کتاب درست است 3گزینه  -161

 

 

 

 .نوزاد قورباغه گیاهخوار است 

 

 زیست سوم 233ص   3گزینه  -165

 

 

 

 

 زیست چهارم 48و  51ص    6گزینه -611
 

 در که تغییر الگوی این .دانستند می تدریجی ای پدیده را آن ها، تغییرگونه طرفدار شناسان زیست که بود ها مدت

 می نامیده تدریجی تغییر الگوی شود، می جدید های گونه تشکیل به منجر زمان طول در تدریجی رویدادهای آن



 کامل طور به را ها گونه تحول سیر تا بودند واسط حد جانداران کشف پی در شناسان زیست دلیل همین به .شود

 محیط با سازگار گونه یک است ممکن که اند کرده مطرح را اندیشه این شناسان زیست بعضی اخیراً اما .دهند توضیح

 مدت در گونه همین که حالی در .باشد نداشته چندانی تغییر طوالنی مدت به زیست محیط وضعیت پایداری علت به

 آن در که تغییر الگوی این .است شده ناگهانی تغییرات متحمل محیطی ناگهانی و شدید اثر تغییرات در کوتاه نسبتاً

 زایی گونه الگوی یا ای نقطه تعادل الگوی است، شده شدید تغییر دچار ناگهان طوالنی، ٔ  دوره یک از پس گونه هر

 .شود می نامیده ناگهانی

 خشکی، ساکن های گونه درصد ۶۵ حدود انقراض باعث و افتاد اتفاق پیش سال میلیون ۵۶ گروهی انقراض پنجمین

 .شد دایناسورها جمله از
 

 زیست چهارم  221ص   1گزینه -161

 

 زیست دوم 11و ص 16ص   2گزینه  -161

 دهلیزها در حال انقباض اند بنابراین خون وارد بطنها می شود .   Aنقطه 

 

 

 نیز می تواند درست باشد . 3گزینه   284ص   6گزینه  -611

. قبل از آغاز رشد فولیکول پاره شده  LHتخمک تمایز یافته ازاد نمی شود . تشکیل اولین گویچه قطبی بعد از افزایش 

FSH. کاهش یافته است 



 

 

 زیست چهارم 281و231ص 3 گزینه-671

 کپک مخاطی پالسمودیومی  دیپلویید است . 

 تولید ای ساقه توده هر .شود می تقسیم متعددی های توده به گیرد، قرار گرسنگی یا خشکی تحت پالسمودیوم اگر

 سخت شرایط به نسبت ها هاگ .یابند می نمو هاپلوئید های هاگ آن، در که است کپسولی آن نوک در که کند می

 است ممکن که شوند می تبدیل هاپلوئیدی های سلول به و رویند می مساعد شرایط در ولی .اند مقاوم بسیار محیطی

 ایجاد دیپلوئید های زیگوت و شوند ملحق یکدیگر به قادرند هاپلوئید های سلول این .باشند تاژکدار یا شکل آمیبی

 .کنند می ایجاد جدیدی های پالسمودیوم ،میتوز تقسیم با خود ٔ  نوبه به ها زیگوت این .کنند

 

 نیز می تواند درست باشد 6گزینه   زیست چهارم 36و ص  31ص  8گزینه  -676
 

 توانند می پالزمیدها که است آن جمله این معنی .کنند همانندسازی اصلی کروموزوم از مستقل توانند می پالزمیدها

 درون را نظر مورد ژن ژنتیک، مهندسان .کنند همانندسازی نیز نیست مثل تولید درحال باکتری که مواقعی در حتی

 کند می همانندسازی نیز نظر مورد ژن کند، می همانندسازی پالزمید که هرگاه ترتیب، این به .دهند می قرار پالزمید

 .شود می افزوده دائماً آن های نسخه تعداد بر ترتیب بدین و
 

 دارد و بنابراین یک قطعه ایجاد می شود . در مهندسی ژنتیک وکتور یک جایگاه تشخیص
 

 زیست دوم 16ص  3گزینه  -112

  



 

 

 
 

  212و 211ص  3گزینه  -113

 سلولهای پارانشیمی دیپلویید اند بنابراین دارای کروموزومهای همتا می باشند. 

 گزینه ب برای رویان  و د برای سلول تخم می باشد . 
 

  1گزینه  -111

 سالم  25 3سالم.  گزینه  51  2.  گزینه سالم   25– 1گزینه   
 

 113ص   2گزینه  -115

 انرژی الکترونهای فتوسیستم دو باعث فعالیت پمپ غشایی می شود . 

می روند تراکم یون هیدروژن درون تیالکویید افزایش  1به فتوسیستم  2وقتی الکترونها از فتوسیستم   1در گزینه 

 توسط پروتیین کانالی میسر می گردد .  ATPتولید  یافته)توسط پمپ غشایی( و
 

  6گزینه  - 671
 

و فراوانی افراد خالص)مغلوب و غالب (  نسل به نصف  کاهشفراوانی افراد هتروزیگوس)غالب(در هر در خودلقاحی 

 افزایش می یابد . فروانی افراد غالب کاهش می یابد . 



 
 

 زیست دوم 15 6گزینه  -677

 

 سیرابی  8شیردان     شماره  3هزارال     شماره  2نگاری    شماره 6شماره 

 هم نگاری و شیردان دارای واکنشهای گلیکولیز اند.   

در هیچ یک جذب مواد غذایی  8هر دو می توانند . گزینه  3در شیردان تجزیه سلولز وجود ندارد . گزینه  -2گزینه  

 وجود ندارد .

 

 زیست سوم  613ص  3گزینه  -674

 رشد پسین در گیاهان چوبی ) بازدانه و نهاندانه ( و ریشه هویج) نهاندانه( وجود دارد که در همه اینها اسپوروفیت بالغ 

 مستقل و گامتوفیت وابسته است . 

 برای نهاندانگان صدق نمی کند .زنبق دارای ساقه زیر زمینی است  8و  2و 6گزینه های  

 

                                        یست چهارمز 611ص   8گزینه  -671

 
 



 
 

 زیست دوم 665ص    8گزینه -641

 
 

  3گزینه  -646

 حداکثر 8سه هشتم    گزینه  2یک چهارم    گزینه  6گزینه 

 

 682ص  3گزینه  -642

 

 ۱ همراه تکامل دارند، نزدیک ارتباط هم با و کنند می زندگی اکوسیستم یک در که هایی گونه تغییر آهنگی هم

 .شود می نامیده

 .خورد می را دیگری یکی آن طی که است دوگونه بین ٔ  رابطه نوعی صیادی :شکارچی و شکار همراهِ تکامل



  1گزینه  -113

 :است موارد این هابراساس جمعیت در ژنی گوناگونی ترکیبی، نظریه طبق

 ژنی و جهش کروموزومی 

 میوز تقسیم هنگام والدین های کروموزوم تفکیک 

 .است معروف اوور کراسینگ به و گیرد می صورت میوز هنگام که همتا های کروموزوم بین قطعاتی مبادله 

 دیگر یک با ماده و نر های گامت تصادفی لقاح 

 مورد سوم  برای تقسیم میوز صادق نیست.

 

 111الی  111ص   3گزینه  -111

 

 62ص  2گزینه -115
 

 دریچه کاردیا باز شود)انقباض متوقف(  تا محتویات معده خالی) کشیدگی کاهش( می شود.در استفراغ باید 
 

 51رشته پس جمعا  21سلولهای جانوری دو سانتریول در شروع تقسیم دارند هر سانتریول   1گزینه  -116

 مضاعف می شوند. G2سانتریولها در  

 61        3گزینه              4      2گزینه      61   6گزینه 
 

 زیست چهارم  611و 645ص   6گزینه   -647
 

 مصرف می شود. ADP گلیکولیز  8تولید ولی در گام ADPکالوین  8در گام 

 تولید می شود . ADPکالوین و گام یک گلیکولیز  2همانند نه بر خالف در گام  8گزینه 
 

 زیست چهارم 257و251ص  8گزینه  -644
 

 نان مخمر یا ۱ سرویزیه ساکارومیسز .شود می اطالق سلولی تک های آسکومیست به که است عمومی نامی ،مخمر

 برای ور آمدن خمیر Co2دارای تخمیر الکلی .آزاد سازی  .گیرد می قرار استفاده مورد نان تولید برای که هاست سال
 

  1گزینه  -119
 

گلیکوژن و سلولز در مهره داران و  سلولی .مهره داران دارای شش و حشرات دارای لوله گوارشی و گوارش برون 

 سلولز در موریانه

 برای حشرات صادق نیست. 2.3.1گزینه 



  1گزینه  -191
 

 سلولهای ماهیچه اسکلتی سیتوکینز ندارند . چند هسته ای اند.
 

 زیست چهارم 69ص  2گزینه  -191
 

 ارائه ها گونه تغییر رخداد چگونگی تفسیر برای جدیدی وکار ساز ۱۰۸۱ سال در المارک نام به فرانسوی دانشمندی

 .کرد
 

  2گزینه -192

 وجود دارد . tRNAنوع  61 –نوع آمینو اسید  21

بیشتر امینواسیدها بیش از یک رمز دارند کدون آغاز یک رمز  3کدون پایان آنتی کدون ندارد.   گزینه  6گزینه 

 دارای کدون است. mRNAفقط  8دارد.گزینه 
 

 زیست چهارم 217ص  3گزینه  -613

 .شوند می وارد سلول به است، شده ایجاد سلولی ٔ  دیواره در که کوچکی های شکاف از طریق  گیاهی، های ویروس
 

 ویروسها متابولیسم ندارند. منشا پوشش از میزبان است . پالسموسیت مال سلولهای جانوری است .

 آوند چوبی انتشار یابد .گزینه ج درست است مثال می تواند از طریق 
 

  1گزینه  -191
 

و دومی خاصل  1.اولی حاصل سیتوکینز میوز  هاپلوییدند اسپرم نابالغ و اسپرم تمایز نیافته) اسپرم با عدم قابلیت حرکت(

 2سیتوکینز میوز 

سلولهای جنسی قابلیت  1سلول زاینده تحت تاثیر قرار می کیرد. گزینه  3پس از خارج شدن از بیضه. گزینه  2گزینه  

 تقسیم ندارند.

 



 1گزینه  -195

 

 صحیح به نظر می رسد .  1گزینه  -196
 

را بازسازی  NADتولید و را  ATPسیانوباکتر و غیر گوگردی ارغوانی می باشد که می توانند  شمال باکتریهای  1گزینه 

 نمایند .) در تنفس هوازی و یا تخمیر (به شرط وجود غذا.

در صورتی صحیح است که سیانوباکترها هوازی باشند. ) در کتاب مستقیما باکتریهای اتوتروف بی هوازی  2گزینه 

 گوگردی هستند (

 و انجام گلیکولیز فرآیند دارد وجود سلول در گلوکز که موقعی اکسیژن تا کمبود درصورت شود می موجب تخمیر

ATP 

  .شود تولید
 

 زیست سوم 54ص  8گزینه  -617

 
 

 زیست سوم  88ص    2گزینه  -614
 

 برای حرکت سریع نورون باید میلین دار باشد .



 
 

 زیست چهارم 28ص  6گزینه  -611

 جاندار مورد نطر چون دارای چرخه سلولی است پس یوکاریوت می باشد .
 

 نیز آنها به رونویسی عوامل که دارند دخالت DNA  از دیگری های توالی معموالً انداز راه بر عالوه ها، یوکاریوت در 

 رونویسی عمل آن، به متصل رونویسی عوامل کمک به که است   DNA  مولکول از بخشی ،افزاینده .شوند می متصل

 .کند می تقویت را
 

 زیست سوم 253ص  2گزینه   -211
  

 یک سیاهرگ داردسیاهرگها نوشته شده است .  ناف  بند

 ابتدا پرده ها سپس جفت تشکیل می شود.   3گزینه

 تشکیل روده انتهای هفته سوم ، ضربان قلب انتهای هفته چهارم 1گزینه 

 
 

 

  1گزینه  -211
 

 همه این سلولها )گلبول سفید .قرمز و پالکت ( گلیکولیز دارند . شامل گلبول قرمز نمی شود . 2.3.1گزینه های 



  1گزینه  -212

 مورد د درست است مثل نورون حرکتی عقب ران  .  

 ج نورون رابط فاقد میلین             ب  هم حسی و حرکتی .             الف برای نورونهای حسی است نه رابط . 
 

 مزیست چهار 259ص   2گزینه  -213
 

 است که میوز انجام می دهد . 2nسلول سازنده هاگ در بازیدو میست ها مثل قارچ چتری زیگوت 
 

تاژکداران چرخان فاقد تولید مثل جنسی اند . در کلپ سلولهای جنسی حاصل میتوزند . سلول حاصل از نمو مروزوئیت 

 است . nگامتوست  
 

 11ص  3گزینه  -211

 
 

 11و  1تواند باشد( ص هم می  1)   1گزینه  -215
 

 هم ایراد دارند . خط دوم اختصاصی نه خطوط  8البته گزینه . Bافزایش فعالیت  فاگوسیتها  توسط پادتن  از لنفوسیتهای 

 

 
 

 موفق باشید پاسبانی دبیر زیست شناسی مشگین شهر




