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. کدام عبارت  درباره هر جانور مهره داری درست است که خون تیره پس از ورود 156

 به قلب، از آن خارج می شود؟

 ک طرفه است.( جریان هوا درون شش ها ی1

 گردش خون ساده و قلب دو حفره ای است.( 2

 ( در تشکیل اسلکت درونی، سه نوع استخوان شرکت دارند.3

 اوره دفع می شود. دار به صورت آمونیاک یا( مواد زائد نیتروژن 4

 :156جواب سوال 

مدنظر است. منظور از مهره داری که خون تیره پس از ورود به قلب با همان  2گزینه 

می کند، همه ماهی ها و دوزیستان نابالغ است. قلب این جانوران،  وضعیت قلب را ترک

دو حفره ای بوده و گردش خون ساده ولی بسته دارند. در سایر مهره داران که گردش 

خون تیره)از  خون مضاعف دارند از قلب جدااگنه خون روشن)از بطن چپ( و

 د.وشبطن راست( خارج می 

یره از قلب خارج می شود)یعنی ه مطرح می کرد که فقط خون تالبته بهتر بود طراح محترم اینگون

خون روشن از قلب خارج نمی شود( و چون مطرح نکرده از گزینه های سوال به  اصال ً

آن پی می بریم،به طوری که اگر هم گردش خون ساده و هم گردش خون 

 مضاعف مدنظر باشد هیچ یک از گزینه ها پاسخ نخواهد بود.
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هره داران، خون تیره وارد  قلب می شود)در ماهی ها و دوزیستان نابالغ نکته: در همه م

 ( فقط تیره و در بقیه تیره و روشن هر دو

 تشریح سایر گزینه ها:

یعنی مسیر  جریان یک طرفه هوا  درون شش ها فقط در پرنداگن دیده می شود :1گزینه 

 خروج هوا از دستاگه تنفس با مسیر ورود تفاوت دارد.

رفه شش ها مسیر ورود و خروج هوا یکی است که در دوزیستان بالغ، جریان هوا دو ط)در 

 خزنداگن و پستانداران دیده می شود(.

بنابراین، این گزینه فقط درباره پرنداگن درست است، در حالیکه منظور صورت سوال 

 ماهی ها و دوزیستان نابالغ است.

اسلکت درونی بعضی از ماهی ها غضروفی است و در آن استخوانی یافت نمی شود  :3گزینه  

که انواع داشته باشد. از ماهی های غضروفی می توان به المبری وبعضی از کوسه ماهی 

 ها اشاره کرد.

هرچند ماهی ها آمونیاک ویا اوره دفع می کنند)آمونیاک در بسیاری از ماهیان  :4گزینه 

 ماهی( ولی دوزیستان نابالغ فقط آمونیاک دفع می کنند. استخوانی و کوسه

دچار خطا نشویم اول باید منظور صورت سوال را تیپ سواالت برای آنکه  توجه: در این

مشخص کنیم وسپس گزینه ای را انتخاب کنیم که با آن مطابقت داشته باشد.یعنی در 

www.konkur.in

forum.konkur.in

mailto:jfarzaneh52@gmail.com


     ommail.c@g52jfarzaneh             دبیر زیست تهران- فرزانه جعفر دکتر 

3 
 

تان نابالغ باشد، چون در اینجا گزینه ای  که از ویژگی های هم ماهی ها و هم دوزیس

 صورت سوال گفته هر جانور.

 چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب اکمل می کند؟. 157

 بخشی از الیه میانی چشم انسان.............................

 اف و برجسته در آمده است.ف*به صورت ش

 * در پاسخ به محرک، تغییر وضعیت می دهد.

 عدسی تغذیه می شود.* توسط مایع شفاف جلو 

 رون ها در تماس است.الیه دارای گیرنده های نوری و نو* با 

1)1                          2)2                                3)3                                 4)4 

  درست است. منظور از الیه میانی چشم همان الیه مشیمیه است 2گزینه  -157جواب سوال 

چشم انسان است. مشیمیه در عقب چشم نازک بوده و رنگدانه دار  کره که الیه وسطی دیواره

رنگدانه سیاه آن باعث تاریک شدن محیط داخل چشم می شود(  است)به طوری که 

( است. مشیمیه در جلوی چشم با بخش عصبی چشم )یعنی شبکیه  و در تماس مستقیم

 ه را هم به وجود می آورد.ماهیچه های مژکی و ماهیچه های عنبی

 تک تک موارد را بررسی می کنم.
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شفاف و برجسته بودن الیه دیواره چشم انسان از ویژگی های قرنیه است و  -مورد اول

هیچکدام از بخش های سازنده مشیمیه شفاف نیستند. همچنین قرنیه توسط صلبیه به وجود 

 می آید نه مشیمیه. پس مورد نادرستی است.

آن بخش از مشیمیه که در پاسخ به محرک)در اینجا تغییر شدت نور( تغییر وضعیت  -مورد دوم

 زیاد می کند( عنبیه است. می دهد)یعنی قطر مردمک را کم و

عنبیه در نور زیاد باعث اکهش قطر مردمک)پس از دریافت عصب پاراسمپاتیک( و در نور 

پاتیک(. پس مورد کم باعث افزایش قطر مردمک می شود) پس از دریافت عصب سم

 درستی است.

از  یمنظور از مایع شفاف جلوی عدسی، زاللیه است. زاللیه در تغذیه هیچ بخش -مورد سوم

که از مشیمیه مشتق نمی شوند.  مشیمیه نقش ندارد و فقط باعث تغذیه قرنیه و عدسی می شود

بیه را های خونی بوده و توسط آنها عضالت صاف شعاعی و حلقوی عنمشیمیه دارای رگ

 د.نتغذیه می کند و جالب اینکه مشیمیه خود منشا رگ هایی است که باعث تراوش زاللیه می شو

 پس مورد نادرستی است.

 نکته:

 در این گزینه بخشی از مشیمیه که در تماس با زاللیه است عنبیه می باشد.
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های  بخش پشتی مشیمیه با شبکیه چشم در ارتباط است که دارای گیرنده -مورد چهارم

ی هستند و نوری مخروطی و استوانه ای است و آنها هم متصل به نورون های حس

 نایی از چشم خارج می شوند. پس مورد درستی است.نهایتا به صورت عصب بی

 بنابراین مورد دوم و چهارم درست هستند.

 . کدام عبارت درباره مولکول مورد مطالعه سچ و آلتمن نادرست است؟158

 انرژی و از طریق فرایندهای شیمیایی ساده تشکیل شد.(با کسب 1

 ( با قرار گرفتن در آب، به شلک کره ای  با توانایی جوانه زدن در می آمد.2

 (برای انسجام ساختاری و تکثیر خود، به مواد آلی ویژه ای نیاز داشت.3

 د.( احتماال زمینه ای را برای ایجاد تنوع در مولکول های زیستی فراهم می کر4

 :158جواب سوال 

مدنظر است. مولکول آلی مورد مطالعه دو دانشمند سچ و آلتمن، ریبونولکئیک اسید یا  2گزینه 

خودمان است. در کتاب درسی به صراحت اشاره شده که توانایی جوانه زنی  RNAهمان 

و کروی شدن در محیط آبی از ویژگی های کواسروات ها و میکروسفرها است  و شامل 

 نمی شود. RNAلکول حال مو

 :گزینه هاسایر تشریح 
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در کتاب درسی در شلک نشان داده شده که از مولکول های غیرآلی،  :1گزینه 

 RNAبه جود می آید که آن هم پیش ساز درشت مولکول های  RNAنولکئوتیدهای 

 شده است.

آمده است که : مولکول )با عنوان خاستاگه متابولیسم(در متن کتاب درسی  :3گزینه

، میکروسفرها و نیز ساختارهای سلول مانندی که پس از آنها به وجود آمدند RNAهای 

نیاز Xبرای نگهداری و انسجام ساختاری خود و نیز تکثیر خود به مواد آلی ویژه ای مانند

 داشتند.

مانندسازی احتماال قادر به خود ه، RNAمتن کتاب درسی میگه که: مولکول های   :4گزینه 

و اکتالیز تشکیل پروتئین ها بوده اند. چون همانند سازی با صحت اکمل انجام نمی 

 تنوع ایجادشده است. RNAدر مولکول های  (جهش بخاطر گرفته)

. در گیاهان حرکت های .............. حرکت های .............بدون 159

 دخالت محرک های بیرونی انجام می شوند.

 خودبه خودی -( غیرفعال همانند2تاکتیکی               -ی برخالف( خود به خود1

 گرایشی -( غیرفعال برخالف4تنجشی                               -( تاکتیکی همانند3

 :159جواب سوال 
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درست است. منظور از حرکت های خود به خودی در گیاهان، حرکت های 1گزینه 

محرک های بیرونی بروز می کند. این نوع حرکت  است که در نبودو خود جوش اتوماتیک 

ها برخالف حراکت القایی )گرایشی، تاکتیکی و تنجشی( و غیر خود به خودی فقط تحت 

تاثیر عوامل درونی هستند که به نظر می رسد تنظیم کننده های رشد از مهمترین آنها 

ی )یعنی هر دو( باشند. حراکت القایی برای انجام شدن نیاز به محرک بیرونی و درون

د که نتیجه ودارند که در آن محرک بیرونی باعث فعال شدن محرک های درونی می ش

 اش جنبش های گیاهی است.

 :تشریح سایر گزینه ها

ده گیاهان و فقط تحت تاثیر محرک حرکت های غیرفعال در بخش های مر:  2گزینه

رده گیاه زنده نیست ای بیرونی مانند رطوبت انجام می شود و مسلم است که بخش مه

 .که محرک درونی هم داشته باشد)پس مستقل از محرک های درونی انجام می شود(

هم توضیح دادم که در انجام حراکت خودبه خودی، محرک های  2 در تشریح گزینهتازشم 

 د. پس جمله درست را می توان اینگونه بیان کرد که:نبیرونی دخالت ندار

ه خودی برخالف حرکت های غیر فعال بدون دخالت در گیاهان، حرکت های خود ب

 محرک های بیرونی انجام می شوند.
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توضیح ددم که حراکت تاکتیکی تنجشی که هر دو از انواع حراکت القایی  1در تشریح گزینه : 3گزینه

 هستند، با دخالت محرک های بیرونی انجام می شوند.

با دخالت محرک های بیرونی ند حراکت گرایشی نحرکت های غیرفعال هما : 4گزینه

 انجام می شود.

 . کدام عبارت درباره ملخ های یک جمعیت درست است؟160

 دین به همه زاده ها منتقل می شود .هر صفت جهش یافته ای، از وال(1

 ور می تواند منجربه عدم تولید اگمت نو ترکیب شود.فرایند کراسینگ ا (2

 دهای یک ژن رخ می دهد.نولکئوتیال هر جهش، تغییری در تعداد به دنب(3

 .دو مجموعه کروموزوم، می تواند اگمت نوترکیب ایجاد کند( هر سلول با داشتن 4

 :160جواب سوال

 کروماتیدی ، اگهاً  2های همتای است. به هناگم جفت شدن کروموزم  درست2گزینه 

له شده قطعاتی بین کروماتیدهای غیر خواهری مبادله می شود. اگر این قطعات مباد

حامل الل های متفاوتی باشد باعث تولید اگمت های نوترکیب می شود ولی اگر قطعات 

 های همانند داشته باشند اگمت های نوترکیب به وجود نخواهد آمد. لمبادله شده، ال

 :تشریح سایر گزینه ها
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ممکن است در سلول پیکری انجام شده باشد بنابراین  جهش به وجود آمده : 1گزینه

قابل انتقال به همه زاده ها نیست زیرا زمانی جهش از والدین به زاده ها منتقل می 

شود که در سلول های زاینده انجام شده باشد) طی تولید مثل جنسی(. در ضمن در 

 لملخ نر ال طی تولید مثل جنسی اگر آن صفت جهش یافته وابسته به جنس باشد ،

 .جهش یافته را فقط به زاده های ماده منتقل می کند) نه همه زاده ها(

طی جهش ژنی نوع دوم) افزایش و اکهش( در تعداد نولکئوتیدهای یک :3گزینه

تغییر به وجود می آید. در این گزینه ها باید دنبال مثال نقض باشیم تا آن را رد  ،ژن

ژنی جانشینی( و جهش واژگونی) از  کنیم. طی جهش نقطه ای نوع اول)جهش

 نوع جهش های کروموزومی(، تغییری در تعداد نولکئوتیدهای ژن به وجود نمی آید. 

در ملخ تولید اگمت طی تقسیم سلولی میوز اتفاق می افتد ولی سلول های  : 4گزینه 

دهند، پیکری قادر به میوز نیستند و فقط سلول های زاینده می توانند این اکر را انجام 

نکته  پس چون گفته هر سلول دیپلوئید درست نیست. نوترکیب فرض کردن اگمت هم 

 انحرافی این گزینه است.

 . هر هورمون گیاهی که............. می شود، در .............. نیز دخالت دارد.161

 خفتگی دانه ها -( مانع رشد جوانه های جانبی ساقه ها1

 گیاه باز شدن روزنه ها ی -نه ها( مانع رشد و جوانه زنی دا2
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 خمیدگی گیاهچه ها به سمت نور -( باعث تسریع رسیدگی میوه ها3

 طویل شدن ساقه گیاه -( به کمک آن، جذب آب و امالح برای قلمه ها ممکن4

 :161پاسخ سوال 

نده رشدی به اسم اکسین برای ریشه ندرست است. در کشاورزی از تنظیم ک 4گزینه

ها استفاده می شود. از وظایف ریشه، جذب آب و امالح از خاک می باشد. دار کردن قلمه 

باعث طویل شدن ساقه و  (که از راس ساقه تولید می شود )می دانیم که اکسین

 نورگرایی می شود.

 : تشریح سایر گزینه ها

هورمون گیاهی که مانع از رشد جوانه های ساقه ها می شود اکسین است که  : 1گزینه 

 سی می گویند. این هورمون در خفتگی دانه ها دخالت ندارد بلکه هورمونأرگی ربدان چی

 گیاهی آبسیزیک اسید باعث خفتگی دانه ها می شود.

هورمون گیاهی که مانع رشد و جوانه زنی دانه ها می شود آبسیزیک است. وظیفه :  2گزینه

 اند.این هورمون در تعادل آب در گیاهانی است که دچار تنش خشکی شده 

ه این اکر را با بستن روزنه های هوایی و حفظ آب توسط ریشه ها به انجام می بطوریک

 رساند. پس این هورمون باعث باز شدن روزنه های هوایی گیاهان نمی شود. 
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می شود اتیلن است و این در هورمون گیاهی که باعث تسریع رسیدگی میوه ها :  3گزینه

 هورمون گیاهی اکسین باعث خمیدگی گیاهچه ها به سمت نور می شود. حالی هست که

 های قرمز در یک فرد بالغ، کدام اتفاق روی می دهد؟. در پی مرگ لگبول 162

 ها      ( هضم آهن توسط ماکروفاژ1

 (انتقال همولگوبین آزاد شده به مغز استخوان2

        ( تولید دو ماده رنگی در کیسه صفرا                3

 (ورود ترکیبی به چرخه متابولیک پروتئین ها4

 :162جواب سوال 

روز پس تولید در  120درست است. در پی مرگ لگبول های قرمز)به طور معمول 4گزینه 

مغز استخوان( در مویرگ های باریک کبد و طحال، همولگوبین آن آزاد شده و توسط 

 سمت تجزیه می شود:قماکروفاژهای بافتی به سه 

* آهن) توسط خون به مغز استخوان رسیده و دوباره در ساختار همولگوبین مصرف می 

 .شود(

عنی تجزیه آن به وارد چرخه متابولیک پروتئین ها  یلگوبین ) که  * زنجیره پلی پپتیدی 

 .آمینواسیدها شده و دوباره در سنتز پروتئین های دیگر استفاده می شود(

www.konkur.in

forum.konkur.in

mailto:jfarzaneh52@gmail.com


     ommail.c@g52jfarzaneh             دبیر زیست تهران- فرزانه جعفر دکتر 

12 
 

بدیل می شود و در ترکیب صفرا بین و بیلی وردین ت*هِم بدون آهن) که به بیلی رو

 می شود. دوازدههد وار

 :تشریح سایر گزینه ها

عنصر شیمیایی است و در بدن جانوران هیچ عنصر شیمیایی هضم نمی  یک نآه : 1گزینه 

توضیح دادم که آهن از ماکروفاژها خارج شده )بدون اینکه هضم داشته باشد( قبال شود. 

خون شده و از آنجا به مغز استخوان  می رسد تا دوباره در همولگوبین سازی و وارد جریان 

 استفاده شود.

همولگوبین به اجزای سازنده اش تجزیه می شود و اون قسمتی که بدون هضم  : 2گزینه 

 که به مغز استخوان میرسد ) و تغییر از ماکروفاژها خارج می شود عنصر شیمیایی آهن است

 .(نه همولگوبین

که محل ذخیره  معروفه بیلی وردین و منظور از دوماده رنگی ، همان بیلی روبین   : 3گزینه

 .در کیسه صفرا است  (شان) نه محل تولیدشانشدن

 صحیح است؟ دام عبارت درباره لکیه های انسان. ک163

را در جهت شیب غلظت بازجذب می کند، نسبت به آب نفوذ  NaCI( بخشی از نفرون که 1

 پذیر است.
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(همه سلول های یک نفرون که بیکربنات را به خون برمی گردانند از نظر شلک و 2

 اندازه مشابهند.

( اوره همواره از طریق آخرین بخش یک نفرون به مایع بین سلولی برگشت داده 3

 می شود.

 اصل میان هرم ها، نخستین شبکه مویرگی را می سازد.( انشعابات سرخرگ لکیه در فو4

 :163جواب سوال 

به صورت  NaClدرست است. تنها در بخش نازک باال رولوله هنله، باز جذب 1گزینه 

غیرفعال)در جهت شیب غلظت( با ماکنیسم انتشار تسهیل شده صورت می گیرد. 

 .رون  نسبت به آب نفوذ ناپذیراندنفهمچنین بخش باال روی لوله هنله و لوله پیچ خورده دور 

 :تشریح سایر گزینه ها

در متن کتاب درسی این جمله آمده که شلک و اکر سلول های نفرون یکسان : 2گزینه

نیست. سلول هایی که بیکربنات ادرار را به نفرون برمی گردانند در لوله پیچ خورده نزدیک و 

تاب درسی این سلول ها اکمال هم دور نفرون قرار گرفته اند ولی براساس اطالعات ک

 اندازه و هم شلک نیستند.

کننده ادرار صورت می گیرد که جزء بازگشت اوره از ادرار به مایه بین سلولی در لوله جمع :  3گزینه

 .)آخرین بخش نفرون لوله پیچ خورده دور است(نفرون نیست
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بین هرمی نامیده های رگ لکیه در فواصل بین هرم ها، رگانشعابات سرخ  : 4گزینه 

می شود که پس از عبور از این منطقه)بخش مرکزی لکیه( در بخش قشری به 

سرخرگ های کوچک تری تبدیل می شود و سرانجام این انشعابات، لگومرول 

ها)نخستین شبکه مویرگی( را می سازند که همان الکفه های درون کپسول بومن 

 می باشد.

و کبوتر والد، صفت غالب را نشان می ده های ماده دهای نر و نیمی از زا. همه زاده 164

در نسل دوم، ژنوتیپ متفاوتی با والدین دارند ،آمیزش دو زاده ای که  دهند. در صورت 

 چند درصد از زاده های ماده صفت غالب را نشان خواهند داد؟

 100(4                 50(3                      25(2(صفر                             1

 : 164جواب سوال 

درست است. در پرنداگن، تعیین جنسیت با جنس ماده می باشد به طوری که  4گزینه 

نشان می ZW و در پرنده ماده به صورت  ZZ م های جنسی را در پرنده نر به صورتوکروموز

مساوی دهند. در این سوال با توجه به اینکه صفت در زاده های نر و ماده به نسبت 

زاده های نر فنوتیپ  پراکنده نشده است پس صفت وابسته به جنس است و چون همه

ماده نیمی بوده و چون زاده های  WAZغالب را نشان داده اند والد ماده حتما به صورت 

 :بوده است.پسaZAZغالب و نیمی مغلوب شده اند پس والد نر به صورت
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 ، همه زاده ها فنوتیپ غالب را نشان می دهند.2Fیعنی در نسل

 . چند مورد ویژگی مشترک اعضای سه شاخه عمده ناژک داران را نشان می دهد؟165

 زاده، یک نسخه از تمامی ژن های والد خود را دریافت می کند.* هر 

 *اگز اکسیژن دفع شده از پیکر آن ها، حاصل تجزیه مولکول های آب است.

 طبیعی تامین می گردد.*در پی نوترکیبی اگمت های آن ها، ماده خام انتخاب 

 د.هسته آن ها، دو راهی های همانند سازی مختلفی تشکیل می شو DNAدر طول*

 : 165جواب سوال

مدنظر است. سه شاخه عمده تاژکداران شامل تاژکداران چرخان، تاژکداران  1گزینه 

 جانور مانند و اولگناها هستند. فقط مورد چهارم درست است.

 یح موارد:تشر

www.konkur.in

forum.konkur.in

mailto:jfarzaneh52@gmail.com


     ommail.c@g52jfarzaneh             دبیر زیست تهران- فرزانه جعفر دکتر 

16 
 

دریافت یک نسخه از تمامی ژن های والد اشاره به تولید مثل غیرجنسی دارد  مورد اول(

به وجود آورند که  تاژکداران جانور مانند می توانند با تولید مثل جنسی اگمت در حالیکه بعضی از 

الزاما پس از لقاح و تشکیل زیگوت، همه ژن های یک والد به فرزندان نمی رسد. پس 

 مورد درستی نیست.

مورد دوم( فقط در فتوسنتزکننداگن از تجزیه مولکول های آب، اگز  اکسیژن آزاد می شود 

مرحله روشنایی فتوسنتز انجام می شود. تاژکداران جانور مانند هتروتروف هستند و که این در 

نمی توانند فتوسنتز انجام دهند. بر اساس اطالعات کتاب درسی،
3
گونه های شناخته شده  1

 پس مورد درستی نیست. اولگناها قادرند فتوسنتز کنند.

 یده می شود که تقسیم دی اگمت ها در جاندارانی مورد سوم( نوترکیبی در ژنوتیپ ها

همه تاژکداران چرخان، همه اولگناها و اغلب تاژکداران  سلولی میوز انجام دهند درحالیکه

جانور مانند میوز انجام نمی دهند) چون تولید مثل جنسی ندارند( پس مورد درستی 

 نیست.

  DNAت ها هستند و در طولموردچهارم( اعضای سه شاخه تاژکداران همه از یواکریو

) یعنی ه آغاز همانندسازی به وجود می آیدن نقطخطی آنها طی همانندسازی چندی

 پس مورد درستی است. .چندین دو راهی همانندسازی ایجاد می شود(

www.konkur.in

forum.konkur.in

mailto:jfarzaneh52@gmail.com


     ommail.c@g52jfarzaneh             دبیر زیست تهران- فرزانه جعفر دکتر 

17 
 

الکی درست  عبارت درباره تنظیم بیان ژن های اپران لک اشریشیا .کدام 166

 است؟

 تنظیم کننده توسط ژن تنظیم کننده تعیین می گردد.( توالی واحدهای سازنده عامل 1

 به توالی اپراتور متصل می شود. ( در حضور الکتوز، پروتئین تنظیم کننده تغییرشلک یافته و2

ران از ژن های ساختاری اپ ( محصول ژن تنظیم کننده برفرایند رونویسی بعضی3

 تاثیرگذار است.

نظیم کننده لگوکز بیشتری در اختیار سلول قرار ( درپی اتصال تنظیم کننده به پروتئین ت4

 می گیرد.

 :166پاسخ سوال 

درست است.در اپران لک، عامل تنظیم کننده، آالکتوز حاصل از الکتوز است. 4گزینه 

پس از اتصال آلوالکتوز به پروتئین تنظیم کننده)یا پروتئین مهارکننده( که خود متصل به 

تئین  از اپراتور شده و نتیجه این اکر حرکت اپراتور است باعث جداشدن این پرو

RNA پلیمراز به سوی ژنی های ساختاری و تولیدmRNA چند ژنی می شود که متعاقب

باعث هیدرولیز الکتوز به لگوکز و اگالکتوز می شود. پس که آن آنزیم هایی ساخته می شود 

 لگوکز بیشتری در اختیار سلول قرار می گیرد.

 : تشریح سایر گزینه ها
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: عامل تنظیم کننده، دی سااکرید آالکتوز است که ایزومر الکتوز محسوب می 1گزینه 

دی وجود ندارد. ژن تنظیم کننده فقط کربوهیدراتی در ژن توالی نوکئوتی شود.برای هیچ

 توالی آمینواسیدی پروتئین تنظیم کننده را تعیین می کند.

ز آن دردرون باکتری، آلوالکتوز تولید : جمله درست این است که در حضور الکتوز ا2گزینه

ز اپراتور شده و اپروتئین تنظیم کننده باعث جداشدن به می شود که پس از اتصال آن 

اپران لک روشن می شود. پروتئین تنظیم کننده به صورت مداوم در سلول تولید می شود 

 وبدون نیاز به عوامل تنظیم کننده به اپراتور متصل می شود. 

حصول ژن تنظیم کننده همان پروتئین تنظیم کننده است که برفرایند رونویسی : م3گزینه

 همه ژن های ساختاری )نه بعضی( تاثیرگذار است.

 خون........ماهی.........است..خون سرخرگ  بندناف جنین انسان......167

 روشن                -سرخرگ پشتی-( همانند1

 تیره -سیاهرگ شکمی -( برخالف2

 تیره -سرخرگ شکمی-نند(هما3

 روشن -سرخرگ آبششی-( برخالف4

 : 167جواب سوال 
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یک سیاهرگ وجود دارد.  درست است. در بند ناف جنین انسان، دو سرخرگ و3گزینه 

سرخرگ ها خون تیره را از بدن جنین به جفت می برند. در ماهی هم، سرخرگ شکمی 

 ماهی به آبشش ها می برد.رابط قلب و آبشش ها است و خون تیره را از قلب 

در هر دو مورد سرخرگ ها که حاوی خون تیره هستند جهت تبادالت اگزهای تنفسی به 

 مقصد خود)یعنی جفت و آبشش ها( می روند.

 : تشریح سایر گزینه ها

: سرخرگ پشتی ماهی از آبشش ها خارج می شوند. بنابراین خون روشنی دارد در 1گزینه 

جنین انسان خون تیره دارد. جمله درست این می تواند باشد حالیکه سرخرگ بند ناف 

خون سرخرگ پشتی ماهی برخالف خون سرخرگ بند ناف جنین انسان خون   : که

 روشن دارد.

ت و چون از اندام به قلب س: سیاهرگ شکمی ماهی در فاصله اندام ها و قلب آن ا2گزینه 

ف جنین انسان همانند برگشت می کند خون تیره دارد .پس خون سرخرگ بندنا

 .سیاهرگ شکمی ماهی خون تیره دارد)نه برخالف(

سرخرگی که از قلب به آبشش ها می رود)همان سرخرگ  : سرخرگ آبششی یعنی4گزینه

رخرگ بند ناف جنین هر دو هم س شکمی( خون تیره دارد پس هم سرخرگ آبششی و

 خون تیره دارند.
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 . کدام گزینه صحیح است ؟168

 ژنتیکی است. با ساده ترین دستاگه گردش مواد، فاقد هر گونه تغییر رفتار( جانداری 1

 ( در مواردی محرک شرطی می تواند پاسخ مناسبی را در جانور ایجاد نماید.2

 .پیام عصبی از سمت مغز است ( بروز رفتار در هر جانور، مستلزم صدور 3

 ژنتیکی ، آزمون و خطا نقش موثری دارد.  ( در تغییر هر رفتار4

 :168جواب سوال

درست است. تعریف محرک شرطی این است که به شرطی می تواند به تنهایی 2گزینه 

زمایش ر مکرر ارائه شده باشد. مثال در آباعث بروز رفتار شود که قبال همراه با محرک طبیعی به جانو

غیرشرطی(، غذا و پاسخ جانور پاولوف، محرک شرطی، صدای زنگ، محرک طبیعی)

یعنی به  "مواردی در")یعنی رفتار( ترشح بزاق دهان است. در این جمله منظور از 

هم یعنی "پاسخ مناسب  "شده باشد و منظور ازال با محرک طبیعی به جانور عرضه شرطی که قب

 بروز رفتار است.

 :تشریح سایر گزینه ها

که از نوع دستاگه گردش آب است در شاخه کیسه : ساده ترین دستاگه گردش مواد 1 گزینه

 7تنان مربوط به هیدر، عروس دریایی، شقایق دریایی و... است. در کتاب چهارم فصل
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اشاره شده که شقایق دریایی یادگیری از نوع عادی شدن داردکه خود نوعی تغییر رفتار 

فقط ژن ها به تنهایی ژنتیکی است، چرا که در انواع یادگیری، تجربه و محیط نقش دارد و 

 موثر نیستند.

 : در این مورد باید دنبال یک مثال نقض باشیم تا جمله را غلط بگیریم.3گزینه

از زیر ادگیری عادی شدن دارد جانوری است شقایق دریایی که رفتار از نوع ی

 فرمانروی بی مهراگن ولی مغز ندارد ویا اینکه در بروز بعضی از انعاکس ها )مانند انعاکس

 زردپی زیر زانو( مغز نقش ندارد. انعاکس ها نوعی رفتار محسوب می شوند.

: در این مورد هم باید مثال نقض پیدا کنیم. آزمون و خطا فقط در رفتار شرطی 4گزینه 

شدن فعال نقش دارد و این در حالی است که در سایر رفتارهای یادگیری) مثال 

می کند. در اینجا منظور از تغییر رفتار ژنتیکی، عادی شدن( بدون آزمون و خطا، رفتار بروز 

یادگیری است. البته در کتاب درسی هم این جمله آمده که دریادگیری از نوع حل مسئله، 

جانور در موقعیتی جدید که قبال با آن روبه رو نشده است بدون استفاده از آزمون و خطا رفتار 

 مناسبی از خود بروز می دهد.

بتواند از طریق....... تکثیر شود، در چرخه زندگی خود اسپورفیتی را به وجود . هر گیاهی که 169

 می آورد که.........

 در ابتدای رویش به اگمتوفیت وابستگی دارد. - ( دانه1
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 تامین کننده مواد غذایی برای اگمتوفیت است. -( پیوند زدن2

 ماند.همواره به اگمتوفیت متصل باقی می  - (ساقه تغییر شلک یافته3

فاقد عناصر آوندی  -( بخش هایی که برای تولید مثل رویشی تخصص نیافته اند4

 است.

 : 169جواب سوال

درست است. پیوند زدن از روش های تولید مثل غیرجنسی)رویشی( است که 2گزینه

در مورد درختان انجام می شود)یعنی بازداناگن و نهانداناگن(. در همه درختان 

ننده است  اگمتوفیت در اسپوروفیت تمایز پیدا می کند و از آن تغذیه می اسپوروفیت، فتوسنتزک

 کند.

 : تشریح سایر گزینه ها

: بازداناگن و نهانداناگن از طریق دانه تکثیر پیدا می کند. در بازداناگن اسپوروفیت در 1گزینه

 ابتدای رویش وابسته به اگمتوفیت)ماده( یعنی آندوسپرم است.

نهانداناگن، اسپوروفیت از اول مستقل از اگمتوفیت است و در ابتدای رویش در حالیکه در 

 از مواد غذایی درون آلبومن)یا لپه( تغذیه می کند.
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: براساس اطالعات کتاب درسی، ساقه تغییر شلک یافته نوعی روش تولید مثلی است 3گزینه

ا، اسپوروفیت که درسرخس و نهانداناگن دیده می شود. هر چند در سرخس ها در ابتد

وابستگی غذایی به اگمتوفیت)پروتال( دارد ولی بعدا اگمتوفیتی باقی نمی ماند که اسپوروفیت 

به آن متصل باقی بماند. در نهانداناگن هم اسپورفرمیت از اول مستقل از اگمتوفیت 

 است و همواره اگمتوفیت متصل باقی نمی ماند.

متصل به اگمتوفیت باقی می ماند) که آن  توجه: فقط در خزه گیان، اسپوروفیت همواره 

 .هم ساقه، ریشه و برگ ندارد(

: مثال های کتاب درسی برای بخش هایی از گیاه که برای تولید مثل 4گزینه

رویش تخصص نیافته اند، ساقه برگ بیدی و برگ بنفشه آفریقایی است که هر دو نهاندانه 

 را دارند. بوده و در آوند چوبی خود سلول های عناصر آوندی

 درست است؟  ً . کدام عبارت درباره همه جمعیت های طبیعی قطعا170

 عیت برتوان بقای جمعیت موثر است.(اندازه جم1

 ( شانس آمیزش، میان افرادی با فتوتیپ یکسان بیشتر است.2

 ( فراوانی نسبس الل ها از نسلی به نسل دیگر بدون تغییر باقی می ماند.3

 دن تراکم جمعیت، احتمال تولید مثل اکهش می یابد.( به دنبال پایین آم4
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 : 170جواب سوال 

درست است. درباره همه جمعیت ها به عنوان مثال می توان جمعیت های 1گزینه 

گفت. منظوراز اندازه جمعیت هم یعنی تعداد اعضای جمعیت فرصت طلب را در نظر تعادلی و 

در ژنتیک جمعیت. فرض براین است که هر چه اندازه جمعیت بیشتر باشد تنوع ژنوتیپی  در 

و توان بقا و پایداری نسل یک گونه بیشتر می شود. به طوری که  افراد افزایش یافته 

های کوچک بیش از جمعیت در کتاب درسی هم اشاره شده که خطر انقراض جمعیت 

های بزرگ است. هر چه اندازه جمعیت کم باشد، تراکم جمعیت هم اکهش می یابد و 

در جاندارانی که تولید مثل جنسی دارند) به استثنای خود لقاحی( باعث اکهش احتمال 

 جفت یابی  و اکهش آهنگ تولید مثل می شود.

 : تشریح گزینه ها

پسندانه، شانس آمیزش میان افرادی که فنوتیپ : فقط در آمیزش هسمان 2 گزینه

یکسان)یامشابه( دارند بیشتر است و می دانیم که در همه جمعیت های طبیعی آمیزش 

های هسمان پسندانه دیده نمی شود. به عنوان مثال، در برخی جمعیت ها آمیزش 

ای ناهمسان پسندانه صورت می گیرد که در آن شانس آمیزش بین افراد با فتوتیپ ه

متفاوت بیشتراست. تازه در برخی جمعیت ها)مثل جمعیت های فرصت طلب( هیچ 

 یک از انواع آمیزش غیرتصادفی دیده نمی شود.
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جهش  ً کنند. مثال  واینبرگ تبعیت نمی -ز تعادل هاردی: جمعیت های طبیعی ا3گزینه

 باشد وده د و ممکن است جهش بیماری زا و کشنها آهسته ولی همواره انجام می شون

باعث اکهش فراوانی نسبی بعضی ژنوتیپ ها)و متعاقبا تغییر فراوانی نسبی بعضی الل 

 می شود. بعد ها( در نسل

: در این مورد برای رد گزینه باید به دنبال مثال نقض باشیم. به عنوان مثال 4گزینه

می کنند با  یا از طریق خود لقاحی تکثیرپیدا در جمعیت هایی که تولیدمثل غیرجنسی دارند و

اکهش تراکم جمعیت از توان تولید مثلی جمعیت)اکهش احتمال تولید مثل افراد( 

اکسته نمی شود و یا اینکه در جمعیت های فرصت طلب، احتمال تولید مثل خیلی هم به 

ی، تولید مثل می کنند نکه درگیاهانی که از طریق خود لقاحیا ای تراکم جمعیت مربوط نیست و

 عیت تاثیری در احتمال تولید مثل افراد ندارد.اکهش تراکم جم

. با توجه به منحنی اسپیروگرام دریک فرد سالم، می توان بیان داشت که 171

 ظرفیت حیاتی محسوب می شود. هوای..........برخالف هوای..........بخشی از

 مرده-( مکمل1

 ذخیره بازدمی-( ذخیره دمی2

 باقی مانده -( مرده3
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 ذخیره بازدمی -( باقی مانده4

 : 171جواب سوال 

درست است. با توجه به نمودار ارائه شده از اسپیروگرام درکتاب درسی، به مجموع  3گزینه 

ظرفیت حیاتی می  هوای جاری، هوای ذخیره دمی و هوای ذخیره بازدمی، اصطالحا ً 

 .بیان شده است( cc 4800 در کتاب درسی ، گویند) که مقدار آن

از هوای جاری است )حدودهوای مرده بخشی 
3
( که در مجاری تنفسی آن 1

)دهان، نای، نایژزه ها و نایژک ها( باقی می ماند و به شش ها نمی رسد. پس 

هوای مرده بخشی از ظرفیت حیاتی هم است. هوای باقی مانده هم آن حجم از 

عیمق هم از آن خارج نمی طی بازدم حتی هوا می باشد که در شش ها باقی می ماند و 

 شود و بنابراین بخشی از ظرفیت حیاتی نیست.

 : تشریح سایر گزینه ها

دادم هوای ذخیره دمی) هوای مکمل( 3 : با توجه به توضیحی که برای گزینه 1گزینه 

 و هوای مرده هر دو بخشی از ظرفیت حیاتی دستاگه تنفس انسان محسوب می شوند. 

دادم هوای ذخیره دمی و هوای ذخیره  3یحی که برای گزینه : با توجه به توض2 گزینه

 بازدمی هر دو بخشی از ظرفیت حیاتی در انسان محسوب می شوند.
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: جمله درست این گزینه این است که هوای باقی مانده برخالف هوای ذخیره 4گزینه

 بازدمی بخشی از ظرفیت حیاتی محسوب نمی شود.

 طور مناسب اکمل می کند؟ . کدام گزینه عبارت زیر را به172

در یک فرد اکهش شدید هورمون های...... سبب میشود تا ....... اکهش یابد و بر 

 میزان ......... افزوده شود .

 غلظت ادرار -ترشح هورمون آزاد کننده -( موجود در هیپوفیز پسین1

 ترشح هورمون های جنسی -ضخامت دیواره رحم -( هیپوفیزی محرک تخمدان2

 برون ده قلبی -رسوب لکسیم دربافت استخوانی -نده سوخت وسازنتیروئیدی تنظیم ک( 3

دفع سدیم  -دیرپا به فشارهای روحی و جسمی پاسخ  -( بخش قشری غدد فوق لکیه4

 توسط لکیه ها

 :  172جواب سوال 

درست است. هورمون های بخش قشری غدد فوق لکیه، هورمون های  4گزینه

جسمی می –د که باعث پاسخ دیرپا به فشارهای روحی نمی باش آلدوسترون و کورتیزول

 آلدوستروناکهش این دو هورمون باعث اکهش پاسخ فوق خواهد شد. شود. قطعاً 

سبب افزایش باز جذب سدیم و ترشح پتاسیم در لکیه ها میشود، پس اکهش این 
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ها خواهد هورمون باعث اکهش باز جذب سدیم )و در نتیجه افزایش دفع آن(از لکیه 

 شد .

 : گزینه هاسایر  تشریح 

ه از هیپوتاالموس ترشح شده و بر هیپوفیز پیشین : هورمون های آزاد کنند1 گزینه

)برخالف هیپوفیر پسین( تاثیر می گذارد، بنابراین هیچ ارتباطی بین میزان ترشح 

هورمون های آزاد کننده و هورمون های موجود در هیپوفیز پسین) هورمون ضد 

 اری و اکسی توسین( وجود ندارد.ادر

 می باشد. LH,FSH ، : منظور از هورمون های هیپوفیزی محرک تخمدان2گزینه 

ترشح هورمون های جنسی) استروژن و  ،دو هورمونبا اکهش شدید این

در هفته اول دروه لوتئال چرخه جنسی  با  ضمناً سترون( از تخمدان اکهش می یابد .پروژ

افزایش  محرک تخمدان ، ضخامت دیواره رحم روبه  وجود اکهش هورمون های

 است.

است که   TT,34 : منظور از هورمون های تیروئیدی تنظیم کننده سوخت وساز3گزینه

 رسوب لکسیم در بافت استخوانی بی تاثیر است. بر

لکسی تونین) که آن هم از غده تیروئید ترشح می شود( با افزایش رسوب  هورمون

 بافت استخوانی باعث اکهش لکسیم خون می شود. لکسیم بر
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34: افزایش  توجه TT خون باعث افزایش برون ده قلبی می شود چون برای  ,

م زبافت الون ها خون رسانی زیادی به افزایش انرژی زایی توسط این هورم

 است.

 ......... نیز تولید می کند. . هر قارچی که بتواند..............پدید آورد، قطعاً 173

 هاگ جنسی -(نوعی بیماری در انسان1

 ریزوئید -(زیگوسپورانژی با دیواره ای ضخیم2

 استولون-نخینه های در هم بافته فنجانی شلک (3

 ه هایی با دیواره عرضینخین -یدی( هاگ های غیرجنسی را برروی باز4

 : 173جواب سوال 

گزینه دو درست است. زیگومیست ها شاخه ای از قارچ ها هستند که ساختار تولید مثل جنسی 

 گوسپورانژ تولید می کنند که دیواره ی ضخیم دارد.به اسم زی

زیگومیست ها همچنین ریزوئید )بخش های ریشه مانند( و استولون) بخش های 

 افقی( تولید می کنند.ساقه مانند 

 : تشریح سایر گزینه ها
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: هر چند ممکن است که عامل نوعی بیماری در انسان قارچی باشد که تولید مثل 1 گزینه

جنسی داشته باشد) هاگ جنسی تولید کند( ولی حداقل یک نوع بیماری قارچی در کتاب 

وجود می آورد( درسی اشاره شده )قارچ الی انگشتان پا که نوعی بیماری پوستی به 

که به گروه دئوترومیست  ها تعلق داشته و فقط از طریق تولید مثل غیر جنسی تکثیر پیدا می 

 کند)هاگ جنسی تولید نمی کند(.

: نخینه های در هم بافته فنجانی شلک )یعنی آسکواکرپ( در شاخه آسکومیست 3گزینه

ی قارچی( در قاف ها ی قارچ ها دیده می شود. در حالی که استولون)ساقه رونده

 .زیگومیست ها دیده می شود) نه آسکومیست ها(

ن هاگ آساختار تولید مثل جنسی گرزی شلک است که بر روی ،: بازیدی 4گزینه

های جنسی به وجود می آید)نه هاگ های غیرجنسی(. نکته انحرافی این گزینه این 

 بازیدومیست ها، نخینه ها دیواره عرضی دارند. است که در

ر انسان به دنبال تحریک یا حساسیت زیاد.......... نوعی واکنش دفاعی آغاز می د.174

 شود. در این واکنش ابتدا.........

 عضالت شکم به شدت منقبض می گردند. -( نایژه ها1

 زبان کوچک به سمت پایین متمایل می گردد. -(گیرنده های روده2

 افزایش می یابد.فشار هوای داخل ریه ها به سرعت  -( مجاری بینی3
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 انقباض ماهیچه های بخش انتهایی مری از بین می رود. -( گیرنده های معده4

 :174جواب سوال  

می شود  درست است. تحریک یا حساسیت زیاد مجاری بینی باعث انعاکس عطسه3گزینه 

وب می شود. در ابتدای این انعاکس یک دم عمیق که نوعی واکنش دفاعی محس

افزایش فشار هوای مدت اندکی در شش ها محبوس می شود) صورت گرفته و هوا

 .داخل ریه ها در ابتدای این انعاکس(

 : تشریح سایر گزینه ها

: به دنبال تحریک یا حساسیت زیاد نایژه ها، واکنش دفاعی سرفه آغاز می شود که در 1گزینه 

 انتهای آن )نه ابتدا( عضالت شکم به شدت منقبض می شود.

 یا تحریک معده( ویا بال تحریک یا حساسیت زیاد در گیرنده های روده): به دن2گزینه

ناحیه لگو و بیماری های مختلف انعاکس استفراغ )نوعی واکنش دفاعی( می تواند 

حنجره بسته شده و زبان  شروع شود که در آن ابتدا یک دم عمیق انجام شده، سپس

هعای شکم و سینه و افزایش فشار کوچک باال می رود )نه پایین( وبا انقباض ماهیچه 

برمعده، محتویات آن از راه دهان خالی می شود. باال رفتن زبان کوچک باعث بسته 

 شدن راه بینی می شود.
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: به دنبال تحریک گیرنده های معده، اماکن ایجاد واکنش دفاعی استفراغ وجود 4گزینه

انقباض ماهیچه های   ً عداو ب می شود و ... دارد که در ابتدای آن یک دم عمیق انجام

حلقوی بخش انتهایی مری)ناحیه اکردیا( از بین می رود و اماکن خروج محتویات 

 معده فراهم می شود.

 . اگر دودمانه زیر، مربوط به یک صفت...................باشد...................175

 

 

 

 

 

 

 شخص است.م 13برخالف فردشماره 8نوتیپ فردشماره ژ -وزومی مغلوب( ات1

 نامشخص است. 18همانند فرد شماره  15نوتیپ فردشماره ژ -وزومی غالب( ات2

با فردی سالم، تمام زاده های پسر  7از ازدواج فردشماره -( وابسته به جنس مغلوب3

 سالم خواهند بود.
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های دختر  با فردی بیمار ، تمام زاده 10ازدواج فردشماره  -( وابسته به جنس غالب4

 هند بود.ار خوابیم

 : 175 جواب سوال 

و فرد  aaنوتیپ فرد سالم به صورت . در الگوی وراثتی اتوزومی غالب ژدرست است 2 گزینه

ا والد ین الگو اگر فردی بیمار، فرزند و ینشان داده می شود. در ا AAیا Aaورتبیمار به ص

تعیین کرد. در این سوال منظور از   ً سالم نداشته باشد نمی توان ژنوتیپ او را قطعا

 نامشخص بودن ژنوتیپ یعنی خالص وناخالص  بودن فرد معلوم نیست.

 : تشریح سایر گزینه ها

و فرد سالم به  aa: در الگوی وراثتی اتوزومی مغلوب ژنوتیپ فرد بیمار به صورت 1  گزینه

یا فرزند بیمار داشته  نشان داده می شود. در این الگو اگر فرد سالم، والد AAیا Aaصورت

، 13( و فرد3، مادر بیمار)شماره 8پس چون فردباشد ژنوتیپ اش حتما ناخالص است. 

 8 ( دارد بنابراین ژنوتیپ هر دو معلوم و ناخالص است، به طوری که9پدر بیمار)شماره 

 هر دو یک الل مغلوب دریافت کرده اند. 13و

aaXXو yXa: در الگوی وراثتی وابسته به جنس مغلوب ژنوتیپ افراد بیمار به صورت 3گزینه 

yXXXXXو افراد سالم به صورت AaAAA ناقل بیماری  7نشان داده می شود. فرد  ,,
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است زیرا یک الل بیماری از مادر بیمار خود دریافت کرده است. اگر او با فردی سالم با 

 ازدواج کند:yXAژنوتیپ 

yXyXXXXX

yXXX

aAAAaA

AaA

4
1

4
1

4
1

4
1




 

 می بینیم که نیمی از زاده های پسر) نه تمام زاده های پسر( بیمار خواهندبود.

yXXX : در الگوی وراثتی وابسته به جنس غالب ژنوتیپ افراد سالم به صورت 4گزینه aaa , 

YXXXXXوژنوتیپ افراد بیمار به صورت AaAAA  نشان داده می شود.,,

ازدواج yXAدارد) چون فردی سالم است( که اگر با پسر بیمار)aaXXژنوتیپ  10فرد 

 کند:

yXXX

XXyX

aaA

aaA

2
1

2
1




 

این الگو نمی تواند   ً گزینه درستی است ولی این گزینه انحرافی است چون اصال  وظاهراً 

یا اینکه  مرد بیماری است که مادرش سالم است و 12وابسته به جنس غالب باشد زیرا فرد 

 ر بیماردارد.سزن سالمی است که پ 8فرد

 . کدام موارد درباره نوع ویژه ای از هم زیستی درست است؟176

 الف(هر دو جاندار دارای کنام واقعی یکسانی می باشند.

www.konkur.in

forum.konkur.in

mailto:jfarzaneh52@gmail.com


     ommail.c@g52jfarzaneh             دبیر زیست تهران- فرزانه جعفر دکتر 

35 
 

 .یکدیگر هماهنگ است افتار دو جاندار ب ر ب( ساختار و

 .ج( در اغلب اوقات دو جاندار از یکدیگر سود می برند

 د( در مواردی یکی از دو جاندار حذف می شود.

 (الف و د2و ج                                                           الف(1

 (ب و ج4(ب و د                                                               3

 :176جواب سوال

این است که دانش آموزان را  تدرست است. هدف این مدل سواال3گزینه 

مسلط  به خط به خط مطالب کتاب درسی شوند. در کتاب  ند تانبرای سال های بعد وادار ک

درسی جمله ای نوشته شده که بیان می کند نوع ویژه ای از هم زیستی ، رابط انلگی 

 : است و اما توضیح هر کدام از موارد در رابطه انلگی

کنام واقعی پس الف( انلگ و میزبان چون الگوهای تغذیه ای متفاوتی دارند 

و قلمرویی از یک  بوده بدن میزبان، کنام واقعی انلگ مثال ً .هند داشت متفاوتی هم خوا

 اینکه کنام واقعی انلگ از میزبان کوچکتر است. ی میزبان است و یازیستاگه ، کنام واقع

ب( در هر نوع رابطه همزیستی بین دو جاندار غیرهم گونه، تاکمل همراه صورت گرفته و 

 ور زمان با هم هماهنگ می شود.رفتار دو جاندار به مرو  ساختار 
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 ج( در رابطه انلگی فقط جاندار انلگ سود می برد ولی میزبان متضرر می شود.

د( به طور معمول انلگ باعث کشته شدن میزبان نمی شود اما در برخی موارد انلگ باعث 

 مرگ میزبان خود می شود)مانند انلگ بیماری ماالریا(.

 هناگم انجام انقباضی.............. در ماهیچه سه سر بازور، 177

 کومرها اکسته می شود. شش ثابت، از طول نوارهای روشن سار( با ک1

 به رشته های ضخیم نزدیک تر می شود. Z  ( از نوع ایزومتریک، خطوط2

 کومرها به نوبت کوتاه می گردند.ف و مداوم، رشته های موجود در سار( خفی3

با مصرف یک مولکول لگوکز بیشترین مقدار انرژی تولید می  ( از نوع ایزوتونیک، قطعاً 4

 شود.

 : 177جواب سوال 

قرار گرفته به طوری که در هناگم انقباض  Z هر سارکومر بین دو خط درست است.1گزینه 

هم  نزدیک می شوند از طول نوار ب  Z طعضله با کشش ثابت)ایزوتونیک( چون خطو

 روشن سارکومرها اکسته می شود.

 : تشریح سایر گزینه ها
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هم ثابت Zهچه ثابت می ماند فاصله خطوط ون در انقباض  ایزومتریک، طول ما: چ2 گزینه

 می ماند و به رشته های ضخیم)یعنی پروتئین میوزین( نزدیک تر نمی شود.

: انقباض خفیف و  مداوم در تونوس ماهیچه ای دیده می شود که در آن تارهای 3گزینه

ی سلول های عضالنی( به نوبت به انقباض درمی آیند و کوتاه می ماهیچه ا ی)یعن

شوند اما رشته های موجود در سارکومرها)یعنی اکتین و میوزین( تغییر طول نمی دهند 

 و طول آنها در همه انواع انقباض ثابت است.

: مصرف مولکول لگوکز یعنی تنفس سلولی که در آن فقط در صورت تنفس سلولس 4گزینه

( تولید می شود و در صورت انجام ATP 38بیشترین مقدار انرژی)یعنی  هوازی،

 تولید می شود. ATP 2تنفس سلولی بی هوازی به ازای هر لگوکز فقط 

نمی که توانایی............را دارد  دریک فرد سالم، هر سلول موجود در خون. 178

 تواند...............

 نظر ساختار و اندازه تغییر نماید.در طول حیات خود از  -اپدز( انجام دی1

 یک میکروب خاص را از سایر میکروب ها شناسایی کند. -( ذره خواری2

 گیرنده آنتی ژنی داشته باشد.-چرخه سلولی 2G ( ورود به مرحله3

 ماده ضد انعقاد خون تولید نماید. -اد کننده رگ ها( تولید ماده گش4

www.konkur.in

forum.konkur.in

mailto:jfarzaneh52@gmail.com


     ommail.c@g52jfarzaneh             دبیر زیست تهران- فرزانه جعفر دکتر 

38 
 

 : 178جواب سوال 

دارند ( فاگوسیتوزیی که در خون توانایی ذره خواری)ها درست است. سلول 2 گزینه

شامل همه گرانولوسیت ها) نوتروفیل، ائوزینوفیل و بازوفیل( و مونوسیت ها است. 

هیچکدام از این سلول ها ، گیرنده آنتی ژن ندارند ودر دفاع اختصاصی شرکت ندارند 

 شناسایی کنند.بنابراین نمی توانند یک میکروب خاص را از سایر میکروب ها 

 : تشریح سایر گزینه ها

مونوسیت ها می توانند   ً : برای رد این گزینه باید دنبال مثال نقض باشیم. مثال1 گزینه

دیاپدز کند و در بافت ها تبدیل به ماکروفاژ شوند) تغییر ساختار و اندازه سلول( و یا اینکه 

تغییرساختار ، اندازه در غشای  ند)ننوتروفیل ها پس از دیاپدز شروع به فاگوسیتوز می ک

 سلول(

لولی انجام چرخه سلولی یعنی اینکه سلول بتواند تقسیم س2G  : منظور از ورود به مرحله3گزینه

تی ژن داشته و ( هستند که گیرنده آنT,Bلنفوسیت ها)،این گزینه دهد . مثال نقض 

 پس از دریافت آنتی ژن شروع به تقسیم سلولی می کنند.

ها )هیستامین( را دارد وانایی تولید ماده گشاد کننده رگلول موجود در خون که ت: س4گزینه 

 را ترشح کند.واند ماده ضد انعقاد )هپارین(خون بازوفیل بوده که می ت
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. کدام عبارت درباره همه باکتری هایی درست است که ضمن مصرف یک مولکول 179

 لگوکز، دی اکسید کربن آزاد می کنند؟

 به ترکیب دو کربنیNADHالکترون های یک مولکول( انتقال 1

 ATPبرای تولید NADH(استفاده از انرژی ذخیره شده در مولکول2

 ، همزمان با تجزیه یک مولکول پیروویک اسیدNADH(تولید یک مولکول3

 ، در مرحله دو فسفاته شدن یک ترکیب سه کربنیNADH( تولید یک مولکول4

 :179جواب سوال 

آزاد می 2COست. باکتری هایی که ضمن مصرف یک مولکول لگوکز، درست ا4 گزینه 

کنند می توانند آن را طی تنفس سلولی بی هوازی)تخمیر اللکی( ویا طی تنفس 

و یاطی چرخه کربس(  Aسلولی هوازی) طی تبدیل پیروویک اسید به استیل کوانزیم

آزاد کنند که در هر دو حالت لگیکولیز انجام شده و در اگم سوم آن به ازای دو فسفاته شدن 

 تولید می شود. NADHیک ترکیب سه کربنه یک مولکول

 :تشریح سایرگزینه ها

www.konkur.in

forum.konkur.in

mailto:jfarzaneh52@gmail.com


     ommail.c@g52jfarzaneh             دبیر زیست تهران- فرزانه جعفر دکتر 

40 
 

به ترکیب دو کربنی) که فقط در  NADH: طی انتقال الکترون های یک مولکول 1  گزینه

بازسازی می شود. این فرایند در طی تنفس NADHانجام می شود(، تخمیر اللکی

 سلولی هوازی انجام نمی شود.

در زنجیره   ATPبرای تولید  NADH: استفاده از انرژی ذخیره شده در مولکول2گزینه

انتقال الکترون) واقع در غشای داخلی میتوکندری( انجام می شود که آن هم در 

 ی اتفاق می افتد و در مورد تخمیر اللکی صدق نمی کند.صورت انجام تنفس سلولی هواز

: فقط در تنفس سلولی هوازی با تجزیه یک مولکول پیروویک اسید به استیل 3گزینه

تولید می شود ولی طی تجزیه یک مولکول پیروویک اسید به  NADH، یک مولکولAکوانزیم

2CO ،)و اتانول )طی تخمیر اللکی NADH نمی شود مورد مصرف هم عالوه بر اینکه تولید

 قرار می گیرد.

 .....دارد.... هر پروتئین ........که در غشای یک سلول جانوری یافت  می شود180

 خش آب دوست مولکول های مجاور تماسبا ب -سراسری (1

 رشته های اسلکت سلولی اتصال به ریز -سطحی(2

 اکنال های تخصصی برای عبور مواد -سراسری(3

 زنجیره ای از مونوسااکریدها اتصالبا  -سطحی(4
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 : 180جواب سوال 

درست است. تفاوت پروتئین های سراسری و سطحی غشای سلول در این 1گزینه 

است که اولی هر دو الیه فسفولیپید را قطع می کند در حالیکه دومی فقط بر روی یکی سطوح 

فسفاتی فسفولیپیدها رداخلی یا خارجی غشای سلول قرار دارد. هر پروتئین سراسری  با س

 )بخش آب دوست( درتماس مستقیم است.

هم : پروتیئن های سطحی با بخش آب دوست فسفولیپیدهای غشای سلول  توجه

 در تماس مستقیم اند.

 : تشریح گزینه ها

: فقط پروتئین های سطحی متصل به الیه داخلی غشای سلول به ریزرشته 2 گزینه

پروتئین های سطحی متصل به الیه خارجی های اسلکت سلولی متصلند)برخالف 

غشای سلول که کتاب درسی پروتئین های پذیرنده غشای سلول را از این دسته 

 .دانسته است(

ای سلول وجود دارد)پمپ ها، اکنال ی در غش: انواع پروتئین های سراسر3گزینه

 ازن هر پروتئین سراسری غشای سلول ها، گیرنده هورمون ها و........( بنابرای

 نوع اکنال های تخصصی نیستند.

 :4گزینه
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نیستند، بلکه انواع  همه پروتئین های سطحی غشای سلول به صورت لگیکوپروتئین

 بدون قند، لیپو پروتئین و.......هم دیده می شود.

 پالسمودیوم مولد ماالریا درست است؟ . به طور معمول کدام عبارت، درباره چرخه زندگی 181

 پشه یافت می شوند. ( اسپوروزوئیت ها همانند اگمت ها در غدد بزاقی 1

 ( اگمت ها برخالف اگمتوسیت ها فقط در بدن یک میزبان تولید می شوند.2

 وسیت ها همانند مروزونیت ها فقط در بدن یک میزبان یافت می شوند.( اگمت3

ن هسته تغییر می ( مروزوئیت ها برخالف اسپوروزئیت ها در داخل سلول های بدو4

 یابند.

 : 181جواب سوال 

درست است. بخشی از چرخه زندگی پالسمودیوم مولد ماالریا در بدن انسان انجام 4گزینه 

تولید مروزوئیت ها ی تغیر مروزوئیت ها در اریتروسیت ها میتوز است که باعث جمله می شود. از 

هسته هستند و از تغییر  دیگر می شود .اریتروسیت ها)لگبول های قرمز بالغ( فاقد

اسپوروزوئیت ها درسلول های کبد، مروزوئیت ها می توانند به وجود آیند. سلول های 

کبدی هسته دارهستند. یعنی این گونه می شود تعبیر کرد که لگبول های قرمز بالغ 

 برخالف سلول های کبدی هسته ندارند.
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 : تشریح سایر گزینه ها

ست که در همان جا تبدیل به در لوله گوارش پشه، زیگوت امت ها : حاصل لقاح اگ1 گزینه

بزاقی پشه منتقل می شود)پس اگمت  داسپوروزوئیت می شود و سپس اسپوروزوئیت به غد

 در غدد بزاقی پشه یافت نمی شود(.

: اگمت ها فقط در بدن پشه) لوله گوارش( و اگمتوسیت فقط در بدن انسان) 2گزینه

ت ها( تولید  می شود. پس هر کدام فقط در یک میزبان تولید از تغییرشلک بعضی مروزوئی

 می شود.

 اگمتوسیت ها در بدن هر دو میزبان یافت می شود اما تولید فقط در میزبان انسان.  : توجه

اما مروزوئیت  ن و هم در بدن پشه یافت می شود،: اگمتوسیت ها هم دربدن انسا3گزینه

 ها فقط در بدن انسان یافت می شود.

. کدام گزینه درباره هر یک از چهارسلول هاپلوئیدی که به یکدیگر چسبیده اند و در کیسه 182

 گرده شاه پسند یافت می شوند صحیح است؟

 ( به تدریج، میتوز هسته ای انجام می دهد.1

 ( ابتدا با تقسیم خود دو اگمت  نر تولید می کند.2

 ود.( در دیواره خارجی آن، تزئینات خاصی دیده می ش3
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 ( می تواند با تقسیم خود، دانه گرده نارس را تولید کند.4

 :182جواب سوال 

پسند متعلق به نهانداناگن است و در برش عرض بساک  درست است. گیاه شاه 1  گزینه

کیسه گرده مشاهده کرد که پر از سلول های مادر هاگ دیپلوئید هستند. 4آن می توان 

به هم به وجود می آورند که هر  سلول چسبیده 4هر یک از این سلول ها به هناگم میوز

می ه نارس هاپلوئید دده می شوند. پس هر سلول دانه گرکدام، دانه گرده نارس نامی

باشد. این سلول با تقسیم میتوز تبدیل به دو سلول)رویشی و زایشی( می شود که به 

 دانه گرده رسیده می گویند.،ن دو سلول آمجموع 

و اما میتوز هسته ای ، یعنی طی تقسیم سلولی میتوز، غشای هسته پاره نشود و دوک تقسیم 

در داخل هسته غشادار تشکیل شود. براساس اطالعات کتاب درسی، فقط در فرمانروی 

هر چند در دیگر فرمانروها هم .قارچ ها)در قارچ های چتری( چنین وضعیتی وجود دارد 

ه می شود و این است که می گویند قانونی در زیست هست میتوز هسته ای به ندرت دید

 منبع قابل استناد ما کتاب درسی است.  که قانونی لکی وجود ندارد ولی فعالً 

بر اساس اطالعات کتاب درسی، در گیاهان میتوز هسته ای وجود ندارد و این گزینه را 

 من با رد دیگر گزینه ها انتخاب کردم.

 این سوال را حذف کند.شماها ات ازمان سنجش بعد از اعتراضد شاید سخدا را چه دیدی
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 : تشریح سایر گزینه ها

را به وجود می آورد ) که هر  یو رویش ی:  دانه گرده نارس ابتدا با میتوز دو سلول زایش2گزینه 

ها از میتوز سلول زایشی، دو اگمت نر)سلول آنتروزوئید(به وجود بعد دو هاپلوئید هستند( و

 می آید.

: دانه گرده نارس به صورت تک دیواره است و دیواره خارجی و داخلی در دانه گرده 3گزینه

آن تزئینات و نقش و ناگرهای  رسیده مشاهده می شود که در سطح خارجی دیواره خارجی

ویژه ای دیده می شود که در هر گونه گیاهی خاص است ولی اینچنین وضعیتی در دانه 

 گرده نارس دیده نمی شود.

: منظور صورت سوال، دانه گرده نارس است که از تقسیم میتوز آن دانه گرده رسیده 4گزینه

 لی دانه گرده رسیده دو سلول دارد.به وجود می آید. دانه گرده نارس یک سلول و

. هر گیاهی که قادر است دی اکسید کربن را فقط ...... تثبیت کند در نور و گرمای 183

 زیاد..........

 اسیدهای آلی را به درون لکروپالست ها انتشار می دهد. -شب(هناگم 1

 تولید می نماید. NADH،ATPبه کمک -( در ترکیب چهار کربنی2

 می سازد.  NADHبدون حضور اکسیژن،-(توسط چرخه اکلوین3
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 فعللیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو را افزایش می دهد. -(هناگم روز4

 :183جواب سوال 

می توانند  توسط   3C فقط گیاهان  C4,CAMC,3ز میان گیاهاندرست است. ا 3گزینه

را به صورت اسید سه  کربنی تثبیت کند. یعنی در این گیاهان،  2CO چرخه اکلوین، اگز

2CO  هم توسط چرخه اکلوین داخل استرومای لکروپالست. در ،آنشود فقط یکبار تثبیت می

لگیلولیز(در غیاب اکسیژن در اگم این گیاهان طی مرحله بی هوازی تنفس سلولی) 

 تولید می شود. NADHسوم آن،

 : توجه

 (. 3C . لگیکولیز در تمام سلول های زنده انجام می شود ) از جمله گیاهان1 

که اولی در انواع  2CO از نظر کتاب درسی یعنی تولید مولکول آلی سه کربنی از  2CO. تثبیت2

 انجام می شود. C AMC ,4دیده می شود و دومی فقط در گیاهان   3C, 4, CAM Cگیاهان 

 :تشریح سایر گزینه ها

رکربنه به صورت ترکیب آلی چها را 2COبلدند که هناگم شب   AMC: تنها گیاهان1  گزینه

را )نه اسید آلی(   2CO(ال بسته اندر طول روز )که روزنه های هوایی اکمتثبیت کنند و د

 انتشار می دهند.درون لکروپالست  به
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جوری انجام شده که دانش آموز قبل از گزینه ی: جمله بندی سوال توسط طراح 2 گزینه

  C AMC ,4صحیح این گزینه را چند بار بخواند و وقتش تلف بشود. به هر حال گیاهان

نی تثبیت کنند که خود بررا به صورت ترکیب چهار ک  2COمی توانند ( 3C)برخالف گیاهان

را تثبیت می کنند. بنابراین از لحاظ جمله  2COاین  گیاهان بار دوم در چرخه اکلوین، 

 بندی و ادبیاتی گزینه غلطی  است و خواندن مابقی گزینه فقط وقت هدر دادن است.

البته ممکن است کسی جمله را تا آخر بخواند و آن وقت باید این جوری تحلیل کند که در 

پس هوانمی تواند وارد گیاه شود ، 2Oشوند و میور و گرمای زیاد، روزنه های هوایی بسته ن

 تولید نمی شود. NADHاز  ATPتنفس سلولی بی هوازی رخ می دهد که در آن

) که  4C ) که روزنه های هوایی بازدارند( و گیاهان 3C: طی روز گیاهان 4گزینه

) که روزنه های هوایی CAMروزنه های هوای نیمه باز دارند( برخالف گیاهان 

را تثبیت کند. فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو یعنی انجام   2CO بسته دارند( می توانند

 4Cانجام می شود ولی در گیاهان  3Cتنفس نوری که در نور و گرمای زیاد در گیاهان

 انجام نمی شود.

 عبارت درباره همه روزنه های موجود در برگ گیاه گوجه فرنگی درست است؟ . کدام184

 ( باعث انجام تبادالت اگزی گیاه با محیط خارج می شوند.1

 ( پیوستگی شیره خام را در آوندهای چوبی حفظ می کنند.2
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 ( با قرار گرفتن در موقعیت های گرم و خشک بسته می شوند.3

 ول های نگهبان، تغییر اندازه می دهند.( در پی تغییر فشار آب در سل4

 : 184جواب سوال 

 درست است. دو نوع روزنه در برگ گیاه گوجه فرنگی می توان یافت.  2  گزینه

الف( روزنه های هوایی که توسط سلول های زنده و لکروپالست دار و لوبیایی شلک 

د وو ور 2oازه خروج بخارآب و نگهبان روزنه به وجود می آید. توانایی باز و بسته شدن دارد، اج

2co  را می دهد. این نوع روزنه ها در اپیدرم پایینی این گیاه بیش از اپیدرم باالیی

 ق یعنی خروج بخارآب از طریق روزنه های هوایی گیاه.است. تعر

ب( روزنه های آبی که توسط سلول های مرده آوند چوبی) تراکئید یا عناصر آوندی( 

به وجود می آید. این سلول ها لیگنین دارند. همواره بازند و باعث خروج قطرات آب در 

در شب های تابستان بل  بسته بودن روزنه های هوایی بهناگم مواقع الزم)مثال 

( می است فزایش بیش از حد فشار ریشه ایاکه نتیجه آن  گرم بودن خاک وجود 

نهاندانه دو لپه )مثل عشقه ، گوجه فرنگی و  شوند. این نوع روزنه ها در حاشیه برگ گیاه

 دیده  می شود. تعریق یعنی خروج قطرات آب از طریق روزنه های آبی گیاه. الدن(
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ث حرکت شیره این دو نوع روزنه چون باعث خروج مولکول های آب از گیاه می شوند باع

خام در آوندهای چوبی می شوند ولی چون با عملکرد مرتب خود مانع از حباب دار شدگی 

 می شوند بنابراین باعث حفظ پیوستگی شیره خام در آوندهای چوبی می شوند.

 : تشریح سایر گزینه ها

: تبادالت اگزی با محیط فقط توسط روزنه های هوایی گیاهان انجام می شود 1 گزینه

 ( آن هم طبق فرایند انتشار .2Coورود اگز و   2Oو  O2H)خروج اگزهای 

: فقط روزنه های هوایی در موقعیت های گرم و خشک توسط سلول های 3گزینه

ندهد. هورمون گیاهی آبسیزیک نگهبان روزنه که زنده اند بسته می شوند تا گیاه آب از دست 

 اسید در بسته شدن روزنه های هوایی نقش دارد.

سته . فقط اندازه روزنه های هوایی می توانند تغییر پیدا کنند) به دلیل باز و ب4گزینه

های نگهبان روزنه افزایش شدن(. اگر فشار آب درون سلول 

آب درون سلول  روزنه های هوایی باز می شوند ولی اگرفشاریابد)تورژسانس(

 های نگهبان روزنه اکهش یابد)پالسمولیز( روزنه های هوایی بسته می شوند.

 . کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب اکمل می کند؟185

 ........ وجود دارد .......... در هر جانوری که

 پروتئین شیر توسط آنزیم رنین رسوب می نماید. –( چهار نوع بافت اصلی 1
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مواد غذایی به طور مستقیم بین خون وسلول های بدن مبادله می  -شکمی(رگ 2

 شود.

قدرت پیوستگی همولگوبین به مولکول های اکسیژن بسیار  -(تعدادی کیسه هوادار3

 زیاد است.

سطح قشر چین خورده مخ نسبت به اندازه بدن بیشترین  -( گردش خون مضاعف4

 مقدار را دارد.

 : 185جواب سوال 

بوده شامل  عدد 9 )رست است. تعدادی کیسه هوادار در پرنداگن دیده می شودد3گزینه 

کیسه هوادار عقبی(. درپرنداگن قدرت پیوستگی همولگوبین به  4کیسه هوادار جلویی و  5

در کمترین فشار هوای محیط هم می  Hbمولکول های  اکسیژن بسیار باال است یعنی 

 از پروتئین های انتقالی اند. Mbو  Hbرا دریافت و انتقال دهد.   2o تواند

 : تشریح سایر گزینه ها

عصبی( در  وندی، ماهیچه ای وهار نوع بافت اصلی )شامل پوشش، پی: چ1  گزینه

همه مهره داران یافت می شد ولی معده پستانداران شیرخوار)شامل کیسه دار و جفت 

شیر را نامحلول ن محلول دار( آنزیم رنین را ترشح می کند که می تواند پروتئین اکزئی

 دهد. کرده و رسوب
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: منظور از پستانداران زنده زا همان پستانداران کیسه دار و منظور از پستانداران بچه زا  توجه

 همان پستانداران جفت دار می باشد.

: اکفیه فقط یک مثال نقض پیدا کنیم و اسم این اکر را سازمان سنجش گذاشته  2 گزینه

  خالقیت و... هوش رقابتی، سنجش

کرم خاکی، رگ شکمی دارد و چون دستاگه گردش خون آن از نوع ساده و بسته است 

تبادل مواد غذایی به طور مستقیم بین خون و سلول های بدن انجام نمی 

 .شود)چون این ویژگی در دستاگه گردش خون باز دیده می شود(

دراز و در  مهره دارانی مانند د کرم خاکی و خرچنگ ن: رگ شکمی در بی مهراگنی مان توجه

 ماهی دیده می شود.

: گردش خون مضاعف در دوزیستان بالغ، خزنداگن، پرنداگن و پستانداران 4گزینه

دیده می شود که فقط در برخی پستانداران )از جمله انسان وسایر پریمات ها و وال( 

 است. چین خوردگی های مغز نسبت به اندازه بدن بیشتر از سایر مهره داران

نتیک، پس از مرحله لکون شدن یک ژن، ابتدا الزم است کدام . در مهندسی ژ186

 عمل قبل از سایرین انجام شود؟

 نوترکیب تکثیر گردند. DNA سلول های حاوی (1

 .ردندگل از یکدیگر تفکیک (پالمید و ژن خارجی توسط ژ2
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 نوترکیب از سایر سلول ها متمایز شوند. DNA ( سلول های حاوی3

 ی شود.نوترکیب، توسط نوعی آنزیم شناساس DNA( توالی کوتاهی از 4

 : 186جواب سوال 

نوترکیب شروع  DNAدرست است. در مرحله لکون کردن ژن، باکتری حاوی  3گزینه

به همانند سازی ژن خارجی می کند. هدف از از این مرحله افزایش تعداد ژن های 

ل کردن انجام می شود که طی مرحله غرباس از مرحله لکون کردن، خارجی است. پ

نوترکیب  DNA  نوترکیب از باکتری های که DNA آن باکتری های حاوی

 دریافت نکرده اند جدا می شوند.

 : تشریح سایر گزینه ها

خارجی( در خود مرحله لکون شدن ژن  DNA : تکثیر سلول ها) و پالزمید حاوی1 گزینه

 انجام می شود.

در مرحله استخراج ژن انجام می شود که  زمید وژن خارجی توسط ژلتفکیک پال :2 گزینه

 .پس از مرحله غربال کردن انجام می شود ) نه پس از لکون کردن ژن(

را شناسایی  )یعنی راه انداز(نوترکیب DNAپلیمراز ، توالی کوتاهی از  RNA: آنزیم4گزینه

 ست.ن پروتئین مقاومت به آنتی بیوتیک امی کند که مربوط به ژ
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 مرتب و همواره بیان می شود. این مرحله قبل از لکون شدن و اصوالً 

مورد درباره هر اسپرماتوسیت موجود در لوله های اسپرم ساز یک فرد بالغ درست  . چند187

 است؟

 * کروموزم های دو کروماتیدی دارد.

 * حاوی ژن یا ژن های سازنده تاژک می باشد.

 هاپلوئیدی می سازد.*با تقسیم خود، سلول های 

 * ساختارهای چهارکروماتیدی تشکیل می دهد.

1)1              2)2              3)3                 4)4 

 : 187جواب سوال 

، دو نوع اسپرماتوسیت وجود دارد درست است. در لوله های اسپرم ساز 3گزینه

آید( و اسپرماتوسیت ثانویه) که )که از رشد اسپرماتوگونی به وجود می اولیه اسپرماتوسیت .

 اسپرماتوسیت اولیه است(.  Iحاصل میوز

 : مواردسایر  تشریح 

پرماتوسیت ثانویه ، کروموزوم دو کروماتیدی ل( هم اسپرماتوسیت اولیه و هم اسمورد او

 عدد کروموزوم دارد. پس مورد درستی است. 23عدد و دومی  46د به طوری که اولیندار
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ن سازنده لکه هر سلول هسته دار بدن انسان ژانواع اسپرماتوسیت ها بدوم( نه فقط 

 تاژک اسپرم را دارد. پس مورد درستی است.

 Iمورد سوم( سلول هاپلوئیدی سلولی است که فقط یکسری کروموزومی دارد. از میوز 

ز اسپرماتوسیت اولیه، سلول های هاپلوئیدی اسپرماتوسیت ثانویه به وجود می آید و از میو

II د. پلوئیدی اسپرماتید به وجود می آیاسپرماتوسیت ثانویه هم سلول های ها ی

 پس مورد درستی است.

روماتیدی )یعنی مورد چهارم( فقط اسپرماتوسیت اولیه می تواند ساختارهای چهار ک

 رد نادرستی است.ود .پس متتراد( تشکیل  ده

ود در یک گیاه علفی، نادرست . کدام عبارت درباره مهم ترین مناطق مریستمی موج188

 است؟

 ساقه ها و نزدیک به نوک ریشه ها قرار دارند. ( تنها در نوک1

 ( توسط سلول های زنده یا غیر زنده محافظت می شوند.2

 (باعث ایجاد سه گروه بافت اصلی گیاه می شوند.3

 ( در رشد قطری ریشه و ساقه نقش دارند.4

 :188جواب سوال 
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که رشد قطری قابل توجه ندارند  در گیاهان علفی و جواندرست است.  1 گزینه

ی هستند که عالوه بر نوک ساقه ها ساای رمهمترین مناطق مریستمی همان مریستم ه،

و نزدیک به نوک ریشه ها، در نوک شاخه های جانبی، کنار برگ ها هم قرار دارند. از تقسیم 

 ود.سلولی مریستم راسی، رشد نخستین گیاهان  انجام می ش

 : تشریح  سایر گزینه ها

: مریستم نوک ساقه ها توسط برگچه ها) که سلول های زنده دارد( و مریستم نوک 2 گزینه

 ریشه توسط الکهک ) که سلول های مرده دارد( محافظت می شوند.

بافت  : خود مریستم از سلول بنیادی به وجود می آید و منشا پیدایش سه نوع 3گزینه

 مینه ای و هادی( می شود.گیاهی) روپوستی، ز

: مریستم های راسی) که مریستم نخستین هم نامیده می شوند( در گیاهان 4گزینه

علفی با افزایش حجم سلول های حاصل از خود باعث رشد قطری ریشه وساقه می 

 شوند.

و مسئول بروز رنگ سفید چشم در مگس سرکه است  xوابسته به کروموزوم جنسیa. الل 189

عامل بروز رنگ قرمز چشم در این مگس می باشد. اگر در جمعیت مگس ها،  Aو الل

در این صورت چند درصد نر چشم سفید مشاهده گردد ،مگس  60و  مگس نر چشم قرمز  340
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جنسیت در مگس سرکه همانند تعیین مگس های ماده چشم قرمز می باشند؟)تعیین 

 .جنسیت در انسان است(

1)25/72                2) 50/74                    3 )85               4)75/97 

 : 189جواب سوال 

 درست است. در جمعیت نرها:4گزینه 

85
400
340

15
400
60

%)(,%)( ==== Aa xfxf  

این نسبت های اللی در جمعیت ها ماده ها هم صدق می کند. ابتدا فراوانی نسبی 

درصد مگس  کنیم تارا محاسبه کنیم و سپس از عدد یک کم می سفید  ماده های چشم 

 های سرکه چشم قرمز به دست آید.

022515015 %/%)( =×=aaxxf  

 : پس

درصد  97/5  975%=225%-1 یا همان  

 افزوده می شود. ..ر خون هر فرد، بر میزان .....د ...ه دنبال افزایش ..... ب190

 جذب لگوکز توسط اغلب سلول های بدن -( ترشح انسولین1

 متابولیسم سلول های ماهیچه ای  -( ترشح انسولین2
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 واکنش های سنتز آب دهی در کبد -(لگوکز3

 ذخایر چربی سلول های بدن -( لگوکز4

 : 190جواب سوال 

درست است. این سوال از اون سوال های دام داره که به راحتی خیلی ها  2 گزینه

دقت کنید. اون فرد ممکنه دیابت «رد هر ف»اون رو اشتباه می زنند. شما باید به اون واژه 

داشته باشد. اگر فرد را سالم درنظر بگیریم زمانی انسولین شروع به افزایش در خون می 

کند که لگوکز خون افزایش یافته باشد. بنابراین تولید لگیکوژن از لگوکز)نوعی سنتز آبدهی 

فرد دیابت داشته باشد و نوعی متابولیسم(در سلول های ماهیچه ای بیشتر می شود و اگر 

به دلیل اکهش ورود لگوکز به سلول ها بر مصرف چربی)نوعی هیدرولیز که نوعی 

 متابولیسم( افزوده می شود.

 : تشریح سایر گزینه ها

ده انسولین در سلول های بدن که گیرن 2: در مبتالیان به بیماری دیابت نوع 1 گزینه

بر جذب لگوکز توسط اغلب سلول یافته است حتی با افزایش انسولین هم اکهش 

 های بدن)مخصوصا ماهیچه ها و کبد( افزوده نمی شود.

www.konkur.in

forum.konkur.in

mailto:jfarzaneh52@gmail.com


     ommail.c@g52jfarzaneh             دبیر زیست تهران- فرزانه جعفر دکتر 

58 
 

خون به دلیل لگوکزدر صورت افزایش  2و1: در مبتالیان به بیماری دیابت نوع 3گزینه

اکهش شدید ورود لگوکز به سلول های بدن)مثال کبد(، تولید لگیکوژن از لگوکز)که 

 ش می یابد.نوعی واکنش سنتز آبدهی است( اکه

لگوکز اکفی در اختیار ندارند ،لول ها چون س 2و1: در مبتالیان به بیماری دیابت نوع 4گزینه

از چربی های بدن به عنوان منبع انرژی استفاده کرده و ذخایر چربی های بدن 

 اکهش می یابد.

در روده باریک انسان، همه مواردی که در از بین بردن اثر اسیدی کیموس معده  .191

 نقش موثری دراند، توسط سلول های ...............می شوند.

 (مستقر برروی غشای پایه، تولید1

 ( دارای ریز پرزهای فراوان، ساخته2

 (سازنده صفرا به ابتدای دوازدهه ، ترشح3

 ین سلولی، وارد( غدد برون ریز به مایع ب4

 :191جواب سوال 

یدی کیموس معده به خاطر اسید لکریدریک  در آن درست است. خاصیت اس1گزینه 

است.با توجه به اینکه ضخامت موکوز روده باریک از معده کمتر است و همچنین برای فعال 
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صفرا محیط خنثی مورد نیاز است ،بنابراین محتویات شدن آنزیم های گوارشی پانکراس 

و بی کربنات سدیم پانکراس که هر دو خاصیت قلیایی دارند باعث خنثی شدن خاصیت 

اسیدی کیموس معده می شوند. هم صفرا و هم بی کربنات سدیم از ترشحات برون ریز 

غده های گوارشی هستند. سلول های سازنده این مواد نوعی سلول پوششی تمایز 

 ند.واقع یافته هستند که برروی غشای پایه 

 : تشریح سایر گزینه ها

: سلول های موجود در سطح هر پرز روده باریک تعداد زیادی زائده های 2 گزینه

سیتوپالسمی انگشت مانند می سازند که ریز پرز نامیده می شود و وظیفه آنها در افزایش سطح 

ضمن جذب منومرهای غذایی است. این ریز پرزها هیچ ترشحات قلیایی از خود ندارند. در 

سلول های پوششی ترشح کننده صفرای کبد و بی کربنات سدیم پانکراس هم که 

 خاصیت قلیایی دارند، ریز پرز  ندارند.

: در خنثی سازی اثر اسیدی کیموس معده عالوه بر سلول های سازنده صفرا، 3گزینه

سلول های سازنده بی کربنات سدیم پانکراس هم نقش دارند. مجرای حاوی 

ا و بی کربنات سدیم پانکراس در نزدیکی دوزادهه یکی است و لک محتوای محتویات صفر

 دهه ریخته می شود.دوازآن دو با هم از طریق یک مجرا به ابتدای 
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: سلول های غدد برون ریز از جمله سلول های ترشح کننده صفرا و بی کربنات 4گزینه

 .سلولی( سدیم، ترشحات خود را به مجرای ترشحی می ریزند )نه مایع بین

: غدد درون ریز که هورمون ترشح می کنند باعث ترشح مواد به مایع بین سلولی می  توجه

 شوند.

 لولی است که روی کره زمین پدیدار گشتند؟کدام ویژگی نخستین جانداران تک س .192

 (بدون مصرف اکسیژن، از مواد آلی موجود در محیط استفاده می نمودند.1

 لکول های آلی مورد نیاز خود را از ترکیبات غیرآلی می ساختند.(بدون حضور اکسیژن، مو2

( ضمن تولید اکسیژن ترکیبات غیرآلی محیط را برای تولید مواد آلی به مصرف می 3

 رساندند.

( ضمن مصرف اکسیژن، به منظور کسب انرژی، از مولکول های آلی محیط استفاده 4

 می کردند.

 : 192جواب سوال 

درست است. نخستین جانداران تک سلولی که روی کره زمین پدیدار شدند  1 گزینه

پرواکریوت های بزرگ بی هوازی و هتروتروف  بودند که در اقیانوس های اولیه زندگی 
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دسته از حیات، اقیانوس ها پر از ترکیبات آلی بودند اینمی کردند. چون در اوایل پیدایش 

 اد آلی استفاده می کردند.سلول ها بدون مصرف اکسیژن از آن مو

 : تشریح سایر گزینه ها

: این پرواکریوت های تک سلولی پس از اتمام مواد آلی محیط زندگی تواسنتند در 2گزینه

 نبود اکسیژن از ترکیبات غیرآلی، مولکول های آلی مورد نیاز خود را بسازند.

می کنند. در ضمن هتروتروف که اکسیژن تولید ن : پرواکریوت های بی هوازی و3گزینه

لی از ویژگی های جانداران غیرآلی )معدنی( برای تولید مواد آاستفاده از ترکیبات 

 .اتوتروف است)نه هتروتروف(

: سلول هایی که بی هوازی باشند که به منظور کسب انرژی از اکسیژن استفاده 4گزینه

 نمی کنند.

تا خاتمه صدای دوم،  . دریک فرد سالم، در فاصله زمانی شروع صدای اول قلب193

 کدام اتفاق روی می دهد؟

 ( انقباض دو دهلیز راست و چپ1

 در نوار قلب QRS( ثبت موج 2

 در منحنی الکترواکردیوگرام T( ثبت موج3
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 ( انتشار پیام الکتریکی از گره پیشاهنگ به گره دوم4

 : 193جواب سوال 

منحنی  R)نقطه ای سیستول بطن هادرست است. صدای اول قلب در ابتد 3گزینه

منحنی  Tالکترواکردیوگرام( و صدای دوم آن در ابتدای استراحت عمومی)پایان موج 

در منحنی نوار  Tموج،الکترواکردیو گرام( شنیده می شود. بنابراین در فاصله بین این دو 

 قلب ثبت می شود.

 : تشریح سایر گزینه ها

دهلیزها( دریچه های دولختی و سه :  در انقباض دو دهلیز راست و وچپ) سیستول 1 گزینه

لختی باز می شوند در حالیکه صدای اول قلب نتیجه  بسته شدن این دریچه ها )لختی 

منحنی الکترواکردیوگرام ادامه دارد.  Rتا نقطه Pها( است. سیستول دهلیزها از پایان موج

 سیستول دهلیزها قبل از شنیده شدن صدای اول قلب است.

شروع می شود  R کتاب درسی، سیستول بطن ها از نقطه : براساس شلک2 گزینه

در فاصله صدای اول و دوم ثبت نمی  QRSرا شامل نمی شود و لک  Q  بنابراین نقطه.

 شود.
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الکتریکی قلب مربوط  تپیام الکتریکی از گره پیشاهنگ به گره دوم همان فعالیی : انتشار4گزینه

 Tتا آخر Rهم در فاصله  Pمی شود. موج ثبتPبه سیستول دهلیزها است که به صورت موج

 قرار ندارد.

 . کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب اکمل می کند؟194

 در شلک زیر ، بخش شماره .... معادل بخشی از مغز است که ........

 

 ا انجام همه حراکت بدن نقش موثری دارد.در تصحیح و ی -3(1

 اطالعات حسی نقش مهمی دارد.در تقویت و پردازش اغلب  -2( 2

 به ضربان قلب و تنفس را تنظیم می کنند. فعالیت های مربوط -4(3

 پیام های مربوط به گیرنده های بویایی و بینایی و ابتدا به آن وارد می شود. -1( 4

 :194جواب سوال 

این شلک مربوط به مغز ماهی است که در فعالیت کتاب درسی  درست است . 3گزینه

بینایی،  بمربوط به لو 2مربوط به نیمکره های مخ، شماره  1نشان  داده شده است. شماره 
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هم مربوط به بصل النخاع ماهی می شود. 4مربوط به نیمکره های مخچه و شماره 3شماره 

مربوط به ضربان قلب و تنفس را  که بصل النخاع است در انسان فعالیت های4شماره 

 تنظیم می کنند که هر دو از اعمال حیاتی بدن حساب می شوند.

 : تشریح سایر گزینه ها

که مخچه است در هماهنگی یادگیری حراکت الزم برای تنظیم حالت 3: شماره 1 گزینه

 دارد. نقش) نه همه حراکت بدن(بدن و تعادل 

ش اطالعات گیرنده های نوری زالوب بینایی است در دریافت و پرد که 2: شماره2 گزینه

اغلب اطالعات حسی بدن مربوط تاالموس  در حالیکه تقویت و پردازش .چشم نقش دارد 

 ها است.

ویایی را از گیرنده است می تواند مستقیما  پیام های بکه نیمکره های مخ  1: شماره 4گزینه

حالیکه پیام های بینایی وارد تاالموس شده وسپس وارد در .های بویایی دریافت کند 

 لوب پس سری نیمکره های مخ می شوند.

 . کدام گزینه برای اکمل کردن عبارت زیر مناسب است؟195

 هر ویروسی که...........دارد،...................  .

خود از انواع آنزیم های رونویسی کننده میزابن  -  DNA( اسید هسته ای از نوع1

 استفاده می نماید.
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با کمک میزبان خود دو نوع پلیمر ساختاری می  -( آنزیم های مخصوصی به همراه2

 سازد.

زنده برجای  تاثیر مهمی بردنیای -( ساختارهای الزم برای پروتئین سازی را3

 د.می گذار

 توسط وزیکول به سلول میزبان وارد می شود. -سید چند وجهی( کپ4

 :195 جواب سوال 

ویروس  ت. آنزیم های مخصوص در برخی ویروس ها وجود دارد، مثال ً درست اس  2 گزینه

از آنزیمی به اسم ترانس کریپتاز ،خود  RNAاز  DNAدار برای  تولید  RNA های 

معکوس که همراه دارند استفاده می کنند. حاال فرقی نمی کنه هر ویروس)حتی آنهایی که 

کمک آنزیم ها و ریبوزوم ها و سایر اماکنات سلول میزبان آنزیم مخصوص همراه ندارند( به 

 می سازد. رادو نوع پلیمرساختاری ) اسید نولکئیک و پروتئین کپسید(

 :  تشریح سایر گزینه ها

پلیمراز)آنزیم های  RNAنوع 3: در صورتی که میزبان، سلول یواکریوتی باشد 1 گزینه

فاده قرار می گیرد ولی اگر میزبان سلول رونویسی کننده( میزبان توسط ویروس مورد است

پلیمراز میزبان توسط ویروس استفاده می شود. اگر  RNAپرواکیوتی باشد فقط یک نوع 

 RNAدار فرضاً باکتریوفاژ باشد میزبان آن)یعنی باکتری( فقط یک نوع  DNAویروس 
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استفاده می پلیمراز )نه انواع آن(  RNAپلیمراز دارد بنابراین ویروس فقط از یک نوع 

 کند.

 RNA: باکتریوفاژ هناگم آلوده سازی باکتری در صورتی که وارد چرخه لیتیک شود از  توجه

 می سازد.پرواکریوتی استفاده کرده و کپسید پلیمراز 

: منظور از ساختارهای الزم برای پروتئین سازی، استفاده از ریبوزم ها و...... 3گزینه

 د.سات که هیچ ویروسی آنها را ندار

: برای رد این گزینه باید یک مثال نقض بیاوریم. به عنوان مثال ویروس 4گزینه

 خود را به باکتری تزریق می کند. DNAباکتریوفاژ که کپسید چند وجهی دارد مستقیما 

تشکیل وزیکول، به هناگم آندوسیتوز ویروس های جانوری مانند آدنوویروس و ویروس 

 هرپس( صورت می گیرد.

ول های دیواره طور معمول سلول های دیواره..... در گنجشک همانند سل. به 196

 نمی توانند............. روده باریک در اسب

 لولز را جذب نمایند.مواد حاصل از تجزیه س -( روده1

 آنزیم های هیدرولیز کننده سلولز را ترشح نمایند. -( سنگدان2

 نمایند. از فراورده های غیر پروتئینی استفاده -( معده3
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 دنوزین تری فسفات را در سطح پیش ماده بسازند.آ -( چینه دان4

 : 196جواب سوال 

درست است. آنزیم هیدرولیز کننده سلولز، سلوالز نامیده می شود که در بعضی باکتری  2 گزینه

هیچ سلول جانوری اینکه بعضی از آغازیان)تاژکداران جانور مانند( تولید می شود  و  ها و

بنابراین سلول های دیواره سنگدان گنجشک همانند سلول .الز را ندارد ژن سلو

 های دیواره روده باریک اسب نمی توانند سلوالز تولید و ترشح کنند.

 : تشریح سایر گزینه ها

منوسااکریدهای لگوکز است که محل جذب ،: مواد حاصل از تجزیه سلولز توسط سلوالز 1 گزینه

 باریک  اسب است.آن در روده گنجشک و روده 

دارد که با تشکیل پیوند پپتیدی   rRNA: منظور از آنزیم های غیر پروتئینی اشاره به 3گزینه

باعث تولید پروتئین می شود. هم سلول دیواره معده گنجشک و هم سلول دیواره روده 

 استفاده می کنند. طی پروتئین سازی   rRNAباریک اسب می توانند از 

زین تری فسفات در سطح پیش ماده طی لگیکولیز انجام می شود. : ساخت آدنو4گزینه

هم سلول های دیواره چینه دان گنجشک و هم سلول های دیواره روده باریک 

 د لگیکولیز انجام دهند.ناسب می توان
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: هر سلول زنده ای اعم از اینکه هسته داشته باشد یا نداشته باشد، تنفس سلولی  توجه

 دارای لگیکولیز است.،یرهوازی هوازی انجام دهد یا غ

 . کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب اکمل می کند؟197

 در چرخه زندگی اکهوی دریایی ، هر سلول ......

پرسلولی است، می تواند تعدادی سلول متحرک فتوسنتز  ( که متعلق به ساختار تولید مثلی 1

 کننده بسازد.

 می تواند تحت تاثیر کراسینگ اور قرار گیرد.( که جزئی از ساختار پرسلولی است 2

 ( دیپلوئیدی تولید مثلی، می تواند سلول های هاپلوئیدی تاژک دار بسازد.3

 می تواند سلول هایی با توانایی انجام میوز بسازد.( دیپلوئیدی ،4

 : 197جواب سوال 

ر بخش درست است. سلول های اسپورانژ اکهوی دریایی،  دیپلوئید بوده و د 3گزینه

تولید مثلی قرار دارند. این سلول ها  می توانند با تقسیم سلولی میوز، سلول های 

 هاپلوئیدی تاژکدار) زئوسپور( تولید کنند.

 : تشریح سایر گزینه ها
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: اکهوی دریایی از آغازیان بوده و آغازیان هم، ساختار تولید مثلی پرسلولی ندارند. 1گزینه 

آن نمی تواند میوز انجام دهد وسلول متحرک فتوسنتز در ضمن هر سلول اسپوروفیتی 

 کننده)زئوسپور( به وجود آورد.

: ساختارهای پرسلولی اکهوی دریایی به صورت اسپوروفیت و اگمتوفیت است. فقط 2 گزینه

سلول های اسپورانژ متعلق به بخش اسپوروفیتی می توانند میوز انجام دهند و کراسینگ 

 حالیکه بخش اگمتوفیتی، میوز و کراسینگ اور نمی توانند داشته باشند.اور داشته باشد، در 

: فقط برخی از سلول های ساختار اسپوروفیت اکهوی دریایی می توانند اسپورانژ 4گزینه

 به وجود آورند که دارای سلول هایی است که توانایی میوز دارند.

مورد عبارت زیر را به طور  مناسب . با توجه به مراحل تولید اگمت دریک زن جوان، چند 198

 اکمل می کند؟

 در ابتدای یک چرخه جنسی به وجود آمده است.* 

 احاطه شده است. ک* توسط تعدادی سلول سوماتی

 ی بسیار بزرگ تر از اسپرم را به وجود می آورد.ل*سلو

 تقسیم می شود. LH* در واکنش به حداکثر میزان ترشح

1)1                              2)2                          3)3                         4)4 
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 : 198جواب سوال 

  I  درست است. فقط مورد دوم درست است. سلولی که از دوران جنینی  در پروفاز میوز1گزینه  

 متوقف شده است، اووسیت اولیه است. تشریح موارد: 

بتدای چرخه امورد اول( اووسیت اولیه در هناگم دوره جنینی به وجود می آید) نه در 

 پس مورد درستی نیست.جنسی(. 

مورد دوم( اووسیت اولیه توسط تعدادی سلول سوماتیک احاطه شده است .پس مورد 

 درستی است.

وسیت های تمام او د دخترامورد سوم( کتاب درسی اشاره کرده که در هناگم تولد، یک نوز

تخمک تولید  300-400مورد نیاز برای تولید تخمک را به همراه دارد ولی در طول عمر خود فقط 

را در چرخه جنسی  Iمی شود واین یعنی همه سلول های اووسیت اولیه قرار نیست که میوز

 پس مورد درستی نیست.تکمیل کنند .

هر اووسیت اولیه وارد مورد چهارم( به همان دلیلی که در مورد سوم توضیح دادم ممکنه اصال ً

 قرار نگیرد. پس مورد درستی نیست. LHچرخه جنسی نشود و تحت تاثیر میزان 

هایی که در مرکز تنظیم ژنتیک یک سلول و لوکس  RNA. کدام عبارت، درباره همه 199

 قرار دارند، درست است؟

 یک انتهای خود توالی نولکئوتیدی یکسانی دارند.در  (1
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 در درون یک یا چند توده متراکم هسته ساخته شده اند. (2

 به سیتوپالسم فرستاده می شوند.پلی پپتید  ( به عنوان الگو برای تولید 3

 ( درپی فعال شدن عوامل رونویسی متصل به راه انداز ساخته شده اند.4

 : 199جواب سوال 

درست است. ولوکس نوعی آغازی است)از شاخه جلبک های سبز پرسلولی(  4گزینه

که این جاندار می تواند تولید کند  RNAبنابراین سلول های آن یواکریوتی اند. انواع

است. در سلول های یواکریوتی، عوامل رونویسی)  rRNA ,tRNA ,mRNA شامل

پس از اتصال به راه نوعی پروتئین ( دارند)برخالف سلول های پرواکریوتی( که 

 انداز باعث فعال شدن وظیفه پلیمرازی آنزیم های رونویسی کننده می شوند.

 : تشریح سایر گزینه ها

ت. چنین یکسان اس (نوع 61ها) tRNAفقط در انواع   CCA: توالی نولکئوتیدی 1 گزینه

 ها وجود ندارد. rRNAو ها  mRNAتوالی نولکئوتیدی  یکسان در 

ده متراکم درون هسته، هستک یا هستک ها هستند که فقط از یک یا چند تو: منظور 2گزینه

 ها در آن ساخته نمی شوند.   mRNAها و  t RNAمی باشد و  rRNAمحل ساخت 
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ها هستند و mRNA: منظوراز مولکول الگو برای تولید پلی پپتید در سیتوپالسم همان 3گزینه

tRNA و rRNA.راشامل نمی شود 

سلول های مستقر در سقف حفره بینی انسان صحیح  درباره اغلب . کدام عبارت200

 است؟

 ( به ساده ترین بافت بدن تعلق دارند.1

 ( با دندریت های نورون های بویایی درتماس هستند.2

 ( توسط مژک های خود، با مولکول های بو در تماس می باشند.3

 ییر دهند.( می توانند پتاسنیل الکتریکی سلول های لب بویایی را تغ4

 : 200جواب سوال 

اغلب سلول های مستقر در سقف حفره بینی انسان از نوع سلول  .درست است1گزینه 

های پوششی اند که باعث به وجود آمدن الیه ی مخاطی می شوند. بافت پوشش 

جز سلول های بافت پوششی ه ساده ترین نوع بافت های بدن انسان است. ب

 هم حضور دارند.در آنجا، گیرنده های بویایی 

 : گزینه هاسایر  تشریح 
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: فقط گیرنده های بویایی در تماس با دندریت های نورون های بویایی هستند 2گزینه

 ولی گیرنده های بویایی در اقلیت هستند نه اکثریت.

: گیرنده های بویایی دارای مژک هایی هستند که با مولکول های بو در تماس 3گزینه

 های بویایی که در اکثریت نیستند.می باشند ولی گیرنده 

: فقط سلول های گیرنده بویایی با انتقال پیام بویایی به نورون های لوب 4گزینه

بویایی سبب ایجاد پتانسیل عمل در آن ها می گردند ولی گیرنده های بویایی که در 

 اقلیت هستند نه اکثریت.

 . کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟201

با توجه به بخشی از چرخه زندگی.......می توان بیان داشت که در شرایط محیطی مناسب 

 قطعا.......را می سازند.

 وز نموده و زئوسپورهاسلول های بالغ می -دوموناسالکمی (1

 زیگوت ها رویش نموده و رشته های دیپلوئیدی -اسپیروژیر(2

 هاگ ها رویش نموده وسلول های متحرکی -کپک های مخاطی (3

 رویان ها میتوز نموده و اسپوروفیت های بالغ –جلبک های قهوه ای  (4

 : 201جواب سوال 
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درست است. کپک های مخاطی شاخه ای از آعازیان هستند که به دو گروه کپک  3گزینه

 ی شوند.های مخاطی سلولی و کپک های مخاطی پالسمودیومی تقسیم م

در شرایط محیطی مناسب از رویش هاگ ها در کپک های مخاطی سلولی، سلول های 

آمیب مانند و در کپک های مخاطی پالسمودیومی، سلول های آمیب مانند یا تاژکدار ایجاد 

 د.نمی شو

 هر دو نوع کپک مخاطی در شرایط نامساعد، هاگ مقاوم می سازند.

 : تشریح سایر گزینه ها

ناس، سلول های بالغ هاپلوئید هستند پس مودر چرخه زندگی مربوط به الکمیدو: 1  گزینه

نمی توانند میوز انجام دهند. سلول های بالغ الکمیدوموناس در شرایط محیطی مساعد با 

میتوز، زئوسپورها را می سازد. همچنین سلول های بالغ در شرایط محیطی نامساعد با میتوز 

که از ادغام آنها زیگوسپور به وجود می آید. در شرایط مساعد  اگمت های هاپلوئید می سازند

 از میوز زیگوسپور؛ زئوسپورهای هاپبوئید به وجود می آید.

: اسپیروژیر که از جلبک های سبز پرسلولی است در شرایط محیط مساعد به روش تولید 2گزینه

یروژیر در شرایط نامساعد با میتوز تکثیر پیدا می کند. اسپ مثل غیر جنسی )قطعه قطعه شدن( و

محیطی به روش هم نوعی )نوعی تولید مثل جنسی( تکثیر پیدا می کند. خالصه اینکه در 

 شرایط مساعد محیطی زیگوتی به وجود نمی آید.
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: در جلبک های قهوه ای که شاخه ای از آغازیان هستند رویان به وجود نمی 4گزینه

 ه وجود می آید.و جانوران ب . رویان و جنین در گیاهانآید

می  O-صاحب دو فرزند پسر با گروه خونی  A+B,+. پدر و مادری سالم با گروه خونی202

ناشنوایی است -تال به بیماری هموفیلی و دیگری مبتال به نشاناگن زالیبباشند. که اولی م

و دارای گروه خونی متفاوت  در این خانواده احتمال تولد دختری مبتال به تاالسمی ماژور 

 با سیار اعضا خانواده، کدام است؟

1   )
128
3                        2    )

64
7                     3    )

64
1               4) 

128
9 

 : 202جواب سوال 

درست است.ابتدا باید ژنوتیپ پدر و مادر را از روی فرزندان که ژنوتیپ معلوم دارند 4گزینه 

ناشنوایی مطرح –مشخص کنیم. دو بیماری وابسته به جنس هموفیلی و نشاناگن زالی 

 شده که هر دو مغلوب اند.

را از مادر دریافت می کنند. فرزند پسر اول هموفیل است  Xفرزندان پسر، کروموزم های 

hیعنی   ناشنوایی ندارد –ولی نشاناگن زالی 
AX   ناشنوایی –و فرزند پسر دیگر نشاناگن زالی

Hدارد ولی هموفیل نیست یعنی 
aX .است 

hپس ژنوتیپ مادر برای این دو بیماری
AXH

aX .است 
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yXHژنوتیپ پدر برای این دو بیماری هم، 
A .است 

و  BoRrوجود دارد پس ژنوتیپ پدر و مادر برای گروه خونی به صورت  o-چون فرزند 

AoRr.خواهد بود 

جواب صفر نشود باید اینکه وچون احتمال تولد تاالسمی ماژور خواسته شده است برای 

)تاالسمی مینور( در نظر بگیریم. پس ژنوتیپ پدر و مادر عبارت است Ttژنوتیپ پدر و مادر را 

 از:

BoRrTtHXyAoRrTtX h
A

H
a

H
A ×  

ناشنوایی را نخواهد -فرزند دختر هیچ کدام از بیماری های هموفیلی و نشاناگن زالی

 داشت.

ABO+)گروه های خونی متفاوت با اعضای خانواده ,, ___( شامل__ ,,,, BAOABAB ++           

 است که مجموع آنها به ترتیب عبارت است از:

16
9

16
1

16
1

16
3

16
1

16
3

=++++  

 احتمال تولد تاالسمی ماژور:

ttTtTt
4
1
→×  

 و احتمال دختر بودن:
2
1 
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 : وباالخره

128
9

2
1

4
1

16
9

=××  

 روند تاکمل اسب ها، کدام عبارت درست است؟ با توجه به تاثیر انتخاب طبیعی بر.203

افراد واقع در دو انتهای نمودار، از نظر شلک  -( بعد از گذشت یک دوره طوالنی1

 انگشتان، شباهت زیادی داشتند.

سازاگری افراد واقع در دو انتهای نمودار با محیط علفزار  -( بعد از گذشت یک دوره کوتاه2

 زیادی داشتند.

افراد واقع در میانه نمودار، برای زندگی در محیط جنلگ  –( پس از طی یک دوره طوالنی 3

 سازاگرتر بودند.

افراد واقع در یک انتهای نمودار، نسبت به افراد میانه  -( پس از طی یک دوره کوتاه4

 طیف بزرگتر بودند.

 : 203جواب سوال 

روند تاکملی اسب ها، انتخاب طبیعی جهت دار موثر بوده است به  دردرست است.  4گزینه

طوری که پس از مدت زمان کوتاهی، افراد موجود در انتهای نمودار)اکوئوس( از 

 افراد میانه طیف)مریکیپوس( اندازه بزرگتری داشتند.
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 : تشریح سایر گزینه ها

نمودار اکمال و انتهای نی شلک انگشتان افراد د: پس از گذشت یک دوره طوال1  گزینه

 متفاوت شده اند.

: پس از گذشت یک دوره کوتاه یکی از فتوتیپ های آستانه ای )سمت 2 گزینه

راست( با محیط علفزار سازاگری بیشتری داشته و دیگری)سمت چپ( با محیط جنلگ 

 بیشتر سازاگر شده است.

زی( سازاگری : پس از یک دوره طوالنی افراد میانه طیف) اسب های امرو3گزینه

 بیشتری با علفزار پیدا کرده اند.

ول های آن مضاعف می شوند ،درست عبارت، درباره هرسلولی که سانتری کدام.204

 است؟

 زوم، هر واحد سازنده ژن های آن مورد رونویسی قرار می گیرد.( در صورت ل1

 است.( بیان هر ژن آن، مستلزم استفاده از آنزیم های درون سلولی متفاوتی 2

 یرند.گ( در کنار هر هسته دپیلوئیدی آن، رشته های دوک شلک می 3

 (محصول نهایی هر ژن آن، یک زنجیره پلی پپتیدی است.4

 :204  جواب سوال 
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ا)گیاهان، جانوران، قارچ ها و درست است. به جز باکتریها دیگر فرمانروه 2  گزینه

سلول هایی دارند که سانتریول دار است. برای بیان هر ژن یواکریوتی  (یانزاآغ

و برای تولیدشان از انواع آنزیم  نیاز به عوامل رونویسی است که آنها هم متعدد هستند

 های درون سلولی استفاده می شود.

یعنی نشان دهنده ، اینترفاز انجام می شود  2G مضاعف شدن سانتریول ها در مرحله توجه:

 نده بودن سلول و انجام تقسیم میوز یا میتوز در آن است.ز

 : تشریح سایر گزینه ها

: مورد نقض این گزینه، راه انداز است که بخشی از ژن را می سازد )در بخش 1 گزینه

 تنظیمی( بوده ولی رونویسی نمی شود.

پلوئیدی همانند سلول های دیپلوئیدی توانایی تقسیم ها: سلول های 3گزینه

یا تخمک ملکه) که هناگم  را دارند. مثال سلول سازنده اسپرم در زنبور عسل نر وشدن 

رشته های دوک ، هسته  د هستند و هناگم میتوز در کنار هربکرزایی میتوز می دهد( هاپلوئی

 .در ضمن هر هسته دیپلوئیدی تقسیم سلولی ندارد) مانند نورون ها( شلک می گیرد.

باشد ، محصول نهایی آن یک  mRNA: در صورتی که محصول رونویسی یک ژن 4گزینه

تولید شود باعث پیدایش  rRNAیا  و tRNAر از ژن ولی اگ زنجیره پلی پپتیدی خواهد بود
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محصول پلی پپتیدی نخواهد شد. در ضمن ممکن است محصول نهایی یک ژن، 

 بیش از یک پلی پپتید باشد.

انتقال الکترون غشای تیالکوئید های گیاه بنت قنسول ، کدام . در هر زنجیره 205

 اتفاق روی می دهد؟

 (یون های هیدروژن برخالف شیب غلظت خود، از هر پروتئین غشایی عبور می کنند.1

 هیدروژن به کمک الکترون های پر انرژی ساخته می شوند. -( پیوندهای کربن2

 می پیوندند. (الکترون های پرانرژی به یون های هیدروژن3

 ( انرژی به طور موقت در نوعی ترکیب ذخیره می شود.4

 : 205جواب سوال 

درست است. در غشای تیالکوئیدی موجود در لکروپالست همه گیاهان) از جمله 4گزینه 

و  ATPدر جهت تولید  I,IIگیاه بنت قنسول(، یک زنجیره انتقال الکترون بین فتوسیستم

 ATPند. می شو NADPHقرار دارد که باعث تولید  NADP+و  Iزنجیره دیگر بین فتوسیستم 

 مولکول های ذخیره موقتی انرژی هستند. NADPHو

 : گزینه هاسایر  تشریح 
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فقط از پمپ های غشایی )نه هر پروتئین غشایی( در : یون های هیدورژن 1 گزینه

شایی خالف جهت شیب غلظت خود وارد فضای تیالکوئیدی می شوند . این پمپ ها، غ

 ند.قرار دار IIو  Iدر زنجیره انتقال الکترون واقع در بین فتوسیستم

: زنجیره های انتقال الکرتون در مرحله روشنایی فتوسنتز فعالند در حالیکه ساخته شدن 2 گزینه

هیدروژن طی واکنش های تاریکی فتوسنتز )چرخه اکلوین( ساخته می  -پیوند کربن 

 شوند.

های پرانرژی به یون های هیدورژن فقط در زنجیره انتقال  : انتقال الکترون3گزینه

( صورت می گیرد. ) در زنجیره انتقال الکترون NADP+و  Iالکترون دوم) بین فتوسیستم

 واقع است انجام نمی شود. I ,IIاول که بین فتوسیستم

 موفق باشید .

، جزوه هفت خوان زیست دکتر فرزانه  ، قبولی شما را در رشته های دوستان عزیز کنکوری 

 گروه پزشکی  کنکور تضمین می کند . 
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