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 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 
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توسط  1931اولین و کامل ترین پاسخ تشریحی و تفضیلی سواالت درس زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال 

 ، علی جوهری(گروه آموزشی زیستولیز )وحید قاسمی

 هدف از ارائه این پاسخ نامه، عدالت آموزشی در سطح کشور بوده است.

 ری فرمائید.با در اختیار قرار دادن این پاسخنامه برای دیگر دانش آموزان، ما را در این امر یا

 با تشکر

 گروه آموزشی زیستولیز
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 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 9صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 زیست سال دوم )گیاهی( 8فصل  (111

( حرکت خود به خودي )غير القايي( نوعي حرکت فعال است که فقط تابع عوامل دروني است و در هر زمان 1

حرکت نقش دارد، پيچش که از حرکات خود به خودي محسوب مي مي تواند رخ دهد. اکسين در اين نوع 

ده ينخود( د يشود، در نوک ساقه گياهان پيچيده و نوک برگ بعضي گياهان مانند تيره پروانه واران )خانواده 

 شود. يم

 ند.مرکب ا يبرگ ها يا که دارايشم و اقاقيمثل گل ابر ياهاني: در گ يالف( شب تنج       ي( حرکات تنجش2

 مرکب است. يبرگ ها ياه حساس که داراي: در گ يب( لرزه تنج                              

 ونه که فاقد برگ مرکب استياه دي: در گ يج( بساوش تنج                              

 ( اکسين از تنظيم کننده هاي رشد محسوب مي شود که در حرکات خود به خودي و گرايشي که جز حرکات3

 فعالند، نقش دارد.

نوع حرکت دارند : الف( حرکات غيرفعال )غيرالقايي( در بخش هاي مرده گياه  ب( حرکات فعال  2( گياهان 4

 )در بخش هاي زنده گياه(

 

 

 زیست سال دوم )فیزیولوژی + ایمنی( 1زیست سال سوم + فصل  1فصل  (111

 

 

سلول هايي که در پالسماي خون انسان حضور دارند و 

قادرند ذره خواري )فاگوسيتوز( انجام دهند: گرانولوسيت ها 

ا ه)شامل نوتروفيل، بازوفيل و ائوزينوفيل( و مونوسيت 

  )آگرانولوسيت(، که همگي جز گلبول هاي سفيد هستند.
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 4صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 بررسي گزينه ها :

( دومين خط دفاع اختصاصي از چهار مکانيسم تشکيل شده است که گلبول هاي سفيد، مهم ترين بخش 1

 کروب ها هستند.دومين خط دفاع غيراختصاصي بدن در برابر مي

 وفاژها و برخي از لنفوسيت ها( سلول هايي که در گره لنفاوي مستقر هستند : ماکر2

 ماکروفاژها در خون حضور ندارند، از طرفي برخي از لنفوسيت ها بين خون و لنف در گردش اند.

( مونوسيت ها و نوتروفيل ها داراي حرکات آميبي شکل هستند و قادرند طي فرآيند دياپدز از خون خارج و 3

د تغيير مي کند، مونوسيت هاي خارج شده از خون به وارد بافت شوند، در اين پديده، شکل گلبول هاي سفي

ميکرون به نام ماکروفاژ در مي آيند. بنابراين مونوسيت ها که داراي  08صورت سلول هاي درشتي به قطر 

 حرکات آميبي هستند، طي حيات خود، از نظر ساختار و اندازه ثابت نمي مانند.

4 )G2 است و به دومين مرحله رشد شهرت دارد، تعدادي از  جزئي از چرخه سلولي، سلول هاي يوکاريوتي

نابالغ( طي روند تکاملي خود به تيموس )غده اي در پشت اسخوان جناغ سينه و  Tلنفوسيت هاي نابالغ )

 جلوي ناي( مي روند و در اين محل، توانايي شناسايي مولکول هاي خودي را از غير خودي پيدا مي کنند.

 

 

 

 زیست سال چهارم )آغازیان( 11فصل   (118
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 1صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 3پاسخ گزينه 

 

 

 

 زیست سال دوم )فیزیولوژی قلب( 1فصل   (113

 3لختي )ميترال( و  2بطني )-)طوالني تر و بم تر( در هنگام بسته شدن دريچه هاي دهليزيصداي اول قلب 

لختي( ايجاد مي شود که مربوط به ابتداي سيستول بطني است و صداي دوم قلب که مربوط به بسته شدن 

ل ودريچه هاي سرخرگي )سيني شکل( است، صداي دوم در اواخر سيستول بطني به گوش مي رسد، کل سيست

  ثانيه طول مي کشد. 3/8بطني، 

ميلي ليتر آن طي سيستول  08ميلي ليتر خون وجود دارد که  128در آغاز سيستول بطني در هر بطن حدود 

وارد سرخرگ ها )سرخرگ ششي و سرخرگ آئورت( }افزايش فشار خون{ مي شود.به مقدار خوني که در هر 

، کمي پيش  Tگويند. )کاهش فشار خون بطن ها(، موج ضربان از هر بطن خارج مي شود، حجم ضربه اي مي 

کمي قبل از انقباض دهليزها در منحني  Pاز پايان يافتن انقباض بطن ها ثبت مي شود اما موج 

 الکتروکارديوگرام ثبت مي شود.

 3گزينه  پاسخ

 

 صفحۀ بعد  ارائه شده است.در شکل  113توضیحات تکمیلی سوال 
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 1صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 

 951توضیحات تکمیلی سؤال 
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 1صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 زیست سال سوم )فیزیولوژی جانوری( 9فصل   (111

، فصل 3-2اليه مياني چشم، مشيميه است که اليه اي نازک و داراي رگ هاي خوني است، با توجه به شکل 

زيست سوم، اين اليه در سطح داخلي به طور محکم به شبکيه )داخلي ترين اليه چشم و داراي گيرنده   3

( چسبيده است. )در ارتباط با شبکيه (و مخروطي شکل + نورون ها )سلول هاي عصبيهاي نوري استوانه اي 

 است(

مشيميه در جلوي چشم بخش رنگين 

يعني عنبيه را بوجود مي آورد، اين ساختار 

دايره اي شکل يک بيرون زدگي 

)برجستگي( از سطح جلويي ماهيچه مژکي 

است، سوراخ وسط عنبيه، مردمک نام دارد. 

عضالني صافي که در داخل  رشته هاي

عنبيه قرار دارند، اندازه ي مردمک را 

( ماهيچه هاي صاف 1کنترل مي کند: 

حلقوي )تنگ کننده ي مردمک( عصب 

دهي آن توسط رشته هاي پاراسمپاتيک 

( ماهيچه هاي صاف شعاعي )گشادکننده ي مردمک( توسط رشته هاي سمپاتيک 2است )محرک : نور شديد(  

 عنبيه در پاسخ به محرک تغيير وضعيت مي دهد( <<وند )محرک : نور ضعيف عصب دهي مي ش

 تنظيم انقباض ماهيچه هاي صاف آگاهانه نيست و بر عهده دستگاه عصبي خودمختار است.

انقباض ماهيچه هاي صاف تحت کنترل عصبي و هورموني هستند، به طور مثال ناقل هاي عصبي مانند استيل 

با اتصال به پروتئين گيرنده در سطح غشاي سلول ماهيچه صاف، عضله ي صاف را کولين و نوراپي نفرين 

 تحريک يا مهار مي کنند.

، در کتاب زيست سال سوم، قرنيه در جلوي چشم به صورت شفاف و برآمده )برجسته( ديده 3-3طبق فعاليت 

 مي شود. نور با گذشتن از قرنيه به علت انحناي آن، هم گرايي پيدا مي کند.

خشي از شبکيه که عصب بينايي از خارج و براي پردازش به سمت لوب پس سري مي رود، نقطه کور نام ب

 دارد.

 1گزينه  پاسخ
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 8صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 زیست سال چهارم )شارش + باکتری ها( 3و  8فصل  (111

 بررسي گزينه ها :

( مربوط بههه تنفس هوازي اسهههت و طي وقوع چرخههه ي 1

 3و  2کربس در گام هاي 

( مخصوص تخمير که نوعي تنفس بي هوازي است، تخمير 2

 بعضي از باکتري ها وجود دارد.الکتيکي در 

 ( مربوط به تنفس هوازي و زنجيره انتقال الکترون است.3

( بيشههتر باکتري ها، هتروتروف و هوازي هسههتند برخالف 4

باکتري هاي گوگردي سهههبز که بي هوازي و اتوتروف اند.در 

تمام سهلول هاي زنده جانداران مرحله ي اول تنفس سلولي 

مرحله است، در  4گليکوليز شهامل )گليکوليز(، رخ مي دهد. 

 2توليههد و در مقههابههل  NADHمولکول  2گليکوليز،  3گههام 

 شود. کربني فسفات دار، يک گروه فسفات افزوده مي 3مصرف مي شود و به هرمولکول  +𝑁𝐴𝐷مولکول 

 

 زیست سال دوم )سلول شناسی( 2فصل   (112

 ، طراحي شده است.22ساختار غشا در صفحه  زيست سال دوم، شکل 2-13اين تست با توجه به شکل 

بيشترين تعداد مولکول هاي غشا، مولکول هاي 

فسفوليپيدي اند، بخشي از مولکول هاي 

فسفوليپيدي مانند ساير مواد ليپيدي، آبگريزند. 

پروتئين هاي سطحي قادرند با بخش آبگريز 

  مولکول هاي غشا، در تماس باشند.

 4گزينه  پاسخ

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 3صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 زیست سال چهارم )رفتار شناسی( 1فصل   (119

 بررسي گزينه ها :

 ( رفتارهاي غريزي مجموعه اي از حرکات مشخص و ثابت است.1

ن فعال( مي توان به جانور ياد داد که در موقعيتي خاص، رفتار مشخصي انجام ( با آزمون و خطا )شرطي شد2

 ک رفتار در جانور( دهد و يا اينکه آن کار را انجام ندهد. )عدم بروز ي

( نميتوان گفت تمام جانوران سر و مغز دارند. مانند هيدر،عروس دريايي،شقايق دريايي که فاقد تقسيم بندي 3

 دستگاه عصبي هستند و داراي شبکه عصبي مي باشند)گره عصبي ندارند(مرکزي و محيطي در 

( نقش پذيري شکل خاصي از يادگيري است که در دوره مشخصي از زندگي يک جانور رخ مي دهد و ارتباط 4

تنگاتنگي با رفتار غريزي دارد، اين رفتار در حفظ بقا با ارزش است. در نقش پذيري اگر همراه با شي متحرک، 

 نيز باشد، موثرتر خواهد بود. صدا

 

 زیست سال سوم )گیاهی( 11فصل   (114

 بررسي گزينه ها :

( اتيلن )ترکيب آلي گازي شکل(، در اغلب بافت هاي گياهي توليد مي شود و براي تسريع و افزايش رسيدگي 1

ه مي شوند، استفاده مي شوند. ميزان اتيلن در واکنش به زخم هاي ميوه هايي که قبل از رسيدگي چيد

اري زا )کپک هاي مخاطي، مکانيکي بافت ها )مانند: نيش حشره و شکستن شاخه( ، آلودگي هوا، عوامل بيم

(، ويروئيد، زنگ ها و سياهک ها( ، شرايط غرقابي و بي هوازي افزايش Ti، عامل گال)پالزميد TMVويروس 

 مي يابد.اتيلن همچنين باعث سست شدن ميوه ها )مانند گيالس( و تسهيل برداشت مکانيکي ميوه ها مي

 شود.

 افزايش مي يابد.( هورمون اتيلن در پاسخ به عوامل بيماري زا، 2

( آبسزيک اسيد، سبب فقط جذب آب توسط ريشه ها )مانند جذب آب و امالح براي قلمه ها( مي شود و 3

اين فرآيند را تنظيم مي کند، همچنين سبب خفتگي دانه و جوانه و بازدارندگي رشد را به دنبال دارد، با عمل 

 جوانه مي شود همانند اکسين و برخالف ژيبرلينجلوگيري از جوانه زني دانه، سبب کاهش ميزان مالتوز 
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 11صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

( تمام محرک هاي رشد و تقسيم سلول ها ) چرخه سلولي( سبب افزايش انعطاف پذيري ديواره 4

 هاي سلولي نمي شوند.

 

 زیست سال چهارم )پروتئین سازی( 1فصل   (111
 

د آنها، يک ژن تاثير خود را از طريق تولييک آنزيم را بيان کردند، طبق عقيده -بيدل و تيتوم نظريه ي يک ژن

يک آنزيم اعمال مي کند، تا اينکه با گذشت زمان مشخص شد، بسياري از ژن ها، پروتئين هايي را به رمز مي 

آورند که آنزيم نيستند )پروتئين غيرآنزيمي را به رمز درمي آورند(. همچنين مشخص شد، بسياري از پروتئين 

پتيدي تشکيل شده اند که توليد هر زنجيره را يک ژن خاص رهبري کرده است ) ها از چند زنجيره پلي پ

يک زنجيره پلي پپتيدي( پس نتيجه ميگيريم، توليد يک پروتئين مي تواند حاصل بيان بيش -نظريه يک ژن

 از يک ژن باشد.

هم نش هاي مدقت کنيد بيدل و تيتوم جهش هايي را بررسي کردند که مربوط به ژن هاي کنترل کننده واک

 متابوليک از قبيل توليد ويتامين ها و آمينواسيدها بود.

 4پاسخ گزينه 

 زیست سال دوم )فیزیولوژی جانوری( 8فصل  (111

 

 بررسي گزينه ها :

( در انقباض ايزوتونيک )کشش ثابت( از طول نوارهاي روشن 1

 شود. سارکومرها کاسته مي

  ( طول رشته هاي ضخيم و نازک سارکومرها، ثابت است.2

( در تونوس ماهيچه اي، تارها )ميون ها( به نوبت منقبض مي 3

 گردند تا ماهيچه خسته نشود.
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 11صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

( در انقباض ايزومتريک، طول ثايت و کشش متغير است.بنابراين طول ماهيچه تغيير نمي کند و 4

 ثابت است. Zفاصله ي خطوط 

 زیست سال سوم دبیرستان )فیزیولوژی جانوری( 11فصل  (111

 

سلول هاي اسپرماتوگوني )موجود در ديواره 

داخلي لوله هاي اسپرم ساز( به طور پي در پي 

مي کنند و تعدادي اسپرماتوسيت اوليه  ميتوز

توليد مي کنند، بعضي از اين اسپرماتوسيت 

هاي اوليه تقسيم ميوز را انجام مي دهند و 

ويژگي هاي تقسيم ميوز را خواهند داشت 

)مانند: کراسينگ اوور، تفکيک کروموزوم همتا، 

 تشکيل ساختار تتراد و ...(

که  از هر اسپرماتوسيت اوليه اي 1در ميوز

اسپرماتوسيت ثانويه )هاپلوئيد مضاعف( توليد  2انجام داده،  1ميوز

 مي شود.

اسپرماتوسيت اوليه و اسپرماتوسيت ثانويه، سلول هايي با کروموزوم 

کروماتيدي و داراي چهار رشته پلي نوکلئوتيدي(  2هاي مضاعف )

 دارند، همچنين حاوي ژن هاي سازنده تازک هستند.

 3گزينه  پاسخ
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 12صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 زیست سال چهارم )مهندسی ژنتیک( 2فصل   (118

پس از مرحله ي کلون شدن ژن، )از يک ژن خارجي نسخه هاي يکسان و متعددي ساخته مي شود( غربال 

نوترکيب جذب کرده اند از ساير  DNAگري است. در اين مرحله مهندسان ژنتيک بايد باکتري هايي را که 

ند، مي توان با اضافه کردن ترکيبي آنتي بيوتيکي مانند تتراسايکلين باکتري هايي که جذب نکرده اند جدا کن

 به محيط کشت باکتري ها، غربال گري را انجام داد.

 2پاسخ گزينه 

 

 زیست سال دوم )فیزیولوژی جانوری( 1فصل   (113

 بررسي گزينه ها :

 0-2( پديده مخالف بازجذب مي تواند ترشح يا تراوش باشد، که در بخش قشري صورت مي گيرد.)شکل 1

 زيست سال دوم(

با بازجذب  NaClبا بازجذب غيرفعال و  H2Oادرار و لوله ي پيچ خورده ي نزديک، ( در لوله ي جمع کننده 2

 گردند. فعال )صرف انرژي زيستي و برخالف شيب غلظت( به خون باز مي

، آب به داخل لوله هاي ادراري )نفرون ها(  NaCl( با توجه به بخش ضخيم و باالرو هنله، با بازچذب فعال 3

 وارد نمي شود.

 وله ي پيچ خورده دور، فقط انتقال فعال رخ مي دهد )صرف انرژي زيستي(( درون ل4

 صفحۀ بعد  ارائه شده است.در شکل  113توضیحات تکمیلی سوال 
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 19صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 

 

 زیست سال سوم )ژنتیک( 8فصل   (111

 

باشند و از  Bو  Aدارند، بنابراين بايستي والدين داراي گروه خوني  ABو  Oوالدين، فرزنداني با گروه خوني 

 لحاظ اين صفت، هتروزيگوس )ناخالص( محسوب مي شوند.
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 14صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

والدين سالم فرزندان زال دارند، بنابراين از نظر صفت زالي، والدين ناخالص هستند. در بيماري هاي اتوزومي 

مغلوب اگر والدين ناخالص باشند، همواره فرزندان 
3

4
غالب،  

1

4
مغلوب خواهند بود، بنابراين ، در بين فرزندان  

3

4
 

 از نظر صفت زالي سالم هستند.

( دارد، مي توان نتيجه گرفت که اين مادر از 𝑥ℎ𝑦همچنين با توجه به اين که، مادر سالم، پسران هموفيل )

 (𝑥𝐻𝑦( است و پدر خانواده نيز سالم است )𝑥𝐻𝑥ℎنظر صفت هموفيلي، )

همانطور که مي بينيد، 
3

4
 فرزندان از نظر صفت هموفيلي سالم هستند. 

 احتمال تولد فرزند سوم سالم با گروه خوني متفاوت نسبت به برادرانش:
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 11صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 زیست سوم )فیزیولوژی جانوری( 1زیست دوم + فصل  2فصل   (111

 

پالسموسيت ها، سلول هايي هستند که در 

ايمني هومورال با ترشح پروتئيني به نام 

مولکول پادتن از چند پادتن نقش دارند، هر 

رشته ي پلي پپتيد ساخته شده است. 

پالسموسيت ها تعداد زيادي دستگاه گلژي 

و شبکه آندوپالسمي زبر دارند، تمام 

پروتئين هايي که خارج از سلول ترشح مي 

شوند مانند : پادتن ها، موسين، آنزيم هاي 

گوارشي و انواع هورمون هاي پروتئيني، 

ي شبکه زوم هاي رو توسط ريبو

آندوپالسمي زبر ساخته شده و به دستگاه 

 گلژي رفته و با اگزوسيتوز آزاد مي شوند.

اتصال پادتن به آنتي ژن موجب مي شود، 

کروفاژها راحت تر، آنتي ژن را ببلعند ام

 )طي عمل فاگوسيتوز يا ذره خواري(

فاگوسيتوز فرآيندي است که ذرات خارجي 

 سپسبه شکل وزيکول وارد سلول شده و 

در آنجا به کمک آنزيم هاي ليزوزومي هضم 

 مي شوند.

در فرآيند آلرژي، پادتن ها به ماستوسيت 

  هاي بافتي متصل مي شوند.

 3پاسخ گزينه 
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 11صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 زیست سال سوم )فیزیولوژی جانوری( 11فصل   (112

 

 بررسي گزينه ها :

( سلول هاي اووگوني، اليه زاينده تخمدان را در دوران جنيني تشکيل مي دهند، وقتي فرد در دوران جنيني 1

است اين سلول ها ميتوز مي کنند و تعداد زيادي سلول، اووسيت اوليه در دوران جنيني توليد مي کنند. 

 Iاووسيت هاي اوليه در مرحله پروفاز ميوز 

 سي، بدون فعاليتقرار دارند و تا سن بلوغ جن

 ۀباقي مي مانند، هر دختر در ابتداي تولد هم

گامت هايي را که در طول زندگي خود خواهد 

داشت به صورت نابالغ درون تخمدان هاي 

خود دارد، )يعني پس از تولد تعداد تخمک 

هاي نابالغ ثابت است(، در سراسر طول 

گامت او  488تا  388زندگي يک زن، فقط 

ساير گامت هاي نابالغ بالغ مي شوند، 

 غيرفعال مي شوند.

گامت ها درون فوليکول هاي )تعدادي سلول سوماتيک يا پيکري( تخمدان ها قرار دارند و بالغ مي شوند، در 

 يت اوليه( را احاطه کرده اند و بهواقع فوليکول ها شامل تعدادي سلول پيکري اند که يک گامت نابالغ )اووم

 .آن غذا مي رسانند

 بتداي يک چرخه ي جنسي بوجود نيامده اند.ا( در دوارن جنيني تشکيل مي شوند بنابراين در 2

 را انجام مي دهند. IIاووسيت اوليه، ميوز  488تا  388( در سراسر طول زندگي يک زن، فقط 3

 ( تمام اووسيت هاي اوليه بالغ نمي شوند.4
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 11صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 )آغازیان( 11-2زیست سال چهارم، شکل  11فصل   (119
 

 بررسي گزينه ها :

 رها قابليت هم جوشي ندارند.ور توليد مي کند، زئوسپو( اسپورانژ، زئوسپ1

 که با ميتوز، اسپروفيت بالغ را توليد مي کند.( زيگوت، سلولي ديپلوئيدي است 2

کروموزمي  n <<<تاژکي( 4تاژکي(، زئوسپور)2گامت ) <<<( سلول هاي هاپلوئيد تاکدار، کاهوي دريايي 3

 اند.

سلول هاي هاپلوئيد بدون تاژک، 

گامتوفيت پر  <<<کاهوي دريايي 

 سلولي

اسپروفيت بالغ کاهوي دريايي، 

به نام ساختارهاي توليد مثلي 

کروموزمي( دارد که  n2اسپورانژ )

د ر توليوميوز انجام مي دهند و زئوسپ

رها رشد ومي کنند، هرکدام از زئوسپ

) ميتوز( کرده و يک ساختار پر 

سلولي گامتوفيتي را بوجود مي آورد. 

ه به گامت قابليت هم جوشي دارند و ادغام مي شوند و در نتيج 2گامتوفيت بالغ، گامت توليد مي کند، 

 شوند. اسپوروفيت جديد تبديل مي

 ( فقط از رشد زئوسپورها، ساختار پرسلولي گامتوفيت )فتوسنتز کننده( ايجاد مي شود.4
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 18صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 زیست سوم )فیزیولوژی جانوری( 2زیست دوم + فصل  1و4و9فصل   (114
 

 بررسي گزينه ها :

اريتروسيت ها )گلبول هاي قرمز( در انسان و بسياري از جانوران بدون هسته است، پس از انسان، چين  (1

نخستي ها و وال بيشتر از ديگر مهره داران  امورها، ميمون ها( يلخوردگي قشر مخ در ساير پريمات ها )شامل: 

 است.

کم باال( از قلب ابتدا به شش ها مي رود و با ترا 2CO( در مهره داران )به جز ماهي ها(، خون تيره )داراي 2

پس از انجام تبادالت گازي به قلب باز مي گردد و سپس بار ديگر در گردش عمومي خون به حرکت در مي 

آيد و به اندام ها مي رود، به اين نوع جريان خون، گردش خون مضاعف مي گويند. دستگاه عصبي مهره داران 

 ل شده است.از دو بخش اصلي تشکي

( خرچنگ دراز، جانوري است که داراي رگ شکمي است، داراي گردش خون باز است، در اين نوع گردش 3

 خون در سطح کتاب درسي، مويرگ نداريم.

 . عصبي4. ماهيچه اي 3. پيوندي 2. پوششي 1 <<<نوع بافت اصلي وجود دارد  4( در مهره داران، 4

ي دهد(، در شيره ي معده نوزادان آدمي و بسياري از پستانداران آنزيم رنين )پروتئين شير ] کازئين[ را رسوب م

 يافت مي شود.

 زیست سال سوم ) گیاهی( 11زیست سال دوم + فصل  9فصل   (111
 

مهمترين مناطق مريسهتمي موجود در گياهان جوان و علفي، مريسهتم هاي ريسهي هستند، گروهي از سلول 

بزرگ و فاقد واکوئل اند و با تقسيم خود مريستم ها  ۀکه داراي هستهاي ريسي، سلول هاي بنيادي نام دارند 

 را مي سازند.

. زمينه اي 2. روپوست)اپيدرم( 1 <<<اين مريسهتم ها به نوبه خود تقسهيم مي شوند و سه گروه بافت اصلي 

 مي شود. . هادي را بوجود مي آورند، اين سه نوع بافت اصلي در ساختار همه ي گياهان علفي و جوان ديده3
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 13صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

مريسهتم هاي ريسهي در نوک سهاقه ها و شاخه هاي جانبي، کنار برگ ها و در نزديکي نوک ريشه 

 قرار دارند، کالهک ريشه ) سلول هاي غير زنده( از مريستم نوک ريشه محافظت مي کند.

 1پاسخ گزينه 

 

 زیست سال دوم ) فیزیولوژی جانوری( 1فصل   (111

 

  دمي )هواي مکمل( ۀذخير - 

 <<<هواي جاري  - ظرفيت حياتي  
1

3
 هواي مرده <<<هوا جاري  

 بازدمي ۀهواي ذخير - 

 ظرفيت کلي شش ها 

 هواي باقيمانده 

 دستگاهي است که مقدار حجم هواهاي ورودي و خروجي از شش ها را اندازه گيري مي کند. <<اسپيرومتري 

تنفس است و در مجاري تنفسي مي ماند و به سطوح تنفسي )شش ها(  تذکر: هواي مرده، به طور ثابت در هر

 مقدار هواي مرده به قطر مجاري تنفس بستگي دارد. <<<نمي رسد 

 2پاسخ گزينه 
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 21صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 زیست سال سوم )ژنتیک( 8فصل   (111

 .را روشن در نظر بگيريد 𝐅𝟏تذکر: رنگ چشم ماده 

، ترکيبي از هر دو صفت ظاهر شده است )حدواسط( ، وراثت   F1با توجه با اينکه، صفت اندازه دم در نسل 

 اندازه دم، حالت غالب ناقص دارد. بين الل رابطه غالب و مغلوبي وجود ندارد.

 از طرفي صفت رنگ چشم چون از والد ماده به زاده نر به ارث رسيده، اين صفت وابسته به جنس است.

 هستند. ZWو ماده ها  ZZدر پرندگان نرها 

 وراثت هر صفت را به طور جداگانه حساب مي کنيم.

 ***در حل غالب ناقص، همواره در نسل دوم، ژنوتيپ زير برقرار است:
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 21صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

را با توجه به کسرهاي باال محاسبه کنيم و از يک کم  F1و  Pحال کافي است احتمال ژنوتيپي 

 دارند، مشخص شوند. F1و  Pنماييم تا افراد نسل دوم که ژنوتيپ متفاوتي با افراد 
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 4گزينه  پاسخ

 زیست سال چهارم )پیدایش و گسترش زندگی( 9فصل   (118

 

 بررسي گزينه ها :

 ( ويژگي نخستين سلول هاي اتوتروف است.1

 ( نخستين جانداران تک سلولي؛ بي هوازي بوده اند.2

روي زمين پديدار شدند، هتروتروف و بي هوازي بودند و براي ( احتماال نخستين جانداران تک سلولي که 3

کسب انرژي از مولکول هاي آلي که در اقيانوس فراوان بودند، استفاده مي کردند و با کمک ترکيبات آلي 

 محيط، مولکول هاي مورد نياز خود را مي ساختند.

 ( هتروتروف ها، گاز اکسيژن را به جو زمين آزاد نمي کنند.4
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 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 زیست سال سوم )فیزیولوژی دستگاه عصبی( 2فصل  ( 113

 

 زيست سال سوم طرح شده است و طرحي مربوط به مغز ماهي است. 2-4اين سوال از فعاليت 

لب هاي بويايي ماهي در مقايسه با مغز انسان بزرگتر است 

و محل دريافت پيام هاي عصبي از گيرنده هاي بيني 

 است.

در انسان، بيشترين قابليت نيم کره مخ، هم در ماهي و هم 

 را براي انجام فعاليت هاي پيچيده را دارد.

 2پاسخ گزينه 

 زیست سال سوم )گیاهی( 11زیست سال دوم و فصل  1فصل  ( 181
 

 گندم داراي روزنه هاي هوايي و روزنه هاي آبي )در انتهاي برگ ها( مي باشد.

خارج باز مي شوند، و قادرند مواد دفعي حاصل از متابوليسم روزنه هاي هوايي به منظور تبادالت گازي با محيط 

 به شکل گاز )تعرق( ( با روش انتشار دفع کنند. 𝑂2  ،𝐶𝑂2  ،𝐻2𝑂گياه )

خروج آب از گياه گاهي اوقات به صورت مايع است که به اين فرايند، تعريق مي گويند، تعريق از راه روزنه 

ه در منتهي اليه آوندهاي چوبي قرار دارند، انجام مي شود. دهانه ي اين هاي ويژه اي به نام روزنه هاي آبي ک

روزنه ها همواره باز است و در پي تغيير فشار آب در سلول هاي نگهبان، تغيير انداره نمي دهند و تحت تاثير 

اثير ها تتورژسانس )آماس( و پالسموليز قرار نمي گيرند. همچنين آبسزيک اسيد و وازلين بر روي اين روزنه 

 ندارند.

 تعريق نشانه بارز فشار ريشه اي است.

 تمام روزنه ها، به حفظ پيوستگي شيره خام در آوندهاي چوبي کمک مي کنند.

 3پاسخ گزينه 
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 29صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 زیست سال سوم )فیزیولوژی هورمون ها( 4فصل  ( 181
 

ح شرپانکراس )لوزالمعده( تانسولين، هورمون کاهنده قند خون و از جزاير النگرهانس واقع در بخش برون ريز 

مي شود. انسولين هورموني است که با فراواني انرژي مرتبط است و بر متابوليسم چربي، پروتئين و کربوهيدرات 

  )هيدرات هاي کربن( تاثيرگذار است.

انسولين موجب مي شود تا کربوهيدرات اضافي به 

صورت گليکوژن طي واکنس هاي سنتز آبدهي، 

ضالت ذخيره شوند. )افزايش عمدتا در کبد و ع

 متابوليسم(

پس از اتصال انسولين با گيرنده هاي غشايي ) چون 

انسولين هورمون پروتئيني است، قادر نيست که از 

غشا عبور کند، بنابراين گيرنده درون سلولي ندارد(، 

از سلول هاي بدن به شدت نسبت  %08غشاي حدود 

لب به اغبه گلوکز نفوذپذير مي شوند )ورود گلوکز 

 سلول هاي بدن تسهيل مي گردد(

+ خارج از کتاب : در مورد بيشتر نورون هاي مغز 

 صدق نمي کند.

 3پاسخ گزينه 

 ت(یک جمعیست سال چهارم )ژنتیز 1فصل  ( 182
 

aA
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 24صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

  𝑋𝐴𝑋𝐴       𝑋𝐴𝑋𝑎          𝑋𝑎𝑋𝑎                   𝑓(𝑎𝑎) = 𝑎2 =  
225

10000
 ⇒ 𝑓(𝑎) =  √

225

10000
= 0.15 

 

𝑓(𝐴) = 1 − 0.15 = 0.85 

  =  𝑋𝐴𝑌 ⇒  0.85 × 100 = %85      

 

 

 زیست سال چهارم )شارش انرژی( 8فصل  ( 189
 

 به شکل روبه رو توجه کنيد: 

تيالکوئيد و فضاي داخلي به فضاي خارجي 

غشاي داخلي کلروپالست)فضايي که توسط 

غشاي دروني محصور شده است( استروما يا 

  بستره مي گوييم.

در غشاي تيالکويد دو فتوسيستم وجود دارد که 

از تعدادي پروتئين و رنگيزه ها ساخته شده 

 است.

هردو فتوسيستم نور را جذب مي کنند که اين 

 گيزه هاي آن ها مي باشد.خاصيت مربوط به رن

  

 دیماده چشم سف

225 
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 21صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

اتم  4، آنزيم تجزيه کننده آب وجود دارد. که دو مولکول آب را به 2در سطح زيرين فتوسيستم 

 هيدروژن و يک مولکول اکسيژن تبديل مي کند.اين تجزيه در فضاي داخلي تيالکوئيد اتفاق مي افتد.

 بررسي گزينه ها :

قرار  2کننده آب فقط در فضاي داخلي تيالکوئيد و در زير فتوسيستم ( با توجه به نکات باال؛ آنزيم تجزيه 1

 دارد و در غشا کلروپالست وجود ندارد.

( مولکول هاي جاذب نور )رنگيزه( به همراه تعدادي پروتئين، همان فتوسيستم ها است که در غشاي خارجي 2

 و داخلي کلروپالست وجود ندارد و فقط در تيالکوئيد است.

کربنه اشاره شده، در چرخه کالوين توليد مي شود که محل آن در بستره است که همان فضاي  6( ترکيب 3

 محصور شده توسط غشاي دروني کلروپالست است.چرخه کالوين در تيالکوئيد رخ نمي دهد.

هيدروژن -، در مرحله سوم فتوسنتز براي ساخت پيوندهاي کربنNADPH( از انرژي مولکول ناقل الکترون ،4

اده مي شود،واکنشهايي که منجر به تثبيت دي اکسيد کربن مي شوند واکنش هاي تاريکي يا مستقل از استف

 نور گويند  که اين عمل درون بستره يا استروما انجام مي شود.

 زیست سال سوم )گیاهی( 3فصل   (184
 

 رو به رو رابطه با چرخه زندگي گياهان توجه کنيد:به شکل 

 بررسي گزينه ها :

« هرگياهي»( در صورت سوال، عبارت 1

آورده شده است و قسمت دوم گزينه اول 

 صرفا براس سرخس صدق مي کند.

خزه  در گامتوفيت برگ مانند( ضمايم 2

وجود دارد و بخش هايي که در توليد مثل 

رويشي شرکت دارند، ساقه، ريشه و برگ 

 است که خزه ندارد.
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 21صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

( دانه در بازدانگان و نهاندانگان وجود دارد که فقط در بازدانه،مواد غذايي بخشي از گامتوفيت 3

 است و در نهاندانه،مواد غذايي لپه و آلبومن است.

زدن براي گياهاني است که گامتوفيت وابسته به اسپروفيت دارند.پيوند زدن در ( به صورت کلي، پيوند 4

 درختان انجام مي شود.

 زیست سال چهارم )قارچ ها( 11فصل  ( 181
 

 ها هاگ بلوغ از بعد( 2 اسپورانژيوم در هاپلوييد ي ها هاگ توليد( 1: ها زيگوميست در جنسي غير مثل توليد

 .نمايند مي را جديد هاي ميسليوم ايجاد و رويند مي جديد هاي مکان در و شده پراکنده باد توسط

 سازند مي را اتاقک دو و نموده رشد يکديگر سوي به(  -و)+  نخينه دو( 1 :ها زيگوميست در جنسي مثل توليد

 زيگوت چندين هاپلوييد هاي هسته ادغام از( 2 .است موجود هاپلوييد هسته چندين کدام هر درون که

 شرايط در( 3شود.  مي تبديل زيگوسپورانژ به زيگوت چندين محتوي سلول که شود مي حاصل ديپلوييد

 درون هاپلوييد هاب هاگ( 4 .رويند مي و داده انجام ميوز زيگوسپورانژ در موجود هاي زيگوت مساعد

 (شوند مي ايجاد اسپورانژ در جنسي غير هاي هاگ) شود مي پراکنده باد توسط زيگوسپورانژ

 ساختاري يا کيسه درون)  ها نخينه نوک در ها هاگ تشکيل( 1: ها آسکوميست در جنسي غير مثل توليد

 مي را جديد هايي ميسليوم ايجاد و جديد محل در شده پراکنده هوا جريان با ها هاگ( 2. (ندارند قرار خاص

 .کنند

 از هاپلوييد هاي هسته و شده ادغام هم با(  - و)+  قارچ نخينه دو( 1 :ها آسکوميست در جنسي مثل توليد

 نخينه رشد از و شده جفت يکديگر با شدن ادغام بدون قارچ دو هاي هسته( 2رود. مي ديگر قارچ به قارچ يک

 شده حاصل ديپلويد زيگوت شده ادغام هم با شده جفت هاي هسته برخي( 3.شود مي تشکيل آسکوکارپ ها

 هاپلوييد هسته هشت به ميتوز با هاپلوييد هسته چهار( 4شود. مي ايجاد هاپلوييد هسته چهار آن ميوز از که

 .شوند مي رها بلوغ از بعد و گرفته قرار آسک درون ها هاگ يابند مي نمو هاگ يه کدام هر و شده تبديل

 هب(  بيماريزا عوامل)  ها زنگ و ها سياهک در فقط و بوده نادر ها بازيديوميست در جنسي غير مثل توليد

 دهد مي روي فراواني
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 21صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 زير هاي شکاف زير هاي بازيديوم در ها هاگ تشکيل( 1: ها بازيديوميست در جنسي مثل توليد

 هسته ميوز از( 3آيد.  مي حاصل ديپلوييد هسته و شده ادغام هاپلوييد هسته دو بازيدي هر درون( 2کالهک. 

( 4شود.  مي ايجاد هاپلوييد هاي نخينه يک هر رويش از که شود مي ايجاد هاپلوييد هسته چهار ديپلوييد

 .آيد مي حاصل چتر شده ادغام هاي نخينه رشد از و شده ادغام هم با قارچ دو هاي نخينه

 بررسي گزينه ها : 

( نخينه هاي به هم بافته فنجاني شکل در آسکوميست ها است که هاگ غيرجنسي آن ها در نوک نخينه 

 يکروسکوپي ندارند.هاي تخصص يافته تشکيل مي شود و کيسه م

( نخينه هاي دو هسته اي هم در بازيديوميست ها و هم در آسکوميست ها وجود دارد،اما ساختار توليد مثلي 2

 گرز مانند فقط در بازيديوميست ها وجود دارد.

 هاپلوييد هاي هاگ .رويند مي و داده انجام ميوز زيگوسپورانژ در موجود هاي زيگوت مساعد شرايط ( در3

انژ شوند که اسپور مي ايجاد اسپورانژ در جنسي غير هاي شود. هاگ مي پراکنده باد توسط زيگوسپورانژ درون

 هاگدان غيرجنسي آن ها است.

کند و مربوط به زيگوميست ها است و هاگ هاي  مي رشد نان سطح روي که هايي است ( استولون ميسليوم4

 به آسکوميست ها است.غير جنسي خارج از نخينه هاي تخصص يافته، مربوط 

 

 زیست سال چهارم )شارش انرژی( 8فصل  ( 181

 

 

با توجه به صورت سوال که پارانشيم مغز ساقه را ذکر کرده 

است و همچنين آوردن عبارت اندامک دو غشايي، ميتوان 

نتيجه گرفت،اندامک مورد نظر ميتوکندري مي باشد،زيرا در 

 دهد.پارانشيم مغز ساقه فتونستز رخ نمي 
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 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 بررسي گزينه ها :

 NADH 2و3است گه در گام هاي  2و گام  4و گام 3( در چرخه کربس، پيدايش ترکيب چهار کربني در گام 1

 توليد مي شود. FADH2 4توليد اما در گام

کربني توليد مي شود و در حين اين عمل نوعي  2کربني يک مولکول 6چرخه کربس،از مولکول  2( در گام 2

 ( توليد مي گردد.NADHمولکول پر انرژي)

و يک به يک مولکول چهار کربني )اگزالواستات( مي پيوندد  A( در گام اول چرخه کربس استيل کوآنزيم 3

 مولکول شش کربني)سيتريک اسيد( توليد مي کند.

( در گام دوم گليکوليز ترکيب شش کربني دو فسفاته به دو ترکيب سه کربني يک فسفاته شکسته مي شود 4

 مصرف نمي شود.  ATPکه در اين گام 

 زیست سال دوم )فیزیولوژی جانوری( 1فصل  ( 181
 

 و کم هاآنزيم مقدار از آنها، سن افزايش با. است روز 128 حدود در خون به ورود از پس قرمز هايگلبول عمر

 بين از و بينندمي آسيب طحال و کبد باريک هايمويرگ از عبور موقع در هاگلبول اين. گرددمي شکننده غشا

 تقالان استخوان مغز به ديگر بار آن آهن و شودمي تجزيه ماکروفاژها وسيله بهشده، آزاد هموگلوبين. روند مي

 هايچرخه وارد نيز گلوبين)نوعي ترکيب(. رودمي کار به جديد هايگلبول شدن ساخته براي و يابدمي

 تجزيه زا ماکروفاژها وسيله به باشد، مي صفرا رنگ اصلي ماده که روبين بيلي .شودمي هاپروتئين متابوليک

 .آيدمي وجود به هموگلوبين

 تميسي پلي هاآن افزايش به و آنمي، را هاگلبول هموگلوبين مقدار کاهش نيز و قرمز هايگلبول تعداد کاهش

 کاري پر يا و هابافت به اکسيژن رسيدن کم و آنمي مهم علل از آهن کمبود و خون دادن دست از. گويندمي

 .است سيتمي پلي اصلي علت استخوان مغز طبيعي غير

 بررسي گزينه ها :

 ( بيلي روبين در کبد توليد مي شود.1
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 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

( با توجه به توضيحات باال، پس از مرگ گلبول قرمز، آهن آن به مغزاستخوان، براي ساخت گلبول 2

 مز جديد، انتقال پيدا مي کند.قر

 ( هموگلبين به هم و گلوبين تجزيه مي شود که هم به وسيله ماکروفاژها به بيلي روبين تبديل مي شود.3

 ( تجزيه گلوبين براي ورود به چرخه متابوليک پروتئين، در کبد انجام مي شود.4

 

 

 +گیاهیشارش انرژی(زیست سال چهارم ) 8فصل ( 188

 بررسي گزينه ها :

که در اين گياهان  است طي روز ، منظور زياد نور و دما در.است CAM گياهان ( قسمت اول عبارت مربوط1

ميشود.)اين گياهان در شب دي اکسيد  کلروپالست وارد آمده و بوجود اسيدآلي تجزيه از CO2  طي روز،

 کربن را به صورت اسيدهاي آلي تثبيت و سپس در واکوئل ذخيره مي کنند(

 C3 گياهان ( قسمت اول عبارت مربوط2

 بسته ها روزنه زياد نور و دما در که است

 و ميشود انجام گليکوليز ولي  است

NADH .توليد مي گردد 

 وC3 گياهان مربوط عبارت اول ( قسمت3

C4 گياهان  که استC4 نور زياد و دما در 

 و باشند داشته فعاليت ميتوانند هم

 ليلروبيسکو بد آنزيم اکسيژنازي  فعاليت

 آوندي غالف سلولهاي ويژه وضعيت

 مي کند. پيدا کاهش

در  CO2( هيچ گياهي وجود ندارد که 4

 و چهار کربنه صورت هم به CO2نيز، CAM گياهان آن فقط به صورت ترکيب چهار کربنه تثبيت شود. در

 ميشود. تثبيت کربني شش هم
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 91صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 زیست سال سوم )فیزیولوژی جانوری( 2فصل  ( 183

 به شکل رو به رو توجه کنيد: 

وها را ببيني شامل گيرنده هاي شيميايي که 

تشخيص مي دهند. مولکول هاي شيميايي 

موجود در هوا بعد از برخورد با اين سلول 

هاي گيرنده، باعث ايجاد پيام عصبي در 

 سلول هاي گيرنده مي شوند.

طبق شکل رو به رو، گيرنده هاي بويايي بين 

سلول هاي پوششي سقف حفره بيني قرار 

دارند. سلول هاي گيرنده در واقع خود نوعي 

اين  آکسون هاينورون دو قطبي هستند. 

گيرنده ها، پس از عبور از بافت اسفنجي 

 جمجمه، وارد لوب بويايي مي شوند.

 بررسي گزينه ها :

الي آن ها قرار گرفته است، مژک به( با توجه به شکل، سلول هاي پوششي که گيرنده هاي بويايي در ال1

 ندارند.

 ..دارند سيناپس وابران هاي نورون دندريت با بويايي گيرنده آکسون( 2

( گيرنده هاي بويايي موکوز ترشح نميکنند، بلکه سلول هاي پوششي اطراف آن، ترشح موکوز را برعهده 3

 دارند.

 ( هنگام انتقال پيام عصبي به لب بويايي، باعث تغيير پتانسيل سلول هاي لب بويايي مي شود.4
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 91صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

  )آغازیان(زیست سال چهارم  3فصل ( 131

 

 بررسي گزينه ها : 

( هنگام شرايط نامساعد براي کپک هاي 1

 يم توليد مخاطي پالسموديومي، کپسولي

 آن درون ميوز تقسيم انجام با که شود

. شود مي توليد کروموزومي n اسپورهاي

 سخت شرايط به اسپورها يا هاگ اين

 مساعد شرايط در لي و مقاومند محيطي

 کنند که متحرک هستند. مي ايجاد دار تاژک يا شکل آميبي هاپلوئيد هاي سلول و رويند مي محيطي

 توليد امهنگ کند. ابجاد جوشي هم توانايي با سلولهايي ميتواند جنسي مثل توليد در فقط ( کالميدوموناس2

 روند زئوسپورها.کند مي ايجاد زئوسپور يا جديد هاپلوييد سلول هشت تا دو ميتوز طريق از جنسي غير مثل

 که محيطي کالميدوموناس در. شوند مي آزاد و پاره را ديواره رسيدن از پس و مانند مي مادر سلول ديواره

 دارد. جنسي مثل توليد باشد نامساعد

( در چرخه زندگي اسپيروژير، فقط زيگوت آن به صورت ديپلوئيد است که اين زيگوت ابتدا ميوز مي کند، 3

 کنند و سلول هاي هاپلوئيد ايجاد مي کنند.سپس اين سلول ها ميتوز مي 

 ميوز ميتوانند آنها اسپورانژ مثلي توليد ساختار در موجود فقط سلولهاي و دارند نسل چرخه تناوب ها ( کلپ4

 کنند.
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 92صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 زیست سال دوم )فیزیولوژی جانوری( 8و  1، 1فصول  (131

 

 قلب تمام مهره داران قادر است که خون تيره را دريافت و به خارج قلب براند. 

 بررسي گزينه ها : 

داران، هر سه نوع بافت ( طبق متن کتاب درسي، در مهره 1

استخواني وجود دارد. )البته طراح محترم، ماهي هاي 

 غضروفي را در نظر نگرفته است!!! (

( در حرکات بدن، تمام ماهيچه ها نقش دارند. ضربان 2

قلب هم که توسط ماهيچه هاي قلبي انجام ميشود، نوعي 

 حرکت است.

 مواد دلتبا براي که دارند بسته خون گردش داران ( مهره3

 بين فضاي غذايي به مواد همراه به پالسما از ، بخشي

 مي رود. سلولي

( در بين مهره داران،فقط ماهي ها و دوزيستان 4

نابالغ،داراي گردش خون ساده هستند،خون پس از تبادالت گازهاي تنفسي ديگر به قلب باز نمي گردد و 

 خون در ساير مهره داران از نوع مضاعف است. مستقيما به بافت هاي بدن مي رود،حال آنکه جريان گردش
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 99صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 زیست سال سوم )گیاهی( 3فصل ( 132

 

 

چهار سلول چسبيده به هم در 

کيسه گرده آفتابگردان، منظور 

دانه گرده نارس است.به شکل رو 

 به رو توجه کنيد:

 بررسي عبارت ها :

 رسيده)گامتوفيت نر( است. گرده دانه به مربوط داخلي و خارجي ديواره الف( داشتن

 صورتي که دانه گرده نارس همان هاگ نر است.ب( گامتوفيت نر به دانه گرده رسيده اطالق مي شود،در 

ج( طراح محترم، تقسيم ميتوز را نوعي تقسيم هسته اي در نظر گرفته است، زيرا هسته ها در کنار يکديگر 

سال چهارم يعني قارچ ها،ذکر شده که تقسيم ميتوز  11)جالب است که در فصل هستند و جدا نمي شوند!!!

 گياهان متفاوت است اما چه کنيم که طراح محترم نظرشان چيز ديگريست!!!( در قارچ ها با تقسيم ميتوز در

 د( با توجه به اينکه آفتابگردان يک نهان دانه است، گامتوفيت آن دو سلولي مي باشد.

 فقط يک عبارت صحيح است.
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 94صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 سال چهارم )ژنتیک(9و 1زیست سال سوم+فصول  1فصل ( 139

 کتاب سال سوم دبيرستان : 133کنيد.صفحه به متن رو به رو توجه 

منظور صورت با توجه به اين متن، 

 گياهيسوال، تقسيم در سلول هاي 

 است.

 سي گزينه ها :برر

 ( مولکول هاي حاصل از رونويسي، با رشته هاي الگو ژن به صورت مکمل هستند.1

اختار ريبوزوم وجود دارد.)در سيتوپالسم سلول، ريبوزوم ديده ريبوزومي، در س RNA( انواعي از آنزيم هاي 2

هاي امروزي خاصيت آنزيمي دارند و به نظر مي رسد که اتصال آمينواسيدها RNAمي شود.(در واقع برخي از 

ريبوزومي انجام مي دهد،همچنين در ساختار اين نوع از آنزيم، RNAدر ريبوزوم هنگام پروتئين سازي را يک 

 )ريبوز( وجود دارد. قند پنتوز

 (rRNAوtRNA( تمام مولکول هاي حاصل از رونويسي، کوتاه نمي شوند )3

همتا، در تقسيم ميوز، گامت هاي نوترکيب  کروموزوم هاي از خواهري بين کروماتيدهاي غير ( تبادل قطعات4

ر )سلول تخم(دزيگوتمي سازد اما بايد بدانيم که در گياهان، تمام سلول ها گامت نمي سازند، به طور مثال: 

 انجام مي دهد و ويژگي هاي ميوز براي آن بي معنا است. ميتوزگياهان 

 

 زیست سال چهارم )ژنتیک جمعیت( 1فصل  ( 134

 

 لمث تغييردهنده عوامل کوچک در نظر گرفته شده است، خزانه ژني کوچکتري دارد و همچنين چون جمعيت

 مي کند. ايجاد بيشتري تغييرات... و مهاجرت و طبيعي عوامل
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 91صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 بررسي گزينه ها :

 شديدتر است و نيروهاي تغييردهنده گونه ها فعال هستند. کوچکتر هاي جمعيت در ( تغييرات1

( چون جمعيت کوچک است، پس ممکن است آميزش بين افرادي که فنوتيپ يکسان دارند بيشتر 2

 شود)آميزش همسان پسندانه(و فراواني افراد ناخالص کاهش مي يابد.

براي مثال، مهاجرت مي تواند تغييرات بسيار زيادي را در فرواني نسبي الل ها ايجاد ( در جمعيت کوچک، 3

 کند و يا براي مثال،فردي قبل از رسيدن به سن توليد مثل، از بين برود.

  ( در تغييراتي که برخالف جمعيت اتفاق مي افتد، امکان دارد شانس بقا کاهش يابد.4

 )ژنتیک(زیست سال سوم  8فصل  ( 131

 بررسي گزينه ها :

)بيمار خالص يا ناخالص( و فرد  12ا( اگر صفت به صورت اتوزومي غالب باشد، با توجه به آميزش فرد شماره 

 10)سالم خالص(، ميتوان نتيجه گرفت که فرد شماره  11شماره 

امکان دارد به صورت بيمار  12،صرفا بيمار ناخالص است.فرد شماره 

 خالص يا ناخالص باشد.

( اگر صفت به صورت اتوزومي مغلوب باشد، با توجه به اينکه 2

( به صورت بيمار خالص بايد باشد،پس 1فرزند ديگر خانواده )شماره 

سالم  18بايد سالم ناخالص باشد.چون فرد شماره  6رد شماره ف

است،پس حتما به صورت سالم ناخالص است،زيرا يک الل از فرد 

با توجه به  11)بيمار خالص( دريافت مي کند. فرد شماره  2شماره 

 بيمار است، پس حتما سالم ناخالص است. 10اينکه فرد شماره 

باشند.)در وابسته به جنس  بيمار بايد 13و  0 شماره فرد غالب باشد، جنس به دودمانه متعلق به وابسته ( اگر3

 غالب مرد بيمار بايد مادر بيمار داشته باشد.(

 18( اگر دودمانه وابسته به جنس مغلوب باشد، احتمال بيمار شدن دختران حاصل از ازدواج فرد شماره 4

)سالم ناخالص( با فردي سالم، 
1

4
 مي شود. 
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 91صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 زیست سال سوم )فیزیولوژی جانوری( 11زیست سال دوم و فصل  1فصل ( 131

 جفت مادري بخش هاي سرخرگ .است مادر خون عمومي گردش از قسمتي جفت مادري بخش خون گردش

 .دارند تيره خون آن هاي سياهرگ و روشن خون

 گردش از قسمتي جفت جنيني بخش خون گردش

 بخش هاي سرخرگ .است جنين ششي خون

 روشن خون سياهرگها و تيره خون جفت جنيني

 .دارند

 

 :راياد ناف بند

 آورند مي جفت به را تيره خون که:  سرخرگ دو

 .برد مي رويان بدن سمت به را روشن خون که:  سياهرگ يک

 

شکمي ماهي و کرم خاکي،سرخرگ هاي  سرخرگ نکته:خون

ششي در پرندگان و پستانداران و سرخرگ هاي بند ناف داراي 

درصد اکسيژن اشباع  00تيره هستند.)هموگلوبين توسط خون 

 شده است.(

 3پاسخ گزينه 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 91صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 زیست سال چهارم )ژنتیک جمعیت( 1فصل ( 131
 

 بررسي گزينه ها :

 رد که است سمتي به تغيير کوتاه دوره يک ( بعداز1

 انتهاي يک ودر داريم کوتاه افراد نمودار انتهاي يک

 براي افراد بلند آن و داريم بلند افراد نمودار ديگر

 سازگارترند. علفزار در زيستن

ند هست بلندقد طوالني، افراد ميانه دوره از بعد ( چون2

 رايب بلکه نيستند مناسب جنگل در زندگي بداي و

 سازگارترند. علفزار در زندگي

 کوتاه انتها يک بلکه نميشوند بزرگتر انتها دو ( افراد3

 هستند. بلندتر ديگر انتهاي و

)مريکيپوس(  داريم متوسط افراد انتها يک در ( چون4

 هستند. متفاوت دو اين انگشت فرم نظر از که داريم اکوئوس اسبهاي انتها يک و

 

 انگشت است. 1انگشت و اکوئوس)اسب امروزي(داراي  3انگشت، مريکيپوس داراي  2نکته: هيراکوتريوم داراي 
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 98صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 )فیزیولوژی جانوری(زیست سال سوم  11و  4فصول  ( 138
 

 بررسي گزينه ها :

ا پيدکاهش  چربي ذخيره ندارند اما خون (،تاثيري بر غلظت کلسيمT3,T4( افزايش هورمون هاي تيروئيدي)1

 مي کند.

نيستند.با افزايش هورمون ها موجود در  کننده آزاد هورمونهاي تاثير تحت پسين هيپوفيز ( هورمونهاي2

آن زياد  غلظت و کم ادرار هيپوفيز پسين،حجم

 شود.مي

 وLH قسمت اول عبارت،هورمونهاي ( منظور3

FSH  هورمون فوليکول،ترشح با رشد که است 

به دنبال آن ترشح ميشود که  زياد استروژن

 ضخيم رحم ديواره افزايش مي يابد و پروژسترون

 ميشود.

( آلدوسترون باعث افزايش سديم خون مي شود 4

و فشار خون زياد مي شود. کورتيزول هم باعث 

تجزيه پروتئين هاي بدن مي شود، که مي تواند 

کالژن را که نوعي پروتئين ساختاري است را تجزيه 

 ود.کند و مقدار آن کم ش

 زیست سال دوم )فیزیولوژی جانوری( 1و  4فصل  ( 133
 

 را در نظر گرفته است. استفراغ و سرفه و عطسه انعکاس هاي صورت سوال،

 بررسي گزينه ها :

 مي شود. محبوس ششها در هوا و بسته حنجره ( در تحريک نايژه ها، ابتدا1
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 93صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 ششها در هوا نايژه( ، ابتدا و )ناي تنفسي مجاري تحريک بعد از سرفه و عطسه انعکاس ( در

 مي گردد. خارج با فشار هوا و شده مي شود، سپس باز بسته حنجره اول يعني  محبوس

در پي آن حجم زيادي از هوا به درون شش ها  که عميق همراه است دم با هاي روده گيرنده ( تحريک3

 فرستاده مي شود.

 ميگيرد. صورت مرحله آخر در مري انتهاي حلقوي ماهيچه انقباض ( هنگام استفراغ، کاهش4

 زیست سال چهارم )پروتئین سازی + باکتری ها( 3و  1فصل  ( 211

کلستريديوم بوتولينم نوعي باکتري است،پس ساختار اپران دارد.توکسين آن بر روي دستگاه عصبي انسان اثر  

 مي گذارد.که از عاليم آن مي توان به ديد دوتايي و فلج شدگي اشاره کرد.

 بررسي گزينه ها :

 باشد.  rRNA يا و tRNAژني ،  تکmRNA  ( امکان دارد1

نمي تواند صدق rRNA و mRNAدارد، اما در رابطه با  CCAدرست است که انتهاي  tRNA( در رابطه با 2

 کند.

 ژنتيک آن در ناحيه نوکلئوئيدي قرار دارد.( در باکتري ها، ساختار هسته و هستک نداريم، بلکه ماده 3

 ژن تنظيمي بخش به پروکاريوتي مراز پلي RNA آنزيم ابتدا ، ها باکتري ها در RNA تمام ساخت ( براي4

 .شود مي انجام رونويسي و متصل باکتري

www.konkur.in

forum.konkur.in
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 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 زیست سال چهارم )پروتئین سازی( 1فصل ( 211
 

 شده ژنتيکي ورزي دست که جانداري اولين

 ي سازنده ژن که است E.coli باکتري است

rRNAنآ به آفريقايي دار پنجه ي قورباغه ي 

 اين(. 1103 – باير و کوهن.) است يافته انتقال

 را قورباغه ريبوزومي يRNA ها باکتري

 .ساختند

 

 بررسي گزينه ها :

( ژن هاي تنظيم کننده جز ژن هاي ساختاري مي باشد که از روي اين ژن ها، پروتئين هاي تنظيمي ساخته 1

 مي شود.

 شود. رونويسي مهار باعث و متصل شود اپراتور مي تواند به کننده تنظيم ( پروتيين2

 ژن يانب براي و ميشود آلوالکتوز به با ورود به سلول، تبديل که است الکتوز همان ساکاريدي دي ( ترکيب3

 ميشود. اپراتور از شدنش جدا باعث و شده متصل مهارکننده به

 از را رونويسي مي تواند پليمرازRNA آنزيم و کرده جدا اپراتور از آن را کننده مهار پروتئين در شکل ( تغيير4

 بدهد. انجام ساختاري ژنهاي

 زیست سال چهارم )آغازیان( 11فصل  ( 212

 هستند. تاژکداران ي عمده ي شاخه سه اوگلناها و مانند جانور تاژکداران چرخان، تاژکداران

 بررسي عبارت ها :

الف( فقط 
1

3
 از اوگلناها، توانايي فتوسنتز دارند. 
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 41صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 کي زيرا غلط است، چرخان تاژکداران مانند دارند جنسي غير مثل توليد فقط که مواردي ب( براي

 ميکند. منتقل زاده به را خود ژنهاي همه والد

نخواهيم داشت.  هم را گامتها لقاح و انجام نمي دهند ميوزدارند،  جنسي غير مثل فقط توليد که ج( مواردي

 گامتها رخ مي دهد که در تقسيم ميوز ديده مي شود. تصادفي لقاح و اور کراسينگ در مواردي مثل نوترکيبي

يوکاريوت ها براي همانندسازي ماده ژنتيک درون هسته، به دليل طويل بودن ماده ژنتيک، برخالف د( در 

پروکاريوت ها،همانند سازي در نقاط مختلف انجام مي شودو بنابراين بيش از يک دوراهي همانند سازي تشکيل 

 مي شود.

 1پاسخ گزينه 

 زیست سال دوم )فیزیولوژی جانوری( 4فصل  ( 219
 

 بررسي گزينه ها :

يز، ن گنجشک مي کند. در جذب را سلولز از حاصل فيل، گلوکز در کور)ابتداي روده بزرگ( ( سلولهاي روده1

 لولهاي ديواره ي روده انجام مي شود.جذب سلولز در س

 جزيهت بگيرند، زيرا حاصل از تجزيه سلولز قرار گلوکز با مجاورت در نمي توانند گنجشک در معده ( سلولهاي2

ه ب گليکوژن يا تجزيه نشاسته از مي تواند گلوکز اما نمي شود تجزيه سلولز هرچند .مي شود انجام روده در

 مي گيرند. قرار گلوکز در مجاورت کور سلول هاي رودهفيل،  بيايد. اما در وجود

تري ندارند )باک سلولز)سلوالز( کننده تجزيه آنزيم کور روده سلولهاي و ندارد اصال آنزيم ترشح دان ( چينه3

 هاي موجود در روده کور آنزيم تجزيه کننده سلولز را دارند(.

 بسازند. ماده پيش سطح را درATP قادرند  دارند و سلولي تنفس ( هم گنجشک و هم گاو4
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 42صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 (ها ویروس) چهارم سال زیست 11 فصل ( 214

 نظر در را TMV و باکتريوفاژ سوال، براي بنابراين بايد باشد، گياهي سلول يا باکتري تواند مي دار ديواره سلول

 .بگيريم

 بررسي گزينه ها :

 سيمتق توان نمي ها باکتري در همچنين. نمي شوند تقسيم و مي روند از بين ويروس به آلوده هاي سلول( 1

 .کرد مشاهده را ميتوز

 .کنند مي استفاده ميزبان هاي آنزيم از خود، نياز مورد مواد ساخت براي ها وبروس( 2

 پليمراز پروکاريوتي(RNA).دارد وجود کننده رونويسي آنزيم نوع يک باشد، باکتري ميزبان، که صورتي در( 3

 و ين،ليپيدپروتئ از است کرده احاطه را کپسيد که ندارد،پوششي ليپيدي پوشش TMV ويروس( 4

 .است شده تشکيل گليکوپروتئين

 (جانوری فیزیولوژی) سوم سال زیست 2 فصل ( 211
 

 بررسي گزينه ها :

 تها،دندري آکسون از مجموعي عصب هر طرفي دارد،از شکمي ريشه يک و پشتي ريشه نخاعي يک عصب هر( 1

 ،و آنهاست دوي هر يا ها

 ولسل با عصبي رشته هر

 بعدي کننده دريافت

 سيناپس مستقل بطور

.دارد
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 1931 پاسخ سواالت زیست شناسی کنکور سراسری خارج از کشور سال                 49صفحه شماره  

 

 وحید قاسمی و علی جوهری

 کانال تلگرام گروه آموزشی زیستولیز : 

 دارد(،گرد مهمي نقش حسي اطالعات درپردازش تاالموس) در بدن نقاط اغلب از حسي اطالعات( 2

 ايه پيام استثناي به.)شوند مي فرستاده مخ قشر در مربوطه هاي بخش به و شوند مي آيند،تقويت مي هم

 (بويايي گيرنده

 .دارد وجود فراواني سلولي بين فضاي پيوندي بافت سلولهاي بين است، پيوندي عصب،بافت خارجي پوشش( 3

 انتهاي ات سلولي جسم از را پيام باشد، آکسون که صورتي باشد،در آکسون يا دندريت دارد امکان بلند رشته( 4

 .کند مي هدايت خود
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