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 (96خارج کشور پاسخنامه تشریحی درس زیست شناسی )کنکور سراسری 

 
 3 پاسخ: گزینه

 پرندگان در مرحله بازدم، هوا به درون شش ها وارد می شود.در 

 .نیمه بدنعدد کیسه هوادار دارند نه در هر  9در کل : 1گزینه 

 .در پرندگان گوارش شیمیایی و مکانیکی مواد غذایی درون معده آغاز می شود: 2گزینه 

 .پرندگان پرده دیافراگم ندارند: 4گزینه 

 
 2 پاسخ: گزینه

ن طور هما د.لوب پیشانی بزرگ ترین و لوب پس سری کوچک ترین لوب مغز است. پردازش اطالعات شنوایی توسط لوب گیجگاهی انجام می شو

 که در تصویر پیداست لوب پیشانی با دو لوب و لوب گیجگاهی با سه لوب دیگر مرز مشترک دارند.

 

 

 
 3 پاسخ: گزینه

 : تاژک داران جانور مانند، پوشش حفاظتی از جنس سیلیس ندارند.1گزینه 

 زندگی می کنند.: بعضی جلبک های سبز پرسلولی هستند و در آب شور 2گزینه 
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 : تاژک داران جانور مانند همانند روزن داران هتروتروف هستند3گزینه 

 : بیشتر تاژک داران جانور مانند فقط تولیدمثل غیرجنسی دارند و قادر به تشکیل زیگوت نمی باشند.4گزینه 

 
 3 پاسخ: گزینه

 دیپلویید بوده و دو مجموعه کروموزوم همتا دارد.: برگ های رویانی همانند پوشش دانه 1گزینه 

 : پوشش دانه مربوط به اسپوروفیت قبلی است.2گزینه 

 : هنگام جوانه زنی دانه لوبیا، لپه ها از خاک خارج می شوند.3گزینه 

 : ظهور ریشه رویانی، به هنگام رویش دانه، نخستین عالمت جوانه زنی را نشان می دهد.4گزینه 

 

 

 
 3 گزینه پاسخ:

 .ندگله می شو بعضی رفتارهای جانوری براساس فرضیه انتخاب فرد تفسیر می شود مانند رفتار شیرهای نر جوان زمانی که رهبر: 1گزینه 

 : بعضی رفتارهای جانوری برای بروز به محرک شرطی خاصی نیاز دارد مانند رفتار شرطی شدن کالسیک.2گزینه 

 .در جهت کاهش هزینه های مصرفی انتخاب شده استهمه رفتارهای جانوری : 3گزینه 

 .بعضی رفتارها نیاز به محرک بیرونی ندارند مانند رفتار غذایابی که به دنبال گرسنگی انجام می شود: 4گزینه 
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 2 پاسخ: گزینه

 .درست. مانند عبور اکسیژن و دی اکسیدکربن به صورت انتشار ساده از میان فسفولیپیدها 

 .ودانتقال مواد در خالف جهت شیب غلظت، با مصرف انرژی زیستی و از طریق ناقل های پروتئینی انجام می ش نادرست. 

 .نادرست. انتشار تسهیل شده از طریق کانال ها نیاز به مصرف انرژی زیستی ندارد 

  .ی انجام می شودانتقال مواد در خالف جهت شیب غلظت، با مصرف انرژی زیستی و از طریق ناقل های پروتئیندرست. 

 
 2 پاسخ: گزینه

 خروج آب به صورت مایع از طریق روزنه های آبی، تعریق نامیده می شود.

 .کاهش خروج بخار آب از برگ ها و افزایش میزان جذب آب توسط ریشه، باعث افزایش تعریق می شود: 1گزینه 

 .یق می شودبودن بخار آب اتمسفر )کاهش تعرق(، باعث افزایش تعرباالرفتن سرعت جذب آب در سلول های تارکشنده و اشباع : 2گزینه 

ه ای، ش فشار ریشنزدیک شدن سلول های نگهبان روزنه های هوایی به یکدیگر )بسته شدن روزنه های هوایی و کاهش تعرق( و افزای: 3گزینه 

 .باعث افزایش تعریق می شود

 هش تعریق می(، باعث کاشیره خام و افزایش ورود بخار آب به اتمسفر )یعنی افزایش تعرق زیادترشدن تمایل گازهای محلول به خروج از: 4گزینه 

 .شود

 
 4 پاسخ: گزینه

 .: سیاهرگ کلیه مقادیر ناچیزی مواد زاید نیتروژن دار حمل می کند1گزینه 

 سیاهرگ های ششی فشار اکسیژن باالیی دارند.خون : 2گزینه 

 .دریچه النه کبوتری ندارندهمه سیاهرگ های بدن، : 3گزینه 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 دکتر رضا آرین منش )دکترای تخصصی زیست شناسی(

 
4 

 

و در سایر سیاهرگ  درصد 97در تمام سیاهرگ ها بیش از نیمی از هموگلوبین ها توسط اکسیژن اشباع شده است )در سیاهرگ های ششی : 4گزینه 

 .درصد(  78های بدن 

 
 1 پاسخ: گزینه

بر  ندکی بوده ولولی اسبیشترین سلول هایی که در دیواره مجاری نیمدایره ای گوش انسان مستقرند، سلول های پوششی هستند که دارای فضای بین 

 روی غشای پایه )پروتئین های رشته ای و پلی ساکاریدهای چسبناک( مستقر هستند. 

 

 
 3 پاسخ: گزینه

 .باکتری اشرشیاکالی، اپران لک روشن می شودپس از حضور الکتوز در محیط کشت 

 .تبدیل الکتوز به آلوالکتوز درون باکتری انجام می شود: 1گزینه 

 .با روشن شدن اپران و تجزیه الکتوز، گلوکز و گاالکتوز حاصل می شود: 2گزینه 

 .ودشتور جدا می کننده تغییر کرده و از اپراپس از اتصال آلوالکتوز به پروتئین تنظیم کننده، شکل سه بعدی پروتئین تنظیم : 3گزینه 

 پروتئین مهارکننده توسط ژن تنظیم کننده ساخته می شود.: 4گزینه 
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 2 پاسخ: گزینه

 .در کشاورزی برای خارج کردن پوسته دانه ها از آنزیم سلوالز استفاده می شود

 .شود آغازیان )مانند تاژکداران جانور مانند( تولید میآنزیم سلوالز توسط بعضی باکتری ها )فاقد هسته( و بعضی : 1گزینه 

 .آنزیم سلوالز، سلولز را تجزیه می کند که نوعی مولکول رشته ای و بدون انشعاب است: 2گزینه 

 .آنزیم سلوالز بر روی سلولز تأثیر می گذارد. سلولز یک پلی ساکارید است و فاقد پیوند پپتیدی می باشد: 3گزینه 

 آنزیم ها به تغییرات شدید دما حساس هستند.: 4گزینه 

 
 4 پاسخ: گزینه

 .گامت های کالمیدوموناس تقسیم انجام نمی دهند: 1گزینه 

 .گامت ها در شرایط نامساعد محیطی با سلول نظیر خود ادغام می شوند: 2گزینه 

 .کالمیدوموناس چرخه زندگی هاپلوییدی دارد نه تناوب نسل: 3گزینه 

ی، مجموعه لیدمثل جنسسلول بالغ کالمیدوموناس، در شرایط محیطی مناسب با تولیدمثل غیرجنسی و در شرایط محیطی نامناسب با تو هر: 4گزینه 

 .ای از سلول های هاپلوئیدی می سازد

www.konkur.in

forum.konkur.in



 دکتر رضا آرین منش )دکترای تخصصی زیست شناسی(

 
6 

 

 

 
 3 پاسخ: گزینه

 و دانه ها می شود.منظور هورمون آبسیزیک اسید است که نوعی هورمون بازدارنده رشد بوده و مانع بیداری جوانه ها 

 
 1 پاسخ: گزینه

 ماهیچه های عنبیه در تماس با زجاجیه نیستنددرست. نا. 

 .ار( ش خودمختهمه ماهیچه های داخل کره چشم انسان از نوع ماهیچه های صاف بوده و تحت کنترل دستگاه عصبی محیطی )بخ درست

 .هستند

  .ماهیچه های عنبیه در تماس با شبکیه نیستندنادرست. 

  .ویژگی ماهیچه های مخطط است نه صافنادرست. 
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 4 پاسخ: گزینه

 .بعد از رسیدن بالستوسیست به رحم، تشکیل بافت های مقدماتی آن آغاز می شود: 1گزینه 

 .بعد از عمل جایگزینی، رویان و پرده های اطراف آن به سرعت رشد می کنند )هفته دوم بعد از لقاح(: 2گزینه 

 .تقسیمات میتوزی در سلول تخم، در مرحله لوتئال رخ می دهدشروع : 3گزینه 

ن ستروشح پروژآن زمان تر ) نیمه دوم مرحله لوتئال( که در تشکیل الیه های محافظ و تغذیه کننده جنین در هفته دوم بعد از لقاح است: 4گزینه 

 .توسط جسم زرد صورت می گیرد

 
 2 پاسخ: گزینه

 .متصل گردند tRNAاغلب آمینواسیدها بیش از یک رمز دارند پس می توانند به چند نوع : 1گزینه 

 هستند. CCAدر محل اتصال آمینواسید دارای توالی نوکلئوتیدی  tRNAهمه : 2گزینه 

 .مربوط به ساخته شدن یک زنجیره پلی پپتیدی وارد سیتوپالسم شود mRNAممکن است چندین : 3گزینه 
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برخی ژن های  و mRNAساخته شدن ، راه انداز همه ژن های مربوط به IIپلی مراز  RNAول های یوکاریوتی به عنوان مثال در سل: 4گزینه 

 کوچک را شناسایی می کند. RNAمربوط به ساخته شدن 

 
 1 پاسخ: گزینه

n(n−1)انواع ژنوتیپ افراد جمعیت برای ژن خودناسازگاری از رابطه  برای محاسبه

2
تعداد آلل  nاستفاده کرد ) n -2nانواع آلبومن می توان از رابطه و  

نوع ژنوتیپ وجود دارد که در سه نوع  6فراد این جمعیت برای اپس انواع ژنوتیپ برای آلبومن دو برابر انواع ژنوتیپ افراد جمعیت است. هاست(. 

 است. 3aای آلل یافت می شود و دو برابر آن نیز آلبومنی وجود دارد که دار 3aآن آلل 

 
 3 پاسخ: گزینه

 منظور ماکروفاژها می باشند.

و با میکروب ها ند نوشته شده که ماکروفاژها در گره های لنفاوی وجود دار 91وم صفحه در کتاب زیست داین گزینه کمی گنگ است. : 1گزینه 

 .یستای لنفاوی نزء اندام هجمستقر نیستند و یا این که روده  لنفاوی گره های فقط درماکروفاژها شاید منظور طراح این بوده که . مبارزه می کنند

 ها بوجود می آیند. ماکروفاژها از تغییر مونوسیت ها در بافت: 2گزینه 

 .ماکروفاژها پروتئین های مکمل تولید می کنند: 3گزینه 

 ماکروفاژها متعلق به دفاع غیراختصاصی هستند و فاقد توانایی شناسایی یک میکروب خاص می باشند.: 4گزینه 

 
 4 پاسخ: گزینه

 .اندیشه تغییر گونه ها را اولین بار فیلسوفان رومی ارائه کردند: 1گزینه 

 .المارک درباره نحوه وراثت صفات اطالعات چندانی نداشت: 2گزینه 

 .داروین برای اولین بار، اندیشه مالتوس را درباره جمعیت انسانی به همه گونه ها تعمیم داد: 3گزینه 

 .پایه گذار علم وراثت مندل بود: 4گزینه 
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 4 پاسخ: گزینه

 رگ هاست.هر سه نوع منظور 

 .دیواره کیسه های هوایی شش ها در برابر کمبود اکسیژن تنگ می شوندرگ های : 1گزینه 

 .در دیواره مویرگ ها ماهیچه حلقوی وجود ندارد: 2گزینه 

 .درون سرخرگ ها همواره خون به صورت پیوسته جریان دارد: 3گزینه 

 .تمام رگ های خونی در دیواره خود بافت پوششی از نوع سنگفرشی تک الیه دارند: 4گزینه 

 
 1 پاسخ: گزینه

  .ریزلوله ها و ریزرشته ها در تشکیل اسکلت سلول نقش دارنددرست. 

 بخش مرکزی سانتریول خالی است و ریزلوله ها در محیط سانتریول قرار دارند درست.نا. 

  .اسپرماتیدها فاقد تاژک می باشندنادرست. 

  .اسپرماتیدها تقسیم نمی شوندنادرست. 
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 2 پاسخ: گزینه

 منظور ویروس های گیاهی هستند.

 .در کتاب درسی، کپسید چندوجهی برای باکتریوفاژها و بعضی ویروس های جانوری ذکر شده است : 1گزینه 

میزبان  مکانات سلولاجبورند به ویروس ها آنزیم های الزم برای متابولیسم و نیز ساختارهای الزم برای پروتئین سازی را ندارند بنابراین م: 2گزینه 

 .متکی شوند

 .پوشش در همه ویروس ها وجود ندارد: 3گزینه 

 .پروتئین های مکمل مربوط به جانوران است نه گیاهان: 4گزینه 

 
 2 پاسخ: گزینه

Canis lupus ن، سرده )گرگ(، متعلق به فرمانرو جانوران، شاخه طنابداران، رده پستانداران، راسته گوشتخواران، تیره سگ ساناCanis و گونه 

Canis lupus .می باشد 

 
 4 پاسخ: گزینه

 .اووسیت اولیه درون تخمدان است نه لوله فالوپ: 1گزینه 

 .اووسیت ثانویه در صورت انجام لقاح با اسپرم، یک سلول جنسی )تخمک( می سازد: 2گزینه 

 .اووسیت ثانویه هاپلویید است و تتراد تشکیل نمی دهد: 3گزینه 

 .اولیه و هم اووسیت ثانویه درون تخمدان ساخته می شوند هم اووسیت: 4گزینه 
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 4 پاسخ: گزینه

 .بجز سلول های بنیادی، در سایر سلول های گیاهی، بعضی از ژن ها غیرفعال اند: 1گزینه 

 .سیهای تنفژن های مشترک هم بیان می شوند مثال ژن های مربوط به ساختن آنزیم  ی زنده یک گیاه،سلول ها همهدر : 2گزینه 

ایر سلول سستمی درون سلول های مریستمی با تقسیم میتوز سایر بافت های گیاهی را به وجود می آورند پس همه ژن های سلول های مری: 3گزینه 

 .های زنده گیاه نیز وجود دارد

 .شندمحصول بعضی ژن ها ممکن است پروتئین های مشترکی باشد که در هر دو سلول وجود داشته با: 4گزینه 

 
 3 پاسخ: گزینه

 مجرای سیلویوس در سطح پشتی تاالموس ها قرار دارد.
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 1 پاسخ: گزینه

ون خداران گردش  مه مهرهدر جانورانی که دارای گردش خون بسته هستند، بین خون و مایع میان بافتی جدایی وجود دارد. بعضی بی مهرگان مثل کرم خاکی و ه

 بسته دارند.

 .مثال آنزیم هایی که درون لوله گوارش فعالیت می کنندبه عنوان : 1گزینه 

 .کرم خاکی تنفس پوستی دارد و فاقد بخش های ویژه ای برای تنفس است: 2گزینه 

 .کرم خاکی و ماهی های غضروفی فاقد استخوان هستند: 3گزینه 

 .اند مایز یافتهماهیچه ای اختصاصا برای حرکت ت حرکت در همه سلول های زنده به شکل های مختلفی دیده می شود ولی سلول های: 4گزینه 

 
 1 پاسخ: گزینه

 .به عنوان مثال سانتریول، ریبوزوم و اسکلت سلولی: 1گزینه 

 .سلول های ماهیچه مخطط پس از دوران جنینی دیگر تقسیم نمی شوند: 2گزینه 

 .در هر دو تنفس هوازی وجود دارد: 3گزینه 

 .بسیاری از آنزیم های متابولیسمی درون غشای اندامک ها جای دارند –همانند : 4گزینه 

 
 1 پاسخ: گزینه

 .و کلسی تونین بر بافت استخوانی اثر می گذارند 4Tو  3Tهورمون های : الف

 .( تأثیر می گذارند FSHو  LHاستروژن و پروژسترون بر فعالیت ترشحی هیپوفیز پیشین )ترشح : ب

 .دضدادراری و اکسی توسین )ساخته شده توسط هیپوتاالموس( فعالیت ترشحی غده هیپوفیز را افزایش نمی دهنهورمون های : ج

 .نقش اصلی را دارد 12Bدر حفظ ویتامین فاکتور داخلی معده که یک گلیکوپروتئین است )نه هورمون( : د
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 3 پاسخ: گزینه

 .آندوسپرم )گامتوفیت ماده(، آرکگن و تخمزا انجام می گیردگرده افشانی در بازدانگان قبل از تشکیل : 1گزینه 

 .گرده افشانی در بازدانگان قبل از تشکیل آندوسپرم )گامتوفیت ماده(، آرکگن و تخمزا انجام می گیرد: 2گزینه 

 .تخمک سلول های دیپلوئیدی مانند پارانشیم خورش وجود دارددر هر : 3گزینه 

 .به دانه گرده رسیده درون کیسه گرده انجام می شود تبدیل دانه گرده نارس: 4گزینه 

 
 2 پاسخ: گزینه

 میلیون سال بعد از پیدایش خزندگان، یک دوره وسیع خشکی حاکم شده است. 50شواهد حاکی از آن است که 

 
 4 پاسخ: گزینه

ضاهای برون ی سلولی و فغیرپروتوپالستی )از طریق دیواره هامولکول های آب هم از مسیر پروتوپالستی )درون سلول ها( و هم از مسیر : 1گزینه 

 .سلولی بین سلول ها( در ریشه حرکت می کنند

 .در تشکیل آوندها نیز نقش دارند: 2گزینه 

 .صفحه منفذدار )صفحه غربالی( درون لوله های غربالی وجود دارد نه آوندهای چوبی: 3گزینه 

 
 2 پاسخ: گزینه

Yژنوتیپ پدر: 
c

X OB                     :ژنوتیپ مادرOA 
c

X
C

X 

c :کوررنگیژنوتیپ فرزندان برای 
X

c
X 1

4
 +c

X
C

X 1

4
 +Y

C
X 1

4
 +Y

c
X 1

4
 

 + ABژنوتیپ فرزندان برای گروه خونی:
1
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1

4
 BO + 

1

4
 OO   1

4
 

2: دارای آلل کوررنگیاحتمال تولد دختر 

4
 

2: (AO  +BOخونی )گروه خونی با یک نوع آنتی ژن گروه های احتمال تولد 
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 3 پاسخ: گزینه

 .پالسمودیوم مولد ماالریا دارای چرخه زندگی هاپلوئیدی ولی کاهوی دریایی دارای چرخه زندگی تناوب نسل است: 1گزینه 

 .هاپلوئیدیدر هر دو سلول تخم با تقسیم میتوز اسپوروفیت را به وجود می آورد نه سلول های متحرک : 2گزینه 

 .اسپیروژیر فاقد زئوسپور است: 4گزینه 

 
 1 پاسخ: گزینه

زیه سلولز( زرگ )تجبدر تجزیه کربوهیدرات ها موجود در غذا هم سلول های دستگاه گوارش )گوارش نشاسته و گلیکوژن( و هم باکتری های موجود در روده 

 شرکت دارند.

  درست. همه سلول های زنده می توانندATP .را در سطح پیش ماده )در گلیکولیز( تولید کنند 

 .باکتری های تجزیه کننده سلولز در روده بزرگ انسان قرار دارند نادرست. 

 .نادرست. باکتری ها فاقد تقسیم میتوز می باشند 

 .نادرست. باکتری ها فاقد اندامک های غشادار از جمله شبکه آندوپالسمی هستند 

 
 2 پاسخ: گزینه

وی ه گلژی به سز دستگاآماده شدن پروتئین در جسم گلژی )پس از آخرین تغییرات(، پروتئین درون وزیکول قرار گرفته و پس از جداشدن ابعد از 

 .غشای پالسمایی حرکت می کند )برای ترشح(
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 3 پاسخ: گزینه

 .بعضی سلول های موجود در لوله های اسپرم ساز تقسیم میوز انجام می دهند: 1گزینه 

 .ارنددکمی( قرار شلوله های اسپرم ساز درون بیضه ها قرار دارند و در یک فرد بالغ، بیضه ها درون کیسه بیضه )خارج از حفره : 2گزینه 

 را ده سر اسپرمتجزیه کنن همه سلول های هاپلوئیدی موجود در لوله های اسپرم ساز همانند اسپرم ها ژن های مربوط به ساختن آنزیم های: 3گزینه 

 .دارند

 .یدی هستنددارای کروموزوم های دوکروماتاسپرماتوسیت ثانویه و اولین گویچه قطبی اسپرماتوسیت اولیه، به عنوان مثال : 4گزینه 

 
 2 پاسخ: گزینه

 واکنش های مرحله بی هوازی تنفس در یک سلول گیاهی مربوط به گلیکولیز است.

 .این اتفاق رخ می دهد 1فقط در گام : 1گزینه 

 .در گام آخر گلیکولیز این اتفاق رخ می دهد: 2گزینه 

 .این اتفاق رخ نمی دهد 1در گام : 3گزینه 

 .این اتفاق رخ نمی دهد 2در گام : 4گزینه 
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 4 پاسخ: گزینه

وسر منقبض دنو ماهیچه زاآکسون نورون حرکتی ماهیچه عقب ران )ماهیچه دوسر( با ماهیچه دوسر ارتباط دارد که در انعکاس زردپی زیر : 1گزینه 

 .نمی شود

 .تخمیر الکتیکی در خود ماهیچه رخ می دهد نه در تار عصبی: 2گزینه 

 .نورون حسی نیز با ماهیچه چهارسر ارتباط دارد ولی جزء دستگاه عصبی حسی محسوب می شود: 3گزینه 

 .نورون حرکتی ماهیچه عقب ران توسط نورون رابط مهار می شود: 4گزینه 

 

 
 ؟2 گزینهپاسخ: 

aa = 6 × 2 Aa            a = 12 A 

 . باشد.    /96. باید  /92است ولی به جای  2پاسخ سازمان سنجش گزینه 
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 1 پاسخ: گزینه

 .هر سلول زنده ای در گلیکولیز با مصرف گلوکز در غیاب اکسیژن، ترکیبات مختلف سه کربنی ایجاد می کند: 1گزینه 

 .قرمز و یا باکتری های بی هوازی فاقد زنجیره انتقال الکترون هستندگلبول های : 2گزینه 

 .سلول های هتروتروف قادر به انجام چرخه کالوین نیستند: 3گزینه 

 .تخمیر در همه سلول ها انجام نمی شود: 4گزینه 

 
 4 پاسخ: گزینه

  3درست. در بیماری فنیل کتونوری فنیل آالنین به تیروزین تبدیل نمی شود. تیروزین برای تولید هورمون هایT  4وT .الزامی است 

 .عدم ترشح فاکتور داخلی معده می تواند باعث کاهش تولید گلبول های قرمز شود درست. 

  ون می شود.باعث افزایش گلوکز خون و افزایش فشار اسمزی خ 1درست. دیابت نوع 

 د .ن می شودرست. در صورتی که در عمل غدد پاراتیروئید اختاللی ایجاد شود باعث کاهش کلسیم خون و اختالل در انعقاد خو 

 
 1 پاسخ: گزینه

کند احتمال ش ازدواج ( که اگر با یک مرد بیمار ناخالص مثل خودAaزن بیمار ناخالص است ) 11اگر اتوزومی غالب باشد، فرد شماره : 1گزینه 

 .درصد خواهد بود 25( aaتولد فرزند سالم )

احتمال تولد فرزند سالم  ازدواج کند (aa)بیمار  زن( که اگر با یک Aaناخالص است )سالم  مرد 12اگر اتوزومی مغلوب باشد، فرد شماره : 2گزینه 

 .درصد خواهد بود پنجاه
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ازدواج کند احتمال  (AXAXیا  aXAX)بیمار  زن( که اگر با یک yAXاست ) بیمار مرد 14غالب باشد، فرد شماره  اگر وابسته به جنس: 3گزینه 

  .درصد خواهد بودو صفر  25 به ترتیب سالم تولد فرزند

( ازدواج کند احتمال تولد yaXبیمار ) مرد( که اگر با یک aXAXسالم ناخالص است ) زن 13اگر وابسته به جنس مغلوب باشد، فرد شماره : 4گزینه 

 .درصد خواهد بود پنجاهفرزند سالم 

 

 4 پاسخ: گزینه

 .مخمرها فاقد نخینه هستند. بعضی مخمرها مانند کاندیدا آلبیکنز )مولد بیماری برفک دهان( انگل هستند: 1گزینه 

 .مخمرها فاقد نخینه هستند: 2گزینه 

 .این ویژگی فقط مخصوص زیگومیست هاست: 3گزینه 

 .کروموزوم های خطی درون هسته وجود دارند و مضاعف شدن آن ها نیز درون هسته است: 4گزینه 

 
 3 پاسخ: گزینه

 یابد.  نه تغییر میو آستادر همه انواع انتخاب طبیعی که بر صفات پیوسته تأثیر دارند، پس از یک دوره کوتاه، فراوانی فنوتیپ های اولیه هر د

 
 4 پاسخ: گزینه

ر دوارش سلولز گفیل،  ودر نشخوارکنندگان مانند گاو، گوارش سلولز در معده چهارقسمتی )سیرابی و نگاری( و در غیرنشخوارکنندگان مانند اسب 

 کور و روده در روده وانجام می شود. جذب مواد حاصل از گوارش سلولز در روده باریک نشخوارکنندگان توسط باکتری ها روده کور و روده بزرگ 

 بزرگ غیرنشخوارکنندگان انجام می شود.
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 1 پاسخ: گزینه

 .در همه گیاهان دانه دار، هاگ ها در بخش اسپوروفیتی شروع به رشد می کنند: 1گزینه 

 .به عنوان مثال جلبک های پرسلولی مثل اسپیروژیر گامتوفیت و اسپوروفیت ندارند: 3و 2گزینه 

 .گرده و تخمک ندارندبه عنوان مثال سرخس ها دانه : 4گزینه 

 
 3 پاسخ: گزینه

ا تغییر نسبی آلل ه راوانیدر انواع آمیزش های غیرتصادفی، ف .در آمیزش های درون آمیزی و همسان پسندانه، فراوانی افراد خالص افزایش می یابد

 نمی کند.

  
 1 پاسخ: گزینه

 .است Dانقباض بطن هاست پس فشار خون در ابتدای سرخرگ آئورت بیشتر از نقطه  پایان، Cنقطه : 1گزینه 

 .، بطن ها در حال استراحت هستندB، همه حفرات قلبی در حال استراحت و در نقطه Dدر نقطه : 2گزینه 

 .، در حال استراحت هستندD، دهلیزها در حال انقباض و در نقطه Bدر نقطه : 3گزینه 

 .دریچه های قلبی باز هستندهمه ، Dدر نقطه : 4گزینه 

 
 4 پاسخ: گزینه

 .از بعضی باکتری های شیمیواتوتروف نیز در استخراج معادن استفاده می شود: 1گزینه 

 .همه باکتری ها می توانند طی تنفس سلولی بخشی از انرژی ترکیبات آلی را آزاد نمایند: 2گزینه 

 .تثبیت نیتروژن نقش دارد، هتروتروف استباکتری ریزوبیوم که در : 3گزینه 

 .می کنند باکتری های غیرگوگردی ارغوانی از کربوهیدرات ها و اسیدهای آلی به عنوان منبع الکترون فتوسنتزی استفاده: 4گزینه 

 

 وی موفقیتبا آرز                                                                                                        

 (Ph.D in Biology) دکتر رضا آرین منش
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